دراسـة معيــاريــة ألفـضــل

السـياسات الشبابية في العالم
مع التركيز على المنطقة العربية

يناير 2022

جدول المحتويات
ملخص تنفيذي

6

مقدمـة عامة

12

الفصل األول :اإلطار المفاهيمي والمنهجي

14

مقدمة
ً
أوال :اإلطار المفاهيمي
		
		
		
		
		

 .1مفهوم الشباب
 .2مفهوم مشاركة الشباب
 .3مفهوم تمكين الشباب
 .4مفهوم عدم المساواة بين الجنسـين
 .5مفهوم السـياسة الوطنية للشباب

		
		
		
		

 .1مقاربة تمكين الشباب
 .2مقاربة الشباب ضمن فلسفة التنمية
 .3مقاربة تعبئة الموارد
 .4مقاربة التعامل مع الشباب باعتبارهم “مورد ًا” وليسوا “مشكلة”

ثاني ًا :اإلطار المنهجي

خاتمـة
الفصل الثاني :أهمية التوجُّه العالمي لالستثمار في الشباب ومظاهره

تــم إعــداد هــذه الدراســة مــن قبــل ترينــدز للدراســات فــي أبوظبــي لصالــح مركــز الشــباب العربــي وتــم
إطــاق الدراســة فــي االجتمــاع العربــي للقيــادات العربيــة الشــابة بتاريــخ  ٢٨مــارس .٢٠٢٢
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة ال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر مركــز الشــباب العربــي
وال يتحمــل المركــز أي تبعــات مترتبــة عليــه ،حيــث أن المعلومــات واآلراء المشــار إليهــا هــي بمثابــة
تلخيــص لنتائــج المصــادر ومنهجيــة الدراســة المذكــورة.
جميــع حقــوق الطبــع والتوزيــع مملوكــة للناشـــر ،ويحظــر النقــل أو الترجمــة أو االقتبــاس مــن هــذا
الكتــاب فــي أي شــكل كان؛ جزئي ـ ًا أو كلي ـ ًا مــن دون إذن خطــي مــن الناشـــر ،وهــذه الحقــوق محفوظــة
بالنســبة إلــى دول العالــم كلهــا .وقــد اتخــذت إجــراءات التســجيل والحمايــة كافــة بهــذا الشــأن بموجــب
االتفاقيــات الدوليــة لحمايــة الحقــوق الفنيــة واألدبيــة.

الطبعة األولى 2022
ISBN 978-9948-00-000-0
Order No.: 978-9948-00-000-0

14
14
16
17
18
18
19
19
20
20
20
21
22

ملخص تنفيذي

22

مقدمة

23

ً
أوال :أهمية االستثمار في الشباب كتوجه عالمي

23

		
		
		

 .1األثر االقتصادي الفاعل
 .2األثر الفاعل لمشاركة الشباب في صنع السـياسة العامة
 .3التداعيات السلبية لعدم االهتمام بالشباب

ثاني ًا :مظاهر االستثمار في الشباب كتوجُّ ه عالمي
		
		

 .1على المستوى الدولي
 .2على المستوي اإلقليمي

خاتمـة
جميع الحقوق محفوظة

14

23
24
25
25
26
37
45

الفصل الثالث :المعايير الدولية ألفضل السـياسات الوطنية الشبابية

46

الفصل الخامس :نحو دليل عربي لتطوير “السياسات الوطنية للشبابة”

92

ملخص تنفيذي

46

ملخص تنفيذي

92

مقدمة

47

مقدمة

94

ً
أوال :مبادئ السـياسة الوطنية للشباب

47

ثاني ًا :القضايا األساسـية التي تشملها السـياسة الوطنية للشباب

48

ثالث ًا :المعايير الدولية لـ “السـياسة الوطنية للشباب”

49

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

 .1وجود جهة حكومية محددة ذات صالحيات كافية
 .2تعريف الفئات المستهدفة وتحديدها
 .3تبني استراتيجية تشاركية شفافة ومحددة مركزها الشباب
 .4نهج جمعي يثمّ ن التعاون بين الجهات الحكومية والمشاركة على أعلى المستويات
 .5نهج عبر قطاعي متكامل لسـياسة الشباب
 .6التواصل والتنسـيق بين المستويات الوطنية والمحلية والدولية
 .7سـياسة قائمة على معرفة االحتياجات الفعلية للشباب وأدلة قياس محددة
 .8وجود بيئة مواتية للسياسات الشبابية “التحفيز”
 .9إدماج قضايا الشباب والنوع االجتماعي
 .10تخصـيص ميزانية كافية ومستدامة
 .11حوكمة السـياسة الوطنية للشباب

49
50
52
54
54
55
57
59
60
62
62

رابع ًا :التحديات األكثر شـيوع ًا التي تواجه سـياسات الشباب الوطنية

64

خاتمـة

66

التوصـيات

67

الفصل الرابع :أفضل الممارسات الدولية
في مجال السياسات العامة ونظم حوكمة قطاع الشباب

68

ملخص تنفيذي

68

مقدمة

70

ً
أوال :وضع السـياسات الوطنية حول العالم

71

 .1فنلندا
 .2كندا
 .3جنوب أفريقيا
 .4اليابان
 .5أيرلندا
 .6المملكة األردنية الهاشمية
 .7المغرب
 .8دولة اإلمارات العربية المتحدة
 .9مصـر
 .10مملكة البحرين

71
73
74
75
77
78
80
81
83
86

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ثاني ًا :الدروس المستفادة

87

خاتمـة

90

التوصـيات

91

ً
أوال :التحضـيرات الرئيسـية
 .1توفير الدعم السـياسـي
		
 .2تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووضع إطار لمشاركتهم
		
على المستويين الوطني والمحلي
		
 .3تشكيل لجان العمل
		
 .4جمع البيانات “فهم واقع الشباب”
		

95
99
100

ثاني ًا :االتفاق على األولويات والغايات والمجاالت االستراتيجية

103

ثالث ًا :تحديد األهداف والنتائج /المخرجات والمؤشـرات

103

		
		
		

 .1اإللمام بوضع الشباب بخصوص الغاية التي تتناولها
 .2إعداد ملخص يجيب عن األسئلة التالية
 .3صـياغة أهداف عامة لهذه الغاية

رابع ًا :صـياغة وثيقة السـياسة
		
		
		
		

 .1الرؤية والغايات واألهداف والنتائج :الرؤية ،وتمثل رؤية السـياسة الوطنية للشباب
 .2المنطلقات
 .3مراجعة المسوَّ دة
 .4مناقشة المسودة

95
95

103
104
104
106
106
106
107
107

خامس ًا :إقرار واعتماد السـياسة الوطنية للشباب

108

سادس ًا :تحليل مقارنة للسـياسات الوطنية للشباب

110

		
		
		

 .1نتائج التحليل
 .2الدروس المستفادة
 .3االستنتاجات
سابع ًا :التحفيز للسـياسة الوطنية للشباب على المستويات جميعها :الداخلية والخارجية

		
		
		

 .1التحفيز والمفاهيم ذات الصلة
 .2أنواع التحفيز
 .3التخطيط االستراتيجي للتحفيز

ثامن ًا :إدماج قضايا الشباب والنوع االجتماعي وفق ًا إلطار برنامج العمل العالمي للشباب WPAY
		
		
		

 .1على مستوى سـياسات الدولة
 .2اإلدماج السـياسـي
 .3اإلدماج االقتصادي

تاسع ًا :التدريب
المرحلة الثانية :تفعيل السـياسة الوطنية للشباب
ً
أوال :تطوير خطة العمل الوطنية
.1
		
 .2ثاني ًا :التنفيذ
		
ً
 .3ثالثا :المتابعة والتقييم
		

111
112
113
113
114
114
115
117
117
118
118
119
120
120
123
124

خاتمـة

130

التوصـيات

131

ملحق قاموس المصطلحات

132

خاتمة عامة

134

كلمة أخيرة :الشباب وبناء الشخصية

136

ملخص تنفيذي

• تُعــرف الســـياسة الوطنيــة للشــباب بأنهــا مجموعــة الســـياسات والخطــط االســتراتيجية التــي تهــدف إلــى
تطويــر أداء الشــباب وتمكينهــم لتعليــم أنفســهم وتطويرهــا وتنميــة روح االبتــكار لديهــم ،وتلتــزم بهــا الدولــة
كل مــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مجتمعــة بتنفيذهــا ،بحيــث تكفــل
بأجهزتهــا كلهــا ،وتقــوم ٌّ
للشــباب العيــش الكريــم وتوفــر الفــرص لتحقيــق طموحاتهــم كمواطنيــن لهــم دور مهــم فــي المجتمــع.
• يساعد وجود سياسة وطنية للشباب في الدول العربية في مواجهة التحديات التي يواجهها الشباب.

الفصل الثاني :أهمية التوجُّه العالمي لالستثمار في الشباب ومظاهره
بحــث هــذا الفصــل فــي أهميــة االســتثمار فــي الشــباب باعتبــاره توجهـ ًا عالميـ ًا تهتــم بــه الحكومــات والمنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة وفــي مقدمتهــا األمــم المتحــدة ،كمــا حلــل دوافــع هــذا التوجــه العالمــي ونتائجــه المحققــة
بالفعــل والمتوخــاة منــه؛ وذلــك بالتركيــز علــى المبــادرات التــي أطلقتهــا بعــض المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة
ومجــال تركيزهــا فــي كل مجــال مــن المجــاالت المتصلة باالســتثمار في الشــباب وتمكينهم اقتصادي ًا وسـياســـي ًا
ومجتمعيـ ًا .ويمكــن تلخيــص مــا جــاء فــي هــذا الفصــل فــي النقــاط التاليــة:

مقدمة
تســعى هــذه الدراســة إلــى وضــع معاييــر واضحــة لمــا يمكــن أن يُعــدَّ ســـياسة وطنيــة رائــدة فــي قطــاع الشــباب
وتحديــد األفضــل منهــا عالمي ـ ًا وعربي ـ ًا بهــدف تع ُّلــم الــدروس ونقــل المعرفــة ،ووضــع معاييــر واضحــة لنمــاذج
حوكمــة متميــزة لقطــاع الشــباب ،وتحديــد األفضــل منهــا عالميـ ًا ،مــع تســليط الضــوء علــى النمــاذج العربيــة فــي
هــذا الســـياق وعلــى النمــوذج اإلماراتــي بصفــة خاصــة.
يســتهدف وضــع نمــوذج رائــد لسياســة وطنيــة للشــباب مســاعدة صانعــي القــرار فــي المنطقــة العربيــة علــى
اتخــاذ أفضــل القــرارات والتعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال تمكيــن الشــباب ومشــاركتهم فــي الحيــاة
العامــة وفــي مســيرة التنميــة والتقــدم ،حيــث تضــم المنطقــة أكبــر مجموعــة ديموغرافيــة مــن الفئــة الشــبابية
نســبة إلــى عــدد الســكان علــى مســتوى العالــم ،فبحســب دراســة أصدرهــا “مركــز الشــباب العربــي” بعنــوان “100
إجابــة عــن الشــباب العربــي” بلغــت عــام  2020نســبة الشــباب مــا بيــن ( 15-34عام ـ ًا) فــي العالــم العربــي 33.6%
مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي الــدول العربيــة ،أي نحــو  146مليــون و 757ألــف نســمة ،منهــم  52.27%مــن الذكــور
و 47.7%مــن اإلنــاث.
فــي ضــوء ذلــك تتضمــن هــذه الدراســة مقدمــة عامــة ،وخمســة فصــول أساســـية هــي :اإلطــار المفاهيمــي
والمنهجــي ،وأهميــة التوجــه العالمــي لالســتثمار فــي الشــباب ومظاهــره ،والمعاييــر الدوليــة ألفضــل
الســـياسات الوطنيــة الشــبابية ،وأفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال السياســات العامــة ونظــم
حوكمــة قطــاع الشــباب ،ووضــع دليــل عربــي لتطويــر الســـياسات الوطنيــة للشــباب ،باإلضافــة إلــى ملحــق
قامــوس المصطلحــات ،وخاتمــة عامــة ،وكلمــة أخيــرة أكــدت أهميــة بنــاء شــخصية الشــباب مــن خــال مجموعــة
مــن العوامــل منهــا تدريبــه علــى تحمــل المســؤولية ،وعلــى العمــل المؤسســي ،وتشــجيعه علــى المشــاركة فــي
األعمــال التطوعيــة ،وتشــجيعه علــى عــدم اإلفــراط أو التفريــط فــي اســتخدام حقوقــه ،واالهتمــام بــدور األســر
فــي بنــاء شــخصيته.

الفصل األول :اإلطار المفاهيمي والمنهجي
ركــز هــذا الفصــل علــى المفاهيــم الرئيســـية المســتخدمة فــي دراســات الشــباب ،وذلــك بهــدف تحديــد المفاهيــم
المســتخدمة فــي الدراســة بدقــة وتأصـــيلها ،خاصــة فــي ظــل مــا هــو معــروف فــي مجــال العلــوم اإلنســانية مــن
صعوبــة صـــياغة تعريفــات جامعــة أو شــاملة للمفاهيــم والمصطلحــات المســتخدمة فــي هــذا المجــال .ويمكــن
تلخيــص مــا تضمنــه الفصــل فــي النقــاط التاليــة:
• مــن المفاهيــم التــي تناولهــا الفصــل :مفهــوم الشــباب ،ومفهــوم مشــاركة الشــباب ،ومفهــوم تمكيــن
الشــباب ،ومفهــوم عــدم المســاواة بيــن الجنســين ،والسياســة الوطنيــة للشــباب.
• اســتعرض هــذا الفصــل أيضــ ًا مجموعــة مــن المقاربــات المنهجيــة المســتخدمة فــي دراســات الشــباب،
وأهمهــا مقاربــة تمكيــن الشــباب ،ومقاربــة الشــباب ضمــن فلســفة التنميــة ،ومقاربــة تعبئة المــوارد ،ومقاربة
التعامــل مــع الشــباب باعتبارهــم مــورد ًا وليســوا مشــكلة .وقــد ســاعدت هــذه المقاربــات فــي فهــم الظاهــرة
محــل الدراســة وتحليلهــا بشــكل ســليم.

• يتمحــور التوجــه العالمــي نحــو االســتثمار فــي الشــباب علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي حــول ،ضمــان وجــود
ســـياسات كليــة رشـــيدة وتفعيلهــا ،وســـياسات شــبابية لوضــع األولويــات والتنســـيق والمتابعة ،وســـياسات
قطاعيــة مســتجيبة ،وذلــك فــي بيئــة مم ّكنــة مــن األمــن والســام ،ومــن العدالــة والمســاواة ،ومــن الحريــة
والمســاءلة ،ومــن اقتصــاد تنافســـي شــامل للجميــع بمــن فيهــم الشــباب ،وتضمــن مســتوى معيشــة الئقـ ًا
وحيــاة صحيــة ذات جــودة عاليــة وتعــزز المعــارف والمهــارات.
• أثبتــت تجــارب دول عديــدة مثــل :فنلنــدا ،وكوريــا الجنوبيــة ،وماليزيــا ،وغيرهــا أن االســتثمار فــي رأس المــال
البشـــري كان عامـ ً
ـا حاســم ًا فــي نموهــا االقتصــادي واالنطــاق إلــى آفــاق اقتصــاد المعرفــة الرحبــة .ولطالمــا
كان الشــباب  -ذوو المهــارات والقــدرات اإلبداعيــة واالبتكاريــة التــي اكتســبوها مــن التعليــم الراقــي النوعيــة
والتدريــب الجيــد -يمثلــون كتلــة ضروريــة فــي أي دولــة تريــد االنطــاق وتحقيــق أعلــى معــدالت للنمــو والتنميــة
ٍ
العادلــة المنشــودة.
• اتجهــت منظمــات دوليــة عديــدة إلــى ترجمــة اهتمامهــا بالشــباب مــن خــال إطــاق مبــادرات واســتراتيجيات
تســتهدف تمكيــن هــذه الفئــة ،فعلــى ســبيل المثــال أطلقــت األمــم المتحــدة مبــادرات عــدة بشــأن الشــباب
أحدثهــا اســتراتيجية “شــباب  .”2030وأقــر مجلــس األمــن الدولــي فــي قــرارات عــدة دور الشــباب فــي بنــاء
الســام .كمــا طرحــت منظمــات ،مثــل :اليونســكو ،ومنظمــة الصحــة العالميــة ،وبرنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،والبنــك الدولــي ،والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان والشــباب
وغيرهــا ،مبــادرات خاصــة بالشــباب كل فــي مجــال تخصصــه.
• أســهمت المنظمــات اإلقليميــة أيضــ ًا بمبــادرات تســتهدف الشــباب فــي الــدول أعضــاء هــذه المنظمــات،
مثــل :منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،ومنظمــة التعــاون اإلســامي والمؤسســات التابعــة لهــا،
وجامعــة الــدول العربيــة ،والمنظمــة الفرنكوفونيــة ،واالتحــاد األوروبــي ،واالتحــاد األفريقــي.

الفصل الثالث :المعايير الدولية ألفضل السـياسات الوطنية الشبابية
تنــاول هــذا الفصــل مجموعــة مــن المعاييــر الدوليــة التــي تــم التوافــق عليهــا فــي ضــوء التجــارب وأفضــل
الممارســات الناجحــة فــي مجــال السياســات الوطنيــة للشــباب ،التــي أكدتهــا بحــوث ودراســات مــن منظمــات
وهيئــات دوليــة مختلفــة .ويمكــن تلخيــص مــا جــاء فــي هــذا الفصــل فــي النقــاط التاليــة:
• يمكــن االســتفادة مــن المبــادرات واالســتراتيجيات التــي أطلقتهــا المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة عنــد وضــع
سياســة وطنيــة للشــباب ،كمــا ينبغــي االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة الموضوعــة بشــأن السياســات الوطنيــة
الشــبابية التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل جهــات دوليــة متخصصــة فــي مجــال الشــباب وهنــاك توافــق عــام حولهــا.
ِ
• ومــن أهــم المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالسياســات الشــبابية :وجــود جهــة حكوميــة محــددة مســؤولة عــن
ّ
وتبنــي اســتراتيجية تشــاركية شــفافة ومحــددة مركزهــا الشــباب،
السياســة الوطنيــة وذات صالحيــات كافيــة،
وضمــان التعــاون بيــن الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن السياســة الوطنيــة والجهــات األخــرى المشــاركة
فيهــا ،وضمــان التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات المشــاركة في تنفيذ السياســة الوطنية ،ووجــود بيئة مواتية
للســـياسات الشــبابية ،وإدمــاج قضايــا الشــباب والنــوع االجتماعــي ،وتخصـــيص ميزانيــة كافيــة ومســتدامة.
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• تقــوم السياســة الوطنيــة للشــباب علــى مجموعــة مــن المبــادئ مــن أهمهــا :أن تكــون قابلــة للتنفيــذ ،وأن
تضمــن تلبيــة احتياجــات الشــباب الفعليــة وحــل المشــكالت التــي تواجههــم وأن تعتبــر الشــباب مــورد ًا وليــس
مشــكلة ،وأن تنســجم مــع قيــم المجتمــع وثقافتــه ،وأن تهتــم بدمــج فئــات الشــباب المعرضــة للخطــر.

• يكشــف تحليــل الخبــرات الدوليــة والعربيــة فــي مجــال الســـياسات الوطنيــة للشــباب عــن وجــود دروس عــدة
يمكن االستفادة منها ،أهمها :ضرورة وجود إرادة سـياســـية تضمن تطبيق الســـياسة الوطنية فور إقرارها،
وأهميــة تكاملهــا مــع غيرهــا مــن الســـياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي تنفذهــا الدولــة فــي المجــاالت
األخــرى ،وأن تكــون جــزء ًا مــن المنظومــة العامــة لرؤيــة الدولــة لذاتهــا فــي إطــار اســتراتيجيتها الوطنيــة ،وأن
تراعــي خصوصـــية المجتمعــات المحليــة التــي يتــم تنفيذهــا فيــه ،وأن تواكــب التطــورات الناشــئة ،ســواء علــى
مســتوى العالــم أو اإلقليــم ،وأن يتــم االسترشــاد بالخبــرات األخــرى الدوليــة أو اإلقليميــة فــي صياغتهــا ،مــع
إمكانيــة الشـــراكة مــع منظمــات األمــم المتحــدة فــي مرحلتــي الصـــياغة والتنفيــذ.

• هنــاك تحديــات عــدة تواجــه تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة للشــباب مــن بينهــا :التداخــل بيــن الوزارات/المنظمــات
وســـياسة الشــباب مــن جهــة ،ونقــص التعــاون بيــن هــذه الجهــات مــن جهــة أخــرى ،والتحديــات الماليــة،
وضعــف القــدرات المؤسســاتية للجهــات المشــاركة فــي الســـياسة والتنفيــذ ،وضعــف الربــط بيــن قضايــا
الشــباب وأولوياتهــم فــي إطــار عمليــة الســـياسة الوطنيــة ،مثــل التعليــم والعمــل والصحــة ،فضـ ً
ـا عــن الحــد
مــن الفقــر ،والتكامــل االجتماعــي ،وبنــاء المواطنــة.

الفصل الخامس :نحو دليل عربي لتطوير “السـياسات الوطنية للشباب”

• هنــاك ضــرورة حقيقيــة لمشــاركة فعليــة للشــباب فــي كل مراحــل السياســة الوطنيــة للشــباب؛ وهــو مــا
يتطلــب مــن الحكومــات أن تكــون منفتحــة علــى إجــراء مشــاورات واســعة معهم ،والحصول علــى تغذية راجعة
منهــم ،بهــدف التطويــر والتحســـين ،ففــي الــدول التــي حققــت نجاحــات وأصبحــت نموذجـ ًا فــي هــذا المجــال يتــم
التعامــل مــع الشــباب كفاعليــن وشـــركاء علــى قــدم المســاواة مــع الحكومــات فــي تنفيــذ الســـياسات الوطنية
الخاصــة بهــم ،وفقـ ًا لنظــام أو اســتراتيجية تشــاركية.

الفصــل الرابــع :أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال الســـياسات العامــة ونظــم حوكمــة قطــاع
الشباب
ســعى هــذا الفصــل إلــى تســليط الضــوء علــى عــدد مــن الســـياسات الوطنيــة للشــباب فــي عــدد مــن دول العالــم
الســتعراض مالمحهــا ومعرفــة أوجــه التميــز فيهــا؛ وذلــك الســتخالص الــدروس التــي يمكــن االســتفادة منهــا
عنــد وضــع ســـياسات وطنيــة .ومــن الــدول التــي تنــاول الفصــل تجربتهــا فــي مجــال السياســة الوطنيــة للشــباب،
فنلنــدا ،وكنــدا ،وجنــوب أفريقيــا ،واليابــان ،وآيرلنــدا ،واألردن ،والمغــرب ،ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة ،ومصر،
ومملكــة البحريــن ،ويمكــن تلخيــص مــا جــاء فــي هــذا الفصــل فــي النقــاط التاليــة:
• في ضوء أهمية وجود سياســات وطنية للشــباب ،نشــط كثير من دول العالم في ّ
تبني مثل هذه السياســات،
وهنــاك بعــض الــدول التــي تميــزت فــي هــذا المجــال .فعلــى ســبيل المثــال ،تعتبــر فنلنــدا مــن الــدول التــي
تمتلــك تجربــة رائــدة فــي مجــال الشــباب ،حيــث تتميــز تجربتهــا فــي مجــال المتابعــة والتقييــم باعتمادهــا علــى
ـجال حافـ ً
الشــباب وليــس علــى الجهــة الحكوميــة المعنيــة فقــط .كمــا تمتلــك جنــوب أفريقيــا سـ ً
ـا فــي مجــال
الســـياسة الوطنيــة للشــباب يرجــع إلــى عــام  1997حيــن تمــت صـــياغة الســـياسة الوطنية للشــباب لعام 2000؛
ومــن مميــزات تجربتهــا ،البنــاء علــى الخبــرات الســابقة.
• تتميــز التجربــة اليابانيــة فــي مجــال الشــباب بعــدد مــن األمــور أهمهــا؛ دوريــة القيــام باســتطالعات ومســوح
رأي عــن أوضــاع النــشء والشــباب ،وتوســـيع نطــاق معالجــة مشــكالت النــشء والشــباب ،وتبــادل الخبــرات
مــع الــدول األخــرى ،فيمــا تعتبــر المملكــة األردنيــة الهاشــمية ثانــي دولــة عربيــة قامــت بوضــع ســـياسة وطنيــة
للشــباب بعــد مملكــة البحريــن فــي عــام  ،2004وتتميــز تجربتهــا بإدخــال المتغيــرات الجديــدة فــي العمــل
الشــبابي فــي وثيقــة الســـياسة ،وتحديــد مشـــروعات رئيســـية يتــم تنفيذهــا فــي إطــار خطــة عمــل االســتراتيجية.
• أمــا التجربــة اإلماراتيــة فتتميــز فــي مجــال الشــباب بالتكامــل والشــمولية ،ســواء علــى مســتوى الســـياسات
أو البرامــج أو البنيــة المؤسســـية المســؤولة عــن تنفيذهــا ،حيــث يتــم دمــج الشــباب فــي منظومــة القيــادة،
والحوكمــة الرشـــيدة.
• هنــاك مالحظتــان مهمتــان ينبغــي أخذهمــا فــي االعتبــار عنــد وضــع سياســة وطنيــة للشــباب ،األولــى هــي
اختــاف تأثيــر الســياق المحيــط ،حيــث يختلــف وضــع السياســة باختــاف الســياق المحيــط وهــو مــا يتضــح
بجــاء عنــد مقارنــة خبــرات الــدول العربيــة بغيرهــا مــن الــدول فــي أوروبــا ،والمالحظــة الثانيــة هــي توقــف فاعليــة
الســـياسات الوطنيــة علــى التنفيــذ ،حيــث تتوقــف فاعليــة الســـياسات الوطنيــة للشــباب عنــد دخولهــا حيــز
التنفيــذ الفعلــي ،وعلــى تخصـــيص المــوارد الماديــة والبشـــرية الالزمــة لتحويلهــا إلــى خطــط وبرامــج عمــل
ومتابعــة تنفيذهــا وتقييــم نتائجهــا ،وليــس علــى صــدور وثائــق رســمية مــن الدولــة بشــأنها فقــط ،أو اســتنادها
إلــى قوانيــن لــم تحـ َ
ـظ بالحــوار المجتمعــي والتوافــق بيــن مختلــف فئــات الشــباب.

ّ
وصنــاع الســـياسات مــن تطويــر “ســـياسة وطنيــة للشــباب” بدولهــم؛
ركــز هــذا الفصــل علــى تمكيــن الشــباب
حيــث تــم الســعي إلــى وضــع دليــل عملــي قابــل للتنفيــذ والتطبيــق يتضمــن مختلــف مراحــل وضــع هــذه السياســة
وكذلــك مختلــف مراحــل تنفيذهــا ،ويمكــن تلخيــص أهــم مــا جــاء فــي هــذا الفصــل فــي النقــاط التاليــة:
• إن تطويــر “ســـياسة وطنيــة للشــباب” يمــر بمرحلتيــن :األولــى ،مرحلــة بلــورة الســـياسة وصـــياغتها ،وهــي
المرحلــة التــي تبــدأ باتخــاذ قــرار بتطويــر ســـياسة وطنيــة للشــباب ،وتحديــد الجهــة الحكوميــة المســؤولة
مباشـــرة عــن الســـياسة ،وتشــكيل لجــان العمــل المختلفــة ،وجمــع المعلومــات والبيانــات الالزمــة ،وتحديــد
األهــداف والنتائــج أو المخرجــات المتوقعــة والمؤشـــرات .وتنتهــي هــذه المرحلــة بتطويــر وثيقــة “الســـياسات
الوطنيــة” مطابقــة للمعاييــر المحــددة؛ حيــث يتــم إقرارهــا واعتمادهــا؛ لتبــدأ المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة
تفعيــل الســـياسة ،حيــث تُترجــم السـياســـية الوطنيــة إلــى برامــج ومشـــروعات وأنشــطة قابلــة للتنفيــذ علــى
أرض الواقــع .وعمليــة التنفيــذ هــذه تتطلــب إظهــار ًا واضحــ ًا لاللتــزام مــن جانــب الحكومــة والمؤسســات
والمنظمــات المســؤولة إزاء اعتمــاد هــذه الســـياسة وتنفيذهــا ،واالنخــراط الفعــال مــن جانــب تلــك الجهــات
المشــاركة أيضــ ًا ،والســـيما الشــباب مــن قطاعــات المجتمــع كافــة.
• مــن األجــزاء األساســـية فــي مرحلــة التنفيــذ تعييــن جهــة مســؤولة عــن التوجيــه والتنســـيق العــام للتنفيــذ،
وعــادة ،ال يمكــن ألي جهــة أو وزارة أو هيئــة واحــدة أن تكــون مســؤولة بشــكل كامــل عــن تنفيــذ الســـياسة
بأكملهــا ،لــذا ،يجــب إنشــاء آليــات العمــل الضروريــة بيــن القطاعات ،والمنظمات المشــاركة لتنفيذ الســـياسة
بشــكل جماعــي.
• حتــى يمكــن تقديــر مــدى تحقيــق الســـياسة الوطنيــة ألهدافهــا وتقويــم المســار كلمــا دعــت الحاجــة ،يجــب أن
تتضمــن الســـياسة نصــ ًا يتعلــق بالمتابعــة والتقييــم ،والمعاييــر والمؤشـــرات ،وأن تشــمل خطــة العمــل
التنفيذيــة اإلجــراءات الخاصــة بذلــك.
• المتابعــة عمليــة منظمــة ومســتمرة وفقــ ًا لخطــة موضوعــة موضــح بهــا األهــداف المــراد تحقيقهــا ،مــع
مراجعتهــا بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أن التنفيــذ يتــم فــي اإلطــار الصحيــح .ومؤشـــرات المتابعــة هــي :مؤشـــرات
مرتبطــة بالمخرجــات واألنشــطة ،وأخــرى لجمــع البيانــات بصفــة دوريــة لضمــان تنفيــذ المشـــروع.
• التقييــم عمليــة جمــع المعلومــات وتحليلهــا بشــكل مرحلــي ومنظــم لتحديــد مــدى تحقيــق البرامــج واألنشــطة
المطبقــة للرؤيــة واألهــداف ،كمـ ًا ونوعـ ًا ،وأثرهــا فــي مجتمــع الشــباب عمل ّيـ ًا؛ أي يتــم وفــق إجــراءات منظمــة.
• تســتهدف عمليتــا المتابعــة والتقييــم الكثيــر مــن الشــباب ،ســواء باللقــاءات أو االجتماعــات أو االســتبيانات
وخالفــه ،وبالتالــي مــن الضــروري أن تتبــع القواعــد األخالقيــة ومنهــا :صـــياغة أدوات وآليــات جمــع المعلومــات
بلغــة مفهومــة وصديقــة للشــباب ،واحتــرام خصوصـــية األفــراد ،والحفــاظ علــى ســـرية المعلومــات ،ونقــل آراء
الشــباب بأمانــة وبالعبــارات التــي يســتخدمونها.
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التوصيات:
وضعت الدراسة بعض التوصيات الخاصة بالسياسة الوطنية للشباب وذلك على النحو التالي:
• إجــراء حــوارات مجتمعيــة علــى المســتويات كلهــا وفــق أجنــدة حكوميــة واضحــة المعالــم ومحــددة األهــداف،
ويفتــرض أن تتمحــور حــول توعيــة المجتمــع ،والســـيما األســـر ،بأهميــة دعــم الشــباب والمســاهمة فــي تعزيــز
قدراتهــم وثقتهــم بأنفســهم.
• بلــورة رؤيــة الدولــة لــدور الشــباب وتمكينهــم ،وصـــياغة تصــور عــام عــن مســعى الدولــة لوضــع ســـياسة
وطنيــة جديــدة للشــباب ،بحيــث يُع َلــن عنهــا رســمي ًا و ُيــروَّ ج لهــا بشــكل واســع إعالمي ـ ًا ،مــع الحــرص علــى أال
تقتصـــر حمــات الترويــج علــى وســائط اإلعــام التقليديــة ،بــل يجــب اســتخدام المؤتمــرات والمحافــل المختلفــة
ووســائل التواصــل االجتماعــي أيضــ ًا كوســائل مكملــة.
َّ
ويمثــل فيهــا
• إنشــاء أو تشــكيل هيئــة وطنيــة تتكــون مــن الكفــاءات ،والســـيما أصحــاب الخبــرات العمليــة،
الشــباب بنســبة ال تقــل عــن  ،25%مــع مراعــاة التنــوع والتمثيــل المناطقــي .وتتولــى هــذه الهيئــة مســؤولية
إعــداد الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،ومباشـــرة تطبيقهــا وتطويرهــا وتحديثهــا ،بحيــث تتمتــع بصالحيــات
واضحــة ومحــددة وكافيــة للقيــام بعملهــا ،بمــا فيهــا القــدرة علــى التنســـيق مــع الجهــات والمؤسســات األخرى
المعنيــة بالشــباب بســهولة ويســـر.
• متابعــة أعمــال الهيئــة المتخصصــة والمشــاركة فــي أعمالهــا واألنشــطة التــي تقــوم بهــا مــن قبــل أعلــى قيــادة
فــي الدولــة؛ لضمــان الزخــم واســتمرارية العمــل بــروح معنويــة كبيــرة.
• إشـــراك الشــباب مــن مختلــف األعمــار فــي عمليــة التحضـــير واإلعــداد للســـياسة الوطنيــة للشــباب ،بحيــث
يكونــون شـــركاء حقيقييــن ليــس فــي النقاشــات أو تقديــم األفــكار فقــط ،وإنما في عمليات الصـــياغة والتطبيق
والمتابعــة والتنفيــذ أيض ـ ًا؛ لكونهــم المعنييــن بهــذه الســـياسة أصـ ً
ـا ،وهــذا بالطبــع يتطلــب تعزيــز القــدرات
الذاتيــة للشــباب وتأهيلهــم حتــى تكــون مشــاركتهم فعالــة.
• يمكــن فــي هــذا الشــأن تشــكيل مجلــس تكــون عضويتــه مــن الشــباب ،ليتولــى إعــداد تقييــم التقــدم المحــرز
فــي تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة وتقديــم مقترحــات بشــأنها حســب الحاجــة ،علــى أن يتبــع هــذا المجلــس الجهــة
الحكوميــة المعنيــة بالشــباب فــي الدولــة أو قــد يكــون علــى مســتوى أعلــى  -مثــل رئاســة الدولــة أو رئاســة
الحكومــة  -فــي حالــة عــدم وجــود كيــان حكومــي معنــي.
• إرســال ممثليــن عــن الشــباب المشــاركين فــي مراحــل إعــداد السياســة الوطنيــة وتنفيذهــا ،إلــى الخــارج،
والســـيما الــدول التــي شــهدت أفضــل الممارســات والنتائــج ،لالطــاع بشــكل مباشـــر علــى تجاربهــم واإلفــادة
منهــا.
• الحــرص علــى إشـــراك فئــات المجتمــع كلهــا فــي المناقشــات التمهيديــة للسياســة الوطنيــة للشــباب ،بمــن
فيهــم أوليــاء األمــور والذيــن يرتبــط عملهــم بشــكل مباشـــر مــع الشــباب ،بمــن فيهــم المعلمــون والتربويــون
والدعــاة أو علمــاء الديــن.
• إشـــراك خبــراء ويفضــل ممــن عملــوا فــي المجــال التنفيــذي بــدول حققــت نجاحــات بــارزة فــي مجــال تمكيــن
الشــباب؛ ســواء فــي النقاشــات أو اللجــان المتخصصــة علــى شــكل مستشــارين مثـ ً
ـا ،حيــث يســهم هــذا فــي
االســتفادة مــن تجــارب الــدول بشــكل أفضــل مــن مجــرد االعتمــاد علــى مواثيقهــا أو مــا كتــب عنهــا.
• تخصـــيص موازنــة كافيــة ،ليــس لــوزارة الشــباب أو المؤسســة المعنيــة بمســألة الســـياسة الوطنية للشــباب
فقــط ،وإنمــا للمؤسســات أو االتحــادات أو المبــادرات الشــبابية األخــرى أيضـ ًا ،بما فيها الفرديــة أو المجتمعية
وغيــر الحكوميــة ،مــع ضمــان متابعــة محــددة لعمليــات الصـــرف واإلنفــاق بمــا ينســجم مــع األهــداف التــي تــم
توفيــر الدعــم المالــي لهــا.

• أهميــة العمــل مــن أجــل تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة للشــباب علــى أرض الواقــع ،مــن خــال تخصـــيص المــوارد
الالزمــة لتحويــل مــا تتضمنــه مــن خطــط إلــى برامــج عمــل حقيقيــة يســتفيد منهــا الشــباب ،وعــدم االكتفــاء
بصــدور القــرارات والوثائــق أو القوانيــن.
• الحــرص علــى مبــادئ الشــفافية فــي كل مرحلــة مــن مراحــل العمــل ،وإطــاع الــرأي العــام علــى التقــدم الحاصــل،
وإشـــراك مختلــف الجهــات والمؤسســات المعنيــة بالشــباب ،ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص ،فــي
التعامــل مــع التحديــات ومعالجــة المشــكالت.
• مراعــاة القيــم المجتمعيــة الدينيــة والثقافيــة عنــد صـــياغة الســـياسة الوطنية للشــباب ،مع ضرورة اســتيعاب
المفاهيــم العالميــة التــي ال تتعــارض مــع المنظومــة القيميــة للمجتمــع.
• مــن المهــم أن تتكامــل الســـياسة الوطنيــة للشــباب مــع غيرهــا مــن االســتراتيجيات التــي تنفذهــا الدولــة
فــي المجــاالت األخــرى خاصــة تلــك المرتبطــة بالتعليــم واالبتــكار والتوظيــف وضمــان المســاواة بيــن النــوع
االجتماعــي وغيرهــا .باإلضافــة إلــى أهميــة العمــل علــى حــل مختلــف مشــكالت الشــباب التــي قــد يواجهونهــا
فــي المجــاالت األخــرى ،ســواء مجــال التعليــم مــن خــال رفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة ،ومجــال العمــل مــن
خــال توفيــر فــرص عمــل مناســبة وجيــدة لهــم ،وغيرهــا.
• التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة بالشــباب عنــد وضــع هــذه الســـياسة ،بحيــث يتــم االسترشــاد بما
تضعــه هــذه المؤسســات مــن نظــم فــي مجــال الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،وهــو مــا يضمــن االتســاق مــع
المعاييــر الدوليــة المطلوبــة.
• األخــذ فــي االعتبــار دائمــ ًا أن تشــمل الســـياسة الوطنيــة للشــباب المســتجدات الدوليــة واإلقليميــة ،بمــا
يجعلهــا قــادرة علــى التعامــل مــع أي تداعيــات يمكــن أن تترتــب علــى هــذه المســتجدات على الشــباب وواقعهم
وأحوالهــم.
• إطــاق تقريــر دوري كل عــام أو عاميــن أو  4أعــوام ،يســلط الضــوء علــى وضــع الشــباب فــي الدولــة والجهــود
التــي تبذلهــا الحكومــة مــن أجــل تمكيــن هــذه الشـــريحة المجتمعيــة.
• ضــم شــاب -علــى األقــل -إلــى عضويــة مجالــس إدارات مؤسســات اإلنتــاج الحكوميــة ،وكذلــك تشــجيع القطــاع
الخــاص علــى اتبــاع النهــج ذاتــه بمــا يســاعد فــي إعــداد كــوادر قــادرة علــى تحمّ ــل المســؤولية.
• إجــراء اســتطالعات رأي ومســوح ميدانيــة دوريــة عــن أوضــاع والشــباب ،وذلــك بغــرض التعــرف المســتمر علــى
أوضــاع هــذه الشـــريحة المجتمعيــة والوقــوف عليهــا مــن خــال الشــباب أنفســهم.
• عقــد مؤتمــرات شــبابية متزامنــة أو خــال فتــرة زمنيــة غيــر متباعــدة علــى مســتوى كل محافظــة أو منطقــة أو
إقليــم لمناقشــة قضايــا الشــباب وهمومهــم ،بحيــث يخــرج كل مؤتمــر بنتائــج محــددة ،وي َ
ُختــار ممثلــون عنــه
فــي مؤتمــر عــام ينعقــد علــى المســتوى الوطنــيُ ،
لتناقــش فيــه نتائــج المؤتمــرات الفرعيــة أو الجهويــة بهــدف
الخــروج بورقــة شــاملة للقضايــا كلهــا التــي تهــم الشــباب ،ليتــم تضمينهــا أو مراعاتهــا فــي الســـياسة الوطنيــة
للشــباب.
• التوســع فــي المراكــز الشــبابية بحيــث يكــون فــي كل قريــة أو بلديــة أو حــي مركــز للشــباب يتبــع وزارة الشــباب
أو الهيئــة الرئيســـية المســؤولة عــن الشــباب فــي الدولــة.
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مقدمـة عامة
تعتبــر مرحلــة الشــباب مــن أهــم المراحــل التــي
يمــر بهــا الفــرد ،حيــث تبــدأ شخصـــيته بالتبلــور،
وتنضــج معالــم هــذه الشخصـــية مــن خــال
مــا يكتســبه الفــرد مــن مهــارات ومعــارف ،ومــا
يتبعهــا مــن نضــوج جســماني وعقلــي ،ومــا
يســتطيع تكوينــه علــى مســتوى العالقــات
االجتماعيــة وضمــن اختيــاره الحــر .وإذا كان
معنــى الشــباب أول الشـــيء ،فــإن مرحلــة
الشــباب تتلخــص فــي أنهــا مرحلــة التطلــع إلــى
المســتقبل بطموحــات عريضــة وكبيــرة.
وتــدرك الحكومــات الوطنيــة فــي جميــع دول
العالم أهمية االســتثمار في الشــباب بوصفهم
المحــرك األساســـي للنمــو والتنميــة فــي أي
مجتمــع ،وأهميــة الحاجــة إلــى إيجــاد تشـــريعات
وســـياسات مناســبة لالســتجابة لشــواغلهم
وتطلعاتهــم ومطالبهــم وتعزيــز مشــاركتهم
فــي الحيــاة العامــة؛ لهــذا تخضــع الســـياسات
الشــبابية لتغييــرات ومراجعــات متكــررة
مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة والمنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة؛ بهــدف الوصــول إلــى
أفضــل الممارســات أو الســـياسات التــي تحقــق
تمكيــن الشــباب وتعزيــز قدراتهــم ومهاراتهــم
ودورهــم فــي الحيــاة العامــة وفــي مســـيرة
التنميــة الشــاملة فــي بلدانهــم.

وتتميــز المنطقــة العربيــة بــأن بهــا أكبــر
مجموعــة مــن الفئــة الشــبابية نســبة إلــى عــدد
الســكان علــى مســتوى العالــم ،فبحســب تقريــر
التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام  ،2016يشــكل
الشــباب ( 15-29عامــ ًا)  30%مــن الســكان ،أو
نحــو  110مالييــن نســمة فــي منطقــة لــم يتعــدَّ
فيهــا  60%مــن ســكانها ســن الثالثيــن ،1وذكــر
“مركــز الشــباب العربــي” فــي دراســة أصدرهــا
بعنــوان “ 100إجابــة عــن الشــباب العربــي”
أن نســبة الشــباب ( 15-34عامــ ًا) فــي العالــم
العربــي عــام  2020بلغــت  ،33.6%أي نحــو 146
مليــون و 757ألــف نســمة ،منهــم  52.27%مــن
الذكــور و 47.7%مــن اإلنــاث2؛ ويعــود التبايــن فــي
األرقــام إلــى عــدم وجــود إحصــاء ســكاني حديــث
ومنتظــم فــي كل دولــة ،فضـ ً
ـا عــن التبايــن فــي
تحديــد ســن الشــباب مــن دولــة ألخــرى.
وتعنــي هــذه األرقــام أن العالــم العربــي يمــر
َ
بـ”الهبَّة
بمرحلــة يطلــق عليهــا فــي علــم الســكان
الديموغرافيــة” ،وهــي عبــارة عــن عمليــة تحــول
ديموغرافــي بيــن ســكان المجتمــع ،بحيــث
يتحــول المجتمــع الــذي غالبيتــه مــن األطفــال
وصغــار الســن والمُ عاليــن إلــى مجتمــع يشــكل
فيــه الســكان فــي ســن العمــل واإلنتــاج
المجموعــة الكبــرى.
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ويتطلــب هــذا الســـياق إحــداث تغييــر شــامل فــي طريقــة التفكيــر ووضــع الســـياسات ومــن ثــم التخطيــط
والتنفيذ ،حيث البد أن تُبنى كل االستراتيجيات على اكتشاف ما نملكه من موارد بشـــرية شابَّة وتعظيمها،
بمــا يُحــدث نقــات نوعيــة علــى كل المســتويات لتحســـين نوعيــة حيــاة اإلنســان ،بزيــادة معــدالت التشــغيل
وخفــض معــدالت البطالــة والتمتــع بمســتويات عاليــة نســبي ًا مــن التنميــة ،وبالتالــي تحســين المســتوى
المعيشـــي للمواطنيــن ،بمــا ينعكــس علــى الوضــع التعليمــي والصحــي والمســاكن واإلنفــاق.
وقــد شــهدت المنطقــة العربيــة بالفعــل فــي الســنوات األخيــرة اهتمامـ ًا ملحوظـ ًا بقضايــا الشــباب ،انعكــس
بشــكل واضــح فــي الســـياسات واإلجــراءات التــي تبنتهــا الحكومــات العربيــة بهــدف تمكينهــم وتعزيــز
قدراتهــم ومهاراتهــم وإشـــراكهم فــي الحيــاة العامــة ،والتــي تباينــت فــي ســـرعتها ومــدى عمقهــا مــن دولــة
ألخــرى ،وإن اتفقــت جميعهــا علــى أهميــة تعزيــز دور الشــباب العربــي فــي رســم ســـياسات بالدهــم بشــكل
عــام ،وتلــك التــي تخصهــم بشــكل خــاص.
وانطالق ًا من ذلك ،تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
• وضــع معاييــر واضحــة لمــا يمكــن أن يُعــدَّ ســـياسة رائــدة فــي قطــاع الشــباب وتحديــد األفضل منهــا عالمي ًا
وفــي المنطقــة بهــدف تع ُّلــم الــدروس ونقــل المعرفــة.
• وضــع معاييــر واضحــة لنمــاذج حوكمــة متميــزة لقطــاع الشــباب ،وتحديــد األفضــل منهــا عالميـ ًا وإقليميـ ًا،
مــع تســليط الضــوء علــى النمــاذج العربيــة فــي هــذا الســـياق وعلــى النمــوذج اإلماراتــي بصفــة خاصــة.
• وضــع خريطــة للعمــل الشــبابي أو “دليــل استرشــادي” فيمــا يتعلــق بمجــال حوكمــة القطــاع والســـياسات
الخاصــة بــه ،بمــا يســاعد صانعــي القــرار فــي المنطقــة العربيــة علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات والتعــرف علــى
أفضــل الممارســات فــي مجــال تمكيــن الشــباب.
وستســعى هــذه الدراســة إلــى تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــال خمســة محــاور أساســـية تتنــاول اإلطــار
المفاهيمــي والمنهجــي ،واالســتثمار فــي الشــباب مــن حيــث أهميتــه ومظاهــره ،والمعاييــر الدوليــة ألفضــل
الســـياسات الوطنيــة الشــبابية ،واســتعراض بعــض الخبــرات الدوليــة فــي مجــال الســـياسات الوطنيــة
ً
وصــوال إلــى وضــع دليــل مقتــرح لتطويــر الســـياسة الوطنيــة للشــباب.
الشــبابية،
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الفصل األول

اإلطار
المفاهيمي والمنهجي

وألغــراض إحصائيــة ،عرّفــت األمــم المتحــدة فئــة الشــباب بأنهــا الفئــة العمريــة التــي تتــراوح بيــن  15و 24عام ـ ًا،
وذلــك دون اإلخــال بالتعريفــات األخــرى التــي تأخــذ بهــا الــدول األعضــاء فــي المنظمــة ،حيــث اتجهــت بعــض
الــدول إلــى وضــع معاييــر لتعريــف الشــباب فيمــا يتعلــق بالســن الــذي يتــم فيــه معاملــة الشــخص علــى قــدم
المســاواة مــع البالغيــن بموجــب القانــون ،وهــذا مــا يشــار إليــه غالبـ ًا باســم “ســن الرشــد” ،ويعتــد بهــذه الســن،
وهــي عــادة  18عام ـ ًا فــي العديــد مــن البلــدان ،وال يعتبــر الشــخص بالغ ـ ًا إلــى أن يــدرك هــذه الســن.1
ومــع ذلــك ،فــإن المصطلــح المتعــارف عليــه والفــروق الدقيقــة لمصطلــح “الشــباب” يختلــف مــن بلــد إلــى آخــر،
وهــذا يتوقــف علــى تناســب بعــض العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة والمؤسســـية واالقتصاديــة والسـياســـية
لــكل مجتمــع .وقــد اتجهــت بعــض الــدول العربيــة إلــى وضــع تعريفــات أخــرى للشــباب اســتندت أيضـ ًا إلــى الفئــة
العمريــة ،وهــو مــا يوضحــه الشــكل التالــي:

جدول يوضح تعريف الشباب في الدول العربية حسب الفئة العمرية

2

األردن

 30-12سنة

اإلمارات

 35-15سنة

البحرين

 35-0سنة

الجزائر

 24-15سنة

العراق

 30-10سنة

السعودية

 34-15سنة

السودان

 24-15سنة

الصومال

 40-15سنة

الكويت

 34-14سنة

المغرب

 29-15سنة

اليمن

 24-15سنة

جيبوتي

 24-15سنة

تونس

 29-15سنة

سوريا

 25-15سنة

عمان

 29-18سنة

فلسطين

 29-15سنة

 .1مفهوم الشباب

لبنان

 29-15سنة

اتجهــت بعــض المنظمــات الدوليــة إلــى تعريــف مفهــوم الشــباب وفــق الفئــة العمريــة؛ فقــد عـرّف القــرار 2250
حــول الشــباب والســلم واألمــن ،الــذي اعتمــده مجلــس األمــن الدولــي فــي  9ديســمبر  ،2015الشــباب بأنهــم الفئــة
ُ
العمريــة التــي تشــمل األشــخاص مــن ســن  18إلــى 29عام ـ ًا ،ولكنــه لفــت النظــر كذلــك إلــى مــا قــد يكــون لهــذا
المصطلــح مــن تعريفــات متباينــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.1

ليبيا

 25-15سنة

مصر

 29-18سنة

موريتانيا

 35-15سنة

مقدمة
يركــز هــذا الفصــل علــى اإلطــار المفاهيمــي والمنهجــي للدراســة ،حيــث يســتعرض المفاهيــم الرئيســـية
المســتخدمة فــي دراســات الشــباب ،والمقاربــات المنهجيــة التــي يســتخدمها الباحثــون فــي هــذا المجــال.
ويســتهدف هــذا الفصــل تحديــد المفاهيــم المســتخدمة فــي الدراســة بدقــة وتأصـــيلها ،خاصــة فــي ظــل
مــا هــو معــروف فــي مجــال العلــوم اإلنســانية مــن صعوبــة صـــياغة تعريفــات جامعــة أو شــاملة للمفاهيــم
والمصطلحــات المســتخدمة فــي هــذا المجــال.
وتتعــدد المفاهيــم المســتخدمة فــي مجــال الشــباب ،لكــن لدواعــي الدراســة وأهدافهــا ،ســـيتم التركيــز علــى
خمســة مفاهيــم رئيســـية :أولهــا ،مفهــوم الشــباب ومــا يعنيــه ومــا هــي الفئــة العمريــة المقصــودة .وثانيهــا،
مفهــوم مشــاركة الشــباب ومــا يرتبــط بــه مــن إســهامات فــي الحيــاة العامــة عموم ـ ًا .وثالثهــا ،مفهــوم تمكيــن
الشــباب ومــا يعكســه مــن جهــود لتعزيــز قــدرات هــذه الشـــريحة ودورهــا فــي المجتمــع .ورابعهــا ،مفهــوم
عــدم المســاواة بيــن الجنســـين وتأثيــره علــى مســـيرة تعزيــز دور الشــباب فــي المجتمــع .وخامســها ،مفهــوم
الســـياسة الوطنيــة للشــباب ومــا تعنيــه مــن خطــط وســـياسات اســتراتيجية تســتهدف تعزيــز وضــع الشــباب
فــي الــدول والمجتمعــات.

ً
أوال :اإلطار المفاهيمي
تنطلــق أي دراســة علميــة للســـياسات الوطنيــة فــي مجــال الشــباب مــن تحديــد دقيــق للمفاهيــم والمصطلحات
األساســـية التــي تقــوم عليهــا هــذه الســـياسة؛ ليكــون هنــاك توافــق عــام حــول ماهيــة هــذه المفاهيــم؛ وتتمثــل
أهمهــا فــي اآلتــي:

1

“مجلس األمن الدولي يعتمد قرار ًا تاريخي ًا حول الشباب والسلم واألمن بطلب من األردن” ،موقع أخبار األمم المتحدة 9 ،ديسمبر  ،2015على الرابط:
https://news.un.org/ar/story/2015/12/242672

1

“الشباب” ،موقع منظمة األمم المتحدة ،بدون تاريخ ،على الرابطhttps://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html :

2

مركز الشباب العربي 100“ ،سؤال وجواب عن الشباب العربي” موقع مركز الشباب العربي ،بدون تاريخ ،على الرابطhttps://bit.ly/35qZ9AG :
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ويكشــف هــذا الشــكل أن بعــض الــدول العربيــة قــد اعتمــد تعريفـ ًا للشــباب حســب الفئــة العمريــة يســتند إلــى
تعريــف األمــم المتحــدة الــذي يحــدد هــذه الفئــة بيــن  15و 24عام ـ ًا ،مثــل الجزائــر والســودان واليمــن وجيبوتــي،
فيمــا تتبايــن بقيــة الــدول فــي تحديــد هــذه الفئــة ،ويالحــظ أن الحــد األدنــى لســن الشــباب كان  10ســنوات فــي
العــراق ،فيمــا كان الحــد األعلــى لهــذه الســن  40عام ـ ًا فــي الصومــال.

 .3مفهوم تمكين الشباب
يكتســب مفهــوم تمكيــن الشــباب أهميــة كبيــرة؛ ألنــه يعكــس وجــود إرادة لتعديــل وضــع هــذه الشـــريحة
فــي المجتمــع وجعلهــا أكثــر قــدرة علــى المشــاركة ،1وقــد عــرف “برنامــج العمــل العالمــي للشــباب” التابــع
لألمــم المتحــدة ،المفهــوم بأنــه يعنــي منــح الشــباب الصالحيــة كأشــخاص أو كأعضــاء فــي منظمــات
أو فــي تجمعــات محليــة أو هيئــات وطنيــة ودوليــة ،حتــى يتولــوا اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم
ورفاههــم ،بـ ً
ـدال مــن أن تُتخــذ نيابــة عنهــم ،وبمــا ال يتوافــق مــع رغباتهــم أو مصالحهــم الفعليــة ،فمــن
2
خــال التمكيــن يشــترك الشــباب كعناصـــر فاعلــة نشــطة فــي إحــداث التغييــر وتحقيــق التنميــة .

إلــى جانــب هــذا التعريــف الــذي يســتند إلــى الفئــة العمريــة ،هنــاك تعريــف آخــر يســتند إلــى معيــار يتعلــق باالنتقــال
مــن مرحلــة حياتيــة إلــى أخــرى؛ فبحســب تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام  2016يمكــن وصـ ُ
ـف الشــباب
1
علــى نطــاق واســع بأنــه مرحلـ ٌ
ـة يخــرج خاللهــا شـ ٌ
ـخص مــن االعتماديــة (الطفولــة) إلــى االســتقاللية (البُلــوغ) ،
وقــد اعتبــر ٍباحثــون أن “مرحلــة الشــباب هــي اصطــاح اجتماعــي مقابــل التصنيــف الفئــوي البســـيط البيولوجــي أو
الديموغرافــي أو الزمنــي”؛ ومــن ثــم فإنهــا تُعــاش كتجربــة انتقاليــة فــي الحاضــر ،وال تُعـرَّف بموجــب ســن محــددة
مســبقة االختيــار فــي لحظــة مــا فــي المســتقبل.2
وتثيــر هــذه التعريفــات إشــكاليتين رئيســـيتين :األولــى ،إن اقتصــار تعريــف الشــباب اســتناد ًا إلــى عامــل العمــر،
يفتــرض أنهــم فئــة متجانســة تمامــ ًا؛ فبرغــم بعــض االحتياجــات واألولويــات والهويــات المشــترَكة للشــباب،
فإنهــم يتســمون بالتنــوع القائــم علــى أســاس الجنــس واالنتمــاء العرقــي والدينــي والطائفــي والطبقــي والثقافي
واالقتصــادي والجغرافــي مــا بيــن الحضــر والريــف ،وكذلــك بالتنــوع المتصــل باالنتمــاءات السـياســـية؛ مــا قــد
يعنــي اختــاف الحاجــات واألولويــات لديهــم .3واإلشــكالية الثانيــة هــي أن هــذه التعريفــات ال تلقــي الضــوء علــى
بعــض فئــات الشــباب؛ مثــل المعرَّضـــين للخطــر والواقعيــن فــي خــاف مــع القانــون وذوي اإلعاقــات ،وبالتالــي
تحــرم تلــك الفئــات مــن المزايــا المتوافــرة للشــباب فــي المجتمــع.

 .2مفهوم مشاركة الشباب
يمكــن تعريــف مفهــوم مشــاركة الشــباب بأنــه مســاهمة الشــباب والشــابات فــي العمليــات والقــرارات
واألنشــطة والتأثيــر فيهــا ،وبهــذا المعنــى تكــون المشــاركة مرتبطــة أساسـ ًا بممارســة الســلطة .ومنــذ إعــان
الســنة الدوليــة للشــباب فــي عــام  ،1985حــددت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مجــاالت مشــاركة الشــباب
فــي الحيــاة العامــة علــى أن تشــمل أربعــة عناصـــر؛ هــي :المشــاركة االقتصاديــة التــي تتعلــق بالعمــل والتنميــة،
والمشــاركة السـياســـية التــي تتعلــق بعمليــات صنــع القــرار وتوزيــع الســلطة ،والمشــاركة االجتماعيــة
التــي تتعلــق بالمســاهمة فــي التمتــع بفئــة األنــداد ،والمشــاركة الثقافيــة التــي تتعلــق بالفنــون والموســـيقى
واالحتفــاالت الوطنيــة والدينيــة والقيــم.4

وقــد أكــد تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة للعــام  2016أهميــة تمكيــن الشــباب لتجنــب أي تداعيــات ســلبية
يمكــن أن تترتــب علــى إقصــاء هــذه الشـــريحة ،وأشــار التقريــر إلــى أن عمليــة التمكيــن تســتلزم إدخــال تغييــرات
جذريــة فــي البيئــة السـياســـية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تتســبب فــي إقصــاء الشــباب ،بحيــث تضمــن
توســـيع فــرص مشــاركتهم ،وتوفيــر فــرص العمــل الالئــق لهــم ،وترســـيخ أســس العدالــة والمســاواة وتكافــؤ
الفــرص ،كمــا يســتوجب التمكيــن أيضـ ًا اســتثمارات جديــة فــي تحســـين أنظمــة الخدمــات األساســـية المرتبطــة
بتعزيــز قــدرات الشــباب ،وبخاصــة التعليــم والصحــة والخدمــات االجتماعيــة األخــرى.3
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه مــن الضــروري أيضــ ًا توفيــر أســاس قانونــي لتمكيــن الشــباب وحمايتهــم وتعزيــز
تنميتهــم .وبرغــم عــدم وجــود إطــار قانونــي ملــزم ومخصــص للشــباب علــى المســتوى الدولــي ،فــإن هنــاك أطــر ًا
قانونيــة دوليــة يمكــن االســتناد إليهــا عنــد وضــع هــذا األســاس القانونــي ،مثــل اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق
الطفــل التــي غطــت جانبـ ًا مــن هــذا األمــر ،كمــا أنــه يمكــن االســتفادة أيضـ ًا مــن تجــارب بعــض الــدول ،مثــل دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي أصــدرت القانــون رقــم  3لســنة “ 2016قانــون وديمــة” الــذي يشــتمل علــى 75
مــادة تنــص علــى حقــوق الطفــل األساســـية واألســـرية والصحيــة واالجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة وعلــى
حمايــة هــذه الحقــوق.4

وباإلضافــة إلــى هــذه اآلليــات المطلوبــة لتمكيــن الشــباب ،هنــاك ثالثــة أســس رئيســـية يمكــن االســتناد
إليهــا خــال التنفيــذ الفعلــي لعمليــة التمكيــن :أولهــا ،االســتثمار فــي أنشــطة جمــع البيانــات وإجــراء
البحــوث حــول الشــباب قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن تمكيــن الشــباب أو القفــز إلــى الحكــم علــى قدراتهــم،
فيمــا لــو تــم تمكينهــم مــن مواقــع التأثيــر .وثانيهــا ،ضمــان أن يتحــدث الشــباب عــن أنفســهم وال يتحــدث
غيرهــم عنهــم ،ومــن ثــم إتاحــة الفرصــة لهــم للولــوج إلــى مواقــع صنــع القــرار .وثالــث هــذه األســس هــو
التدرجيــة فــي ســـياسات تمكيــن الشــباب ،بحيــث ال يتــم حــرق المراحــل وإنمــا يكــون التدريــج فــي تنفيــذ
هــذه الســـياسات وفــق مراحــل مخططــة ومدروســة.5

وهنــاك إقــرار مــن جانــب األمــم المتحــدة بأهميــة مشــاركة الشــباب فــي مختلــف مناحــي الحيــاة ،حتــى أن المنظمة
أكــدت علــى أهميــة هــذه المشــاركة فــي بنــاء الســام عقــب النزاعــات؛ فقــد أبــرز األميــن العــام لألمــم المتحــدة فــي
تقريــره لعــام  2012بشــأن “بنــاء الســام فــي أعقــاب انتهــاء النــزاع” أنــه بغيــة النجــاح ،يجــب علــى عمليــة الســام
فــي أي مــكان أن تشــمل مجموعــة أوســع مــن الجهــات الفاعلــة ،ومــن بينهــا ممثلــو الشــباب ،وحســب المنظمــة
الدوليــة ،فــإن دور الشــباب وقيادتهــم فــي منــع النزاعــات والعنــف والتطــرف وإيجــاد حلــول لهــا يشــمل مــورد ًا
غنيـ ًا وأساســـي ًا لبنــاء ســام مســتدام؛ ونتيجــة لذلــك وضعــت األمــم المتحــدة مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة
الخاصــة بإشـــراك الشــباب فــي بنــاء الســام.5

1

د .عادل عبدالرشـيد عبدالرازق ،دور الجهوية في تمكين الشباب واالستفادة من طاقاته في تحقيق التنمية المستدامة ،موقع  ،Cairo University Scholarsعلى الرابط:
 ،https://bit.ly/35J583Oص .128

2

تقرير األمين العام لألمم المتحدة ،تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها ،مصدر سابق ،ص .4

3

3

المصدر السابق ،ص .12

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ملخص تنفيذي لتقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  ..2016الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير ،على الرابط:
 https://bit.ly/35OVhcYص .6

4

4

تتقرير األمين العام لألمم المتحدة ،تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها 12 ،يوليو  ،2001على الرابط:
 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/56/180ص .4

انظر بالتفصـيل ،موقع المجلس األعلى لألمومة والطفولة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،على الرابط:
https://scmc.gov.ae/uploads/downloads/file-01604300481.pdf

5

علي الصاوي“ ،الشباب والحكم الجيد والحريات” ،ورقة مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية الثانية ،صنعاء -اليمن ،2005/6/23-12 ،ص ص  ،5-4ويمكن االطالع عليها على
الرابطhttps://www.un.org/esa/socdev/unyin/workshops/rabat_alisawi.doc :

1

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ..2016الشباب في المنطقة العربية :آفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،على الرابط:
 ،https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr16.pdfص .18

2

غرايم سـيمبسون ،السالم المفقود ..دراسة مرحلية مستقلة حول الشباب والسالم واألمن ،دراسة أعدت لمجلس األمن الدولي ،يمكن االطالع عليها على الرابط:
 https://www.youth4peace.info/system/files/2018-10/youth-web-arabic.pdfص .10

5

“مبادئ توجيهية بشأن مشاركة الشباب في بناء السالم” ،موقع منظمة  ،peace infrastructuresعلى الرابطhttps://bit.ly/3qeMvhE :
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الفصل األول :اإلطار المفاهيمي والمنهجي

 .4مفهوم عدم المساواة بين الجنسـين
حســب تقريــر التنميــة البشـــرية للعــام  ،2019يشـــير مفهــوم عــدم المســاواة بيــن الجنســـين إلــى أن هنــاك بعــض
الفئــات التــي تعانــي التمييــز المنهجــي ضدهــا بطــرق عديــدة ،وتحــدَّ د هــذه الفئــات وفــق معاييــر عــدة منهــا
الجنــس ،ولمــا كانــت النســاء يمثلــن الفئــة األكبــر علــى مســتوى العالــم ،فــإن الفــوارق بيــن الجنســـين هــي مــن
أكثــر أوجــه عــدم المســاواة تجــذر ًا فــي كل مــكان1؛ وبنــاء علــى ذلــك يمكــن تعريــف مفهــوم عــدم المســاواة بيــن
الجنســـين بأنــه ممارســة نــوع مــن التمييــز المنهجــي القائــم علــى الجنــس ضــد المــرأة ،وهــو مــا ينطبــق مباشـــرة
علــى الفتيــات والشــابات.

 .5مفهوم السـياسة الوطنية للشباب
تُعــرف الســـياسة الوطنيــة للشــباب بأنهــا مجموعــة الســـياسات والخطــط االســتراتيجية التــي تهــدف إلــى
تطويــر أداء الشــباب وتمكينهــم لتعليــم وتطويــر أنفســهم وتنميــة روح االبتــكار لديهــم ،وتلتــزم بهــا الدولــة
بــكل أجهزتهــا ،وتقــوم كل مــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مجتمعــة بتنفيذهــا ،فــإذا كانــت تشــاركية
النهــج وتُنفــذ بالكامــل فهــي تكفــل للشــباب العيــش الكريــم وتوفــر الفــرص لتحقيــق طموحاتهــم كمواطنيــن
ذوي حقــوق وواجبــات.2
وتســتند الســـياسة الوطنيــة للشــباب إلــى أرقــام وإحصائيــات موثوقــة فــي كل القطاعــات التــي تؤثر في الشــباب،
وتتطلــب توافــر اإلرادة الســـياسة مــن ناحيــة والقناعــة المجتمعيــة مــن ناحيــة أخــرى بأهميــة الشــباب فــي تحقيق
التنميــة وصناعــة المســتقبل ،وأهــم عناصـــرها :وجــود أهــداف محــددة ،واســتراتيجيات وبرامــج ومشــاريع،
وأنشــطة وخطــوات ملموســة ،ومجموعــة مســتهدفة يحددهــا تقييــم االحتياجــات والبحوث المســحية ،ووكاالت
مســؤولة عــن األنشــطة يكــون باســتطاعتها التواصــل مــع الشــباب ،وأطــراف وشخصـــيات داعمــة للســـياسة،
وإطــار زمنــي محــدد ،ومصــادر للمــوارد الماليــة والبشـــرية ،ومؤشـــرات لمــدى تأثيــر الســـياسة ،ومعاييــر لقيــاس
التقــدم والنجــاح.3
وتــرى اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســـيا “اإلســكوا” أن التجــارب تشـــير إلــى أن عمليــات تطويــر
الســـياسة الوطنيــة الناجحــة تســتند إلــى قاعــدة األدلــة المدرجة فــي برنامج العمل العالمي للشــباب ،الذي أقرته
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،ووضعــت فيــه  15أولويــة للعمــل ضمــن ثــاث مجموعــات تتعلــق مباشـــرة
بقضايــا الشــباب ،وربطــت تنفيــذ هــذا البرنامــج بمجموعــة مــن األهــداف والمؤشـــرات لمســاعدة البلــدان علــى
قيــاس وتقييــم التقــدم المُ حــرز نحــو تحقيــق البرنامــج ،وجــاءت المجموعــة األولــى تحــت عنــوان :الشــباب فــي
االقتصــاد العالمــي ،وضمــت قضايــا :العولمــة ،والجــوع والفقــر ،والتعليــم ،والعمالــة ،فيمــا جــاءت المجموعــة
الثانيــة بعنــوان :الشــباب ورفاهــه ،وضمــت قضايــا :الصحــة ،والفتيــات والشــابات ،وجنــوح األحــداث ،والنزاعــات
المســلحة ،أمــا المجموعــة الثالثــة فجــاءت بعنــوان :الشــباب فــي المجتمــع المدنــي ،وضمــت قضايــا :تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ،والبيئــة ،وأنشــطة مــلء وقــت الفــراغ ،ومشــاركة الشــباب الكاملــة والفاعلــة فــي اتخــاذ
القــرار ،والعالقــات بيــن األجيــال.4

1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،لمحة عامة ..تقرير التنمية البشـرية لعام  :2019ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر ..أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشـرين ،على
الرابطhttps://bit.ly/3qkAKGF :

2

“اإلسكوا تعمل مع الدول العربية على تطوير السـياسات الوطنية المعنية بالشباب” ،موقع أخبار األمم المتحدة 8 ،ديسمبر  ،2014على الرابطhttps://news.un.org/ar/ :
320112/12/audio/2014

3

يحيى الوزكاني“ ،المعايير الدولية للسـياسات الوطنية للشباب” ،موقع هسبريس المغربي 11 ،أغسطس  ،2018على الرابطhttps://bit.ly/3zTfegi :

4

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا اإلسكوا ،دليل مرجعي لصـياغة السـياسة الوطنية للشباب ،على الرابط https://bit.ly/3vUEbVz :ص .13

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

وقــد واجــه العديــد مــن الــدول التــي صاغــت ســـياسات أو اســتراتيجيات وطنيــة للشــباب بعــض الصعوبــات أثنــاء
تطبيقهــا ،ومنها:1
• ضعــف الهيــاكل والكــوادر العاملــة فــي الــوزارات المعنيــة بالعمــل مــع الشــباب فــي تنفيــذ البرامــج التــي
تحتويهــا الســـياسة الوطنيــة.
• جمــود برامــج العمــل المتضمنــة بالســـياسة الوطنيــة ،والتــي يذهــب بعضهــا إلــى حــد تحديــد األنشــطة الواجــب
تنفيذهــا علــى مــدى ثــاث أو خمــس ســنوات؛ فبرامــج بهــذا الطــول والجمــود تكــون ضــارة بالســـياسة الوطنيــة
لكونهــا ال تتماشـــى مــع حجــم التغيــر والتطــور الســـريع الحاصــل فــي مجــال الشــباب.
• غيــاب نوافــذ تمويليــة فــي العديــد مــن الســـياسات التــي تســتهدف الشــباب ،وعــدم تفعيــل حضــور المجتمــع
المدنــي فــي الشـــراكة والتنفيــذ.
• وضــع الســـياسة الوطنيــة بنــوع مــن المركزيــة ،واإلخفــاق فــي مالمســة الحاجــات الملحّ ــة للشــباب علــى
مســتوياتهم المحليــة أو مراعــاة االختالفــات فــي مــوارد وطبيعــة المناطــق المختلفــة.
• عــدم القــدرة علــى تفعيــل مشــاركة حقيقيــة للشــباب تتجــاوز األطــر التقليديــة التــي تحكــم عمــل المؤسســات
العاملــة مــع الشــباب.

ثاني ًا :اإلطار المنهجي
هنــاك مجموعــة مــن المقاربــات المنهجيــة التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي دراســات الشــباب بصفــة عامــة،
ومــن أبــرز هــذه المقاربــات مــا يلــي:

 .1مقاربة تمكين الشباب
تســلط هــذه المقاربــة الضــوء علــى العمليــات التــي تســتهدف زيــادة قــدرات الشــباب ومهاراتهــم ومعلوماتهــم،
لجعلهــم قادريــن علــى خدمــة أنفســهم ومجتمعاتهــم ،فتمكينهــم يعــد مفتاحـ ًا للتنميــة المســتدامة ،وهــو حجــر
الزاويــة فــي تقــدم األمــم ،كمــا تركــز هــذه المقاربــة علــى عمليــة إشـــراك الشــباب فــي صنــع الســـياسات الخاصــة
بهــم ،وصـ ً
ـوال لتعزيــز قدراتهــم علــى إيجــاد بديــل مناســب مــن بيــن عــدة بدائــل حيــال تحديــات أو أزمــات أو بنــاء
اســتراتيجيات وصنــع ســـياسات ،وهــم مدركــون اآلثــار المترتبــة علــى عمليــة االختيــار هــذه ،وبمــا يســهم فــي اتخاذ
قــرارات مســتنيرة.2
كمــا تؤكــد هــذه المقاربــة علــى أهميــة إيجــاد الظــروف المواتيــة لتعزيــز عمليــات التمكيــن ،وينــدرج تحتهــا عــدد
مــن الشـــروط مثــل؛ اإلرادة السـياســـية ،وتســهيل الوصــول إلــى المعرفة والمعلومات والمهارات ،وتخصـــيص
المــوارد الكافيــة واألطــر القانونيــة واالقتصاديــة واإلداريــة الداعمــة؛ والعمــل علــى تشــكيل بيئــة مســتقرة مــن
المســاواة بيــن النوعيــن فــي ظــل منظومــة مــن القيــم اإليجابيــة واألخالقيــة.3

1

أحمد الهنداوي“ ،نحو مقاربة بديلة لتطوير السـياسات الوطنية للشباب” ،على الرابطhttps://bit.ly/3gXPXJn :

2

African Youth Decade 2009-2018 Plan of Action, Accelerating Youth Empowerment for Sustainable Development, 2011,
https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/african_youth_decade_2009-2018.pdf

3

Ibid
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 .2مقاربة الشباب ضمن فلسفة التنمية
تركــز هــذه المقاربــة علــى دراســة الشــباب مــن حيــث وضعهــم فــي عمليــة التنميــة؛ ففــي إطــار المفهــوم التقليــدي
لهــذه العمليــة ،لــم يُسـ َـتهدَف الشــباب بشــكل مباشـــر كصانعيــن أو مشــاركين فــي تلــك العمليــة أو كمجــرد
مســتفيدين منهــا ،وإنمــا كبرنامــج فــي خطــط التنميــة الشــاملة .ولكــن بتطــور مفهــوم التنميــة والتأكيــد علــى أن
اإلنســان هــو محــور ومرتكــز التنميــة البشـــرية وغايتهــا ووســـيلتها ،تــم التركيــز علــى أهميــة تحســـين نوعيــة حيــاة
الفــرد وجودتهــا فــي المجتمــع ،وبــرزت أهميــة االســتثمار فــي الشــباب ضمــن عمليــة التنميــة ،والســبب يعــود
إلــى نتائــج تجــارب تنمويــة أثبتــت المــردود اإليجابــي لهــذا النــوع مــن االســتثمار ،وخاصــة فــي كســـر حلقــة الفقــر
المتــوارث مــن جيــل إلــى آخــر ،وتشــدد هــذه المقاربــة علــى أهميــة التمكيــن للشــباب فــي جميــع المجــاالت ،وخاصــة
فــي التعليــم والصحــة ،وإتاحــة الفــرص أمــام هــذه الفئــة ،والســـيما فــرص العمــل والمشــاركة فــي صناعــة القــرار
فــي الحيــاة العامــة والحيــاة السـياســـية.1

 .3مقاربة تعبئة الموارد
تســتخدم هــذه المقاربــة فــي دراســة الحــركات االجتماعيــة ،حيــث يعتمــد نجــاح هــذه الحــركات علــى توافــر المــوارد
(الوقــت ،والمــال ،والمهــارات ،ومــا إلــى ذلــك) ،والقــدرة علــى اســتخدامها .وتُ َ
شــبِّه هــذه المقاربــة الحــركات
االجتماعيــة بمديــري المؤسســات ،حيــث يتصـــرفون فــي عــدد معيــن مــن المــوارد؛ مثــل العمــل ،والموظفيــن،
والتمويــل؛ لذلــك فهــم يعتمــدون فــي اختيــار اســتراتيجياتهم علــى مفهومــي الربــح والخســارة .2وتســاعد هــذه
المقاربــة فــي التعــرف علــى الكيفيــة التــي بإمــكان الشــباب اســتخدامها فــي بنــاء شــبكاتهم االجتماعيــة ذات
األنشــطة المتعــددة ،واســتغالل مواردهــا المتاحــة فــي تحفيــز المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة إلــى دعــم
أو تبنــي أفكارهــم وإيجــاد طريقهــا للتنفيــذ.3

 .4مقاربة التعامل مع الشباب باعتبارهم “مورد ًا” وليسوا “مشكلة”
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خاتمـة
ســعى هــذا الفصــل إلــى تعريــف أبــرز المفاهيــم الرئيســـية
المســتخدمة فــي مجــاالت دراســات الشــباب بهــدف
تحديــد اإلطــار النظــري المفاهيمــي للدراســة ،بمــا يســاعد
علــى التعــرف إلــى مــا تثيــره هــذه المفاهيــم مــن إشــكاليات
ينبغــي العمــل علــى تجاوزهــا فــي إطــار وضــع الســـياسة
الوطنيــة للشــباب.
فــي هــذا الســـياق ينبغــي أن تتبنــى الســـياسة الوطنيــة
للشــباب تعريفـ ًا واضحـ ًا لمفهــوم الشــباب ال يقــوم فقــط
علــى تحديــد الفئــة العمريــة وإنمــا يراعــي أيضـ ًا وجــود تنــوع
بينهــم علــى أســاس الجنــس أو االنتمــاء العرقــي أو الدينــي
أو الطائفــي أو الطبقــي أو الثقافــي أو االقتصــادي أو
الجغرافــي .كمــا ينبغــي كذلــك أن تتعامــل هــذه الســـياسة
مــع بعــض المعوقــات التــي تحــد مــن تحقيــق بعــض
المفاهيــم علــى أرض الواقــع ،مثــل مفهومــي “مشــاركة
الشــباب” و”تمكيــن الشــباب” ،إذ إن تجاهــل مثــل هــذه
المعوقــات ســـيؤثر بالطبــع علــى نجــاح هــذه الســـياسة
فــي تحقيــق أهدافهــا ،والســـيما أن تلــك المعوقــات يترتــب
علــى وجودهــا واســتمرارها آثــار ســلبية تطــال مجــاالت
عديــدة فــي المجتمــع.

والحــال كذلــك فيمــا يتعلــق بقضـــية عــدم المســاواة بيــن
الجنســـين ،إذ اتضــح مــن خــال العــرض الســابق أنــه يمثــل
أحــد أكبــر التحديــات التــي تواجــه الشــباب فــي المنطقــة
العربيــة ،وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن تداعيــات ســلبية تطــال
جوانــب عديــدة ،ومــن ثــم ينبغــي أيضـ ًا أن تتعامــل الســـياسة
الوطنيــة للشــباب مــع هــذه القضـــية وأن تضمــن التقليــص
مــن آثارهــا عبــر العمــل علــى تحقيــق المســاواة بيــن الشــبان
والشــابات فــي مختلــف أوجــه الحيــاة.
وقــد أوضــح تنــاول مفهــوم الســـياسة الوطنيــة للشــباب
أن هــذه الســـياسة لهــا متطلبــات معينــة ينبغــي توافرهــا
حتــى يمكــن تحقيــق األهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا،
كمــا أن هنــاك بعــض المعوقــات التــي تحــد مــن نجــاح هــذه
الســـياسة  -وهــو مــا ســـيتم تناولــه بالتفصـــيل فــي مراحــل
تاليــة مــن الدراســة  -ومــن ثــم ينبغــي ،عنــد البــدء فــي وضــع
هــذه الســـياسة ،األخــذ فــي االعتبــار ضرورة توافــر متطلباتها
كافــة ،والعمــل كذلــك علــى الحــد مــن وجــود معوقــات
نجاحهــا.

غيــرت هــذه المقاربــة بشــكل يــكاد يكــون كلي ـ ًا منهــج التعامــل والتعاطــي مــع الشــباب ،مــن كونهــم “مشــكلة”
فــي حــد ذاتهــم إلــى اعتبــار أنهــم يشــكلون “مــورد ًا” مهم ـ ًا ينبغــي االهتمــام بــه وتنميتــه حتــى يكــون قــادر ًا علــى
اإلســهام بفاعليــة فــي مســـيرة التنميــة فــي بلــده ،وقــد اســتندت العديــد مــن الدراســات والبحــوث المتعلقــة
بالشــباب إلــى هــذه المقاربــة؛ فتناولــت دراســة وضــع الشــباب مــن منطلــق هــذه الفكــرة ،باعتبارهــا تســاعد
علــى ضمــان حصــول الشــباب علــى مكانتــه فــي المجتمــع وتمتعــه بالحقــوق كافــة ،التــي تكفلهــا لــه الــدول
والحكومــات.4

1

يزيد عباسـي ،مشكالت الشباب االجتماعية في ضوء التغيرات االجتماعية الراهنة في الجزائر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجزائر ،جامعة محمد خيضر ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،2016 2015- ،ص  ،111على الرابطhttps://core.ac.uk/download/pdf/78194683.pdf :

2

المعهد المصـري للدراسات السـياسـية واالستراتيجية ،قراءات نظرية :الثورات السـياسـية ..المفهوم واألبعاد 18 ،إبريل  ،2016على الرابطhttps://bit.ly/3crnEAd :

3

المصدر السابق.

4

يزيد عباسـي ،مرجع سابق .ص .114
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الفصل الثاني

أهمية التوجُّه العالمي
لالستثمار في الشباب
ومظاهره
ملخص تنفيذي
• مشــاركة الشــباب فــي وضــع الســـياسات العامــة تنطــوي علــى أهميــة كبيــرة؛ ألنهــا تأخــذ فــي االعتبــار
رؤى الشــباب فــي صـــياغة الســـياسات والخدمــات العامــة ومواكبــة االحتياجــات واألولويــات المتنوعــة
لهــم ،حيــث يمكــن للحكومــات توجيــه الجهــود إلــى وضــع ســـياسات عامــة تلبــي االحتياجــات الخاصــة
بالشــباب.
• االســتثمار فــي جــودة تعليــم الشــباب ،وتوفيــر التدريــب الجيــد ،وخلــق فــرص العمــل والتوظيــف
الالئقيــن ،ومهــارات كســب العيــش ،والتمكيــن مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ،والمشــاركة فــي
صنــع القــرار ،مــن األمــور الضروريــة لتحقيــق التنميــة والمســتقبل المســتدام ألي دولــة.
• لتمكيــن الشــباب يجــب مواكبــة متطلبــات وظائــف المســتقبل؛ وذلــك بالتوســع فــي خلــق فــرص
العمــل والتشــغيل ،وأنشــطة التأهيــل والتدريــب للعمــل ،والمســاواة فــي توفيــر فــرص عمــل عادلــة
للجميــع.
• التوجــه العالمــي نحــو االســتثمار فــي الشــباب علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي يتمحــور حــول
ســـياسات كليــة رشـــيدة ،وســـياسات شــبابية لوضــع األولويــات والتنســـيق والمتابعــة ،وســـياسات
قطاعيــة مســتجيبة فــي بيئــة مم ّكنــة مــن األمــن والســام لفــرص واســعة مــن العدالــة ،ومــن الحريــة
والمســاءلة ،ومــن اقتصــاد تنافســـي شــامل.
• أطلقــت األمــم المتحــدة اســتراتيجية “شــباب  ”2030لدعــم الشــباب وتمكينهــم ،مــن خــال توحيــد
جهــود الــدول األعضــاء والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي وحشــدها لالســتثمار فــي الشــباب
وإشـــراكهم فــي جهــود التنميــة.
• مــن بيــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن مشــاركة الشــباب فــي بنــاء الســام الــواردة فــي مرشــد األمــم
المتحــدة الخــاص :إشـــراك الشــباب فــي جميــع مراحــل بنــاء الســام والبرمجــة المتعلقــة بمــا بعــد
انتهــاء النزاعــات ،وتعزيــز معــارف الشــباب ومواقفهــم ومهاراتهــم وكفاءاتهــم لبنــاء الســام،
واالســتثمار فــي الشـــراكات بيــن األجيــال.
• يمكننــا مــن خــال مظاهــر التوجــه العالمــي لالســتثمار فــي الشــباب أن نضــع معاييــر واضحــة لما يمكن
أن يعــد ســـياسة رائــدة فــي قطــاع الشــباب وتحديــد األفضــل منهــا عالميـ ًا فــي المنطقــة العربيــة ،ومــا
يمكــن أن يُعتبــر نمــاذج حوكمــة متميــزة لقطــاع الشــباب ،ونضــع كذلــك خريطــة للعمــل الشــبابي فيمــا
يتعلــق بمجــال حوكمــة ذلــك القطــاع والســـياسات الخاصــة بــه ،بمــا يســاعد صانعــي القــرار بالمنطقــة
العربيــة علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات فــي مجــال تمكيــن الشــباب.

مقدمة
يبحــث هــذا الفصــل فــي أهميــة االســتثمار فــي الشــباب باعتبــاره توجهـ ًا عالميـ ًا تهتــم بــه الحكومــات والمنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة وفــي مقدمتهــا األمــم المتحــدة ،كمــا ســـيحلل دوافــع هذا التوجــه العالمي ونتائجــه المحققة
بالفعــل والمتوخــاة منــه؛ وذلــك بالتركيــز علــى المبــادرات التــي أطلقتهــا بعــض تلــك المنظمــات الدوليــة (األمــم
المتحــدة ،اليونســكو ،مجلــس األمــن الدولــي ،برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،منظمــة العفــو الدوليــة ...إلــخ)،
واإلقليميــة مثــل( :منظمــة التعــاون اإلســامي ،منتــدى الشــباب فــي المنطقــة العربيــة ،منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة ...،إلــخ) ومجــال تركيزهــا فــي كل مجــال مــن المجــاالت المتصلــة باالســتثمار فــي الشــباب
وتمكينهــم اقتصاديـ ًا وسـياســـي ًا ومجتمعيـ ًا وإشـــراكهم إلتاحــة التفكيــر واالندمــاج لمعالجــة مختلــف التحديــات
الدوليــة
ولتحقيــق هــذا الهــدف ينقســم هــذا الفصــل إلــى مبحثيــن؛ األول يبيــن أهميــة االســتثمار فــي الشــباب كتوجــه
عالمــي واألثــر االقتصــادي الفاعــل لمشــاركة الشــباب فــي صنــع الســـياسة العامــة ،والتداعيــات الســلبية
لعــدم االهتمــام بالشــباب .أمــا المبحــث الثانــي فيركــز علــى مظاهــر االســتثمار فــي الشــباب كتوجــه عالمــي ،علــى
المســتوين الدولــي واإلقليمــي.

ً
أوال :أهمية االستثمار في الشباب كتوجه عالمي
ويمكــن اختصــار أهميــة التوجــه العالمــي للمنظمــات الدوليــة ،وفــي مقدمتهــا األمــم المتحــدة ،نحــو االســتثمار
فــي الشــباب فــي النقــاط التاليــة:

 .1األثر االقتصادي الفاعل
تشـــير العديــد مــن البحــوث إلــى أن االســتثمار فــي الشــباب فــي عمــر اإلنجــاب واإلنتــاج يُحــدث أثــر ًا عميقـ ًا وفاعـ ً
ـا
ِ
للتــوازن بيــن االحتياجــات
فــي تنشـــيط الــدورة االقتصاديــة ،بشـــرط أن يكــون هــذا وفقــ ًا للقواعــد المنطقيــة
اإلنســانية والمــوارد الماديــة .وهــذا االســتثمار يزيــد مــن فــرص الشــباب لإلبــداع واإلنتــاج واكتســاب المهــارات؛
مــا ينعكــس إيجابيـ ًا علــى حركــة المجتمــع واالقتصــاد والســـياسة .ولكــن يجــب ترســـيخ هــذا االســتثمار مــن خــال
وضــع قوانيــن تعــزز األطــر التنمويــة المالئمــة للســـياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم
الشــباب مــن الجنســـين ،وتحمــي مشــاركتهم علــى جميــع ُّ
الصعــد ،والســـيما صنــع القــرار ،وتمكنهــم مــن أجــل
الحــد مــن الفقــر والنبــذ والتهميــش والنهــوض بهــم كشـــريك فاعــل ومنتــج.1
وفــي المقابــل ،فــإن إلقصــاء الشــباب عواقــب اجتماعيــة وتكاليــف اقتصاديــة باهظــة؛ إذ إن اســتنزاف رأس
المــال البشـــري واالجتماعــي يترتــب عليــه الكثيــر مــن اآلثــار والتكاليــف االقتصاديــة ،مــن حيــث بطالــة الشــباب،
والتســـرب مــن المــدارس ،وتــردّ ي الصحــة ،والهجــرة وغيرهــا.
واســتثمار الطاقــات الشــابة واعتبارهــا ثــروة وطنيــة تســهم فــي تحقيــق التنميــة ،ويتحقــق ذلــك بنشـــر التعليــم
الهــادف إلــى تحقيــق التنميــة ،وذلــك بدعــم اختصاصــات التقنيــات المتطــورة والعلــوم التطبيقيــة فــي شــتى
المياديــن؛ كالفالحــة والصـــيد البحــري وتربيــة الماشـــية والســـياحة والصناعــات واالتصــاالت والبحــث العلمــي
واألشــغال الكبــرى ومهــن الصـــيانة المتعلقــة بالكهربــاء والحواســـيب واإلنترنــت.2

1

السـياسة الوطنية للشباب ،دليل مرجعي ،األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا ،2013 ،ص .13

2

د .نعيم الغالي ،الشباب ورهان التنمية في العالم العربي 12 ،يوليو  ،2010من خالل الرابطhttps://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/9274 :

23

الفصل الثاني :أهمية التوجُّ ه العالمي لالستثمار في الشباب ومظاهره

وألن الشــباب يمتلكــون القــوة بأبعادهــا المختلفــة العقليــة والجســدية والنفســـية ،فهــم األقــدر علــى اإلنتــاج
واإلبــداع والتغييــر ،وهــم الذيــن تســـير بهــم العمليــة التعليميــة والمصانــع والمــزارع والتكنولوجيــا الحديثــة،
فـ”أوســاهير” الشــاب اليابانــي هــو الــذي أدخــل المحــرك األوروبــي فــي الصناعــة اليابانيــة؛ مــا جعــل اليابــان
تضــع قدمهــا علــى طريــق التقــدم الصناعــي .ويتمثــل هــدف اليونســكو العــام للعمــل مــع الشــباب فــي ضمــان
مشــاركتهم الكاملــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال ،وأن يكونــوا شـــريك ًا ذا قيمــة ،والســـيما فــي
تصميــم المعرفــة االجتماعيــة ،وتمكينهــم مــن اســتخدام رؤاهــم اإلبداعيــة وتطلعاتهــم فــي خدمــة المجتمــع
والتنميــة.1
ولقــد أثبتــت تجــارب دول عديــدة مثــل :فنلنــدا ،وكوريــا الجنوبيــة ،والبرازيــل ،وماليزيــا ،وغيرهــا أن االســتثمار
فــي رأس المــال البشـــري كان عامـ ً
ـا حاســم ًا فــي نموهــا االقتصــادي واالنطــاق إلــى آفــاق اقتصــاد المعرفــة
الرحبــة .ولطالمــا كان الشــباب  -ذوو المهــارات والقــدرات اإلبداعيــة واالبتكاريــة التــي اكتســبوها مــن التعليــم
الراقــي النوعيــة والتدريــب الجيــد -يمثلــون كتلــة حرجــة فــي أي دولــة تريــد االنطــاق وتحقيــق أعلــى معــدالت للنمــو
ٍ
والتنميــة العادلــة المنشــودة.2
والمقصــود باســتثمار طاقــات الشــباب هــو اســتخدام جــزء مــن مدخــرات األفــراد والمجتمــع؛ لتطويــر مهــارات
وخبــرات ومعــارف الشــباب خــال مراحــل التعليــم المختلفــة أو مــن خــال صقلهــا بالتدريــب.
ويعــد جيــل الشــباب أكثــر الفئــات حجمــ ًا علــى اإلطــاق فــي العديــد مــن البلــدان ،وســـيصبح هــؤالء الشــباب
محــرك ًا للنمــو إذا مــا اســتطاعت البلــدان توفيــر فــرص التمكيــن لهــم ،حيــث إن الشــباب هــم رأس المــال الحقيقــي
ألي دولــة؛ فــرأس المــال البشـــري هــو أهــم المــوارد ،وهــو أكبــر ثــروة ألي بلــد ،وخاصــة فــي االقتصــاد القائــم
علــى المعرفــة فــي عالمنــا الحالــي .وتحتــاج الــدول وقت ـ ًا طويـ ً
ـا مــن أجــل االســتثمار واالســتفادة مــن الفــرص
التكنولوجيــة الجديــدة مــن خــال برامــج التعليــم أو التوظيــف .ويتميــز الشــباب بامتــاك القــدرة علــى تنظيــم
أفكارهــم ومهاراتهــم فــي صــورة مشـــروعات إنتاجيــة إذا مــا توافــرت لهــم اإلمكانــات والســبل كافــة .وكلمــا
ُأتيحــت لهــم فــرص التجريــب والمخاطــرة أســهم ذلــك فــي دفــع عجلــة التنميــة والنمــو ،نظــر ًا إلــى مــا يتميــزون
بــه مــن الجــرأة وروح المبــادرة والحمــاس والمغامــرة وتجريــب كل مــا هــو جديــد ،وكلهــا أمــور يتطلبهــا االقتصــاد
المعرفــي المغامــر بالضــرورة.3
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إن مشــاركة الشــباب فــي وضــع الســـياسات العامــة تنطــوي علــى أهميــة كبيــرة؛ ألنهــا تأخــذ فــي االعتبــار رؤى
الشــباب فــي صـــياغة الســـياسات والخدمــات العامــة ومواكبــة االحتياجــات واألولويــات المتنوعــة لهــم ،حيــث
يمكــن للحكومــات توجيــه الجهــود إلــى وضــع ســـياسات عامــة تلبــي االحتياجــات الخاصــة بالشــباب.
الــدور الــذي يمكــن أن يضطلــع بــه الشــباب فــي ظــل تحــول نمــط االقتصــاد مــن االقتصــاد القائــم علــى التصنيــع
إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة فــي غايــة األهميــة ،وأهــم ركائــزه هــو تمكيــن الشــباب؛ وذلــك بتوفيــر منظومة
تعليــم وتدريــب متطــورة ،ورأس مــال بشـــري علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة ،تســانده بنيــة تحتيــة معلوماتيــة
متطــورة ،ونظــام لتنميــة المهــارات والقــدرات البحثيــة واالبتكاريــة ،ومنظومــة مؤسســـية تعمــل فــي ظــل منــاخ
اقتصــادي محفــز لعمليــة اكتســاب المعرفــة وإنتاجهــا ونشـــرها وتوظيفهــا.
ويعــد االســتثمار فــي جــودة تعليــم الشــباب ،وتوفيــر التدريــب الجيــد ،وخلــق فــرص العمــل والتوظيــف الالئقيــن،
ومهــارات كســب العيــش ،والتمكيــن مــن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ،والمشــاركة فــي صنــع القــرار ،مــن
األمــور الضروريــة لتحقيــق التنميــة والمســتقبل المســتدام ألي دولــة.1
ولتمكيــن الشــباب يجــب مواكبــة متطلبــات وظائــف المســتقبل؛ وذلــك بالتوســع فــي خلــق فــرص العمــل
والتشــغيل ،وأنشــطة التأهيــل والتدريــب للعمــل ،والمســاواة فــي توفيــر فــرص عمــل عادلــة للجميــع تالئــم
قدراتهــم الحقيقيــة وتنميهــا ،واالهتمــام بتنميــة اإلبــداع لــدى أصحــاب المشـــروعات الصغيــرة ،والحفــاظ علــى
البيئــة ،والتمكيــن مــن االســتفادة مــن الفــرص التــي توفرهــا ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات لتغطيــة احتياجــات
المهمشـــين والوصــول إلــى المســتبعدين كلهــم فيمــا يتعلــق بتمكينهــم عــن طريــق تنميــة معارفهــم
ومهاراتهــم .2

 .3التداعيات السلبية لعدم االهتمام بالشباب
مســتقبل التنميــة يتوقــف علــى االســتثمار فــي الشــباب؛ ففــي وســع دول العالــم تحقيــق طفــرة تنمويــة
هائلــة وضمــان اســتقرار مســتدام إذا وضعــت علــى رأس أولوياتهــا العاجلــة تمكيــن الشــباب واالعتمــاد
عليهــم لدفــع عجلــة العمليــة التنمويــة.3
وال شــك فــي أن أخطــر التداعيــات الســلبية لعــدم االهتمــام بالشــباب هــو أن ذلــك ربمــا يــؤدي ببعــض
الشــباب إلــى التطــرف واإلرهــاب بــكل صــوره أو تجييشــهم ضــد مصالــح بلدانهــم.

 .2األثر الفاعل لمشاركة الشباب في صنع السـياسة العامة
أعلــن االتحــاد البرلمانــي الدولــي أنــه “بينمــا يشــكل األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  20و 44عامــ ًا
 57%مــن الســكان فــي ســن االقتــراع فــي العالــم ،فإنهــم فــي المقابــل ال يمثلــون ســوى  26%مــن نــواب العالــم.
ويمثــل الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  30عام ـ ًا نســبة  9.1%مــن أعضــاء البرلمانــات فــي العالــم ،وال يوجــد
برلمانيــون أصغــر مــن  30ســنة فــي أكثــر مــن  80%مــن البرلمانــات العليــا فــي العالــم .وفــي حيــن أن الشــباب غالبـ ًا
مــا يلعبــون أدوار ًا مركزيــة وتحفيزيــة فــي التحــركات مــن أجــل الديمقراطيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،فإنهــم أقــل
مشــاركة مــن األجيــال األكبــر ســن ًا فــي التصويــت والنشــاط الحزبــي”.4
لــذا تســعى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة للمســاهمة فــي ســد تلــك الفجــوة ،فممــا ال شــك فيــه
أن إتاحــة الفرصــة للشــباب للمشــاركة فــي عمليــة وضــع الســـياسات الوطنيــة ،فــي مختلــف المجاالت ،من شــأنه
تطويــر هــذه الســـياسة وأخذهــا فــي االعتبــار احتياجــات الشــباب؛ ولهــذا فــإن هــذا يعــد نوعـ ًا مــن االســتثمار الــذي
ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى المجتمــع .إن تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي صنــع الســـياسات العامــة يتطلــب فــي
هــذا الســـياق انفتــاح الحكومــات علــى الشــباب ،واالســتماع إلــى آرائهــم ووجهــات نظرهــم واالســتفادة منهــا فــي
اتخــاذ القــرارات المالئمــة.

1

نسـرين حمزة عباس السلطاني ،شبابنا في عالم التغيير ،بحث مقدم إلى كلية التربية ،جامعة بابل ،العراق 8 ،يوليو  2013من خالل الرابطhttps://bit.ly/2SM46Bu :

2

عبد المعبود محمد عبد الرسول عبداللطيف“ ،مجاالت االستثمار المعرفي وآلياته لدى الشباب العربي :دراسة استشـرافية لنخبة من الخبراء العرب في ضوء أهداف
التنمية المستدامة  ،”2030مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة قناة السويس ،المقالة  ،2المجلد  ،1العدد  ،27خريف  ،2018ص .21

3

عبد المعبود محمد عبد الرسول عبداللطيف ،المرجع السابق ،ص .79-13

4

المشاركة السـياسـية للشباب ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للشباب ،على الرابط:
https://iknowpolitics.org/sites/default/files/consolidated_reply_youth_political_participation_ar.pdf

ثاني ًا :مظاهر االستثمار في الشباب كتوجُّه عالمي
يمكننــا القــول إن التوجــه العالمــي نحــو االســتثمار فــي الشــباب علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي يتمحــور
حول ســـياسات كلية رشـــيدة ،وســـياسات شبابية لوضع األولويات والتنســـيق والمتابعة ،وســـياسات قطاعية
مســتجيبة فــي بيئــة مم ّكنــة مــن األمــن والســام لفــرص واســعة مــن العدالــة ،ومــن الحريــة والمســاءلة ،ومــن
اقتصــاد تنافســـي شــامل .وفــي بيئــة مــن القــدرات المعـ َّـززة مــن خــال مســتوى معيشــة الئــق ،ومــن خــال تعزيــز
المعــارف والمهــارات.4

1

عبد المعبود محمد عبد الرسول عبداللطيف ،مصدر سبق ذكره ،ص .19

2

إعالن اإلسكندرية الصادر عن المؤتمر األول لقمة عمالة الشباب األولى (.)YES 2002

3

تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ،2016الشباب في المنطقة العربية :آفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير ،على الرابطhttps://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr16.pdf :
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تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ،2016الشباب في المنطقة العربية :آفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير ،على الرابطhttps://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr16.pdf :
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الفصل الثاني :أهمية التوجُّ ه العالمي لالستثمار في الشباب ومظاهره

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

أ) على المستوى الدولي
األمم المتحدة:1
أدركــت األمــم المتحــدة منــذ فتــرة طويلــة أن طموحــات الشــباب وطاقاتهــم الحيويــة تمثــل وقــود ًا الســتمرار
تطــور المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا .واعترفــت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة بهــذا فــي عــام 1965
عندمــا أقــرت إعــان تعزيــز المثــل العليــا للســام بيــن الشــباب واالحتــرام المتبــادل والتفاهــم بيــن الشــعوب.
وبعــد ذلــك بعقديــن مــن الزمــن ،احتفلــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام  1985بالســنة الدوليــة للشــباب
تحــت عنــوان :المشــاركة والتنميــة والســام .ولفــت االحتفــال بالســنة االنتبــاه الدولــي إلــى الــدور المهــم الــذي
يلعبــه الشــباب فــي العالــم ،والســـيما مســاهمتهم المحتملــة فــي برامــج التنميــة.2
وفــي عــام  ،1995وتزامنـ ًا مــع الذكــرى الســنوية العاشـــرة للســنة الدولية للشــباب ،عززت األمــم المتحدة التزامها
تجــاه فئــة الشــباب باعتمــاد اســتراتيجية دوليــة بعنــوان“ :برنامــج العمــل العالمــي للشــباب حتــى عــام  2000ومــا
بعــده” ،والــذي وجــه اســتجابة المجتمــع الدولــي للتحديــات التــي ســـيواجهها الشــباب في األلفيــة المقبلة.
وفــي ديســمبر عــام  1999أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي قرارهــا  120/54اعتبــار يــوم  12أغســطس
ً
عمــا بالتوصـــية التــي قدمهــا المؤتمــر العالمــي للــوزراء المســؤولين عــن
مــن كل عــام يومــ ًا دوليــ ًا للشــباب،
الشــباب (لشــبونة 12 - 8 ،أغســطس  .)1998وأوصــت الجمعيــة العامــة بتنظيــم أنشــطة إعالميــة لدعــم هــذا
اليــوم بوصفــه وســـيلة لتعزيــز الوعــي ببرنامــج العمــل العالمــي للشــباب ،الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة
بموجــب قرارهــا  81/50فــي عــام  .1996ويهــدف االحتفــال بيــوم الشــباب الدولــي ســنوي ًا لفــت انتبــاه المجتمــع
الدولــي لقضايــا الشــباب ،واالحتفــاء بإمكانياتهــم بوصفهــم شـــركاء فــي المجتمــع العالمــي لعصـــرنا.3
كمــا أطلقــت األمــم المتحــدة اســتراتيجية “شــباب  ”2030لدعــم الشــباب وتمكينهــم ،مــن خــال توحيــد جهــود
الــدول األعضــاء والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي وحشــدها لالســتثمار فــي الشــباب وإشـــراكهم فــي جهــود
التنميــة .وتعتمــد االســتراتيجية علــى خمســة محــاور؛ هــي :فتــح طــرق جديــدة لالنخــراط مــع الشــباب وإشـــراكهم
وتعزيــز أصواتهــم؛ وزيــادة اهتمــام األمــم المتحــدة بحصــول الشــباب علــى التعليــم والخدمــات الصحيــة؛ ووضــع
تمكيــن الشــباب اقتصاديـ ًا فــي مقدمــة اســتراتيجيات األمــم المتحــدة التنمويــة مــن خــال التركيــز علــى التدريــب
والوظائــف؛ والعمــل بجــد لضمــان احتــرام حقوق الشــباب وتعزيز مشــاركتهم المدنية والسـياســـية؛ وأخير ًا منح
األولويــة لدعــم الشــباب فــي الصـــراعات واألزمــات اإلنســانية ،بمــا فــي ذلــك مشــاركتهم فــي عمليــات الســام.4
ويتمثــل أحــد المبــادئ األساســـية لخطــة عــام  2030فــي التأكيــد علــى أنــه لــن يتخلــف أحــد عــن ركــب تحقيــق
أهــداف التنميــة ،وأن هــذه األهــداف “وُ ضعــت للشــعوب جميعهــا فــي الــدول كلهــا ومــن الفئــات العمريــة
كلهــا وللمجتمعــات قاطبــة ،وتســتلزم الصبغــة العالميــة لخطــة عــام  2030مراعــاة دور الشــباب فــي األهــداف
والغايــات جميعهــا”.5

وألن جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة لهــا أهميــة حاســمة فــي تنميــة الشــباب ،فــإن تحقيــق األهــداف فــي
مجــاالت التعليــم يعــد فــي غايــة األهميــة ،باعتبــاره عامـ ً
ـا أساســـي ًا للتنميــة الشــاملة للشــباب1؛ فالتعليــم “حــق
أساســـي للشــباب فــي كل مــكان ،ويدعــو نــص الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلــى توفيــر فــرص
التعليــم الشــامل والعــادل والجيــد ،وتعزيــز فــرص التعلــم للجميــع؛ ولتحقيــق ذلــك هنــاك حاجــة لبــذل جهــود
متضافــرة لضمــان حصــول الشــابات والشــبان علــى تعليــم مجانــي وجيــد ،وكذلــك الوصــول لفــرص التدريــب
المهنــي بشــكل منصــف وعــادل .وتشـــير أحــدث اإلحصائيــات إلــى وجــود تباينــات عالميــة عميقــة فــي مجــال
التعليــم؛ مــا يجعــل فــرص تحقيــق التعليــم الثانــوي الشــامل ضعيفــة بالنســبة إلــى الكثيريــن ،خاصــة فــي الــدول
الفقيــرة”.2
كمــا يعتبــر “ضمــان الوصــول إلــى تعليــم جيــد وشــامل وعــادل أمــر ًا ضروريــ ًا إلحــداث نقلــة ناجحــة فــي القــوى
العاملــة وتحقيــق هــدف الوصــول إلــى فــرص العمــل الالئــق للشــباب جميعهــم؛ ذلــك ألن توفيــر فــرص العمــل
أمــر أساســـي فــي مســـيرة تحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ،ويجــب أن يســتكمل هــدف توفيــر
التعليــم االبتدائــي والثانــوي بإتاحــة فــرص التعليــم التقنــي والمهنــي الميســور التكلفــة والــذي يوفــر للشــباب
المهــارات الالزمــة للعمــل ولريــادة األعمــال”.3
كمـــا أن العمـــل الالئـــق والنمــو االقتصــادي هــو أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة ولــه أهميــة حاســمة فــي تنميــة
الشبـــاب؛ فالهـــدف الثامـــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة “يراعــي الدعــوة إلــى توفيــر العمــل الالئــق للشــباب،
فقـــد أثبــت انتشــار البطالــة ونقــص العمالــة وضعــف جــودة العمــل أنهــا قضايــا مرهقــة لالقتصــادات .ومــن
المرجــح وصــول أعــداد العاطليــن عــن العمــل مــن الشــباب إلــى ثالثــة أضعــاف أعـــداد العاطليـــن مـــن فئـــة
البالغيــن ،حيــث بلــغ معــدل بطالــة الشــباب العالمــي  13%فــي عــام  ،2017وينخــرط العديــد مـــن الشــباب فــي
أعمــال منخفضــة األجــر أو أشــغال غيـــر مســتقرة أو مهــن غيـــر رسميـــة .وتبقــى تحديــات تأميـــن العمــل الالئــق
والمســتمر أكثــر تعقيــد ًا للشــباب الضعفــاء والمهمشــ ٍـين ،بمــن فيهــم الشــابات ،خصوص ـ ًا مــن يعشــن فــي
أوضــاع إنسانيـــة غيـــر مســتقرة ،والشــباب مــن ذوي اإلعاقــة والمهاجــرون والشبـــاب”.4
وألن تحقيــق أجنــدة  2030يتطلــب إقامــة شـــراكات قويــة وشــاملة بيــن الشــباب وجميــع أصحــاب المصلحــة،
فاألمــم المتحــدة تــرى أنــه مــن الواجــب “معالجــة التحديــات اإلنمائيــة التــي تواجــه الشــباب (مثــل :البطالــة،
واإلقصــاء السـياســـي ،والتهميــش ،وتذليــل عقبــات التعليــم ،وتوفيــر الرعايــة الصحيــة ،ومــا إلــى ذلــك) ودعــم
الــدور اإليجابــي للشــباب كشـــركاء فــي تنفيــذ خطــط التنميــة والحفــاظ علــى الســام المســتدام؛ حيــث إن رفاهيــة
فئــة الشــباب وتمكينهــم فــي المجتمعــات تعــد مــن العوامــل الرئيســـية لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
وإحــال الســام فــي جميــع أنحــاء العالــم”.5

وقــد ركــزت تلــك الخطــة علــى أربعــة مجــاالت لالســتثمار فــي الشــباب؛ هــي“ :توظيــف الشــباب ،وحــل مشــكالت
الفتيــات المراهقــات ،والتعليــم ،والرياضــة مــن أجــل الســام” .وعــاوة علــى ذلــك ،يتــم التطــرق إلــى الشــباب
لكونهــم وكالء للتغييــر مكلفيــن بتســخير إمكاناتهــم لضمــان عالــم يتناســب مــع تطلعــات األجيــال القادمــة”.6

1

األمم المتحدة منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريب ًا ،وتأسست عام  1945ومقرها نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية .ويتم تمويلها
من خالل المساهمات المقدرة والمساهمات الطوعية من الدول األعضاء فيها ،وتوجد مكاتب رئيسـية أخرى لها في جنيف ونيروبي وفيينا ،وتشمل أهدافها الحفاظ على
السالم واألمن الدوليين ،وحماية حقوق اإلنسان ،وتقديم المساعدات اإلنسانية ،وتعزيز التنمية المستدامة ،ودعم القانون الدولي.

2

“الشباب” ،الموقع الرسمي لألمم المتحدة ،على الرابطhttps://www.un.org/ar/global-issues/youth :

3

اليونسكو ،اليوم الدولي للشباب ،على الرابطhttps://ar.unesco.org/commemorations/youthday :

4

استراتيجية األمم المتحدة للشباب ،على الرابطhttp://www.unic-eg.org/wp-content/uploads/2018/09/UN-Youth-Strategy-Arabic.pdf :
طبيبة أردنية شابة تطلق مع األمين العام استراتيجية شباب  ،2030أخبار األمم المتحدة 24 ،سبتمبر  ،2018على الرابطhttps://news.un.org/ar/story/2018/09/1017532 :

1

األمم المتحدة ،الشباب ،مرجع سابق.

2

المرجع السابق.

3

المرجع السابق.

5

األمم المتحدة ،الشباب ،على الرابطhttps://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html :

4

المرجع السابق.

6

المرجع السابق.

5

المرجع السابق.
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الفصل الثاني :أهمية التوجُّ ه العالمي لالستثمار في الشباب ومظاهره

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

مجلس األمن الدولي:1
فــي عــام  2015اعتمــد مجلــس األمــن الدولــي القــرار رقــم  2250حــول الشــباب والســام واألمــن ،واعتــرف للمــرة
األولــى “بالــدور المهــم الــذي يمكــن أن يلعبــه الشــباب فــي منــع النزاعــات وحلهــا ،وكجانــب رئيســـي الســتدامة
جهــود حفــظ الســام وبنــاء الســام وشــمولها ونجاحهــا” ،كمــا حــدد قــرار مجلــس األمــن رقــم  2250إطــار هــذا
التوجــه فــي خمســة مســتويات :المشــاركة ،والحمايــة والوقايــة ،والشـــراكات ،وفــك االرتبــاط ،وإعــادة اإلدمــاج.
كمــا أبــرز الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الشــباب والشــابات فــي تعزيــز الســلم واألمــن الدولييــن .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،صــدر قــرار مجلــس األمــن  2250بعمــل أول دراســة مســتقلة عــن المســاهمة اإليجابيــة للشــباب فــي
عمليــات الســام وحــل النزاعــات ،بعنــوان “الســام المفقــود :دراســة تقــدم مســتقلة حــول الشــباب والســام
واألمــن”.
وفــي عــام  2018أصــدر مجلــس األمــن القــرار  2419للســعي إلــى الدمــج الهــادف والكامــل للشــباب فــي التفــاوض
ً
فضــا عــن المزيــد مــن شــمول مشــاركة الشــباب علــى جميــع ُص ُعــد
بشــأن اتفاقيــات الســام وتنفيذهــا،
ً
مســتويات صنــع القــرار .كمــا طلــب القــرار مــن األميــن العــام أن يقــدم تقريــر ا عــن تنفيــذ قرار مجلــس األمن .وفي
عــام ّ 2020
تبنــى مجلــس األمــن القــرار  ،2535الــذي فصــل خطــوات التنفيــذ المحــددة ألجنــدة الشــباب للســام
واألمــن ( )YPSإلعــدادات عمليــات الســام التابعــة لألمــم المتحــدة ،ودعــا فيــه الــدول األعضــاء والمنظمــات
اإلقليميــة ومنظمــة األمــم المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك بعثــات حفــظ الســام والبعثــات السـياســـية الخاصــة ،إلــى
تنســـيق وزيــادة مشــاركتها فــي تنفيــذ القــرارات  ،)2015( 2250و ،)2018( 2419و ،)2020( 2535لضمــان تخصـــيص
القــدرات فيمــا يتعلــق بالشــباب والســام واألمــن .وفــي عــام  2020أيضـ ًاّ ،
تبنــى مجلــس األمــن ألول مــرة القــرار
 2553الــذي يربــط بيــن إصــاح قطــاع األمــن وســام الشــباب وأمنهــم ،مــع االعتــراف بضــرورة مشــاركة الشــباب
فــي جهــود بنــاء الســام إلصــاح قطاعــات األمــن فــي دولهــم الوطنيــة.2
ومــن بيــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن مشــاركة الشــباب فــي بنــاء الســام الــواردة فــي مرشــد األمــم المتحــدة
الخــاص :إشـــراك الشــباب فــي جميــع مراحــل بنــاء الســام والبرمجــة المتعلقــة بما بعــد انتهاء النزاعــات ،وتعزيز
معــارف الشــباب ومواقفهــم ومهاراتهــم وكفاءاتهــم لبنــاء الســام ،واالســتثمار فــي الشـــراكات بيــن األجيــال
فــي المجتمعــات المحليــة للشــباب ،واســتحداث ودعــم الســـياسات التــي تلبــي االحتياجــات الكاملــة للشــباب.3

اليونسكو:4
يشــدد برنامــج اليونســكو للشــباب علــى أن الشــباب ليســوا مجــرد مســتفيدين ،بــل إنهــم قــادة وشـــركاء
أساســـيون فــي الجهــود الراميــة للتوصــل إلــى حلــول للقضايــا التــي تواجــه الشــباب فــي عالــم اليــوم .ويشــدد
برنامــج اليونســكو للشــباب علــى وجوبيــة إشـــراك الشــباب إشـــراك ًا كامـ ً
ـا فــي التنميــة االجتماعيــة ،وتوفيــر الدعم
الــازم لهــم فــي هــذا الخصــوص مــن قبــل مجتمعاتهــم أيضــ ًا .ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن برنامــج اليونســكو
للشــباب يســعى إلــى توفيــر بيئــة مواتيــة تتيــح تحقيــق هــذا الهــدف ،وذلــك مــن خــال تســليط الضــوء علــى
األصــوات الشــبابية وتشــجيعهم علــى العمــل.5

1

هو أحد األجهزة الرئيسـية الستة لألمم المتحدة ،يقع مقر المجلس في مدينة نيويورك ،ويعدّ المسؤول عن حفظ السالم واألمن الدوليين ،طبق ًا للفصل السابع من ميثاق
األمم المتحدة ،كما يقوم بالتوصـية بقبول أعضاء جدد في األمم المتحدة في الجمعية العامة والموافقة على أي تغييرات في ميثاق األمم المتحدة ،ولمجلس األمن سلطة
سلطاته عمليات حفظ السالم ،وفرض عقوبات
قانونية على حكومات الدول األعضاء؛ لذا ُتعدّ قراراته مُ لزمة للدول األعضاء (بحسب المادة الرابعة من الميثاق) ،وتشمل ُ
دولية ،والسماح بعمل عسكري ،ومجلس األمن الدولي هو الهيئة الوحيدة في األمم المتحدة المخوَّ لة إصدار قرارات ملزمة للدول األعـضـاء.

2

تعزيز الشباب والسالم واألمن ،األمم المتحدة ،على الرابطhttps://peacekeeping.un.org/ar/promoting-youth-peace-and-security :

3

مبادئ توجيهية بشأن مشاركة الشباب في بناء السالم ،األمم المتحدة ،على الرابطhttps://bit.ly/3wZVwP8 :

4

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .وتتمثل رسالتها في إرساء السالم من خالل التعاون الدولي في مجاالت التربية والعلوم والثقافة.

5

اليونسكو ،اليوم الدولي للشباب ،على الرابطhttps://ar.unesco.org/commemorations/youthday :

وبحســب موقــع اليونســكو ،يمثــل الشــباب اليــوم نحــو ثلــث عــدد المهاجريــن علــى الصعيــد الدولــي .وبمــا أن
حــركات الهجــرة عبــر الــدول عــادة مــا تُغيــر خريطــة العالــم ووجــه المجتمعــات ،كمــا أنهــا تنطــوي علــى إمكانيــات
هائلــة للتقــارب بيــن الشــعوب والحــوار بيــن الثقافــات وتحقيــق التنميــة ،وممــا ال شــك فيــه أن هجــرة الشــباب
تطــرح فــي الوقــت ذاتــه تحديــات جســـيمة ،فيمــا يتعلــق بظواهر االســتبعاد والفقر واالســتغالل وأشــكال التمييز
كافــة .علــى هــذا العمــل النوعــي الــذي يتغيــر بتغيــر الشــكل والمضمــون والحالــة المتغيــرة بــال
إن معرفــة الحقائــق المعقــدة الخاصــة بحــركات الهجــرة أمــر فــي غايــة األهميــة لصـــياغة ســـياسات عامــة وأكثــر
فاعليــة وتالؤمـ ًا مــع هــذا الوضــع .وتلخــص الســـيدة إيرينــا بوكوفــا ،المديــرة العامــة لليونســكو ســـياستها قائلــة
“ولكــي نطلــق العنــان لهــذه الطاقــة الكامنــة فــي أعمــاق الشــباب ،علينــا أن نعتبرهــم بمنزلــة شـــركاء يضطلعون
بــدور ريــادي فــي صـــياغة الســـياسات الخاصــة بهــم وتنفيذهــا”.1
وتؤكــد اليونســكو أن الشــباب هــم الذيــن “يمتلكــون اإلبــداع واإلمكانيــات والقــدرة علــى إحــداث التغييــر ،بمــا فيــه
خيــر ألنفســهم ولمجتمعاتهــم وبقيــة العالــم” .ومــن هــذا المنطلــق ،تعمــل اليونســكو علــى التزامهــا بالعمــل
مــع الشــباب يــد ًا بيــد مــن أجــل الدفــع بعجلــة االبتــكار والتغييــر االجتماعــي ،وإشـــراكهم فــي تنميــة مجتمعاتهــم
علــى أتــم وجــه ،والقضــاء علــى الفقــر وعــدم المســاواة ،وتعزيــز ثقافــة الســام .وفــي هــذا اإلطــار تقــدم اليونســكو
الدعــم الــازم لــآالف مــن الشــباب والشــابات “مــن أجــل إحــداث التغييــر من خــال المنتديــات التي تنظمهــا ،وبناء
شــبكات شــبابية متينــة ،والتواصــل مــع الشــباب للعمــل علــى بنــاء الســام ودرء التطــرف العنيــف ،والتزامهــا
بتمكيــن الشــباب المحروميــن مــن خــال منحهــم الفرصــة للمشــاركة ،كمــا أنهــا تســعى إلــى “تحســـين أســاليبها
إلشـــراك الشــباب كعناصـــر فاعلــة وشـــركاء حقيقييــن فــي وضــع برامــج الشــباب .وتمثــل االســتفادة مــن منتــدى
الشــباب الــذي ينظمــه اليونســكو بشــكل دوري منــذ عــام  1999خطــوة أساســـية فــي هــذا االتجــاه ،لســد الفجــوة
بيــن أعمــال اليونســكو ومنظمــات الشــباب”.2
والمنتــدى ليــس مجــرد حــدث ،وإنمــا هــو عمليــة تمكــن الشــباب مــن تقديــم توصـــياتهم لتمثيــل  195دولــة،
مــع حشــد هــؤالء الشــباب ،فــي الوقــت نفســه لالضطــاع بأعمــال متابعــة تنفيــذ أفكارهــم .ويمكــن لهــم،
بهــذه الصفــة أن يشـــرك المنتــدى الشــباب علــى مســتوى صنــع القــرارات والمتابعــة بالســماح لهــم بعــرض
الســـياسات والبرامــج التــي تؤثــر فيهــم ،وتحديــد المشـــروعات التــي يجــب متابعتهــا فــي بلدانهــم ومجتمعاتهــم،
وتولــي قيادتهــا .ومــن أجــل ذلــك تضــع اليونســكو ،كل فتــرة ،أســاليب جديــدة لزيــادة تمثيــل مختلــف مجموعــات
الشــباب فــي هــذا المنتــدى.3
وقدمــت اليونســكو مبــادرة أخــرى ،وهــي “منابــر الشــباب” ( )YSIباعتبارهــا امتــداد ًا لمنتديــات اليونســكو حــول
الشــباب وبمشــاركة الشــباب .وتمشـــي ًا مــع تطلعــات خطتهــا وخطــط الــدول األعضــاء للتنميــة المســتدامة
لعــام  ،2030تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي مجتمعاتهــم  -مــع اليونســكو والســلطات
الحكوميــة ،وغيرهــم مــن الجهــات المعنيــة  -بمــا فــي ذلــك الشــباب المهمّ شــون أو المحرومــون مــن فــرص
المشــاركة فــي العمــل المدنــي .وتتيــح هــذه المبــادرة للشــباب مشــاركة هادفــة فــي جــداول األعمــال ،باعتبارهــم
عناصـــر فاعلــة وشـــركاء أساســـيين مــن ّ
صنــاع التغييــر؛ فهــم يتصــدرون المنابــر ويضمنــون اســتدامتها من خالل
األعمــال التــي يضطلعــون بهــا.

1

الشباب المغترب :تحريك عجلة التنمية ،اليونسكو ،على الرابطhttps://bit.ly/30C5RVN :

2

استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب  ،2014-2021على الرابطhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150_ara :
وانظر أيض ًا :بريادة الشباب ،مع الشباب ،من أجل الشباب ،برنامج اليونسكو للشباب ،على الرابطhttps://ar.unesco.org/youth#strategy :

3

استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب  ،2014-2021على الرابطhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150_ara :
وانظر أيض ًا :بريادة الشباب ،مع الشباب ،من أجل الشباب ،برنامج اليونسكو للشباب ،على الرابطhttps://ar.unesco.org/youth#strategy :
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الفصل الثاني :أهمية التوجُّ ه العالمي لالستثمار في الشباب ومظاهره

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

منظمة الصحة العالمية:1

منظمة العمل الدولية:1

دعمــت منظمــة الصحــة العالميــة المبــادرة التــي تقودهــا أكبــر ســت منظمــات شــبابية فــي العالــم ومؤسســة
األمــم المتحــدة ،والتــي تهــدف لتمويــل عمــل الشــباب فــي المجتمعــات المتضــررة مــن جائحــة “كوفيــد”-19
العالميــة والحــد مــن أثــر الجائحــة العالميــة علــى الشــباب ،وذلــك مــن خــال القمــة العالميــة للشــباب التــي عُ قدت
عــام  ،2021وتهــدف منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن تتيــح الفرصــة كاملــة مــن أجــل أن يقــرر الشــباب أيــن تذهــب
األمــوال وكيــف تُ َ
نفــق وتحقيــق تعبئــة شــبابية عالميــة بدعــم كل مــن اليونيســف والوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان والمفوضـــية األوروبية وســـيلز فــورس ( )Salesforceوالفيفا ()FIFA
ورؤســاء الــدول والحكومــات مــن جميــع أنحــاء العالــم لمواجهــة آثــار جائحــة “كوفيــد.2”-19

تؤكــد منظمــة العمــل الدوليــة أنهــا تقــوم بــدور ریــادي دولــي فيمــا یتعلــق بعمالــة الشــباب ،وذلــك فــي إطــار
شــبكة تشــغيل الشــباب التــي أطلقهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،وفــي إطــار القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة
العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام  2002بشــأن “تعزيــز عمالــة الشــباب وذلــك لتحقيــق األهــداف اإلنمائيــة أللفيــة
األمــم المتحــدة ،والســـيما الهــدف الثامــن الــذي يرمــي إلــى وضــع اســتراتيجيات لتوفيــر عمالــة الئقــة ومنتجــة
للشــباب وتنفيذهــا بالتعــاون مــع البلــدان الناميــة.2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:3
أصــدر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة لعــام  2016علــى ســبيل المثــال ،وكان
تحــت عنــوان “الشــباب وآفــاق التنميــة فــي واقــع متغيــر” ،الــذي تزامــن مــع مشـــروع دول األمــم المتحــدة إلعــداد
خططهــا االســتراتيجية لعــام  ،2030وفــي هــذا التقريــر دعــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الــدول العربيــة
إلــى االســتثمار فــي شــبابها ،وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي عمليــة التنميــة كأولويــة لتحقيــق تقــدم ملمــوس
ومســتدام فــي التنميــة واالســتقرار فــي المنطقــة بأســـرها ،وأكــد التقريــر أن عــدم تمكيــن الشــباب يــزرع بــذور
عــدم االســتقرار ،وأن تعزيــز قــدرات الشــباب وتوســـيع الفــرص لهــم هــي الثنائيــة الوحيــدة لتمكينهــم ،وهــذا
يعتمــد علــى األســس التاليــة :ســـياسة ناظمــة للعقــد االجتماعــي بيــن الدولــة ومواطنيهــا ،وهيكلــة االقتصــاد
لضمــان الشــمول الكامــل وتوســـيع الفــرص المتاحــة للجميــع بمــن فيهــم الشــباب بعدالــة ودون تمييــز.4

منظمة العفو الدولية:5
اعتمــدت منظمــة العفــو الدوليــة اســتراتيجيتها الدوليــة األولــى للشــباب فــي اجتمــاع مجلســها الدولــي فــي
أغســطس  2005وتــم تحديثهــا بالتدريــج مــن عــام  2010حتــى عــام  2016لتتســق مــع أهدافهــا التــي تريــد تحقيقهــا
فــي مجــال حقــوق اإلنســان والتنميــة ،وذلــك فــي إطــار عمليــة قادهــا الشــباب ،وبمســاهمة مــن النشــطاء
الشــباب إلــى جانــب الموظفيــن فــي الفــروع والهيــاكل والمكاتــب الوطنيــة والمنظمــات الخارجيــة .وغطــت هــذه
االســتراتيجية العالميــة الفتــرة مــا بيــن األعــوام  2017و ،2020وهدفــت إلــى توفيــر إطــار لعمــل الشــباب علــى
مســتويات المنظمــة كافــة بنــاء علــى رؤيــة يلعــب فيهــا الشــباب دور ًا فاعـ ً
ـا فــي خلــق عالــم يتمتــع فيــه البشـــر
جميعهــم بحقــوق اإلنســان كلهــا“ .وتؤكــد منظمــة العفــو الدوليــة ،مــن خــال هــذه االســتراتيجية ،التزامهــا بأخــذ
رؤى الشــباب فــي االعتبــار فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا ،وســتكافح الممارســات التــي تنطــوي
علــى التمييــز فــي العمــل ضــد الشــباب ،وســتعزز التعــاون بيــن األجيــال الــذي يقــوم علــى أســاس االحتــرام والثقــة
المتبادليــن ،وتمكيــن الشــباب والمشــاركة الفاعلــة فــي المســتويات كافــة؛ بهــدف خلــق بيئــة مالئمــة للشــباب
لإلســهام فــي إحــداث تأثيــر فــي أوضــاع حقــوق اإلنســان ،ولهــذه االســتراتيجية أهــداف طموحــة لتحقيــق النمــو”.6

ومثــال علــى ذلــك االهتمــام انعقــاد المؤتمــر الــذي نظمتــه المنظمــة ،بعنــوان “الشــباب :ســبل الوصــول إلــى
العمــل الالئــق” الــذي أعطــى لمحــة عامــة عــن عمالــة الشــباب ،والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي
تســاعدهم فــي الحصــول علــى وظائــف الئقــة أو تحــول دون ذلــك .ويحــدد التقريــر األســس الرئيســـية لصـــياغة
ســـياسات وبرامــج ناجحــة ،ویبــرز التقريــر كذلــك الدعم الــذي تقدمه منظمة العمل الدوليــة لهيئاتها المكونة في
مجــال تعزيــز العمــل الالئــق للشــباب ،مــع تســليط الضــوء علــى النهــج واألدوات المفيــدة للهيئــات المســاعدة
فــي تحقيــق تلــك األهــداف ،فــي إطــار تقريــر مكتــب العمــل الدولــي واالتجاهــات العالميــة لعمالــة الشــباب .3 2004
ولمنظمــة العمــل الدوليــة مبــادرات كثيــرة لالســتثمار فــي الشــباب؛ منهــا علــى ســبيل المثــال مبــادرة “اســتثمر
فــي الشــباب لتســـريع التنميــة الريفيــة” أو “امنــح شــباب الريــف صوت ـ ًا”؛ وذلــك بهــدف دعــم دور الشــباب فــي
مجتمعاتهــم وتعزيــز وصولهــم إلــى التعليــم والتدريــب المالئميــن ،وتعزيــز جاذبيــة المناطــق الريفيــة لــدى
الشــباب ،وتعزيــز روح المبــادرة والوصــول إلــى المــوارد اإلنتاجيــة.4

البنك الدولي:5
يعــود الفضــل للدعــم الــذي قدمــه البنــك الدولــي لتضافــر جهــود المنظمــة الدوليــة للشــباب مــع جهــود كل مــن
شــبكة تشــغيل الشــباب والمعهــد العربــي إلنمــاء المــدن ،ومشـــروع فهــم عمالــة األطفــال لتشــكيل “الشـــراكة
العالميــة لتوظيــف الشــباب”  GPYEالتــي تهــدف إلــى تنفيــذ البرامــج الفعالــة بغيــة المســاعدة فــي معالجــة
التحديــات التــي تواجــه الشــباب فــي مرحلــة انتقالهــم لســوق العمل .وفي ســبيل تحقيق ذلك ،تســتفيد الشـــراكة
العالميــة لتوظيــف الشــباب مــن الخبــرات التقنيــة واإلقليميــة لــدى منظماتهــا الخمــس الشـــريكة فــي عمليــات
البحــث ،وتصميــم البرامــج ،والتقييــم ،والحــوار لتحســـين الســـياسات فــي مجــال توظيــف الشــباب .وتركــز تلــك
الشـــراكة عملهــا فــي دول الشـــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وهــي المناطــق التــي فــي حاجــة إلــى إيجــاد أفضــل
المناهــج الفعالــة فــي مجــال توظيــف الشــباب .كمــا أن البنــك لديــه سلســلة أخــرى مــن التقييمــات ،والدراســات
البحثيــة ،واألوراق المعلوماتيــة التــي تصدرهــا الشـــراكة العالميــة لتوظيــف الشــباب مــن أجــل إنشــاء المحتــوى
األساســـي لدليــل عــام ومعمــق يســتهدف تحســـين الســـياسات ،وتصميــم البرامــج ،والممارســات المتعلقــة
بزيــادة إمكانيــة توظيــف الشــباب فــي المنطقــة.6

وتوفــر االســتراتيجية الدوليــة للشــباب إطــار ًا للتنفيــذ علــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي والوطنــي ،مــع
مراعــاة الظــروف المختلفــة للمناطــق الجغرافيــة والــدول ،وتقــوم األمانــة الدوليــة للمنظمــة بتوفيــر الموظفيــن
والمــوارد الالزمــة لدمــج هــذه االســتراتيجية العالميــة فــي اســتراتيجياتها الوطنيــة واإلقليميــة.7

السلطة التوجيهية والتنسـيقية ضمن منظومة األمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي.

1

 2التعبئة الشبابية العالمية المدعومة من منظمة الصحة العالمية تمول أفكار الشباب لمكافحة تأثير جائحة “كوفيد ،”-19إبريل  ،2021على الرابط:
https://www.who.int/ar/news/item/07-09-1442-who-backed-global-youth-mobilization-funds-young-people-s-ideas-to-combat-impact-of-covid-19-pandemic
3

هو عبارة عن شبكة تطوير عالمية تابعة لألمم المتحدة ،وهي منظمة تدعم التغيير وربط الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة األشخاص في بناء حياة أفضل ،وهي
تعمل في  177دولة وتساعدهم في تطوير حلولهم لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية ،كما تعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وشـريحة واسعة من الشـركاء.

 4تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  2016في المنطقة العربية :الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية في واقع متغير ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،على الرابط:
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr16.pdf
5

حركة عالمية تضم أكثر من  10ماليين شخص ،فيما يزيد على  150بلد ًا وإقليم ًا ،يناضلون من أجل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان.

الشبــاب ،القوة ،العمـــل! االستراتيجية الدولية للشباب ( ،)2017-2020منظمة العمل الدولية ،رقم الوثيقة ،Arabic 2016/5368/10 A، 2016 :على الرابط:
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT1053682016ARABIC.PDF

6

 5الشبــاب ،القوة ،العمـــل! االستراتيجية الدولية للشباب ( ،)2017-2020منظمة العمل الدولية ،رقم الوثيقة ،Arabic 2016/5368/10 A، 2016 :على الرابط:
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT1053682016ARABIC.PDF

1

وكالة تابعة لألمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة االجتماعية واالقتصادية من خالل وضع معايير العمل الدولية.

2

مؤتمر العمل الدولي ،الدورة  ،93عام  ،2005الشباب :سبل الوصول إلى العمل الالئق ،التقرير السادس ،النهوض بعمالة الشباب – رفع التحدي ،البند السادس من جدول
األعمال ،مكتب العمل الدولي ،جنيف ،الطبعة األولى ،2005 ،على الرابطhttps://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-vi.pdf :

3

المرجع السابق.

Organisation international du travail, Investir dans les jeunes pour accélérer le développement rural, 4
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_182753.pdf
5

مصدر حيوي للدعم المالي والتقني لجميع البلدان النامية ،ويقدم البنك القروض ،واالئتمان ،والمشورة ومجموعة من الخدمات ألكثر من  100دولة.

 6تعزيز المهارات الحياتية لدى الشباب ،دليل عملي لتصميم برامج نوعية ،الشـراكة العالمية لتوظيف الشباب ،المنظمة الدولية للشباب  ،2014على الرابط:
https://iyfglobal.org/sites/default/files/library/Strengthening_Life_Skills_For_Youth_Arabic.pdf
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الفصل الثاني :أهمية التوجُّ ه العالمي لالستثمار في الشباب ومظاهره

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

المفوضـية السامية لحقوق اإلنسان والشباب:1
تؤكــد المفوضـــية مــن جانبهــا أن “فتــرة الشــباب تشــكل مرحلــة انتقاليــة مــن التبعيــة إلــى االســتقاللية والحريــة.
وتحصــل فــي أوقــات متفاوتــة بحســب الحقــوق المختلفــة ،وتعتمــد علــى الســـياق االجتماعــي واالقتصــادي ،مــن
بيــن جملــة أمــور أخــرى ،وأن الشــباب “يواجــه تمييــز ًا وحواجــز تعــوق تمتعهــم بحقوقهــم بحكــم ســنهم؛ مــا يحــد
مــن طاقاتهــم الكامنــة .وبالتالــي ،تنطــوي حقــوق اإلنســان للشــباب علــى تمتــع الشــباب تمتعـ ًا كامـ ً
ـا بالحقــوق
2
والحريــات األساســـية .أمــا تعزيزهــا فيعنــي معالجــة التحديــات والحواجــز التــي تعــوق تحقيــق هــذه الغايــة” .

كمــا تشــجع المفوضـــية الســامية لحقــوق اإلنســان والشــباب الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة علــى أخــذ
التدابيــر التــي مــن شــأنها تعزيــز حقــوق الشــباب علــى المســتوى الدولــي بشــكل أكثــر فاعليــة؛ مثــل“ :تعميــم
حقــوق اإلنســان للشــباب مــن خــال اآلليــات والســـياسات والبرامــج القائمــة؛ إلنشــاء واليــة إجــراءات خاصــة
تحــت رعايــة المجلــس ،والنظــر فــي إمكانيــة وجــود صــك دولــي لحمايــة حقــوق الشــباب ،واســتحداث آليــة تضمــن
مشــاركة الشــباب الدائمــة والمنظمــة ،مثــل منتــدى الشــباب الســنوي كفاعليــة دائمــة .ويمكــن للــدول األعضــاء
فــي المفوضـــية الســامية لحقــوق اإلنســان والشــباب اتخــاذ تدابيــر علــى المســتوى الوطنــي لضمــان حمايــة
حقــوق الشــباب وإنفاذهــا ،مــع إشـــراك المنظمــات الشــبابية أو الهيــاكل التــي يقودهــا الشــباب فــي المنظمــات
الوطنيــة والدوليــة فــي وضــع وتنفيــذ ورصــد وتقييــم الســـياسات أو البرامــج أو االســتراتيجيات التــي تؤثــر فــي
حقــوق الشــباب ،وفــي صنــع القــرار علــى نطــاق أوســع .باإلضافــة إلــى مــا ســبق ،تُشــجع المفوضـــية الســامية
لحقــوق اإلنســان وشــباب الــدول األعضــاء علــى ســن تشـــريعات تحظــر التمييــز علــى أســاس الســن فــي جميــع
مجــاالت الحيــاة ،وتوفيــر آليــات مباشـــرة وميســـرة لإلبــاغ عــن التمييــز والتمــاس اإلنصــاف”.1

• المشــاركة :الشــباب ممثلــون تمثيـ ً
ـا ناقصـ ًا فــي المؤسســات السـياســـية ،حيــث تقــل أعمــار أقــل مــن  2٪مــن
البرلمانييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم عــن  30عامـ ًا .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن ســن الترشــح للبرلمانــات الوطنيــة،
وخاصــة للمناصــب العليــا ،ال يتماشـــى دائمـ ًا مــع الحــد األدنــى لســن التصويــت.

المركز الدولي لمنع الجريمة:2

وفــي هــذا الســـياق “يحتــل الشــباب مســاحة يتســع نطاقهــا كل حيــن علــى جــدول أعمــال المفوضـــية الســامية
لحقــوق اإلنســان ،بهــدف زيــادة أهميــة وفاعليــة حقــوق اإلنســان بالنســبة إلــى الشــباب ،وإلــى إشـــراكهم بشــكل
مُ مَ نهــج فــي عملهــا؛ لذلــك حــددت خطــة العمــل مــا بيــن األعــوام  2018-2021للشــباب علــى أنهــم فئــة ســكانية
بــارزة يجــب أن توفــر لهــم بيئــة مناســبة مــن التعليــم والتدريــب علــى المســاواة وحقــوق اإلنســان وعــدم التمييــز
واإلدمــاج واحتــرام التنــوع ،بهــدف بنــاء مجتمعــات شــاملة وســلمية” ،ووثــق مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق
اإلنســان مــن خــال تقاريــر عــدة بعــض التحديــات التــي يواجههــا الشــباب فــي الحصــول علــى الحقــوق المدنيــة
والسـياســـية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،ومــن أمثلــة ذلــك:

• المســاعدة فــي انتقــال الشــباب مــن المدرســة إلــى العمــل :الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم أكثــر عرضــة
بثــاث مــرات مــن البالغيــن للبطالــة .عندمــا يتــم توظيــف الشــباب ،فإنهــم غالب ـ ًا مــا يواجهــون ظــروف عمــل
غيــر مســتقرة (مثــل عقــود صفــر ســاعة) وبالتالــي يفتقــرون إلــى الوظائــف الجيــدة والحصــول علــى الحمايــة
االجتماعيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يؤثــر فقــر العمــل بشــكل غيــر متناســب علــى الشــباب ،حيــث يعيــش 145
مليــون عامــل شــاب فــي فقــر .وفــي بعــض الحــاالت ،يرتبــط فقــر الشــباب بالحــد األدنــى ألجــور الشــباب التــي
تتعــارض مــع مبــدأ األجــر المتســاوي لقــاء العمــل المتســاوي القيمــة.
• الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة ،بمــا فــي ذلــك الصحــة والحقــوق الجنســـية واإلنجابية :في بعــض البلدان،
يلــزم إخطــار الوالديــن للشــباب للوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســـية واإلنجابيــة ،مثــل ســلع وخدمــات منــع
الحمــل .وفــي حالــة عــدم توافــر معلومــات عــن الصحــة الجنســـية واإلنجابيــة ،تتــم إعاقــة قــدرة المراهقيــن علــى
اتخــاذ تدابيــر لمنــع الحمــل غيــر المرغــوب فيــه أو األمــراض المنقولــة عــن طريــق االتصــال الجنســـي؛ تمثــل
الفتيــات المراهقــات والشــابات فــي الفئــة العمريــة  15-19ســنة  11٪مــن مجمــوع الــوالدات.

أكــد المركــز الدولــي لمنــع الجريمــة أنــه علــى الرغــم مــن أن العنــف ،وخاصــة بيــن الشــباب ،يعتبــر ظاهــرة تحظــى
بحــد ذاتهــا باإلجمــاع حــول أهميــة مواجهتهــا ،فإنــه لــم يقــم أي بلــد حتــى اآلن بوضــع اســتراتيجية متكاملــة لمنــع
العنــف عنــد الشــباب .وهــذه مشــكلة مجــزأة للغايــة علــى مســتوى االســتراتيجيات الوطنيــة ،دون تكامــل حقيقــي
متعــدد القطاعــات يجعــل مــن الممكــن بنــاء اســتجابة متماســكة ومنهجيــة.3
وأوضــح المركــز أننــا نشــهد بشــكل عــام تراجع ـ ًا فــي األســاليب الوقائيــة الشــاملة ،والمعروفــة باســم الوقايــة
االجتماعيــة والثقافيــة ،لصالــح األســاليب التــي تســتخدم أنشــطة وقائيــة هادفــة للغايــة أو ثانويــة للغايــة مثــل
تعزيــز االســتجابات القضائيــة لتشـــريع قوانيــن لمعاقبــة مســتخدمي العنــف مــن الشــباب ،وأكــد المركــز ضــرورة
األخــذ فــي االعتبــار العوامــل الرئيســـية التــي تدفــع إلــى العنــف؛ مثــل عــدم المســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة،
واالفتقــار إلــى الوصــول إلــى خدمــات عامــة جيــدة (خاصــة فيمــا يتعلــق بالتعليــم والتدريــب المهنــي) ،ولكــن يتــم
إهمــال تلــك العوامــل فــي فهــم العنــف.4
ويؤكــد المركــز أن نقــص تنظيــم العمليــات المتعــددة التخصصــات والتشــاركية الواســعة مــن الجهــات الفاعلــة،
والســـيما فيمــا يتعلــق بالمجتمــع المدنــي والمســتهدفين ،وفــرض قيــادة غيــر توافقيــة وعــدم اإلجمــاع علــى
آليــات وممارســات التنفيــذ وغيــاب التنســـيق بيــن الفاعليــن هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه مجابهــة العنــف
الممــارس مــن قبــل الشــباب.5

• مســاندة الشــباب فــي حــاالت الضعــف :حيــث يواجــه المهاجــرون الشــباب ،بمــن فيهــم طالبــو اللجــوء
والالجئــون والشــباب المخالفــون للقانــون والشــباب ذوو اإلعاقــة تحديــات إضافيــة بســبب وضعهــم الخــاص.
العمــر هــو إحــدى الســمات التــي تتقاطــع فــي كثيــر مــن األحيــان مــع التمييــز القائــم علــى أســس أخــرى ،وتضـــيف
إليــه وتضاعــف منــه؛ مــا يمنــع العديــد مــن الشــباب مــن التمتــع بتكافــؤ الفــرص والمســاواة الحقيقيــة”.

1

مفوضـية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان هي الهيئة األساسـية التابعة لألمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان ،وهي تجسد التزام العالم بتعزيز وحماية المجموعة
الكاملة لحقوق اإلنسان والحريات المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

2

المفوضـية السامية لحقوق اإلنسان والشباب ،نبذة عن الشباب وحقوق اإلنسان ،على الرابطين التاليين:
https://www.ohchr.org/AR/Issues/ Youth/Pages/HROfYouth.aspx
The Office of the High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights), About the human rights of youth,
https://www.ohchr.org/EN/Issues/ Youth/Pages/ YouthandHR.aspx

1

.Idem

2

تأسس المركز الدولي لمنع الجريمة ( )ICPCفي عام  1994وهو منتدى دولي للحكومات الوطنية والسلطات المحلية والمؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية
لتبادل الخبرات والمعرفة الناشئة والسـياسات والبرامج في مجال الجريمة والوقاية وسالمة المجتمع؛ بهدف مساعدة المدن والبلدان على الحد من الجرائم العنيفة
وانعدام األمن.

3

Pablo Madriaza (Supervision), Projet d’étude élaboré par le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC),2017,
https://cipc-icpc.org/wp-content/uploads/2019/08/Strategies_nationales_de_prevention_de_la_violence_Jeunes_Final.pdf

4

.Idem

5

.Idem
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منتدى اإلنترنت 1العالمي لمكافحة اإلرهاب (فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب):
وفقـ ًا لدراســة حديثــة 2يبلــغ عــدد المســتخدمين العــرب لإلنترنــت فــي العالــم العربــي  274مليونـ ًا؛ موزعيــن بواقــع
 188مليونـ ًا فــي موقــع “فيســبوك”؛ منهــم  40مليونـ ًا فــي مصـــر ،و 28مليونـ ًا فــي الجزائــر ،و 25مليونـ ًا فــي العــراق،
و 19مليون ـ ًا فــي الســعودية ،و 17مليون ـ ًا فــي المغــرب ،و 10مالييــن فــي الســودان ،و 8.8مليــون فــي اإلمــارات ،و8
مالييــن فــي تونــس ،و 7.5مليــون فــي ســوريا ،و 6مالييــن فــي األردن ،و 3مالييــن فــي الكويــت ،و 2.5مليــون فــي
لبنــان ،و 2.4مليــون فــي ليبيــا ،و 2.1مليــون فــي قطــر ،ومليونــان فــي اليمــن ،و 1.8مليــون فــي ســلطنة عُ مــان ،و1.2
مليــون فــي البحريــن ،و 1.1مليــون فــي موريتانيــا ،ومليــون مســتخدم فــي فلســطين ،و 900ألــف فــي جيبوتــي ،و400
ألــف فــي الصومــال ،و 300ألــف فــي جــزر القمــر.
ويبلــغ عــدد مســتخدمي “إنســتغرام” فــي العالــم العربــي  44مليون ـ ًا؛ بينمــا يبلــغ عــدد مســتخدمي “تويتــر” 42
مليونـ ًا ،بواقــع  15مليونـ ًا فــي الســعودية ،تليهــا مصـــر بـــ  8مالييــن مســتخدم ،ثــم اإلمــارات  5.5مليــون ،فالكويــت
بمليونــي مســتخدم ،وتضــم البحريــن  800ألــف مســتخدم لتويتــر ،و 750ألف ـ ًا فــي األردن ،و 500ألــف فــي الجزائــر،
و 490ألف ـ ًا فــي المغــرب ،و 280ألف ـ ًا فــي العــراق ،و 250ألف ـ ًا فــي الســودان ،و 230ألف ـ ًا فــي ســلطنة عُ مــان.

1

شهدت منطقة الشـرق األوسط نمو ًا ملحوظ ًا في استخدام اإلنترنت والهاتف المحمول وشبكات التواصل االجتماعي فبداية من عام  ،2018وفق نتائج تقرير سنوي صدر
عن منصة إدارة وسائل التواصل االجتماعي هوت سويت مطلع عام  .2019وفق التقرير ،فإن منطقة الشـرق األوسط ،فيها  304.5مليون اشتراك بالهاتف المحمول .وهو
ما يفوق عدد السكان .وكشف التقرير زيادة اشتراكات الموبايل بـ  8ماليين اشتراك ،بنسبة نمو بلغت  2.7%في عام  2018فقط .ومن نتائج التقرير أن  182مليون مواطن
في الشـرق األوسط يصلون إلى اإلنترنت؛ ما يعني  71%من سكان المنطقة .وفي عام  2018فقط وصل نحو  18مليون مستخدم جديد إلى اإلنترنت .ووفق التقرير بلغ عدد
مستخدمي مواقع التواصل في الشـرق األوسط  136.1مليون شخص ،أي نحو  53%من عدد سكان المنطقة ،وفي عام  2018دخل وسائل التواصل االجتماعي نحو ستة
ماليين مستخدم جديد ،بنسبة نمو بلغت  .4.7%اإلنترنت في الشـرق األوسط ..حقائق وأرقام ،قناة الحرة 06 ،فبراير  ،2019على الرابطhttps://arbne.ws/3z9fAif :

2

 274مليون عربي يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي 4 ،يونيو  ،2021على الرابطhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/2345875 :

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

جدول يوضح عدد مستخدمي اإلنترنت والفيسبوك في الدول العربية 2021

الدولة

نسبة
استخدام
اإلنترنت

نسبة
السكان

البحرين

0.9

97.7

1,707,533

العراق

12.4

59.6

24,525,000

12,500

األردن

4.4

84.7

8,700,000

127,300

10,269,021

الكويت

2.1

98.3

4,256,466

150,000

4,328,550

4,227,000

لبنان

2.8

81.9

5,546,494

300,000

6,769,146

4,160,000

سلطنة عُ مان

2.0

76.8

4,011,004

90,000

5,223,375

2,963,700

فلسطين

1.7

64.8

3,381,787

35,000

5,222,748

3,116,000

قطر

1.5

104.3

3,056,000

30,000

2,930,528

2,935,000

السعودية

16.0

90.1

31,856,652

200,000

35,340,683

26,280,000

سوريا

4.3

46.5

8,500,000

30,000

18,275,702

8,500,000

اإلمارات

5.2

103.3

10,316,000

735,000

9,991,089

10,316,000

اليمن

4.0

25.9

7,903,772

15,000

30,490,640

3,341,600

الجزائر

50,756

57.0

25,428,159

50,000

44,616,624

25,140,000

جزر القمر

12,813

21.8

193,700

1,500

888,451

193,700

مصـر

12,064

52.5

54,741,493

450,000

104,258,327

48,830,000

ليبيا

58,470

84.2

5,857,000

10,000

6,958,532

5,857,000

موريتانيا

19,290

20.3

969,519

5,000

4,775,119

927,300

المغرب

25,489

68.5

25,589,581

100,000

37,344,795

21,730,000

الصومال

852,550

12.8

2,089,900

200

16,359,504

2,089,900

السودان

43,647

29.2

13,124,100

30,000

44,909,353

1,300,000

جيبوتي

39,102

54.8

548,832

1,400

1,002,187

258,100

تونس

8,070

68.4

8,170,000

100,000

11,935,766

8,170,000

السكان
تقدير عام
2021
1,495,900

المستخدمون
مارس 31
2021

المستخدمون
عام 2000
40,000

1,748,296
41,179,350

25,520,000
6,386,000

المصدر :إنترنت ورلد ستات (:)Internet World State
https://www.internetworldstats.com/stats1.html
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ويســتخدم اإلنترنــت بشــكل واســع مــن قبــل المتطرفيــن ،ســواء فيمــا يتعلــق بالترويــج ألفكارهــم أو بعمليــات
االســتقطاب والتجنيــد ،وغالبـ ًا مــا يكــون ِالشــباب ضحيــة لمثــل هــذا االســتخدام ،وهنــاك ضــرورة للتعامــل مــع
هــذه المشــكلة .وفــي مبــادرة لجعــل خدمــات المســتهلكين التــي تستضـــيفها معاديــة لإلرهابييــن والمتطرفيــن
العنيفيــن أعلنــت شـــركات “فيســبوك” و”مايكروســوفت” و”تويتــر” و”يوتيــوب” عــن تشــكيل منتــدى اإلنترنــت
العالمــي لمكافحــة اإلرهــاب؛ وذلــك لوضــع ســـياسات واتخــاذ موقــف صــارم ضــد المحتــوى اإلرهابــي أو الــذي
يحــث علــى التطــرف العنيــف علــى خدمــات المســتهلكين.
ويعتمــد المنتــدى الجديــد علــى شـــراكات مــن بينهــا الشـــراكة مــع منتــدى اإلنترنــت لالتحــاد األوروبــي وإنشــاء
قاعــدة بيانــات مشــتركة والمناقشــات مــع عــدد مــن الحكومــات واالســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا اجتماعــات
مجموعــة الســبعة والســبعين األخيــرة لمكافحــة اإلرهــاب.1
وتتركــز أهــداف هــذا المنتــدى علــى :الحلــول التكنولوجيــة ،حيــث ســتعمل هــذه الشـــركات معــ ًا علــى تحســـين
العمــل الفنــي المشــترك القائــم علــى تبــادل أفضــل الممارســات عنــد تطويــر وتنفيــذ تقنيــات جديــدة للكشــف
عــن المحتــوى وتصنيفــه مــن أجــل إزالــة المحتــوى اإلرهابــي؛ وتطويــر البحــوث لإلبــاغ عــن جهــود الــكالم المضــاد
وتوجيــه القــرارات التقنيــة والسياســية فــي المســتقبل حــول إزالــة المحتــوى اإلرهابــي وتقاســم المعرفــة ،ومــن
المقــرر أن تعمــل هــذه الشـــركات مــع خبــراء مكافحــة اإلرهــاب ،بمــا فــي ذلــك الحكومــات ومجموعــات المجتمــع
المدنــي واألكاديميــون ،علــى إنشــاء شــبكة واســعة لتقاســم المعــارف مــن أجــل االنخــراط مــع الشـــركات
الصغيــرة لمســاعدتها علــى تطويــر التكنولوجيــا الالزمــة لمعالجــة المحتــوى اإلرهابــي والمتطــرف علــى اإلنترنــت
وتطويــر أفضــل الممارســات والخطــاب المضــاد ،فــكل هــذه الشـــركات لديهــا مبــادرات قويــة بالفعــل فــي هــذا
المجــال؛ وأخيــر ًا يســتهدف المنتــدى اســتضافة سلســلة مــن ورش العمــل التعليميــة بالشـــراكة مــع األمــم
المتحــدة فــي وادي الســيليكون حــول العالــم لدفــع هــذه المجــاالت مــن التعــاون فــي مكافحــة اإلرهــاب.2

منظمة شباب األعمال الدولية:3
وهــي منظمــة مســتقلة منــذ عــام  2000ويتــرأس المنظمــة األميــر تشــارلز ولــي عهــد المملكــة المتحــدة ،وهــي
مؤسســة تهــدف إلــى توظيــف الشــباب ومنحهــم فرص ـ ًا لبــدء أعمالهــم الخاصــة ،مــن خــال شــبكة منظمــات
مســتقلة فــي أكثــر مــن  40دولــة .وتعــد منظمــة شــباب األعمــال الدوليــة منظمــة عضويــة ،حيــث يقــدم كل عضــو
داعــم فيهــا حزمــة دعــم تختلــف مــن عضــو إلــى آخــر ،ولكــن أهــم مــا تقدمــه المنظمــة إجمـ ً
ـاال هــو تأميــن الحصــول
علــى رأس المــال إلــى جانــب خدمــات تطويــر األعمــال والتوجيــه مــن ذوي الخبــرة .وتدعــم مــا يزيــد علــى 183.334
مــن الشــباب لبــدء أو تنميــة األعمــال التجاريــة مــن خــال تقديــم مجموعــة مــن خدمــات دعــم ريــادة األعمــال ،مــن
التدريــب والتوجيــه إلــى الوصــول للتمويــل وخدمــات تطويــر األعمــال األخــرى.4

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

ب) على المستوى اإلقليمي
منظمة التعاون اإلسالمي:1
أطلقــت منظمــة التعــاون اإلســامي اســتراتيجية تهــدف إلــى تمكيــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة (التــي
ســـيشكل شــبابها فــي عــام  2050ثلــث الشــباب فــي العالــم) مــن االنخــراط مــع آليــات تســتجيب بســـرعة
للتحديــات التــي تواجــه هــؤالء الشــباب ،والســـيما فــي الســـياق الرقمــي الراهــن الــذي ينشــطون فيــه وفــي ظــل
ســعيهم الحثيــث للمشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار فــي بلدانهــم .وتحــاول المنظمــة أن توفــر لدولهــا وســائل
االســتجابة للحاجــات الوطنيــة للشــباب والعمــل ســوي ًا مــن أجــل رســم أهــداف واضحــة وبلــورة مجموعــة مــن
اإلجــراءات وتحديــد جــداول زمنيــة ووضــع إجــراءات تنفيذيــة ،ويمكــن تلخيــص بعــض أبــرز جهــود المنظمــة
لالســتثمار فــي الشــباب فــي النقــاط التاليــة:
• أطلــق البنــك اإلســامي للتنميــة مبــادرة لدعــم عمالــة الشــباب ،وبرنامــج تطويــر التمويــل األصغــر ،ومنــح
دراســـية للماجســتير والدكتــوراه .ووضعــت “المنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم إســـيسكو” 2خططـ ًا ترتكــز
علــى التعليــم وبنــاء نظــام مســتدام للتنميــة العلميــة والتكنولوجيــة وتوفيــر الرعايــة الثقافيــة للشــباب ،كمــا تــم
إنشــاء منتــدى شــباب المؤتمــر اإلســامي للحــوار والتعــاون عــام  2004للدفــاع عــن مصالــح الشــباب وتعزيــز
قيــم التعــاون والتضامــن بيــن الشــباب المســلم ،وتعزيــز روح التســامح والحــوار.3
• وتســعى المنظمــة للمســاهمة فــي تخطــي أبــرز التحديــات التــي تقــف عقبــة أمــام رفاهيــة الشــباب ،واآلفــاق
المتعلقــة بذلــك ،وهــي :التعليــم والتدريــب؛ والعمالــة وريــادة األعمــال؛ والصحــة العامــة والصحــة النفســـية؛
والمشــاركة السـياســـية والمدنيــة؛ والتغيــر الثقافــي والقيمــي.4
• ولدراســة نتائــج التعليــم فــي أوســاط الشــباب ،يســتعرض تقريــر المنظمــة ،الصــادر عــام  ،2017المؤشـــرات
الرئيســـية؛ مثــل معــدالت إلمــام الشــباب بالقــراءة والكتابــة ،ومعــدالت االلتحــاق بالمــدارس الثانويــة ،وحــراك
الطالــب علــى المســتوى الدولــي .وبخصــوص العمالــة ،فــإن التقريــر يتنــاول بالدراســة موضوعــات مــن قبيــل
معــدالت العمالــة والبطالــة واالنتقــال إلــى ســوق الشــغل مــع إيــاء اهتمــام بموضــوع التفاوت بين الجنســـين
فــي أوســاط الشــباب.5
• أمــا بالنســبة إلــى ريــادة العمــال ،فتســعى المنظمــة للمســاهمة فــي تخطــي العقبــات التــي تقــف فــي وجــه
ً
فضــا عــن المســاهمة فــي إشـــراك الشــباب فــي أنشــطة تنظيــم
ازدهــار بيئــات عامــة ديناميــة ومحفــزة،
المشـــروعات .ولترســـيخ فهم عام للوضع الصحي للشــباب ،تســعى المنظمة لعمل دراســات حول القضايا
ذات الصلــة بالصحــة اإلنجابيــة ،والتبعيــة التكنولوجيــة ،والصحــة النفســـية ،مــع التركيــز علــى الصحــة النفســـية
للشــباب فــي المناطــق التــي تشــهد نزاعــات .كمــا تســعى المنظمــة لتمكيــن الشــباب سـياســـي ًا ومحــو األميــة
والتوعيــة السـياســـية ،والدمــج االجتماعــي للشــباب ،وتحصـــين الشــباب ضــد الراديكاليــة ،وحمايتهــم وقــت
النزاعــات والحــد مــن اآلثــار الســلبية للعولمــة وتغيــر القيــم ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالديــن واألســـرة ،والفجــوة
بيــن القيــم فيمــا بيــن األجيــال؛ وذلــك مــن خــال تحليــل ومناقشــة كل هــذه العناصـــر وتقديــم رؤى ومقترحــات
يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع ،اســتناد ًا إلــى بيانــات كميــة ودراســات حالــة نوعيــة واالســتفادة مــن أحــدث
األدبيــات فــي المجــاالت االجتماعيــة والعلميــة واالقتصاديــة.6
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1

َّ
سنت ثالث عشـرة دولة عربية قوانين منفصلة للجرائم اإللكترونية .أول تلك البلدان كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي أقرت قانون مكافحة جرائم تقنية
المعلومات ،القانون االتحادي رقم  2لسنة  ،2006الذي عدل ثالث مرات على التوالي في األعوام ( ،2012و ،2016و .)2018ثم أصدرت السعودية نظام جرائم تقنية المعلومات
عام  ،2007فيما أصدرت السودان قانون ًا لمكافحة هذه الجرائم عام ( 2007عُ دِّ ل عام  )2018وتبعتها الجزائر عام  ،2009ثم األردن عام ( 2010قانون مؤقت حُ وِّ ل إلى دائم عام
 ،)2015وسلطنة عُ مان عام  .2011أما سوريا فأصدرت قانون ًا بهذا الشأن عام  ،2012وتبعتها البحرين وقطر عام  ،2014ثم الكويت عام  ،2015فموريتانيا عام  ،2016وأخير ًا
مصـر وفلسطين عام .2018

2

هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد األمم المتحدة ،وتضم في عضويتها سبع ًا وخمسـين ( )57دولة عضو ًا موزعة على أربع قارات ،وتعتبر المنظمة الصوت الجامع
للعالم اإلسالمي الذي يضمن ويحمي مصالحه في المجاالت االجتماعية والسـياسـية واالقتصادية ،ولديها مؤسسات تنفذ برامجها ،حيث إن مقرها الرئيسـي في جدة
بالمملكة العربية السعودية.
هي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون اإلسالمي ،تُعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة واالتصال في البلدان اإلسالمية ،لتدعم وتقوي الروابط بين
الدول األعضاء ،ومقرها الرباط.

3

المرجع السابق.

2

األمم المتحدة ترحب بمبادرة القطاع الخاص لمكافحة اإلرهاب على اإلنترنت ،2017 ،على الرابطhttps://news.un.org/ar/story/2017/06/278502 :

4

وضع الشباب في الدول األعضاء ،منظمة التعاون اإلسالمي ،2017 ،على الرابطhttps://www.sesric.org/files/article/589.pdf :

3

هي مؤسسة دولية غير ربحية تقدم خدماتها لدعم رواد األعمال الشباب ،حيث تهدف إلى توظيف الشباب ومنحهم الفرصة لبدء أعمالهم الخاصة.

5

المرجع السابق.

4

What we do: https://www.youthbusiness.org/what-we-do

6

المرجع السابق.
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• وتســعى المنظمــة للمســاهمة فــي مراجعــة الســـياسات الخاصــة باالســتثمار فــي الشــباب أيضــ ًا؛ وذلــك
بتطويــر مؤشـــر لتقييــم ســـياسات الشــباب فــي دول منظمــة التعــاون اإلســامي مــن شــأنه أن يســهم فــي
“رســم الجوانــب العامــة والرئيســـية منهــا لألطــر الوطنيــة المتعلقــة بالشــباب ،وســـيشكل هــذا المؤشـــر
ً
عامــا داعمــ ًا للــدول األعضــاء فــي عمليــة تطويرهــا لصـــيغة موحــدة ومشــتركة ،والتــي يمكــن مــن خاللهــا
للكفــاءات الوطنيــة مــن خبــراء وصانعــي الســـياسات ومؤسســات المنظمــة ذات الصلــة اإلمســاك بزمــام
الســـياسات المتعلقــة بالشــباب وســبل تحســـينها علــى نحــو متســق” ،1وســـيفسح هــذا المؤشـــر المجــال
أمــام فــرص تعــاون بينــي أكثــر منهجيــة وفاعليــة بيــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة ،كمــا ســـيوفر أداة تقييــم
مبتكــرة ومتجــردة وموضوعيــة ،بـ ً
ـدال مــن االعتمــاد علــى مؤشـــرات تشــوبها نواقــص مــن حيــث مراعــاة بعــض
الســـياقات الثقافيــة أو التحيــزات المعياريــة.2

الجامعة العربية:3
قامــت اإلســكوا بالشـــراكة مــع البرنامــج العربــي لصحــة األســـرة التابــع لجامعــة الــدول العربيــة بإعــداد تقريــر
“لتحليــل المؤشـــرات المتوافــرة لقيــاس التقــدم المحــرز نحــو تنفيــذ برنامــج العمــل العالمــي للشــباب فــي
الــدول العربيــة ،باالعتمــاد علــى نتائــج مســوح صحــة األســـرة العربيــة ،التــي تنفذهــا الــدول العربيــة بالتعــاون مــع
البرنامــج ،ودراســة الفجــوة المعلوماتيــة والمعرفيــة الخاصــة بالشــباب ،وتحديــد المؤشـــرات الكميــة والنوعيــة
الالزمــة لســد فجــوات اإلحصــاءات والمعلومــات المطلوبــة لصانعــي الســـياسات وواضعــي البرامــج الخاصــة
والمهتميــن بالشــباب؛ لتعميــق رؤيتهــم عــن الفجــوات ومتطلبــات تضـــييقها ،مــن خــال توفيــر المؤشـــرات
الالزمــة لقيــاس التقــدم”.4
كمــا تســعى جامعــة الــدول العربيــة إلــى تطبيــق برنامــج العمــل العالمــي للشــباب حتــى عــام  2000ومــا بعدهــا،
الــذي يدعــو الحكومــات إلــى تنفيــذ هــذا البرنامــج بمكوناتــه كلهــا بدعــم مــن المجتمــع الدولــي ،والمنظمــات غيــر
الحكوميــة والقطاعيــن العــام والخــاص ،والســـيما منظمــات الشــباب التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم
المتحــدة عــام  ،1995والقــرار  64/ 1995الــذي اقترحــه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،والــذي يهــدف إلــى
ســد الفجــوة المعلوماتيــة والمعرفيــة للشــباب ،وتحديــد المؤشـــرات الكميــة والنوعيــة الالزمــة لســد الفجــوات
اإلحصائيــة والمعلوماتيــة الالزمــة لصانعــي الســـياسات وواضعــي البرامــج والمهتميــن بالشــباب؛ لتعميــق
رؤيتهــم عــن الفجــوات ومتطلبــات تضـــييقها ،مــن خــال توفيــر المؤشـــرات الالزمــة لقيــاس التقــدم فــي تمكيــن
الشــباب وإدماجهــم وحــل مشــاكلهم.5
كمــا تســعى الجامعــة العربيــة لتفعيــل التواصــل بيــن الشــباب العربــي حيــث شــهدت الســنوات األخيــرة تزايــد ًا
مطــرد ًا فــي معــدل اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بالــدول العربيــة المختلفــة ،التــي كانــت لهــا تأثيــرات
اجتماعيــة وسـياســـية وأمنيــة عديــدة ،لفتــت النظــر إلــى ضــرورة تطويــر االســتراتيجيات اإلعالميــة بمــا يســتثمر
إمكاناتهــا لصالــح األهــداف التنمويــة وتحقيــق التواصــل وتعزيــز قيــم الحــوار مــن ناحيــة ،واحتــواء التداعيــات
الخطيــرة الســتخدامها فــي نشـــر أفــكار اإلرهــاب والتطــرف مــن ناحيــة أخــرى.6
وقــد كانــت تلــك األمــور محـ ً
ـا لمناقشــات أعمال الــدورة الرابعة للمكتب التنفيذي لمجلــس وزراء اإلعالم العرب
بالقاهــرة يومــي  11و 12ينايــر  ،2016والتــي تناولــت محــاور عــدة ركــزت علــى تطويــر االســتراتيجية اإلعالميــة العربيــة،
بمــا فــي ذلــك تفعيــل مبــادرة “مســتقبلنا” اإلعالميــة الموجهــة للشــباب عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي،
التــي يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحــدة لإلعــام ،بهــدف توفيــر “مســاحة آمنــة” للحــوار بيــن
الشــباب علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ،للتوعيــة بأهــداف التنميــة المســتدامة ،ومــن أجــل إشـــراكهم فــي
مناقشــة قضايــا التنميــة بمجتمعاتهــم المحليــة والمنطقــة بشــكل عــام ،وهــي المبــادرة التــي تعبــر عــن تحــول
فــي مرتكــزات التحــرك اإلعالمــي العربــي المشــترك باتجــاه التفاعــل مــع تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات.

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

وبشــكل عــام ،فــإن اتجــاه الجامعــة العربيــة للتفاعــل مــع تكنولوجيــا اإلعــام ،ومخاطبــة الفئــات الشــابة عبــر
الوســائل التــي يفضلونهــا ويســتخدمونها يتطلــب تغيــر ًا موازيـ ًا فــي أســاليب التعامــل مــع هــذه الوســائل التــي
تعتمــد علــى قيــم التفاعــل واالنفتــاح والمشــاركة ،وهــي الخصائــص التــي تحمــل أبعــاد ًا ثقافيــة تعيــد تشــكيل
العمليــة االتصاليــة برمتهــا ،وتتطلــب إعــادة النظــر فــي موروثــات االســتراتيجيات والســـياسات اإلعالميــة التــي
وضعــت فــي ســـياق مغايــر.

صندوق األمم المتحدة للسكان بالدول العربية:1
أنشــأ صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فــي الــدول العربيــة منتــدى الشــباب فــي المنطقــة العربيــة مــن أجــل
تحقيــق قفــزة نوعيــة ذات طبيعــة تحوليــة للشــباب فــي المنطقــة العربيــة ،وهنــاك حاجــة إلــى اعتمــاد نمــوذج
جديــد يدعــم حقوقهــم ويحقــق إمكاناتهــم ،فضـ ً
ـا عــن تحســـين مســاهمتهم فــي التنميــة المســتدامة لبلدانهــم،
والبــد مــن “مســاحة  /منصــة إقليميــة ديناميكيــة مخصصــة تجمــع الشــباب مــع صانعــي الســـياسات ومتخــذي
القــرار المعنييــن وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة لتبــادل األفــكار والمعلومــات والخبــرات واستكشــاف الحلــول
المبتكــرة ،وكذلــك تعزيــز الحــوار وأوجــه التــآزر”.
مــن أجــل ذلــك تــم تأســـيس “منتــدى الشــباب فــي المنطقــة العربيــة” عــام  2018بوصفــه “مســاحة للشــباب فــي
المنطقــة العربيــة” ،وهدفــه العــام هــو “وضــع أجنــدة للشــباب ودفعهــا ُقدُمـ ًا وتعزيــز دور الشــباب فــي الســام
والتنميــة فــي الــدول العربيــة”.
وذلــك مــن خــال مــا يلــي( :أ) تحديــد عناصـــر النمــوذج الجديــد المتصــور والســـردية حــول الشــباب فــي المنطقــة؛
(ب) اعتمــاد إطــار اســتراتيجي إقليمــي بشــأن الشــباب والســام واألمــن فــي الــدول العربيــة؛ وكذلــك( ،ج) وضــع
األســاس واإلرشــاد لــدورات تدريبيــة دوريــة للشــباب.
ومــن أهــم ســبل االســتثمار فــي الشــباب التــي يدعمهــا صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بالــدول العربيــة مــن
خــال منتــدى الشــباب فــي المنطقــة العربيــة مــا يأتــي:
• تطويــر المنصــة اإلقليميــة للشــباب (منصتــي) :وهــي فضــاء رقمــي بقيــادة الشــباب يجمــع الشــباب مع ـ ًا
لتوحيــد الجهــود وإيجــاد الســبل والفــرص لتعزيــز تنميــة الشــباب فــي المنطقــة العربيــة ،وســتكون “منصتــي”
بمنزلــة العمــود الفقــري لمنتديــات الشــباب المســتقبلية فــي المنطقــة العربيــة ،بحيــث تصبــح مكان ـ ًا يمكــن
للشــباب أن يجتمعــوا فيــه رقمي ـ ًا ويشــاركوا األفــكار ويعملــوا بشــكل جماعــي لتعزيــز أجنــدة الشــباب فيمــا
يتعلق بالمعرفة والبرمجة والســـياسات .وتشمل المنصة وظيفة ٍ
نشـــر التعليم والمعرفة لتيســـير وتمكين
عقــد النــدوات عبــر اإلنترنــت والحلقــات الدراســـية وتبــادل المعلومــات والثقافــة والحــوار والمشـــروعات لدعــم
الشــباب فــي ســعيهم للعمــل ودراســة و/أو جمــع البيانــات وإعــداد الرســوم البيانيــة المتعلقــة بالشــباب
للمشــاركة وتســخير قــدرة المؤتمــرات واالتفاقيــات عبــر اإلنترنــت علــى المســاهمة فــي زيــادة تبــادل المعرفــة
بيــن الشــباب فــي المنطقــة.
• وضــع ميثــاق للشــباب فــي المنطقــة العربيــة كوثيقــة مرجعيــة لبرامــج وســـياسات واســتراتيجيات الشــباب.
وبمــا أن الميثــاق ينبــع مــن الشــباب ،ويعكــس بالتالــي تحدياتهــم واحتياجاتهــم وحقوقهــم وحرياتهــم ،فمــن
المتوقع أن يشــمل احتياجات وتطلعات الشــباب الذين يعيشــون في مناطق الصـــراع والتمكين االقتصادي
للشــباب وتنفيــذ الســـياسات الوطنيــة لهــم .ويدعــم الميثــاق الشـــراكة بيــن الشــباب والحكومــات وأصحــاب
المصلحــة اآلخريــن العازميــن علــى صـــياغة رؤيــة مشــتركة حــول قضايــا الشــباب فــي المنطقــة العربيــة ،وهــو
َّ
المصممــة لتحديد وتلبية احتياجات الشــباب المعرفيــة والمعلوماتية
حــل رقمــي للخدمــات المالئمــة للشــباب
والتعليميــة والصحيــة ،وكان هدفــه إنشــاء أداة أو وســـيلة تمكــن الشــباب مــن قيــاس التنفيــذ المحلــي للبرامج
والخدمــات باســتخدام الوســائل الماديــة والرقميــة ،شــباب”.“it
• إنشــاء مركــز لتوجيــه ابتكاراتهــم ومبادراتهــم ومشـــروعاتهم نحــو مســاهمات ملموســة لتحقيــق أهــداف
التنميــة المســتدامة تحــت مســمى “مراكــز المعرفــة واالبتــكار”؛ وهــي مراكــز للتمكيــن ،حيث ســـيتمكن الشــباب
مــن إجــراء تقييمــات لالحتياجــات وبنــاء القــدرات ومشـــروعات االبتــكار المســتجيبة وتنفيــذ البرامــج بشــأن
مجموعــة كاملــة مــن قضايــا أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلــة.

1

وضع الشباب في الدول األعضاء ،منظمة التعاون اإلسالمي ،عام  ،2017على الرابطhttps://www.sesric.org/files/article/589.pdf :

2

المرجع السابق.

 3هي منظمة إقليمية تضم دوالً عربية في آسـيا وأفريقيا .ينص ميثاقها على التنسـيق بين الدول األعضاء في الشؤون االقتصادية ،ومن ضمنها العالقات التجارية ،االتصاالت،
العالقات الثقافية ،الجنسـيات ووثائق وأذونات السفر والعالقات االجتماعية والصحة ،ويقع المقر الدائم لجامعة الدول العربية في القاهرة.

• إنشــاء مركــز إقليمــي لالبتــكار يدعــم إضفــاء الطابــع المؤسســـي علــى مفهــوم المنتدى الســنوي واالقتراحات
والمشـــروعات التــي قــد يُصــادَق عليها.
• إنشاء ائتالف إقليمي من أجل الشباب والسالم واألمن.2

 4د .أحمد رجاء عبدالحميد رجب ،توافر مؤشـرات البرنامج العالمي للشباب في الدول العربية ،وطرق وأدوات قياسها ،على الرابط:
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/report-availability-indicators.pdf
5

المرجع السابق.

1

مشاركة الشباب ودورهم القيادي  ،Arab States Officeعلى الرابطhttps://bit.ly/3slACYb :

6

د .فاطمة الزهراء عبدالفتاح ،مبادرة “مستقبلنا” ،نحو تفعيل الجامعة العربية التواصل بين الشباب ،على الرابطhttps://bit.ly/3spagVh :

2

.Idem
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دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

منتدى الشباب األفريقي-األوروبي:

المنظمة الفرنكوفونية:1

هــو منتــدى يجمــع فــي إطــاره الشــباب األفريقــي واألوروبــي للبحــث عــن مقاربــات جديــدة ومبتكــرة لتحقيــق
خطــة  2030واألهــداف الســبعة عشـــر للتنميــة المســتدامة الخاصــة بالمنتــدى ،والتــي تهــدف لتعبئــة الطاقــات
الشــبابية الكامنــة لتكــون القــوة الدافعــة نحــو التنميــة االقتصاديــة المســتدامة .ويعتبــر المنتــدى منصــة للحــوار
بيــن ممثلــي الشــباب مــن أفريقيــا وأوروبــا فــي إطــار قمــم رؤســاء الــدول والحكومــات لالتحــاد األفريقــي واالتحــاد
األوروبــي ،وتُ َ
رفــع نتائــج توصـــيات المنتــدى الشــبابي إلــى رؤســاء الــدول والحكومــات إلدراج أجنــدة شــبابية
1
مشــتركة بيــن االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األوروبــي فــي عمــل مجلــس االتحــاد األوروبــي .

تهــدف تلــك المنظمــة لحــث الشــباب وتشــجيعهم فــي البلــدان الناطقــة بالفرنســـية للمشــاركة بأشــكال
مختلفــة فــي الحيــاة االجتماعيــة والسـياســـية لبلدانهــم مــن خــال التركيــز علــى مجموعــة مــن القضايــا البيئيــة
واالجتماعيــة والتضامــن الدولــي ،وكلهــا مجــاالت مهمــة فــي برنامــج العمــل العالمــي للشــباب .وتدعوهــم
المنظمــة الســتخدام اإلمكانيــات الجديــدة التــي تقدمهــا تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت أيضــ ًا ،مثــل
شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تحقيــق تلــك األهــداف.2

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية:2
بالتعــاون مــع برنامــج الحوكمــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ومنطقــة الشـــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا وشـــراكة دوفيــل  -الشـــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أطلقــت منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة
برنامــج “الحيــاة العامــة مشــاركة الشــباب فــي األردن والمغــرب وتونــس”؛ وذلــك لدعــم عمليــة صـــياغة وتنفيــذ
الســـياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة للشــباب تكــون شــاملة لقطاعــات عــدة وعلــى مســتويات الحكومــة
جميعهــا ،وتعزيــز اإلطــار التشـــريعي والمؤسســاتي علــى الصعيديــن المحلــي والوطنــي وإشـــراك الشــباب فــي
الحيــاة العامــة ،وتشــجيع الطــرق المبتكــرة والحديثــة لتعزيــز الحــوار بيــن الشــباب والســلطات العامــة .كمــا
َّ
تضمــن المشـــروع أنشــطة خاصــة بــكل بلــد ،إضافــة إلــى فــرص للحــوار حــول الســـياسات اإلقليميــة وتبــادل
المعــارف بيــن بلــدان منطقة الشـــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وبلدان منظمة التعــاون والتنمية االقتصادية.3
وقامــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي شــهر يونيــو  2021بتنظيــم فعاليــات مؤتمــر الشــباب فــي
منطقــة الشـــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،بعنــوان “الشــباب فــي مرحلــة مــا بعــد الجائحــة” ،بالتعــاون مــع
وزارة الشــباب األردنــي ،وبمشــاركة عــدد مــن وزراء شــباب العالــم ،وســفراء دول أجنبيــة لــدى المملكــة األردنيــة
وممثليــن عــن القطــاع الشــبابي مــن مختلــف بلــدان العالــم؛ وذلــك مــن أجــل اســتعرض دور منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة والحكومــات أثنــاء جائحــة كورونــا وأهــم البرامــج واألنشــطة التــي أطلقتهــا للشــباب،
باإلضافــة الــى دور الشــباب وكيــف أثــرت الجائحــة فيهــم ،وخطــة كل هــؤالء واســتراتيجيتهم خــال تعاملهــم مــع
الجائحــة وفــق كل مرحلــة مــن مراحــل الحالــة الوبائيــة ،والحــزم والقــرارات والبرامــج التــي نفــذت ،وفق ـ ًا لقــرارات
الحكومــات والمنظمــات ،ومراعــاة لصحــة الشــباب وســامتهم.4

كمــا تطالــب المنظمــة الــدول األعضــاء والحكومــات الفرنكوفونيــة بدمــج الشــباب فــي عمليــة صنــع القــرار داخــل
بلدانهــم وتقبــل مســاهمتهم فــي تطويــر الســـياسات واالســتراتيجيات فــي نهجها الوطني .وإشــارات المنظمة
أكثــر مــن مــرة أنــه التــزال هنــاك حاجــة إلــى بــذل جهــود لتضميــن مســاهمات الشــباب فــي الســـياسات التــي
تســتهدفهم .ولقــد أجــرت المنظمــة تجربــة برلمانــات الشــباب الفرنكوفونية لتدريب الشــباب علــى الديمقراطية
علــى المســتوى الوطنــي (البرلمانيــون الشــباب) ،البلديــة ،والجامعيــة ،والمــدارس الثانويــة واالبتدائيــة.3
وبالرغــم مــن تلــك الجهــود تشـــير تقاريــر للمنظمــة إلــى أن نســبة منخفضــة مــن الشــباب فــي العالــم الناطــق
بالفرنســـية هــي التــي تشــارك فعليــ ًا فــي رســم ســـياسات بلدانهــم ،والتــي مــن الممكــن أن نشــهد تغيــرات
اجتماعيــة وسـياســـية وإنجــازات مهمــة بفضــل حشــدهم القــوي ،ولهــم مبــادرات لتعزيــز المواطنــة أكثــر فاعليــة
وأكثــر مالءمــة؛ ومــن أجــل ذلــك توصـــي المنظمــة بـــ “توفيــر الدعــم المالــي والتعليمــي والفنــي للشــباب وتعزيــز
أنشــطتهم وإجــراء جــرد شــامل للتدابيــر وبرامــج الدعــم التــي أطلقتهــا الــدول والتــي تســتهدف الشــباب ،وإيجــاد
حلــول لعجــز تمويــل منظمــات الشــباب”.4
مــن جانــب آخــر ،أوصــت المنظمــة بمجموعــة مــن التوصـــيات؛ منهــا :تعميــم وصــول الشــباب إلــى المعلومــات
واالتصــاالت ،وتوفيــر التدريــب علــى اســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت ،وحمايــة الشــباب مــن األخطــار
التــي يتعرضــون علــى مســتوى التقنيــات والمعلومــات واالتصــاالت ،وتشــجيع اســتخدام تقنيــات المعلومــات
واالتصــاالت بيــن ذوي الهمــم وغيرهــم مــن الفئــات الضعيفــة ،وتوفيــر البيئــة المناســبة وإعطــاء الشــباب
الوســائل للمشــاركة الفعالــة.5

كمــا تســعى المنظمــة بشــكل ممنهــج وتشــاركي مــع جميــع المؤسســات لمحاولــة التقليــل مــن أثــر الجائحــة
علــى الشــباب ،عــن طريــق تحويــل جميــع برامجهــا وأنشــطتها الميدانيــة إلكتروني ـ ًا كمرحلــة أوليــة .وذلــك مــن
خــال مبــادرات مثــل مبــادرة “شــباب إلــك وفيــد” ،وهــي أول مبــادرة شــبابية توعويــة فــي الشـــرق األوســط
وحققــت نتائــج إيجابيــة كبيــرة جــد ًا مــن خــال تشــجيعها للمواطنيــن علــى أخــذ اللقــاح.5
كمــا اســتعرض ممثلــو الشــباب فــي المنطقــة العربيــة خــال تلــك الفعاليــة تجــارب بالدهم مع تداعيــات فيروس
كورونــا مــن خــال “إشـــراك الشــباب فــي وضــع الســـياسات ،مؤكديــن أهميــة دور الشــباب فــي تحقيــق التعافــي
الوطنــي مــن خــال تمكينهــم وتأهيلهــم علميـ ًا ومعرفيـ ًا وثقافيـ ًا ،وناقــش المؤتمــر أهــم األولويــات الشــبابية مــا
بعــد كورونــا فــي المنطقــة ،مــن خــال جلســات حواريــة تفاعليــة بيــن الشــباب ووزراء الشــباب وســفراء منظمــة
التعــاون والتنميــة االقتصاديــة وممثليــن عــن القطــاع الشــبابي ،للخــروج بتوصـــيات ونتائــج يتــم تعميمهــا علــى
الــدول المشــاركة لتحقيــق أكبــر قــدر مــن االســتفادة لدعــم الشــباب فــي القطاعــات كافــة”.6

1

المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسـية )Organisation Internationale de la Francophonie) :هي منظمة دولية للدول والحكومات الناطقة باللغة الفرنسـية.

2

Abdoul Echraf Ouedraogo avec la collaboration de Fethi Touzri et Izbath Djaboutouboutou, Analyse de la mise en œuvre de politiques jeunesse dans les États et
gouvernements membres de la Francophonie et exemples de bonnes pratiques, 2016,
https://jeunesse.francophonie.org/images/Rapport_final_sur_les_Politiques_Jeunesse_2016_1.pdf

3

.Idem

4

.Idem
.Idem
هو تجمع دولي للدول األوروبية يضم  28دولة ،تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام  .1991ومن أهم مبادئ االتحاد األوروبي نقل بعض
صالحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية األوروبية .لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصالحيات الممنوحة من كل دولة على حدة .ولالتحاد األوروبي
نشاطات عديدة؛ أهمها كونه سوق ًا موحدة ذات عملة واحدة هي اليورو التي تبنت استخدامه  19دولة من الدول األعضاء ،وله سـياسة زراعية مشتركة وسـياسة صـيد بحري
موحدة.

1

منتدى الشباب األفريقي-األوروبي :تعبئة الطاقات الشبابية الكامنة لتكون القوة الدافعة نحو التنمية االقتصادية المستدامة ،يورونيوز 22 ،سبتمبر  ،2020على الرابط:
https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/mntdy-alshbab-alafryqy-alawrwby-tbyt-altwaqat-alshbabywt-alkamnt-ltkwn

2

يتمثل هدف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،التي تتخذ من باريس مقر ًا لها ،في مساعدة أعضائها بغية تحقيق نمو اقتصادي طويل األجل وتحسـين
مستوى معيشة السكان .وخالف ًا للمؤسسات المالية الدولية ،مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،فإن المنظمة ال تقدم أي نوع من أنواع التمويل.

3

مشاركة الشباب في الحياة العامة في األردن والمغرب وتونس ،برنامج الحوكمة في الشـرق األوسط وشمال أفريقيا منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،خريف  ،2017على
الرابطhttps://www.oecd.org/mena/governance/OECD%20Youth%20Participation%20Arabic%202018%20web%20v2.pdf :

5

4

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تنظم مؤتمر ًا للشباب( ،بترا) ،2021 ،على الرابطhttps://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=61550&lang=ar&name=local_news :

6

5

المصدر السابق.

6

المصدر السابق.
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االتحاد األوروبي:1
يبيــن االتحــاد األوروبــي فــي تقريــره حــول كيفيــة تنفيــذ الســـياسات الوطنيــة للشــباب أنــه أنشــأ وحــدة تدريبيــة
للمســؤولين علــى المســتوى الوطنــي والبلديــات تهــدف إلــى تعريــف مســؤولي الســـياسة الوطنيــة للشــباب فــي
الــدول األعضــاء فيــه علــى أحــكام وآليــات وأدوات االســتثمار فــي الشــباب ،وتعزيــز قدراتهــم لتنفيــذ ذلــك بشــكل
فعــال بالتعــاون مــع الشــباب ومنظمــات الشــباب.2
مــن هــذا المنظــور ،تركــز تلــك الوحــدة التدريبيــة جهودهــا علــى الجوانــب التاليــة :تطويــر فهــم المشــاركين لدورهــم
فــي تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة لشــباب ،واستكشــاف االحتمــاالت التــي تتيحهــا ســـياسة الشــباب الوطنيــة لدعم
المســؤولين فــي العمــل مــع الشــباب ومــن أجلهــم ،وتحفيــز الفاعليــن المعنييــن مــن أجــل تنفيــذ الســـياسة
الوطنيــة للشــباب؛ وتحديــد المعوقــات الرئيســـية التــي تعــوق تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة للشــباب وطــرح الحلول
الممكنــة ،والجمــع بيــن مختلــف اإلدارات المســؤولة عــن التنفيــذ وتنميــة قدرتهــا علــى التعــاون والشـــراكة
والتنســيق لتحســين االتســاق والشــفافية ،وتبــادل المعلومــات فــي تنفيــذ السياســة الوطنيــة للشــباب وتبــادل
الممارســات الجيــدة والتجــارب الناجحــة للــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي ،ودراســة المناهــج العمليــة
لتنفيــذ السياســات الوطنيــة للشــباب فــي الســياق المهنــي المحــدد للمشــاركين ،واالســتعداد بشــكل جماعــي
بإجــراءات محــددة يمكــن للمشــاركين القيــام بهــا نتيجــة لتدريبهــم.3

مجموعة األمن اإلنساني في هولندا 4باالشتراك مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان في تونس
أصــدرت مجموعــة األمــن اإلنســاني فــي هولنــدا باالشــتراك مــع المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي تونــس
دليـ ً
ـا حــول المقاربــة التــي تعتمدهــا بشــأن القيــادات الشــابة فــي مجــال الوقايــة مــن التطــرف العنيــف .ويقــدم
هــذا الدليــل مقاربــة عمليــة لضمــان إعــداد الشــباب الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات المهمشــة مــن أجــل
االنخــراط فــي الوقايــة مــن التطــرف العنيــف وفقـ ًا لشـــروطهم وفــي ســـياق زمانهــم .كمــا يوفــر نصائــح عمليــة
حــول كيفيــة تطبيــق هــذه المقاربــة فــي مجــال الوقايــة مــن التطــرف العنيــف.5
وتقــوم فلســفة هــذا الدليــل علــى “بنــاء أمــن إنســاني مســتدام داخــل المجتمعــات مرتكــز ًا بشــكل كبيــر علــى
االعتــراف بالشــباب وإشـــراكهم وتزويدهــم بمعرفــة معمقــة بالقضايــا المطروحــة في مجتمعاتهم وإشـــراكهم
بشــكل كاف فــي تصميــم الســـياسات وفــي الممارســة العمليــة لمعالجــة األســباب األساســـية التــي تــؤدي إلــى
العنــف ،مثــل اإلحســاس بالغربــة أو االفتقــار إلــى اآلفــاق المســتقبلية”.6
ويؤكــد الدليــل علــى وجوبيــة المقاربــة ذات الطابــع التشــاركي والتــي تنطلــق مــن مبــدأ “الشــباب قــادرون علــى
إحــداث تغييــر إيجابــي وأنهــم يتمتعــون بنظــرة فريــدة ومهمــة بشــأن القضايــا المطروحــة فــي مجتمعاتهــم،
وغالبـ ًا مــا يكــون لديهــم نفــاذ أفضــل ومصداقيــة فــي نظــر أقرانهــم مــن الشــباب ،والســـيما هــؤالء الذين يصعب
علــى الســلطات العامــة الوصــول إليهــم .كمــا أن لديهــم معــارف وخبــرات دقيقــة مثــل معرفــة الديناميكيــات
والعــادات والمراجــع الثقافيــة بمجتمعهــم .ويمكنهــم أن يكونــوا بمنزلــة وســـيط أو جســـر للتواصــل والحــوار
بيــن الموظفيــن العمومييــن واألفــراد /الجماعــات التــي تحجــم عــن التعامــل مــع الشـــرطة أو تعاديهــا ،كمــا أن
األســباب التــي تجعــل الشــباب يرغبــون فــي الســـير فــي طريــق التطــرف العنيــف ربمــا يكــون أمــر ًا يفهمه الشــباب
الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات المهمشــة بشــكل أفضــل”.7

1

هو تجمع دولي للدول األوروبية يضم  28دولة ،تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام  .1991ومن أهم مبادئ االتحاد األوروبي نقل بعض
صالحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية األوروبية .لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصالحيات الممنوحة من كل دولة على حدة .ولالتحاد األوروبي
نشاطات عديدة؛ أهمها كونه سوق ًا موحدة ذات عملة واحدة هي اليورو التي تبنت استخدامه  19دولة من الدول األعضاء ،وله سـياسة زراعية مشتركة وسـياسة صـيد بحري
موحدة.

2

Le Conseil de l’Europe, Mise en œuvre des politiques nationales de jeunesse Module de formation pours fonctionnaires nationaux et municipaux,
https://rm.coe.int/fra-implementation-national-youth-policy-training-module-national-muni/16807ba361
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.Idem

4

المعهد العربي لحقوق اإلنسان هو منظمة عربية غير حكومية ،مستقلة ،مقرها تونس تأسست سنة  ،1989بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ،واتحاد المحامين
العرب ،والرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،وبدعم من مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وهي منظمة حاصلة على جائزة اليونسكو الدولية لتدريس حقوق
اإلنسان سنة .1992

5

مجموعة األمن اإلنساني ،آن األوان للعمل مع الشباب في مواقع الصدارة ،دليل حول المقاربة التي تعتمدها مجموعة األمن اإلنساني بشأن القيادات الشابة في مجال
الوقاية من التطرف العنيف ،على الرابطhttps://www.hscollective.org/assets/Uploads/HSC_Manual_Arabic_WEB_Single02-min.pdf :

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

كمــا تتعــاون مجموعــة األمــن اإلنســاني فــي هولنــدا باالشــتراك مــع المعهــد العربــي لحقــوق اإلنســان فــي
تونــس بمنظمــات ومؤسســات أخــرى؛ مــن أجــل تمكيــن الشــباب وبنــاء القــدرة علــى المواجهــة عبــر التعليــم
المتعلــق بمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه ،واألمــان علــى اإلنترنــت ،والمواطنــة الرقميــة .وهنــاك برامــج تعليــم
لمنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه؛ مثــل برنامــج  Bounceوهــو برنامــج تعليمــي تمولــه المفوضـــية األوروبيــة
وينســقه قســم الخدمــات العامــة االتحاديــة فــي وزارة الداخليــة البلجيكيــة ويســعى لبنــاء قــدرة الشــباب علــى
مواجهــة التطــرف العنيــف .وهنــاك أمثلــة أخــرى؛ مثــل :مشـــروع  ،Kanishka projectوبرنامــج االتحــاد األوروبــي
 ISECلمنــع الجريمــة ومكافحتهــا ،ومشـــروع  Extreme dialogueوهــو مــورد تعليمــي تفاعلــي لألهــل والمعلميــن
والعمــال والشــباب ،ويركــز علــى األفــام المقنعــة ومــن بينهــا أفــام المتطرفيــن العنيفيــن الســابقين والناجيــن
مــن التطــرف العنيــف فــي المملكــة المتحــدة وكنــدا وألمانيــا والمجــر.1

االتحاد األفريقي:2
أطلــق االتحــاد األفريقــي ميثــاق الشــباب األفريقــي والــذي يعتبــر “أول إطــار قانونــي متوافــر ألفريقيــا مــن قبــل
الفاعليــن المعنييــن فــي مجــال الشــباب .وهــو يدعــم الســـياسات الوطنيــة والبرامــج واإلجــراءات التــي تصــب
فــي مصلحــة تنميــة الشــباب .ولقــد اعتمــد هــذا الميثــاق مــن قبــل رؤســاء الــدول والحكومــات الذيــن أوصــوا
بالتصديــق عليــه وتنفيــذه .ولقــد ورد فــي الخطــة االســتراتيجية لالتحــاد األفريقــي  2007 2004-أهميــة تبنــي ميثــاق
للشــباب األفريقــي “لضمــان جعــل قضايــا الشــباب ضمــن إطــار قانونــي ،واألخــذ بهــا علــى محمــل الجــد وإيالئهــا
االهتمــام والرعايــة اللذيــن تســتحقهما” .ولقــد تمــت عمليــة الصـــياغة بيــن ســبتمبر  2005ومايــو  2006مــن خــال
نهــج تفاعلــي بيــن القيــادات الشــبابية األفريقيــة ،وخبــراء الشــباب مــن الــوزارات ،ووزراء الشــباب ،والشـــركاء
والمعنييــن اآلخريــن ،وتــم االنتهــاء مــن هــذه العمليــة باعتمــاد الوثيقــة مــن قبــل رؤســاء الــدول والحكومــات فــي
 2يوليــو  2006فــي بانجــول بجامبيــا.3
ويســتهدف الميثــاق :تخصـــيص دعــم مالــي ومخصصــات ائتمانيــة لتطويــر المشــاريع التنمويــة للشــباب ،ودعــم
بنــاء قــدرات الشــباب األفريقــي باســتخدام التعليــم والتدريــب فــي المجــاالت التقنيــة والمهنيــة للحصــول علــى
نجاحــات ســـريعة ،ومــن أجــل التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة ،وســـيكون مركــز اليونســكو الدولــي
للتعليــم والتدريــب فــي المجــاالت التقنيــة والمهنيــة حليفــ ًا قويــ ًا فــي هــذا المجــال ،وتعليــم وتدريــب الكبــار،
والتعليــم مــدى الحيــاة ،وهــذه مــن المجــاالت التــي يمكــن أن يســتفيد منهــا الشــباب فــي اإلســهام فــي الشـــراكة
بيــن اليونســكو واالتحــاد األفريقــي إلنجــاز الكثيــر مــن األعمــال فــي مجــاالت تنميــة القيــادات.4
ومثــال آخــر الســتراتيجية االتحــاد األفريقــي فــي االســتثمار فــي الشــباب فــي مجــال آخــر وهــو مجــال المنــاخ ،وهــي
حــول التغيــرات المناخيــة بالشـــراكة مــع مؤسســة محمــد الســادس لحمايــة البيئــة وهيئــة األطفــال والشــباب
لالتفاقيــة اإلطاريــة لألمــم المتحــدة حــول التغيــر المناخــي ،و”التــي ترتكــز علــى تشــجيع األفــكار وتقديــم الحلــول
مــن الشــباب األفارقــة خــال قمــة العمــل المناخــي لســنة  2019والتــي يعقدهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة
علــى هامــش فعاليــات الــدورة العاديــة للجمعيــة العامــة”.5
وتهــدف هــذه المبــادرة لتقديــم الفرصــة للشــباب األفارقــة “لخلــق وتنفيــذ إجــراءات ومبــادرات واســعة النطــاق
لمواجهــة التغيــرات المناخيــة ،حيــث ســتعمل علــى تعليــم وإلهــام الشــباب وتعبئتهــم إلحــداث تغييــر مســتدام
فــي مدارســهم ومجتمعاتهــم ونظمهــم البيئيــة المهنيــة وجميــع المســتويات المرتبطــة” وذلــك مــن خــال
“مناقشــة أفكارهــم المرتبطــة بمعالجــة تحديــات التغيــرات المناخيــة ،وتطويرهــا والعمــل علــى تنفيذهــا بعــد
ذلــك .ويأمــل مركــز المنــاخ فــي توحيــد جهــود الشــباب األفارقــة المبدعيــن والمبتكريــن فــي مجــال التغيــرات
المناخيــة وتوفيــر مركــز تعليمــي لتأهيــل الكفــاءات ومســاعدة األشــخاص علــى إيجــاد وظائــف مراعيــة للبيئــة فــي
أفريقيــا أو مــا يصطلــح عليــه (الوظائــف الخضــراء)”.6

1

2

مجموعة أدوات السـياسات توصـيات زيورخ  -لندن في “المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب ،بشأن منع التطرف العنيف واإلرهاب ومكافحتهما على اإلنترنت” ،على الرابط:
https://www.thegctf.org/LinkClick.aspx?fileticket=IPKK1ztJFW0%3D&portalid=1
هو منظمة دولية تتألف من  55دولة أفريقية ،تأسس االتحاد في  9يوليو  ،2002متشكالً خلف ًا لمنظمة الوحدة األفريقيةُ ،
وت ّتخذ أهم قرارات االتحاد في اجتماع نصف سنوي
لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول األعضاء من خالل ما يسمى بالجمعية العامة لالتحاد األفريقي ،ويقع مقر األمانة العامة ولجنة االتحاد األفريقي في أديس أبابا،
بإثيوبيا.

3

«ميثاق الشباب األفريقي» أول وثيقة قانونية لتنمية الشباب ،2012 ،على الرابطhttps://bit.ly/3smUVo4 :

4

المرجع السابق ،على الرابطhttps://bit.ly/3smUVo4 :

6

المصدر السابق.

5

إطالق مبادرة الشباب األفريقي حول التغيرات المناخية ،2019 ،على الرابطhttps://bit.ly/2Xn8eJQ :

7

المصدر السابق.

6

المرجع السابق ،على الرابطhttps://bit.ly/2Xn8eJQ :
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مركز الشباب العربي:
ولــدت فكــرة مركــز الشــباب العربــي لتجســد رؤيــة ســمو الشـــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس الــوزراء
وزيــر شــؤون الرئاســة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بعــد االســتماع إلــى آراء الشــباب العربــي واحتياجاتــه،
وهــو يعمــل كمنصــة تحتضــن الشــباب المبــدع وتــزرع األمــل فــي نفــوس الشــباب وتســتثمر فــي طاقاتهــم
إلعــداد قيــادات عربيــة شــابة واعــدة ،وتترجــم هــذه الــرؤى عبــر العديــد مــن المبــادرات الهادفــة التــي تســتثمر
فــي الشــباب عبــر قطاعــات مختلفــة ،باإلضافــة إلــى إتاحــة دراســات واســتطالعات تختــص بالشــباب العربــي
ّ
صنــاع القــرار علــى خلــق ســـياسات تتناســب مــع احتياجاتهــم.1
لتســاعد
ـب عمــل المركــز علــى تنظيــم الفعاليــات لتبــادل األفــكار والممارســات والبحــث عــن ســبل التعــاون ووضــع
وينصـ ُّ
أجنــدة مشــتركة ،والقيــام بالدراســات واألبحــاث ،وتحقيــق المشــاريع والمبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل
الشــباب ومتابعتهــا.2
وفــي نطــاق دراســة المركــز التــي حملــت عنــوان “أولويــات الشــباب العربــي” ،والتــي صــدرت عشـــية اليــوم العالمــي
للشــباب عــام  ،2020أوضحــت نتائجهــا األولويــات التــي اتفــق عليهــا أكثــر مــن  60فــي المئــة مــن الشــباب الذيــن
شــملهم االســتطالع فــي  21دولــة عربيــة وذلــك خــال “مؤتمــر أولويــات الشــباب العربــي” الــذي نظمــه “مركــز
الشــباب العربــي” ،عشـــية “اليــوم العالمــي للشــباب” برعايــة جامعــة الــدول العربيــة ،ومشــاركة منظمــة األمــم
المتحــدة وبحضــور عــدد مــن وزراء الشــباب العــرب ومســؤولي القطاعــات الشــبابية مــن مختلــف أنحــاء الوطــن
العربــي.3
وبحســب الدراســة اختــار الشــباب العربــي :االســتقرار ،ثــم التعليــم ،ثــم الصحــة ،فــي المراكــز الثالثــة األولــى
علــى قمــة أولوياتــه فــي المرحلــة الراهنــة ضمــن االســتطالع الــذي رصــد أهــم القضايــا التــي تهمّ هــم فــي الوقــت
الحاضــر والمســتقبل القريــب .وجــاءت أولويــة األمــان واالســتقرار فــي المركــز األول بعــد أن ســماها مــا يقــارب
ثالثــة أربــاع المشــاركين فــي رأس قائمــة األولويــات بنســبة  73فــي المئــة مــن اختيــارات إجمالــي عــدد الشــباب
المشــاركين فــي االســتطالع ،ور ّكــز المشــاركون علــى عوامــل رئيســـية ضمــن هــذه األولويــة؛ أهمهــا :العيــش فــي
محيــط اجتماعــي آمــن ،والبيئــة الخاليــة مــن الصراعــات والحــروب 4ومكافحــة العنــف بكافــة أشــكاله.5

1

مركز الشباب العربي ،من نحن ،على الرابطhttps://arabyouthcenter.org/ar/about#who-we-are :

2

مركز الشباب العربي ،اختصاصاتنا ،على الرابطhttps://arabyouthcenter.org/ar/about#who-we-are :

3

ّ
تشكل أساس التنمية ،سكاي نيوز عربية 11 ،أغسطس  ،2020على الرابطhttps://bit.ly/3slHe9c :
ُجمع على  3أولويات
الشباب العربي ي ِ

4

ففي عام  2014وحده سجلت المنطقة العربية أكثر من  % 45من الهجمات اإلرهابية في العالم ،انظر :تمكين الشباب يؤمن المستقبل ،على الرابط:
https://arab-hdr.org/wp-content/uploads/2021/02/ahdr-report_2016-ar-chapter_8.pdf

5

ّ
تشكل أساس التنمية ،سكاي نيوز عربية 11 ،أغسطس  ،2020على الرابطhttps://bit.ly/3slHe9c :
ُجمع على  3أولويات
الشباب العربي ي ِ
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خاتمـة
بحــث هــذا الفصــل فــي أهميــة االســتثمار فــي الشــباب
باعتبــاره توجهــ ًا عالميــ ًا ،تهتــم بــه المنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة وفــي مقدمتهــا األمــم المتحــدة ،كمــا حــاول
تحليــل دوافــع هــذا التوجــه العالمــي ونتائجــه المحققــة
بالفعــل والمتوخــاة منــه؛ وذلــك بالتركيــز علــى المبــادرات
التــي أطلقتهــا بعــض تلــك المنظمات الدوليــة واإلقليمية
ومجــال تركيزهــا فــي كل مجــال مــن المجــاالت المتصلــة
باالســتثمار فــي الشــباب وتمكينهــم اقتصاديـ ًا وسـياســـي ًا
ومجتمعيــ ًا وإشـــراكهم إلتاحــة التفكيــر واالندمــاج
لمعالجــة مختلــف التحديــات الدوليــة.
ومــن خــال تلــك الدراســة ،يمكننــا القــول إن التوجــه
العالمــي نحــو االســتثمار فــي الشــباب علــى المســتويين
الدولــي واإلقليمــي يتمحــور غالبــ ًا حــول وضــع ســـياسات
كليــة رشـــيدة وتفعيلهــا ،وســـياسات شــبابية لوضــع
األولويــات والتنســـيق والمتابعــة ،ووضــع وتفعيــل
ســـياسات قطاعيــة مســتجيبة فــي بيئــة مم ّكنــة من األمن
والســام ،وتوفيــر بيئــة واســعة مــن العدالــة والمســاواة
(مــن خــال بيئــة قانونيــة وســـياسات تحقــق المســاواة
وتحــدُّ مــن كل أشــكال التمييــز علــى أســاس الهويــة أو
الجنــس أو الديــن) ،ومــن الحريــة والمســاءلة (مــن خــال
مؤسســات شــفافة خاضعــة للمســاءلة تحتــرم الحقــوق

األساســـية وتشــجع علــى المشــاركة) ،ومــن اقتصــاد
تنافســـي شــامل للكافــة بمــا فيهــم الشــباب (مــن خــال
اقتصــاد منتــج ومتنــوع ومســتدام يوفــر فــرص العمــل الالئق
ويشــجع االبتــكار ويدعــم ريــادة األعمــال) .وفــي بيئــة مــن
القــدرات المعـ َّـززة مــن خــال مســتوى معيشــة الئــق (إعــداد
جيــد لكســب العيــش وتوافــر الخدمــات االجتماعيــة العامــة،
مثــل اإلســكان والمواصــات) ،ومــن خــال تعزيــز المعــارف
والمهــارات (تعليــم جيــد ومنصــف وشــامل للكافــة ،ويتيــح
الفــرص المتواصلــة للجميــع) ،ومــن خــال تعزيــز حيــاة
صحيــة ذات جــودة (خدمــات صحيــة عاليــة الجــودة للوقايــة
مــن المــرض وعالجــه).
ويمكننــا مــن خــال مظاهــر التوجــه العالمــي لالســتثمار فــي
الشــباب التــي فصلناهــا فــي تلــك الدراســة أن نضــع معاييــر
واضحــة لمــا يمكــن أن يعــد ســـياسة رائــدة فــي قطــاع
الشــباب وتحديــد األفضــل منهــا عالميــ ًا فــي المنطقــة
العربيــة ،ومــا يمكــن أن يُعتبــر نمــاذج حوكمــة متميــزة لقطــاع
الشــباب ،ونضــع كذلــك خريطــة للعمــل الشــبابي فيمــا
يتعلــق بمجــال حوكمــة ذلــك القطــاع والســـياسات الخاصــة
بــه ،بمــا يســاعد صانعــي القــرار بالمنطقــة العربيــة علــى
اتخــاذ أفضــل القــرارات فــي مجــال تمكيــن الشــباب.
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الفصل الثالث

المعايير الدولية
ألفضل السـياسات
الوطنية الشبابية

• مــن المهــم أال توضــع الســـياسة الوطنيــة للشــباب بمعــزل عــن القضايــا الرئيســـية ذات األولويــة
للحكومــة والمجتمــع والشــباب ،والحكــم الرشـــيد ،والتنميــة المســتدامة ،واإلصــاح التعليمــي
والصحــي والخدماتــي وغيرهــا.
• يجــب أن تتعــدى مرحلــة إدمــاج قضايــا الشــباب مجــرد تلقــي الخدمــات أو التخطيــط لهــا إلــى مرحلــة
المشــاركة علــى أعلــى المســتويات فــي اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى الدولــة بمــا فيهــا وجــود وزراء
وبرلمانييــن مــن الشــباب.
• هنــاك تحديــات عــدة تواجــه تنفيــذ هــذه الســـياسة الوطنيــة للشــباب مــن بينهــا :التداخل بين الــوزارات/
المنظمــات وســـياسة الشــباب مــن جهــة ونقــص التعــاون بيــن هــذه الجهــات مــن جهــة أخــرى،
والتحديــات الماليــة ،وضعــف القــدرات المؤسســاتية للجهــات المشــاركة فــي الســـياسة والتنفيــذ،
وضعــف الربــط بيــن قضايــا الشــباب وأولوياتهــم فــي إطــار عمليــة الســـياسة الوطنيــة ،مثــل التعليــم
والعمــل والصحــة ،فضـ ً
ـا عــن الحــد مــن الفقــر ،والتكامــل االجتماعــي ،وبنــاء المواطنــة.

مقدمة

• تعبــر الســـياسة الوطنيــة للشــباب عــن التــزام الدولــة بقضايــا الشــباب مــن الجنســـين ،مــن خــال
خطــة أو اســتراتيجية تحــدد بوضــوح مكانــة ودور الشــباب فــي المجتمــع ،وتتضمــن رؤيــة متكاملــة
لــكل الخطــوات التــي تتخذهــا الدولــة مــن أجــل تحســـين ظروفهــم الحياتيــة ،وتوفيــر الفــرص لتحقيــق
طموحاتــه.

تعبــر الســـياسة الوطنيــة للشــباب عــن التــزام الدولــة بقضايــا الشــباب مــن الجنســـين ،1مــن خــال خطــة
أو اســتراتيجية تحــدد بوضــوح مكانــة ودور الشــباب فــي المجتمــع ،وتتضمــن رؤيــة متكاملــة لــكل الخطــوات
التــي تتخذهــا الدولــة مــن أجــل تحســـين ظروفهــم الحياتيــة ،2وتوفيــر الفــرص لتحقيــق طموحاتهــم .3وتتطلــب
الســـياسة الوطنيــة للشــباب أن تســتند إلــى مجموعــة مــن المبــادئ والمعاييــر التــي تمثــل فــي الحقيقــة مرشــد ًا
لهــذه الســـياسة ،يضمــن تكاملهــا وفــي الوقــت نفســه ّ
فعاليتهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع ،ومــن ثــم تحقيــق
األهــداف المرجــوة منهــا .وهنــاك مجموعــة مــن المعاييــر الدوليــة التــي تــم التوافــق عليهــا فــي ضــوء التجــارب
وأفضــل الممارســات الناجحــة فــي هــذا المجــال ،والتــي أكــدت عليهــا بحــوث ودراســات ومســوحات مــن منظمات
وهيئــات دوليــة مختلفــة .ويتنــاول هــذ الفصــل أهــم هــذه المعاييــر بشــكل مفصــل ،بحيــث يتضمــن كل معيــار
آليــات عملــه وكيفيــة تطبيقــه ،ولكــن قبــل ذلــك ســـيتم اإلشــارة ســـريع ًا إلــى مجموعــة مــن العناصـــر ذات الصلــة؛
وأهمهــا المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الســـياسة الوطنيــة ،والقضايــا األساســـية التــي يفتــرض أن تعالجهــا ،علــى
أن يختتــم هــذا الفصــل بتســليط الضــوء علــى التحديــات التــي تواجــه الســـياسات الشــبابية.

• البطالــة تعــدُّ أكبــر المشــكالت التــي يعانيهــا الشــباب فــي معظم الــدول العربية ،ولها أبعــاد اجتماعية
خطيــرة مــن أهمهــا الفقر

ً
أوال :مبادئ السـياسة الوطنية للشباب

ملخص تنفيذي

• تتطلــب الســـياسة الوطنيــة للشــباب أن تســتند إلــى مجموعــة مــن المبــادئ والمعاييــر التــي تمثــل
فــي الحقيقــة مرشــد ًا لهــذه الســـياسة ،يضمــن تكاملهــا وفــي الوقــت نفســه فاعليتهــا وتطبيقهــا
علــى أرض الواقــع ،ومــن ثــم تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا ،ومــن أهمهــا :تلبيــة احتياجــات الشــباب
وحــل مشــكالتهم ،واألخــذ بطموحاتهــم.
الفعليــة،
ّ

• هنــاك مجموعــة مــن القضايــا األساســـية المنوطــة بالســـياسة الوطنيــة للشــباب؛ وأهمهــا :قضايــا
تشــمل القطاعــات الخاصــة بالشــباب مثــل مشــاركة الشــباب ،وقضايــا قطاعيــة ذات أولويــة مثــل
التعليــم والتوظيــف والصحــة ،وقضايــا الشــباب والخدمــات مثــل الخدمــة االجتماعيــة التطوعيــة.
• تتطلــب الســـياسة الوطنيــة للشــباب مراعــاة مجموعــة مــن المعاييــر التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل
جهــات دوليــة متخصصــة ،وهنــاك توافــق عــام حولهــا؛ وأهمهــا :وجــود جهــة حكوميــة محــددة ِذات
صالحيــات كافيــة ،وتبنــي اســتراتيجية تشــاركية شــفافة ،ونهــج جمعــي يثمّ ــن التعــاون بيــن الجهــات
الحكوميــة والمشــاركة علــى أعلــى المســتويات ،ونهــج عبــر قطاعــي متكامــل لســـياسة الشــباب،
ووجــود بيئــة مواتيــة للســـياسات الشــبابية ،وإدمــاج قضايــا الشــباب والنــوع االجتماعــي ،وتخصـــيص
ميزانيــة كافيــة ومســتدامة.
• مشــاركة الشــباب فــي وضــع هــذه الســـياسة وتنفيذهــا يعــد أمــر ًا أساســـي ًا وال غنــى عنــه ،وقــد تكــون
هــذه المشــاركة مباشـــرة ،أو غيــر مباشـــرة بممثليــن عنهــم أو مــن خــال مؤسســات المجتمــع المدنــي
المعنيــة بقضاياهــم.

هناك مجموعة من المبادئ العامة التي تقوم عليها السـياسة الوطنية للشباب ،ومن أهمها ما يلي:4
ـل مشــكالتهم ،واألخــذ بطموحاتهــم وابتكاراتهــم؛ وبذلــك فــإن هــذه
 .1تلبيــة احتياجــات الشــباب الفعليــة ،وحـ ّ
الســـياسة تصــب فــي مصلحــة الشــباب والمجتمــع كلــه .وهنــاك العديــد مــن االحتياجــات التــي تشــكل فــي
الواقــع مشــكالت تواجــه الشــباب العربــي ،وتســتدعي حلـ ً
ـوال؛ ومــن أهمهــا:

1

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا (اإلسكوا) ،السـياسة الوطنية للشباب ..دليل مرجعي ،ص ،23على الرابطhttps://bit.ly/3rP5Vu8 :

2

التقرير التحليلي -المؤتمر اإلقليمي لسـياسات الشباب الوطنية لمنطقة الشـرق األوسط وشمال أفريقيا -بيروت -ديسمبر .2004

3

Youth Policy Manual, A Reference Manual for Youth Policy Development and Implementation from a European Perspective in the 21st Century, The Council of
Europe, 2020, p. 6, https://bit.ly/3lpTO5J

4

هذه المبادئ مستقاة من:
Anthony Burrowes, Catalina Dumbravenu, toolkit on Quality Standards for Youth Policy, European Youth Forum, Belgium, Brussels, 2016
p. 6 https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Toolkit_Quality_Standards.pdf
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الفصل الثالث :المعايير الدولية ألفضل السـياسات الوطنية الشبابية

أ .البطالــة :وهــي تعــدُّ أكبــر المشــكالت التــي يعانيهــا الشــباب والبطالــة مشــكلة لهــا أبعــاد اجتماعيــة
مختلفــة ،وأهمهــا الفقــر ،ويمكــن أن تكــون لهــا تداعيــات خطيــرة.

وتعد قائمة القضايا هذه استرشــادية ،إذ ليس بالضرورة ّ
تبنيها كلها أو التقيد بها ،وإنما يمكن إضافة قضايا
1
أخــرى إليهــا؛ مثــل قضايــا حمايــة المشـــردين والســـياسة الوطنيــة لألســـرة  ،والصحــة النفســـية للمراهقيــن ،كما
حــدث فــي كل مــن تونــس والمملكــة المتحــدة واليابــان ،كمــا اســتحدثت دول مثــل مصـــر واألردن قضايــا حمايــة
الشــباب والمراهقيــن مــن مخاطــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،مثــل برامــج “نــت أمــان”.

ج .الخدمــات الصحيــة :هنــاك أيضـ ًا مشــكالت صحيــة حقيقيــة يعانيهــا الشــاب  -وبالطبــع غيرهــم مــن الفئــات
األخــرى  -فــي بعــض الــدول العربيــة ،حيــث يوجــد نقــص وعــدم جــودة فــي الخدمــات الصحيــة ،باإلضافــة إلــى
عــدم توفيــر ضمــان صحــي مناســب للمواطنيــن أو ارتفــاع ُكلفــة العــاج ،فضـ ً
ـا عــن غيــاب الثقافــة الصحيــة
عموم ًا .

ثالث ًا :المعايير الدولية لـ “السـياسة الوطنية للشباب”

ب .التهميــش االجتماعــي :يعانــي العديــد مــن الشــباب العربــي التهميــش االجتماعــي؛ ألســباب ال تتعلــق
بالضــرورة دائمـ ًا بغيــاب الســـياسات الحكوميــة التــي تهتــم بهذا الجانب ،وإنما بســبب األعــراف أو العادات
االجتماعيــة ،التــي يجــب مُ راجعتهــا بمــا ال يمــس القيــم المجتمعيــة العربيــة واإلســامية األصـــيلة.

د .توفيــر التعليــم وجودتــه :ال شــك أن التعليــم أمــر محــوري فــي تطــور أي مجتمــع ،وتتحمــل الدولــة مســؤولية
أساســـية فــي هــذا المجــال ،وتواجــه معظــم الــدول العربيــة مشــكالت فــي التعليــم ،ســواء فيمــا يتعلــق
بإتاحــة التعليــم للجميــع ،أو بمســألة الجــودة ،هــذا فضـ ً
ـا عــن نســب التحــاق غيــر كبيــرة نســبي ًا بالتعليــم
العالــي ،حيــث تشـــير هيئــة اليونســكو إلــى أن نســبة التحــاق الشــباب العربــي بالتعليــم العالــي عــام 2017
بلغــت .1 32.4%
 .2االســتناد إلــى النظــرة اإليجابيــة التــي تعتبــر الشــباب مــن الجنســـين مــورد ًا ،وتكريــس مفهــوم احتياجهــم
وحقهــم فــي المشــاركة فــي التنميــة الوطنيــة.
ً
فعاال من أجل تنفيذ األهداف وتحقيقها.
 .3تأمين أفضل استخدام للموارد بحيث يكون استخدام ًا
 .4أن تتكامل مع االستراتيجيات والتشـريعات وباقي السـياسات العامة الخاصة بالشباب.
 .5أن تعــزز التعــاون وال ُّلحمــة بيــن الشــباب بــكل فئاتــه العمريــة واالجتماعيــة ومختلــف الجهــات المعنيــة داخــل
المجتمــع.
 .6أن تكون قابلة للتنفيذ ويمكن حشد الدعم لها.
 .7أن تنسجم وتتأقلم مع قيم المجتمع وثقافته.
 .8أن تهتــم بدمــج فئــات الشــباب المعرضــة للخطــر واألكثــر عرضــة لالمســاواة ،وإنصافهــم جميعــ ًا فــي
القطاعــات كلهــا والمجتمــع كلــه.1

ثاني ًا :القضايا األساسـية التي تشملها السـياسة الوطنية للشباب

تتطلــب الســـياسة الوطنيــة للشــباب مراعــاة مجموعــة مــن المعاييــر التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل جهــات دوليــة
ِ
متخصصــة ،وهنــاك توافــق عــام حولهــا؛ وأهــم هــذه المعاييــر مــا يلــي:

 .1وجود جهة حكومية محددة ذات صالحيات كافية
يتمثــل المعيــار األول لنجــاح السـياســـية الوطنيــة للشــباب ،فــي وجــود جهــة حكوميــة واضحــة المعالــم تمتلــك
الصالحيــات الكافيــة والالزمــة لوضــع هــذه الســـياسة وتنفيذهــا ،ومــن ثــم فــإن أولــى الخطــوات التــي يجــب أن
تتخذهــا أي حكومــة لتعبــر عــن مــدى جديــة التزامهــا بالشــباب وقضاياهــم ،هــي إنشــاء أو تكليــف هيئــة حكوميــة أو
مجلــس أعلــى أو وزارة تقــوم بقيــادة وتنســـيق عمليــة تطويــر الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،2وتمنحهــا صالحيــات
وســلطات كافيــة وواضحــة تم ّكنهــا مــن القيــام بالغــرض الــذي أنشــئت لــه ،والطلــب مــن جميــع الــوزارات
والهيئــات الحكوميــة المعنيــة االلتــزام والتعــاون معهــا علــى المســتويات جميعهــا .وعلــى هــذه الهيئــة أو
المجلــس أو الــوزارة أن تكــون واضحــة المعالــم للمشــاركين والمعنييــن جميعهــم ،ولهــا صــات قويــة ومباشـــرة
مــع الــوزارات األخــرى والشـــركاء الرئيســـيين ،خاصــة فيمــا يتعلــق بتأميــن التعــاون بينهــا .3ومــن األمثلــة علــى
ذلــك المؤسســة االتحاديــة للشــباب فــي دولــة اإلمــارات ،ومكتــب رئاســة الــوزراء المختــص بالســـياسة الوطنيــة
للشــباب بالمملكــة المتحــدة.
ومن الضروري بعد تكليف تلك الجهة الحكومية أن تتشــكل لجنة أخرى تنســيقية تحت إشــرافها وبمشــاركتها
تكــون مســؤولة عــن التنســيق والتنظيــم ،ويتكــون أعضاؤهــا مــن الجهــات الحكوميــة التــي ستشــارك فــي وضــع
السياســة الوطنيــة وتنفيذهــا ،علــى أن يكــون مــن بيــن هــؤالء األعضــاء ممثلــون للشــباب .كمــا ينبغــي أن تتوافــر
للجهــة الحكوميــة المســؤولة واللجنــة التنســيقية مــا يلــي:4
• الفرصة الكافية لالطالع على الوثائق والمواثيق األممية ذات الصلة والخبرات الدولية المماثلة.
• التمويــل الكافــي لمختلــف أنشــطتها بمــا فــي ذلــك أنشــطة التنســـيق بيــن مختلــف الجهــات التــي ستشــارك
فــي تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة.

هناك مجموعة من القضايا األساسـية المنوط بهذه السـياسة أن تعالجها ،وأهمها ما يلي:2
 .1قضايــا تشــمل القطاعــات الخاصــة بالشــباب ،مثــل مشــاركة الشــباب ،والشــباب واإلنمــاء ،والشــباب
والســام.
 .2قضايــا قطاعيــة ذات أولويــة ،مثــل التعليــم ،والتوظيــف ،والصحــة ،والفقــر ،والجــوع ،والعولمــة ،وتكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت ،والبيئــة.
 .3قضايــا الشــباب والخدمــات؛ أي الخدمــة العســكرية ،والخدمــة االجتماعيــة التطوعيــة ،والخدمــة الدوليــة،
وتبــادل الخبــرات.
 .4قضايا مجموعات الشــباب الفرعية؛ أي الشــباب الحضـــري ،والشــباب الريفي ،والذكور واإلناث من الشــباب،
والطــاب ،والعمــال الشــباب ،وذوي الهمــم مــن الشــباب وغيرهــا مــن المجموعــات.

1

Youth Policy Manual, A reference manual for youth policy development and implementation from an European perspective in the 21st century, op.cit, p. 73.

2

برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها ،مرجع سابق.

1

;Adina Marina Serbanans others, INSIGHTS INTO YOUTH POLICY GOVERNANCE, Council of Europe and European Commission, Strasbourg Cedex 2020, p. 16
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/122018-Insights_web.pdf/99400a12-31e8-76e2-f062-95abec82080

2

فين يرجار ديينستاد وآخرون ،كيفية تطوير استراتيجية وطنية للشباب  ،2013قسم الوثائق والمنشورات ،مجلس أوروبا ،استراسبورغ -سـيدكس -فرنسا ،ص  ،61على
الرابطhttps://bit.ly/3DsejVw:

3

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا (اإلسكوا) ،السـياسة الوطنية للشباب ،ص .24دليل مرجعي ،مرجع سابق.

4

Youth Stocktaking report on Engaging and empowering youth in OECD countries - How to bridge the “governance gap, OECD 2015
pp. 15-19 http://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf
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 .2تعريف الفئات المستهدفة وتحديدها

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

جدول يوضح نسب الشباب الذكور واإلناث في الدول العربية (تقدير )2020

يتمثــل المعيــار الثانــي لـــ “السياســة الوطنيــة للشــباب” فــي تعريــف الفئــات المســتهدفة وتحديدهــا لهــذه
الســـياسة ،واألمــر هنــا ال يتعلــق بمجــرد تعريــف مفهــوم الشــباب ،وإنمــا بتحديــد كيفيــة النظــر إليهــم وطبيعــة
شـــرائحهم المختلفــة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
• التأكيــد علــى أن الحكومــة تتعامــل مــع الشــباب باعتبارهــم شـــركاء ،وليســوا مســتهدفين فقــط ،فــي وضــع
الســـياسة الوطنيــة وتنفيذهــا وتقييمهــا.
• تحديــد الفئــة العمريــة للشــباب يســتلزم التمييــز بيــن شـــريحة الشــباب التــي تتــراوح أعمارهــا بيــن  15و 19عامـ ًا،
وهــم المراهقــون  adolescentsوالشـــريحة التــي تعــرف بـــ  young adultsالتــي تتــراوح أعمارهــا مــا بيــن 20
و 24عام ـ ًا؛ وذلــك ألن احتياجــات هاتيــن الشـــريحتين وتحدياتهمــا مختلفــة .1كذلــك فــإن تحديــد الفئــة العمريــة
يحــدد المســؤولية القانونيــة للشــباب الذيــن يقعــون فــي خــاف مــع القانــون ،كمــا يحــدد الحقــوق والواجبــات
السـياســـية مــن حيــث ســن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة.2
• ضــرورة اســتهداف فئــات الشــباب جميعهــا مــن الجنســـين ،ذكــور ًا وإناثــ ًا ،وبالتســاوي ليتمتعــوا بالحقــوق
والفــرص المتســاوية وهــو مــا يعــرف بـــ “المســاواة بيــن الجنســـين” ،وذلــك لتجنــب حــدوث أي تمييــز ضــد أي
مــن الجنســـين ،والســـيما ضــد الشــابات فــي أي مجــال مــن مجــاالت الحيــاة العامــة.3

الدولة

الذكور )(24-15

اإلناث )(24-15

اإلمارات

431,751

361,804

األردن

1,126,567

1,012,812

العراق

3,918,433

3,788,157

الكويت

245,354

202,642

لبنان

417,739

401,357

عمان

331,000

299,516

قطر

203,703

84,323

السعودية

2,741,371

2,515,188

سوريا

1,872,903

1,879,564

اليمن

3,089,817

3,005,693

فلسطين :الضفة

307,420

294,469

غـزة

210,240

205,385

مصـر

9,684,437

9,071,163

الجزائر

3,063,972

2,922,368

جزر القمر

85,208

90,422

جيبوتي

88,399

98,955

ليبيا

534,245

513,728

موريتانيا

387,140

402,462

المغرب

2,953,523

2,930,708

الصومال

1,167,807

1,161,040

السودان

4,852,903

4,687,664

تونس

766,331

745,888

المصدر.World Factbook, 2021 :

• ضمــان وضــع الشــباب األكثــر عرضــة للخطــر والذيــن يعانــون الالمســاواة فــي االعتبــار ،ســواء بمشــاركة
مباشـــرة مــن بعضهــم أو مؤسســات تمثلهــم وأال تغفــل الســـياسة الوطنيــة عــن معالجــة أوضاعهــم وتلبيــة
مصالحهــم ،وهــذا يشــمل مجموعــات الشــباب الذيــن يعانــون الفقــر ،وذوي اإلعاقــات ،والشــباب الواقــع فــي
خــاف مــع القانــون وغيرهــم؛ ألن هــذه الشـــرائح مــن الشــباب يصعــب الوصــول إليهــا أحيانـ ًا وكثيــر ًا مــا تحتــاج
إلــى برامــج خاصــة.1
• التأكيــد علــى التوزيــع الجغرافــي المتــوازن الــذي يســتهدف شــباب الريــف بنفــس قــدر اســتهداف شــباب
المدينــة .2

1

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا (اإلسكوا) ،دليل صـياغة السـياسة الوطنية للشباب ..ورشة عمل إقليمية حول قضايا وأولويات الشباب في منطقة اإلسكوا،
بيروت ،أكتوبر  .2012على الرابطhttps://digitallibrary.un.org/record/1309827?ln=ar :

2

Ellan Ehmake and Alex Farrow, Age Matters! Exploring age-related legislation affecting children, adolescents and youth,
Youth Policy Working Paper, November 2016, https://bit.ly/3yimPUI

3

Youth Stocktaking report on Engaging and empowering youth in OECD countries - How to bridge the “governance gap, OECD2015
P 11 http://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf

1

Youth Policy Manual, A reference manual for youth policy development and implemention from a European perspective in the 21st century, op.cit, p. 73.

2

عن سـياسة الشباب – هنا واآلن ،اإلسكندرية ،سبتمبر https://bit.ly/3C5wKPF ،2005
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 .3تبني استراتيجية تشاركية شفافة ومحددة مركزها الشباب
إن مشــاركة الشــباب فــي وضــع هــذه السياســة وتنفيذهــا يعــد أمــر ًا أساســي ًا 1وال غنــى عنــه ،بل هو حــق لهم ،وقد
تكــون هــذه المشــاركة مباشـــرة مــن خــال عينــات مــن الشــباب تمثــل الفئــات العمريــة واالجتماعيــة المختلفة ،أو
غيــر مباشـــرة بممثليــن عنهــم أو مــن خالل مؤسســات المجتمع المدنــي المعنية بقضاياهم.2
وتســهم هــذه المشــاركة فــي مضاعفــة المخرجــات اإليجابيــة للســـياسة الوطنيــة ،وبالقــدر نفســه فــي بنــاء الثقــة
بيــن المجتمــع المدنــي ومجموعــات الشــباب مــن جهــة والحكومــة مــن جهــة أخــرى ،كمــا أنهــا تثــري مهــارات
وخبــرات المشــاركين كلهــم فــي هــذه العمليــة.
وتتــدرج مشــاركة الشــباب والمجتمــع المدنــي مــع الحكومــة فــي وضــع الســـياسة الوطنيــة ،مــن تبــادل
المعلومــات والبيانــات ،إلــى االستشــارة وإبــداء الــرأي ،إلــى طــرح البدائــل ،إلــى المشــاركة فــي التخطيــط والتنفيــذ،
إلــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات ،وتعــد هــذه األخيــرة خطــوة متقدمــة جــد ًا فــي عمليــة المشــاركة ،بالنظــر إلــى
أن القــرارات مســؤولية تقــع علــى عاتــق الحكومــة.3
ويجــب التنبيــه فــي هــذا الصــدد إلــى أن مشــاركة منظمــات المجتمــع المدني ممثلة للشــباب في وضع الســـياسة
الوطنيــة ،ينبغــي أن تعتبــر أداة للوصــول إلــى الشــباب بــكل فئاتــه العمريــة واالجتماعيــة فــي المناطــق كلهــا،
وليســت هدفـ ًا فــي حــد ذاتــه .ورغــم ذلــك فإنــه يجــب فــي الوقــت ذاتــه اكتشــاف وســائل أخــرى للوصــول إلــى أكبــر
عــدد ممكــن مــن الشــباب فــي وقــت واحــد وفــي المناطــق جميعهــا ،4إذ ينبغــي أال يســمح لهــذه الهيئــات أو
الجمعيــات الشــبابية احتــكار موقعهــا باعتبارهــا الجهــة التــي تمثــل الشــباب ،ويتعيــن أن تســتكمل مــن قبــل
مجموعــات أخــرى أيض ـ ًا كالنــوادي الشــبابية وغيرهــا ،تبع ـ ًا للواقــع والســـياق الوطنــي.5

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

إن العمــل مــع المجتمــع المدنــي بمؤسســاته هدفــه الوصــول إلــى الشــباب ،وعنــد الوصــول إليهــم فــإن التعامــل
معهــم مــن قبــل القائميــن علــى وضــع الســـياسة الوطنيــة للشــباب ينبغــي أن ينــدرج تحــت ثــاث منهجيــات؛ هــي:
ِ
ألجلهــم واســتهدافهم ،والعمــل معهــم كشـــركاء ،ودعمهــم كقــادة فــي مجتمعاتهم ومؤسســاتهم.1
العمــل
وباإلضافــة إلــى هــذه التشــاركية ينبغــي أن تعتمــد السـياســـية الوطنيــة نهجــ ًا شــفاف ًا ،إذ إن الشــفافية التــي
تعنــي إتاحــة المعلومــات وترتبــط بالمســاءلة العامــة التــي يمارســها أصحــاب الشــأن مــع المســؤولين ،مــن
شــأنها أن تســهم فــي:2
• تمكيــن الشــباب مــن المشــاركة الفعالــة ،وتزايــد ثقتهــم بالعامليــن معهــم وبحكوماتهــم ،والشـــيء نفســه
للشـــركاء اآلخريــن مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي.
• رفع مستوى الرعاية الحكومية وتعزيز كفاءتها وفعاليتها.
• وضع أداة للتحفيز.
• وضع أداة لقياس األثر.
وبالتالي ،فإن السـياسة الوطنية المنشودة كي تحقق المشاركة والشفافية والدقة يجب أن تراعي:3
• إتاحــة البيانــات والدراســات واإلحصــاءات الكاملــة والموضوعيــة والدقيقــة وذات الصلــة ،واإلعــان عــن
الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن التنســـيق والتنفيــذ ،وتحديــد الــوزارات المشــاركة والمعنيــة ،وتحديــد نطــاق
مســؤولية كل منهــا.
• تخصـــيص الوقــت الكافــي والمرونــة لعمليــة المشــاركة لكــي يتســنى للمشــاركين طــرح أفكارهــم واآلليــات التــي
تتيــح لهــم االنخــراط فــي العمليــة بشــكل فعــال.

وينبغــي اإلشــارة إلــى أن علــى الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن تنســـيق عمليــة وضــع الســـياسة الوطنيــة
للشــباب دور ًا تجــاه مجموعــات الشــباب والهيئــات أو الجمعيــات الممثلــة لهــم يتمثــل فــي:6

• توفير قنوات تواصل مفتوحة ومستمرة بين المسؤولين وأصحاب الشأن ،والشـركاء.

• مسح الجهات المعنية وتحديد القضايا واألولويات.

• جعل العالقة بين األهداف والموضوعات واألنشطة ملموسة وواضحة وبديهية.

• استعراض التقدم المحرز وتحديد الشـركاء ومواقف الجهات المعنية وتحديد األهداف.

• أن تتضمّ ن وثيقة مشـروع السـياسة الوطنية نص التزام واضح ًا بممارسة الشفافية.

• المشاركة في بناء قدرات الجهات المعنية لتمكينهم من المشاركة النشطة.
• تحديد أفضل طريقة إلشـراك الجهات المعنية وتصميم المسار على هذا األساس.
• تحديد خطة متابعة وتقييم النتائج والتعلم من المسار.

1
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2

فريد أنطون ،دليل الشباب والدولة ،مرجع سابق.

3

فين يرجار ديينستاد وآخرون ،كيفية تطوير استراتيجية وطنية للشباب  ،2013قسم الوثائق والمنشورات مجلس أوروبا ،استراسبورغ -سـيدكس -فرنسا ،ص، 61على الرابط:
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4
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https://bit.ly/3C5B1T4; Anthony Burrowes, Catalina Dumbravenu, toolkit on Quality Standards for Youth Policy, European Youth Forum, Belgium, Brussels, 2016
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 .4نهج جمعي يثمّ ن التعاون بين الجهات الحكومية والمشاركة على أعلى المستويات:
يتمثــل المعيــار الرابــع لنجــاح “الســـياسة الوطنيــة للشــباب” فــي تحقيــق التعــاون بيــن الجهــة الحكوميــة
المســؤولة عــن الســـياسة الوطنيــة والــوزارات أو الجهــات الحكوميــة األخــرى المشــاركة فيهــا ،حيــث إن هــذه
الســـياسة تغطــي مجــاالت متنوعــة تشــمل قطاعــات عــدة ،لــذا مــن الضــروري مســاهمة ومشــاركة مختلــف
الــوزارات والهيئــات الحكوميــة المعنيــة فــي عمليــة الصـــياغة والتنفيــذ والتقييــم .وهــذا التعاون وهذه المشــاركة
يشــمالن فــي حدهمــا األدنــى وزارات :الصحــة ،والعمــل ،والتعليــم ،والثقافــة ،واإلعــام ،والشــباب ،والماليــة،
والشــؤون االجتماعيــة ،والعــدل ،والســعادة (فــي بعــض الــدول) ،والمجالــس الوطنيــة ،مثــل تلــك المعنيــة
بالمــرأة ،علــى أن تعطــي هــذه الــوزارات هــذا التعــاون األهميــة التــي يســتحقها ،وليــس المقصــود هنــا أن يكــون
التعــاون مقصــور ًا علــى مســتوى الــوزراء بــل علــى المســتويات كافــة داخــل الــوزرات أو الجهــات الحكوميــة ،كمــا
ورد بتوصـــيات منتــدى الشــباب األوروبــي .1 2018
ويواجــه تحقيــق التعــاون بيــن الهيئــة الحكوميــة المختصــة بالســـياسة الوطنيــة والــوزارات األخــرى المشــاركة
تحدي ـ ًا كبيــر ًا ،بالنظــر إلــى إمكانيــة حــدوث تضــارب بيــن الجانبيــن؛ فمــن ناحيــة تقــع مســؤولية وضــع الســـياسة
الوطنيــة علــى كاهــل الجهــة الحكوميــة المختصــة ،فيمــا يكــون تنفيــذ هــذه الســـياسة بيــد الــوزارات المشــاركة
مــن ناحيــة أخــرى ،باإلضافــة إلــى اختــاف ثقافــة العمــل بيــن هــذه الــوزارات ،فضـ ً
ـا عــن رغبــة كل وزارة أن تكــون
جهــة ذات ســـيادة أو علــى األقــل مســتقلة لهــا أســلوبها الخــاص فــي تنفيــذ مــا هــو مطلــوب منهــا بخصــوص
الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى حــدوث نــوع مــن التنافــس علــى لعــب دور القيــادة ،أو حــدوث
حالــة مــن تضــارب المصالــح.
ولمواجهــة هــذا التحــدي ،ينبغــي أن تكــون الجهــة الحكوميــة المســؤولة عــن الســـياسة الوطنيــة للشــباب علــى
أعلــى مســتوى وتمتلــك ســلطات وصالحيــات واســعة ،وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد
إلــى أن رئيــس الــوزراء البريطانــي األســبق ،تونــي بليــر ،تــرأس بنفســه الهيئــة المختصــة بالســـياسة الوطنيــة؛ مــا
أعطاهــا قــوة كبيــرة وجعلهــا قــادرة علــى تنفيــذ أهدافهــا.2

 .5نهج عبر قطاعي متكامل لسـياسة الشباب
المعيــار الخامــس لـــ “الســـياسة الوطنيــة للشــباب” هــو التنســـيق بيــن قطاعــات عديــدة فــي الدولــة تتعلــق
بالشــباب ،3حيــث تضمــن الحكومــة هــذا التنســـيق فــي إطــار ســـياسة وطنيــة شــاملة ذات اســتراتيجيات متكاملــة
تحــدد كيفيــة التعامــل بيــن مختلــف القطاعــات المشــاركة وعالقــة بعضهــا ببعــض ،فمجــاالت الســـياسة
الشــبابية متعــددة وتنتمــي إلــى قطاعــات متنوعــة ،مثــل :الصحــة ،والتعليــم ،والعمــل ،واإلعــام ،واإلســكان
وغيرهــا ،لكنهــا فــي الوقــت نفســه متداخلــة يؤثــر كل منهــا فــي اآلخــر؛ مــا يســتوجب التنســـيق والتنظيــم فيمــا
بينهــا .ومــن األمثلــة التــي تعكــس التأثيــرات القطاعيــة المتداخلــة ،مســتوى التعليــم ونوعيتــه وتأثيــره المباشـــر
في :4

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

ومــن ثــم ،فــإن تنــاول موضــوع واحــد مؤثــر فــي حيــاة الشــباب غالبــ ًا مــا يســتدعي إيجــاد ســبل للتنســـيق بيــن
مختلــف القطاعــات الحكوميــة؛ مــا يقودنــا إلــى التعاطــي مــع نمــوذج ســـياسة يُعــرف بالســـياسة عبــر القطاعيــة،1
وهــي ســـياسة متكاملــة تُعنــى بتنســيق اإلجــراءات والتدابيــر الحكوميــة المتخــذة وتنظيمهــا فــي مختلــف
القطاعــات تحــت ســقف اســتراتيجية موحــدة وشــاملة ،مــن خــال تحديــد المســؤوليات المؤسســية حســب
الخبــرات المتوافــرة لــكل جهــة وميزاتهــا التنافســية؛ مــا يضمــن توافــر الكفــاءات لتنفيــذ العمليــة وتحقيــق أكبــر
أثــر ممكــن.
وبمــا أن عمليــة الســـياسة الوطنيــة للشــباب تتضمــن اشــتراك عــدد كبيــر مــن الجهــات المنفــذة ،بمــا فــي ذلــك
الحكومــة المركزيــة واإلدارات المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والجمعيــات،
والشــباب أنفســهم ،وهــذا هــو األهــم ،فـ ّ
ـإن ً
كال مــن هــذه الجهــات تختــص بــدور محــدد يعتمــد علــى المهــارات
والمــوارد المتوافــرة لديهــا فــي ســـياق ســـياسة الشــباب .ويتطلــب االســتيعاب الســليم لألطــراف كلهــا
المشــاركة فــي ســـياسة الشــباب ،تطويــر إطــار وطنــي مترابــط يتــم إدراجــه فــي تخطيــط الســـياسة الوطنيــة
وضمــن آليــات لوضــع اإلطــار فــي حيــز التنفيــذ.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا النمــوذج عبــر القطاعــي يتط ّلــب أن تكــون هنــاك جهــة واحــدة فــي الموقــع القيــادي
للعمليــة برمتهــا ،بــدء ًا بالتنســـيق والتخطيــط والصـــياغة والتنفيــذ وانتهــاءً بالتقييــم ،فــإن كل قطــاع مشــارك
َّ
المتضمنــة فــي هــذه الســـياسة.2
يبقــى هــو المســؤول عــن تنفيــذ األجــزاء المتعلقــة بــه ومخرجاتهــا

 .6التواصل والتنسـيق بين المستويات الوطنية والمحلية والدولية
يتمثــل المعيــار الســادس لـــ «الســـياسة الوطنيــة للشــباب» فــي تحقيــق التواصــل بيــن المســتويات
الوطنيــة والمحليــة ،3واالســتفادة مــن الدعــم الدولــي فــي وضــع هــذه الســـياسة وتنفيذهــا علــى أرض
الواقــع .وفــي ضــوء أن الســـياسة الوطنيــة للشــباب معن ّيــة بتحديــد اآلليــات والخطــوات والتدابيــر التــي
يتعيــن تنفيذهــا علــى المســتوى الوطنــي ،فســوف يكــون علــى مختلــف ســلطات الدولــة أن تلعــب أدوار ًا
رئيســـية فــي وضــع هــذه الســـياسة مثــل الســلطة التنفيذيــة) رئيــس الدولــة ،و/أو الــوزارات خصوص ـ ًا
تلــك التــي ســوف تلعــب دور ًا تنفيذيـ ًا ( ،والســلطة التشـــريعية ،والســلطة القضائيــة ،ويمثــل التواصــل
والتنســـيق بيــن مؤسســات الدولــة المذكــورة حجــر الزاويــة فــي إنجــاح هــذه العمليــة.
وحيــث إن الســـياسة الشــبابية تشــمل أبعــاد ًا محليــة أيضــ ًا فذلــك يســتوجب مشــاركة نشــطة مــن
السلطات الحكومية المحلية ،إذ إن على الحكومة المركزية أن تكون ملمّ ة باختصاصات ومسؤوليات
الســلطات المحليــة واحتياجاتهــا ،وأن تقتــرح الســبل والوســائل المالئمــة لتنفيــذ الســـياسة بالتعــاون
والتنســـيق والشـــراكة معهــا ،4فالســلطات المحليــة ليســت معنيــة فــي عمليــة صـــياغة الســـياسة
فقــط ،بــل فــي تنفيذهــا وتطبيقهــا محلي ـ ًا أيض ـ ًا.5

• وعــي الشــباب مــن الجنســـين بقضايــا الصحــة العامــة واإلنجابيــة ،والتغذيــة ومكافحــة األمــراض ،وبالتالــي
تمكنهــم مــن التمتــع بصحــة جيــدة.
• معرفتهــم بحقوقهــم ومســؤولياتهم ،ومــن ثــم ممارســة المشــاركة علــى مســتوى اليــوم المدرســـي واإلدارة
التعليميــة؛ ممــا يربــي لديهــم االنتمــاء إلــى مجتمعهــم ويؤهلهــم للمشــاركة المجتمعيــة والسـياســـية فيمــا
بعــد.
• الوعي البيئي ،الذي يمكنهم من الحفاظ على بيئتهم وحسن إدارة الموارد.
• اكتســاب المهــارات الحياتيــة التــي تســاعد الشــباب علــى العيــش فــي المجتمــع وتحقيــق الــذات وتمكنهــم مــن
حصولهــم علــى فــرص عمــل الئقــة ،وحــل المشــكالت اليوميــة.
• تحصـيل المعلومات والمهارات المطلوبة في عصـر العولمة.
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ولتمكيــن الســلطات المحليــة مــن القيــام بأدوارهــا ،يمكــن ّ
تبنــي نهــج “الالمركزيــة اإلداريــة” وهــي مقاربــة فــي
1
اإلدارة يتــم مــن خاللهــا نقــل بعــض الصالحيــات اإلداريــة مــن الحكومــة المركز ّيــة إلــى اإلدارات المحل ّيــة  ،وتتألــف
“الالمركزيــة اإلداريــة” مــن أربعــة مســتويات هــي:2
• المركزيــة المعلومــات :وذلــك مــن خــال نقــل المعرفــة والقــدرات مــن المســتوى المركــزي إلــى المســتوى
المحلــي ،لكــن مــع التأكــد مــن فهــم المســتوى المحلــي لألنظمة والقوانيــن ومعرفة دور المؤسســات المعنية،
ـل المشــكالت.
والتمتــع بمهــارات القيــادة وكيفيــة إدارة المؤسســات وحـ ّ
• المركزيــة الوظائــف :وذلــك مــن خــال نقــل فئــة مــن الوظائــف مــن المســتوى المركــزي إلــى المســتوى المحلــي،
مثــل وظائــف إدارة الشــؤون االجتماعيــة والبيئيــة والتربويــة والثقافيــة ،ومنــح القدرة للمحليات على اســتحداث
فــرص العمــل ،ومــن شــأن المركزيــة الوظائــف أن تمكــن المحليــات مــن إدارة الموازنــة المحليــة والتواصــل
مــع شــباب المجتمــع المحلــي وإشـــراكه فــي معالجــة مشــكالته وفــي وضــع خطــط تنفيذيــة تحقــق أهــداف
الســـياسة الوطنيــة.
• المركزيــة الصالحيــات :وذلــك مــن خــال نقــل بعــض الصالحيــات مــن المســتوى المركــزي إلــى المســتوى
المحلــي ،مثــل الصالحيــات الماليــة كاالقتــراض وتطويــر مصــادر أخــرى للدخــل ،والصالحيــات اإلداريــة كاتخــاذ
قــرارات ترمــي إلــى تنفيــذ مشـــروعات تحقــق أهــداف الســـياسة الوطنيــة للشــباب.
• المركزيــة التقييــم واالســتجابة :وذلــك مــن خــال القــدرة علــى التفاعــل مــع ردود أفعــال وآراء الشــباب فيمــا
يخــص الخدمــات والبرامــج ،وذلــك باإلضافــة إلــى آليــات رقابيــة حكوميــة مثــل التدقيــق المركــزي وديــوان
المحاســبة والقضــاء ،وذلــك كلــه بغــرض تعزيــز القــدرات علــى التجــاوب مــع حاجــات الشــباب وتوقعاتهــم كمــا
هــو فــي الســـياسة الوطنيــة للدولــة.
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وال يقتصـــر األمــر علــى الجهــات الحكوميــة ،وإنمــا يمتــد إلــى المؤسســات غيــر الحكوميــة أيضــ ًا (مجموعــات
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وجماعــات التحفيــز ومراكــز البحــوث وغيرهــا) التــي أصبــح لهــا دور مهــم فــي
رســم الســـياسة الوطنيــة للشــباب بعــد أن كان فــي الســابق يقتصـــر دورهــا علــى التحفيــز والمطالبــة بتغييــر
الســـياسات ،إذ أصبحــت هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة شـــريك ًا يســهم فــي:1
• لجان التنسـيق والتحفيز الخاصة بوضع السـياسة الوطنية وتنفيذها.
• توفير البيانات لعملية صنع القرار (األكاديميا ومؤسسات البحوث).
• تمكين الشباب من المشاركة وتدريبهم وتوفير اآلليات التي تساعدهم على ذلك.
• متابعة تنفيذ السـياسة الوطنية ومساءلة المسؤولين عنها.
• توفير التمويل (المشاركة في حمالت جمع المال).
ويمتــد التنســـيق والتواصــل مــن المســتوى الوطنــي والمحلــي إلــى المســتوى الخارجــي ،وذلــك عبــر التواصــل
مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصلــة ،فالمنظمــات اإلقليميــة الدوليــة مثــل “اإلســكوا” ،والدوليــة
المتخصصــة مثــل اليونيســكو و UNDPلهــا دو ٌر فعــال فــي دعــم الــدول علــى تطويــر ســـياساتها الشــبابية ،لكــن
ينبغــي التأكيــد أن وضــع الســـياسة الوطنيــة للشــباب وتنفيذهــا هــي شــأن وطنــي خالــص كمــا أقــر بذلــك “إعــان
باريــس لعــام  ”2005ويأتــي التركيــز علــى “الملكيــة” بشــكل خــاص؛ ألنهــا تتعلــق مباشـــرة بقــدرات الحكومــات،
وخاصــة فــي الــدول الناميــة ،علــى قيــادة وإدارة عمليــات الســـياسات التنمويــة واســتراتيجياتها وتنســـيق
اإلجــراءات واألنشــطة ذات الصلــة دون أن تفــرض الجهــات المانحــة عليهــا أي برامــج تراهــا غيــر مناســبة.2

وفــي األحــوال كلهــا ،فــإن علــى الحكومــة ،وهــي فــي مســار تصميــم الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،أن تضمــن توفير
الحوافــز ،والدعــم والتوجيــه وتشــجيع الممارســات الفضلــى العمليــة والماليــة للســلطات المحليــة .وقــد تمكنــت
دول تبنــت مســلك التواصــل والتنســـيق بيــن المســتويات المركزيــة والمحليــة مثــل المملكــة المتحــدة وبلجيــكا
وإســتونيا ( )World Youth Reportمــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة فــي ســـياساتها الوطنيــة للشــباب مــن بينهــا:3

 .7سـياسة قائمة على معرفة االحتياجات الفعلية للشباب وأدلة قياس محددة
يجــب أن ترتكــز هــذه الســـياسة علــى االحتياجــات الفعليــة للشــباب ،وليــس علــى تصــوّ ر مســبق
ٍ
االحتياجــات3؛
الحتياجاتهــم ،وأن تكــون هنــاك أدلــة قيــاس محــددة يمكــن مــن خاللهــا معرفــة هــذه
4
كالبحــوث والمســوحات وغيرهــا مــن األســاليب المتخصصة فــي جمع المعلومات والبيانــات وتحليلها .

• التعرف على االحتياجات الفعلية للشباب.
• تبني خطط أكثر واقعية.
• المســاهمة فــي بنــاء قــدرات المجتمعــات المحليــة عــن طريــق إشـــراكهم فــي كل مراحــل الســـياسة الوطنيــة
للشــباب.
• ّ
ّ
بــأن الخطــط نابعــة مــن
تبنــي الخطــط ومتابعتهــا مــن قبــل المجتمعــات المحليــة فــي ضــوء معرفتهــم
ِ
احتياجاتهــم.
• االستفادة من خبرات وممارسات محلية متميّزة وتعميمها على المستوى المركزي.
• الوصول إلى أكبر عدد من فئات الشباب وأكبر عدد من كل فئة.
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فــأي حكومــة تخطــط لوضــع ســـياسة وطنيــة للشــباب بحاجــة إلــى جمــع البحــوث المحدّ ثــة ذات الصلــة
بالشــباب ،وحصـــرها وتحديــد مجاالتهــا والفئــات المســتهدفة منهــا ،ثــم تحــدد النواقــص لتشـــرع بعــد ذلــك
فــي القيــام بالبحــوث المكملــة لهــا ،وتكــون الهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن إدارة قضايــا الشــباب هــي الجهــة
المســؤولة بشــكل مباشـــر.5
وتســتطيع ،فــي هــذه الحالــة ،الهيئــة الحكوميــة المســؤولة أن تطلــب التشـ ُّ
ـعب أو التعمــق فــي البحــوث ،أو إجراء
َّ
المزيــد مــن األبحــاث وفقـ ًا للحاجــة أو الحالــة القائمــة ،مثــل الحاجــة إلــى بيانــات مصنفــة حســب الجنــس والعمــر
والمســتوى التعليمــي والمناطــق الجغرافيــة والدخــل الفــردي والعائلــي وغيرهــا ،ممــا تــراه ضروريـ ًا لتحليــل حالــة
الواقــع بدقــة وموضوعيــة ،وإلعطــاء صنــاع القــرار وواضعــي الســـياسة والشـــركاء الرئيســـيين صــورة واضحــة
ومفصلــة تســاعدهم علــى فهــم قضايــا الشــباب وتســهل صـــياغة الســـياسة ،ومــن ثــم تنفيذهــا.
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وإلــى جانــب البحــوث والدراســات ينبغــي االســتناد أيض ـ ًا إلــى أدلــة قيــاس محــددة “قاعــدة أدلــة” تعــد مــن خــال
البحــوث والمســوحات الميدانيــة الشــاملة ليــس لتحديــد االحتياجــات الفعليــة للشــباب فقــط ،وإنمــا للرصــد
والمتابعــة والتقييــم ،وتضــم قاعــدة األدلــة المتعلقــة بصنــع الســـياسة أنواع ـ ًا مختلفــة منهــا:1
• أدلــة وصفيــة تحليليــة مصدرهــا الدراســات والبيانــات التوضـــيحية حــول طبيعــة وحجــم وديناميكيــة الســكان،
ومشــكالتهم وأنشــطتهم االجتماعيــة.
• أدلة الستنباط مواقف الشباب وقيمهم ،ومصدرها البحوث النوعية والمسوحات االجتماعية.
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وأخيــر ًا ،فــإن الهــدف األساســـي مــن عمليــة جمــع البيانــات واإلجــراءات الخاصــة بهــا هــو تحليــل الواقــع ومعرفــة
نقــاط القــوة والضعــف والتحديــات والفــرص كــي تتــم صـــياغة وتنفيــذ ســـياسة وطنيــة للشــباب قائمــة علــى
االحتياجــات الفعليــة1؛ إال أنــه يمكــن اســتخدام هــذه البيانــات لمتابعــة وتقييــم تطبيــق الســـياسة فيمــا بعد أيض ًا،
فعلــى ســبيل المثــال فــي فرنســا قامــت المؤسســة القوميــة للشــباب بالتعــاون مــع وزارة التعليــم بإنشــاء مــا
يســمى “باروميتــر الشــباب” “ ”Youth Barometerمســتخدمة البيانــات الناتجــة عــن األبحــاث فــي اإلعــان عــن
التقــدم الناتــج عــن خطــط العمــل.2

ً
دليال قيِّم ًا لسـياسة معينة.
• أدلة تقوم على إجراء دراسات منفردة ودراسات تجريبية ودراسات حالة توفر

 .8وجود بيئة مواتية للسياسات الشبابية “التحفيز”

• أدلــة اســتعراض ممنهــج تقــوم علــى إجــراء دراســات تحليليــة محــددة ووضــع منهجيــات قائمــة علــى القاعــدة
الكميــة.

يتمثــل المعيــار الثامــن لـــ “السياســة الوطنيــة للشــباب” فــي وجــود بيئــة مواتيــة تتضمــن رأي ًا عامـ ًا مؤيد ًا
وقوانيــن مســاندة للسياســات الشــبابية وهــو مــا يعــرف بـــ “التحفيــز”؛ فــا يمكــن نجــاح أي ســـياسة
وطنيــة للشــباب مــن دون وجــود هــذه البيئــة ،وهــو مــا يتأتــى مــن خــال خطــة تحفيــز مصاحبــة لعمليــة
صـــياغة السياســة الوطنيــة وتنفيذهــا .والتحفيــز هــو عمليــة يقــوم بهــا فــرد أو مجموعــة تهــدف عــادة
إلــى التأثيــر فــي السياســة العامــة ،أو الســلوكيات أو مفاهيــم أو قــرارات معينــة داخــل نظــم سياســية
واقتصاديــة واجتماعيــة ومؤسســاتية وعائليــة وغيرهــا ،وتُعنــى عمليــة التحفيــز بتحديــد المشــكلة وطــرح
الحلــول المناســبة لهــا.3

• أدلة التأثير :وتكون معنية بقياس مدى التأثير الذي حققته السـياسة الوطنية.
• أدلــة التنفيــذ :وتهتــم بقيــاس مــدى فعاليــة تنفيــذ وإنجــاز الســـياسة الوطنيــة والبرامــج والمشـــروعات
المرتبطــة بهــا .وهــي تتطلــب بيانــات نوعيــة عاليــة الجــودة تســتخدم المقابــات المتعمقــة ،ومجموعــات
التركيــز ،واألســاليب االستشــارية األخــرى ،وأســاليب المراقبــة والمســوحات االجتماعيــة.
وتشـــير األبحــاث والتجــارب إلــى أن الســـياسة الوطنيــة المســتندة إلــى “قاعــدة أدلــة” كأســاس تــؤدي إلــى تعزيــز
الشــفافية ليــس فــي مراحــل صـــياغتها وتنفيذهــا وتقييمهــا فقــط ،وإنمــا فــي مــدى تحديــد مســتوى النجــاح الــذي
تحققــه بصــورة جليــة وواضحــة للجميــع أيضـ ًا .2
وبصفــة عامــة ،مــن المهــم أن تعتمــد الجهــة المنــوط بهــا وضــع الســـياسة الوطنيــة للشــباب علــى مصدريــن
أساســـيين للمعلومــات:
• الدراســات واألبحــاث الســابقة :وهــذا يشــمل أهــم الدراســات والبحــوث التــي تمــت علــى الشــباب فــي الــدول
األخــرى.
• الدراســات الميدانيــة :وذلــك للتعــرف علــى احتياجــات فئــة الشــباب بشــكل مفصــل وشــامل ،وكذلــك التعــرف
علــى قدراتهــم وأحالمهــم المســتقبلية.
وتعتبــر الدراســة الميدانيــة مهمــة جــد ًا لتطويــر ســـياسة وطنيــة للشــباب؛ ألنهــا تحقــق هدفيــن :األول ،التعــرف
علــى اتجاهــات الشــباب وأفكارهــم باســتخدام منهــج المشــاركة فــي تطويــر ســـياسة وطنيــة خاصــة بهــم
وتنفيذهــا ،وذلــك عــن طريــق قيــاس أفكارهــم فــي شــأن:

ويقــوم بعمليــة التحفيــز ذوو القــدرة علــى إحــداث التغييــر فــي الســـياسات والــرأي العــام ،مــن المســؤولين فــي
الحكومــة الوطنيــة أو المحليــة ،أو رجــال الديــن وأعضــاء المجالــس المحليــة ،أو رجــال وســـيدات األعمــال ،أو
المشــاهير واإلعالمييــن ،وغيرهــم .4وتهــدف عمليــة التحفيــز إلــى الوصــول لواضعــي الســـياسات وإقناعهــم
بقضـــية الشــباب ودعمهــا ،وطــرح الخطــوات المطلوبــة منهــم إلظهــار هــذا الدعــم مــن خــال وضــع ســـياسات
مواتيــة قــد تؤثــر فــي ســلوك المالييــن مــن الشــباب وظروفهــم؛ لذلــك يجــب علــى القائميــن علــى عمليــة التحفيــز
والمخططيــن لــه ،قبــل القيــام بــأي اقتــراح لمشـــروع ســـياسة أو طــرح بدائــل لمــا هــو قائــم أو لمــا يســعون إلــى
إقامتــه ،أن يتحلــوا بمعرفــة دقيقــة وخبــرة معمقــة عمّ ــا يلــي:5
• المعاهدات واإلعالنات والسـياسات الدولية ذات الصلة.
• القوانين والتشـريعات والسـياسات الوطنية ذات الصلة.
• عملية وضع السـياسة في دولتهم وكيفية صـياغتها وتنفيذها ،بما فيها القواعد واإلجراءات الرسمية.

• ما يجب أن تحتويه سـياسة الشباب الوطنية؟

• تحديد المشاركين الرئيســـيين ،من سـياســـيين وقادة الرأي والدين والشباب والمجتمع المدني ومؤسسات
(عامــة وخاصــة (ومنظمــات وجمعيــات أهليــة ،واإلعــام بشــكل خــاص ،عــاوة علــى المجموعــات المناصـــرة،
ومعرفــة عالقــات تــوازن القــوى بيــن هــذه المجموعــات ونطــاق أدوارهــم بحســب نفوذهــم وقــوة التأثيــر لديهــم.

• كيف يتم تطوير سـياسة الشباب الوطنية؟

• تحديــد المســتهدفين ،حيــث يجــب علــى المحفزيــن اســتهداف كل فــروع الدولــة التنفيذيــة كالــوزارات،
والتشـــريعية كالبرلمــان ،والقضائيــة والمصالــح الحكوميــة والمســؤولين المحلييــن ،وحتــى فــي بعض الحاالت
الشـــرطة و/أو األجهــزة األمنيــة.

• من يجب أن يُعد سـياسة الشباب الوطنية؟
• كيف يتم تنفيذ سـياسة الشباب الوطنية؟
• كيف يتم متابعة سـياسة الشباب الوطنية وتقييمها؟
أمــا الهــدف الثانــي فيتمثــل فــي التعــرف علــى اتجاهــات الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات الصلــة بالشــباب
حــول تطويــر وتنفيــذ ســـياسة وطنيــة للشــباب وكيفيــة مشــاركتهم ومتابعتهــم وتقييمهــم لها.

• معرفــة كيــف ومتــى ومــن أيــن تبــدأ عمليــة التحفيــز والمنهجيــات المتبعــة لتحقيــق أكبــر أثــر ممكــن للجهــود
ِ
المتضافــرة.
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الفصل الثالث :المعايير الدولية ألفضل السـياسات الوطنية الشبابية

 .9إدماج قضايا الشباب والنوع االجتماعي
المعيــار التاســع لـــ “الســـياسة الوطنيــة للشــباب” هــو إدمــاج قضايــا الشــباب والنــوع االجتماعــي ،ويعني مفهوم
الدمــج أن يتمتــع كل فــرد فــي المجتمــع بحقــوق ومســؤوليات ويضطلــع فيــه بــدور فاعــل.1
ومــن المهــم أال توضــع الســـياسة الوطنيــة للشــباب بمعــزل عــن القضايــا الرئيســـية ذات األولويــة للحكومــة
والمجتمــع والشــباب ،والحكــم الرشـــيد ،والتنميــة المســتدامة ،والحــدّ مــن وطــأة الفقــر ،والنهــوض بالعمــل،
واإلصــاح التعليمــي والصحــي والخدماتــي وغيرهــا ،2وينبغــي لعمليــة الســـياسة الوطنيــة أن تشــجع مشــاركة
الشــباب فــي مراحلهــا كلهــا وعلــى المســتويات جميعهــا ،فــي تحديــد تلــك القضايــا وأولوياتهــا واتخــاذ القــرارات
بشــأنها بمــا يضــع الشــباب كشـــريك ومســتهدف مــن الســـياسات والخطــط الوطنيــة كلهــا ،3وهــذا مــا يســمى
بإدمــاج قضايــا الشــباب لكــي تصبــح جــزء ًا ال يتجــزأ مــن برامــج العمــل الوطنيــة.
ويجــب أن تتعــدى مرحلــة إدمــاج قضايــا الشــباب مجــرد تلقــي الخدمــات أو التخطيــط لهــا إلــى مرحلــة المشــاركة
علــى أعلــى المســتويات فــي اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى الدولــة بمــا فيها وجــود وزراء وبرلمانيين من الشــباب،4
وتمثــل خبــرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مثـ ً
ـاال مهمـ ًا فــي هــذا المضمــار ،حيــث حرصــت علــى تشــكيل هيــاكل
مؤسســـية تعمــل علــى االرتقــاء بواقــع الشــباب وعلــى إدماجهــم فــي مختلــف المجــاالت بمــا فــي ذلــك مراكــز
صنــع القــرار.
أمــا إدمــاج النــوع االجتماعــي 1فهــو عمليــة تقييــم اآلثــار المترتبــة علــى المــرأة والرجــل ،والناتجــة عــن أي إجــراء
يُعتــزم اتخــاذه بشــأنهما ،بمــا فــي ذلــك التشـــريع أو وضــع الســـياسات أو البرامــج علــى جميــع المســتويات.
وتمثــل عمليــة إدمــاج النــوع االجتماعــي اســتراتيجية لجعــل الشــباب مــن الجنســـين وتجاربهــم جــزء ًا ال يتجــزأ مــن
تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم الســـياسات والبرامــج عبــر القطاعــات وفــي المجــاالت السـياســـية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة جميعهــا ،حتــى يتســنى للشــابات والشــبان أن يكونــوا علــى قــدم المســاواة فــي الحصــول
علــى فــرص التعليــم والعمــل والصحــة ،والوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات وغيرهــا ،2ومــن شــبه المســتحيل
إدمــاج قضايــا الشــباب والنــوع االجتماعــي فــي الســـياسة الوطنيــة للشــباب فــي ظــل غيــاب المشــاركة الفاعلــة
للشــباب مــن الجنســـين ،وخاصــة علــى مســتوى صنــع القــرار ،وتشـــير االســتنتاجات إلــى أن تعزيــز مشــاركة
الشــباب مــن الجنســـين أساســـية وحيويــة لعمليــة اإلدمــاج وبالتالــي إنجــاح الســـياسة الوطنيــة .3ولتحقيــق هــذا
اإلدمــاج ينبغــي للــدول التركيــز علــى جانبيــن:4
• األول يتعلق بتعزيز القدرات الذاتية للشباب على المشاركة باعتبارهم مستفيدين وشـركاء وقادة.
• الثانــي يتعلــق بالبُعــد المؤسســاتي التنمــوي للحكومــة والشـــركاء الرئيســـيين فــي ضمــان مشــاركة الشــباب
فعلي ـ ًا ومنهجي ـ ًا.

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

وسنســتعرض أدنــاه عــدد ًا مــن األدوات المســتعملة فــي العديــد مــن الــدول التــي تملــك سياســات وطنيــة
للشــباب ،والتــي حرصــت علــى تطبيــق توجيهــات برنامــج العمــل العالمــي للشــباب فيمــا يتعلــق بإدمــاج الشــباب
والنــوع االجتماعــي مــن خــال المشــاركة الفاعلــة .ويجــدر التأكيــد علــى أهميــة شــمولية هــذه األدوات لتضمــن
مشــاركة عادلــة للجنســين وللشــباب األكثــر تهميشـ ًا ،وتضمــن كذلــك “توزيعـ ًا جغرافيـ ًا عـ ً
ـادال ،“1وهــي كمــا يلــي:2
• التدريب على أنشطة وبرامج توفير المهارات الالزمة للمشاركة في الحياة العامة.
• إنشــاء مراكــز للشــباب توفــر المعلومــات واالستشــارات لمســاعدتهم علــى المشــاركة فــي األنشــطة وفــي
حيــاة مجتمعاتهــم.
• استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
• ترويج أنشطة الشباب ومساهماتهم في وسائل اإلعالم.
• دعم مشاركة الشباب في العمل التطوعي والتزامهم بقضايا مجتمعاتهم المحلية.
• دعم المشـروعات والمبادرات الشبابية.
• تشجيع األندية والجمعيات الشبابية والنسائية.
ولضمان المشاركة الشبابية في الســـياسة الوطنية ،ينبغي على الجهات المسؤولة أن تتخذ بشكل منهجي،
الخطــوات األساســـية إلدمــاج الشــباب ،مــن الجنســـين ،فــي جميــع المراحــل المتعلقة بهذه الســـياسة ،بدء ًا من
الصـــياغة ومــرور ًا بالتنفيــذ ووصـ ً
ـوال إلــى التقييــم ،وعلــى المســتويات كلهــا بدايــة مــن إتاحــة المعلومــات وإبــداء
3
الــرأي ،ومــرور ًا بالمشــاركة فــي التنفيــذ ،ووصـ ً
ـوال إلــى التخطيــط وصناعــة القــرار  ،وســنتناول هــذه الخطــوات
بالتفصـــيل فــي الفصــل الخامــس مــن الدراســة.

من التهميش إلى اإلدماج المُ جدي

4

تُوثّــق دراســة أمميــة تجــارب اإلقصــاء المُ عاشــة التــي يصفهــا الشــباب من جميــع أنحاء العالم بكونها شـ ً
ـكال من
أشــكال العنــف البنيــوي والنفســـي المتجـ ّ
ـذر عميقـ ًا فــي حالــة انعــدام الثقــة المتبادلــة بيــن الشــباب وحكوماتهــم
ونُ ُ
ظمهــم المتعــددة األطــراف ،ويتج ّلــى هــذا اإلقصــاء وتصــدي الشــباب لــه فــي الجوانب األساســـية التالية:
ِ ِ
• اإلدمــاج السـياســـي – تبيَّــن َّ
أن اإلدمــاج السـياســـي المُ جــدي يشــ ّكل مطلبــ ًا رئيســـي ًا مــن مطالــب الشــباب،
ُ
واعتبــر أن اإلقصــاء السـياســـي هــو أســاس أشــكال اإلقصــاء األخــرى جميعــ ًا.
ِ
• اإلدمــاج االقتصــادي – أشــار الشــباب بوضــوح إلــى انعــدام ثقتهــم فــي األنظمــة االقتصاديــة التــي تســتبعد
تعدادهــم ضمــن أصحــاب المصلحــة ،والتــي تعكــس مســتويات متناميــة مــن عــدم المســاواة ،وبالنســبة إلــى
كثيــر مــن الشــباب ،يتعلــق اإلدمــاج االقتصــادي فــي المقــام األول بإتاحــة الســبل العادلــة إلــى ُفــرص العمــل
المُ جديــة والتــي يُعــوّ ل عليهــا .ومــع ذلــك ،ال ُبــد مــن فهــم اإلدمــاج االقتصــادي للشــباب بوصفــه أحــد مكوّ نــات
الواقــع األوســع واألعقــد ،بمــا يذهــب فــي النقــاش إلــى مــا يتجــاوز مجـرّد الحديــث عــن الوظائــف إلــى حديــث يضــع
ٍ
فــي االعتبــار ّ
حصتهــم فــي االقتصــاد األوســع وعمليــات التنميــة األشــمل.
• التعليــم – ينظــر الشــباب الذيــن يعيشــون فــي أنحــاء نائيــة مــن العالــم وحتــى مَ ــن يُشــاركون فــي الشــبكات
العابــرة للوطنيــة ،إلــى التعليــم بكونــه حتمي ـ ًا فــي بنــاء الســام ومنــع النــزاع العنيــف .وهــو وســ ٌ
ـيلة للتصــدي
َ
لإلقصــاء المُ
منهــج للشــباب أيضــ ًا .وســواء ور َد ذكــره كموضــوع للتظ ّلــم واإلحبــاط ،أو ور َد بوصفــه تجربــة
ِ
للتماســك االجتماعــي واالنتمــاء أو التصــدُّ ع واإلقصــاء ،فقــد بــرز ٍالتعليــم علــى نحــو شــامل بوصفــه مســألة
أساســـية فــي تحقيــق الســام واألمــن.
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 .10تخصـيص ميزانية كافية ومستدامة
المعيــار العاشـــر لـــ “الســـياسة الوطنيــة للشــباب” هــو توفيــر ميزانيــة كافيــة ومســتدامة 1لتمويل عملية صـــياغة
الســـياسة الوطنيــة وتطبيــق المشـــروعات واألنشــطة ذات الصلــة 2علــى أن تغطــي هذه الميزانيــة البنود التالية:
• تخصـــيص ميزانيــة خاصــة للجهــة الحكوميــة القائــدة لعمليــة الســـياسة ،وزارة كانــت أو هيئــة أو مجلسـ ًا أعلــى،
وهــي ميزانيــة تغطــي تكلفــة األنشــطة فــي جميــع مراحلهــا.
• تخصـــيص ميزانيــة تتــوزع علــى الجهــات المشــاركة المســؤولة .وقــد تتكــون مــن مخصصــات بعضهــا تابــع
ّ
تنســقها بشــكل جيــد وفعــال.
للــوزارات أو الهيئــات الحكوميــة المشــاركة ولكــن علــى الجهــة القائــدة أن
• توفيــر ميزانيــة لتفعيــل مســاهمة الجمعيــات أو الهيئــات الشــبابية غيــر الحكوميــة ،فــي تطويــر المبــادرات
الشــبابية ،وفــي ديمومــة قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة ،وهــي ممارســة متبعــة فــي العديــد مــن الــدول
األوروبيــة.3
• توفيــر منــح للجمعيــات والهيئــات الشــبابية غيــر الحكوميــة ،لتنفيــذ األنشــطة المدرجــة فــي خطــة عمــل
اســتراتيجية الســـياسة الوطنيــة ،ولتتمكــن مــن القيــام بمهــام إداريــة عامــة تتعلــق بالمشـــروعات المدرجــة فــي
الســـياسة الوطنيــة ،مثــل االجتماعــات التنظيميــة ،والتواصــل مــع األعضــاء ،والتدريــب اإلداري وغيرهــا مــن
األنشــطة ،4وفــي كل مــا ســبق يجــب أن تراعــي تلــك الميزانيــة المرصــودة احتياجــات النــوع االجتماعــي بشــكل
متــوازن.5

 .11حوكمة السـياسة الوطنية للشباب
يتمثــل المعيــار الحــادي عشـــر لـــ “الســـياسة الوطنيــة للشــباب” فــي عنصـــر الحوكمــة ،أي مــدى حوكمــة هــذه
الســـياسة .وتعــرف الحوكمــة مــن منظــور التنميــة اإلنســانية بأنهــا “الحكــم الــذي يعـ ّـزز ويدعــم ويصــون رفــاه
اإلنســان ،ويقــوم علــى توســـيع قــدرات البشـــر وخياراتهــم وفرصهــم وحرياتهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة
والسـياســـية ،وخاصــة بالنســبة إلــى أكثــر أفــراد المجتمــع فقــر ًا”.6
أمــا منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونيســكو) فتع ـرّف الحوكمــة بأنهــا تصميــم الهيــاكل
اإلداريــة واتبــاع نظــم العمــل والقواعــد واإلجــراءات والضوابــط التــي تضمــن تحقيــق الشــفافية والمســاءلة
وحكــم القانــون والمســاواة والدمــج والتمكيــن والمشــاركة ،فيمــا تحــدد أدبيــات المكتــب اإلنمائــي لألمــم
المتحــدة خصائــص عــدة للحوكمــة الجيــدة ،وهــي :الكفــاءة ،والتضميــن ،والمســاواة ،والمحاســبة ،والشــفافية،
والمشــاركة ،والفعاليــة ،وحكــم القانــون.7
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ّ
تتبنــى الســـياسة الوطنيــة للشــباب هــذه الخصائــص هنــاك معاييــر إضافيــة تتعلــق بهــا؛ وهــي علــى النحــو
ولكــي
التالــي:1
أ) معايير خاصة بالكفاءة ،وتشمل مجموعة من
العناصـر ومن أهمها ما يلي:

ب) معايير المشاركة والتنسـيق ،وتشمل
مجموعة من العناصـر الرئيسـية؛ ومنها:

• أن تســتجيب أنظمــة الحوكمــة (الهيــاكل اإلداريــة
ونظــم العمــل والقواعــد والضوابــط المتبعــة)
الحتياجــات الشــباب ،وذلــك مثـ ً
ـا مــن خالل :دراســة
ً
وتحليــل واقــع الشــباب اعتمــادا علــى معلومــات
دقيقــة ،والربــط بيــن القطاعيــن الحكومــي وغيــر
الحكومــي بمــا يســاعد علــى الوصــول إلــى فئــات
الشــباب الصعــب الوصــول إليهــا ،وطــرح مزيــد
ّ
لتبنــي أو اســتبعاد برامــج شــبابية
مــن المرونــة
عنــد اللــزوم.

• أن يشــارك الشــباب فــي مراحــل الســـياسة الوطنيــة
كافــة علــى قــدم وســاق مــع كل المشــاركين اآلخريــن.

• أن تشــجع أنظمــة الحوكمــة الســـياسة الوطنيــة
للشــباب علــى اقتــراح حلــول مبتكــرة ،وذلــك
ً
مثــا مــن خــال طــرح االســتدامة أو المهــارات
المشــاريعية و/أو الكفــاءات األساســـية.
• أن تقــوم أنظمــة الحوكمــة بتعبئــة آليــات المصــادر
التمويليــة والتمويــل الفعــال علــى مســتويات
الســـياسة الوطنيــة كافــة.
• أن تســاعد أنظمــة الحوكمــة فــي تحســـين المعايير
المهنيــة والتطويــر المهنــي لــكل العامليــن علــى
الســـياسة الوطنيــة.
ّ
تتبنــى نظــم الحوكمــة آليــات رســمية للمراجعــة
• أن
المنتظمــة للســـياسة.
• أن تدعــم حوكمــة الســـياسة الوطنيــة للشــباب
تحقيــق األهــداف التنمويــة الوطنيــة وطائفــة مــن
الســـياسات األوســع علــى المســتوى الوطنــي.

• أن تشــارك المجموعــات المناســبة مــن الشــباب
مــن الجنســـين والجهــات األخــرى بشــكل تعاونــي
فــي مراحــل دورة الســـياسة الوطنيــة كافــة بآليــات
تضمــن أن تجعــل مــن عمليــة الســـياسة الوطنيــة
عمليــة حــوار دائــم وتفاعــل إيجابــي.
• أن يكــون هنــاك تنســـيق أفقــي ،بحيــث تشــارك
الهيئــات الحكوميــة المختلفة ،كالوزارات والمجالس
القوميــة المتخصصــة ،بشــكل نشــط ومســؤول.
• أن يكــون هنــاك تنســيق رأســـي ،بحيــث تشــارك
المســتويات المختلفــة للحكــم كـــ )المســتوى
الوطني/المحلــي) بشــكل نشــط ،وفــي هــذا اإلطــار
يجــب أن تضمــن نظــم الحوكمــة مــا يلــي:
 أن تشــمل المحليــات صـــياغة الســـياسة علــىالمســتوى الوطنــي والتخطيــط والتنفيــذ علــى
المســتوى المحلــى والوطنــي عنــد الحاجــة.
 ال مركزيــة اإلدارة مــع إعطــاء صالحيــات وســلطاتإداريــة وماليــة للمحليــات ،وتدريبهــا بالقــدر الــذي
يضمــن لهــا النجــاح فــي عملهــا.
 أن تعمــل آليــات المشــاركة المنســقة كـ(الحــواراالجتماعــي والتشــاور والهيئــات االستشــارية) علــى
تمكيــن الشــباب ،ومختلــف الجهــات األخــرى ،مــن
المشــاركة فــي مراحــل الســـياسة الوطنيــة عنــد
النقــاط الرئيســـية.
 أن يعمــل مختلــف األطــراف ،علــى المســتوياتالرأســـية واألفقيــة ،فــي شـــراكات لتشــكيل لجــان
العمــل المشــتركة مثــل التحفيــز والمتابعــة
وغيرهمــا.

1

Anthony Burrowes, Catalina Dumbravenu, toolkit on Quality Standards for Youth Policy, European Youth Forum, Belgium, Brussels, 2016, pp. 21-24.
https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Toolkit_Quality_Standards.pdf

2

UNFPA. Financial Resource Flows for Population Activities. A tool for policy-makers. http://www.unfpa.

3

األمم المتحدة ،قرار الجمعية العامة  ،(/ A/RES/50)81 ،1996برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها ،على الرابط:
http://www.un.org/documents/ga/res/50/a50r081.htm

Youth Policy Manual–The Council of Europe, 2020, p. 19, 4
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/ Youth-Policy-Manual-2020-draft-for-consultation.pdf/f14eefb9-0d1f-7d35-68d7-3ea2cf0c4746
5

UNFPA. Gender Responsive Budgeting and Women’s Reproductive Rights: A Resource Pack. Guide for National Policy and Programmes.
http://www.unfpa.org/public/publications/pid/371

6

حازم الببالوي ،النظام االقتصادي الدولي المعاصـر ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت.2000 ،

7

فريد أنطون ،دليل الشباب والدولة ،اليونيسف مكتب القاهرة – المجلس القومي للشباب .2016

1

المعايير المذكورة أعاله هي ملخص من المصادر التالية:
 Cristina Bacalso and others, Youth policies from around the world: International practices and country examples Youth Policy Working Paper, March 2016, p.III. https://bit.ly/3owGYCG
 ,Adina Marina Șerbanans others, Insights Into Youth Policy Governance, Council of Europe and European Commission, Strasbourg Cedex, 2020, p. 27https://bit.ly/3kL80oP
 ,Anthony Burrowes, Catalina Dumbravenu, toolkit on Quality Standards for Youth Policy, European Youth Forum, Bussels, Belgium, Brussels, 2016, p. 5https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Toolkit_Quality_Standards.pdf
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الفصل الثالث :المعايير الدولية ألفضل السـياسات الوطنية الشبابية

ج) المعاييــر الخاصــة بالمســاواة والتضميــن،
وتتمثــل فــي أن تدعــم أنظمــة الحوكمــة عمليــة
صـــياغة وتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم الســـياسة
الوطنيــة للشــباب فــي تحقيــق المســاواة
ً
مثــا مــن خــال مشــاركة
االجتماعيــة ،وذلــك
واســتهداف الشــباب مــن الجنســـين وفئــات
أوســع مــن الشــباب دون تهميــش أو اســتبعاد.1
د) المعايير الخاصة بالمساءلة (المحاسبة)،
وتشمل مجموعة من العناصـر من أهمها:
• أن تلتــزم ممارســات الحوكمــة بالمعاييــر
واللوائــح واإلجــراءات بالمســاءلة والمحاســبة
وأن يتــم االتفــاق عليهــا مــن قبــل جميــع الجهــات
المشــاركة فــي الســـياسة ِالوطنيــة.
• أن يتــم تعريــف جميــع المشــاركين في الســـياسة
الوطنيــة بمســؤولياتهم وأدوارهــم ووظائفهــم
بوضــوح.
ّ
صنــاع القــرار بتقييــم مســاهمات
• أن يقــوم
وتوصـــيات جميــع الجهــات المشــاركة فــي
الســـياسة الوطنيــة.
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هـ) المعايير الخاصة بالشفافية ،وتشمل مجموعة
من العناصـر؛ أهمها:
• أن تتســم دورة الســـياسة الوطنيــة للشــباب بأنهــا
عمليــة مفتوحــة تســمح لجميــع الجهــات المعنيــة
بالمشــاركة دون اســتبعاد أي جهــة.
• أن يتــم تنســـيق الحــوار السـياســـي ودعمــه مــن
خــال المســتندات والتقاريــر واإلرشــادات ..إلــخ.
• أن تباشـــر آليــات رســمية وغيــر رســمية التشــارك
فــي معلومــات العمــل ،بحيــث يتــم اســتخدام
المعلومــات بصــورة دوريــة مــن جانــب جميــع
الجهــات المشــاركة فــي الســـياسة الوطنيــة
للشــبا ب .
و) المعايير القانونية ،وتشمل مجموعة من
العناصـر؛ أهمها:
• يجــب أن يشــارك فــي اتخــاذ القــرار بوضــع ســـياسة
وطنيــة ،الهيئــات التشـــريعية ،ســواء فــي مناقشــة
ومتابعــة هــذه الســـياسة أو ســن القوانيــن الالزمــة
لتفعيلهــا أو مســاءلة الحكومــة دوري ـ ًا بخصوصهــا.
• أن تكــون اللوائــح التنظيميــة (القوانيــن،
والتوصـــيات ،واآلراء ،واتفاقيــات التعــاون ..إلــخ)
معروفــة للمشــاركين وتُســتخدم وتطبــق عنــد كل
مرحلــة ومســتوى فــي دورة الســـياسات.

ـدال مــن ّ
• معالجــة بعــض مشــكالت الشــباب بشــكل جزئــي بـ ً
تبنــي ســـياسة وطنيــة شــاملة؛ مــا يــؤدي إلــى وجــود
برامــج وأنشــطة مبعثــرة وغيــر متســقة بعضهــا مــع بعــض وذات تأثيــر ضعيــف فــي مجتمــع الشــباب.
• التشــاور الشــكلي مــع أصحــاب الشــأن مــن الشــباب ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص عوض ًا
عن الشـــراكة األصـيلة.
• ضعــف قــدرات الجهــات المحليــة علــى المشــاركة الفعالــة والتنفيــذ ،خصوص ـ ًا فــي التعامــل مــع الشــباب
وعــدم توافــر الصالحيــات الكافيــة لهــم.
• ضعف إمكانيات المجتمع المدني وضعف عملية التنسـيق بين مؤسساته.
• غيــاب اإلرادة السـياســـية والرؤيــة وضعــف توجــه التشـــريعات والســـياسات للتعامــل مــع مشــكالت
وإمكانيــات الشــباب علــى أســس ونهــج عبــر قطاعــي فــي إطــار الســـياسة الوطنيــة للشــباب وتعميمهــا فــي
خطــط التنميــة العامــة.
• غيــاب تطبيــق إطــار مفاهيمــي وخطــة متابعــة لتصميــم وتنفيــذ وتقييــم سياســة وطنيــة متكاملــة للشــباب
تعتمــد علــى مختلــف السياســات القطاعيــة التابعــة للمؤسســات الوطنيــة والمحليــة ،فضـ ً
ـا عــن منظمــات
الشــباب غيــر الحكوميــة علــى المســتويات جميعهــا.
• ضعــف مشــاركة الشــباب ومنظماتهــم غيــر الحكوميــة ،فــي عمليــة صـــياغة الرؤيــة واالســتراتيجيات ،وفــي
خطــط تنفيــذ وتقييــم الســـياسة الوطنيــة المتكاملــة للشــباب.
• نقــص فــرص التدريــب للكــوادر الوطنيــة فــي الــوزارات المعنيــة بالشــباب والمنظمــات ذات الصلــة ،لتعزيــز
القــدرات علــى تصميــم وتنفيــذ وتقييــم الســـياسة الوطنيــة للشــباب.
• وجــود مشــكالت فــي تحديــد الشــباب ومجموعاتهــم الفرعيــة واحتياجاتهــم وتطلعاتهــم ،وكذلــك فــي التمييــز
بيــن األطفــال والشــباب فــي هــذا الشــأن.
• عــدم وجــود منهجيــة الســتعراض المشــكالت الوطنيــة واحتياجــات الشــباب مســتندة إلــى قاعــدة بيانــات
ومؤشـــرات قطاعيــة وعبــر قطاعيــة شــاملة.
• ضعــف الربــط بيــن قضايــا الشــباب وأولوياتهــم فــي إطــار عمليــة الســـياسة الوطنيــة ،مثــل التعليــم والعمــل
والصحــة ،فضـ ً
ـا عــن الحــد مــن الفقــر ،والتكامــل االجتماعــي ،وبنــاء المواطنــة.

رابع ًا :التحديات األكثر شـيوع ًا التي تواجه سـياسات الشباب الوطنية
فــي ختــام الحديــث عــن معاييــر “الســـياسة الوطنيــة للشــباب” ،مــن المهــم الحديــث عــن أبــرز التحديــات التــي

• غيــاب خطــة عمــل زمنيــة لتنفيــذ الســـياسة الوطنيــة ،تتضمــن مراحــل مرتبطــة زمني ـ ًا تمكــن الشــباب مــن
المشــاركة فــي جوانــب هــذه الســـياسة جميعهــا.
• غيــاب المعرفــة فــي نمــاذج أفضــل الممارســات مــن أجــل إشـــراك الشــباب فــي جميــع جوانــب عمليــة
الســـياسة ،وكذلــك اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز مشــاركتهم.

تواجــه تنفيــذ هــذه الســـياسة ،ومــن أهمهــا:2
• التداخــل بيــن الوزارات/المنظمــات وســـياسة الشــباب مــن جهــة ونقــص التعــاون بيــن هــذه الجهــات مــن
جهــة أخــرى.
• التحديــات الماليــة ،حيــث يفضــل كثيــر مــن الحكومــات تمويــل األنديــة الرياضـــية والمهرجانــات عــن الدراســات
واألبحــاث والبرامــج الشــبابية.
• مركزية إدارة العملية وتنفيذها وقصور إشـراك المحليات.
• ضعــف القــدرات المؤسســاتية (المهــارات ،المــوارد ،الدعــم السـياســـي ،الدعــم القانوني) للجهات المشــاركة
في الســـياسة.

1

Youth Policy Manual–The council of Europe 2020, p. 73,
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/ Youth-Policy-Manual-2020-draft-for-consultation.pdf/f14eefb9-0d1f-7d35-68d7-3ea2cf0c4746

2

عن سـياسة الشباب – هنا واآلن! 4 ،سبتمبر  – 2005اإلسكندرية – مصـر.
Youth Policy Essentials, The Council Of Europe And Youth Policy, Strasburg, Cedex 2019, pp. 23-22, https://bit.ly/3qInmhG
هنريتا أسود وآخرون ،السـياسة الوطنية للشباب ،دليل مرجعي ،اإلسكوا  ،2013ص.92-87

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/reference_manual_for_national_youth_policy.pdf
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خاتمـة
إن الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،حتــى تكــون فعالــة
وتحقــق النتائــج المرجــوة ،يُنتظــر منهــا أن تراعــي مجموعــة
مــن المعاييــر التــي تــم اعتمادهــا علــى مســتوى دولــي؛ فقــد
أظهــرت معظــم الدراســات التــي تناولــت التجــارب الناجحة
فــي تنفيــذ ســـياسات الشــباب الوطنيــة أهميــة مثــل هــذه
المعاييــر ،والســـيما التنســـيق والتكامــل بيــن القطاعــات
المختلفــة المتدخلــة فــي الشــباب ،حيــث يتوجــب أن
تتحمــل كل جهــة  /وزارة مســؤولية ليــس المشــاركة فــي
صـــياغة الســـياسة فقــط ،وإنمــا أيض ـ ًا تحقيــق أهدافهــا،
وأن يســهم كل قطــاع بــدروه المســؤول عنــه.
وهنــاك ضــرورة أيض ـ ًا لمشــاركة فعليــة للشــباب فــي كل
المراحــل؛ فهــم الفئــة المســتهدفة ،ومــن الطبيعــي أن
تتــاح لهــم الفرصــة ،بــل وينبغــي أن ي َّ
ُمكنــوا مــن التعبيــر
عــن آرائهــم لضمــان نجاعــة الخدمــات المقدمــة لهــم،
وبالتالــي تحقيــق أهــداف الســـياسة الوطنيــة للشــباب.
وهــذا بالطبــع يتطلــب مــن الحكومــات أن تكــون منفتحــة

التوصـيات
علــى إجــراء مشــاورات واســعة مــع الشــباب ،والحصــول
علــى تغذيــة راجعــة منهــم ،بهــدف التطويــر والتحســـين،
ففــي الــدول التــي حققــت نجاحــات وأصبحــت نموذجــ ًا فــي
هــذا المجــال يتــم التعامــل مــع الشــباب كفاعليــن وشـــركاء
علــى قــدم المســاواة مــع الحكومــات فــي تنفيــذ الســـياسات
الوطنيــة الخاصــة بهــم ،وفقــ ًا لنظــام أو اســتراتيجية
تشــاركية .وإلنجــاح مبــدأ المشــاركة؛ البــد مــن إيجــاد أجهــزة
استشــارية أو تمثيليــة للشــباب ،تتوافــر لهــا اإلمكانــات
الماديــة والبشـــرية ،وتُمكنهــم مــن المشــاركة فــي عمليــات
اتخــاذ القــرارات بشــأن قضايــا وســـياسات تخصهــم
باألســاس .وال شــك أيضــ ًا فــي أن نجــاح الســـياسات
الوطنيــة رهيــن بوجــود آليــات فعالــة لتقييــم التقــدم اعتمــاد ًا
علــى مؤشـــرات واضحــة ومحــددة .ومــن المهــم فــوق هــذا
مراعــاة المعاييــر األخــرى التــي تضمــن التواصــل بيــن جميــع
الفاعليــن فــي الســـياسات الموجهــة للشــباب ،باإلضافــة
علــى مبــادئ الحكومــة الرشـــيدة ،والســـيما الشــفافية.

1
2
3
4

إجــراء حــوارات مجتمعيــة علــى كل المســتويات وفــق أجنــدة حكوميــة واضحــة المعالــم ومحــددة
األهــداف ،ويفتــرض أن تتمحــور حــول توعيــة المجتمــع ،والســـيما األســـر ،بأهميــة دعــم الشــباب
والمســاهمة فــي تعزيــز قدراتهــم وثقتهــم بأنفســهم،
إنشــاء أو تخصـــيص جهــة أو مؤسســة حكوميــة مســتقلة لتولــي مســؤولية إعــداد الســـياسة
الوطنيــة للشــباب ،ومباشـــرة تطبيقهــا وتطويرهــا وتحديثهــا ،بحيــث تتمتــع بصالحيــات واضحــة
ومحــددة وكافيــة للقيــام بعملهــا ،بمــا فيهــا القــدرة علــى التنســـيق مــع الجهــات والمؤسســات
األخــرى المعنيــة بالشــباب بســهولة ويســـر.
إشـــراك الشــباب مــن مختلــف األعمــار فــي عمليــة التحضـــير واإلعــداد للســـياسة الوطنيــة للشــباب،
بحيــث يكونــوا شـــركاء حقيقييــن ليــس فقــط فــي النقاشــات أو تقديــم األفــكار وإنمــا أيضــ ًا فــي
عمليــات الصـــياغة والتطبيــق والمتابعــة والتنفيــذ؛ لكونهــم المعنييــن بهــذه الســـياسة أصـ ً
ـا ،وهــذا
بالطبــع يتطلــب تعزيــز القــدرات الذاتيــة للشــباب وتأهيليهــم حتــى تكــون مشــاركتهم فعالــة.
تخصـــيص موازنــة كافيــة ،ليــس فقــط لــوزارة الشــباب أو المؤسســة المعنيــة بمســألة الســـياسة
الوطنيــة للشــباب ،وإنمــا أيضـ ًا للمؤسســات أو االتحــادات أو المبــادرات الشــبابية األخــرى ،بما فيها
الفرديــة أو المجتمعيــة وغيــر الحكوميــة ،مــع ضمــان متابعــة محــددة لعمليــات الصـــرف واإلنفــاق
بمــا ينســجم مــع األهــداف التــي تــم توفيــر الدعــم المالــي لهــا.
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الفصل الرابع

أفضل الممارسات
الدولية في مجال
السـياسات العامة
ونظم حوكمة
قطاع الشباب

• تتميــز التجربــة اليابانيــة فــي مجــال الشــباب بعــدد مــن األمــور أهمهــا؛ دوريــة القيــام باســتطالعات
ومســوح رأي عــن أوضــاع النــشء والشــباب ،وتوســـيع نطــاق معالجــة مشــاكل النــشء والشــباب،
وتبــادل الخبــرات مــع الــدول األخــرى.
• تعتبــر المملكــة األردنيــة الهاشــمية ثانــي دولــة عربيــة قامــت بوضــع ســـياسة وطنيــة للشــباب بعــد
مملكــة البحريــن فــي عــام  ،2004وتتميــز تجربتهــا بإدخــال المتغيــرات الجديــدة فــي العمــل الشــبابي
فــي وثيقــة الســـياسة ،وتحديــد مشـــروعات رئيســـية يتــم تنفيذهــا فــي إطــار خطــة عمــل االســتراتيجية.
• تتميــز التجربــة اإلماراتيــة فــي مجــال الشــباب بالتكامل والشــمولية ،ســواء على مســتوى الســـياسات
أو البرامــج أو البنيــة المؤسســـية المســؤولة عــن تنفيذهــا ،حيــث يتــم دمــج الشــباب فــي منظومــة
القيــادة ،والحوكمــة الرشـــيدة.
• فــي ضــوء التجــارب الســابقة ينبغــي مراعــاة أن هنــاك اختالفـ ًا فــي تأثيــر الســـياق المحيــط ،وأن فاعليــة
الســـياسات الوطنيــة تتوقــف علــى التنفيــذ.

ملخص تنفيذي
• نشــط كثيــر مــن دول العالــم فــي تبنــي ســـياسات وطنيــة للشــباب علــى جميــع المســتويات ،تســتهدف
تمكينهــم وتعزيــز مســاهمتهم فــي مســـيرة التقــدم والتنميــة ،مــن خــال االســتفادة التامــة مــن
قدراتهــم المتنوعــة.
• تعتبــر فنلنــدا مــن الــدول المميــزة فــي مجــال الســـياسات الوطنيــة للشــباب فــي االتحــاد األوروبــي؛
وتتميــز تجربتهــا فــي مجــال المتابعــة والتقييــم باعتمادهــا علــى الشــباب وليــس فقــط علــى الجهــة
الحكوميــة المعنيــة بالشــباب.
ـجال حافـ ً
• تمتلــك جنــوب أفريقيــا سـ ً
ـا فــي مجــال الســـياسة الوطنيــة للشــباب يرجــع إلــى عــام  1997حيــن
تــم صـــياغة الســـياسة الوطنيــة للشــباب لعــام 2000؛ ومــن مميــزات تجربتهــا ،البنــاء علــى الخبــرات
الســابقة ،وانعــكاس تأثيــر الخبــرة التاريخيــة علــى صـــياغة الســـياسة الوطنيــة ،وهــو مــا بــرز فــي اإلبقــاء
علــى الســن المرتفعــة لتعريــف الشــباب بســبب االختــاالت التاريخيــة ،والتأكيــد علــى أهميــة عنصـــر
المتابعــة والتقييــم ،ومواكبــة التطــورات العالميــة مــن خــال التأكيــد علــى تطويــر “الســـياسة” فــي ظل
متطلبــات التطــورات التكنولوجيــة المتالحقــة.

• يتضــح مــن تحليــل الخبــرات الدوليــة والعربيــة فــي مجــال الســـياسات الوطنيــة للشــباب وجــود عــدة
دروس يمكــن االســتفادة منهــا ،وأهــم هــذه الــدروس مــا يلــي:
 وجود إرادة سـياسـية تضمن تطبيق هذه السـياسة فور إقرارها. أهميــة تكامــل هــذه الســـياسات مــع غيرهــا مــن الســـياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة التــيتنفذهــا الدولــة فــي المجــاالت األخــرى.
 أن تكــون هــذه الســـياسات جــزء ًا مــن المنظومــة العامــة لرؤيــة الدولــة لذاتهــا فــي إطــاراســتراتيجيتها الوطنيــة.
 أهمية أن تراعي السـياسة خصوصـية المجتمعات المحلية التي يتم تنفيذها فيها. أهمية مواكبة هذه السياسات للتطورات الناشئة ،سواء على مستوى العالم أو اإلقليم.ً
ً
ومتكامال.
مستقال
 النظر إلى السـياسة الوطنية باعتبارها مشـروع ًا الشـراكة مع منظمات األمم المتحدة في مرحلتي الصـياغة والتنفيذ. االسترشاد بالخبرات المقارنة في صـياغة السـياسة الوطنية. -ضمان مشاركة الشباب في كافة مراحل السـياسة.
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مقدمة
نشــط الكثيــر مــن دول العالــم فــي تبنــي ســـياسات وطنيــة للشــباب تســتهدف تمكيــن هــذه الشـــريحة
المجتمعيــة علــى جميــع المســتويات ،بهــدف تمكينهــم وتعزيــز مســاهمتهم فــي مســـيرة التقــدم والتنميــة،
مــن خــال االســتفادة التامــة مــن قدراتــه المتنوعــة .وهنــاك العديــد مــن األمثلــة لهــذه الــدول التــي اســتطاعت
أن تضــع ســـياسات وطنيــة فاعلــة وأن تنفذهــا بكفــاءة علــى أرض الواقــع؛ مثــل فنلنــدا وكنــدا واليابــان وأيرلنــدا
وجنــوب أفريقيــا وغيرهــم الكثيــر.
وقــد انتبهــت الــدول العربيــة مــع مطلــع األلفيــة الجديــدة أيضـ ًا ألهميــة وجــود ســـياسات وطنيــة للشــباب ،حيــث
كانــت مملكــة البحريــن أولــى هــذه الــدول التــي تطلــق ســـياسة وطنيــة بالمعنــى المتعــارف عليــه عــام .2004
وعقــب ذلــك تســارعت وتيــرة حمــاس وزارات الشــباب والرياضــة واألحــزاب الحاكمــة فــي الــدول العربيــة فــي
إصــدار ســـياسات مماثلــة؛ ففــي مصـــر ،طرحــت لجنــة الشــباب بأمانــة الســـياسات بالحزب الوطنــي الحاكم وثيقة
الســـياسة القوميــة للشــباب عــام  ،2004وأطلــق األردن اســتراتيجيته الوطنيــة األولــى عــام  ،2005وقامــت وزارة
الشــباب والرياضــة والتربيــة البدنيــة فــي تونــس بإصــدار وثيقــة الســـياسة الوطنيــة للشــباب فــي  ،1 2006وأعلــن
اليمــن فــي العــام نفســه “االســتراتيجية الوطنيــة للطفولــة والشــباب .2”2006-2015
وقــد اســتمر اهتمــام الــدول العربيــة بإصــدار سياســات وطنيــة للشــباب ،حيــث أقــر مجلــس الشــورى فــي
المملكــة العربيــة الســعودية فــي ينايــر  2013االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي المملكــة ،والتــي تضمنــت
الموافقــة علــى إنشــاء مجلــس أعلــى للشــباب يتولــى اإلشـــراف علــى تنفيــذ االســتراتيجية ومتابعــة خططهــا
وتنســـيق الجهــود والبرامــج بيــن القطاعــات المختلفــة ،ورغــم أن عضويــة اللجنــة الفنيــة االستشــارية التــي
صاغــت االســتراتيجية اقتصـــرت علــى الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة والبرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة ،إال أنهــا
مثلــت خطــوة إيجابيــة نحــو تطويــر ســـياسات الشــباب فــي المملكــة فــي ذلــك الوقــت.3
وقــد اختلفــت كفــاءة هــذه الســـياسات وفاعليتهــا بيــن العديــد مــن دول العالــم؛ بســبب ظــروف الســـياق
السـياســـي واالقتصــادي واالجتماعــي التــي تعمــل بــه ،وضعــف كفــاءة المؤسســات التنفيذيــة والتشـــريعية
واألهليــة المســؤولة عــن تنفيذهــا ،ونتيجــة لتبايــن نســبة الشــباب إلــى إجمالــي عــدد الســكان فــي المكــون
الديمغرافــي للــدول بيــن دول تشــهد طفــرة شــبابية  Youth Bulgeوبيــن دول تتســم بالشـــيخوخة فــي تكوينهــا
الديمغرافــي؛ ويجــدر هنــا التمييــز بيــن هــذه الســـياسات وبيــن غيرهــا مــن الســـياسات أو االســتراتيجيات التــي
تصدرهــا الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة بســـياسات الشــباب بصــورة منفــردة ،ودون أن تنطبــق
عليهــا الشـــروط الفنيــة الالزمــة إلصــدار الســـياسات الوطنيــة للشــباب حتــى وإن تضمــن اســمها مســمى
“الوطنيــة” أو “القوميــة”.
ويتكــون هــذا الفصــل مــن جزأيــن :األول يتنــاول وضــع الســـياسات الوطنيــة حــول العالــم ودراســة عــدد مــن هــذه
السياســات لــدى بعــض الــدول ،والثانــي يســلط الضــوء علــى أهــم الــدروس المســتفادة.

1

شخصت الوثيقة واقع الشباب التونسـي ،وناقشت حقوقه في المشاركة والحوار ،والتشغيل ،والمعرفة ،والتغطية الصحية واالجتماعية والبيئة السليمة والعناية بشباب
الهجرة ،والحداثة الرقمية ،والترفيه واالستمتاع بالوقت الحر ،والحق في الرياضة والتربية البدنية .كما حددت سبعة تحديات تواجه هؤالء الشباب؛ هي :ترسـيخ عقلية المبادرة
واالندماج المهني ،والترقية الصحية واالجتماعية للشباب ،والترفيه والرياضة واالستمتاع بالوقت الحر ،والتنمية المستديمة ،والهوية وإشكاليات الثقافة ،ورهانات المعرفة،
ومحو األمية الرقمية .انظر السـياسة الوطنية للشباب (تونس :وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية ،طبعة ثانية ،أكتوبر .)2006

2

استهدفت االستراتيجية في اليمن األطفال والشباب أقل من  24سنة ،والذين بلغت نسبتهم  76%من إجمالي عدد السكان في عام .2006

3

موافقة مجلس الشورى السعودي على االستراتيجية الوطنية للشباب ،وزارة االقتصاد والتخطيط ،متاح على الرابط:
http://www.mep.gov.sa/central/pls/apex/f?p=2001:1

ً
أوال :وضع السـياسات الوطنية حول العالم
وفقـ ًا آلخــر تحديــث نشـــره الموقــع اإللكترونــي لمختبــرات سياســة الشــباب  Youth Policy Labsفــي يونيــو 2021؛
وهــو مركــز فكــر افتراضـــي متخصــص فــي تطويــر سياســات الشــباب تــم إنشــاؤه عــام  ،2010وهــو تابــع إلحــدى
المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتخــذ مــن برليــن مقــر ًا لهــا ،1وقــد غطــى  187دولــة فــي العالــم ،فإنــه يوجــد 131
دولــة لديهــا سياســة وطنيــة للشــباب ،و 89دولــة مــن دون سياســة ،و 27دولــة لديهــا مشـــروع سياســة ،و20
دولــة الموقــف فيهــا غيــر واضــح .ورغــم أن هــذا التصنيــف يعتبــر األقــرب للواقــع ،فإنــه قــد يشــوبه بعــض مظاهــر
عــدم الدقــة خاصــة فيمــا يتعلــق بإغفــال أو بــطء عمليــة التحديــث المســتمر لوضــع السياســات.
إزاء هــذا الوضــع ،تــم االعتمــاد علــى الرجــوع إلــى وثائــق الســـياسات الوطنيــة للشــباب أو مشـــروعاتها فــي الــدول
التــي تــم رصدهــا ،وذلــك مــن خــال المواقــع اإللكترونيــة للجهــات الحكوميــة المعنيــة بالشــباب فيهــا أو باالعتماد
علــى التقاريــر واألخبــار الصحفيــة المنشــورة عنهــا علــى محــركات البحــث العالميــة .وقــد اسـ ُـتند فــي اختيــار الــدول،
محــل الدراســة ،إلــى حداثــة اعتمادهــا لســـياسات وطنيــة للشــباب ،ومراعــاة تمثيلهــا ألقاليــم العالــم المختلفــة،
كمــا روعــي أن تتضمــن العينــة عــدد ًا مــن الــدول العربيــة العتبــارات الخصوصـــية الثقافيــة والحضاريــة.

 .1فنلندا
تعتبــر فنلنــدا مــن الــدول المميــزة فــي مجــال الســـياسات الوطنيــة للشــباب فــي االتحــاد األوروبــي؛ فمــن عــام
 2007وهــي لديهــا “برنامــج عمــل لســـياسة األطفــال والشــباب” تشـــرف علــى تنفيــذه وزارة التعليــم والثقافــة
بالتنســـيق مــع الــوزارات األخــرى .وتمــت مراجعــة هــذا البرنامــج وتحديثــه للفتــرات  ،2011-2007و،2 2015-2012
واعتمــد فــي صـــياغته – أي البرنامــج – علــى قانــون الشــباب الصــادر عــام  .2006وقــد تــم عــام  2017تغييــر مســمى
هــذا البرنامــج ليصبــح “البرنامــج الوطنــي لســـياسة وعمــل الشــباب” الــذي غطــى فــي نســخته األولــى الفتــرة
الزمنيــة  ،2017-2019وفــي نســخته الثانيــة الفتــرة  .2023-2020وقــد اســتند هــذان البرنامجــان إلــى قانــون الشــباب
الــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي ينايــر  ،2017وعلــى المرســوم الحكومــي المُ كمــل حــول ســـياسة وعمــل الشــباب رقــم
 211لســنة  ،2017والــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي  13إبريــل مــن العــام نفســه.3
ورغــم تعريــف قانــون الشــباب لعــام  2016بــأن الشــباب هــم فــي الشـــريحة العمريــة أقــل مــن  29ســنة (مــادة
 ،4)3والذيــن بلــغ عددهــم  1.8مليــون شــخص فــي  2018بمــا يمثــل  32%مــن إجمالــي عــدد الســكان ،إال أن البرنامــج
الوطنــي اســتهدف التركيــز علــى الشــباب فــي الشـــريحة العمريــة  12-25ســنة .كمــا حــدد البرنامــج ثالثــة أهــداف
رئيســـية لعملــه ،هــي :توفيــر المتطلبــات األساســـية للشــباب للعمــل بسالســة فــي حياتهــم اليوميــة (تقليــل
االســتبعاد االجتماعــي) ،وتوفيــر الوســائل والمهــارات لمشــاركة الشــباب وممارســة التأثيــر ،وتعزيــز ثقــة
الشــباب فــي المجتمــع (تعزيــز عــدم التمييــز واألمــن) .واحتــوى كل هــدف رئيســـي علــى مجموعــة مــن األهــداف
الفرعيــة واإلجــراءات التنفيذيــة واجبــة االتبــاع مــع تحديــد الفئــة المســتهدفة ،والــوزارة المنســقة ،والــوزارات
الشـــريكة ،ومؤشـــرات األداء.

1

لمزيد من التفاصـيل حول التعريف بالمركز وأهدافه ونشأته وأبرز الدراسات والبحوث المنشورة فيه ،انظر/https://www.youthpolicy.org/about :

2

في عام  2015تم تمديد هذا البرنامج ليغطي عام .2016

3

EACEA National Policies Platform: Youthwiki, Finland, European Commission. Accessible at: https://bit.ly/32caeqX

4

Government proposal for a new Youth Act 2016. Accessible at: https://bit.ly/3Hzngiy
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وقــد اشــتمل ،علــى ســبيل المثــال ،الهــدف األول علــى ثمانيــة أهــداف فرعيــة ،هــي :تأميــن ضمــان حصــول
الشــباب علــى التعليــم والعمــل ،وتحديــد احتياجاتــه مــن الخدمــات والمزايــا وأخذهــا فــي االعتبــار عنــد إصــاح
الضمــان االجتماعــي ،ودعــم الصحــة العقليــة لــه ،وتطويــر الرعايــة الالحقــة للشــباب الذيــن كانــوا عمــاء لخدمــات
رعايــة الطفــل لضمــان الدعــم الكافــي والمناســب فــي رحلتهــم إلــى مرحلــة البلــوغ ،باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون
المتعــدد المهــن وخاصــة عمــل الشــباب فــي التعليــم العــام والتعليــم والتدريــب المهنــي ،وتحســـين قدراتهــم
علــى العيــش المســتقل وخفــض حــاالت التشـــرد ،فضـ ً
ـا عــن إتاحــة فــرص مشــاركة هــذه الشـــريحة فــي هوايــات
تســتمتع بهــا ،والســـيطرة علــى الشــؤون الماليــة الخاصــة بهــا مــن خــال التوجيــه المالــي االســتباقي.
وشــمل الهــدف الثانــي ثالثــة أهــداف فرعيــة؛ هــي :تطويــر األدوات التــي مــن شــأنها تســهيل المشــاركة المدنيــة
للشــباب ،وتعزيــز تعليــم الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان فــي المــدارس والمؤسســات التعليميــة ،واإلصغــاء
ألصــوات هــذه الفئــة فــي النقــاش حــول تغيــر المنــاخ .كمــا شــمل الهــدف الثالــث أربعــة أهــداف فرعيــة؛ هــي:
تحســـين المهــارات الشخصـــية والتفاعليــة لــدى الشــباب والتدخــل لمواجهــة التنمــر ،وتحديــد الهيــاكل التمييزيــة
وزيــادة قدرتهــم علــى اتخــاذ إجــراءات فــي المواقــف التــي يتعرضــون فيهــا للتمييــز ،وتعزيــز التعــاون المهنــي
المتعــدد الــذي يهــدف إلــى تحســـين رفاهيــة الشــباب الذيــن ينخرطــون فــي نشــاط إجرامــي باعتبــاره أحــد أعــراض
مشــاكلهم ومنــع جنــوح األحــداث ،وتنســـيق طــرق منــع التعــرض لألطفــال والشــباب علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي (.)grooming
وباإلضافــة إلــى الجــزء الخــاص باألهــداف والتدابيــر ،خصــص البرنامــج الوطنــي جــزء ًا خاصـ ًا باألهــداف التــي تســعى
فنلنــدا إلــى تحقيقهــا علــى المســتوى الدولــي مــن خــال التعــاون األوروبــي فــي مجــال الشــباب .كمــا أفــرد جــزء ًا
آخــر للتمويــل والتحويــات الحكوميــة المخصصــة لتنفيــذ أهــداف البرنامــج ،خاصــة تلــك الموجهــة لمراكــز الخبــرة
الوطنيــة فــي العمــل الشــبابي ،والتــي تعتبــر أداة لتطويــر الســـياسات والخدمــات المقدمــة للشــباب بحيــث
تســتجيب أنشــطتها الحتياجاتهــم الحاليــة .وتقــوم هــذه المراكــز بتحســـين ســـياسات وأنشــطة هــذه الشـــريحة
علــى المســتوى المحلــي ،خاصــة فــي المــدارس والمؤسســات التعليميــة ،ورســم صــورة عامــة عــن أوضــاع
المنظمــات العاملــة فــي المجــال الشــبابي وتأثيرهــا وكيفيــة دعمهــا ،وتعزيــز االندمــاج االجتماعــي وممارســة
الشــباب للتأثيــر فــي مجتمعاتهــم المحليــة ،ودعــم فئــات الشــباب المســتهدفة خاصــة علــى ســاحات الفضــاء
اإللكترونــي .Digital youth work
وحرصــت فنلنــدا علــى اتبــاع نهــج تشــاوري فــي صـــياغة “البرنامــج الوطنــي لســـياسة وعمــل الشــباب” ،وهــو
مــا انعكــس فــي إجــراء مقابــات مــع الشــباب أثنــاء عمليــة صـــياغة هــذا البرنامــج ،وإجــراء دراســة اســتقصائية
خاصــة بهــم ،وإتاحــة الفرصــة لهــم لكتابــة البيانــات والتعليــق علــى مســودة ذلــك البرنامــج عبــر اإلنترنــت .وقــد بلــغ
عــدد الشــباب الذيــن تــم استشــارتهم أكثــر مــن  2000شــاب مثلــوا مختلــف المنظمــات والجمعيــات والجهــات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تهتــم بالشــباب.1
وتتميــز التجربــة الفنلنديــة فــي مجــال المتابعــة والتقويــم باعتمادهــا علــى الشــباب وليــس فقــط علــى تقييــم
الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالشــباب ،حيــث يعتمــد البرنامــج الوطنــي فــي عمليــة متابعتــه وتقويمــه علــى مجلــس
الدولــة للشــباب المعــروف ســابق ًا باســم المجلــس االستشــاري لشــؤون الشــباب ،وذلــك بموجــب القانــون،
فقــد أوجــب المرســوم الحكومــي رقــم  211لســنة  2017علــى المجلــس “مــرة واحــدة خــال كل واليــة حكوميــة،
إعــداد تقييــم للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ برنامــج العمــل الوطنــي للشــباب وســـياسة الشــباب وتقديــم مقترحــات
لــه حســب الحاجــة” ،وأن يأخــذ فــي االعتبــار عنــد إجــراء ذلــك التقييــم حســاب اعتمــادات الميزانيــة المخصصــة
لتعزيــز النمــو والظــروف المعيشـــية للشــباب.
ومــن المهــم هنــا اإلشــارة إلــى أن هــذا المجلــس معيــن مــن قبــل الحكومــة ويعمــل تحــت رعايــة وزارة التربيــة
والتعليــم والثقافــة .ويختــص وفق ـ ًا للقانــون بـــ  )1معالجــة القضايــا ذات األهميــة األساســـية وبعيــدة المــدى
بالنســبة للشــباب وتقييــم تأثيــر التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة المركزيــة علــى الشــباب والخدمــات واألنشــطة
المخصصــة لهــم )2 .تقديــم مبــادرات ومقترحــات لتطويــر ســـياسة الشــباب )3 .توليــد بيانــات محدثــة عــن
الشــباب وظروفهــم المعيشـــية )4 .إصــدار بيــان لــوزارة التربيــة والثقافــة حول الموضوعات التي ســـيتم التطرق
إليهــا فــي برنامــج عمــل وســـياسة الشــباب الوطنــي )5 .رصــد التطــورات والتعــاون الدولــي فــي مجــال الشــباب.
وشــملت عضويتــه فــي دورة  2019-2023رئيسـ ًا ونائبــي رئيــس باإلضافــة إلــى  15عضــو ًا ،وهــو الحــد األقصـــى الــذي
نــص عليــه المرســوم الحكومــي حــول ســـياسة وعمــل الشــباب رقــم  211لســنة .1 2017
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وفق ًا للمادة  3من المرسوم ،يتم التعيين في المجلس من خالل الحكومة الفنلندية ،وبعد إجراء تشاور مع األحزاب العاملة في مجال الشباب ،ويجب أن يتمتعوا بالخبرة في
العمل الشبابي والسـياسة الشبابية واألنشطة الشبابية .ويجب أن يضم التمثيل أعضاء من جميع األحزاب السـياسـية الممثلة في البرلمان .وتعين وزارة التربية والتعليم
والثقافة األعضاء في حال خلوّ مناصبهم خالل فترة عمل المجلس.

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

 .2كندا

1

تعتبــر كنــدا مــن الــدول التــي أطلقــت ســـياساتها
الوطنيــة حديثــ ًا فــي مجــال الشــباب بهــدف تحقيــق
رؤيــة الحكومــة فــي “تجهيــز الشــباب للعيــش
بصحــة جيــدة ومُ رضـــية ،والشــعور بالتمكيــن لخلــق
تغييــر إيجابــي ألنفســهم ومجتمعاتهــم والعالــم”،
وإدراك ًا ألهميــة الســـياسة الوطنيــة فــي إعــداد
“االقتصــاد الكنــدي بشــكل أفضــل” .ففــي عــام
 ،2018أطلقــت الحكومــة المحادثــات الوطنيــة حــول
ســـياسة الشــباب ،وذلــك بمشــاركة  5آالف شــاب
وشــابة نتــج عــن إســهامهم  10آالف اســتجابة
فرديــة و 68اســتجابة مــن المنظمــات والهيئــات
العاملــة بمجــال الشــباب ،خاصــة علــى المســتوى
المحلــي ،وتميــزت هــذه المحادثــات باتســاعها بحيــث
شــملت المشــاركة عبــر اإلنترنــت ،وموائــد مســتديرة
شخصـــية ،واســتضافة مناقشــاتهم الخاصــة،
وتقديــم أفكارهــم إلــى الحكومــة ،وبتنوعها إذ شــملت
شــباب ًا بهويــات ومرجعيــات وثقافــات وســمات
اقتصاديــة ولغويــة مختلفــة.
وســعت الســـياسة الوطنيــة للشــباب فــي كنــدا إلــى
تحقيــق هدفيــن :أولهمــا ،خلــق فــرص ذات مغــزى
لســماع أصــوات الشــباب ،وثانيهمــا ،توفيــر دعــم
يلبــي احتياجاتهــم المتالحقــة ،مــن خــال االســتناد
إلــى ثالثــة مبــادئ أساســـية :هــي :حــق الشــباب
فــي االســتماع إليهــم باحتــرام ،وإتاحــة وصولهــم
إلــى الفــرص المتســاوية والدعــم المقــدم ،وإدراك
أن وصولهــم إلــى تحقيــق مــا يتوقعونــه ســـيعود
بالفائــدة علــى المجتمــع ككل.
وقــد توجهــت “الســـياسة” للشــباب فــي الشـــريحة
العمريــة  15-29ســنة ،والذيــن يبلــغ عددهــم ثلــث
إجمالــي عــدد الســكان فــي كنــدا ،وشــملت مجاالتهــا
التــي تــم اعتمادهــا – بنــاء علــى نتائــج المحادثــات
الوطنيــة – ســتة مجــاالت ذات أولويــة؛ هــي :القيــادة
والتأثيــر ،والصحــة والعافيــة ،واالبتــكار والمهــارات
والتعلــم ،والتوظيــف ،والحقيقــة والمصالحــة،
والبيئــة والعمــل المناخــي.
ويالحــظ أنــه فــي كل مجــال ،لــم يتــم تحديــد أهــداف
وإجــراءات واضحــة للتنفيــذ ،وتــم االكتفــاء بالمبــادئ
الكليــة المنظمــة لــكل هــدف ،وإيــراد دليــل علــى
اهتمــام الحكومــة بتنفيــذ هــذا الهــدف؛ ففــي مجــال
القيــادة والتأثيــر ،تــم اإلشــارة إلــى إنشــاء هيئــة
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الخدمــة الشــبابية  Canada Youth Serviceلمســاعدة
الشــباب علــى اكتســاب مهــارات حياتيــة والمســاهمة
ً
مثــاال علــى
فــي رد الجميــل لمجتمعاتهــم باعتبــاره
كيفيــة دعــم الحكومــة لتطويــر القــادة الشــباب .كمــا
تــم ،فــي مجــال التوظيــف ،االستشــهاد بالبرنامــج
الفيدرالــي لخبــرة عمــل الطــابThe Federal Student
) ،Work Experience Program (FSWEPوالــذي يقــوم
بتســكين الشــباب فــي الوظائــف التــي تتطلــب إحــدى
اللغتيــن اإلنجليزيــة أو الفرنســـية مــع التركيــز علــى
الشــباب األصلييــن والفتيــات والشــباب ذوي اإلعاقــة.
وتتميــز الخبــرة الكنديــة فــي مجــال الشــباب بأمريــن:
األول ،مراعــاة الخصوصـــية الثقافيــة للمجتمــع ،وإفــراد
الســـياسة جــزء ًا خاصـ ًا للشــباب مــن الســكان األصليين
باعتبارهــم مــن أســـرع الفئــات الديمغرافيــة نمــو ًا،
واالعتــراف بمعاناتهــم مــن مشــاكل الوصــول إلــى
الشـــرب النظيــف والمــاء والغــذاء بأســعار معقولــة،
والســكن المالئــم أو جــودة الصحــة وخدمــات التعليــم.
وأكــدت الســـياسة علــى حقوقهــم فــي الوصــول
المســتدام إلــى الفــرص الثقافيــة والحساســة ،وذلــك
بمــا يبــرز الحقــوق والمبــادئ التــي نــص عليهــا إعــان
األمــم المتحــدة فــي شــأن حقــوق الشــعوب األصليــة،
وتوصـــيات لجنــة الحقيقــة والمصالحــة الكنديــة.
واألمــر الثانــي ،حــرص الســـياسة فــي الجــزء األخيــر
المعنــون بـــ “التقــدم لإلمــام” علــى اإلشــارة إلــى
مجموعــة اإلجــراءات التــي تنــوي الحكومــة اتخاذهــا
خــال فتــرة تنفيــذ الســـياسة ،وأهمهــا قيــام الحكومــة
ابتــداءً مــن عــام  2020بإصــدار تقريــر كل أربــع ســنوات
يســلط الضــوء علــى وضــع الشــباب فــي الدولــة وجهــود
ومبــادرات الحكومــة فــي تمكينهــم ،ويشــمل التقريــر
اإلشــارة إلــى أوضــاع الشــباب مــن الســكان األصلييــن
والفجــوة بينهــم وبيــن الشــباب غيــر األصلييــن؛
وأيضــ ًا التعهــد بضمــان تمثيــل الشــباب عبــر نطــاق
المنظمــات الفيدراليــة مــن خــال مواصلــة زيــادة
تمثيــل الشــباب فــي التعيينــات الحكوميــة Governor
) ،in Council Appointments (GINوضــم شــباب إلــى
عضويــة مجالــس إدارات  75%مــن مؤسســات اإلنتــاج
– شـــركات تملكهــا الحكومــة وتعمــل بأســلوب القطــاع
الخــاص – فــي غضــون الخمــس الســنوات المقبلــة.
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الفصل الرابع :أفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات العامة ونظم حوكمة قطاع الشباب

 .3جنوب أفريقيا
ـجال حافـ ً
تمتلــك جنــوب أفريقيــا سـ ً
ـا فــي مجــال الســـياسة الوطنيــة للشــباب يرجــع إلــى عــام  1997حين تم صـــياغة
الســـياسة الوطنيــة للشــباب لعــام 2000؛ ورغــم أن هــذه الســـياسة لــم تدخــل حيــز النفــاذ ،إال أنهــا مثلــت إطــار اً
استرشــادي ًا لقطاع الشــباب وقتها ،وارتكز عليها إطار الســـياسة الوطنية لتنمية الشــباب 1 2007-2002؛ ولهذا
تعتبــر الســـياسة الوطنيــة التــي غطــت الفتــرة  2014-2009هــي أول ســـياسة وطنيــة يتــم اعتمادهــا وتطبيقهــا،
وتلتهــا وثيقــة الســـياسة الثانيــة للفتــرة  ،2020-2015ثــم الوثيقــة الثالثــة المطبقــة حاليـ ًا ،والتــي تغطــي الفتــرة
.2 2030-2020
تســتهدف الســـياسة الوطنيــة للشــباب ضمــن الشـــريحة العمريــة  14-35ســنة الذيــن مثلــوا نحــو ثلــث عــدد
الســكان فــي  ،2020تحقيــق رؤيــة الوصــول إلــى “تنميــة متكاملــة وشــاملة ومســتدامة ،واعيــة باالختــاالت
التاريخيــة ،والحقائــق الحاليــة ،والتباينــات فــي بنــاء قــدرات الشــباب حتــى يتمكنوا بدورهم من المســاهمة في بناء
حيــاة أفضــل للجميــع” ،وذلــك مــن خــال تحقيــق عــدة أهــداف؛ هــي :دمــج تنميــة الشــباب فــي صلــب الســـياسات
والبرامــج والميزانيــة الوطنيــة؛ تســـريع وصــول الشــباب إلــى الفــرص االجتماعية والسـياســـية واالقتصادية ذات
الجــودة؛ تحســـين التماســك والوصــول إلــى مقدمــي خدمــات تنميــة الشــباب؛ تســهيل انتقــال الشــباب الســلس
نحــو االســتقالل؛ غــرس ثقافــة حــب الوطــن بيــن الشــباب وتعزيزهــا؛ دعــم مؤسســات تنميــة الشــباب فــي تقديــم
حــزم خدمــات منســقة؛ التعــاون مــع الشــباب فــي بنــاء جنــوب أفريقيــا وأفريقيــا وعالــم أفضــل.
كمــا حــددت “الســـياسة”  12مبـ ً
ـدأ حاكمـ ًا لتحقيــق الرؤيــة والرســالة واألهــداف؛ هــي :اإلتاحة ،والتنمية المســتدامة
القائمــة علــى األصــول ،واالســتجابة للنــوع ،والكليــة ،والتكامــل ،وعــدم التمييــز ،والمشــاركة والدمــج ،والتعويــض،
والمرونــة ،والتماســك االجتماعــي ،والشــفافية ،واالعتمــاد على خدمة/إســهام الشــباب.

وهنــاك ثمانيــة تحديــات رئيســـية تواجــه الشــباب الجنــوب األفريقــي؛ وهــي :وجــود معــدالت انخفــاض عاليــة
وانتقــال منخفــض مــن المدرســة إلــى العمــل؛ وانخفــاض مســتوى المهــارات وعــدم تطابقهــا؛ وتوطــن البطالــة
الهيكليــة بيــن الشــباب وانخفــاض روح رياديــة األعمــال؛ والعوائــد الســـيئة للصحــة النفســـية والعقليــة؛ وحالــة
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة غيــر المأهولــة؛ وتــآكل النســـيج االجتماعــي والمواطنــة النشــطة؛ وعــدم وجــود
مــوارد كافيــة لتنميــة الشــباب؛ وضعــف التنســـيق بيــن الخدمــات المقدمــة لــه .واســتناد ًا إلــى التحديــات الســابقة؛
حــددت الســـياسة الوطنيــة خمــس أولويــات للعمــل؛ هــي :جــودة التعليــم والمهــارات والفــرص الثانيــة؛ والتحــول
االقتصــادي وريــادة األعمــال وخلــق الوظيفــة؛ ودعــم الصحــة الجســدية والعقليــة؛ والتماســك االجتماعــي وبنــاء
األمــة؛ وآليــة فعالــة ومســتجيبة لتنميــة الشــباب .وبداخــل كل مجــال ،حــددت عــدد ًا مــن التدخــات المســتهدفة.
ومن خالل تحليل تطور السـياسة الوطنية للشباب في جنوب أفريقيا ،يمكن اإلشارة إلى مجموعة من
األمور التي تتميز بها ،وهي:
أ .األخــذ فــي االعتبــار تأثيــرات جائحــة كورونــا ،وذلــك
كما برز في إشــارة وزيرة الرئاســة للمرأة والشــباب
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة خــال تقديمهــا لوثيقــة
الســـياسة الوطنيــة للشــباب  ،2020-2030إلــى أن
مراجعــة «الســـياسة» تمــت فــي ظــروف فيــروس
كورونــا ،التــي فرضــت واقعــ ًا معقــد ًا علــى صنــع
القــرار ،خاصــة فــي مجــال تخفيــض خــط األســاس
الــذي تنطلــق منــه هــذه الســـياسة ،ومــا فرضتــه

مــن أهميــة تحصـــين المجتمــع والكتلــة الشــابة مــن
التأثيــرات الســلبية للتحديــات االقتصاديــة واألمــراض
التــي تواجههــم ،والتــي  -وإن كانــت موجــودة قبــل
الجائحــة  -إال أنهــا تفاقمــت بعدهــا ،خاصــة فيمــا
يتعلــق بتعطيــل التعليــم والعزلــة االجتماعيــة
والقلــق إلــى جانــب االنخفــاض العــام فــي الوصــول إلــى
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والجنســـية ،وعــدم وجــود
وظائــف للشــباب الباحــث عنهــا ومعانــاة أصحــاب
األعمــال الشــباب ،وذلــك بســبب اعتبــارات اإلغــاق.

1

National Youth Policy 2009-2014, p.5. Available at: https://www.youthpolicy.org/national/South_Africa_2009_National_Youth_Policy.pdf

2

National Youth Policy 2020-2030, Department of Women, Youth and Persons with Disabilities, Republic of South Africa.
)Available at: NYPDraft-2030-28-July-2020.pdf (women.gov.za
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ب .البنــاء علــى الخبــرات الســابقة بهــدف تحســـين
وتطويــر التدخــات المُ درجــة بـ”الســـياسة”،
ويتضــح ذلــك مــن خــال تخصـــيص جــزء خــاص
يتنــاول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أولويــات عمــل
الســـياسات الســابقة ،ومالحظة تطابق أولويات ث .التأكيــد علــى أهميــة عنصـــر المتابعــة والتقويــم
العمــل المنصــوص عليهــا فــي آخــر ســـياسة
مــن خــال تخصـــيص جــزء مســتقل لــه فــي نهايــة
شــبابية مــع األولويــات التــي ركــزت عليهــا الوثائــق
«الســـياسة الوطنيــة» ،والعمــل علــى تطويــر إطــار
الســابقة للســـياسات الوطنيــة للشــباب مــن
منظــم لتلــك العمليــة خــال أربعــة شــهور مــن
حيــث المضمــون حتــى مــع اختــاف الترتيــب وتغيــر
تاريــخ الموافقــة عليهــا .ويعتمــد ذلــك اإلطــار علــى
بعــض المســميات؛ ففــي وثيقــة ،2009-2014
مجموعــة مــن المؤشـــرات المرتفعــة المســتوى التي
تمثلــت التدخــات فــي :التعليــم ،والمشــاركة
تقيــس إســهامات الجهــات المنفــذة علــى مســتوى
االقتصاديــة ،والصحــة والرفاهيــة ،والتماســك
الدولــة كلهــا مــن خــال إدارة /هيئــة المــرأة والشــباب
االجتماعــي والمشــاركة المدنيــة ،والخدمــة
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وبمــا يتفــق مــع إطــار
الوطنيــة للشــباب .وفــي وثيقــة  ،2015-2020احتــل
ســـياسة التقييــم الوطنــي الــذي وضعتــه الحكومــة.
هــدف المشــاركة االقتصاديــة والتحــول األولويــة
األولــى تــاه هــدف التعليــم والمهــارات والفــرص ج .مواكبــة التطــورات العالميــة مــن خــال التأكيــد علــى
فــي األولويــة الثانيــة ،ثــم هــدف الرعايــة الصحيــة،
تطويــر «الســـياسة» فــي ظــل متطلبــات التطــورات
ثــم التدخــان األخيــران كمــا همــا.1
التكنولوجيــة المتالحقــة ،والتوصـــية بتدخــات تضمن
تعزيــز أهميــة وصــول الشــباب إلــى البيانــات المجانية
ت .انعــكاس تأثيــر الخبــرة التاريخيــة علــى صـــياغة
أو ميســورة التكلفــة ،وإيصــال البنيــة التحتيــة إلــى
الســـياسة الوطنيــة وهــو مــا بــرز فــي اإلبقــاء
أوســع نطــاق مــن المناطــق المحرومــة ومعظمهــا
علــى الســن المرتفعــة لتعريــف الشــباب بســبب
مــن المناطــق الريفيــة ،ودعــم وصــول الشــباب
االختــاالت التاريخيــة ،2وفــي إشــارة أكثــر مــن
إلــى المعلومــات ووســائل االتصــال ،وذلــك ضمــن
جــزء مــن «الســـياسة» إلــى تأثيــرات هــذه الخبــرة
األولويــة الرابعــة الخاصــة بالتماســك االجتماعــي
علــى تباطــؤ النمــو االقتصــادي وتدنــي األوضــاع
وبنــاء األمــة.
المعيشـــية التــي يواجههــا الشــباب ،وفــي اإلبقــاء
علــى التدخــل الخــاص بالتماســك االجتماعــي وبنــاء
األمــة ،وهــو األمــر الــذي اســتمر منــذ الســـياسة
الوطنيــة لعــام .2004

 .4اليابان
أصــدرت اليابــان ســـياستها الوطنيــة لتنميــة الشــباب فــي ديســمبر  .2008وبعدهــا بعاميــن ،اســتبدلت هــذه
الســـياسة بـــ “رؤيــة النــشء والشــباب لعــام  ،”2010والتــي اســتندت إلــى نــص المادة ( 8أ) من قانــون تعزيز تنمية
ودعــم األطفــال والشــباب (القانــون رقــم  71لســنة  )2009الــذي ســنه البرلمــان فــي  ،2009ودخــل حيــز النفــاذ فــي
إبريــل  .3 2010ويُشـــرف علــى تنفيــذ هــذه الرؤيــة – وقــت كتابــة هــذا الدراســة –4وعلــى ســـياسات وبرامــج الشــباب
فــي اليابــان مكتــب رئيــس الــوزراء مباشـــرة ،وذلــك مــن خــال المديــر العــام لســـياسات المجتمــع المتماســك
الــذي تشــمل أولــى مهامــه “التنشــئة الســليمة للشــباب ،بمــا فــي ذلــك تعزيــز التبــادل الدولــي للشــباب”.5
اســتهدفت “الرؤيــة” النــشء والشــباب فــي الشـــريحة العمريــة أقــل مــن  30ســنة .وحــددت خمســة مبــادئ
رئيســـية لعملهــا ،هــي :احتــرام المصالــح الفضلــى لألطفــال والشــباب (اتســاق ًا مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة
لحقــوق الطفــل) ،والشـــراكة بيــن األطفــال والشــباب وكبــار الســن ،وتقديــم الدعــم لألطفــال والشــباب ليثبتــوا
أنفســهم ويصبحــوا أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع ،وتنفيــذ الدعــم الشــامل وفقـ ًا لحالــة كل طفــل علــى حــدة أو
شــاب علــى مســتويات متعــددة عبــر المجتمــع بأســـره ،وإعــادة النظــر فــي كيــف ينبغــي أن يكــون الراشــدون فــي
المجتمــع.
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National Youth Policy 2020, Available at: https://static.pmg.org.za/170607NYP_2020.pdf

2

حرصت الوثيقة على اإلشارة إلى أن ذلك السن يتماشـى مع سن الشباب المنصوص عليه في ميثاق الشباب األفريقي ،وهو  53-51سنة.
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Vision for Children and Young People, Headquarters for Promotion of Development and Support for Children and Young People,
)July 2010. Available at: Japan_2010_Youth_Policy_Vision.pdf (youthpolicy.org

4

أشـرف على تنفيذ السـياسة الوطنية في  2008مقر تنمية الشباب بمجلس الوزراء الياباني  ،Headquarters for Youth Developmentوعلى رؤية النشء والشباب وقت
إصدارها في  2010مقر تعزيز التنمية ودعم النشء والشباب Headquarters for Promotion of Development and Support for Children and Young People
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)Policies on Cohesive Society, Cabinet Office. Available at: Policies on Cohesive Society - Cabinet Office Home Page (cao.go.jp
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وفــي ضــوء هــذه المبــادئ ،حُ ــددت ثــاث أولويــات للعمــل؛ هــي :مســاعدة األطفــال والشــباب علــى تعلــم كيفيــة
عيــش حيــاة نشــطة وســعيدة ،ودعــم األطفــال والشــباب وأســـرهم الذيــن يواجهــون الصعوبــات ،وتطويــر
داعميــن مختلفيــن لتنفيــذ اإلجــراءات علــى المســتوى المحلــي.
وبنــاء علــى هــذه األولويــات واألهــداف ،اســتهدفت “الرؤيــة” تنفيــذ مجموعــة متكاملــة مــن اإلجــراءات علــى
المســتويين المركــزي والمحلــي؛ منهــا علــى ســبيل المثال :المهارات الحياتية األساســـية للشــباب ،ودعم برامج
التربيــة المدنيــة ،وتحســـين أنظمــة االستشــارة لضمــان صحــة الشــباب وســامتهم ،وتشــجيع االســتقالل
المهنــي والتوظيــف .وأوضحــت الرؤيــة أنــه ســـيتم مراجعتهــا كل خمــس ســنوات.
وتتميز التجربة اليابانية في مجال الشباب بعدد من األمور هي:
أ.

التــزام مجلــس الــوزراء بتقديــم تقريــر دوري عــن وضــع األطفــال والشــباب وحالــة تنفيــذ تدابيــر التنميــة
والدعــم لألطفــال والشــباب التــي قامــت بهــا الحكومــة إلــى الجمعيــة الوطنيــة (البرلمــان اليابانــي) مــرة
كل ســنة ،وذلــك وفقـ ًا للمــادة  6مــن القانــون رقــم  71لســنة  .2009ويُشــار إلــى هــذا التقريــر باســم “الكتــاب/
الورقــة البيضــاء حــول النــشء والشــباب” .وقــد تــم خــال الفتــرة مــن إصــدار رؤيــة النــشء والشــباب فــي
 2010وحتــى عــام  ،2020إصــدار عــدد ( )11تقريــر ًا وفق ـ ًا للقانــون.

ب .دوريــة القيــام باســتطالعات ومســوح رأي عــن أوضــاع النــشء والشــباب فــي الدولــة كان آخرهــا المســح
الــذي أجــراه مكتــب رئيــس مجلــس الــوزراء خــال الفتــرة نوفمبــر  -ديســمبر  2019علــى عينــة مــن  10آالف
طفــل وشــاب فــي الشـــريحة العمريــة  13-19ســنة ،وغطــى ســبعة مجــاالت ،هــي :النظــرة إلــى الحياة/اإلنجــاز،
والصعوبــات التــي يواجههــا األطفــال والشــباب ،والعالقــة مــع اآلخريــن ،ووكاالت الدعــم ،واألنشــطة مــع
اآلخريــن خــارج المدرســة ومــكان العمــل ،والمشــاركة االجتماعيــة ،والرؤيــة المســتقبلية.1
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1

أطلقــت أيرلنــدا اســتراتيجيتها الوطنيــة فــي المُ ــدة  2020-2015للشــباب فــي الشـــريحة العمريــة  24-10ســنة.
وارتكــزت هــذه الســـياسة علــى “إطــار السياســة الوطنيــة لألطفــال والشــباب  :2020-2014عوائــد أفضــل ونتائــج
أكثــر إشـــراق ًا” للشـــريحة العمريــة أقــل مــن  25ســنة ،والــذي يعتبــر اإلطــار األوســع واألشــمل المنظــم لســـياسة
النــشء والشــباب فــي الدولــة ،وهــي تُكمــل االســتراتيجية الوطنيــة لمشــاركة األطفــال والشــباب فــي صنــع
القــرار .2020-2015
هدفــت االســتراتيجية إلــى “تمكيــن جميــع الشــباب مــن تحقيــق أقصـــى إمكاناتهــم مــن خــال احتــرام حقوقهــم
وســماع أصواتهــم مــع حمايتهــم ودعمهــم أثنــاء انتقالهــم مــن الطفولــة إلــى ســن الرشــد” ،وذلــك مــن خــال
العمــل علــى تحقيــق خمســة مخرجــات رئيســـية ،هــي :ســامة عقليــة وجســدية نشــطة وصحيــة ،وتحقيــق
اإلمكانــات الكاملــة فــي جميــع مجــاالت التعلــم والتنميــة ،وتحقيــق األمــن والحمايــة مــن األذى ،وتوفيــر األمــن
االقتصــادي والفــرص ،وضمــان االتصــال واإلســهام والمشــاركة .وذلــك بواقــع هدفيــن لــكل مُ خــرج مــن
المخرجــات المســتهدفة.
فعلــى ســبيل المثــال ،تضمــن المخــرج األول الخــاص بالســامة العقليــة والجســدية النشــطة والصحيــة هدفين
همــا :تمتــع الشــباب بأســلوب حيــاة صحــي ،والســـيما فيمــا يتعلــق بصحتهــم الجســدية والعقليــة والجنســـية
ورفاههــم ،واســتفادة الشــباب مــن المشــاركة فــي األنشــطة الترفيهيــة والفــرص الثقافيــة ،بمــا فــي ذلــك
العمــل الشــبابي والفنــون والرياضــة .وتضمــن المخــرج الثالــث الخــاص باألمــن والحمايــة مــن األذى هــدف دعــم
الشــباب ،وخاصــة الضعفــاء والمهمشـــين منهــم؛ ليشــعروا باألمــان فــي المنــزل والمدرســة ،وفــي مجتمعاتهم
وعبــر اإلنترنــت ،وتمكينهــم مــن التحــدث عالنيــة عنــد الشــعور بعــدم األمــان أو الضعــف ،والهــدف اآلخــر هــو توفيــر
أماكــن ومســاحات آمنــة للشــباب علــى نحــو يمكنهــم مــن االختــاط وتنميــة أنفســهم.

وشــملت الســنوات الســابقة مســوح ًا ركــزت علــى عــدد مختلــف مــن القضايــا حيــث ركــز مســح  2019علــى
ســبيل المثــال علــى مقارنــة المواقــف الخاصــة بشــباب اليابــان وعــدد مــن الــدول األجنبيــة تجــاه قضايــا
النظــرة إلــى الحيــاة ،واألمــة والمجتمــع ،والمجتمــع المحلــي ،والعمــل التطوعــي ،والوظيفــة ،والمدرســة،
واألســـرة ،وذلــك بهــدف التعــرف بدقــة علــى خصائــص ومشــاكل الشــباب اليابانــي .وشــملت هــذه الــدول
كوريــا الجنوبيــة ،والواليــات المتحــدة ،والمملكــة المتحــدة ،وألمانيــا ،وفرنســا ،والســويد.2

ولتحقيــق هــذه المخرجــات واألهــداف ،حــددت وثيقــة االســتراتيجية أكثــر مــن  50أولويــة عمــل خــال الفتــرة
2015-2017؛ منهــا تعزيــز خدمــات الصحــة النفســـية للشــباب عبــر اإلنترنــت والمضمونــة الجــودة بيــن الشــباب
وداخــل أماكــن العمــل الشــبابي والتعليــم ،وتطويــر ســـياسة وخطــة عمــل وطنيــة لمعالجــة قضـــية الســمنة بيــن
الشــباب ،وتطويــر نظــام وطنــي لالعتــراف بالتعليــم الرســمي وغيــر الرســمي بمــا يتماشـــى مــع توصـــية مجلــس
االتحــاد األوروبــي لعــام  2012باعتمــاد التعليــم غيــر الرســمي والرســمي ،وتعزيــز مبــادرات ريــادة األعمال الشــبابية
فــي المــدارس وفــي بيئــة العمــل الشــبابي ودعمهــا.

ج .توســـيع نطــاق معالجــة مشــاكل النــشء والشــباب الذيــن يعانــون صعوبــات الحيــاة لتشــمل أيضــ ًا
تحســـين أوضــاع أســـرهم.

وقــد اســتندت اســتراتيجية أيرلنــدا فــي صـــياغتها علــى عمليــة تشــاور وطنــي شــارك فيهــا خــال الفتــرة ديســمبر
 - 2014مــارس  2015أكثــر مــن  4600شــخص ،منهــم  4آالف شــاب وفتــاة دون ســن الخامســة والعشـــرين،
وعلــى آراء الشــباب فــي المشــاورات الســابقة ،والتــي تــم تضميــن نتائجهــا فــي عــدد مــن التقاريــر التــي أصدرتهــا
الحكومــة ،ولعــل أبرزهــا التشــاور الوطنــي فــي عــام  ،2011والــذي شــارك فيــه حوالــي  67ألــف شــاب وفتــاة ،وتــم
نشـــر نتائجــه فــي نوفمبــر  .2 2012كمــا أن هــذه المشــاورات لــم تقتصـــر علــى الشــباب مــن خــال اســتطالع الــرأي
عبــر اإلنترنــت ،بــل شــملت أيض ـ ًا مســح آراء العامليــن مــع الشــباب بشــكل منفصــل.

د .تميــز الممارســة علــى المســتوى الدولــي ،وذلــك مــن خــال البرنامجيــن اللذيــن ينفذهمــا مكتــب مجلــس
الــوزراء ،وهمــا :إرســال الشــباب اليابانييــن ودعــوة الشــباب األجانــب إلــى اليابــان باســتخدام الطائــرات،
والتبــادل المتعــدد الجنســـيات باســتخدام الســفن ،وأبرزهــا ســفينة شــباب العالــم ،وســفينة جنــوب شـــرق
آســـيا واليابــان للشــباب .وبعــد انتهــاء برامــج التبــادل ،ينضــم الشــباب اليابانــي إلــى جمعيــة الخريجيــن
والمنظمــة الدوليــة لتبــادل الشــباب فــي اليابــان ،وينضــم الشــباب األجنبــي إلــى روابــط خريجــي هــذه البرامــج
القائمــة فــي دولهــم ،والتــي تتــم بتنســـيق مــع الســفارات اليابانيــة حــول العالــم.3
غيــر أنــه مــع هــذا ،فــإن اليابــان تفتقــد إلــى مجالــس وطنيــة للشــباب ،وعــادة مــا يشــارك الشــباب فــي المجتمــع
المدنــي حســب القطــاع؛ ومــن أبــرز الشــبكات الشــبابية القطاعيــة رابطــة الشــباب اليابانــي للبيئــة ،وشــبكة
شــباب اآلســـيان فــي اليابــان.4

وتتميــز تجربــة أيرلنــدا فــي مجــال صـــياغة الســـياسة الوطنيــة بطابعهــا المؤسســـي ،واعتمادهــا علــى المنظمات
الشــبابية ســواء فــي عمليــة الصـــياغة أو المتابعــة والتقويــم .فقــد أســندت عمليــة وضــع الســـياسة ،بالتعــاون
مــع الشـــركاء خــال الفتــرة  ،2014-2013إلــى اللجنــة االستشــارية الوطنيــة للعمــل الشــبابي .وبعــد هــذا شــكلت
الــوزارة مجموعــة عمــل االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب لتطويــر عمــل اللجنــة الســابقة ،وتــم دعــم عمــل
المجموعــة مــن قبــل مجموعــة استشــارية شــ ّكلها مجلــس الشــباب الوطنــي فــي أيرلنــدا الــذي يضــم فــي
عضويتــه حوالــي  18منظمــة شــبابية تطوعيــة.
وهــذه االســتراتيجية واإلشـــراف علــى تنفيذهــا تــم إســنادها إلــى هيئــة/إدارة النــشء وشــؤون الشــباب ،3والتــي
شــكلت فريقـ ًا قائــد ًا لتنفيــذ االســتراتيجية مــن اإلدارة والخبــراء المعنييــن يكــون مــن ضمــن مهامــه إصــدار تقريــر
ســنوي عــن التقــدم فــي تنفيــذ االســتراتيجية ،والقيــام بمهمــة التقييــم فــي نصــف مــدة تطبيــق االســتراتيجية،
أي فــي عــام .2017
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Factsheet: Japan. Available at: Japan | Factsheets | Youthpolicy.org
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 .6المملكة األردنية الهاشمية
تعتبــر المملكــة األردنيــة الهاشــمية ثانــي دولــة عربيــة قامــت بوضــع ســـياسة وطنيــة للشــباب بعــد مملكــة
البحريــن فــي عــام  ،2004إذ أطلقــت اســتراتيجيتها األولــى للفتــرة مــن  ،2009-2009وذلــك بعــد تنظيــم لقــاءات
وحمــات اســتماع شــارك فيهــا  90481شــاب ًا وفتــاة ،وانعقــدت لقــاءات مــع المســؤولين عــن المؤسســات
الشــبابية فيهــا ،وشــملت االســتراتيجية تســعة مجــاالت ،هــي :المشــاركة ،والحقــوق المدنيــة والمواطنــة،
واألنشــطة الترويجيــة ووقــت الفــراغ ،والثقافــة واإلعــام ،وتكنولوجيــا المعلومــات ،والعولمــة ،والتعليــم
والتدريــب ،والعمــل ،والصحــة والبيئــة.1

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

الجدول رقم ()1
محاور عمل االستراتيجيات الوطنية للشباب 2019 – 2005

وكســابقتها ،اعتمــدت االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب للفتــرة  2 2025-2019فــي منهجيتهــا علــى آراء الشــباب
مــن خــال نتائــج الدراســة المســحية لواقــع الشــباب فــي المملكــة واحتياجاتهــم ،والتــي شــارك فيهــا  60ألــف
شــاب وفتــاة فــي  ،2017وعلــى نتائــج اســتطالع الــرأي والمجموعــات البؤريــة التــي قامــت بهــا وزارة الشــباب فــي
العــام نفســه ،والتــي تــم مراجعتهــا ألغــراض وضــع االســتراتيجية مــن خــال التواصــل مــع الشــباب عبــر مختلــف
األدوات التقنيــة ،وجلســات العصــف الذهنــي المركــزة ،وكذلــك علــى نتائــج لقــاءات العامليــن والخبــراء والقيــادات
الشــبابية.
وعــددت الوثيقــة المدخــات التــي اعتمــدت عليهــا فــي صـــياغتها ،والتــي اتســمت بالشــمولية والتكامــل ،بحيــث
شــملت باإلضافة آلراء الشــباب التوجيهات الم َلكية ،وخطط الدولة وبرامجها؛ مثل وثيقة األردن  2025ووثيقة
ســـياسات الفرصــة الســكانية المحدثــة لعــام  ،2017وخطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي  ،2018واالســتراتيجيات
الوطنيــة ذات العالقــة التــي أصدرتهــا وزارات الدولــة المختلفــة أو التــي غطــت موضوعــات قطاعيــة مثــل
االســتراتيجية الوطنية للتشــغيل  2020-2011واســتراتيجية الحد من الفقر  ،2020-2013واالســتراتيجية الوطنية
لتنميــة المــوارد البشـــرية  .2016-2025عــاوة علــى مخرجــات االســتراتيجية الوطنيــة الســابقة ،ونتائــج الدراســة
التقييميــة لالســتراتيجية األولــى  ،2009-2004والتجــارب الرياديــة فــي مجــال االســتراتيجيات والســـياسات
الوطنيــة للشــباب ،وتحليــل البيئــة الداخليــة والخارجيــة للعمليــة الشــبابية باســتخدام أســلوب التحليــل الرباعــي،
والتغذيــة الراجعــة مــن الجهــات المعنيــة.

م

2009 - 2005

2015 - 2011

.1

المشاركة

الحقوق المدنية والمواطنة

التعليم والتكنولوجيا

.2

الحقوق المدنية والمواطنة

المشاركة المجتمعية

المواطنة الفاعلة

.3

األنشطة الترويجية ووقت الفراغ

النموذج األردني الخاص ببناء
الشخصـية الشبابية

المشاركة والقيادة الفاعلة

.4

الثقافة واإلعالم

األصالة والحداثة

الريادة والتمكين االقتصادي

.5

تكنولوجيا المعلومات والعولمة

الحاكمية الرشـيدة

سـيادة القانون والحاكمية الرشـيدة

.6

التعليم والتدريب

التنمية الشاملة المستدامة

األمن والسلم المجتمعي

.7

العمل

التغيير الحقيقي ومحركات التغيير

الصحة والنشاط البدني

.8

الصحة

األمن الناعم (األمن اإلنساني)

.9
.10

البيئة

1

2025 - 2019

األمن الوطني والسالمة الوطنية
البيئة اآلمنة

وتتميز التجربة األردنية في مجال الشباب بأربعة أمور أساسـية:

فــي هــذا اإلطــار ،اســتهدفت االســتراتيجية الشــباب فــي الشـــريحة العمريــة  30-12ســنة بهــدف الوصــول إلــى
رؤيــة “شــباب أردنــي الهويــة واالنتمــاء عالمــي التفكيــر” ،وتحقيــق الهــدف الوطنــي المتعلــق بـ “بناء جيــل قادر على
اإلبــداع واالبتــكار ذي إنتاجيــة مرتفعــة” ،وذلــك مــن خــال ســبعة محــاور ،هــي :التعليــم والتكنولوجيــا ،والمواطنــة
الفاعلــة ،والمشــاركة والقيــادة الفاعلــة ،والريــادة والتمكيــن االقتصــادي ،وســـيادة القانــون والحاكمية الرشـــيدة،
واألمــن والســلم المجتمعــي ،والصحــة والنشــاط البدنــي.

 األول :إدخــال المتغيــرات الجديــدة فــي العمــل الشــبابي فــي وثيقــة الســـياسة ،فقــد أضــاف مشـــروعوثيقــة  2011-2015محوريــن للســـياسة يتعلقــان بالنمــوذج األردنــي الخــاص ببناء الشخصـــية الشــبابية،
والتغييــر الحقيقــي ومحــركات التغييــر .كمــا أبــرزت أن “األوضــاع السـياســـية غيــر المســتقرة فــي
المنطقــة وتأثيرهــا علــى الشــباب واتجاهاتهــم” 2تعتبــر مــن ضمــن التهديــدات التــي تواجــه تنفيــذ
االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب .2019-2025

ويالحــظ مــن تحليــل هــذه المحــاور أنهــا أعطــت أولويــة أولــى لمحــور التعليــم والتكنولوجيــا بـ ً
ـدال مــن المشــاركة
والحقــوق المدنيــة والمواطنــة الــذي ميــز اســتراتيجيات العمــل الســابقة .ويأتــي ذلــك منســجم ًا مــع الهــدف
الوطنــي العــام الــذي حددتــه االســتراتيجية ،وذلــك كمــا يتضــح فــي الجــدول رقــم ( ،)1كمــا أنهــا حــددت مجموعــة
مــن األهــداف االســتراتيجية التــي يســعى كل محــور إلــى تحقيقهــا.

 والثانــي :تحديــد مشـــروعات رئيســية يتــم تنفيذهــا فــي إطــار خطــة عمــل االســتراتيجية ،فعلــى ســبيلالمثــال ،تضمــن الهــدف األول الخــاص بتطويــر بيئــة تعليميــة علميــة وتربويــة آمنــة وداعمــة ومحفــزة
الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات عــدد ًا مــن المشـــروعات المقترحــة؛ كالتــي تمثلــت فــي تطويــر
المناهــج التعليميــة والتربويــة لتصبــح أكثــر تشــاركية وإنتاجيــة ومواكبة للتطور التكنولوجي ،وتحســـين
البيئــة التعليميــــة والتربويــة فــي المــدارس والجامعــات ،وبنــاء قــدرات معلمــي وأســاتذة الجامعــات
فــي مجــال العمــل الشــبابي ،وتطويــر برامــج مجتمعيــة تربــط الشــباب بالواقــع الـفـعـلـــي لمجتمعهــم
مـــن خــال توظيــف التكنولوجيــا ،وتعزيــز مشـــاركة الشــباب فــي النشــاطات الصيفيــة فــي المــدارس
والجامعــات وربطهـــا بمنصــات األنشــطة الالمنهجيــة بالدولــة ...إلــخ .وتضمــن كل مشـــروع الجهــة
المســؤولة عــن التنفيــذ ،والشـــركاء ،والفتــرة الزمنيــة الالزمــة للتنفيــذ ،ومؤشـــرات األداء ،ومعادلــة
قيــاس المؤشـــر ،والمســتهدف العــام أو الســنوي ،والمخاطــر المتعلقــة بتنفيــذ الهــدف.
 والثالــث :تحديــد مصــادر التمويــل مــن خــال تحمّ ــل كل جهــة حكوميــة تكلفة تنفيذ األهــداف المتعلقةبهــا ،وإعطــاء وزارة الشــباب والرياضــة الــدور الرئيســـي فــي عمليــة متابعة وتقويم تنفيذ االســتراتيجية
بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة ،بحيــث “تقــوم كل جهــة معنيــة بقيــاس مؤشـــرات األداء كمــا هــي
محــددة فــي االســتراتيجية وفــق اآلليــة المعتمــدة فــي وزارة الشــباب للمتابعــة والتقييــم .كمــا تتولــى
كل جهــة مســؤولة إعــداد التقاريــر الدوريــة وتقديمهــا لــوزارة الشــباب ،والتــي تقــوم بدورهــا بتجميــع
كافــة التقاريــر مــن الجهــات المنفــذة وإعــداد تقريــر شــامل لإلنجــاز ورفعــه لرئاســة الــوزراء لالطــاع
عليــه والتوجيــه”.3

 1مشـروع تطوير قطاع الشباب في األردن ،االستراتيجية الوطنية للشباب/المرحلة الثانية  -2015-2011ملخص وثيقة االستراتيجية ،عمان 30 ،ديسمبر  .2010ويبدو أن هذه
االستراتيجية لم تصدر أو يتم العمل بها ،كما يتضح في عدم إشارة االستراتيجية الوطنية للشباب  2025-2019لها.
1

االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن  ،2009-2005المجلس األعلى للشباب ،متاح على الرابطhttp://www.hcy.gov.jo/node/89 :

2

االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن  ،2025-2019مرجع سابق ،ص .25

2

االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن  ،2025-2019وزارة الشباب والرياضة .متاح على الرابطhttp://www.moy.gov.jo/?q=ar/node/2769 :

3

المرجع السابق ،ص .20
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ـي بالشــباب ،ويتضــح ذلــك مــن خــال اســتضافة أكبــر
 والرابــع :التميــز فــي مجــال العمــل الدولــي المعنـ ّعــدد مــن المكاتــب اإلقليميــة لألمــم المتحــدة مقارنــة بالــدول العربيــة األخــرى ،مثــل مصـــر وتونــس ،وفــي
تقديمهــا لقــرار مجلــس األمــن رقــم  2250لســنة  2015حــول “الشــباب واألمــن والســلم” والــذي اعتمــده
ً
ـتكماال للجهــود التــي بدأهــا األميــر الحســـين بــن عبــدهللا الثانــي،
المجلــس فــي ديســمبر  ،2015وأتــى اسـ
خــال رئاســته جلســة النقــاش المفتوحــة فــي مجلــس األمــن حــول “دور الشــباب فــي مجابهــة التطــرف
العنيــف وتعزيــز الســام .“1كمــا قدمــت المملكــة األردنيــة أول مبعــوث لألميــن العــام لألمــم المتحــدة
لشــؤون الشــباب ،وهــو الســـيد/أحمد الهنــداوي ،وشــغل منصبــه خــال الفتــرة  ،2 2017-2013وانتقــل
بعدهــا ليتولــى منصــب الســكرتير العــام لمنظمــة الكشــفية العالميــة (مــارس .)...- 2017

 .7المغرب
يعتبــر المغــرب مــن الــدول المتميــزة فــي مجــال الســـياسات الوطنيــة للشــباب ،حيــث أصــدر «االســتراتيجية
الوطنيــة المندمجــة للشــباب  .3»2030-2015وذلــك بعــد سلســلة مــن التطــورات التــي هدفــت إلــى تمكيــن
الشــباب وأهمهــا صــدور دســتور  ،2011والــذي أفــرد مــادة خاصــة أوجبــت علــى الســلطات اتخــاذ التدابيــر الالزمــة
تجــاه توســـيع وتعميــم مشــاركة الشــباب فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسـياســـية،
ومســاعدتهم علــى االندمــاج فــي الحيــاة النشـــيطة واالجتماعيــة ،وتيســـير وصولهــم إلــى مجــاالت الثقافــة
والعلــم والتكنولوجيــا والفــن والرياضــة واألنشــطة الترفيهيــة ،وإنشــاء مجلــس استشــاري للشــباب والعمــل
الجمعــوي (الفصــل  ،)33وقــد تــم النــص علــى مهــام هــذا المجلــس فــي الفصــل  170مــن الدســتور .4وكذلــك نــص
القانــون التنظيمــي لمجلــس النــواب الصــادر عــام  2011علــى تخصـــيص  30مقعــد ًا مــن الشــباب الذكــور ممــن ال
يزيــد ســنهم علــى أربعيــن ســنة وقــت االقتــراع (المــادة .5)23
وعــزز ذلــك إشــارة خطــاب الملــك محمــد الســادس إلــى الشــعب فــي  20أغســطس  ،2012والــذي أوضــح أنــه
«يجــب التعامــل مــع الشــباب كطاقــة مفعلــة للتنميــة ،وهــو مــا يقتضـــي بلــورة اســتراتيجية شــاملة ،وذلــك
باعتمــاد ســـياسة تجمــع ،بشــكل متناغــم ومنســجم ،مختلــف هــذه الخدمــات» ،وتــم تنظيــم الحــوار الوطنــي
للشــباب فــي شــهر ســبتمبر مــن العــام نفســه ،والــذي شــارك فيــه  27ألــف شــاب وشــابة.
وتســتهدف االســتراتيجية الشــباب فــي الشـــريحة العمريــة  15-29ســنة ،والذيــن بلــغ عددهــم فــي عــام 2015
حوالــي  30%مــن إجمالــي عــدد الســكان مــع توســـيع نطــاق عمــل االســتراتيجية ليتجــاوز هــذا الســن فــي أوســاط
الفئــات المحرومــة مــن الشــباب حتــى «يتســنى لهــم االســتفادة مــن الســـياسات المندمجــة ويتــم إدماجهــم
االجتماعــي واالقتصــادي».
كمــا تهــدف االســتراتيجية إلــى ضمــان اســتثمارات نوعيــة فــي الشــباب المغربــي «علــى غــرار االســتثمارات فــي
الطفولــة» ،وتوفيــر الخطــوط العريضــة والتوجهــات االســتراتيجية لمجمــوع الفاعليــن العمومييــن فــي مجــال
النهــوض بالشــباب ،وضمــان تناســق العمــل الحكومــي الــذي يســتهدف الشــباب ،وإتمــام االســتراتيجيات
والمخططــات القطاعيــة ،وذلــك كلــه مــن خــال خمســة محــاور أساســـية؛ هــي :الرفــع مــن الفــرص االقتصاديــة
المتاحــة للشــباب ومــن قابليتهــم للتشــغيل ،وتطويــر ولوجهــم إلــى الخدمــات األساســـية وتحســـين جودتهــا
وتقليــص الفــوارق الجغرافيــة ،وتشــجيع مشــاركتهم الفاعلــة فــي الحيــاة االجتماعيــة والمدنيــة وفــي صناعــة
القــرار ،وتقويــة المقتضـــيات المؤسســاتية المتعلقــة بالتواصــل واإلعــام والتقييــم والحوكمــة.
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وفــي مجــال الجــدول الزمنــي إلدخــال هــذه المحــاور حيــز التنفيــذ ،حــددت االســتراتيجية  62إجــراءً ذا أولويــة للتحقيــق
فــي عــام  ،2020و 75إجــراءً تكميليـ ًا حتــى  ،2030وأوردت االســتراتيجية ملحقـ ًا خاصـ ًا بذلــك الغــرض (هــو الملحــق
رقــم .)3
وباإلضافــة إلــى المجــاالت التقليديــة لســـياسات الشــباب ،تميــز المغــرب فــي عملــه الشــبابي بالحــرص علــى
تفعيــل دور الشــباب فــي الممارســة السـياســـية .واتضــح ذلــك مــن خــال القانــون التنظيمــي لألحــزاب فــي
المغــرب وتعديالتــه خــال الفتــرة  ،-2021 2011والــذي أبقــى فــي آخــر تعديــل لــه فــي مايــو  2021فــي المــادة 26
علــى أنــه “يعمــل كل حــزب سـياســـي علــى توســـيع وتعميــم مشــاركة النســاء والشــباب فــي التنميــة السـياســـية
للبــاد .كمــا يتعيــن علــى كل حــزب سـياســـي أن يحــدد فــي نظامه األساســـي نســبة الشــباب الواجب إشـــراكها في
األجهــزة المســـيرة للحــزب” .1وتزامــن هــذا مــع اســتحداث الالئحــة الوطنيــة الخاصــة بالشــباب فــي  ،2011والتــي
خصصــت  30مقعــد ًا للشــباب تحــت ســن  40ســنة فــي البرلمــان مــن أصــل  395عضــو ًا ينتخبــون باالقتــراع العــام
المباشـــر عــن طريــق االقتــراع بالالئحــة قبــل أن يتــم إلغاؤهــا بموجــب تعديــات القانــون التنظيمــي لمجلــس
النــواب فــي  2021بعــد حالــة جــدل بيــن المؤيديــن والمعارضـــين لوجودهــا.2

 .8دولة اإلمارات العربية المتحدة
قامــت حكومــة دولــة اإلمــارات فــي أكتوبــر  2016بإطــاق األجنــدة الوطنيــة للشــباب 3بهــدف خلــق “جيــل مــن
الشــباب المنتــج يتمتــع بــروح المبــادرة والريــادة ويجســدون القيــم اإلماراتيــة” .وحــددت األجنــدة خمســة أهــداف
رئيســـية تســعى لتحقيقهــا خــال فتــرة خمــس ســنوات ،هــي :شــباب مشــارك ومُ مَ كــن يســاهم بفاعليــة فــي
وضــع برامــج العمــل المحليــة والعالميــة ،وشــباب وطنــي متمســك بالقيــم يجســد الهويــة والثقافــة الوطنيــة،
وشــباب منتــج وريــادي يحقــق كامــل إمكانياتــه ،وشــباب مســؤول ومســتقر يخطــط للمســتقبل ،وشــباب يتمتــع
بالصحــة وآمــن يدافــع عــن وطنــه .وبداخــل كل هــدف رئيســـي مجموعــة مــن األولويــات الفرعيــة.
واســتندت األجنــدة فــي صـــياغتها إلــى تحليــل المراحــل العمريــة للشــباب فــي الشـــريحة العمريــة  15-35ســنة،
ـي وآمــن ،والبــدء فــي تكويــن
والتــي تتمثــل أبــرز تحوالتهــا الرئيســـية فــي :التعليــم ،والعمــل ،واتبــاع نمــط حيــاة صحـ ّ
أســـرة ،وممارســة المواطنــة والعمــل الوطنــي .وكذلــك تــم الربــط بيــن األجنــدة ورؤيــة اإلمــارات  ،2021واألجنــدة
الوطنيــة للدولــة ،واالســتراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة .وكســائر وثائــق الســـياسات الوطنيــة للشــباب ،اتبعــت
األجنــدة نهج ـ ًا تشــاركي ًا فــي صـــياغتها حيــث اعتمــدت علــى آراء الشــباب ســواء مــن خــال الحلقــات الشــبابية،
أو مجالــس الشــباب المحليــة ،أو اســتطالع رأي الشــباب ،أو مشــاركاتهم علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي
مــن خــال الحــوار الوطنــي حــول الشــباب الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشـــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه هللا.
واعتمــد هــذا النهــج التشــاركي علــى تاريــخ متأصــل فــي الحالــة اإلماراتيــة بشــأن مشــاركة الشــباب فــي صـــياغة
االســتراتيجيات والســـياسات الوطنيــة للشــباب؛ ففــي عــام  2010نصــت االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب التــي
أطلقتهــا وزارة الثقافــة وتنميــة المجتمــع علــى اختيــار مجموعــة مــن المتطوعيــن الشــباب لتكويــن نــواة شــبابية
يطلــق عليهــا “ســفراء االســتراتيجية” ،يبلــغ عددهــا  100متطــوع ،تمثلــت مهمتهــم فــي المشــاركة باألفــكار
وطــرح تصوراتهــم فــي إطــار بلــورة خطــة االســتراتيجية وتنفيذهــا ،إضافــة لترجمتهــا إلــى مشــاريع رياديــة يطلــق
عليهــا “مشــاريع اهتمامــات الشــباب” ،وقــام الســفراء بوضــع الخطــط وتنفيذهــا وتقييمهــا ،لتنطلــق مــن
المجتمــع نفســه وتلبــي احتياجــات الشــباب وقتهــا.4
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مجلس األمن الدولي يعتمد قرار ًا تاريخي ًا حول الشباب والسلم واألمن بطلب من األردن ،أخبار األمم المتحدة 9 ،ديسمبر  ،2015متاح على الرابط :مجلس األمن الدولي
يعتمد قرار ًا تاريخيا حول الشباب والسلم واألمن بطلب من األردن | أخبار األمم المتحدة ()un.org
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احمد الهنداوي يتحدث عن تعيينه مبعوث ًا لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الشباب ،برنامج حلوة يا دنيا  -األردن 5 ،إبريل  .2014متاح على الرابط :احمد الهنداوي يتحدث
عن تعيينه مبعوثا لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الشباب YouTube
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انظر نص االستراتيجية على الرابطhttp://delegation.mjs.gov.ma/tarfaya/images/pdf/stratgie.pdf :

4

دستور المملكة المغربية ،األمانة العامة للحكومة ،مديرية المطبعة الرسمية .2011 ،متاح على الرابطhttp://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/constitution_2011_Ar.pdf :

5

قانون تنظيمي رقم  27.11يتعلق بمجلس النواب المغربي ،الجريدة الرسمية المغربية ،عدد  19 ،5987ذو القعدة  17( 1432أكتوبر  .)2011تغيرت هذه المادة في تعديالت
القانون في  2016لتنص على أن تكون هذه المقاعد مخصصة للشباب من الجنسـين.

2

3

انظر :األحزاب السـياسـية – القانون التنظيمي ،وزارة العدل ،المملكة المغربية ،صـيغة محينة بتاريخ  17مايو .2021
ارتكزت أسانيد المؤيدين وغالبيتهم من المنتمين للشبيبات الحزبية /أمانات الشباب على أن الالئحة مكنت الشباب من الحصول على عضوية مجلس النواب بعد أن كان
يتم تهميشهم من جانب األحزاب السـياسـية ،في حين جاءت غالبية االنتقادات من عدم وضوح المعايير الخاصة بعملية اختيار األحزاب لهؤالء الشباب ،ومن اقتراح بعض
الشباب في عام  2016أهمية منع كل من دخل البرلمان عن طريق الالئحة من الترشح مرة ثانية ،انظر في عملية الجدل:
 تمثيل الشباب في البرلمان المغربي :نقاش مستمر في أفق «انتخابات تشـرين» ،موقع جريدة الحياة اللندنية 28 ،مارس .2016 إلغاء الئحة الشباب االنتخابية يثير الجدل في المغرب ،اإلندبندنت العربية 5 ،فبراير .2021 إلغاء الئحة الشباب االنتخابية يثير الجدل في المغرب | إندبندنت عربية ()independentarabia.comأجندة الشباب ،المؤسسة االتحادية للشباب .متاح على الرابطhttps://agenda.youth.gov.ae/#agenda-development :

 4يوسف ورداني ،سـياسات إدماج الشباب في الوطن العربي .رؤية وتقييم (القاهرة :معهد البحوث والدراسات العربية ،)2016 ،ص .37
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الفصل الرابع :أفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات العامة ونظم حوكمة قطاع الشباب

وفــي  ،2018وبهــدف تنســـيق حركــة الشــباب بيــن المســتويين المركــزي والمحلــي ،وضمان التنســـيق في تنفيذ
الخطــط واالســتراتيجيات واألنشــطة بيــن مجالــس الشــباب المحليــة وبيــن خطــة الدولــة المركزيــة فــي مجــال
الشــباب تحــت شــعار “بمجهــود الشــباب ،ومــن أجــل الشــباب ،وبمشــاركة الشــباب” ،اســتحدثت الحكومــة
المؤسســة االتحاديــة للشــباب .وبعدهــا بعاميــن ،وتحديــد ًا فــي التعديــل الــوزاري لمجلــس الــوزراء فــي ،2020
تــم دمــج قطــاع الشــباب مــع وزارة الثقافــة ،وتغييــر مســمى الــوزارة لتكــون وزارة الثقافــة والشــباب ،وعكــس
ذلــك اهتمامـ ًا أكبــر بقضايــا الشــباب علــى صعيــد الدولــة.1

وباإلضافــة إلــى األجنــدة الوطنيــة للشــباب ،أطلقــت المؤسســة االتحاديــة للشــباب اســتراتيجية خاصــة بهــا
للفتــرة  2020-2025تســعى إلــى تحقيــق ثالثــة أهــداف اســتراتيجية؛ هي :بناء الشخصـــية ،وتطويــر البيئة الحاضنة،
وتعزيــز المشــاركة ،وذلــك علــى نحــو يتســق مــع خبــرات عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة التــي يوجــد لوزاراتهــا
ومؤسســاتها الوطنيــة ســـياسات واســتراتيجيات منظمــة لعملهــا.

وتتميــز التجربــة اإلماراتيــة فــي مجــال الشــباب بالتكامــل والشــمولية ،ســواء علــى مســتوى الســـياسات
أو البرامــج أو البنيــة المؤسســـية المســؤولة عــن تنفيذهــا ،وذلــك كمــا يلــي:
 .1اهتمــام القيــادة السـياســـية :بــرز هــذا فــي حــرص كل مــن صاحــب الســمو الشـــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه هللا ،وصاحــب الســمو الشـــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم دبــي ،رعــاه هللا ،علــى تطويــر األطــر المؤسســـية
والتنفيذيــة الخاصــة بالعمــل الشــبابي وضمــان تمثيــل الشــباب فــي المؤسســات ولقــاء الشــباب
والتواصــل الدائــم معهــم .واتضــح هــذا المعنــى األخيــر بجــاء فــي الخلــوة الشــبابية التــي حضرهــا
صاحــب الســمو الشـــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،لمــدة يوميــن فــي ســبتمبر  2016للحــوار مــع
الشــباب والمســؤولين والنقــاش حــول قضايــا الشــباب وكيفيــة تمكينهــم فــي الدولــة ،موضحــ ًا
وقتهــا علــى شــبكة تويتــر أن “أغلبيــة شــعبنا هــم مــن فئــة الشــباب ،واالهتمــام بهــم اهتمــام
بمســتقبلنا ،وتنميتهــم تنميــة لدولتنــا ،نحــن دولــة شــابة ونفخــر بشــبابنا» ،وهي تصـــريحات تكمل ما
قالــه ســموه فــي مناســبات ســابقة مــن أن “الحكومــات ال تســتطيع بنــاء تنميــة راســخة لشــعوبها
مــن دون شـــراكة حقيقيــة مــع شــبابها.1
 .2دمــج الشــباب فــي منظومــة القيــادة :تــم فــي  10فبرايــر  2016تعييــن معالــي شــما المزروعــي وزيــرة
دولــة لشــؤون الشــباب عــن عمــر  22ســنة ،وبلــغ متوســط عمــر الــوزراء الجــدد فــي هــذه الحكومــة
التــي عُ رفــت بحكومــة المســتقبل  38عام ـ ًا .2وفــي يونيــو  ،2019صــدر قــرار مجلــس الــوزراء بتعزيــز
مشــاركة شــباب وشــابات الدولــة فــي مجالــس الهيئــات والمؤسســات والشـــركات الحكوميــة بمــا
ال يقــل عــن عضــو واحــد ،وممــن ال تتجــاوز أعمارهــم الـــ  30عامـ ًا ،ولمــدة تتــراوح مــن ســنتين إلــى ثــاث
ســنوات.3
 .3المؤسســاتية والحوكمــة الرشـــيدة :اعتمــد مجلــس الــوزراء فــي فبرايــر  2016إنشــاء مجلــس
شــباب اإلمــارات ليعمــل “كجهــة استشــارية للحكومــة فــي الموضوعــات التــي تخــص الشــباب”؛
وذلــك لكونــه حلقــة وصــل بيــن الشــباب وبيــن صنــاع القــرار ،وجهــة لرفــع التوصـــيات للحكومة لرســم
الســـياسات واالســتراتيجيات التــي تســهم فــي حــل قضايــا الشــباب.

وفــي  ،2017اســتحدثت الحكومــة آليــة مجالــس الشــباب لضمــان تمثيــل وجهــات نظــر الشــباب وتلبيــة
احتياجاتهــم فــي مراحــل صناعــة القــرارات الحكوميــة وتطويــر المشـــروعات الخاصــة بهــم ،وبلــغ عددهــا أربعــة
مجالــس باإلضافــة إلــى مجلــس شــباب اإلمــارات؛ وهــي :مجالــس الشــباب المحليــة ( 7مجالس على مســتوى
اإلمــارات الســبع) ،ومجالــس الشــباب الوزاريــة ( 8وزارات ،)4ومجالــس الشــباب المؤسســـية فــي القطاعيــن
الخــاص والعــام ( 81مجلســ ًا) ،ومجالــس الشــباب العالميــة (مجلســان فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة
المتحدة).
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محمد بن راشد يطلق حوار ًا وطني ًا حول تمكين الشباب” ،موقع البيان اإلماراتي 28 ،سبتمبر :2016
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-09-28-1.2723678
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دولة اإلمارات العربية المتحدة وتمكين الشباب ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 17 ،ديسمبر https://bit.ly/3uM7zyi .2019

3

مجلس الوزراء يعتمد قرار إشـراك الشباب في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية ،جريدة االتحاد اإلماراتية 12 ،يونيو .2019

4

بالرغم من إشارة صفحة المؤسسة االتحادية إلى وجود سبعة مجالس شبابية في وزارات الداخلية ،والموارد البشـرية والتوطين ،والصحة ووقاية المجتمع ،والتربية
والتعليم ،والخارجية والتعاون الدولي ،وتطوير البنية التحتية ،ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ،ووزارة العدل ،فإن عدد هذه المراكز قد زاد إلى تسعة بعد إعالن
وزارة الدفاع في سبتمبر  2020عن إنشاء مجلس شباب وزارة الدفاع” ،بالتنسـيق والتعاون مع وزارة الثقافة والشباب .انظر :اإلمارات نموذج ملهِ م في التمكين الشامل
للشباب ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية 4 ،أكتوبر https://bit.ly/3FoZxAd .2020

 .4شــمول المبــادرات والبرامــج التــي أطلقتهــا المؤسســة االتحاديــة للشــباب ،وأبرزهــا على الصعيد
المؤسســـي مراكــز الشــباب  ،Hub-Youth -والتــي تســتهدف الشــباب فــي الشـــريحة العمريــة 35-
 15ســنة ،2ومبــادرة مجالــس الشــباب ،ومركــز الشــباب العربــي ،والمختبــر التفاعلــي للشــباب .وعلــى
صعيــد برامــج الحلقــات الشــبابية ،تــم إطــاق مبــادرة األكاديميــة الصـــيفية لشــباب اإلمــارات،
والمدرســة المهنيــة لشــباب اإلمــارات ،والمبــادرة العالميــة لشــباب اإلمــارات ،وحملــة فخــر ،و100
مُ وجِّ ــه ،وعالمــة بمجهــود الشــباب ،والبرنامــج الوطنــي لقيــم شــباب اإلمــارات ،ومناظــرات الشــباب.

 .9مصـر
تمثلــت التجربــة األولــى لوجــود وثيقــة خاصــة بالشــباب فــي مصـــر بالســـياسة القوميــة للشــباب التــي طرحهــا
الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم عــام  ،2004بهــدف التنســـيق بيــن الفاعليــن المختلفيــن فــي العمــل
الشــبابي ،وقيــام الــوزارات والهيئــات الحكوميــة المعنيــة بتحويــل األهــداف واالســتراتيجيات الــواردة فيهــا إلــى
خطــط عمــل وبرامــج تنفيذيــة  .لكــن هــذه الوثيقــة لــم تكــن “ســـياسة وطنيــة” علــى غــرار الســـياسات القوميــة
للمــرأة والطفــل التــي أطلقــت فــي هــذه المرحلــة أو علــى غــرار الســـياسات الوطنيــة للشــباب فــي بعــض الــدول
العربيــة األخــرى ،كالمملكــة األردنيــة ومملكــة البحريــن.
وفــي خطــوة الحقــة وبالتحديــد فــي يوليــو عــام  ،2018تــم اإلعــان عــن إطــاق ســـياسة وطنيــة للشــباب فــي
مصـــر ،حيــث أعلــن رئيــس مجلــس الــوزراء خــال إلقائــه بيــان الحكومــة آنــذاك “إطــاق ســـياسة وطنيــة للشــباب
والرياضــة تشــارك فيهــا كل فئــات المجتمــع” ،وذلــك ضمــن المحــور الرابــع الخــاص ببنــاء اإلنســان المصـــري
 ،وفــي هــذا اإلطــار أطلقــت وزارة الشــباب والرياضــة الحــوار حــول االســتراتيجية الوطنيــة المصـــرية للشــباب
والنــشء للفتــرة .3 2026-2021
ويتضــح مــن تحليــل منهجيــة إعــداد مســودة االســتراتيجية التــي تــم توزيعهــا علــى المشــاركين فــي جلســات
الحــوار التــي أجرتهــا الــوزارة مــع ممثلــي الفئــات الشــبابية واألجهــزة الحكوميــة حتــى يونيــو  2021عــدد مــن األمــور؛
ومنهــا:
أ .اتبــاع المســودة أســلوب ًا تشــاوري ًا فــي صـــياغتها مــن خــال عقــد  17ورشــة عمــل وجلســة اســتماع فــي مختلــف
محافظــات الجمهوريــة إلــى جانــب عــدد مــن ورش العمــل مــع الفئــات النوعيــة للشــباب ،وتوزيــع اســتبيان
قــام بملئــه مــا يزيــد علــى  10آالف شــاب وفتــاة ،وتضمــن  50سـ ً
ـؤاال محــدد ًا باإلضافــة إلــى إتاحــة تلقــي عــدد مــن
التعليقــات واآلراء.
ب .االعتمــاد علــى رصــد ومســح  16اســتراتيجية وطنيــة قطاعيــة أطلقتهــا باقــي وزارات الدولــة ،وتمــس فــي
عملهــا فئــة الشــباب؛ أبرزهــا االســتراتيجية القوميــة للســكان  ،2015-2030والخطــة االســتراتيجية للحــد مــن
الــزواج المبكــر  ،2015-2020واالســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنف ضد المرأة  ،2015-2020واالســتراتيجية
الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصـــرية  ،2030واالســتراتيجية القوميــة للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار .2030

1

زايد وضعهم على قمة أولوياته ..وثقة القيادة أوصلتهم إلى المريخ 50 .عام ًا من تمكين الشباب أفرزت كوادر إماراتية أسست إلنجازات نوعية ،صحيفة البيان اإلماراتية19 ،
يوليو https://bit.ly/3muSLAo .2021
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تم افتتاح أول مركز شباب في دبي  2017بهدف ربط الشباب بمجاالت تهتم بـتوفير الوظائف والنمو االقتصادي ،والتعليم والتعلم مدى الحياة ،واالبتكار وريادة األعمال،
التوجيه والشـراكات ،والصحة والسالمة الجسمانية ،ووفق ًا للمنشور على موقع المؤسسة االتحادية في يوليو  ،2021فإنه يوجد بالدولة  13مركز ًا للشباب.

3

انظر منهجية إعداد وتطوير االستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ،مسودة وثيقة تم توزيعها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصـرية
واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان بعنوان “االجتماع الفني األول لممثلي الوزارات والجهات الحكومية
والعامة إلعداد وصـياغة االستراتيجية الوطنية المصـرية للشباب والنشء” ،الخميس  10يونيو  ،2021القاهرة ،المركز األوليمبي بالمعادي.
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ج .االعتمــاد علــى تحليــل وضــع الدولــة فــي المؤشـــرات والتقاريــر الدوليــة ذات الصلــة المباشـــرة بالشــباب
والنــشء؛ مثــل تقريــر تنميــة الشــباب العالمــي الصــادر عــن منظمــة الكومنولــث ،كل خمــس ســنوات
(نســخة  ،1)2016ومؤشـــر الشــباب العالمــي الــذي يصــدره منتــدى مســك العالمــي (نســخة  ،)2018ومؤشـــر
رفــاه الشــباب الــذي يصــدر عــن المؤسســة الدوليــة للشــباب كل ثالثــة أعــوام (نســخة  ،)2017ومؤشـــر تقــدم
الشــباب الــذي تصــدره شـــركة  Deloitteبالشـــراكة مــع المنتــدى األوروبــي للشــباب .كمــا اعتمــدت علــى عــدد
مــن المؤشـــرات والتقاريــر الدوليــة ذات الصلــة غيــر المباشـــرة بالشــباب والنــشء؛ مثــل مؤشـــرات التنميــة
البشـــرية ،والتنافســـية العالميــة ،والمؤشـــر العالمــي لريــادة األعمــال ،ومؤشـــر االبتــكار العالمــي ،ومؤشـــر
رأس المــال البشـــري ،ومؤشـــر ســهولة ممارســة األعمــال .أضــف إلــى هــذا عــدد ًا مــن التوجهــات العالميــة
واإلقليميــة؛ مثــل نتائــج اســتطالع رأي الشــباب العربــي فــي نســخته الحاديــة عشـــرة .2019
د .تحليــل عــدد مــن االســتراتيجيات العربيــة والدوليــة فــي قطــاع الشــباب ،وشــمل ذلــك اســتراتيجيات دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن ومملكــة األردن.
هـ .التحليــل الرباعــي ألوضــاع قطــاع الشــباب والنــشء (الفــرص والتهديــدات وعوامــل القــوة والضعــف) ،وتحليل
البيئــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة وفقــ ًا لمعطيــات الشــباب والنــشء  ،PESTEL Analysisوتحليــل
البيئــة العامــة للدولــة المصـــرية.
و .تحديــد مرجعيــات ومنطلقــات صياغــة االســتراتيجية فــي عــدد مــن الوثائــق الوطنيــة أبرزهــا :الدســتور،
واســتراتيجية التنميــة المســتدامة :رؤيــة مصـــر  ،2030وخطــاب التكليــف الرئاســـي للحكومــة ،وبرنامــج عمــل
الحكومــة  ،2022-2018واالســتراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة والمتقاطعــة .وكذلــك فــي عــدد مــن الوثائــق
والمرجعيــات الدوليــة واإلقليميــة أبرزهــا :أهــداف التنميــة المســتدامة  ،2030واســتراتيجية األمــم المتحــدة
للشــباب ،وقــرار مجلــس األمــن رقــم  2250حــول الشــباب والســلم واألمــن الدولييــن ،وأجنــدة أفريقيــا ،2063
وميثــاق الشــباب األفريقــي ،واالســتراتيجيات والسياســات الشــبابية العربيــة والدوليــة.
وبنــاء علــى هــذه المنهجيــة ،والتــي تشــابهت إلــى حــد كبيــر مــع المنهجيــة التــي اعتمــدت عليهــا االســتراتيجية
الوطنيــة للشــباب فــي المملكــة األردنيــة  ،2025-2019اســتهدفت االســتراتيجية المصـــرية الشــباب والنــشء فــي
الشـــريحة العمريــة  40-5ســنة ،وحــددت عــدد ًا مــن الســمات النفســية والســلوكية الخاصــة بــكل مرحلــة ،وذلــك
لتحقيــق رؤيــة الوصــول إلــى “شــباب ونــشء مصـــري يتمتــع بنمــط حيــاة ســليم ويفتخــر باالنتمــاء للوطــن ،وقــادر
علــى االبتــكار والمنافســة عالمي ـ ًا والمشــاركة فــي التنميــة المســتدامة” ،مــن خــال ثمانيــة محــاور للعمــل؛ هــي:
المهــارات الحياتيــة والمســتقبلية والتكنولوجيــة ،والثقافــة والترفيــه واإلبــداع الفنــي ،والصحــة واللياقــة البدنيــة
وممارســة الرياضــة ،والمشــاركة فــي االقتصــاد وريــادة األعمــال ،والعمــل التطوعــي وتنميــة المجتمــع والحفــاظ
علــى البيئــة ،والمتطلبــات األساســية للمعيشــة ،والمواطنــة والمشــاركة السياســية ،وحوكمــة قطــاع الشــباب
والرقمنــة واإلحصائيــات الشــبابية.
وأفــردت االســتراتيجية لــكل محــور خطــة عمــل خاصــة بــه موضحــ ًا بهــا اســم المشـــروع/المبادرة ،ووصفــه
المختصـــر ،وحالــة المشـــروع (قائــم أو مســتحدث) ،ودوريــة التنفيــذ (محــدد أو مســتمر) ،ومؤشـــر قيــاس األداء،
والوضــع الراهــن مــن حيــث إدراجــه فــي الخطــة التنفيذيــة لــوزارة الشــباب والرياضــة للمشـــروعات القائمــة،
والمســتهدف موزعــ ًا حســب الســنوات ،والجهــة المســؤولة عــن التنفيــذ ،والجهــات األخــرى المشــاركة فيــه.
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أصدرت منظمة الكومنولث في أغسطس  2021نسخة التقرير لعام  .2020التقرير متاح على:
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واســتندت مســودة االســتراتيجية المُ شــار إليهــا إلــى تجربــة متميــزة فــي تمكيــن الشــباب علــى أكثــر مــن مســتوى؛
فعلــى مســتوى االهتمــام الرئاســـي ،خصــص الرئيــس عبدالفتــاح السـيســـي عــام  2016عام ـ ًا للشــباب ،وشــارك
فــي المؤتمــرات الوطنيــة للشــباب ( 7مؤتمــرات) التــي تــم عقدهــا فــي أكثــر مــن محافظــة؛ مثــل :جنــوب ســـيناء
(شـــرم الشـــيخ) ،والقاهــرة وأســوان واإلســماعيلية ،واإلســكندرية ،وبحضــور عــدد كبيــر مــن قيــادات الدولــة علــى
المســتويين التنفيــذي والتشـــريعي ،وأطلــق البرنامــج الرئاســـي لتدريــب الشــباب علــى القيــادة فــي ديســمبر عــام
 2015الــذي تخــرج فيــه حتــى يوليــو  2021عــدد  1500شــاب وشــابة تــم الدفــع بعــدد منهــم فــي مناصــب نــواب
المحافظيــن وفــي المكاتــب الفنيــة للــوزراء والمســؤولين.
وعلــى مســتوى العمــل المؤسســـي ،صــدر القــرار الجمهــوري بإنشــاء األكاديميــة الوطنيــة لتدريــب الشــباب
علــى غــرار المدرســة الوطنيــة الفرنســـية لــإدارة فــي أغســطس  2017بهــدف “تحقيــق متطلبــات التنميــة
البشـــرية للكــوادر الشــبابية بكافــة قطاعــات الدولــة ،واالرتقــاء بقدراتهــم ومهاراتهــم” ،وضمــت أربعــة برامــج
رئاســـية لتأهيــل الشــباب ،هــي :البرنامــج الرئاســـي لتأهيــل الشــباب للقيــادة ( ،)PLPوالبرنامــج الرئاســـي لتأهيــل
الشــباب األفريقــي للقيــادة ( ،)APLPوالبرنامــج الرئاســـي لتأهيــل المتفوقيــن للقيــادة ،والبرنامــج الرئاســـي لتأهيــل
التنفيذييــن للقيــادة.1
وقــد مثلــت األكاديميــة إطــار ًا مؤسســـي ًا لتصعيــد عــدد مــن الكــوادر الشــابة لتولــي المناصــب التنفيذيــة فــي
الــوزارات والهيئــات القضائيــة .كمــا تــم تدشـــين ورعايــة عــدد مــن األطــر المؤسســـية المجتمعيــة لتمكيــن
الشــباب؛ مثــل تنســـيقية شــباب األحــزاب والسـياســـيين التــي تأسســت فــي  12يونيــو  2018ونجحــت فــي الدفــع
بعــدد مــن أعضائهــا لعضويــة مجلــس النــواب والشـــيوخ ،2وكذلــك تدشـــين اتحــاد شــباب الجمهوريــة الجديــدة
أثنــاء حضــور الرئيــس عبدالفتــاح السـيســـي للمؤتمــر األول للمشـــروع القومــي “حيــاة كريمــة” باســتاد القاهــرة
فــي يوليــو  2021بهــدف تحقيــق عــدة أهــداف أبرزهــا “دعــم الحــراك المجتمعــي الشــبابي مــن خــال توظيــف القــوى
الشــبابية فــي عمــل مؤسســـي منظــم” ،و”توســـيع نطــاق الشـــراكات مــع كافــة الجهــات الحكوميــة والخاصــة
لدعــم وتمكيــن الكــوادر الشــبابية ذات الخبــرات العلميــة”،3
وأدت هــذه الجهــود إلــى زيــادة الدفــع بعــدد مــن الشــباب لتولــي المناصــب العامــة .تمثــل ذلــك فــي تعييــن  11نائبـ ًا
شــاب ًا تحت  40ســنة في مناصب نواب المحافظين منهم  6نواب من تنســـيقية شــباب األحزاب والسـياســـيين،
وفــي تعييــن شــبكة كبيــرة مــن معاونــي ومســاعدي الــوزراء مــن الشــباب بلــغ عددهــم فــي منتصــف عــام  2018مــا
يقــرب مــن  50مســاعد ًا ومعاون ـ ًا ،وصاحــب ذلــك زيــادة تمثيــل الشــباب فــي المجالــس التشـــريعية ،فبلــغ عــدد
النــواب الشــباب فــي مجلــس النــواب لعــام  2015عــدد  59نائب ـ ًا تحــت ســن  35ســنة ،وفــي مجلــس النــواب لعــام
 2020عــدد  137نائب ـ ًا تحــت أربعيــن ســنة منهــم  19فــي الشـــريحة العمريــة  30-25ســنة .4ومــا زال الشــباب فــي
انتظــار تحقيــق النــص الدســتوري فــي المــادة  180بتخصـــيص  25%مــن عضويــة المجالــس المحليــة للشــباب فــي
الشـــريحة العمريــة  35-21ســنة ،ويقــدر عــدد مقاعــد الشــباب بنحــو  13ألــف مقعــد فضـ ً
ـا عــن  25%مــن المقاعــد
للنســاء والفتيــات.
وعلــى مســتوى العمــل الدولــي ،تــم إطــاق منتــدى شــباب العالــم فــي نوفمبــر  ،2017وتــم تنفيــذ ثــاث نســخ منــه
خــال الفتــرة  2019-2017بحضــور مــا يقــرب مــن  3آالف شــاب مــن مختلــف دول العالــم فــي كل منتــدى ،وذلــك
للنقــاش والحــوار حــول القضايــا التــي تهــم الشــباب علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي .وتــم اعتمــاد المنتــدى
فــي فبرايــر  2021مــن لجنــة التنميــة االجتماعيــة التابعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي باألمــم المتحــدة
كمنصــة دوليــة لمناقشــة قضايــا الشــباب.5
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الفصل الرابع :أفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات العامة ونظم حوكمة قطاع الشباب

 .10مملكة البحرين
تعتبــر مملكــة البحريــن أول دولــة عربيــة تفــرد ميثــاق عمــل وطنــي للشــباب مــع مطلــع األلفيــة الجديــدة فــي
فبرايــر  ،2001عمـ ً
ـا بنــص المــادة الخامســة مــن الدســتور التــي نصــت علــى دور الدولــة فــي رعايــة فئــة الشــباب.
وهــي أول دولــة عربيــة تضــع اســتراتيجية وطنيــة للشــباب فــي  2004تغطــي الفتــرة  ،2009-2005وشــارك فــي
المناقشــات حولهــا مــا يقــرب مــن  16ألــف شــاب وشــابة فــي الشـــريحة العمريــة  ،30-15أي بمــا يعــادل  8.9%من
الســكان الشــباب ،وذلــك فــي إطــار مــا عُ ــرف بحملــة “صــوت الشــباب”.
فعلــى الصعيــد المؤسســـي ،تــم تعييــن الشـــيخ ناصـــر بــن حمــد ممثــل الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون
الشــباب فــي مايــو ( 2014فــي عمــر  23ســنة) ،1وتعييــن وزيــر خــاص بشــؤون الشــباب والرياضــة فــي .2015
وعلــى صعيــد السياســات ،2أطلقــت الحكومــة البرنامــج الوطنــي لتطويــر قطــاع الشــباب والرياضــــة “اســتجابة”
فــي مــارس  2018بهــدف “إيجــاد منهــج مبتكــر فــي تحريــر قطــاع الشـــباب والرياضـــة مــن البيروقراطيــة وتذليــل
العقبــات والنهــوض بالقطــاع وفتــح األبــواب والفــرص أمــام الجميــع للمشــاركة ،وتحويــل قطــاع الشــباب
والرياضــة ليكــون نموذجــ ًا للعمــل المؤسســـي الحكومــي باإلضافــة إلــى العمــل المشــترك مــع الــوزارات
والجهــات الحكوميــة فــي كل مــا يتعلــق بأمــور الشــباب والرياضــة ،ومشــاركة القطــاع الخــاص ،والتحــول مــن
وحــدات تشــغيلية إلــى جهــات رقابيــة وتنظيميــة” ،وذلــك مــن خــال ســت أولويــات ترتكــز علــى إحســاس الشــباب
باألمــن واالســتقرار ،وأنهــم مســموع لهــم فــي المجتمــع ،وأنهــم مرغوبــون ومدعومــون منــه وموثــوق بهــم فيــه،
وإحساســهم باألمــل.
ومــن أبــرز المبــادرات المطبقــة فــي إطــار البرنامــج توســـيع فئــة الشــباب المســتفيدين مــن الخدمــات والبرامــج
واألنشــطة التــي تقدمهــا الــوزارة فــي ينايــر  2019ليشــمل النــشء والشــباب فــي الشـــريحة العمريــة  35-0ســنة
بـ ً
ـدال مــن  29-15ســنة ،3ومدينــة الشــباب  ،2030ومنصــة تواصــل ،وهيئــة تمكيــن لدعــم المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة ،وبرنامــج فــرص لتدريــب الشــباب فــي الشـــركات والمؤسســات ،وتطويــر المراكــز الشــبابية
النموذجيــة “مراكــز تمكيــن الشــباب”.4

وفــي ختــام هــذا الجــزء يمكــن اإلشــارة إلــى ملحوظتيــن مهمتيــن ينبغــي أخذهمــا فــي االعتبــار عنــد وضــع ســـياسة
وطنيــة للشــباب وهمــا مــا يلــي:

 .1اختالف تأثير السـياق المحيط:
يختلــف وضــع السياســة الوطنيــة للشــباب باختــاف الســياق المحيــط بهــا ،وهــو مــا يتضــح بجــاء عنــد مقارنــة
خبــرات الــدول العربيــة بغيرهــا مــن الــدول فــي أوروبــا؛ فبالنظــر إلــى الطبيعــة الفيدرالية/االتحاديــة لعــدد مــن
الــدول األوروبيــة ،فإنــه ال توجــد بهــا سياســات وطنيــة للشــباب بالمعنــى الحرفــي للمفهــوم ،وغالب ًا مــا يتم تنظيم
أوضــاع الشــباب مــن خــال الواليــات الفيدراليــة مثلمــا هــو الحــال فــي النمســا التــي تقــع مســؤولية تشــجيع
الشــباب وعملــه خــارج قطــاع المــدارس علــى عاتــق الواليــات الفيدراليــة فــي المقــام األول ،وذلــك مــن خــال
إدارات الشــباب فــي حكومــات المقاطعــات ،5وكذلــك فــي إنجلتــرا التــي ال يوجــد فيهــا ســـياسة وطنيــة مكتوبــة،6
وذلــك علــى عكــس الــدول العربيــة التــي يوجــد فــي معظمهــا وزارات مركزيــة معنيــة بالتعامــل مــع فئــة الشــباب.

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

ويتضــح تأثيــر البيئــة المحيطــة عنــد تحليــل وثائــق الســـياسات الوطنيــة ،إذ يالحــظ أن عــدد ًا كبيــر ًا مــن الــدول
الناميــة ينحــو إلــى رفــع الحــد األقصـــى لســن الشــباب المســتهدف بتنفيــذ االســتراتيجية علــى نحــو يمكــن مــن
الوصــول إلــى فئــات أوســع ،ويتضــح ذلــك علــى ســبيل المثــال فــي حــاالت المغــرب ( 29ســنة) ،ولبنــان ( 29ســنة)
ومملكــة البحريــن ( 30ســنة) ،والمملكــة األردنيــة ( 30ســنة) ،وجنــوب أفريقيــا ( 35ســنة) ،ودولــة اإلمــارات (35
ســنة) ،وأفغانســتان ( 35ســنة) ،ومصـــر ( 40ســنة) ،وذلــك علــى خــاف إنجلتــرا ( 19ســنة) ،وأســتراليا ( 24ســنة)،
وأيرلنــدا ( 24ســنة) ،والنمســا ( 24ســنة) ،وفنلنــدا ( 25ســنة) ،وكنــدا ( 25ســنة).
وال يبــرز اختــاف تأثيــر البيئــة المحيطــة بشــكل كبيــر عنــد تحليــل مجــاالت /أولويــات العمــل ،فهنــاك شــبه اتفــاق
علــى أولويــة قضايــا التعليــم واالبتــكار ،والتوظيــف ،والقيــادة والمشــاركة ،والصحــة العقليــة والبدنيــة ،وتحســـين
اآلليــات المؤسســـية للعمــل مــع الشــباب .وأضــاف بعــض الــدول مجــاالت أخــرى تتماشـــي مــع نطــاق اهتمامهــا
مثــل كنــدا التــي خصصــت أحــد محــاور ســـياستها للبيئــة والعمــل المناخــي ،وجنــوب أفريقيــا التــي ركــزت علــى
التماســك االجتماعــي وبنــاء األمــة.

.2توقف فاعلية السـياسات الوطنية على التنفيذ
تتوقــف فاعليــة الســـياسات الوطنيــة للشــباب علــى دخولهــا حيــز التنفيــذ الفعلــي ،وعلــى تخصـــيص المــوارد
الماديــة والبشـــرية الالزمــة لتحويلهــا إلــى خطــط وبرامــج عمــل ومتابعــة تنفيذهــا وتقييــم نتائجهــا ،وليــس فقــط
علــى صــدور وثائــق رســمية مــن الدولــة بشــأنها ،أو اســتنادها إلــى قوانيــن لــم تحــظ بالحــوار المجتمعــي والتوافــق
بيــن مختلــف فئــات الشــباب.

ثاني ًا :الدروس المستفادة
يتضــح مــن تحليــل الخبــرات الدوليــة والعربيــة فــي مجــال السياســات الوطنيــة للشــباب وجــود عــدة دروس
مقترحــة يمكــن االســتفادة منهــا لصياغــة سياســة وطنيــة وتنفيذهــا ومتابعتهــا وتقويمهــا ،بمــا يســمح بــأن
تــؤدي الغــرض الــذي وضعــت مــن أجلــه ،وأهــم هــذه الــدروس مــا يلــي:
 .1وجــود اإلرادة السياســـية التــي تضمــن تطبيــق هــذه الســـياسة فــور إقرارهــا ،وبحيــث تتحول مــن مجرد نصوص
صمّ ــاء إلــى واقــع حياتــي مَ عيــش يظهــر فــي تحســـين واقــع الشــباب ومســتقبلهم .ويظهــر هــذا بصــورة
واضحــة فــي إعالنهــا بواســطة رئيــس الدولــة أو فــي وجــوده ،أو بتضمينهــا فــي بيــان الحكومــة الــذي تلقيــه أمــام
البرلمــان ،وفــي تخصـــيص المــوارد الالزمــة لتنفيذهــا ،وذلــك بمــا يضمــن التنســـيق المســتمر بيــن الفاعليــن
المختلفيــن فــي كافــة مراحــل الســـياسة ،خاصــة بالنظــر إلــى الطبيعــة البينيــة للســـياسات الشــبابية ،وتداخــل
االختصاصــات بيــن القائميــن علــى تنفيذهــا علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي كمــا فــي حالــة كنــدا وعــدد مــن
الــدول األوروبيــة.
 .2أهميــة تكامــل هــذه السياســات مــع غيرهــا مــن السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة التــي تنفذهــا الدولــة
فــي المجــاالت األخــرى خاصــة تلــك المرتبطــة بالتعليــم واالبتــكار والتوظيــف وضمــان المســاواة بيــن النــوع
االجتماعــي ،وذلــك علــى النحــو الــذي بــرز فــي خبــرات األردن ومصـــر ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (ســـياسة
توعيــة الشــباب علــى أساســـيات بنــاء المســكن علــى ســبيل المثــال.)1
ويرصــد عــدد الفــت مــن الخبــراء المعنييــن بقضايــا الشــباب فــي الــدول العربيــة أن نجــاح سياســات إدمــاج
الشــباب ال يرتبــط فقــط بالمؤسســات المعنيــة بصــورة مباشـــرة بمجــال الشــباب ،وإنمــا تلعــب المؤسســات
األخــرى أدوار ًا مؤثــرة،
أضــف إلــى هــذا محدوديــة نجــاح المؤسســات الماليــة واالئتمانيــة فــي جــذب قطاعــات واســعة مــن الشــباب
للحصــول علــى قــروض ميســـرة منهــا بســبب عــدم إمكانيــة وفائهــم باألصــول التــي تطلبهــا خاصــة فــي بدايــة
عملهــم ،وعــدم قيــام القطــاع غيــر الرســمي بتنميــة رأس المــال البشـــري العامــل فيــه بســبب أن شـــركاته غيــر
رســمية وال تهتــم بســمعتها وال تريــد إنفــاق مــال فــي تلــك العمليــة.

1
2

تغير االسم فيما بعد ليصبح مستشار الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب.
اإلشارة إلى أن رؤية البحرين  2030لم ُتشـر إلى الشباب إال مرة واحدة في المقدمة عند الحاجة إلى إصالحات متكاملة تغير من شكل النموذج االقتصادي الحالي ،وذلك
يجدر ِ
باإلشارة إلى “نظام التعليم مازال غير قادر على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف المناسبة للنجاح في سوق العمل في المملكة”.

3

تعديل سن الشباب يعزز التنمية ،جريدة البالد البحرينية 3 ،يناير  .2019متاح على الرابط :جريدة البالد | تعديل سن الشباب يعزز التنمية ()albiladpress.com

4

المؤيد :تلبية أولويات الشباب البحريني تشكل مصدر ًا مهم ًا لتمكين القيادات الشبابية ،وكالة أنباء البحرين 12 ،أغسطس .2020

5

سـياسة الشباب في النمسا  -منصة السـياسات الوطنية “  .”EACEAمتاح علىhttps://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/austria/overview :

6

على خالف إنجلترا ،طورت ويلز وإسكتلندا “استراتيجية العمل الوطنية للشباب  ،”2019 2014-وطورت أيرلندا الشمالية سـياستها تحت مسمى “أولويات من أجل الشباب”.

1

هي سـياسة اعتمدها مجلس الوزراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة في أواخر مايو  ،2020وتتضمن إلزام كافة الشباب المتقدمين بطلبات دعم سكني من برامج اإلسكان
االتحادية والمحلية في الدولة بإكمال دورة عن أساسـيات بناء المسكن كشـرط رئيسـي من متطلبات الدعم السكني.

87

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

الفصل الرابع :أفضل الممارسات الدولية في مجال السياسات العامة ونظم حوكمة قطاع الشباب

 .3أن تكــون هــذه الســـياسات جــزء ًا مــن المنظومــة العامــة لرؤيــة الدولــة لذاتهــا فــي إطــار اســتراتيجيتها الوطنية
مثــل رؤيــة اإلمــارات  2021أو مئويــة اإلمــارات  ،2071أو رؤيــة مصـــر  ،2030أو االســتراتيجيات الدوليــة واإلقليميــة
التــي ترتبــط بهــا ،ســواء فــي إطــار األمــم المتحــدة أو المنظمــات اإلقليمية التي تشــارك فــي عضويتها .ويتضح
ذلــك فــي عــدد مــن الســـياسات الوطنيــة للشــباب فــي الــدول األوروبيــة التــي أبــرزت أهميــة التعــاون األوروبــي
فــي مجــال الشــباب كمــا بــرز فــي حالــة فنلنــدا ،وفــي حالــة أيرلنــدا التــي ربطــت بيــن بعــض أولويــات العمــل
التــي تســعى لتحقيقهــا وبيــن التوصـــيات الصــادرة عــن مجلــس االتحــاد األوروبــي ،وفــي مســودة االســتراتيجية
الوطنيــة للشــباب والنــشء فــي مصـــر فــي الجــزء الخــاص بمرجعيــات ومنطلقــات االســتراتيجية.

 .7الشـــراكة مــع منظمــات األمــم المتحــدة فــي مرحلتــي الصـــياغة والتنفيــذ ،ويبــرز ذلــك فــي عــدد كبيــر مــن الــدول
محــل الدراســة ،وعــادة مــا تتــم هــذه الشـــراكات فــي الــدول الناميــة مــع البرنامــج اإلنمائــي لألمــم المتحــدة ،كمــا
فــي حالــة اســتراتيجية دولــة البحريــن  ،2004أو مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان منفــرد ًا كمــا فــي حالتــي
جنــوب أفريقيــا ومصـــر ،أو بالتعــاون مــع اليونيســف كمــا بــرز فــي االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي األردن
 2009-2005وفــي مشـــروع اســتراتيجية  .2015-2011ويالحــظ حــرص اســتراتيجية األردن  2025-2019علــى
تضميــن كافــة مؤسســات األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المؤسســات الدوليــة المعنيــة بالشــباب فــي الشـــراكة
الدوليــة لالســتراتيجية.

 .4أهميــة أن تراعــي السياســة خصوصيــة المجتمعــات المحليــة التــي يتــم تنفيذهــا فيهــا؛ ومن ذلك نص سياســة
الشــباب فــي كنــدا علــى أهميــة كفالــة حقــوق الشــباب مــن الســكان األصلييــن باعتبارهــم مــن أســـرع الفئــات
الديمغرافيــة نمــو ًا ،ولمعاناتهــم الســابقة مــن مظاهــر التهميــش وضعــف الخدمــات المقدمــة إليهــم ،وإفــراد
ً
مســتقال للتماســك االجتماعــي وبنــاء
السياســة الوطنيــة للشــباب فــي جنــوب أفريقيــا  2030-2020محــور ًا
األمــة فــي إطــار االختــاالت التاريخيــة التــي يعانيهــا شــباب الدولــة ،خاصــة بعــد انتهــاء نظــام الحكــم العنصــري.

 .8االسترشــاد بالخبــرات المقارنــة فــي صـــياغة الســـياسة الوطنيــة ،وكذلــك بمقوالت وآراء الشــباب المشــاركين
فــي المشــاورات حولهــا ،وعــرض نمــاذج مميــزة لبعــض الســـياسات التــي تــم تنفيذهــا بالفعــل فــي بعــض
مجــاالت عمــل الســـياسة فــي الفتــرات الســابقة.
ً
مثــا فــي أدوار منتــدى الشــباب حــول
 .9ضمــان مشــاركة الشــباب فــي كافــة مراحــل الســـياسة ،كمــا يتضــح
الســـياسات الشــبابية فــي لبنــان ،1ومجالــس الشــباب فــي اإلمــارات ،ومجلــس الشــباب الوطنــي فــي أيرلنــدا،
وأال يقتصـــر ذلــك فقــط علــى مرحلــة الصـــياغة والتشــاور الوطنــي حــول مكوناتهــا ،بحيــث يكــون للشــباب
والمنظمــات الشــبابية المســتقلة وهيئــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة بقضايــا الشــباب دور أيضــ ًا فــي
عمليــة التنفيــذ والمتابعــة والتقويــم .ويتضــح ذلــك الــدور األخيــر بصــورة واضحــة فــي حالــة مجلــس الدولــة
للشــباب فــي فنلنــدا ،والــذي أعطــاه القانــون اختصاصـ ًا وجوبيـ ًا بإعــداد تقييــم للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ برنامــج
العمــل الوطنــي للشــباب وســـياسة الشــباب مــرة واحــدة خــال كل واليــة حكوميــة.

وبــرز الحــرص علــى عنصـــر الخصوصـــية فــي حالــة األردن؛ فأفــرد مشـــروع االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي
األردن  2015-2011مكانــة متقدمــة للنمــوذج األردنــي الخــاص ببنــاء الشخصـــية الشــبابية ،وللتغييــر الحقيقــي
ومحــركات التغييــر .كذلــك وضــع األردن مجــال المواطنــة الفاعلــة والحقــوق المدنيــة فــي أولويــة متقدمــة
تتــراوح بيــن المركزيــن األول والثانــي فــي اســتراتيجياتها الوطنيــة خــال الفتــرة  ،2019-2005وذلك بما يتماشـــى
مــع تركيبــة الهيــكل الديمغرافــي فــي المجتمــع.
 .5أهميــة مواكبــة هــذه السياســات للتطــورات الناشــئة ،ســواء علــى مســتوى العالــم أو اإلقليــم .ويتضــح ذلــك
فــي السياســة الوطنيــة للشــباب فــي جنــوب أفريقيــا ،والتــي أكــدت علــى ظــروف وضعهــا فــي إطــار جائحــة
كورونــا وتأثيــرات ذلــك علــى الشــباب ،وأهميــة مواجهــة متطلبــات التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة التــي
يشــهدها العالــم فــي الوقــت الحالــي.

فمــن المهــم علــى الجهــة المســؤولة عــن إصــدار الســـياسة الوطنيــة اســتطالع رأي العامليــن مــع الشــباب
ً
تعامــا واحتــكاك ًا مــع فئــات الشــباب،
فــي أثنــاء عمليــة التشــاور الوطنــي حــول الســـياسة بوصفهــم األكثــر
كمــا بــرز فــي حالــة أيرلنــدا واألردن ،والعمــل علــى إصــدار دليــل مبســط حــول العوائــد المترتبــة عــن تطبيــق هــذه
الســـياسة علــى جميــع فئــات الشــباب ،وبلغــة مبســطة تتــاءم مــع احتياجــات كل شـــريحة منهــم.

ً
ً
ومتكامال ينبغي أن يتوافر له مدير مشـروع ،وفريق
مستقال
 .6النظر إلى السـياسة الوطنية باعتبارها مشـروع ًا
عمــل ،وهيكليــة إداريــة تضمــن انســـيابية العمــل وضمــان التنســـيق فــي كافــة المراحــل ،وذلــك باإلضافــة إلــى
فريــق استشــاري شــبابي يعكــس رؤيــة الشــباب للقضايــا التــي تمســهم .وتشـــير الخبــرات اإلقليميــة والدولية
المقارنــة إلــى أنــه عــادة مــا يتبــع هــذا الفريــق الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالشــباب فــي الدولــة أو قــد يكــون علــى
مســتوى أعلــى فــي حالــة عــدم وجــود كيــان حكومــي معنــي بالشــباب كمــا يبــرز فــي تجربــة مكتــب رئيــس مجلــس
الــوزراء فــي اليابــان .وفــي هــذا الصــدد ،تتميــز التجربــة المصـــرية فــي صـــياغة مســودة االســتراتيجية الوطنيــة
الحاليــة للشــباب والنــشء بتعييــن مديــر مشـــروع شــاب لهــا ،ووجــود فريق استشــاري من األكاديميــة العربية
للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري بوصفهــا الجهــة األكاديميــة المســؤولة عــن صـــياغتها.

1

تقدم المنتدى بعد إقرار وثيقة السـياسة الشبابية في  2012بخمسة مشاريع قوانين ،عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماع ًا لمناقشتها في  12فبراير ،2013
وهي :مسودة مشـروع يرمي إلى استحداث مكتب للتنمية الجامعية في الجامعة اللبنانية ،ومسودة اقتراح يرمي إلى تعديل المواد  1و 8و 16و 17من قانون تنظيم وزارة
الشباب والرياضة رقم  629الصادر في  20نوفمبر  ،2004ومسودة مشـروع المدينة السكنية للشباب ،ومسودة مشـروع تعديل القانون الخاص بتخفيض سن الترشح،
باإلضافة الى مسودة اقتراح قانون زيادة الضرائب على التبغ ،وحدد المنتدى على موقعه اإللكتروني أسباب اقتراح هذه المشـروعات .وشارك المنتدى في مارس من
العام نفسه مع األمانة العامة لمجلس النواب وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ندوة بعنوان “دور مجلس النواب في تطبيق السـياسة الشبابية” ناقشت كيفية تحويل
الـتوصـيات التي تضمنتها وثيقة السـياسة الشبابية إلى قوانين وبرامج عمل.
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خاتمـة
فــي ضــوء هــذا العــرض لعــدد مــن الخبــرات الدوليــة
واإلقليميــة لالســتراتيجيات /الســـياسات الوطنيــة
للشــباب ،فإنــه مــن المهــم اإلشــارة إلــى أهميــة االســتثمار
فــي المكــون الشــبابي فــي الــدول العربيــة التــي تتســم
بوجــود طفــرة شــبابية فــي أعمــار ســكانها .ولكــي تتحقــق
أكبــر اســتفادة مــن هــذا المكــون الشــبابي ،فــإن األمــر
يتطلــب وجــود اســتراتيجيات أو ســـياسات تتعلــق بتنظيــم
العمــل فــي مجــال الشــباب بيــن المؤسســات المختلفــة،
كمــا يتطلــب خطط ـ ًا تنفيذيــة محــددة األهــداف واآلليــات
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التوصـيات
والمؤشـــرات وآليــات المتابعــة والتقويــم ومصــادر التمويــل
الالزم ،وإرادة سـياســـية متصلة لوضع هذه االستراتيجيات
والخطــط حيــز التنفيــذ بمشــاركة الشــباب علــى مختلــف
توجهاتهــم وآرائهــم فــي جميــع مراحــل صـــياغة الســـياسة
وتنفيذهــا ومتابعتهــا وتقويمهــا ،وأال يقتصـــر ذلــك النشــاط
علــى المســتوى الوطنــي بــل يتعــداه نحــو بلــورة أجنــدة
شــبابية نشــطة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي بفعــل
التداخــل والتشــابك والــذي يصــل إلــى حــد التماهــي بيــن
شـــريحة الشــباب علــى مســتوى العالــم.

يمكــن فــي هــذا الصــدد تقديــم بعــض التوصـــيات المســتقاة مــن خبــرات هــذه الــدول التــي تــم اســتعراضها فــي
هــذه الفصــل وذلــك علــى النحــو التالــي:

.
.
.
.
.
.
.
.

أهميــة العمــل مــن أجــل تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة للشــباب علــى أرض الواقــع ،مــن خــال تخصـــيص
المــوارد الالزمــة لتحويــل مــا تتضمنــه مــن خطــط إلــى برامــج عمــل حقيقيــة يســتفيد منهــا الشــباب،
وعــدم االكتفــاء بصــدور والوثائــق أو القوانيــن التــي ربمــا لــم تحــظ بالحــوار المجتمعــي والتوافــق بيــن
مختلــف فئــات الشــباب.
االعتمــاد فــي وضــع ومتابعــة الســـياسة الوطنيــة للشــباب وتقييمهــا علــى الشــباب أنفســهم وليــس
علــى الجهــات الحكوميــة المعنيــة ،حيــث يمكــن تشــكيل مجلــس تكــون عضويتــه مــن الشــباب ،ليتولــى
إعــداد تقييــم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة وتقديــم مقترحــات بشــأنها حســب الحاجــة،
علــى أن يتبــع هــذا المجلــس الجهــة الحكوميــة المعنيــة بالشــباب فــي الدولــة أو قــد يكــون علــى مســتوى
أعلــى  -مثــل رئاســة الدولــة أو رئاســة الحكومــة  -فــي حالــة عــدم وجــود كيــان حكومــي معنــي.
إطــاق تقريــر دوري كل عــام أو عاميــن أو  4أعــوام ،يســلط الضــوء علــى وضــع الشــباب فــي الدولــة
والجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة مــن أجــل تمكيــن هــذه الشـــريحة المجتمعيــة.
ضــم شــاب  -علــى األقــل -إلــى عضويــة مجالــس إدارات مؤسســات اإلنتــاج الحكوميــة ،وكذلــك تشــجيع
القطــاع الخــاص علــى اتبــاع النهــج ذاتــه بمــا يســاعد فــي إعــداد كــوادر قــادرة علــى تحمــل المســؤولية.
إجــراء اســتطالعات رأي ومســوح ميدانيــة دوريــة عــن أوضــاع والشــباب ،وذلــك بغرض التعرف المســتمر
علــى أوضــاع هــذه الشـــريحة المجتمعيــة والوقــوف عليها من خالل الشــباب أنفســهم.
األخــذ فــي االعتبــار دائمـ ًا أن تشــمل الســـياسة الوطنيــة للشــباب المســتجدات الدوليــة واإلقليميــة ،بمــا
يجعلهــا قــادرة علــى التعامــل مــع أي تداعيــات يمكــن أن تترتــب علــى هــذه المســتجدات علــى الشــباب
وواقعهــم وأحوالهــم.
مــن المهــم أن تتكامــل الســـياسة الوطنيــة للشــباب مــع غيرهــا مــن االســتراتيجيات التــي تنفذهــا الدولــة
فــي المجــاالت األخــرى خاصــة تلــك المرتبطــة بالتعليــم واالبتــكار والتوظيــف وضمــان المســاواة بيــن
النــوع االجتماعــي وغيرهــا .باإلضافــة إلــى أهميــة العمــل علــى حــل مختلــف مشــكالت الشــباب التــي قــد
يواجهونهــا فــي المجــاالت األخــرى ،ســواء مجــال التعليــم مــن خــال رفــع كفــاءة العمليــة التعليميــة،
ومجــال العمــل مــن خــال توفيــر فــرص عمــل مناســبة وجيــدة لهــم ،وغيرهــا.
التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بالشــباب عند وضع هذه الســـياسة ،بحيث يتم االسترشــاد
بمــا تضعــه هــذه مــن المؤسســات مــن نظــم فــي مجــال الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،وهــو مــا يضمــن
االتســاق مــع المعاييــر الدوليــة المطلوبــة.
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الفصل الخامس

نحو دليل
عربي لتطوير
“السياسـات
الوطنيـة للشبـاب”
ملخص تنفيذي

• القيــام بعمليــة المقارنــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي يســاعد بشــكل فاعــل علــى التعــرف
علــى الممارســات الفضلــى ســواء الوطنيــة أو المحليــة ،وتعميمهــا أو علــى األقــل إبقــاء الجهــود فــي
المســار الصحيــح نحــو تحقيــق األهــداف.
• خطــة التحفيــز تبــدأ مــع أول يــوم لبــدء العمــل علــى تطويــر الســـياسات الوطنيــة للشــباب ،وال تنتهي
إال بتحقيــق كامــل أهــداف الســـياسة ،ويتطلــب التحفيــز المعرفــة بطــرق اتخــاذ القــرارات بتطويــر
ســـياسة علــى المســتوى الوطنــي ،وطــرق اتخــاذ القــرارات بالهيئــات المشــاركة والهيئــات ذات
العالقــة بالســـياسة.
• التنفيــذ هــو المرحلــة التــي تُترجــم فيهــا الســـياسة المختــارة إلــى عمــل ،وأول متطلبات هــذه المرحلة
هــو إظهــار واضــح لاللتــزام مــن جانــب الحكومــة للمؤسســات والمنظمــات المســؤولة إزاء اعتمــاد
هــذه الســـياسة وتنفيذهــا ،كمــا ســـيتطلب االنخــراط الفعــال مــن جانــب تلــك المنظمــات ،والســـيما
الشــباب مــن جميــع قطاعــات المجتمــع.
• حتــى يمكــن تقديــر مــدى تحقيــق الســـياسة الوطنيــة ألهدافهــا وتقويــم المســار كلمــا دعــت الحاجــة،
يجــب أن تتضمــن الســـياسة نصـ ًا يتعلــق بالمتابعــة والتقييــم ،والمعايير والمؤشـــرات ،وأن تشــمل
خطــة العمــل التنفيذيــة اإلجــراءات الخاصــة بذلــك.

• الخطــوة األولــى بعــد أن تأخــذ الحكومــة القــرار بتطويــر “ســـياسات وطنيــة للشــباب” هــي توفيــر التــزام
سـياســـي علــى أعلــى مســتوى ،وتكليــف هيئــة حكوميــة ذات صالحيــات وســلطات وقــدرات كافيــة
لتنســـيق هــذه العمليــة ،واإلشـــراف عليهــا ،مــع تبنــي مبــادئ مشــاركة الشــبان والشــابات فــي كل
مراحــل عمليــة الصـــياغة ،وإقامــة شـــراكة قويــة بيــن أصحــاب الشــأن الرئيســـيين ،وتوفيــر مســتوى
كاف مــن المــوارد.
ٍ
• لضمــان شـــراكة فاعلــة ومتوازنــة ينبغــي أن تتحلــى عمليــة تحديــد وإشـــراك أصحــاب الشــأن/المصلحة
بالمبــادئ الســبعة التاليــة :التكامــل ،والشــفافية ،والتكيــف ،والمصداقيــة ،والصـــرامة ،والفاعليــة مــع
ســهولة التطبيــق ،واإلفــادة.

• التقييــم عمليــة جمــع المعلومــات وتحليلهــا بشــكل مرحلــي ومنظــم لتحديــد مــدى تحقيــق البرامــج
واألنشــطة المطبقــة للرؤيــة واألهــداف ،كم ـ ًا ونوع ـ ًا ،وأثرهــا فــي مجتمــع الشــباب عمل ّي ـ ًا؛ أي يتــم
وفــق إجــراءات منظمــة.

• ال توجــد “صيغــة موحــدة” لبنــود السياســة الوطنيــة للشــباب ،إذ لــكل دولــة خصوصـــيتها ،وعليهــا أن
تحــدد الشــكل والمضمــون المناســبين ،ورغــم ذلــك توجــد بعــض المبــادئ العامــة ،وهنــاك العديــد
مــن الســـياسات الوطنيــة للشــباب المســتكملة فــي مناطــق اإلســكوا وأفريقيــا وأوروبــا ،التــي تحمــل
عناصـــر عــدة مشــتركة منهــا.

• تســتهدف عمليّتــا المتابعــة والتقييــم الكثيــر مــن الشــباب ،ســواء باللقــاءات أو االجتماعــات أو
االســتبيانات وخالفــه ،وبالتالــي مــن الضــروري أن تتبــع القواعــد األخالقيــة ومنهــا :صـــياغة أدوات
وآليــات جمــع المعلومــات بلغــة مفهومــة وصديقــة للشــباب ،واحترام خصوصـــية األفــراد ،والحفاظ
علــى ســـرية المعلومــات ،ونقــل آراء الشــباب بأمانــة وبالعبــارات التــي يســتخدمونها.

• المتابعــة عمليــة منظمــة ومســتمرة وفقـ ًا لخطــة موضوعــة موضــح بهــا األهداف المــراد تحقيقها،
مــع مراجعتهــا بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أن التنفيــذ يتــم فــي اإلطــار الصحيــح .ومؤشـــرات المتابعــة
هــي :مؤشـــرات مرتبطــة بالمخرجــات واألنشــطة ،وأخــرى لجمــع البيانــات بصفــة دوريــة لضمــان
تنفيــذ المشـــروع.
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الفصل الخامس :نحو دليل عربي لتطوير «السياسات الوطنية للشبابة»

مقدمة
ّ
وصنــاع الســـياسات مــن تطويــر “ســـياسة وطنيــة للشــباب” بدولهــم؛
يركــز هــذا الفصــل علــى تمكيــن الشــباب
وســـيتم تنــاول عمليــة التطويــر هــذه فــي مرحلتيــن :األولــى ،مرحلــة بلــورة الســـياسة وصـــياغتها .والثانيــة ،مرحلــة
تفعيــل الســـياسة ،حيــث ســـيراعى فــي المرحلتيــن المعاييــر األمميــة التــي تــم شـــرحها فــي الفصــل الثالــث.

العاملون مع الشباب سواء أكانوا مهنيين أم متطوعين:
 .1يجب أن يحظوا باالحترام ومن حقهم الحصول على الدعم للقيام بعملهم.

المرحلة األولى :مرحلة بلورة “السـياسات الوطنية للشباب” وصـياغتها

 .2عليهم أن يبتغوا دائم ًا المصالح الفضلى للشباب.

وهــي المرحلــة التــي تبــدأ باتخــاذ قــرار بتطويــر ســـياسة وطنيــة للشــباب وتنتهــي بتطويــر وثيقــة “الســـياسات
الوطنيــة” ،مطابقــة للمعاييــر المحــددة (والتــي تــم ذكرهــا فــي الفصــل الثالــث) ومعتمــدة ومصدقــة مــن الجهــات
التشـــريعية والتنفيذيــة الوطنيــة وتحتــوي علــى العناصـــر الخمســة التاليــة:1

الخدمات والبرامج:
 .1يجب أن يتم تقديم الخدمات بالتعاون بين الوزارات لتقديم برامج متكاملة.

 .1التغطية :المنطقة الجغرافية والفئات االجتماعية والمجاالت التي تغطيها السياسة الوطنية.

 .2يجب أن تكون الخدمات التي سوف تقدم للشباب منفتحة ومتاحة وآمنة وذات جودة عالية.

 .2القدرة :األدوار والعالقات بين الحكومة ومنظمات الشباب غير الحكومية.

 .3يجب أن تعلن المعلومات الخاصة بالخدمات لكل المستهدفين بشفافية كاملة.

 .3الكفاءة :ما يتعلق بالتدريب والتأهيل.

 .4يجب أن يكون االلتزام بالمساواة واإلنصاف في معايير حوكمة السـياسة كلها.

 .4التعاون والتنسـيق والتكامل بين الوطني والمحلي ،والوزارات والقطاعات المعنية.
 .5التكلفة :الموارد المالية والبشـرية والوقت الالزم.

ً
أوال :التحضـيرات الرئيسـية

قبــل البــدء فــي تنــاول خطــوات هــذه المرحلــة ال بــد مــن التنويــه أنــه برغــم أن الهــدف النهائــي مــن هــذه الخطــوات
هــو الوصــول إلــى وثيقــة تلتــف حولهــا مؤسســات الدولــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،فــإن المســار فــي حــد ذاتــه
مــن خطــوات وإجــراءات وعالقــات ومنــاخ عمــل ومــا يحكمهــا مــن قيــم ال يقــل أهميــة عــن الخــروج بالوثيقــة
نفســها .فعلــى ســبيل المثــال ،مســتوى المشــاركة الــذي ســوف يتــاح للشــباب ،وجســور الثقــة التــي ســوف
تقــام بينهــم وبيــن المؤسســات والخبــرات والمهــارات التــي ســـيحصلون عليهــا مــن خــال عملهــم علــى هــذه
الوثيقــة ،ســـيؤدي إلــى تمكينهــم كأفــراد وفئــة ،وســـينمي اعتزازهــم وانتماءهــم إلــى وطنهــم أيض ـ ًا  .2وال يمكــن
تحقيــق ذلــك دون “إطــار قيمــي” يلتــزم بــه الجميــع فــي مراحــل وخطــوات الســـياسة كلهــا .وفــي هــذا اإلطــار يمكن
االســتفادة مــن تجــارب دوليــة مهمــة؛ حيــث طــورت أيرلنــدا -علــى ســبيل المثــال -إطــار ًا مــن القيــم يحكــم عمليــة
الســـياسة مــن البدايــة حتــى التقييــم ،وهــو كمــا يلــي:3

تشــمل توفيــر الدعــم السـياســـي وتحديــد الشـــركاء وأصحــاب المصلحــة وتشــكيل لجــان العمــل وجمــع
البيانــات وعقــد اللقــاء التشــاوري األول:

 .1توفير الدعم السـياسـي
بعــد أن تأخــذ الحكومــة القــرار بتطويــر “ســـياسات وطنيــة للشــباب” فــإن الخطــوة األولــى في هــذا اإلطار
هــي توفيــر التــزام سـياســـي علــى أعلــى مســتوى ،1وتكليــف هيئــة حكوميــة ذات صالحيــات وســلطات
وقــدرات كافيــة لتنســـيق هــذه العمليــة ،واإلشـــراف عليهــا داخــل الــوزارات المعنية والهيئــات الحكومية
وغيــر الحكوميــة علــى المســتوى الوطنــي وعلــى المســتوى المحلــي ،ذلــك إلــى جانــب إعــان التزامهــا بـــ:2

الشباب وأولياء أمورهم:

أ.

 .1تثمين دور الشباب في مجتمع يدمج فئاته كلها.

تبني مبادئ مشاركة الشبان والشابات في مراحل عملية الصـياغة جميعها.

ب .إقامة شـراكة قوية بين أصحاب الشأن الرئيسـيين.

 .2الشــباب هــم الفاعــل األساســـي فــي تحقيــق نموهــم العقلــي واالجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي ضمــن
الخيــارات المتاحــة.

ج .تعميم سـياسات الشباب واقتران خطط العمل بالسـياسة الوطنية للشباب.

 .3الوالدان والمربون يلعبون دور ًا مهم ًا في تنمية الشباب وتقدمهم.

د .توفير مستوى كاف من الموارد.
ٍ

 .2تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين ووضع إطار لمشاركتهم على المستويين
الوطني والمحلي
تهــدف هــذه الخطــوة إلــى تعريــف أصحــاب الشــأن/المصلحة ،ومبــادئ تحديد وإشـــراك أصحاب الشــأن/
المصلحة ،وتحليل أصحاب الشــأن/المصلحة.

1

فين يرجار ديينستاد وروبرت تومسون وآخرون ،كيفية تطوير استراتيجية وطنية للشباب ..دليل منهجي لتطوير سـياسات للشباب للدول العربية ،مجلس أوروبا ،ص ،16على
الرابطhttps://bit.ly/3Drrar8 :

2

فريد أنطون ،دليل التعليم المدني ،مصـر ،وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب اليونيسف مصـر.2016 ،

3

National Youth Strategy 2015–2020 Department of Children and Youth Affairs (2015) Dublin p iv
https://www.youth.ie/wp-content/uploads/2019/04/20151008NatYouthStrat2015to2020.pdf

1

فين يرجار ديينستاد وروبرت تومسون وآخرون ،كيفية تطوير استراتيجية وطنية للشباب ،مرجع سابق ،ص .61

For more details See: Youth Policy Essentials, The Council Of Europe And Youth Policy, Strasburg, Cedex 2019 p 8 2
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/ Youth+Policy+Essentials+-updated.pdf/92d6c20f-8cba-205f-0e53-14e16d69e561
The Council Of Europe And Youth Policy, Support, assistance and resources for youth policy development in Member States, Council of Europe, 2016,
https://rm.coe.int/16806da341
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أ .تعريف أصحاب الشأن/المصلحة:1

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

ج .تحليل أصحاب الشأن/المصلحة:1
يهــدف تحليــل أصحــاب الشــأن/المصلحة إلــى معرفــة طبيعــة مؤسســاتهم مــن حيــث المــوارد البشـــرية
والمعلوماتيــة والتنظيميــة والماديــة وخبراتهــم ،ونــوع العالقــات فيمــا بينهــم والقضايــا التــي يهتمــون بهــا
والمصالــح التــي تربطهــم .وهــذا يســهّ ل تحديــد مَ ــن منهــم يمكــن إشـــراكه وفــي مــاذا؟ وعلــى أي مســتوى مــن
المشــاركة؟

أصحــاب الشــأن/المصلحة هــم جميــع األطــراف التــي يجــب اعتبارهــا فــي نطــاق تحقيــق أهــداف مشـــروع مــا،
أو أن مشــاركتهم ودعمهــم يعــد حيويـ ًا لنجاحــه ،وفــي مقدمتهــم هنــا الشــباب ومجموعاتهــم (كمــوارد قيّمــة
وشـــركاء فعلييــن ،)2والمنظمــات غيــر الحكوميــة المعن ّيــة ،ســواء الوطنيــة أو المحليــة أو اإلقليميــة والهيئــات
الدوليــة ذات الصلــة ،والقطــاع الخــاص ،ومنظمــات األمــم المتحــدة ،3كمــا يؤكــد ذلــك برنامــج العمــل العالمــي
للشــباب.4

كمــا يفيــد هــذا التحليــل أيض ـ ًا فــي معرفــة أي القطاعــات أو المناطــق التــي تفتقــر إلــى العمــل عليهــا؛ فمثـ ً
ـا
وجــود نقــص أو عــدد قليــل مــن الشـــركاء فــي منطقــة جغرافيــة مــا يعطــي مؤشـــر ًا علــى الحاجــة إلــى معرفــة
ســبب هــذا النقــص؛ هــل هــو عــدم الحاجــة أم عــدم االهتمــام؟ وبالتالــي يصبــح العمــل فــي هــذه المنطقــة
2
أولويــة ،والشـــيء نفســه بخصــوص قلــة عــدد الشـــركاء بقطــاع عمــل مــا.

ب .مبادئ تحديد وإشـراك أصحاب الشأن /المصلحة:
لضمــان شـــراكة فاعلــة ومتوازنــة ينبغــي أن تتحلــى عمليــة تحديــد وإشـــراك أصحــاب الشــأن/المصلحة
بالمبــادئ الســبعة التاليــة:5
 .1التكامــل :أن تكــون قــادرة علــى دمــج المســاهمات المقدمــة مــن مختلــف المجموعــات مــن مؤسســات
حكوميــة إلــى منظمــات دوليــة وغيــر حكوميــة والمجتمــع المحلــي .هــذا المبــدأ يضمــن التمثيــل الشــامل
والعــادل والمتكامــل.

ملحوظة:
قائمــة أصحــاب المصلحــة مفتوحــة؛ أي يمكــن بانتهــاء مهمــة بعــض الشـــركاء الخــروج مــن القائمــة و/أو انضمــام
شـــركاء جــدد؛ وهنــا يجــدر الذكــر أنــه بعــد عقــد اللقــاء التشــاوري ســـيتم اكتشــاف مجموعــات مــن أصحــاب المصلحــة
لــم تكــن معروفــة مــن البدايــة؛ كذلــك عنــد تنفيــذ الســـياسات ســـيتم اكتشــاف مجموعــات أخــرى معينــة يمكنهــا
المســاهمة فــي العمليــة.

 .2الشــفافية :أن تكــون واضحــة وســهلة المتطلبــات وينبغــي أن تؤمّ ــن حصــول الجميــع علــى المعلومــات،
وعنــد اتخــاذ القــرارات يجــب اإلعــان عــن حيثياتهــا.
 .3التكيــف :أن تكــون العمليــة مرنــة ،أي باســتطاعتها التعامــل مــع مختلــف أصحــاب الشــأن /المصلحــة
بأســاليب ومنهجيــات متعــددة ومالئمــة.
 .4المصداقيــة :إشـــراك أصحــاب المصلحــة فــي التأثيــر علــى مســار عمليــة صنــع القــرار مــن أهــم عوامــل
إضفــاء المصداقيــة علــى العمليــة ،كمــا أن تناولهــا مــن قبــل أشــخاص ذوي مهنيــة وخبــرة تقنيــة عاليــة
ِ
يضمــن الثقــة بهــذه العمليــة ومــن يســـيرها.
 .5الصـــرامة :تطبيــق أفضــل الممارســات باســتخدام منهجيــات وتقنيــات مناســبة لحجــم المشـــروع أو
المرحلــة التــي يتــم فيهــا إشـــراك أصحــاب المصلحــة ،علــى وجــه الخصــوص عندمــا يتعلــق األمــر بالتشــاور
معهــم أو فــي عمليــة التوثيــق.

علــى أننــا نهــدف مــن تحديــد أصحــاب المصلحــة ّ
تبنــي النهــج التشــاركي لصياغــة السياســات :يُعنــى النهــج
التشــاركي بتســهيل إدماج األفراد والجماعات في تصميم السياســات من خالل وســائل التشــاور أو المشــاركة
مــن أجــل تحقيــق المســاءلة والشــفافية والمواطنــة النشــطة .3وفــي هــذا اإلطــار يشــدد برنامــج العمــل العالمــي
للشــباب على أن تكون مشــاركة الشــباب محورية في وضع الســـياسات المتعلقة بقضاياهم وكذلك في تنفيذ
هــذه الســـياسات ورصدهــا وتقييمهــا .وفــي هــذا اإلطــار يصبــح النهــج التشــاركي عمليــة ضروريــة وأساســـية فــي
تحقيــق أولويــات برنامــج العمــل العالمــي ضمــن الســياق الوطنــي.

 .6الفاعليــة مــع ســهولة التطبيــق :أن تســفر اآلليــات والطــرق المتبعــة عــن معلومــات ومخرجــات تســاعد
فــي حــل المشــكالت وتحظــى بقبــول وقــدرة أصحــاب الشــأن/المصلحة علــى تنفيذهــا.
 .7اإلفادة :أن تساعد العملية على صنع القرار ،مع مراعاة هموم جميع أصحاب الشأن /المصلحة.
وتعتمد المشاركة من حيث اآلليات والمستويات ونوعيات المشاركين على العوامل التالية:
 .1طبيعة العمل المزمع إنجازه (وضع سـياسة أو برنامج أو مشـروع معين).
 .2الســـياقان الوطنــي والمحلــي ،ومــن هــم أصحــاب الشــأن/المصلحة المتأثــرون .وبنــاءً علــى ذلــك ،يجــب
تحديــد مــا يلــي:
• مدى اهتمام أصحاب الشأن/المصلحة وتأثيرهم الشخصـي والتنظيمي.
• القيــادات الرئيســـية الواجــب إبالغهــا ،مــن قــادة حكومييــن ومحلييــن ،والســلطات التنظيميــة
والمؤسســات العامــة والخاصــة ،والقيــادات الشــبابية وغيرهــم.
• الفئات المهمشة والمهملة من أصحاب الشأن/المصلحة وكيفية الوصول لهم.

1

Anna Savina, Complete Stakeholder Mapping Guide, Miro Blog, https://miro.com/blog/stakeholder-mapping, National Youth Strategy 2015–2020
Department of Children and Youth Affairs (2015) Dublin p. 49, https://bit.ly/3kK0hY2

2
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3
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4

برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة  2000وما بعدها ،على الرابطhttps://undocs.org/ar/A/RES/50/81 :

5
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 .3تشكيل لجان العمل

الشكل التالي يمثل النموذج التشاركي لعمل السياسة:

أ .اللجنة التوجيهية:

النموذج التشاركي لعمل السـياسة

بعــد تحديــد الجهــة الحكوميــة المســؤولة مباشـــرة عــن الســـياسة ،يقــوم مســؤول هــذه الجهــة باستشــارة
المجالــس الوطنيــة ذات الصلــة بالشــباب ومؤسســات المجتمــع المدنــي بتكويــن لجنــة توجيهيــة تحــت قيادتــه
مباشـــرة تتشــكل مــن موظفيــن متخصصـــين رفيعــي المســتوى مــن هــذه الهيئــة وبعــض الممثليــن عــن
الشــباب والمجتمــع المدنــي ذات الصلــة؛ وأحيان ـ ًا ينضــم إليهــا ممثــل عــن وزارة الماليــة ،علــى أن تكــون هــذه
اللجنــة أوليــة يعــاد تشــكيلها بعــد تحديــد أصحــاب الشــأن فــي ضــوء معاييــر واضحــة؛ ويعيــن لهــا ســكرتارية
خاصــة ،وتختــص اللجنــة باإلشـــراف علــى:1

الحكومة

• عملية إشـراك أصحاب الشأن والشباب والخبراء.
• تحديد االحتياجات التدريبية واللوجستية للمشاركين ولكل مرحلة والعمل عليها.
• ضمان مراعاة المعايير األممية في السـياسة.

القطاع
األكاديمي

الشباب

• االطمئنــان إلــى مشــاركة أعــداد كافيــة وممثلــة للشــباب فــي جميــع مراحــل العمليــة ووضــع الخطــط
الالزمــة لذلــك.
• مراحل ولجان السـياسة.
• التنسـيق للمؤتمرات العامة ،وهي المتحدث الرسمي عن السـياسة.

بلورة السياسة

• اعتماد الميزانية.

التخطيط ،التنفيذ،

• التواصل مع الهيئات الدولية والمانحة.

المتابعة ،التقييم
المنظمات
غير الحكومية

اللجنة التوجيهية:
• هي السلطة األعلى في اتخاذ القرارات فيما يخص تطوير السـياسة الوطنية.

القطاع
الخاص

اإلعالم

• يجب أن يرأسها قائد الهيئة الحكومية المسؤولة عن السـياسة.
• يجــب أن تتألــف مــن نحــو  10أشــخاص ،خمســة منهــم ممثلــو القطــاع الحكومــي مــن ذوي الخبــرات العاليــة،
وخمســة يمثلــون الشــباب والمؤسســات غيــر الحكوميــة ،ويكرســون وقتهــم للقيــام بأدوارهــم فــي تطويــر
الســـياسة ،وخصوصـ ًا لضمــان مشــاركة الشــباب ومراعــاة المعاييــر الدوليــة (انظــر الفصــل الثالــث).
ب .لجنة عمل التنسـيق بين الوزارات المعنية:
وتضم في عضويتها أحد أعضاء اللجنة التوجيهية ،وتكون مهامها:
كل
• المســاهمة فــي مراحــل الســـياسة كلهــا ،وخصوص ـ ًا فــي تنفيــذ الخطــط القطاعيــة وعبــر القطاعيــةٌّ ،
فــي مجــال تخصصــه.
• إدماج الشباب والنوع االجتماعي في خطط عملها.
• دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي جميــع مراحــل عملهــا ،وكذلــك فــي الخطــط واألنشــطة المنبثقــة عــن
الســـياسة.
• المشاركة في تمويل األنشطة ،بما هو متاح لدى وزاراتها من ميزانيات.
ويتم تعيين منسق لهذه اللجنة يكون على عالقة تشاور مع اللجنة التوجيهية ويرفع تقارير دائمة لها.
جـ .لجنة التحفيز:
يتــم تشــكيلها مــن مجموعــة مــن الشــباب وممثليــن عــن وســائل إعــام ومنظمــات شــبابية معنيــة ،وتلعــب
الــوزارة أو الهيئــة المعنيــة عــن الســـياسة الوطنيــة دور ًا ريادي ـ ًا بهــا ،2وتقــوم بالترويــج لفعاليــات الســـياسة
ورســم خطــة التحفيــز لهــا (ســـيتم تنــاول الخطــة بالتفصـــيل الحقــ ًا).

1

فين يرجار ديينستاد وروبرت تومسون وآخرون ،كيفية تطويـر استراتيجية وطنـيـة للشباب ،مرجـع سابـق ،ص .75

2

هنريتا أسود ،وآخرون ،السـياسة الوطنية للشباب ،مرجع سابق ،ص .54
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 .4جمع البيانات “فهم واقع الشباب”

منهجية جمع البيانات وأساليبها:

تقــوم اللجنــة التوجيهيــة بتدبيــر لقــاءات ونــدوات ومؤتمــرات تحضرهــا مــع بعــض أصحــاب المصلحــة المذكوريــن
أعــاه والشــباب لالطــاع وتــدارس المبــادئ وعمليــة جمــع البيانــات الخاصــة بقضايــا الشــباب ،ومنهــا:1

هناك وسائل مختلفة لجمع البيانات ،وفيما يلي مقترحات مقتبسة عن:USAID / Williamson

أ .االتفاقيات الدولية:

.1

نهج جمع البيانات الكمية:
• اســتخدام قاعــدة البيانــات  - baseline data -مــن المســوحات االســتقصائية لألســـر لتقديــر حجــم الفئــة
المســتهدفة.

• إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

• االطــاع علــى المســح الســكاني للشــباب وانتشــارهم الجغرافــي عــن طريــق خدمــات نظــام المعلومــات
الجغرافيــة.

• اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
• اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

• استخدام بيانات اإلحصاء.

• برنامج العمل العالمي للشباب لسنة  2000وما بعدها.

• استخدام قواعد بيانات المنظمات الدولية والوطنية لتقدير حجم فئة الشباب السكانية.

• قرارات “منظمة العمل الدولية” المتعلقة بالشباب.

• استخدام قواعد بيانات المنظمات الدولية والوطنية إلحصاء التدخالت وموضوعات أخرى ذات عالقة.

ب .مراجعة الوثائق الوطنية ذات الصلة مثل:

• استخدام النمذجة اإللكترونية.

• الدستور الوطني والقوانين والتشـريعات والمراسـيم التنفيذية المنبثقة منه ،الخاصة بالشباب.

• إحصاء قائمة المنظمات الشبابية.

• الدراسات والوثائق والخطط واالستراتيجيات الوطنية السابقة إن وجدت.

• إحصــاء قائمــة المنظمــات المعنيــة واألســـر ومجتمعــات الشــباب المهمشـــين وذوي الحاجــات الخاصــة،
والمنتشـــرة جغرافي ـ ًا.

• نتائج استطالعات رأي الشباب السابقة.
• تقارير لقاءات العاملين والخبراء والقيادات الشبابية واالستفادة من نتائجها.
• نتائج مسح السكان واإلحصاءات العامة وأي مسوح ذات صلة بالشباب.

 .2نهج جمع البيانات النوعية:
• استعراض مستفيض للمؤلفات ذات الصلة بالشباب على صعيد الوطن أو دونه.

• وثائــق وطنيــة مهمــة أخــرى؛ مثــل اســتراتيجية وزارة التربيــة والتعليــم ،واســتراتيجية التعليــم العالــي
والبحــث العلمــي ،واســتراتيجية وزارة العمــل ،واالســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل ،واســتراتيجية الحــد
مــن الفقــر ،واالســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشـــرية.

• مقابــات أو االطــاع علــى تقاريــر مقابــات علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي لممثليــن مــن المؤسســات
الرئيســـية؛ مثــل الحكومــة والمنظمــات والمجتمعــات المحليــة.
• مقابالت معمقة مع الشباب وممثليهم.

جـ .دراسة وتحليل أفضل الممارسات العالمية في إعداد استراتيجيات وسـياسات الشباب.

• مناقشــات مجموعــات التركيــز مــع بعــض أعضــاء المجتمــع المحلــي والعامليــن فــي المنظمــات غيــر
الحكوميــة ،واألهالــي ،والشــباب ،وكذلــك عقــد المؤتمــرات العامــة.

إن تصنيــف البيانــات والمعلومــات التــي ســتنتج عــن االطــاع علــى هــذه الوثائــق ســـيعطي صــورة أوضح لوضع
الشباب.

 .3دراســات تضم الشــباب غير المنخرطين في النظم الرســمية واالجتماعية) مثل الشــباب المتســـربين
مــن المــدارس ،وغيرهــم مــن الذيــن يحتمــل أال يكونــوا ممثليــن فــي اإلحصــاءات الرســمية).
الهــدف مــن هــذه الخطــوة هــو فهــم واقــع الشــباب والفئــات المســتهدفة علــى الصعيديــن الوطنــي
والمحلــي ،وفــي الســـياق االجتماعــي واالقتصــادي والسـياســـي وعبــر القطاعــات المعنيــة ،بمــا فــي ذلــك
القطــاع الخــاص 1كمــا هــو وليــس كمــا يتصــوره المشــاركون ،فعمليــة تــدارس البيانــات وتحليلهــا مهمــة لمــا
يلــي:2
 .1وصــف ظــروف الشــباب وأســـرهم ،ومجتمعاتهــم؛ والتحديــد الكمّ ــي لحالــة الشــباب والمتغيــرات المؤثــرة
فــي األكثــر عرضــة مــن بينهــم.
 .2التحديد الكمي آلثار المشكالت وإبراز كيف يمكن تغيير طبيعتها وحجمها بفترة زمنية معينة.
 .3تحديــد األدوار والبرامــج ونطــاق التغطيــة ،والنهــج المتبــع للهيئــات الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة،
والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والهيئــات الدينيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمجموعــات الشــبابية
الموجــودة حاليــ ًا أو التــي مــن الممكــن مشــاركتها مســتقبلي ًا مــع الشــباب.

1

المرجع السابق ،ص .126

1

Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V.p. 41, https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf

2

Youth Policy Manual – The council of Europe 2020, p. 29,
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/ Youth-Policy-Manual-2020-draft-for-consultation.pdf/f14eefb9-0d1f-7d35-68d7-3ea2cf0c4746
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 .4ترتيب المشكالت المحددة بحسب األولوية.
 .5تحديد المناطق الجغرافية بحسب األولوية.
 .6تحديد استراتيجيات التعاون والعوامل التي تؤثر إيجابي ًا أو سلبي ًا في المشكالت.
 .7وضــع األســس التخــاذ القــرارات بشــأن تداخــات بديلــة تهــدف إلــى التأثيــر فــي الحالــة القائمــة وتفعيــل
أكبــر للســـياسة والبرامــج القائمــة.
 .8إرشــاد ّ
صنــاع القــرار والســـياسات ومنفذيهــا إلــى وضــع رؤيــة موحــدة وتوجــه وطنــي اســتراتيجي قائــم علــى
المؤشـــرات ومســتوحى مــن صميــم الواقــع العلمــي لصـــياغة الســـياسات والبرامــج الوطنيــة ،إضافــة إلى
تنفيــذ هــذه الرؤيــة ورصدهــا.
 .9تحديد مدى المشاركة الفاعلة للشباب ومجالسهم ومنظماتهم في مواجهة الوضع.
بعــد تحديــد الواقــع وتوثيقــه فــي تقريــر ،يكــون علــى اللجنــة التوجيهية والشـــركاء القيام بعمــل “تحليل مقارن
لعمليــة الســـياسات”؛ ومــن أهــم أهــداف التحليــل المقــارن هــو دراســة الخبــرات الدوليــة األخــرى المكتســبة
وتحليلهــا ومقارنتهــا للخــروج بتوصـــيات عمليــة وقابلــة للتطبيــق مــن أجــل تعميــم األســس لتحســـين أداء
عمليــة صنــع الســـياسة وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا ،1وبنهايــة هــذه الخطــوة تقــوم اللجنــة التوجيهيــة ببدء
التحضـــيرات للقــاء التشــاوري الوطنــي األول لعــرض المخرجــات ولتحديــد الغايــات وأولوياتهــا.
 .1عقــد اللقــاء التشــاوري األول :بعــد االطــاع علــى البيانــات التــي تــم جمعهــا وتدارســها يمكــن للجنــة
التوجيهيــة وبمســاعدة لجنــة الــوزارات وبعــض الشــباب مــن الجنســـين الذيــن شــاركوا فــي تــدارس
البيانــات وهيئــات المجتمــع المدنــي رســم صــورة عــن واقــع الشــباب ،والتحضـــير لمؤتمــر تشــاوري وطنــي،
بمشــاركة واســعة مــن أصحــاب الشــأن تُدعــى لــه وســائل اإلعــام والهيئــات الدوليــة المعنيــة ،ويكــون
تحــت قيــادة المســؤول األول عــن الهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن الســـياسة .ويمكــن أن يمتــد ليومــي
عمــل أو ثالثــة أيــام علــى أن يهــدف إلــى:2
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ثاني ًا :االتفاق على األولويات والغايات والمجاالت االستراتيجية
تقــوم كل مــن اللجنــة التوجيهيــة بمشــاركة بعــض أصحــاب الشــأن ولجنــة الــوزارات والمجموعــات القطاعيــة
الوطنيــة والمحليــة المشــاركين فــي المرحلــة األولــى بإعــادة صـــياغة مخرجــات اللقــاء التشــاوري وتوصـــياته
(باإلضافــة إلــى البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي المرحلــة التحضـــيرية األولــى) فــي صــورة غايــات الســـياسة
ومجاالتهــا ،ثــم تنظــم خطــة تشــاورات تهــدف إلــى نشـــر هــذه المخرجــات واالتفــاق عليهــا خصوصـ ًا مــن الشـــركاء
المحلييــن واإلعــام.
يحقق العمل انطالق ًا من هذه األولويات األهداف التالية:
 .1تســمح برســم خطــط عمــل متكاملــة مــن خــال اســتراتيجيات تســتهدف تمكيــن الشــباب وإدماجهــم مــن
أجــل تحســـين مســتوى معيشــتهم.
 .2ضمان توافر الفرص بشــكل متســاو بين الشــابات والشــبان ،والوصول إلى االســتخدام األمثل إلمكانياتهم
ٍ
التنمية.
كأفــراد أو كشـــركاء فــي عمليــة
 .3تســاعد علــى إحــداث توازنــات مــن شــأنها أن تقلــل مــن اإلقصــاء االجتماعــي للشــباب مــن الجنســـين ،وخاصــة
ذوي الحاجــات الخاصــة والفئــات األكثــر تهميش ـ ًا.
 .4توفيــر إطــار للســـياسة والمبــادئ التوجيهيــة للعمــل الوطنــي والدعــم الدولــي من أجل تحســـين واقع الشــباب
من الجنسـين.
 .5تمكين الشباب وإدماجهم وإشـراكهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسـياسـية للدولة.
فــي نهايــة هــذه الخطــوة ســوف تكــون لدينــا رؤيــة عامــة ومجموعــة غايــات فــي مجــاالت (اســتراتيجيات) محــددة
ذات أولويــات وطنيــة ولهــا مخرجــات متســقة مــع برنامــج العمــل العالمــي ،إال أنهــا تصـــير فارغــة مــن مضمونهــا
إذا لــم تتوافــر لهــا أهــداف محــددة ذات إطــار زمنــي معيــن.1

أ .أن يشعر المشاركون جميع ًا ،وخاصة الشباب ،بملكية عملية السـياسة وأنهم جزء مهم منها.
ب.أن يعــي المشــاركون بصــورة عامــة وضــع الشــباب االجتماعــي واالقتصــادي والتعليمــي والمعيشـــي
والسياســـي؛ وذلــك يســاعد جميــع المشــاركين والمتخصصـــين علــى اإللمــام بالواقــع والتوصــل إلــى
مفهــوم مشــترك لســياق السياســة الوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك البيئيــة واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة،
والسياســية ،والنظــم المؤسســـية التــي تؤثــر فــي الفئــة الســكانية كمجموعــة مســتهدفة.
ت .يتيــح لــكل أصحــاب الشــأن/المصلحة رؤيــة أوضــح للقضايــا القائمــة ،كمــا يقــدم لهــم الحق ـ ًا فرصــة
أفضــل لتطويــر غايــات مالئمــة ،وعــرض الوضــع فــي صــورة “شــجرة مشــكالت” وإتاحــة الفــرص
للمشــاركين لتحويلهــا إلــى “شــجرة حلــول” تســاعد المشــاركين كثيــر ًا علــى تحديــد الغايــات.
ث .تعريــف المشــاركين بمبــادئ ومعاييــر وخطــوات الســـياسة الوطنيــة وبعــض الخبــرات الدوليــة فــي هذا
المضمار.
ج .تكويــن مجموعــات العمــل القطاعيــة (قطاعــات :الصحــة ،واإلعــام ،والترفيــه ،والثقافــة... ،إلــخ) ،التــي
ستســتكمل وضــع األهــداف والخطــط القطاعيــة.

ثالث ًا :تحديد األهداف والنتائج /المخرجات والمؤشـرات
تشــكل اللجنــة التوجيهيــة مجموعــات عمــل موضوعيــة  Group Thematic Workingحيــث تتكــون مجموعــة
واحــدة لــكل موضــوع واحــد مــن موضوعــات الغايــات التــي تمــت صـــياغتها .وتضــم كل مجموعــة عمــل إلــى،
جانــب العضــو المختــص بالموضــوع ،ممثـ ً
ـا مــن اللجنــة التوجيهيــة وممثليــن مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي
المعنيــة بهــذا الموضــوع ،وشــباب ًا مــن الجنســـين ،وبإشـــراف منســق خبيــر مختص بهذا الموضــوع المحدد ،ويتم
تعييــن منســق لــكل مجموعــة تكــون إحــدى مســؤولياته كتابــة التقاريــر ،وتقــوم كل مجموعــة بإتمــام مهامهــا
التــي تنطــوي علــى مــا يلــي:2

 .1اإللمام بوضع الشباب بخصوص الغاية التي تتناولها:
• مراجعــة البحــوث والبيانــات واإلحصــاءات وتقاريــر المشــاورات ذات الصلــة بالموضــوع التــي ســوف تســاعد
فــي إجــراء تحليــل الواقــع.

ح .تكوين اللجان االستشارية حسب الحاجة.
خ .أن يكون هذا المؤتمر أول الحمالت اإلعالمية لدعم وترويج مشاركة الشباب ومساندة قضاياهم.

• أن يقــدم ممثــل “لجنــة الــوزارات” ويعــرض جميــع المــواد والخطــط والســـياسات الوزاريــة ذات الصلــة
المتوافــرة فــي الــوزارات للمنســق المســؤول.

فــي نهايــة اللقــاء التشــاوري ســوف يكــون لدينــا مجموعــة كبيــرة مــن الحلــول واالقتراحــات والتوصـــيات
واألهــداف العامــة فــي مجــاالت متعــددة ومتداخلــة ولفئــات مســتهدفة متنوعــة مــن الشــباب ،تحتــاج إلــى
تحديــد األولويــات ثــم صـــياغتها فــي صــورة رؤيــة وغايــات عامــة وأهــداف محــددة ونتائــج تحقيــق هــذه األهــداف.

1

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا ،تقرير اجتماع فريق الخبراء لمناقشة دراسة تحليل مقارن لمشاركة المجتمع المدني في السـياسة العامة في بلدان عربية مختارة،
ص  ،4على الرابطhttps://bit.ly/3cnqWoY :

2

Finn Yrjar Denstad, Youth Policy Manual How to develop a national youth strategy 2009, Council of Europe, Strasbourg Cedex, p. 83, https://bit.ly/3wSrJYA

• يمكــن للمجموعــة فــي حالــة الحاجــة إلــى مزيــد مــن البيانــات أو المعلومــات المهمــة أن تلجــأ إلــى اللجنــة
التوجيهيــة للقيــام بعمــل بحــوث أو مســوح الزمــة.

1

Youth Policy Manual – The council of Europe 2020, p. 95, https://bit.ly/3HxJ26c

2

Finn Yrjar Denstad, Youth Policy Manual.How to develop a national youth strategy 2009, Council of Europe, Strasbourg Cedex, pp. 83-85, https://bit.ly/3npQkR

103

الفصل الخامس :نحو دليل عربي لتطوير «السياسات الوطنية للشبابة»

• تحديــد مواطــن القــوة ومواضــع الضعــف والفــرص والتهديــدات ( )SWOTبخصــوص موضــوع الغايــة :أي
استكشــاف التحديــات الرئيســـية التــي تواجــه الشــباب والمؤسســات المتخصصــة عند العمــل على تحقيق
هــذه الغايــة ،ومعرفــة أســبابها ،والفــرص المواتيــة ،والمقايضــات والحوافــز علــى المســتويين الوطنــي
والمحلــي األكثــر تأثــر ًا ،كمــا يجــب أن تكــون هــذه عمليــة عبــر قطاعيــة .1وتســاعد هــذه الطريقــة فــي البنــاء
علــى نقــاط القــوة واكتشــاف فــرص يمكــن أن تفتــح آفاقــ ًا جديــدة لتحقيــق الغايــة ومعرفــة التهديــدات
والعمــل علــى تالفيهــا.

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

النتائج/المخرجــات :يجــب أن تكــون النتائج/المخرجــات ملموســة وتشـــير بالتحديــد إلــى هــدف واحــد؛ فهــي
األســباب الكامنــة وراء تحقيــق الهــدف ،وعــادة مــا تكــون هنــاك نتائــج عــدة /مخرجــات لــكل هــدف مــن األهــداف
الموضوعــة .وهــذا يعنــي أن تحقيــق تلــك النتائج/المخرجــات يزيــد مــن إمكانيــة تحقيــق الهــدف ،كمــا يجــب التأكــد
مــن أن يكــون كل مُ خــرج:
ً
قابال للتحقيق تمام ًا في إطار استراتيجية السـياسة.
.1
 .2مرتبط ًا مباشـرة بالهدف.
 .3قد ُكتب بصـيغة الفعل الماضـي ،داللة على أنه قد حقق الهدف.

 .2إعداد ملخص يجيب عن األسئلة التالية:

 .4وسـيلة ضرورية لتحقيق الهدف.

• مــا المشــكلة؟ لمــاذا هنــاك مشــكلة؟ مــا األســباب المحتملــة للمشــكلة؟ مَ ْ
ــن الفئــات المتأثــرة بهــذه
المشــكلة؟ مــا عددهــا؟ أيــن توجــد (توزيعهــا الجغرافــي)؟ مــا خصائصهــا؟ مــا االتجاهــات؟ ومــا النتائــج
التــي يمكــن التنبــؤ بهــا إذا لــم يتــم فعــل أي إجــراء؟ مــا الحلــول التــي جُ ربــت ســابق ًا؟ ومــا النتائــج؟ ومــا
الــدروس المســتفادة مــن اآلخريــن الذيــن عالجــوا هــذه المشــكلة؟ مــا العالقــة بيــن هــذه المشــكلة وســائر
المشــكالت التــي تؤثــر فــي الشــباب؟

 .5ملموس ًا ،وقد وضع بناء على قاعدة األدلة والحقوق ،وباإلمكان قياسه.

• مــا واقــع الفئــات المتأثــرة ،خاصــة المهمشــة منهــا ،شــابات وشــبان ًا ،فــي القطاعــات جميعهــا ذات الصلــة
والقطاعــات الفرعيــة علــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي.

مثال يوضح عالقة األهداف والنتائج/المخرجات.1
الهــدف :وضــع نظــام يضمــن أن يتــم التشــاور مــن قبــل الحكومــة مــع منظمــات الشــباب غيــر الحكوميــة
ِ
منظمــات الشــباب أنفســهم ،فضـ ً
ـا عــن الشــباب ،فــي
بشــكل منتظــم بشــأن القضايــا التــي تؤثــر فــي
عمليــة وضــع وتنفيــذ ورصــد وتقييــم الســـياسة الوطنيــة.

• مــا األوضــاع السـياســـية واالقتصاديــة واألمنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي تؤثــر بشــكل مباشـــر أو غيــر
مباشـــر فــي هــذه الفئــات؟

النتائج/المخرجات:

 .3صـياغة أهداف عامة لهذه الغاية

• أنشــأت لجنــة اختيــار تمثــل منظمــات الشــباب غيــر الحكوميــة ،ومهمتهــا تقييــم اســتمارات
المشـــروعات المقدمــة مــن قبــل منظمــات الشــباب غيــر الحكوميــة ،ومــن ثــم القيــام بعمليــة
ِ
هــذه اللجنــة مــن قبــل وزارة الشــباب.
االختيــار .وســوف تمــول
ِ
• قامــت وزارة الشــباب وبشــكل منتظــم بدعــوة ممثليــن عــن المجلــس الوطنــي للشــباب لمناقشــة
قضايــا السياســات ذات الصلــة ،وأخــذ آراء المجلــس فــي االعتبــار.

بحيــث تحــدَّ د هــذه األهــداف الخطــوط العريضــة لألولويــات الوطنيــة للشــباب التــي ســتعمل السياســة علــى
تحقيقهــا ،كمــا أن علــى األهــداف أن تحــدد بوضــوح خصوصـــية مــا الــذي ســوف ي َّ
ُحقــق ،وكيــف ،ومتــى ،وعلــى كل
هــدف أن:2
• يحدد المجموعة المستهدفة.
• يكون واقعي ًا ممكن التحقيق في إطار استراتيجيات السـياسة.
•

• نظمــت وزارة الشــباب المؤتمــرات الســنوية التــي جمعــت ممثليــن عــن قطــاع الشــباب والمنظمات
غيــر الحكوميــة ،ووضعــت قضايــا الســـياسة علــى جــدول األعمــال.

ً
قابال للقياس.
يوضع في ضوء أدلة محددة ويكون

• يكون مرتبط ًا بمدة زمنية محددة.
وهنــا يقتضـــي التنويــه إلــى أن عــدد األهــداف العامــة التــي تهــدف لتحقيــق غايــة مــن غايــات الســـياسة يجــب أن
ً
ـهيال لعمليــة التطبيــق وجعلهــا أكثــر واقعيــة ،وزيــادة لفاعليــة الســـياسة وحمايتهــا
تكــون بيــن  3و  5أهــداف ،تسـ
مــن التشــتت .3علــى أن تتســم هــذه األهــداف والمؤشـــرات ذات الصلــة أيضــ ًا ،الكميــة والنوعيــة ،بالطابــع
عبــر القطاعــي؛ أي إن القضـــية الواحــدة يتــم تناولهــا بشــكل شــامل ومتكامــل ومنســق مــن قبــل القطاعــات
المختلفــة ،مثــل :الصحــة ،والتعليــم ،والعمالــة ،والعــدل ،واإلعــام ،...إلــخ؛ أي ضمــن أطــر الســ ِ
ـياسات القطاعيــة
ذات الصلــة ،بشـــرط أال تتعــارض مــع إطــار برنامــج العمــل العالمــي للشــباب .وهكــذا فالنهــج العبــر قطاعــي
يربــط مجموعــة الســـياسات المختلفــة لتعمــل بشــكل منســق تبع ـ ًا للرؤيــة العامــة والغايــات المحــددة لهــا.4
ثم يجب أن يُترجَ م كل هدف من خالل عدد من النتائج /المخرجات المرجوة والمنوطة به.

1

Cristina Bacalso and others, Youth policies from around the world: International practices and country examples, Youth Policy Working Paper March 2016, p. 3,
https://bit.ly/3oBydqY

2

Anthony Burrowes, Catalina Dumbravenu, toolkit on Quality Standards for Youth Policy, European Youth Forum, Bussels, Belgium, 2016, p. 20, https://bit.ly/3FqZyTK

3

Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V.p. 14, https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf

4

انظر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اإلسكواhttp://css.escwa.org.lb/sdd/1415/8a.pdf ،

• تــم تأســـيس برنامــج مندوبــي الشــباب فــي وزارة الخارجيــة ،الــذي مكن مندوبين من الشــباب كل عام
كأعضــاء كاملــي العضويــة فــي الوفــد الوطنــي الــذي يشــارك فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

ولقياس نجاح كل من الغاية واألهداف والنتائج/المخرجات يجب وضع مؤشـرات لها .
عنــد انتهــاء هــذه المجموعــات مــن عملهــا يجــب أن تُعطــى اللجــان االستشــارية الفرصــة الكافيــة لالطــاع عليهــا
لتقديــم مالحظاتهــا ،ومــن ثــم يتــم تســليم جميــع التقاريــر ،بمــا فيهــا المالحظــات ،إلــى اللجنــة التوجيهيــة التــي
تقــوم بمراجعتهــا فــي ضــوء الرؤيــة والغايــات والتأكــد مــن اتســاقها مــع عمــل المجموعــات األخــرى.

1

Finn Yrjar Denstad, Youth Policy Manual.How to develop a national youth strategy 2009,Council of Europe, Strasbourg Cedex, p. 93,
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261809/ YP_Manual_pub.pdf/7b17e1e6-e8b6-4041-902e-3b3ad0973c45

 2أظهرت دراسة حول السـياسات الوطنية في بعض الدول العربية أن عدم وضع المؤشـرات يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ هذه السـياسات ،انظر:
Siyka Kovacheva, Boris Popivanov and Stanimir Kabaivanov, Youth Policy in Arab Mediterranean Countries in a Comparative Perspective, CIDOB, https://bit.ly/3sXWoBX
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رابع ًا :صـياغة وثيقة السـياسة
ً
ممثــا عــن اللجنــة التوجيهيــة ومنســقي مجموعــات العمــل
يتــم تشــكيل لجنــة صـــياغة للســـياسة تضــم
الموضوعيــة ولجنــة الــوزارات وبعــض أعضــاء لجنــة التحفيــز والمستشــار القانونــي للســـياسة أو للهيئــة
الحكوميــة المســؤولة عــن الســـياسة تحــت إشـــراف قائــد الهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن الســـياسة لصـــياغة
المســودة األولــى والتــي ســوف تحتــوي علــى:

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

ج .مراجعة المسوَّدة للتأكد من:
 .1أن القضايا التي ستتناولها السـياسة واضحة ومحددة.
 .2أن المســودة توضــح الــدور الــذي قــام بــه الشــباب فــي عمليــة الصـــياغة وتنــوه لــدور الشــباب فــي التنفيــذ
والمتابعــة.
 .3مراعاة الحساسـية الجندرية (شبان/شابات).

أ .الرؤية والغايات واألهداف والنتائج :الرؤية ،وتمثل رؤية السـياسة الوطنية للشباب:1

 .4مراعاة مبادئ الحوكمة الجيدة  ،ومنها الشفافية والمساءلة.

• نظرة الدولة الرسمية الحالية والمستقبلية للشباب وقضاياهم.

 .5اســتعراض مســودة الســـياسة مــع المستشــار القانونــي أو المســاعد التقنــي القانونــي؛ للتأكــد مــن عــدم
وجــود أي تعــارض مــع الســـياسات القائمــة أو القوانيــن.

• إطــار العمــل والحــدود العامــة واألولويــات التــي تم ّكــن راســمي السياســات والسياســـيين والمؤسســات
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والشــباب مــن المشــاركة.

 .6ثــم مراجعتهــا مــن قبــل لجنــة الــوزارات ووزارة الماليــة لضمــان أن األهــداف والميزانيات تتوافــق مع التزامات
ِ
هــذه الــوزارات في ســـياق ســـياساتها العامة.

• دورهم في التنمية الوطنية.

• دعم سـياسات تمكين الشباب تشـريعي ًا ومادي ًا وبشـري ًا.
• توفير اآلليات الممكنة لتنفيذ تلك السياسات ومتابعتها ورصدها ،والمساءلة السياسية بشأنها.

د .مناقشة المسودة:

ويتــم صـــياغة رؤيــة الســـياسة فــي كلمــات تعبــر عــن الصــورة المثلــى التــي تريــد الســـياسة أن يكــون عليهــا وضــع
الشــباب .أمــا عــن الغايــات فهــي األغــراض الملموســة مــن الســـياسة ،وهنــا نقــوم بوضــع االســتراتيجيات
ومجــاالت العمــل وترتيبهــا حســب األولويــات ،بحيــث يكــون لــكل مجــال غايــة أو اثنتــان ،ثــم لــكل غــرض بضعــة
أهــداف تحققــه.

يتــم مناقشــة المســودة مــع بعــض أصحــاب الشــأن والشــباب مــن الجنســـين ومجموعــات العمــل الموضوعيــة
فــي لقــاءات عامــة أو مــن خــال التمريــر للحصــول علــى مالحظاتهــم وإعــادة الصـــياغة فــي ضوئهــا.

ب .المنطلقات ،ويُعنى بها:2
• تســليط الضــوء علــى الخلفيــة الفكريــة والواقعيــة للمشـــروعات والقضايــا المطروحــة (مــن المهــم هنــا
االســتعانة بنتائــج تحليــل الواقــع ونتائــج الدراســات المقارنــة ومواقــف واتجاهــات الشــباب نحــو هــذه
المشـــروعات والقضايــا لتبريــر ّ
تبنيهــا فــي الســـياسة الوطنيــة).
• شــرح األســباب المنطقيــة أو المبــادئ المســتخدمة التــي أدت إلــى ّ
تبنــي هــذه االســتراتيجيات والقضايــا عــن
غيرهــا ،وأســباب اتخــاذ قــرار أو اتخــاذ إجــراء خــاص بهــا (قــد يتــم هنــا اســتعراض البدائــل التــي كان مــن الممكــن
تناولهــا ثــم الخيــارات التــي تــم االتفــاق بشــأنها وأســباب هــذا االتفــاق).
• إبــراز فوائــد تحقيــق الرؤيــة وتنفيــذ مشـــروعاتها علــى شــباب الوطــن بأطيافــه كلهــا وأثــره علــى الوضــع
االجتماعــي والتنمــوي للدولــة.
• تحديد من هم الشباب مع التركيز على الفئات المستهدفة وقد تم تناول هذا الموضوع سابق ًا.

وعندمــا تكتمــل صـــياغة المســودة األولــى لمشـــروع الســـياسة ،بعــد أن تــدرج فيهــا جميــع المالحظــات
والمســاهمات المقدمــة مــن أصحــاب الشــأن/المصلحة والــوزارات واللجــان المشــاركة ،يجــب أن يعلــن عنهــا
وتــوزع علــى جميــع الجهــات المعنيــة (المتأثــرة والمؤثــرة) ،ويباشـــر فــور ًا بجولــة مشــاورات أخيــرة تهــدف إلــى
إعطــاء األطــراف المعنيــة فرصــة إبــداء أكبــر قــدر ممكــن مــن ردود األفعــال والمداخــات البنــاءة ،مــن أجــل
تحســـين جودتهــا قــدر المســتطاع .وباإلمــكان تحقيــق هــذا الهــدف بــأن تقــوم اللجنــة التوجيهيــة بـــ:
 .1طبع ونشـــر المســودة األولى لمشـــروع الســـياسة الوطنية وتوزيعها على األطراف جميعها دون اســتثناء
مــن خــال اللجــان والهيئــات والــوزارات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومجموعــات الشــباب وغيرهــا.
 .2نشـــر المســودة األولــى لمشـــروع الســـياسة الوطنيــة علــى الصفحــات اإللكترونيــة للســـياسة) إذا مــا وجــدت
(و/أو علــى موقــع اإلنترنــت للــوزارة أو الهيئــة الرائــدة للمشـــروع.
 .3يجــب أن يرافــق أو يلــي توزيــع المســودة دعــوة لــكل المعنييــن مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجموعــات
الشــبابية علــى المســتويات الوطنيــة والمحليــة جميعهــا ،الســتعراض المســودة وإعطــاء مالحظاتهــم.
 .4يجــب علــى اللجنــة التوجيهيــة تنظيــم مؤتمــر وطنــي للشــباب يجمــع كل الفعاليــات واللجــان والمنظمــات
غيــر الحكوميــة والمجموعــات الشــبابية المشــاركة ،وأن يكــون الهــدف األساســـي لــه اســتعراض المســودة
األولــى لمشـــروع الســـياسة وإعطــاء مالحظــات محــددة لكيفيــة تحســـين الجــودة وتطويــر الســـياسة بشــكل
أفضــل.
 .5قــد تعقــد اللجنــة التوجيهيــة اجتماعــ ًا إضافيــ ًا لبعــض المجموعــات وأصحــاب الشــأن الرئيســـيين لألخــذ
بمالحظاتهــم علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي.
 .6يجــب األخــذ بــآراء ومالحظــات “لجــان التشــاور المحلية”علــى المســودة األولــى للســـياسة أيض ـ ًا ،علــى غــرار
نهــج المشــاورات الســابقة.

Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V. pp. 80-81, 1
https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf
2
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خامس ًا :إقرار واعتماد السـياسة الوطنية للشباب
بعــد انتهــاء مرحلــة المشــاورات الثالثــة واألخيــرة ،يقــع على”لجنــة الصـــياغة” مســؤولية جمــع المالحظــات
والمســاهمات التــي قدمــت فــي االجتماعــات والمؤتمــرات الوطنيــة ،ومــن خــال شــبكة اإلنترنــت والتواصــل
االجتماعــي وغيرهــا مــن الوســائل التــي اتبعتهــا الجهــة التوجيهيــة للمشـــروع ،كمــا ّ
أن منتــج المســودة األولــى
النهائيــة يجــب أن يقــدم إلــى الحكومــة ،مــن خــال القنــوات الرســمية المتعمــدة ،لمناقشــتها واعتمادهــا.
ولكــي تصبــح الســـياسة وثيقــة رســمية معمـ ً
ـوال بهــا ،يجــب أن يُوافــق عليهــا رســمي ًا مــن قبــل الحكومــة .بشــكل
عــام ،قــد تختلــف اإلجــراءات الرســمية العتمــاد الســـياسة الوطنيــة مــن دولــة إلــى أخـ ِ
ـرى؛ ففــي بعــض الــدول،
تكــون الموافقــة علــى مســتوى الــوزارة ،بينمــا فــي دول أخــرى ينبغــي أن يوافــق مجلــس الــوزراء ،وفــي بعــض
الــدول مــن البديهــي أن تستشــار اللجــان البرلمانيــة المســؤولة عــن الشــباب .ولكــن مــن المهــم أن تعــرض
مســودة الســـياسة علــى جميــع الــوزارات المعنيــة إلقــرار مضمونهــا وإعــان االلتــزام بهــا لــكل حســب قطاعــه.
ولــذا فـ ّ
ـإن عــرض المســودة علــى الــوزارات إبــان عمليــة الصـــياغة والمراجعــة عــن طريــق “لجنــة تعــاون الــوزارات”
1
ّ
أمــر حيــوي لإلســـراع فــي عمليــة التبنــي والموافقــة .
ويقــوم أعلــى مســتوى سـياســـي فــي البــاد بعمــل مقدمــة للوثيقــة واعتمادهــا .ثــم يتــم نشـــر الوثيقــة علــى أوســع
مــدى ممكــن.

بنود وثيقة “السـياسة الوطنية للشباب”
ال توجــد “صـــيغة موحــدة” لبنــود الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،إذ لــكل دولــة خصوصـــيتها ،وعليهــا أن
تحــدد الشــكل والمضمــون المناســبين؛ ورغــم ذلــك ،توجــد بعــض المبــادئ العامــة .وهنــاك العديــد مــن
الســـياسات الوطنيــة للشــباب المســتكملة فــي مناطــق اإلســكوا وأفريقيــا وأوروبــا ،التــي تحمــل عناصـــر
عــدة مشــتركة منهــا:

ً
أوال :المقدمة
وغالب ـ ًا مــا تكــون المقدمــة مكتوبــة مــن قبــل رئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة أو الوزيــر المتخصــص؛
لتقديــم مشـــروع الســـياسة وللتأكيــد ِ
علــى أهميــة الســـياسة مــن الجانــب الوطنــي ،وذكــر األســباب
والجهــود التــي أدت إلــى إنشــائها ،ووصــف عمليــة صياغتهــا بشــكل مختصـــر ،إضافــة إلــى التعبيــر عــن
مســاهمة الشــابات والشــبان ودورهــم الرئيســي فــي التنميــة الوطنيــة.

ثاني ًا :األساس المنطقي للسـياسة
إعطاء تفســـير واضح للمســببات والمبررات العلمية واالجتماعية لوضع الســـياسة الوطنية للشــباب،
ومــا تهــدف إلــى تحقيقه.

ثالث ًا :تعريف وتحديد مالمح الشباب
تعريــف الشــباب كفئــة عمريــة ،ووصــف العالقــة بين الشــبان والشــابات ،إضافة إلى العالمات الرئيســـية
االجتماعيــة واالقتصاديــة الوطنيــة والتحديــات التــي يواجهونهــا ودورهــم المجتمعــي وتقديــم معلومــات
كميــة ونوعيــة عنهــم.

رابع ًا :القضايا التاريخية والمعاصـرة التي تؤثر في مشاركة الشباب:
القضايــا المشــتركة الرئيســـية تشــبه األولويــة التــي حددهــا برنامــج العمــل العالمــي للشــباب حتــى ســنة
 2000ومــا بعدهــا.

خامس ًا :وثائق وسـياسات مرجعية للسـياسة
وهــي عمليــة وضــع الوثائــق األساســـية الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ذات الصلــة كمرجعيــة؛ ومــن هــذه
الوثائــق:
 .1إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.
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 .2اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.
 .3اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
 .4الدستور الوطني والقوانين والتشـريعات والمراسـيم التنفيذية المنبثقة منه.
 .5برنامج العمل العالمي للشباب لسنة  2000وما بعدها.
 .6قرارات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالشباب.
إدراج مثل هذه الوثائق يساعد على توفير خلفية لعملية الصياغة ويدعم قيمة المسعى.

سادس ًا :الرؤية والغايات واألهداف

الرؤيــة هــي التعبيــر عــن الحالــة النهائيــة المرجــوة .وعـ ً
ـادة مــا يأتــي بيــان الرؤيــة بشــكل تصـــريحات نوعيــة
أكثــر منهــا كميــة .وعلــى عكــس األهــداف ،ال تكــون تصـــريحات الرؤية ملموســة وقابلة للقياس بســهولة.
الغايــة :تعمــل علــى بلــورة الرؤيــة ،أي تحديــد مــا تــودّ الســـياسة تحقيقــه .وهــي تشــكل مجمــل األهــداف
الطويلــة األمــد التــي ســوف تســاعد الســـياسة الوطنيــة للشــباب علــى تحقيقهــا.

سابع ًا :أهداف السـياسة الوطنية للشباب
األهــداف تحــدد بشــكل ملمــوس الخطــوط العريضــة لألولويــات الوطنيــة للشــباب التــي ســوف تعمــل
الســـياسة علــى تحقيقهــا .وعلــى األهــداف أن تحــدد بوضــوح مــا ســـيتحقق ،وكيــف ،ومتــى ،والفئــة
المســتهدفة فــي الســـياسة.

ثامن ًا :االستراتيجيات الرئيسـية
ال بــد مــن تحديــد االســتراتيجيات لألولويــات التــي حددتهــا الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،وذلــك للتمكــن
مــن تطويــر المعالجــة الفاعلــة والشــاملة وعبــر القطاعيــة لتلــك األولويــات ،وغالب ـ ًا مــا تشــمل :التعليــم
والتدريــب ،والعمالــة ،ومشـــروعات أعمــال شــبابية ،والمشــاركة ،والصحــة ،وأســاليب العيــش والســكن،
والبيئــة ،والنــوع االجتماعــي ،والفــن واالســتجمام ،والرياضــة ،والترفيــه.

تاسع ًا :الفئات المستهدفة
يتــم توجيــه الســـياسات الوطنيــة للشــباب بشــكل عــام إلــى تلبيــة تطلعــات واحتياجــات جميــع الشــباب
والشــابات ،لكــن معظمهــم يقــوم بتحديــد مجموعــات معينــة مــن الشــباب تتطلب اهتمامـ ًا خاص ًا؛ وذلك
ألن الشــباب ليســوا فئــة متجانســة وإنمــا متنوعــة مــن حيــث العمــر واالحتياجــات والتطلعــات ،وهــذا
مــا يســتوجب تدخــات متنوعــة مصممــة لتلبيــة هــذه االحتياجــات علــى قــدم المســاواة .فمــن المهــم
أن تعمــل الســـياسات والبرامــج الرئيســـية فــي مختلــف القطاعــات المعنيــة بتــآزر لمعالجــة احتياجــات
الشــباب مــن الفئــات واألطيــاف كافــة بشــكل فعــال.1

عاشـر ًا :آليات التنفيذ والتنسـيق
مــن األجــزاء األساســـية فــي مرحلــة التنفيــذ ،تعييــن جهة مســؤولة عن التوجيه والتنســـيق العــام للتنفيذ،
وإنشــاء آليــات العمــل الضروريــة بيــن القطاعــات ،والمنظمــات المشــاركة وتحديــد لجــان العمــل
وســـياسات إدارتهــا والعالقــات فيمــا بينهــا .وأهــم دور تلعبــه هــذه اآلليــات المناســبة هــو تســهيل
التعــاون فــي تنفيــذ الســـياسة ،وضمــان الخدمــات والبرامــج الشــبابية مــن خــال تنســـيقها بشــكل جيــد
علــى المســتويات جميعهــا وبشــكل جماعــي ،يســمح لالســتجابة الحتياجــات الشــباب وإعطائهم الفرص
للمشــاركة الفاعلــة.

حادي عشـر :المتابعة والتقييم
علــى الســـياسة أن تتضمــن نصــ ًا يتعلــق بالمتابعــة والتقييــم ،وكيــف يمكــن أن تتــم المتابعــة علــى
المســتويين الوطنــي والمحلــي ،ومتــى وكيــف يعــد التقييــم للســـياسة.
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الفصل الخامس :نحو دليل عربي لتطوير «السياسات الوطنية للشبابة»

سادس ًا :تحليل مقارنة للسـياسات الوطنية للشباب
القيام بعملية المقارنة على المســتويين الوطني والمحلي يســاعد بشــكل فاعل على التعرف على الممارســات
الفضلــى ســواء الوطنيــة أو المحليــة ،وتعميمهــا أو علــى األقــل إبقــاء الجهــود فــي المســار الصحيــح نحــو تحقيــق
األهــداف ،وتشــجيع أصحــاب الشــأن/المصلحة علــى االهتمــام المتواصــل ،وإعطائهــم اإلنــذار المبكــر الحتمــال
فشــل أو نجــاح االســتراتيجية المتبعــة ،وتدعيــم التحفيــز ،وشــحذ المســاءلة ،والمســاعدة علــى تخصـــيص
المــوارد علــى نحــو أكثــر فعاليــة (انظــر خبــرة المملكــة المتحــدة).
أمــا الهــدف مــن تحليــل مقارنــة للســـياسات الوطنيــة للشــباب بيــن الــدول فهــو تمكيــن صنــاع الســـياسات
مــن مقارنــة أداء الدولــة بمجموعــة مــن الــدول األخــرى .ويســهم ذلــك فــي اكتســاب المعرفــة مــن تجــارب الــدول
األخــرى ،خاصــة الناجحــة منهــا .والتعــرف علــى االســتراتيجيات المختلفــة فــي التعامــل مــع القضايــا المتشــابهة
وتطويــر أدوات التقييــم ومعاييــره ،وتبــادل الخبــرات واتّبــاع أفضــل الممارســات .كمــا تبيــن هــذه العمليــة مــا
يمكــن تحقيقــه مــن الناحيــة العمليــة ،وتوفيــر المعلومــات لــكل مــن الحكومــات والمجتمعــات المدنيــة كــي
يســتخدموها فــي التحفيــز والعمــل علــى تحقيــق أهــداف الســـياسة .كمــا تشـــير هــذه التجــارب أيضـ ًا إلــى أن نقــص
البيانــات ذات الصلــة ،خاصــة المصنفــة منهــا ،وهــي قضـــية شــائعة ومتكــررة.1
والجديــر بالذكــر ،أن أفضــل المقارنــات تكــون مــا بيــن دول ذات مواصفــات متقاربــة أو مماثلــة ،علــى الصعيــد
الدولــي.

وفيما يلي سبع خطوات اتخذتها الدراسة:
 .1استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالسـياسة الوطنية للشباب.
 .2تحليل دولي بشأن اإلجراءات الرامية إلى تعزيز السـياسة الوطنية للشباب.
 .3تحليل إقليمي بشأن اإلجراءات الرامية إلى تعزيز السـياسة الوطنية للشباب.
 .4انتقاء المعايير إلجراء التحليل ُ
القطري للسـياسة الوطنية للشباب.
 .5تحليل مقارن لإلجراءات ُ
القطرية لتنفيذ السـياسات الوطنية للشباب.
 .6عرض أفضل الممارسات للسـياسات والبرامج الوطنية للشباب.
 .7اقتراح بشأن المعايير والشـروط والخطوات المرتبطة في تنفيذ السـياسات الوطنية للشباب.

نتائج التحليل:
•

كلمــا زاد التعــاون الدولــي اإلقليمــي تحســن وضــع الســـياسات مثلمــا حــدث فــي بلــدان أوروبــا الغربيــة ،فقــد
ُأحــرز التقــدم نتيجــة مبــادرات عــدة مــن قبــل إدارة المجلــس األوروبــي للشــباب والرياضــة والمؤتمــر الــذي
ِ
المســؤولين عــن الشــباب والحقــ ًا لبرنامــج االتحــاد األوروبــي للشــباب وكذلــك
أقامتــه للــوزراء األوروبييــن
الورقــة البيضــاء المحــررة عــن الشــباب .فــي الواقــع ،إن إدارة المجلــس األوروبــي للشــباب والرياضــة قامــت
بتقييــم الســـياسات الوطنيــة للشــباب فــي بعــض دولهــا األعضــاء ،مثــل إســتونيا ،وفنلنــدا ،وليتوانيــا،
ولكســمبورغ ،ومالطــة ،وهولنــدا ،والنرويــج ،ورومانيــا ،وإســبانيا ،والســويد.

•

فــي الواقــع ،إن معالــم الســـياسة الوطنيــة للشــباب تبــدو مختلفــة تمامـ ًا إذا مــا نظرنــا إلــى نمــاذج المجلــس
األوروبــي ( )COEوبرنامــج الكومنولــث للشــباب ( )CYPونمــاذج أخــرى .أمــا البرنامــج ( )CYPفهــو يغطــي عــدد ًا
أكبــر مــن البلــدان 54 ،بلــد ًا مــن أفريقيــا ،وآســـيا ،ومنطقــة البحــر الكاريبــي ،وأوروبــا ،والمحيــط الهــادي.
 وفيمــا يتعلــق بتحليــل المقارنــة لإلجــراءات ُالقطريــة لتنفيــذ الســـياسات الوطنيــة للشــباب ،تشـــير تقاريــر
األمانــة العامــة ( )ICNYPإلــى مــا يلــي:

وأكثر أدوات القياس رواج ًا في مجال تحليل المقارنة:
•

استعراض األدلة والسـياسات وأنظمتها.

•

استعراض أفضل الممارسات.

•

بطاقات األداء.

•

بطاقات التقارير.

ومــن خصائــص تحليــل المقارنــة الدوليــة واإلقليميــة المهمــة أنهــا تــزوّ د الــدول بالمعلومــات الدالــة علــى
مكانتهــا مقارنــة بالــدول األخــرى فــي مجــال الســـياسات .وذلــك يســاعد الحكومــة والقطاعــات العامــة والخاصــة
والمنظمــات المعنيــة علــى اســتخدام هــذه المعلومــات لفهــم مكامــن الضعــف لديهــا وتحديدهــا ،2واالســتفادة
مــن خبــرات اآلخريــن فــي دول مماثلــة.3

.1

وتــدارس الخبــرات الدوليــة قــد يأتــي فــي المراحــل التحضـــيرية األولــى كمــا هــو موجــود بهــذه الدراســة ،وكمــا هــو
فــي خبــرة بعــض الــدول مثــل اإلمــارات واألردن ،أو فــي مرحلــة تحديــد االســتراتيجيات والمجــاالت كمــا هــو فــي
كينيــا ،أو هــو عمليــة مســتمرة تُراجــع بشــكل منتظــم مــن أول خطــوة حتــى تقييــم الســـياسة مثلمــا هــي الحــال
فــي خبــرات المملكــة المتحــدة والســويد.

.2

مثال عن تحليل مقارنة للسـياسات الوطنية للشباب
أجــرت األمانــة العامــة للمجلــس الدولــي لســـياسة الشــباب الوطنيــة  ICNYPهــذه الدراســة بالتعــاون مــع
المشـــروع القطاعــي فــي ألمانيــا (“ )GTZ/BMZالنهــوض باألطفــال والشــباب كفئــة مســتهدفة فــي التعــاون
اإلنمائــي” ،ودامــت الدراســة 4مــا يقــرب ثمانيــة أشــهر مــن أوائــل شــهر نوفمبــر  2004إلــى أواخــر مايــو ،2005
وكانــت فريــدة مــن نوعهــا علــى ُصعــد عــدة:
•

ألول مــرة يُجــرى تحليــل مقارنــة للســـياسات الوطنيــة للشــباب علــى المســتوى الدولــي تضــم البالغيــن
والشــباب فــي دراســة مشــتركة.

•

تشــمل منهجيــة الدراســة البحــوث وإجــراء مقابــات مــع ممثليــن مــن الــوزارات المســؤولة عــن الشــباب
ومنظمــات الشــباب الوطنيــة المنســقة لمنابــر تأثيــر الســـياسات الوطنيــة الشــباب.

.3

.4

إن حكومــات عــدة مثــل جنــوب أفريقيــا ،وكينيــا ،وكذلــك البحريــن أخــذت فــي االعتبــار وجهــات نظــر ورؤى
الشــابات والشــبان فــي بالدهــم إلدراجهــا فــي صـــياغة وتصميــم “الســـياسة الوطنيــة للشــباب ”.كمــا
أنهــا أعطــت أولويــة لتشــجيع مشــاركة الشــباب الفعالــة فــي عمليــة صنــع القــرار وفــي حيــاة المجتمــع
كجــزء مــن الســـياسة الوطنيــة.
إن العديــد مــن الحكومــات األخــرى لــم تتخــذ نهجــ ًا اســتباقي ًا إلشـــراك الشــباب فــي عمليــة وضــع
الســـياسة الوطنيــة .وبولنــدا هــي أقــرب مثــال لهــذه الحالــة ،فعلــى الرغــم مــن أنهــا قامــت بدعــم إنشــاء
“مجلــس الشــباب البولنــدي” ،فإنهــا عينــت فريقـ ًا مــن أســاتذة الجامعــات إلعــداد مشـــروع الســـياسة
الوطنيــة فــي غيــاب مشــاركة الشــباب النشــطة لهــذه العمليــة.
العديــد مــن الــدول التــي ُ
اعتمــدت فيهــا السياســة الوطنيــة للشــباب كقانــون ،كرســت جــزء ًا مــن هــذا
القانــون التنمــوي لدعــم الجمعيــات الشــبابية ،ومشــاركة الشــباب ،وللخدمــات ذات الصلــة؛ مثــل دول
أمريــكا الالتينيــة ،ومنهــا :كولومبيــا والمكســيك ،وفــي أفريقيــا ،جنــوب أفريقيــا وكينيــا ،وفــي أوروبــا،
مؤخــر ًا ،كوســوفو.
مــن حيــث الشــكل والمضمــون :هنــاك بعــض االختالفــات األساســـية أيض ـ ًا فــي األمثلــة الــواردة فــي
تشـــريع الشــباب مــن بعــض الحكومــات فــي أمريــكا الالتينيــة ،مثــل :كولومبيــا وبوليفيــا ،وكوســتاريكا،
وإكــوادور ،حيــث تتضمــن هــذه القوانيــن الشــبابية أطــر ًا واســعة وشــاملة لقطاعــات عــدة .كمــا تحتــوي
علــى تعريــف للشــباب ،ونظــام للســـياسات والبرامــج ذات الصلــة ،والهيئــة الحكوميــة المســؤولة عــن
الشــباب) وزيــر أو نائــب وزيــر ،وزيــر الدولــة للشــباب ...،إلــخ) ،والخدمــة الطوعيــة الوطنيــة والتنســـيق،
ومجلــس المنظمــات الشــبابية ومراكــز الشــباب والمبــادرات الشــبابية الوطنيــة ومشــاركة الشــباب
فــي عمليــة صنــع القــرار ،والتمويــل ،والتوعيــة فــي المقاطعــات والبلديــات.

 .5مــن حيــث التقــدم المحــرز والعقبــات :ع ّبــر عــدد قليــل مــن الحكومــات ،مثــل :كينيــا ،وماليزيــا ،وكولومبيــا،
والنمســا عــن التقــدّ م فــي إطــار تأثيــر الســـياسة الوطنيــة للشــباب الســابقة .كمــا حــددت أثــر هــذه
الســـياسة علــى تحســـين المجتمــع ،وحالــة الشــباب بصفــة عامــة ،وحالــة المجموعــات الفرعيــة مــن
الشــباب.
UNICEF, Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries. Report Card 7. UNICEF, Innocenti Research Center. Online publication, 1
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc7_eng.pdf
Siyka Kovacheva, Boris Popivanov and Stanimir Kabaivanov, op.cit. 2
Youth Policy Essentials, The Council of Europe and Youth Policy, Strasburg,Cedex, 2019, p. 21, https://bit.ly/3wTOb3D 3
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االستنتاجات

 .6مــن حيــث وضــع المؤشـــرات :لــم تضــع معظــم الــدول بشــكل منهجــي قائمــة سلســلة النتائــج
والمؤشـــرات لقيــاس نتائــج الســـياسات الوطنيــة للشــباب .وتجــب معالجــة هــذه المســألة بقــدر أكبــر
مــن خــال الجهــود االستشــارية المتعلقــة بهــذه الســـياسة.

االستنتاجات كثيرة؛ وأهمها ما يلي:

 .7وُ جــد فــي عــدد قليــل مــن البلــدان اهتمــام بالمشــاركة الكاملــة للشــباب .وســاعدت عمليــة تحليــل
المقارنــة والتقييــم هــذه فــي عمليــة إعــادة التوجيــه للبلــدان المشــاركة ،ولكــن مازالــت بلــدان كثيــرة
بحاجــة إلــى اتخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء.

 .1باســتطاعة الســـياسة الوطنيــة للشــباب توفيــر رؤيــة جديــدة ووجهــة محــددة لتحســـين واقــع الشــباب مــن
الجنســـين علــى الصعيــد الوطنــي والمحلــي والقطاعــي ،فضـ ً
ـا عــن تعزيــز وجهــة البرامــج ذات الصلــة وتنفيــذ
تلــك الرؤيــة مــن قبــل أصحــاب الشــأن/المصلحة وبالشـــراكة معهــم وفيمــا بينهــم.

المشكالت التي تعانيها الدول ذات الخبرة بالسـياسة الوطنية للشباب:

 .2إن تحليــل مقارنــة الســـياسات ،بالرغــم مــن صعوبــة تحديــد مفهومــه وتطبيقــه والوقــت والمــوارد التــي
يتطلبهــا ،يُعتبــر مــن أهــم العمليــات؛ ألنــه يطلــع الخبــراء وصانعــي القــرار ومنفــذي الســـياسات والفئــات
المســتهدفة علــى ســبل وســـيناريوهات بديلــة.

 .1غيــاب اإلرادة السـياســـية والرؤيــة وضعــف توجــه التشـــريع والســـياسات للتعامــل مــع مشــكالت
الشــباب وإمكانياتهــم علــى أســس ونهــج عبــر قطاعــي فــي إطــار الســـياسة الوطنيــة للشــباب
وتعميمهــا فــي خطــط التنميــة العامــة.
 .2غيــاب تطبيــق إطــار مفاهيمــي وخطــة متابعــة لتصميــم وتنفيــذ وتقييــم ســـياسة وطنيــة متكاملــة
للشــباب تعتمــد علــى مختلــف الســـياسات القطاعيــة ذات الصلــة والتابعــة للمؤسســات الوطنيــة
ً
فضــا عــن منظمــات الشــباب غيــر الحكوميــة علــى المســتويات
والمنظمــات اإلقليميــة والمحليــة،
جميعهــا.
 .3انخفــاض دعــم الميزانيــة لتصميــم وتقديــم مثــل هــذه الســـياسات الوطنيــة للشــباب إلــى الجهــات
المســتهدفة علــى المســتويات جميعهــا ،وتهميــش قضايــا الشــباب واإلمكانــات فــي عمليــة التنميــة
الوطنيــة العامــة.

 .3إن من المهم أال توضع أو يعمل بالســـياسة الوطنية للشــباب بمعزل عن القضايا الرئيســـية ذات األولوية
للحكومــة والمجتمــع وأصحــاب الشــأن/المصلحة كافــة ،مثــل :الحكــم الرشـــيد ،والتنميــة المســتدامة ،والحــدّ
مــن وطــأة الفقــر ،والنهــوض بالعمالــة ،واإلصــاح التعليمــي والصحــي والخدماتــي وغيرهــا .وينبغــي علــى
عمليــة الســـياسة الوطنيــة تشــجيع مشــاركة الشــباب فــي مراحلهــا كلهــا وعلــى المســتويات جميعهــا،
خاصــة فــي تحديــد القضايــا واألولويــة واتخــاذ القــرارات.

 .4ضعــف المشــاركة الكافيــة ألصحــاب الشــأن/المصلحة ،والســـيما الشــباب فــي عمليــة صـــياغة الرؤيــة
واالســتراتيجيات ،فضـ ً
ـا عــن خطــط لتنفيــذ وتقييــم الســـياسة الوطنيــة المتكاملــة للشــباب.
 .5نقــص فــي توفيــر فــرص التدريــب للكــوادر الوطنيــة فــي الــوزارات المعنيــة بالشــباب والمنظمــات ذات
الصلــة ،لتعزيــز القــدرات علــى تصميــم وتنفيــذ وتقييــم الســـياسة الوطنيــة للشــباب والتعامــل بفعاليــة
مــع احتياجاتهــم وتطلعاتهــم.
 .6مشــكالت فــي تحديــد الشــباب ومجموعاتهــم الفرعيــة واحتياجاتهــم وتطلعاتهــم ،وكذلــك فــي التمييــز
بيــن األطفــال والشــباب فــي هــذا الشــأن وعــدم الخلــط بيــن الفئــات.
 .7عــدم وجــود منهجيــة الســتعراض المشــكالت الوطنيــة واحتياجــات الشــباب مســتندة إلــى قاعــدة
بيانــات ومؤشـــرات قطاعيــة وعبــر قطاعيــة شــاملة.
 .8ضعــف الربــط بيــن قضايــا الشــباب وأولوياتهــم فــي إطــار عمليــة الســـياسة الوطنيــة ،مثــل :التعليــم
والعمالــة والصحــة ،فضـ ً
ـا عــن الحــد مــن الفقــر ،والتكامــل االجتماعــي وبنــاء المواطنــة.
 .9غيــاب خطــة عمــل زمنيــة لتنفيــذ الســـياسة الوطنيــة ،تتضمــن مراحــل مرتبطــة زمني ـ ًا تمكــن الشــباب
مــن المشــاركة فــي جميــع جوانــب هــذه الســـياسة.
 .10غيــاب المعرفــة فــي نمــاذج أفضــل الممارســات مــن أجــل إشـــراك الشــباب فــي جميــع جوانــب عمليــة
الســـياسة وكذلــك اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز مشــاركتهم.

الدروس المستفادة
أهــم الــدروس المســتفادة المتعلقــة فــي صـــياغة وتنفيــذ وتقييــم وتطويــر خطــة عمــل الســـياسة الوطنيــة
للشــباب هــي بالدرجــة األولــى أن تولــي أكثــر البلــدان اهتمامـ ًا أكبــر بمشــاركة الشــباب الناشــطة فــي جميــع مراحــل
وجوانــب الســـياسة الوطنيــة ،وأن تلتــزم بشــكل واضــح ومســتمر بتوفيــر التمويــل الكافــي وتنفيــذ خطــة عمــل
الســـياسة بطــرق فعالــة.

ســابع ًا :التحفيــز للســـياسة الوطنيــة للشــباب علــى المســتويات
جميعهــا :الداخليــة والخارجيــة
التحفيز هو أداة استراتيجية في :
1

 .1محاولة تغيير المنظور العام والصور النمطية للشباب.
 .2التأثير في الرأي العام وصانعي السـياسات والقوانين والتشـريعات.
وخطــة التحفيــز تبــدأ مــع أول يــوم لبــدء العمــل علــى تطويــر الســـياسات الوطنية للشــباب ،وال تنتهي إال
بتحقيــق كامــل أهــداف الســـياسة .وقــد ســبق التطــرق بالتفصـــيل إلــى أوجــه عــدة مــن مكونــات عمليــة
التحفيــز؛ لكونــه عنصـــر ًا مهم ـ ًا فــي تكويــن بيئــة سـياســـية واجتماعيــة وقانونيــة مواتيــة للســـياسات
الشــبابية التــي تعــد أحــد المعاييــر المهمــة إلنجــاح هــذه الســـياسات ،وتناولنــا حينئــذ النقــاط اآلتيــة:
مفهــوم التحفيــز ،ووظائفــه ونوعيــة العمليــة ،والمهــارات المطلوبــة للقيام بها ،والمعاييــر ذات الصلة.
أما في هذا الفصل فسوف نتناول التحفيز من الجوانب العملية التنفيذية ،وهي كما يلي:
•

التحفيز والمفاهيم ذات الصلة.

•

أنواع التحفيز.

•

التخطيط االستراتيجي للتحفيز.

ومــن الــدروس المســتفادة أيضـ ًا الحاجــة إلــى وضــع تعريــف قانونــي واقعــي وموحّ ــد للشــباب مــن أجــل تخطيــط
وتنفيــذ الســـياسة الوطنيــة للشــباب.
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أ .التحفيز والمفاهيم ذات الصلة

ج -التخطيط االستراتيجي للتحفيز

مع تنوع تعاريف التحفيز فإنها تتفق على:

المرحلة التحضـيرية :تتطلب هذه المرحلة القيام بخطوات عدة منها ما يلي:

 .1نشـر الوعي عند أصحاب الشأن/المصلحة (المتأثرين والمؤثرين والمعنيين.
 .2جعل صوت الشباب مسموع ًا.1

 .1إقامــة مســح ســـريع وانتقــاء للبيانــات والبحــوث والمــوارد الماديــة والبشـــرية المتوافــرة عــن الشــباب ،داخــل
وخــارج نطــاق المنظمــات والهيئــات والمؤسســات المشــاركة.

 .3إحداث التغيير اإليجابي في السـياسة أو السلوك لصالح الفئة المستهدفة.
 .4تغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الشباب في بعض المجتمعات.2

ّ
ّ
مفعــل أو غيــر
موســع وتبيــان مــا هــو مــوات ومــا هــو
 .2تحليــل القوانيــن و/أو التشـــريعات القائمــة بشــكل
ٍ
ّ
مفعــل والتعــرف علــى القوانيــن المعوقــة.
 .3النظر في التزامات الدولة ذات الصلة ،ومدى الوفاء بها.
 .4فهــم الخلفيــات السـياســـية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والدينيــة القائمــة وديناميكيــة المجموعــات ذات
الصلــة؛

ب .أنواع التحفيز ()Advocacy

 .5االسترشاد بهذا الفهم لمعرفة المجموعات التي تدعم مشـروع وضع السـياسة.

يوجد أنواع عدة من التحفيز ،ثالثة منها تصب في نطاق السـياسة الوطنية ،وهي:3

ثم يكون على المجموعات المشاركة القيام بعدد من الخطوات األساسـية أهمها:1

 .1تحفيــز الســـياسة :وهــي مبــادرة تركــز حصـــر ًا علــى جــدول أعمــال الســـياسة الوطنيــة أو القطاعيــة ،وعلــى
هــدف محــدد لهــذه الســـياسة للتأثيــر بصــورة مباشـــرة فــي صانعــي الســـياسات .وعــادة مــا يفتــرض هــذا
النــوع مــن التحفيــز أن التغييــر فــي الســـياسة ســوف ينتــج تغييــر ًا حقيقي ـ ًا علــى أرض الواقــع.
 .2تحفيــز للعامــة :يعتمــد علــى الجهــود المنظمــة ألكبــر عــدد مــن المواطنيــن للتأثيــر فــي صانعــي الســـياسات
لتغييــر ســـياسة أو اســتحداث أخــرى مــن شــأنها التأثيــر إيجابيـ ًا فــي أوضاعهــم .وقــد يحمــل هــذه التحفيــز
أهدافـ ًا إضافيــة؛ مثــل تغييــر الوعــي والســلوك عنــد أصحــاب الشــأن وتمكينهــم للنهــوض بهــذه العمليــة.
 .3تحفيــز وســائل اإلعــام :يقــوم هــذا النــوع باســتخدام وســائل اإلعــام باختــاف أشــكالها ،بمــا فيهــا
وســائل التواصــل االجتماعــي ،لتســليط الضــوء علــى قضـــية سـياســـية معينــة بهــدف إعــام المواطنيــن
وكســب تأييــد المالييــن منهــم ،وبذلــك يتــم إثــارة الخطــاب العــام وتوجيهــه لصالــح القضـــية والتأثيــر فــي
قــادة الــرأي وصانعــي الســـياسات .وال يقتصـــر دور اإلعــام علــى ذلــك فقــط ،بــل يمتــد ليلعــب دور ًا مهمـ ًا
فــي الترويــج ،ودور ًا ال يقــل أهميــة عــن ذلــك فــي مكافحــة “الوصمــة” أو الصــورة النمطيــة التــي قــد تلتصــق
ببعــض فئــات الشــباب بالمجتمــع.

وعند استخدام وسائل اإلعالم للترويج للسـياسة ،من المهم مراعاة اآلتي:
•

تحديــد وســائل اإلعــام المالئمــة (التــي تحمــل الرســالة بشــكل أفضــل ،واألكثــر تتبعـ ًا مــن قبــل المواطنيــن،
ِ
اإللكترونيــة الشــبابية.
خاصــة أصحــاب الشــأن/المصلحة المتأثريــن والمؤثريــن (مــع التركيــز علــى المواقــع

•

وضــع مؤشـــرات إعالميــة لقيــاس فعاليــة هــذه الوســائل) قــد تشــمل أعــداد زوار المواقــع أو مشــاهدي
البرنامــج).

•

توثيــق عمليــة إطــاق الســـياسة وحملــة الترويــج وجميــع األنشــطة المتعلقــة بهــذه الحملــة ونشـــرها لتكون
متاحــة للجميــع .ومــن المهــم إبــراز قصــص النجــاح الناتجــة عــن حملــة الترويــج ،لقدرتهــا علــى توفيــر قــوة دفــع
لمرحلــة التنفيــذ “المقبلــة”.

•

عــدم قصـــر حمــات الترويــج علــى وســائط اإلعــام التقليديــة بــل اســتخدام المؤتمــرات والمحافــل كوســائل
مكملــة.

 .1اختيــار المؤسســة أو المنظمــة أو الجهــة التــي ســتقود وتنظــم عمليــة التحفيــز للســـياسة ،علــى أن تلعــب
الــوزارة أو الهيئــة المســؤولة عــن الشــباب والســـياسة الوطنيــة دور ًا رياديـ ًا فــي تطويــر اســتراتيجية التواصــل
والتحفيــز الوطنيــة للشــباب وخطــة عملهــا ،ومــن األفضــل أن تكــون المجموعــات واألطــراف الرئيســـية
المعنيــة ممثلــة فــي عمليــة التخطيــط لتحقيــق أقصـــى قــدر مــن العمــل المشــترك.
 .2جمع وتصنيف األبحاث والخبرات عن قضايا الشباب وكيفية صـياغة السـياسة وتنفيذها.
ّ
تخطيها.
 .3تحديد الخطوات العملية لصـياغة السـياسة ،وتعداد النجاحات والتحديات وكيفية تجنبها أو
 .4اإلعــان عــن أســلوب الحكومــة فــي تحديــد األولويــات للشــباب واإلنجــازات الخاصــة بذلك ،من خــال متابعتها
عنــد اتخــاذ القــرارات.
 .5تســليط الضــوء علــى الروابــط القائمــة مــع الســـياسات الوطنيــة فــي القطاعــات المعنيــة المؤثــرة بشــكل
مباشـــر أو غيــر مباشـــر فــي األولويــات االســتراتيجية لعمليــة التحفيــز وفــي ســـياسة الشــباب المقترحــة.
 .6معرفــة تصــور القيــادات فــي البلــد لقضايــا الشــباب ووجهــة نظرهــم وقراراتهــم فيمــا يتعلــق بموضوعــات
العمــل والتعليــم والصحــة العامــة وحجــم توزيــع الســكان ،وهــي مؤشـــرات رئيســـية للبيئــة العامــة للســـياسة.
 .7تقييــم تأثيــر وســائل اإلعــام ونطاقهــا ،بمــا فيهــا اإلعــام االجتماعــي ،علــى جميــع أصحــاب الشــأن والســيما
السياســـيين وقــادة الــرأي منهــم؛ إضافــة إلــى مقاربــة اإلعــام للشــباب وقضاياهــم.
 .8تعــداد الفــرص المتاحــة ونقــاط الدخــول المحوريــة للتأثيــر فــي عمليــة وضــع الســـياسة وتوجيــه المشــاركين
فــي انتقــاء القضايــا األساســـية للتحفيــز.
 .9تحديــد األشــخاص الذيــن يش ـ ّكلون نقــاط تواصــل فــي مختلــف القطاعــات ،وأولئــك الذيــن ســوف يش ـ ّكلون
الوجــه العــام لحمــات التحفيــز والمتكلميــن الرســميين.
 .10واقــع العالقــات :وهــو أمـ ٌر بالــغ األهميــة ،فــي ســـياق التعامــل بيــن أصحــاب الشــأن/المصلحة مهمــا اختلفــت
أولوياتهــم ومواقعهم،
ومــن الضــروري معرفــة مــن هــم صانعــو الســـياسة المعنيــون والفاعلــون لبنــاء جســور ثقــة معهــم مــن خــال
ّ
والبنــاء .ومــن المهـ ّ
ـم التمســك بالمصداقيــة والمهنيــة مــن خالل دقــة المعلومــات التي تقدمها
الحــوار المفتــوح
هــذه المنظمــات ،ووضــوح رؤيتهــا لعمليــة وضــع الســـياسة الوطنيــة ،والطــرح اإليجابــي والمنطقــي لهــا.

Youth Voice in Policy, https://bit.ly/3cp6KDj 1
Siyka Kovacheva, Boris Popivanov and Stanimir Kabaivanov, op.cit 2
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عملي ًا يكون بنهاية هذه الخطوة لدى اللجنة التوجيهية خطة تشمل:1
 .1أهداف كل مرحلة من مراحل التحفيز مثل:
أ .تحديد القوانين والتشـريعات المواتية القائمة وكيفية تفعيلها.
ً
مثال قانون لمشاركة
ب .استحداث تشـــريعات وقوانين مواتية ألهداف الســـياسة الوطنية ،قد يكون منها
الشــباب وســن الترشــح وكوتــا للنســاء بالمجالــس المحليــة ومجالــس إدارات األعمــال وقوانيــن منصفــة
لــذوي اإلعاقــات ،وقوانيــن خاصــة بنبــذ العنــف والتمييــز ضــد المــرأة وغيرها.
ج .بنــاء وعــي ورأي عــام شــعبي مــوات مــن خــال إقامــة حمــات إعالميــة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي
ٍ
االتصــال االجتماعــي.
واإلعــام الشــبابي ومواقــع
 .2تحديــد المســتهدفين مــن كل هــدف وكل نشــاط تحفيــزي ،فعلــى المحفزيــن اســتهداف كل فــروع الدولــة
التنفيذية/الــوزارات والتشـــريعية/البرلمان والقضــاء والمصالــح الحكوميــة والمســؤولين المحلييــن ،وحتــى
فــي بعــض الحــاالت الشـــرطة و/أو األجهــزة األمنيــة .وذلــك باإلضافــة إلــى القــادة المحلييــن واإلعالمييــن.

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

ثامنــ ًا :إدمــاج قضايــا الشــباب والنــوع االجتماعــي وفقــ ًا إلطــار برنامــج
العمــل العالمــي للشــباب :WPAY
ســبق أن تنــاول الفصــل الثالــث موضــوع إدمــاج الشــباب بتعميــم مراعــاة منظــور الشــباب مــن الجنســـين ،الرجــل
والمرأة/الفتيــان والفتيــات ،وذلــك فــي القطاعــات جميعهــا وعلــى المســتويات جميعهــا فــي خطــط التنميــة
الوطنيــة وأهميــة ذلــك فــي تفعيــل هــذه الخطــط مــن جهــة وأثرهــا اإليجابــي فــي قضايــا الشــباب مــن جهــة أخــرى،
وقــد صـــيغت تباعـ ًا إلدماج/تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي.1
وإدمــاج النــوع االجتماعــي هــو عمليــة تقييــم اآلثــار المترتبــة علــى المــرأة والرجــل فــي أي إجــراء يعتــزم اتخــاذه،
بمــا فــي ذلــك التشـــريع أو وضــع الســـياسات أو البرامــج ،فإدمــاج قضايــا النــوع االجتماعــي يحقــق المســاواة
بيــن الجنســـين والقضــاء فعليـ ًا علــى كل تمييــز ويهــدف إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي حيــاة الشــعوب فــي اتجــاه
تحقيــق مجتمــع مســتقر .2وفــي هــذا الســـياق ســنتناول الخطــوات األساســـية لتفعيــل عمليــة إدمــاج الشــباب
والنــوع االجتماعــي:

 .3تحديد الشـركاء في كل هدف ووسائل االتصال معهم.

أ .على مستوى سـياسات الدولة:

 .4تحديد التكلفة.

 .1إعداد وتمكين الشباب لعملية اإلدماج وتوفير مناخ مجتمعي داعم لهذه العمليةمن خالل ما يلي:3

ملحوظــة :األهــداف والمســتهدفون والوســائل والتكلفــة تتحــدد فــي ضــوء األهداف العامة للســـياسة الوطنية،
وكل مــا ذكــر أعــاه بخصوصهــم مجــرد أمثلة.

• تدريــب الشــباب مــن الجنســـين علــى أنشــطة وبرامــج توفيــر المهــارات الالزمــة للمشــاركة فــي الحيــاة
العامــة.
• توفيــر آليــات إلمــداد الشــباب مــن الجنســـين بالمعلومــات واالستشــارات لمســاعدتهم علــى المشــاركة
فــي األنشــطة المجتمعيــة.

يتطلب التحفيز لسـياسة مّ ا تكوين فريق عمل أو لجنة لديها:2
وغالب ـ ًا مــا تكــون المقدمــة مكتوبــة مــن قبــل رئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة أو الوزيــر المتخصــص؛
لتقديــم مشـــروع الســـياسة وللتأكيــد ِ
علــى أهميــة الســـياسة مــن الجانــب الوطنــي ،وذكــر األســباب
والجهــود التــي أدت إلــى إنشــائها ،ووصــف عمليــة صياغتهــا بشــكل مختصـــر ،إضافــة إلــى التعبيــر عــن
مســاهمة الشــابات والشــبان ودورهــم الرئيســي فــي التنميــة الوطنيــة.
 .1المعارف بـ:
•
•
•
•

طرق اتخاذ القرارات بتطوير سـياسة على المستوى الوطني.
طــرق اتخــاذ القــرارات بالهيئــات المشــاركة والهيئــات ذات العالقــة بالســـياسة وكيفيــة التأثيــر فــي
هــذه القــرارات.
المعاهدات واالتفاقيات ذات العالقة.
العادات والتقاليد والممارسات المصاحبة والمناخ االجتماعي القائم.

 .2مهارات:
• كيفية بناء ائتالفات أو تحالفات ،ومهارات التشبيك.
• تجميع مجموعة من األشخاص حول هدف محدد .Establishing common vision
• إقامة عالقة بالعاملين في مجال اإلعالم.
• البحث في مجال السـياسات واتخاذ القرار.
• تصميم رسائل إعالمية.
• تصميم خطط عمل استراتيجية للتطبيق داخل الهيئة ،محلي ًا ووطنياً.
 .3القدرة على بناء العالقات واستمرارها مع:
• الفئات المعنية.
• المجتمع المدني.
• صانعي القرار.
• قادة الرأي والفكر.

• ترويج أنشطة الشباب من الجنسـين ومساهماتهم في وسائل اإلعالم.
• تشجيع الشباب من الجنسـين على العمل التطوعي.
• دعم المشـروعات والمبادرات الشبابية.
• دعم منظمات التنمية المجتمعية والمنظمات التطوعية التي يقودها الشباب.
• توفير دعم مرن وتقليل العوائق أمام المشـروعات الصغيرة والمبتكرة للشباب.
• تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشباب ومراكز الشباب والمبادرات الشبابية.
• دمج عنصـر الشباب في المجالس المحلية والبلدية والهيئات اإلدارية لألندية والمؤسسات.
 .2إدمــاج الشــباب مــن الجنســـين فــي تحليــل الواقــع :فــي هــذه الخطــوة ،يجــب القيــام ببحــوث تركــز علــى واقــع
الشــابات والشــباب والحصــول علــى تقاريــر وبيانــات مصنفــة .وباســتطاعة الشــباب مــن الجنســـين أن
يعملــوا كباحثيــن ،وأن يقومــوا بإجــراء بحــوث تشــاركية ،وأن يدعمــوا التقييمــات الوطنيــة.4
 .3إدمــاج الشــباب مــن الجنســـين فــي تحديــد األهــداف واألولويــات :يجــب أن تعالــج هــذه الخطــوة وتســتهدف
مســتوى الفقــر عنــد الشــباب مــن الجنســـين ،ومحدوديــة التعليــم /ومحــو األميــة ،وكذلــك البطالــة؛ بحيــث
تشــمل أهــداف كل البرامــج التنمويــة فــي الدولــة الشــباب ويشــاركون فــي وضعهــا.5
 .4إشـــراك الشــباب مــن الجنســـين فــي األنشــطة مثــل برامــج الحــد مــن الفقــر (المشـــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ،إلــخ ( ،وخلــق ســـياسات/برامج لمحــو األميــة والعمالــة ،كمــا ينبغــي أن يشــارك الشــباب فــي
تصميــم هــذه البرامــج وتنفيذهــا لضمــان فاعليتهــا وتعظيــم فائدتهــا.
 .5أخــذ الشــباب فــي الحســبان فــي المتابعــة والتقييــم :يجــب أن تجمــع المؤشـــرات بيــن الجوانــب النوعيــة
والكميــة مــن أجــل تحســـين الفــرص المتاحــة لتقييــم أثــر األنشــطة الشــبابية .علــى ســبيل المثــال ،الجمــع بيــن
أنشــطة التعليــم والحــد مــن الفقــر وخلــق فــرص العمــل .وكذلــك يجــب أن يكــون تقييــم وجهــات نظــر الشــباب
عــن التقــدم المحــرز والنتائــج واألثــر كجــزء ال يتجــزأ مــن خطــة المتابعــة والتقييــم.6
UNDP Evaluation Office, (January 2006), Evaluation Of Gender Mainstreaming In UNDP, New York, 1
http://web.undp.org/evaluation/documents/eo_gendermainstreaming.pdf
Youth Stocktaking Report of OECD countries, 2019, p. 11, https://bit.ly/3coHJrI 2
 3اإلدماج االجتماعي والديمقراطية والشباب في العالم العربي ،على الرابطhttps://bit.ly/2Z1bTyo :
Anthony Burrowes, Catalina Dumbravenu, toolkit on Quality Standards for Youth Policy, European Youth Forum, Bussels, Belgium, Brussels, 2016, pp. 11-14, 4
https://bit.ly/3HwgJot

Youth Policy Manual, The council of Europe, 2020, p. 24, 1
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261623/ Youth-Policy-Manual-2020-draft-for-consultation.pdf/f14eefb9-0d1f-7d35-68d7-3ea2cf0c4746
 2فريد أنطون ،مرجع سابق ،ص 69و 70و.116

toolkit on Quality Standards A for Youth Policy, https://bit.ly/3cnCbha 5
Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V. p. 67, https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf; 6
Anthony Burrowes, Catalina Dumbravenu, toolkit on Quality Standards for Youth Policy, European Youth Forum, Bussels, Belgium, Brussels, 2016, p. 13,
https://bit.ly/3FtMsoL
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 .6أخــذ عمليــة إدمــاج الشــباب مــن الجنســـين فــي إعــداد الميزانيــة :ينبغــي تخصـــيص ميزانيــة كافيــة وواضحــة
ترعــى النــوع االجتماعــي لضمــان تنفيــذ الخطــوات المذكــورة أعــاه وتأميــن المــوارد البشـــرية الالزمــة التــي
تضمــن مشــاركة الشــباب وذات تــوازن فــي تمثيــل النــوع االجتماعــي.1
 .7أن تُدعــم عمليــة اإلدمــاج بإصــدار القوانيــن المواتيــة والملزمــة؛ مثل تلك التي تســتهدف دمج عنصـــر الشــباب
فــي المجالــس المحليــة والبلديــة والهيئــات اإلداريــة لألنديــة والمؤسســات.
 .8االنتبــاه لحساســـية االنقســامات وعــدم المســاواة بيــن األقــران الشــباب ومجتمعاتهــم المحليــة ،وتجنــب
تفاقــم هــذه االنقســامات بالتحريــض علــى القوالــب النمطيــة ،أو خلــق حــاالت يحتمــل أن تكــون صعبــة أو
خطــرة للشــباب أثنــاء وبعــد مشــاركتهم .وفــي هــذا الســـياق ،علينــا التأكيــد أنــه مــن غيــر الممكــن تنفيــذ
اســتراتيجيات اإلدمــاج للشــباب والنــوع االجتماعــي دون إيــاء االعتبــار الكافــي للخصوصـــيات الثقافيــة
والسـياســـية واالقتصاديــة والجغرافيــة والمحليــة والوطنيــة .2كمــا علينــا العمــل علــى إدراج األوجــه اإليجابيــة
منهــا ،وتغييــر أو عــزل الممارســات الســلبية االجتماعيــة والمؤسســـية التــي تقيــد وتعيــق تحقيــق المســاواة
والعدالــة للشــباب مــن الجنســـين.

ب .اإلدماج السـياسـي ويلزم لذلك:3
 .1إطــار قانونــي :إن مــن المقومــات المهمــة للبيئــة المواتيــة للمشــاركة السـياســـية للشــباب وجــود إطــار
قانونــي يالئــم الشــباب.
 .2تشجيع المشاركة المتواصلة للشباب والتربية المدنية في المدارس والجامعات.
 .3تصميم البرامج التدريبية.
 .4تجسـير الفجوة الرقمية من خالل الهواتف المحمولة والمحطات اإلذاعية.
 .5اســتخدام المنابــر المتوافــرة علــى شــبكة اإلنترنــت للتبــادل المعرفــي والربــط الشــبكي ضمــن الشــباب
المنخرطيــن سـياســـي ًا.
 .6تلبية االحتياجات في مجال التدريب واإلرشاد للشابات بصفة منفصلة.

ج .اإلدماج االقتصادي 4ويلزم ذلك:
•

تطوير التشـريعات والسـياسات الوطنية للعمل والتشغيل المعمول بها في المجاالت المتعدّ دة.

•

تطوير كفاءات الشباب من معارف ومهارات وسلوكيات.

•

توفير التدريب والتأهيل المناسبين للشباب لتمكينهم من مواجهة متطلبات سوق العمل.

•

إصالح منظومة التعليم وتطويرها وضمان ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

•

تطوير المشـروعات الستيعاب الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

•

تحقيق تكافؤ الفرص للجنسـين في مجال العمل.

•

تطوير برامج اإلرشاد المهني لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المطلوبة.

•

مكافحــة الفقــر والبطالــة والعمــل علــى أنظمــة التوظيــف ،بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص ،وتحســـين أوضــاع
الشــباب.

•

وضــع إجــراءات رقابيــة صارمــة لمنــع اســتغالل الشــباب والفتيــات فــي ســوق العمــل ،ومكافحــة عمالــة
األطفــال.
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أمثلة جيدة على مبادرات عربية إلدماج الشباب بمشاركة المجتمع المدني
ّ
ّ
مؤسســة
المتحــدة العربيــة بقيــادة
• مبــادرة “صنــدوق خليفــة لتطويــر المشــاريع” فــي دولــة اإلمــارات
اإلمــارات لتنميــة الشــباب“ ،إنجــاز”.
•

ّ
مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب.
مبادرة “تكاتف”

•

“صندوق تنمية مشاريع الشباب” في عُ مان بقيادة وزارة التجارة والصناعة ُ
العمانية.

•

“مشـروع الشباب الوطني” في الكويت بقيادة مشـروع الشباب الوطني ،حكومة الكويت.

•

ّ
مؤسســة
مبــادرة “أيــادي الخيــر نحــو آســـيا لتنميــة الشــباب” فــي قطــر بقيــادة أيــادي الخيــر نحــو آســـيا،
قطــر.

•

“روّ اد :البرنامــج الفلســطيني لتمكيــن الشــباب” فــي فلســطين بقيــادة مركــز تنميــة التعليــم ووكالــة
التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات المتحــدة.

•

“اســتراتيجية تشــغيل الشــباب الخضــراء فــي المغــرب” بقيــادة وزارة الطاقــة والمعــادن والميــاه
ّ
المتحــدة اإلنمائــي – المغــرب.
والبيئــة المغربيــة ،برنامــج األمــم

•

“إشـــراك الشــباب التونســـي فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة” فــي تونــس بقيــادة المنظمــة
ّ
المتحــدة اإلنمائــي ،والفــاو ،ومنظمــة العمــل الدوليــة ،واليونيــدو.
الدوليــة للهجــرة ،وبرنامــج األمــم

•

“تعزيــز التعليــم ،والغيريــة ،والمشــاركة المدنيــة” فــي الجزائــر بقيــادة وورلد ليرنينــغ ،المنظمة الدولية
للمعوقيــن ،االتحــاد الوطنــي للمعوقيــن الجزائرييــن ،ووكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات
ّ
المتحــدة.

•

“تعزيــز االنتقــال الســلمي وحمايــة األشــخاص الضعفــاء فــي ليبيــا” بقيــادة فيلــق الرحمــة ،المفوضـــية
ّ
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.
العليــا لألمــم

عن اإلدماج االجتماعي والديمقراطية والشباب في العالم العربي ،اليونيسكو ،بيروت ،ص 21و.22
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44958/1/FOCUSIssue2Apr-Jun2019.pdf

تاسع ًا :التدريب
يواجــه تطويــر ســـياسات الشــباب فــي الوطــن العربــي تحديــات بعضهــا مشــترك؛ منهــا قلــة التعــاون الثنائــي
والمتعــدد األطــراف علــى المســتويين الحكومــي وغيــر الحكومــي مــن ناحيــة ،وإقصــاء الشــباب والمنظمــات غيــر
الحكوميــة عــن عمليــات صنــع الســـياسات مــن ناحيــة أخــرى.1
ويمكــن تلخيــص ســبب هــذا اإلقصــاء إلــى نقطتيــن :األولــى تتعلــق بغيــاب ثقــة السـياســـيين بالهيئــات غيــر
الحكوميــة فيمــا يخــص صـــياغة الســـياسات ،والثانــي يتمحــور حــول النقــص الــذي تعانيــه منظمــات الشــباب غيــر
الحكوميــة فــي المنطقــة عموم ـ ًا فــي الخبــراء والمدربيــن .فبينمــا لــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة دافــع قــوي
وإصـــرار علــى تحســـين كفــاءة أعمالهــا ،إال أن أداءهــا ال يرتقــي إلــى تحقيــق األهــداف المرجــوة بســبب نقــص
التدريــب والكفــاءة والخبــرة فــي مجــال صناعــة الســـياسات؛ لذلــك تحتــاج الســـياسة الوطنيــة إلــى تكويــن لجنــة
تدريبيــة لتطويــر القــدرات والمهــارات البشـــرية المشــاركة ،علــى أن يكــون عمــل هــذه اللجنــة على محوريــن :األول،
هــو العمــل علــى ســد االحتياجــات التدريبيــة للمشــاركين ببلــورة الســـياسة مــن اللجــان المختلفــة وأصحــاب
الشــأن والمجتمــع المدنــي والشــباب؛ والثانــي هــو تحديــد االحتياجــات التدريبيــة مــن أجــل تنفيــذ هــذه الســـياسة.

Youth Policy Manual – The council of Europe, 2020, op. cit., p. 73. 1
Youth Mainstreaming As A Strategic Tool For Youth Development, Commonwealth Youth Programme, https://bit.ly/3mKR2ZJ 2
 3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -تحسـين المشاركة السـياسـية للشباب على امتداد الدورة االنتخابية ،ص ص  ،3-5على الرابط:
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/AR_UN-Youth_Guide-LR.pdf
Mainstreaming Youth In Sustainable Development, Fouus, Issue 2 / April - June 2019, https://bit.ly/32cCklR 4
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وتختلــف االحتياجــات التدريبيــة لتطويــر الســـياسة الوطنيــة للشــباب مــن بلــد إلــى بلــد ،إال أن هنــاك احتياجــات
عامــة أهمهــا:
 .1التدريب على مهارات التواصل والتفاوض.
 .2التدريــب علــى المشــاركة ،وهــذا النــوع مــن التدريبــات يحتــاج إليــه كل مــن الشــباب واللجــان المختلفــة
والمســؤولين المحلييــن.
 .3التدريــب علــى تحليــل الواقــع وصـــياغة األهــداف ،خصوصــ ًا لمجموعــات العمــل الموضوعيــة ،وقــد يكــون
هنــاك حاجــة إلــى التدريــب علــى عمــل المســوح.
 .4التدريب على التحفيز.
 .5التدريب على التخطيط وتطوير المؤشـرات والمتابعة والتقييم.
 .6التدريب على النوع االجتماعي.

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

باإلضافة إلى ذلك ،فإن هناك مجموعة من النقاط التي ينبغي مراعاتها؛ ومنها:
 .1أن تضــم عمليــة التخطيــط ممثليــن عــن وزارة الصحــة ،ووزارة الماليــة ،والعــدل ،واإلســكان ،والتعليــم،
ّ
تتبنــى ســـياسة التجنيــد اإلجبــاري،
والتنميــة المحليــة والثقافيــة ،والبيئــة ،والدفــاع ،خصوصـ ًا إذا كانــت الدولــة
والهيئــات أو األقســام الحكوميــة المســؤولة عــن شــؤون الشــباب فــي القطاعــات األخــرى المعنيــة والهيئات
أو األقســام الحكوميــة المســؤولة عــن شــؤون المــرأة ،والســلطات المحليــة (إدارة التخطيــط الالمركــزي(
والمســؤولين المحلييــن (المحافــظ ،رئيــس البلديــة) والبرلمانييــن المعنييــن بقضايــا الشــباب واآلخرين ذوي
التأثيــر والــوكاالت الحكوميــة المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومجموعــات المصالــح الخاصــة الناشــطة
فــي مجــاالت :قضايــا الشــباب  -والطفــل -والمــرأة  -والســـياسات العامــة والتخطيــط االســتراتيجي  -وذوي
االحتياجــات الخاصــة  -والصحــة اإلنجابيــة  -والبيئــة  -وقــادة المجتمعــات المحليــة  -وقــادة الــرأي  -والقــادة
الدينييــن  -والقطــاع الخــاص -والجهــات المانحــة؛ وذلــك لضمــان وجــود خطــط متماســكة ومنســقة علــى
المســتويات كلهــا.1
 .2أن يتم التخطيط في ضوء ما يلي :
2

• تحليل واقع أصحاب الشأن.
• تحليل الواقع  /تقييم االحتياجات.

المرحلة الثانية :تفعيل السـياسة الوطنية للشباب
تشمل هذه المرحلة مجموعة من الخطوات الرئيسـية ،وذلك على النحو التالي:

ً
أوال :تطوير خطة العمل الوطنية

فــي هــذه المرحلــة تُترجــم السـياســـية الوطنيــة إلــى برامــج ومشـــروعات وأنشــطة كــي تُنفذ علــى أرض الواقع.
وعلــى الرغــم مــن ّ
أن الحكومــة هــي المســؤول األساســـي عــن تنفيــذ الســـياسة الوطنيــة ،فــإن المســؤولية
بالفعــل جماعيــة ،تشــمل أصحــاب الشــأن المنســقين والمخططيــن والمنفذيــن للعملية.الشــباب
بالمجتمــع.

ولضمــان نجــاح عمليــة التخطيــط ومــن بعدهــا التنفيــذ والمتابعــة ،يجــب تعزيــز الهيكليــة المؤسســـية الســانحة
لمشــاركة أصحــاب الشــأن والشـــركاء ،خصوص ـ ًا الشــباب ،والهيئــات الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة والمجتمــع
المدنــي والقطــاع الخــاص ،وتشــمل عمليــة التنســـيق المنوطــة بهــا ثالثــة محــاور:
 .1تحديــد المســؤولية والمهــام لألفــراد  /الهيئــات  /المنظمــات؛ وضمــان تغطيــة األهــداف المطروحــة كافــة
لتحقيــق الرؤيــة.

• تحليل ) SWOTنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات).
• التحليل القانوني/التشـريعي والتنظيمي.
• تحليل واقع ذوي االحتياجات الخاصة.
• المعلومات المقدمة من المشاركين خالل عملية التخطيط.
 .3يتم استخدام المؤشـرات التالية لتوجيه عملية التخطيط:3
• البحوث في قضايا الشباب.

• التعليم الرسمي وغير الرسمي.

• المشاركة.

• سـياسات تمكين الشباب.

• التعاون المشترك بين الوزارات.

• الشباب والتشـريعات.

• االبتكار.

• الفوارق بين الجنسـين من الشباب.

• الشباب وتقديم المشورة للهيئات.

• الشباب والمعلومات.

• التوازن الجندري (النوع االجتماعي).4
 .4سـياسة متعددة المستويات ومترابطة تشمل:
• الحصول على التعليم.

• بيئة السـياسة والتحديات.

• الوصول إلى خدمات التشغيل.

• توافر الموارد والقيود القائمة.

 .3تحديــد المــوارد البشـــرية والماديــة الالزمــة؛ وأن ي ّ
ُخصــص للــوزارة أو الهيئــة التــي تقــود عمليــة الســـياسة
ميزانيــة خاصــة تغطــي الكلفــة واألنشــطة فــي جميــع مراحلهــا.

• الوصول إلى خدمات الصحة.

• حواجز تفعيل السـياسة.

• حقوق اإلنسان (معاهدة حقوق الطفل).

• أنشطة لخلق الطلب.

ويجب أن تشتمل الخطة على ما يلي:1

• مهارات مقدمي الخدمة واحتياجات التدريب.

• مشاركة القطاع الخاص.

 .2تحديد استراتيجية التواصل والتحفيز؛ واإلعداد للمؤتمرات واالجتماعات وورش العمل.

 .1الغايات واألهداف العامة.
 .2النتائج والمخرجات.

• سلوك مقدمي الخدمة.
 .5أن يحدد المشاركون االحتياجات بحسب األولوية.

 .3المؤشـرات والبيانات األساسـية (توضح نقطة بداية قياس التقدم والوصول إلى الغايات).
 .4األنشطة (التي يجب أن تكون محددة زمني ًا ،وعملية).
 .5المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ األنشطة.
 .6الموازنة.

Youth Stocktaking Report of OECD countries, 2019, p. 7, https://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf 1
 2هنريتا أسود وآخرون ،ص ص .30-29
for more details See, European Commission, Indicative Guidelines On Evaluation Methods: Monitoring And Evaluation Indicators, Working Document No. 2, 3
https://ec.europa.euregional_policy/sources/docoffic/cocof/2006/cocof_06_0010_00_en.pdf
 1هنريتا أسود وآخرون ،السـياسة الوطنية للشباب ،مرجع سابق ،ص .156

Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V.p. 81, https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf 4

121

الفصل الخامس :نحو دليل عربي لتطوير «السياسات الوطنية للشبابة»

 .6أن يكون التحديد و/أو التقييم ووضع أولويات االحتياجات وفق ًا للمعلومات والتحليالت.
• وضــع أهــداف قابلــة للقيــاس الكمــي تحقــق معالجــة االحتياجــات ذات األولويــة ،وأن يتــم صـــياغة هــذه
األهــداف بشــكل يوضــح:
• ما الذي يجب عمله؟
ّ
وكم؟
• بأي حجم
• المجموعة أو المجموعات المستهدفة.
• الفترة المتوقعة لتحقيق الهدف.
• أن يكون الهدف واقعي ًا ومن الممكن تحقيقه.
 .7أن يراجع المشاركون استراتيجيات بديلة لتحقيق األهداف.
 .8أن يتنــاول المشــاركون العوامــل التاليــة قبــل اســتبعاد بعــض االســتراتيجيات واختيــار أخــرى للوصــول إلــى
األهــداف:
• الجدوى المالية لالستراتيجية.
• التكاليف والموارد الالزمة لالستراتيجيات البديلة.
• توافر الموارد (المالية في المقام األول ومصادر التمويل والموارد البشـرية).
• العوائق القانونية ،والعوائق النابعة من السـياسات القائمة األخرى.
• الجدوى السـياسـية.
• الجدوى الثقافية.
• قــدرة األنظمــة الحكوميــة المتعلقــة بالشــباب(عدد ومهــارات الموظفيــن ،هيكليــة التنظيــم والبنيــة
التحتيــة ،إلــخ).
• التأثير في الفئات الشبابية المستهدفة وغيرها (الفوائد الملموسة وغير الملموسة).
 .9أن تعمل األنشطة على تنفيذ االستراتيجية وأن تحدد ما يلي:1
• الجهات المنفذة لألنشطة.
• مواقع تنفيذ األنشطة.
• المدة المتطلبة لتحقيق الهدف.
 .10أن يحــدد المشــاركون إجمالــي التكاليــف مقارنــة بإجمالــي التمويــل لجميــع االســتراتيجيات البديلــة قبــل اتخــاذ
قــرار نهائــي بشــأن االســتراتيجية التــي ينبغــي اختيارهــا لمعالجــة القضايــا ذات األولويــة ثــم يســتقروا علــى
اســتراتيجية نهائيــة لتحقيــق أهــداف محــددة.
 .11يقوم المشاركون بتقدير التكاليف لتنفيذ األنشطة المخطط لها (المباشـرة وغير المباشـرة).
 .12أن يتم تحديد جميع المدخالت الالزمة لألنشــطة مســبق ًا (التدريب ،واإلشـــراف ،والمســتلزمات ،والمعدات،
واللــوازم المكتبيــة ،وتكاليــف الطباعــة ،إلخ).
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 .15يتــم إعــداد ميزانيــة مفصلــة تتضمــن المبالــغ الالزمــة لجميــع نفقــات المكونــات المرتبطــة بالســـياسة
واألنشــطة ويتــم إعــداد ميزانيــة مفصلــة لإليــرادات تشــمل مصــادر تمويــل الســـياسة وأنشــطتها كافــة.
 .16إجــراء تحليــل لتحديــد إن كانــت ســـياسات وإجــراءات التنفيذ/التفعيــل الحاليــة للحكومــة ســتعرقل أو تســهل
عمليــة تنفيذ الســـياسة واألنشــطة.
 .17يتــم تطويــر إجــراءات المتابعــة والتقييــم لتتبــع التقــدم المحــرز فــي الســـياسة واألنشــطة المخطــط لهــا مــن
خــال:
• إجــراء دراســات و/أو اســتطالعات رأي -الحصــول علــى اســتبيانات  -التشــاور علــى الدراســات التــي أجريــت
علــى الصعيــد الوطنــي -القيــام بعمليــة مراجعــة وتدقيــق.
المعني برصد وتقييم التقدّ م المحرز لألهداف.
• وضع تصميم لشكل التقرير الدوري
ّ

• وضع تصميم نموذج لتتبع الميزانية والنفقات الحتواء تكاليف األنشطة وتعديلها إذا ما لزم األمر.

 .18يتم إعداد خطة عمل مفصلة لتنفيذ السـياسة تحتوي على المكونات التالية:
• الملخص التنفيذي.
• خلفيــة مشـــروع الســـياسة ومعلومــات عــن الــوزارة أو الهيئــة المتخصصــة والمنظمــة ،والقضايــا ذات
األولويــة للســـياسة.
• وصف استراتيجية السـياسة لمعالجة قضايا الشباب ذات األولوية.
• بيان السـياسة لتحقيق األهداف من خالل االستراتيجية المعتمدة.
• تقدير الحاجة العملية لتوظيف خبرات في هذا المجال أو التعاقد مع خبراء ومنظمات وشـركات.
• إجراءات تفعيل عملية السـياسة.
• اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة :مــن هــم المســتهدفون؟ ومــا القضايــا؟ وإلــى أيــن نــود الوصــول؟ ومتــى؟ ومــا
المــوارد؟
• الخطــط الماليــة ،بمــا فــي ذلــك ميزانيــة خطــة العمــل الســنوية لتنفيــذ العمليــة ،ومصــادر التمويــل و/أو
الخطــط لتوليــد الدخــل للعمليــة.

ثاني ًا :التنفيذ

التنفيــذ هــو المرحلــة التــي تُترجــم فيهــا الســـياسة المختــارة إلــى عمــل ،وأول متطلبــات هــذه المرحلــة هــو إظهــار
واضح لاللتزام من جانب الحكومة للمؤسســات والمنظمات المســؤولة إزاء اعتماد هذه الســـياسة وتنفيذها،
كمــا ســـيتطلب االنخــراط الفعــال مــن جانــب تلــك المنظمــات ،والســـيما الشــباب مــن جميع قطاعــات المجتمع.
ومــن أساســـيات مرحلــة التنفيــذ تعييــن جهــة مســؤولة عــن التوجيــه والتنســـيق العــام (قــد تكــون اللجنــة
التوجيهيــة نفســها المشــار إليهــا فــي بلــورة الســـياسة مــع بعــض التعديالت) وعــادة ،ال يمكن ألي جهــة أو وزارة
أو هيئــة واحــدة أن تكــون مســؤولة بشــكل كامــل عــن تنفيــذ الســـياسة بأكملهــا؛ لــذا ،يجــب إنشــاء آليــات العمــل
الضـــرورية بيــن القطاعــات ،والمنظمــات المشــاركة لتنفيــذ الســـياسة بشــكل جماعــي .وأهــم معيــار لمثــل هــذه
اآلليــات هــو مــدى تفعيــل شــبكة الجهــات المشــاركة بشــكل ّ
بنــاء لتحقيــق النتائــج المتوقعــة للســـياسة.1
وفي هذا السـياق ،باإلمكان تحديد أربع مجموعات من بين القطاعات والمنظمات المشاركة ،وهي كالتالي:

 .13تحديــد جميــع التكاليــف غيــر المباشـــرة لعمليــة الســـياسة (إدارة العمليــة ،ومصاريــف الكهربــاء ،والنقــل،
إلــخ).

 .1لجــان التنســـيق الرســمية التــي أســهمت فــي صـــياغة الســـياسة والمســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات فــي مجــال
قضـــية معينــة؛ مثــل “لجنــة تنســـيق عدالــة األحــداث” أو “لجنــة تنســـيق التعليــم المدنــي”.

 .14يحدد المشاركون مصادر التمويل لتغطية تكاليف جميع األنشطة والنظر في المصادر التالية:

 .2الفرق الرسمية لتوجيه التنفيذ والعمليات :وهم المديرون أو المنسقون المباشـرون لعملية التنفيذ.

• تمويل من الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالشباب.

 .3فرق العمل المتخصصة في حل مشكلة إدارية محددة.

• تمويل من القطاع الخاص ألنشطة محددة.

 .4فــرق ورش عمــل ألصحــاب المصلحــة مــن أجــل اســتعراض والتمــاس ردود الفعــل مــن الجهــات المعنيــة،
فــي مجتمعــات عــدة محليــة أو مناطــق متأثــرة بعمليــة تنفيــذ السياســة.

• تمويل من الجهات المانحة.

Program Cycle Guidanceproject Management and Implementation Plantemplate 1
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/201sac.pdf
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ومن المفضل أن يطوَّ ر إطار عمل تشاركي للتنفيذ يتضمن ما يلي:

 .1المتابعة:

 .1اللجان المسؤولة عن التنفيذ وأساليب أخذ القرارات بها ونطاق عملها.

هــي عمليــة منظمــة ومســتمرة وفق ـ ًا لخطــة موضوعــة موضــح بهــا األهــداف المــراد تحقيقهــا ،مــع مراجعتهــا
بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أن التنفيــذ يتــم فــي اإلطــار الصحيــح مــن خــال جمــع المعلومــات عــن تشــغيل وإنجــازات
المشـــروع وتأثيراتــه ،ثــم إعــداد هــذه المعلومــات وتوصـــيلها إلــى إدارة المشـــروع أو غيرهــا مــن الجهــات المعنيــة
بغــرض مســاعدتهم علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة .1إذن فالمتابعــة هــي:
• عمليــة؛ ألنهــا تتــم وفق ـ ًا إلجــراءات محــددة ،وتســتلزم آليــات متنوعــة مثــل الزيــارات الميدانيــة واالســتبيانات
ومجموعــات النقــاش المركــزة واللقــاءات الفرديــة ومراجعــة التقاريــر.2

 .2آليات العمل والمنهجيات المتبعة.
 .3اآلليات الالزمة لضمان استمرارية التشاور ومشاركة الشبان والشابات.
 .4آليــات للتحفيــز ونشـــر المعلومــات الالزمــة وتلقــي ردود الفعــل والمالحظــات علــى مــدار عمليــة الســـياسة،
والعالقــة مــع اإلعــام.
 .5آليات لتعزيز القدرات والكفاءات المهنية للشباب المشاركين وللعاملين مع الشباب.
 .6آليات رسمية للمراجعة المنتظمة.
 .7آليات لتنسـيق عبر قطاعية وبين المنظمات لتنسـيق المتابعة المستمر للعملية .
1

ولضمــان نجــاح اللجنــة “التوجيهيــة التنســـيقية العامــة” فــي القيــام بدورهــا فــي عمليتــي التنفيــذ والمتابعــة ،يجب
تعزيــز هيكليتهــا المؤسســاتية للعمــل علــى المحــاور التاليــة:

•

مستمرة؛ أي إنها تتم باستمرار سواء متابعة يومية ،أسبوعية ،شهرية ،ربع سنوية ،وفق ًا لنوع النشاط.

•

هادفة؛ أي البد أن تسعى لتحقيق أهداف محددة للسـياسة الوطنية للشباب.

•

تشاركية ،أي يشكل الشباب جزء ًا من القائمين عليها.

•

مراجعة المتابعة:
أ .المراجعة الدورية للتأكد من مدى فعالية المتابعة.
ب .مراجعة أداء القائمين على المشـروع.
ت .مراجعة أن الميزانية يتم توجيهها في االتجاه الصحيح.
ث .التنفيذ الصحيح :التأكد من أن التنفيذ يتم بالجودة المطلوبة.

 .1تحديــد المســؤولية والمهــام لألفــراد  /الهيئــات  /المنظمــات؛ وضمــان تغطيــة األنشــطة المطروحــة كافــة
لتحقيــق الرؤيــة ،ووضــع قواعــد اإلدارة والمقاضــاة للعمليــة كلهــا.
 .2تحديد استراتيجية التواصل والتحفيز؛ وجمع المعلومات والتغذية المرتجعة للمشاركين والمعنيين.
 .3إنشــاء مركــز لتوحيــد نظــم المعلوماتيــة ،وجمــع المعلومــات المتعلقــة بالســـياسات الشــبابية فــي جميــع
القطاعــات وإعــداد التقاريــر ذات الصلــة.
 .4تخصـيص ميزانية كافية للتنفيذ:
• أن تغطــي هــذه الميزانيــة الكلفــة واألنشــطة فــي مراحلهــا جميعهــا ،ويمكــن لهــذه الميزانيــة أن تتــوزع علــى
الجهــات المشــاركة المســؤولة .وقــد تتكــون مــن مخصصــات بعضهــا تابــع للــوزارات أو الهيئــات الحكوميــة
المشاركة.
• أن ي ّ
ُخصص للوزارة أو الهيئة التي تقود عملية السـياسة ميزانية خاصة للمتابعة الميدانية.
• أن تخصــص الحكومــة جــزء ًا مــن ميزانيتهــا ،بشــكل منــح إداريــة ،للمنظمــات الشــبابية لتتمكــن هــذه
األخيــرة مــن القيــام بمهـ ّ
ـام إداريــة عامــة ال تتعلــق بالمشـــروعات المدرجــة فــي الســـياسة .مثــال علــى ذلــك
االجتماعــات التنظيميــة ،والتواصــل مــع األعضــاء ،والتدريــب اإلداري وغيرهــا مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى
تعزيــز قدراتهــا ودورهــا التنمــوي.

ولكونهــا عمليــة منتظمــة ،يمكــن أن تأخــذ المتابعــة شــكل تقاريــر مرحليــة تنتجهــا الــوزارة أو الهيئــة الرســمية
المســؤولة عــن العمليــة برمتهــا بشــكل منظــم .وال تقتصـــر المتابعــة علــى التقــدم المــادي ،وإنمــا تشــمل
أثــر عمليــة التنفيــذ وأي تغييــرات فــي البيئــة الخارجيــة والســلوك العــام أيض ـ ًا ،خاصــة الشــباب .باإلضافــة إلــى
أهميتهــا فــي عمليــة التقييــم ،وتُعتبــر التقاريــر المرحليــة الصــادرة ذات فائــدة كبيــرة ،وبشــكل خــاص عندمــا يحــدث
تغييــر فــي اإلدارات أو الموظفيــن أو صنــاع القــرار المشــاركين فــي تنفيــذ هــذه الســـياسة .ويجــب تعزيــز مشــاركة
أصحــاب الشــأن/المصلحة فــي هــذه العمليــة وخاصــة الشــباب ودورهــم المركــزي فيهــا.3
أهمية عملية المتابعة :تستمد عملية المتابعة أهميتها من أنها تمّ كن من التعرف على:
•

هل المشـروع يسـير في االتجاه الصحيح أم ال.

•

هل األنشطة تنفذ وفق ما هو مخطط لها.

•

هل يتم تحقيق مستهدفات مؤشـرات المشـروع بمستوياتها المختلفة.

• أن تخصــص الحكومــة ميزانيــة عامــة ،فــي إطــار منــح تحصــل عليهــا المنظمــات الشــبابية غيــر الحكوميــة،
لتنفيــذ األنشــطة المدرجــة فــي خطــة عمــل اســتراتيجية الســـياسة الوطنيــة.

•

المعلومــات التــي توفرهــا عمليــة المتابعــة تســاعد مديــري المشـــروعات علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة وفــي
الوقــت المناســب.

• أن تراعي تلك الميزانية المرصودة لعملية التخطيط احتياجات النوع االجتماعي بشكل متوازن.

•

توافــر توصـــيات ومقترحــات بشــكل مســتمر ليســـير المشـــروع نحــو تحقيــق الهــدف النهائــي المطلــوب
تحقيقــه .

ثالث ًا :المتابعة والتقييم
حتــى يمكــن تقديــر مــدى تحقيــق الســـياسة الوطنيــة ألهدافهــا وتقويــم المســار كلمــا دعــت الحاجــة يجــب أن
تتضمــن الســـياسة نصــ ًا يتعلــق بالمتابعــة والتقييــم ،والمعاييــر والمؤشـــرات؛ وأن تشــمل خطــة العمــل
التنفيذيــة اإلجــراءات الخاصــة بذلــك؛ وســوف نتنــاول هــذا الموضــوع مــن خــال النقــاط اآلتيــة:
•

كل من المتابعة والتقييم والفرق بينهما.
تعريف ٍّ

•

تعريف المعايير وأنواعها واستخداماتها في متابعة وتقييم السـياسة وبرامجها.

•

إجراءات المتابعة.

•

خطوات المتابعة والتقييم.

إذن المتابعــة هــي لإلجابــة عــن الســؤال :إلــى أي مــدى تُنفَّــذ أنشــطة المشـــروع بشــكل صحيــح لتحقيــق
المخرجــات المرجــوة؟

Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V.p16 https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf 1
Ibid. p. 44. 2
UNEP, (August, 2009). Integrated Policymaking for Sustainable Development: A reference Manual, p. 44, https://bit.ly/3zkblR0 1

Finn Yrjar Denstad, Youth Policy Manual How to develop a national youth strategy 2009. op. cit. 3
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 .2التقييم:
هــو عمليــة جمــع المعلومــات وتحليلهــا بشــكل مرحلــي ومنظــم لتحديــد مــدى تحقيــق البرامــج واألنشــطة
المطبقــة للرؤيــة واألهــداف ،كمــ ًا ونوعــ ًا ،وأثرهــا فــي مجتمــع الشــباب؛ إذن التقييــم هــو:1
•

عملي ،أي يتم وفق إجراءات منظمة.
ّ

•

غرضه التأكد من تحقيق مخرجات المشـروع ،ومدى تحقق األثر منه.
يتم من خالل تطبيق أدوات أو آليات متنوعة مصممة مسبق ًا.

•
•

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

الفرق بين المتابعة والتقييم

1

عنصر المقارنة

المتابعة

مرحلي ،أي يتم بشكل مرحلي أو نصف سنوي أو مع نهاية مدة البرنامج.
ّ

والمشاركون في عملية التقييم ممثلون عن:2
•

ُ
السلطة التنفيذية واألجهزة التابعة لها.

•

السلطة التشـريعية أو اللجنة المختصة بالشباب فيها.

•

الشباب من الجنسـين.

•

أجهزة ومؤسسات غير حكومية.

•

خبراء خارجيين (وهم من سـيتولون قيادة خطوات وإجراءات التقييم).

•

يمكن إضافة القطاع الخاص والممولين.

متى يتم القيام بها؟

من يقوم بها؟

ملحوظــة :مــن األفضــل أن الجهــات المشــاركة فــي التخطيــط والتنفيــذ تُمَ َّثــل داخــل الجهــة المشــاركة فــي
التقييــم.
أهميــة عمليــة التقييــم :تســتمد عمليــة التقييــم أهميتهــا مــن أنهــا الوســـيلة األكثــر نجاعــة للوقــوف علــى النقــاط
التالية:

تتم بصورة منتظمة:
• شهرية
• أو ربع سنوية
• أو نصف سنوية

التقييم
في منتصف المدة لتقييم مدى تقدُّ م اإلنجازات التي
حققتها السـياسة في تلك الفترة ،والتوصـية بأي
تعديالت في تصميم االستراتيجية ،أو إعادة النظر
في أهدافها وبالتالي في المؤشـرات واألنشطة
ذات الصلة ،بناءً على الخبرات المكتسبة من جراء
تنفيذها ،أو بسبب عوامل خارجية أو غيرها من
الظروف والمتغيرات.
التقييم الغرض منه هو تجويد العمل الذي
تم القيام به ،ومدى تحقيق الغاية واألهداف
االستراتيجية ،عالوة على توثيق هذه العملية،
بحيث يمكن لآلخرين التعلم من تجاربها.

داخلي ًا :يقوم بها فريق العمل
والـشركاء المسؤولون عن تنفيذ
المشـروع.

فريق خبراء مستقل مع مجموعة تقييم مرجعية
يمثلهم الشباب وكل فئات أصحاب المصلحة،
ويتم تكوينها عندما يحين وقت التقييم.

تركز على متابعة مدخالت
المشروع وأنشطته أو العمليات،
والمخرجات والنتائج واألهداف
المرحلية ،والمرجعية األساسـية
هي خطة العمل السنوية أو خطة
عمل المشـروع.

يركز على النتائج واألهداف ،و/أو أثر المشـروع أو
البرنامج.

•

مدى تحقيق أهداف السـياسة الوطنية.

•

مدى مالءمة االستراتيجيات واألنشطة لألهداف.

•

مدى مالءمة األهداف وأساليب تنفيذها الحتياجات الشباب الفعلية.

•

مــدى مشــاركة الشــباب والمجتمــع المدنــي والمجتمــع المحلــي فــي كل مراحــل صـــياغة وتنفيــذ الســـياسة
الوطنيــة.

•

مدى مراعاة عملية صـياغة السـياسة الوطنية وعملية التنفيذ لتحقيق فرص متكافئة للنساء والرجال.

المؤشـرات:

•

مدى مراعاة مبدأ االستدامة.

•

مدى فعالية إدارة البرامج والمشـروعات واألنشطة المتخصصة بالسـياسة الوطنية.

يلــزم لعمليتــي المتابعــة والتقييــم اســتخدام مؤشـــرات محــددة هــي بمنزلــة أدوات لقيــاس نجــاح تحقيــق النتائــج،
ً 2
ونجــاح األهــداف والغايــة أيضـا.

•

مدى كفاءة إدارة الموارد التي توفرت لعمليتي الصـياغة والتنفيذ.

مؤشـرات المتابعة هي:

والمعايير المعتمدة في تقييم السـياسة العامة هي:3
•

الفاعلية :القدرة على تحقيق النتائج المرجوة.

•

الكلفة :أن تكون النتائج المحققة بكلفة مناسبة.

•

العدالة :التوزيع العادل بين التكاليف والمنافع على الفئات المستهدفة ،وخاصة الشباب من الجنسـين.

•

المسؤولية :قدرة نتائج السـياسة على إشباع الحاجات ودعم قيم الجماعات المعنية بها.

•

المالءمة :تحقيق النتائج المرغوبة بصورة موضوعية وفعلية.

إذن التقييم هو لإلجابة عن السؤال :إلى أي مدى تحققت أهداف المشـروع طبق ًا للمستهدَف منه؟

المجال

•

مؤشـرات مرتبطة بالمخرجات واألنشطة.

•

مؤشـرات لجمع البيانات بصفة دورية لضمان تنفيذ المشـروع.

أما مؤشـرات التقييم فهي:3
•

مؤشـرات مرتبطة بجميع النتائج (النتائج المباشـرة والهدف النهائي واألثر)

•

يمكن استخدامها في منتصف المدة ،وعند خط األساس وفي نهاية المشـروع أو البرنامج.

وفــي الحــاالت كلهــا فــإن المؤشـــرات تركــز علــى جوانــب الجــودة والكميــة والتوقيــت المتعلقــة بالنتائــج واألثــر
المتوقــع للمشـــروع ،ومــن خصائــص المؤشـــرات الناجعــة أن تكــون محــددة وقابلــة للقياس وللتحقيــق وواقعية
ومحــددة المــدة.4

Monitoring and Evaluation guidelines, Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/3/au767e/au767e.pdf 1
Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V. https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf 1

 2هنريتا أسود وآخرون ،مرجع سابق ،ص .170

 2هنريتا أسود وآخرون ،مرجع سابق ،ص ص .153 – 151

3

Andreas Karsten, and others, Research Handbook, 2015, A Publication of Demokratie & Dialog e.V. p. 16, https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf

Anna Planas, Pere Soler, Montserrat Vila, op. cit., p. 22. 3

4

Anna Planas, Pere Soler, Montserrat Vila, Assessing Youth Policies. A System of Indicators for Local Government, op. cit.
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وهناك نوعان من المؤشـرات:1

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

اإلجراءات األساسـية في متابعة سـياسات الشباب:1

•

المؤشـرات المباشـرة ،وهي قابلة للقياس المباشـر وبسهولة.

•

•

المؤشـــرات بالوكالــة ،ومــن الصعــب قياســها ،إذ تعمــل علــى التقديــر التقريبــي؛ ومثالهــا المشــاركة
السـياســـية ،والمشــاركة فــي األنشــطة واألماكــن العامــة أو االنتخابــات.

دعــم األبحــاث الكميــة والنوعيــة ،لفهــم الشــباب وشـــروطهم مــع تمييــز الفئــات المختلفــة مــن الشــباب،
ّ
الهشــة والمســتبعدة ،وتكــرار هــذه األبحــاث مــن وقــت إلــى آخــر.
والســـيما

•

دعم األبحاث المقارنة ،بحيث يتم تسليط الضوء على السـياسات الناجحة وتعقب التدخالت البناءة.

•

تتبــع مؤشـــرات األداء لــكل مخــرج مــن مخرجــات الســـياسة بمــا يعكــس االلتــزام المشــترك مــن جانــب
منظمــات الشــباب الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.

•

تقييم اإلنجازات والعقبات على أساس سنوي.

•

عقد اجتماعات دورية لمراجعة التنفيذ على المدى القصـير والمتوسط والطويل.
إنشــاء أنظمــة معلومــات إلكترونيــة لجمــع البيانــات عــن ظــروف الشــباب لمتابعــة تنفيــذ الســـياسة علــى
المســتوى الوطنــي.

من الضروري أن تعمل المؤشـرات جميعها على:
•

أن تعكس الواقع وليس الرأي الشخصـي.

•

أن تستند إلى البيانات الممكن الحصول عليها.

•

أن تكــون موضوعيــة وقابلــة لإلثبــات (مــا يعنــي أن األشــخاص الذين يســتخدمون المقاييس نفســها ،بشــكل
مســتقل بعضهــم عــن بعــض ،ينبغــي أن يتوصلــوا إلــى النتيجــة نفســها).

•

•

أن يكــون تحقيقهــا واقعي ـ ًا (فمثـ ً
ـا يجــب االســتعاضة عــن المؤشـــرات ذات الكلفــة العاليــة والفائــدة األقــل
بغيرهــا ممّ ــا هــو أبســط وأقــل كلفــة).

•

جدولة هذه الخطوات وتنسـيقها مع تقييم خطة التنمية الوطنية.
تعديل سـياسة الشباب استناد ًا إلى الدروس المستفادة على طول عملية التقييم.

•

جعل األبحاث والتقارير عن مسائل الشباب في متناول الجميع .

وســوف نســتعرض بعــض المؤشـــرات ذات الصلــة بعمليــة الســـياسة الوطنيــة فــي جميــع مراحلهــا وأوجههــا،
وهــي التاليــة:2
•

المؤشـــرات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة ،وتركــز علــى التركيبــة التحتيــة والعامــة للســكان واالقتصــاد
والتعليــم والعمالــة والصحــة والبيئــة.

•

مؤشـرات المدخالت وتركز على الموارد ،بما فيها البشـرية والمادية والمالية والموارد البديلة.

•

مؤشـرات العملية تشـير إلى نوعية األنشطة ذات الصلة.

•

مؤشـــرات المخرجــات تشـــير إلــى النتائــج التــي تحققــت بتقديــم الخدمــات أو الســلع ذات الحاجــة ،ويمكــن
تقســيمها إلــى ثالثــة أنــواع:
أ .مؤشـــرات المخرجــات الوظيفيــة ،وهــي تقيــس عــدد ًا مــن األنشــطة التــي أجريــت فــي المجــاالت الوظيفيــة
كلهــا.
ب .مؤشـــرات مخرجــات الخدمــات ،وهــي تقيــس نظــام تقديــم الخدمــات مــن حيــث الجــودة وســهولة الوصــول
والصــورة.
ت .مؤشـــرات اســتخدام الخدمــة ،وهــي تقيــس مــدى اســتعمال الخدمــات مــن قبــل أصحــاب الشــأن
والمصلحــة.

•

مؤشـــرات األثــر ،وهــي تركــز علــى قيــاس التغييــر فــي الحالــة العامــة للشــباب نتيجــة أثــر المدخــات  /اإلجــراءات
علــى المــدى الطويــل (أكثــر مــن  5ســنوات).

معايير تحديد المؤشـرات
يقوم تحديد المؤشـرات المختارة للبرامج والمشـروعات بصفة عامة على مجموعة من المعايير 3وهي:
•

تحتــم عمليــة اختيــار المؤشـــرات االعتمــاد علــى مبــدأ التخطيــط بالمشــاركة ،بمعنــى أن أصحــاب الشــأن كلهــم
البــد أن ي َّ
ُمثلــوا فــي إعــداد واختيــار المؤشـــرات.

•

ضرورة الربط بين المؤشـرات واألهداف المحددة في ضوء المشكالت الراهنة.

•

ضرورة أن تغطي المؤشـرات النواحي السلبية واإليجابية كافة.
مرونة المؤشـرات ،حيث إنها تتغير وتتطور طبق ًا لمراحل السـياسة.

•

كل من المؤشـرات الكمية والنوعية مع ًا ووضع إطار زمني لها.
حتمية استخدام ٍّ
يجب أن تكون جميع المؤشـرات مفصلة وموزعة طبق ًا للجنس ومحل اإلقامة.

•
•

•

2

خطــوات عمليتــي المتابعــة والتقييــم :منــذ اليــوم األول لتخطيــط الســـياسة الوطنيــة للشــباب يجــب تحديــد
مجموعــة أو لجنــة للمتابعــة والتقييــم 3يشــارك فيهــا اللجنــة التوجيهيــة وممثلــون مــن القطاعــات المعنيــة
وأصحــاب الشــأن والشــباب والمحليــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات المعنيــة بقضايــا المــرأة؛
لتقــوم بوضــع خطــة للمتابعــة والتقييــم تشــمل مــا يلــي:
•

عملية تحديد النتائج التي سوف تتحقق بتحقيق األهداف.

•

عمليــة تحديــد المؤشـــرات وتطويرهــا ويجــب أن يســبق ذلــك تطويــر األنشــطة؛ ألنــه بمجرد االنتهــاء من وضع
المؤشـــرات ،يصبــح مــن الســهل اتخــاذ القــرار بشــأن األنشــطة الضروريــة لتنفيــذ اســتراتيجية الســـياسة
الوطنيــة بفاعليــة.

•

تصميــم خطــة متابعــة األداء :4مَ ــن ومتــى وكيــف ومــاذا ومؤشـــرات التنفيــذ ،وكيــف يمكــن أن تتــم المتابعــة
ً
(مثــا :فــي منتصــف المــدة أو
علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي ،ومتــى وكيــف يُعــد التقييــم للسياســة
نهايتهــا (ومــا غايــة التقييــم؟ ومــا المتوقــع أن يحــرزه؟

•

عملية جمع بيانات المتابعة.

•

عمليــة تحليــل البيانــات وصـــياغة التقاريــر ورفعهــا ونشـــرها لــدى الشـــركاء وأصحــاب المصلحــة للتقويــم
واســتخدام المعلومــات فــي اتخــاذ القــرار كلمــا دعــت الحاجــة.

القواعد األخالقية المرتبطة بعمليتي المتابعة والتقييم:5
تســتهدف هاتــان العمليتــان الكثيــر مــن الشــباب ،ســواء باللقــاءات أو االجتماعــات أو االســتبيانات وخالفــه،
وبالتالــي فمــن الضــروري أن تتبــع القواعــد األخالقيــة التاليــة:
•

صـياغة أدوات وآليات جمع المعلومات بلغة مفهومة وصديقة للشباب.

•

احترام خصوصـية األفراد وعدم جمع معلومات تنتهك هذه الخصوصـيات.

•

الحفاظ على سـرية المعلومات الخاصة باألفراد.

•

عدم تسجيل لقاءات المشاركين بشكل صوتي أو مرئي إال بعد أخذ موافقتهم.

•

نقل آراء الشباب بأمانة وبالعبارات التي يستخدمونها.

•

أال تتصــادم عمليــة جمــع المعلومــات ،مــن حيــث الموضوعــات أو طريقــة جمــع المعلومــات ،مــع الثقافــة
المحليــة.

 1الخطوط التوجيهية لتقييم السـياسات العمومية  ،I N T O S A I، 2016على الرابطhttps://bit.ly/321byg4 :
Youth Policy Essentials, The Council of Europe and Youth Policy, op.cit. 2

United nations, Quantitative indicators for the World Programme of Action for Youth. Report of the expert group, New York, 12-13. December, 2011, 1
https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/RD-EGM-YouthIndicators.pdf

UNDP, Decentralized Evaluation In Undp, Section 2, June 2021, section-2.pdf (undp.org) 3

 2هنريتا أسود وآخرون ،مرجع سابق ،ص ص .141-140

UNDP, Handbook on Monitoring and Evaluating for Results., New York, 2012, http://web.undp.org/evaluation/documents/HandBook/ME-Handbook.pdf 4

Anna Planas, Pere Soler, Montserrat Vila, Assessing youth policies. A system of indicators for local government, op. cit. 3

5

Andreas Karsten,and others, Research Handbook, 2015, A publication of Demokratie & Dialog e.V. p. 32, https://www.youthpolicy.org/pdfs/researchhandbook_v2.pdf
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دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

الفصل الخامس :نحو دليل عربي لتطوير «السياسات الوطنية للشبابة»

خاتمـة
إن تطويــر “ســـياسة وطنيــة للشــباب” يمــر بمرحلتيــن:
األولــى ،مرحلــة بلــورة الســـياسة وصـــياغتها ،وهي المرحلة
التــي تبــدأ باتخــاذ قــرار بتطويــر ســـياسة وطنيــة للشــباب،
وتحديــد الجهــة الحكوميــة المســؤولة مباشـــرة عــن
الســـياسة ،وتشــكيل لجــان العمــل المختلفــة ،وجمــع
المعلومــات والبيانــات الالزمــة ،وتحديــد األهــداف والنتائــج
أو المخرجــات المتوقعــة والمؤشـــرات .وتنتهــي هــذه
المرحلــة بتطويــر وثيقــة “الســـياسات الوطنيــة” مطابقــة
للمعاييــر المحــددة؛ حيــث يتــم إقرارهــا واعتمادهــا؛ لتبــدأ
المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة تفعيــل الســـياسة ،حيــث
تُترجــم السـياســـية الوطنيــة إلــى برامــج ومشـــروعات
وأنشــطة قابلــة للتنفيــذ علــى أرض الواقــع .وعمليــة
التنفيــذ هــذه تتطلــب إظهــار ًا واضح ـ ًا لاللتــزام مــن جانــب
الحكومــة والمؤسســات والمنظمــات المســؤولة إزاء
اعتمــاد هــذه الســـياسة وتنفيذهــا ،وأيضــ ًا االنخــراط
الفعــال مــن جانــب تلــك الجهــات المشــاركة ،والســـيما
الشــباب مــن جميــع قطاعــات المجتمــع.

التوصـيات
ومــن األجــزاء األساســـية فــي مرحلــة التنفيــذ تعييــن جهــة
مســؤولة عــن التوجيــه والتنســـيق العــام للتنفيــذ ،وعــادة ،ال
يمكــن ألي جهــة أو وزارة أو هيئــة واحــدة أن تكــون مســؤولة
بشكل كامل عن تنفيذ السـياسة بأكملها ،لذا ،يجب إنشاء
آليــات العمــل الضروريــة بيــن القطاعــات ،والمنظمــات
المشــاركة لتنفيــذ الســـياسة بشــكل جماعــي .وحتــى نتمكــن
مــن معرفــة مــدى تحقيــق الســـياسة الوطنيــة ألهدافهــا
فالبــد مــن عمليتيــن أساســـيتين؛ األولــى المتابعــة؛ للتأكــد
مــن أن أنشــطة المشـــروع يتــم تنفيذهــا بالشــكل الصحيــح.
والثانيــة التقييــم؛ للتأكــد مــن مــدى تحقيــق أهداف الســـياسة
الوطنيــة ومــدى كفــاءة إدارة المــوارد التــي توافــرت لعمليتــي
الصـــياغة والتنفيــذ .وكلتــا العمليتيــن تســتلزم اســتخدام
مؤشـــرات محــددة تتمثــل فــي أدوات لقيــاس نجــاح تحقيــق
النتائــج ،ونجــاح األهــداف والغايــة أيض ـ ًا.
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بلــورة رؤيــة الدولــة لــدور الشــباب وتمكينهــم ،وصـــياغة تصــور عــام عــن مســعى الدولــة لوضــع
ســـياسة وطنيــة جديــدة للشــباب ،بحيــث يُع َلــن عنهــا رســمي ًا و ُيــروَّ ج لهــا بشــكل واســع إعالمي ـ ًا،
مــع الحــرص علــى أال تقتصـــر حمــات الترويــج علــى وســائط اإلعــام التقليديــة ،بــل يجــب اســتخدام
المؤتمــرات والمحافــل المختلفــة ووســائل التواصــل االجتماعــي أيضــ ًا كوســائل مكملــة.
تشــكيل هيئــة وطنيــة بصالحيــات وســلطات محــددة وقــدرات كافيــة معن ّيــة ومســؤولة عــن صـــياغة
ســـياسة وطنيــة للشــباب ،بحيــث تتكــون مــن الكفــاءات ،والســـيما أصحــاب الخبــرات العمليــة،
َّ
ويمثــل فيهــا الشــباب بنســبة ال تقــل عــن  ،25%مــع مراعــاة التنــوع والتمثيــل المناطقــي.
متابعــة أعمــال الهيئــة المتخصصــة والمشــاركة فــي أعمالهــا واألنشــطة التــي تقــوم بهــا مــن قبــل
أعلــى قيــادة فــي الدولــة؛ لضمــان الزخــم واســتمرارية العمــل بــروح معنويــة كبيــرة.
عقــد مؤتمــرات شــبابية متزامنــة أو خــال فتــرة زمنيــة غيــر متباعــدة علــى مســتوى كل محافظــة أو
منطقــة أو إقليــم لمناقشــة قضايــا الشــباب وهمومهــم ،بحيــث يخــرج كل مؤتمــر بنتائــج محــددة،
وي َ
ُختــار ممثلــون عنــه فــي مؤتمــر عــام ينعقــد علــى مســتوى الوطنــيُ ،
لتناقــش فيــه نتائــج المؤتمــرات
الفرعيــة أو الجهويــة بهــدف الخــروج بورقــة شــاملة لــكل القضايــا التــي تهــم الشــباب ،ليتــم تضمينها
أو مراعاتهــا فــي الســـياسة الوطنيــة للشــباب.
الحــرص علــى إشـــراك كل فئــات المجتمــع فــي المناقشــات التمهيديــة ،بمــا فيهــم أوليــاء األمــور
والذيــن يرتبــط عملهــم بشــكل مباشـــر مــع الشــباب ،بمــا فيهــم المعلمــون والتربويــون والدعــاة أو
رجــال الديــن.
التوســع فــي المراكــز الشــبابية بحيــث يكــون فــي كل قريــة أو بلديــة أو حــي مركــز للشــباب يتبــع وزارة
الشــباب أو الهيئــة الرئيســـية المســؤولة عــن الشــباب فــي الدولــة.
الحــرص علــى مبــادئ الشــفافية فــي كل مرحلــة مــن مراحــل العمــل ،وإطــاع الــرأي العام علــى التقدم
الحاصــل ،وإشـــراك مختلــف الجهــات والمؤسســات المعنيــة بالشــباب ،ســواء فــي القطــاع العــام
والخــاص ،فــي التعامــل مــع التحديــات ومعالجــة المشــكالت.
مراعــاة القيــم المجتمعيــة الدينيــة والثقافيــة عنــد صـــياغة الســـياسة الوطنيــة للشــباب ،مع ضرورة
اســتيعاب المفاهيــم العالميــة التــي ال تتعــارض مــع المنظومــة القيميــة للمجتمــع.
إرســال ممثليــن عــن الشــباب المشــاركين فــي اللجنــة الوطنيــة والمنخرطيــن فــي أعمــال اللجــان
المختلفــة إلــى الخــارج ،والســـيما الــدول التــي شــهدت أفضــل الممارســات والنتائــج ،لالطالع بشــكل
مباشـــر علــى تجاربهــم واإلفــادة منهــا.
إشـــراك خبــراء ويفضــل ممــن عملــوا فــي المجــال التنفيــذي بــدول حققــت نجاحــات بــارزة فــي مجــال
تمكيــن الشــباب؛ ســواء فــي النقاشــات أو اللجــان المتخصصــة علــى شــكل مستشــارين مثـ ً
ـا ،حيــث
يســهم هــذا فــي االســتفادة مــن تجــارب الــدول بشــكل أفضــل مــن مجــرد االعتمــاد علــى مواثيقهــا
أو مــا كتــب عنهــا.
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ملحق قاموس
المصطلحات

المشــاركة المدنيــة :هــي مشــاركة الشــباب الفاعلــة فــي صنــع القــرار السـياســـي واالقتصــادي (البنــك الدولــي
.)2010
اإلمــداد بالمعلومــات :وهــي عالقــة أحاديــة الجانــب تعمــل علــى الوصــول الســلبي للمعلومــات ،أي بنــاء علــى
طلــب المواطنيــن ،واســتناد ًا إلــى التدابيــر الفاعلــة بحيــث تــزود الحكومــة المواطنيــن بالمعلومــات المتوافــرة
لديهــا مــن خــال اإلعــام والمؤتمــرات والمؤسســات الحكوميــة والتعليميــة وغيرهــا.
التشــاور :وهــي عالقــة ثنائيــة الجانــب تتطلــب توفيــر المعلومــات ،وتعمــد فيهــا الحكومــة إلى استشــارة األطراف
المعنيــة ،مــن منظمــات مجتمــع مدنــي وجمعيــات وأكاديمييــن وخبــراء وأفــراد ،يقــدم فيهــا المشــاركون آراءهــم
الفنيــة أو طروحاتهــم أو ردود فعلهــم ،فتأخذهــا الحكومــة فــي االعتبــار.
المشــاركة الفاعلــة :وهــي عالقــة تقــوم علــى الشـــراكة مــع الحكومــة فــي المراحــل كلهــا ،إذ تشــارك األطــراف
المعنيــة جميعهــا فــي اقتــراح الخيــارات وتســـيير الحــوار المتعلــق بالســـياسة وفــي رســمها وتنفيذهــا ورصدهــا
وتقييمهــا ،وهــذه عالقــة متقدمــة جــد ًا فــي عمليــة المشــاركة.

المصطلحــات التاليــة تــم اســتخراج معانيهــا مــن “برنامــج العمــل العالمــي للشــباب حتــى ســنة  2000ومــا بعدها
 قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الخمســـين بتاريخ  13مارس  ”1996بتصـــرف.الدولــة :الشــخص االعتبــاري الــذي يضطلــع بــإدارة شــأن مجتمــع معيــن ضمــن رقعــة جغرافيــة محــددة ،وخدمــة
مصالحــه العامــة والتــي علــى رأســها توفيــر األمــن لــه ،وحمايــة أرضــه ،وتدبيــر وضعــه االقتصــادي ،وتمكينــه من أن
ي ّ
ُمثــل قيمــه االجتماعيــة وتقاليــده وأعرافــه ،وذلــك كلــه وفقـ ًا للقانــون الســاري الــذي يجــب أن يكــون مســتلهم ًا
للحــق وعامـ ً
ـا علــى صــون الحقــوق.
الحكومــة :هيئــة اعتباريــة تعــد واحــدة مــن الجهــات األساســـية التــي تقــود عمليــة ممارســة الســلطة التنفيذيــة.
فــي بعــض األحيــان ،تأتــي الحكومــة فــي مرتبــة تاليــة لمرتبــة الملــك الــذي يتصــدر عمليــة ممارســة الســلطة
التنفيذيــة ،وذلــك فــي بعــض النظــم الملكيــة ،بينمــا قــد تأتــي الحكومــة فــي مرتبــة تاليــة بعــد الرئيــس ،وذلــك فــي
بعــض النظــم الجمهوريــة ،وفــي بعــض األحيــان ،تكــون الحكومــة هــي الجهــة التــي تتصــدر قيــادة عمليــة ممارســة
الســلطة التنفيذيــة.
الســـياسة العامــة :حزمــة مــن التوجهــات والقــرارات واإلجــراءات والقواعــد التــي تســعى جهــة رســمية لتنفيذهــا
بغيــة تحقيــق نتائــج محــددة مَ رجــوة ،وذلــك ضمــن ســـياق ترجمــة واليتهــا علــى المجتمــع باعتبارهــا المســؤولة
عــن إدارة الشــأن العــام ،وضمــن ســـياق تحقيــق مصلحــة عامــة وتحســـين حيــاة المواطنيــن.
المســاواة :حصــول األفــراد فــي المجتمــع علــى فــرص متكافئــة فــي المشــاركة والنجــاح فــي الحيــاة علــى جميــع
المســتويات بمــا فــي ذلــك المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي والسـياســـي وفــرص متكافئــة فــي الوصــول إلــى
المــوارد.
المســاءلة :القــدرة علــى تحديــد مســؤولية األشــخاص داخــل الســلطة ومؤسســات الدولــة عــن تصـــرفاتهم
وتبعــات تلــك التصـــرفات.
الشــفافية :تَوَ ُ
افــر المعلومــات الموضوعيــة واألساســـية حــول نشــاط مؤسســات الدولــة بيــد المواطنيــن فــي
الوقــت المناســب.
المجتمــع المدنــي :أفــراد غيــر رســميين ،ومجموعـ ٌ
ـات غيــر رســمية ،ينشــطون فــي الحيــز العــام؛ بغيــة إحــداث
تحــوالت اجتماعيــة واقتصاديــة وسـياســـية وثقافيــة وتربويــة وبيئيــة ،دون أن يرتبــط ذلــك بتوخــي الربــح.
الجهــات غيــر الحكوميــة :الفاعلــون غيــر الرســميين ،بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي والجمعيــات واألحــزاب
السـياســـية خــارج الســلطة واإلعــام غيــر الرســمي والقطــاع الخــاص والمجموعــات غيــر الرســمية المنظمــة
وغيــر المنظمــة ،والشــبكات والجهــات الدينيــة غيــر الرســمية.
تنميــة الشــباب :هــي مجموعــة المهــارات التــي يكتســبها الشــباب وتزيــد مــن فرصهــم فــي تحقيــق قدراتهــم
الكاملــة فــي المســتقبل (البنــك الدولــي).

الخدمات :أي عمل أو أداء غير ملموس يقدمه طرف إلى طرف آخر من دون أن ينتج عن ذلك ملكية شـيء ما.
مرحلــة التنفيــذ :عمليــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ الســـياسة المطلوبــة أو المقترحــة لتحقيــق أهــداف
الســـياسة العامــة المحــددة.
الرقابــة :عمليــة إداريــة منتظمــة تتولــى مســؤولية استكشــاف لألخطــاء التــي قــد تحــدث فــي إحــدى العمليــات
اإلداريــة التــي تســبقها (التخطيــط ،التنظيــم ،التوجيــه) ،وتعمــل علــى تحديــد نقــاط الضعــف واالنحــراف والعمــل
علــى تقويمهــا وتصحيحهــا بالشــكل المناســب مــع العمليــة اإلنتاجيــة ،وتتابــع إجــراءات عمليــة تصحيــح األخطــاء
التــي تـ ّ
ـم العثــور عليهــا لضمــان تفــادي تكــرار األخطــاء مــرة أخــرى.
التقييــم :عمليــة مراجعــة األداء وتقييمــه بهــدف التطويــر والتحســـين ،والتقييــم يجــري بنــاءً علــى معاييــر تكــون
معــدة وموضوعــة ســلف ًا.
جماعــات المصالــح :هــم عبــارة عــن منظومــة مــن النــاس الذيــن تجمعهــم المصلحــة المشــتركة والعمــل معـ ًا
لحمايــة وتعزيــز هــذه المصلحــة مــن خــال التأثيــر فــي الحكومــة ،وجماعــات المصالــح تختلــف اختالف ـ ًا كبيــر ًا فــي
الحجــم ،واألهــداف ،والتكتيــكات.
الرصــد :هــو مراقبــة مســتمرة أو دوريــة لعمليــة تخطيــط وتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للســـياسة .ولكونــه
عمليــة منتظمــة ،فإنــه يأخــذ شــكل تقاريــر مرحليــة تنتجهــا الــوزارة أو الهيئــة الرســمية المســؤولة عــن العمليــة
برمتهــا بشــكل منظــم ،وال يقتصـــر الرصــد علــى التقــدم المــادي ،وإنمــا يتابــع أثــر عمليــة التنفيــذ وأي تغييــرات
فــي البيئــة الخارجيــة والســلوك العــام ،خاصــة الشــباب .إضافــة إلــى أهميتــه فــي مهمــة التقييــم ،وتُعتبــر التقاريــر
المرحليــة الصــادرة عنــه ذات فائــدة كبيــرة ،وبشــكل خــاص عندمــا يحــدث تغييــر فــي اإلدارات أو الموظفيــن أو
صنــاع القــرار المشــاركين فــي تنفيــذ هــذه الســـياسة .ويجــب تعزيــز مشــاركة أصحــاب الشــأن/المصلحة فــي هــذه
العمليــة ،وخاصــة الشــباب ودورهــم المركــزي فيهــا.
التحفيــز :هــو عمليــة يقــوم بهــا فــرد أو مجموعــة تهــدف عــادة إلــى التأثيــر فــي الســـياسة العامــة أو الســلوكيات أو
الممارســات الضــارة أو مفاهيــم أو قــرارات معينــة داخــل نظــم سـياســـية واقتصاديــة واجتماعيــة ومؤسســاتية
وعائليــة وغيرهــا ،وتُ َ
عنــى عمليــة التحفيــز بتحديــد المشــكلة وطــرح الحلــول المناســبة لهــا.
االستدامة :القدرة على االستمرار في سلوك محدد إلى أجل غير مسمى.
المؤشـرات :هي أدوات لقياس نجاح تحقيق النتائج ،ومن ّ
ثم نجاح األهداف والغاية أيض ًا.
ّ
يتمتــع فيــه الشــخص بحقــوق ومســؤوليات
اإلدمــاج االجتماعــي :المجتمــع الشــامل هو”مجتمــع للجميــع”
ويضطلــع فيــه بــدور فاعــل ،وينبغــي أن يرتكــز المجتمــع الشــامل علــى احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســـية كافــة ،والتنــوّ ع الثقافــي والدينــي ،والعدالــة االجتماعيــة وحاجــات الفئــات الضعيفــة والمحرومــة
الخاصــة ،والمشــاركة الديمقراطيــة وحكــم القانــون( .مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة االجتماعيــة .)1995
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خاتمة عامة
تنــاول الفصــل األول أبــرز المفاهيــم الرئيســـية المســتخدمة فــي مجــاالت دراســات الشــباب بهــدف تحديــد اإلطار
النظــري المفاهيمــي للدراســة ،بمــا يســاعد علــى التعــرف إلــى مــا تثيــره هــذه المفاهيــم مــن إشــكاليات ينبغــي
العمــل علــى تجاوزهــا فــي إطــار وضــع الســـياسة الوطنيــة للشــباب .ويتضــح مــن مفهــوم الســـياسة الوطنيــة
للشــباب أن هــذه الســـياسة لهــا متطلبــات معينــة ينبغــي توافرهــا حتــى يمكــن تحقيــق األهــداف التــي وضعــت
مــن أجلهــا .كمــا أن هنــاك بعــض المعوقــات التــي تحــد مــن نجــاح هــذه الســـياسة  -وهــو مــا تــم تناولــه بالتفصـــيل
فــي مراحــل الدراســة  -ومــن ثــم ينبغــي ،عنــد البــدء فــي وضــع هــذه الســـياسة ،األخــذ فــي االعتبــار ضــرورة توافــر
متطلباتهــا كافــة ،والعمــل كذلــك علــى الحــد مــن وجــود معوقــات نجاحهــا.
وبحــث الفصــل الثانــي فــي أهميــة االســتثمار فــي الشــباب باعتبــاره توجهـ ًا عالميـ ًا ،تهتــم بــه المنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة وفــي مقدمتهــا األمــم المتحــدة ،كمــا حــاول تحليــل دوافــع هــذا التوجــه العالمــي ونتائجــه المحققــة
بالفعــل والمتوخــاة منــه؛ وذلــك بالتركيــز علــى المبادرات التي أطلقتها بعض تلــك المنظمات الدولية واإلقليمية
ومجــال تركيزهــا فــي كل مجــال مــن المجــاالت المتصلــة باالســتثمار في الشــباب وتمكينهم اقتصادي ًا وسـياســـي ًا
ومجتمعي ـ ًا وإشـــراكهم إلتاحــة التفكيــر واالندمــاج لمعالجــة مختلــف التحديــات الدوليــة .واتضــح مــن خــال هــذا
الفصــل أن التوجــه العالمــي نحــو االســتثمار فــي الشــباب علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي يتمحــور غالبـ ًا حول
وضــع ســـياسات كليــة رشـــيدة وتفعيلهــا ،وســـياسات شــبابية لوضــع األولويــات والتنســـيق والمتابعــة ،ووضــع
وتفعيــل ســـياسات قطاعيــة مســتجيبة فــي بيئــة مم ّكنــة مــن األمــن والســام ،وتوفيــر بيئــة واســعة مــن العدالــة
والمســاواة ،ومــن الحريــة والمســاءلة ،ومــن اقتصــاد تنافســـي شــامل للكافــة بمــا فيهــم الشــباب .ويمكننــا مــن
خــال مظاهــر التوجــه العالمــي لالســتثمار فــي الشــباب أن نضــع معاييــر واضحــة لمــا يمكــن أن يعــد ســـياسة
رائــدة فــي قطــاع الشــباب وتحديــد األفضــل منهــا عالميــ ًا فــي المنطقــة العربيــة ،ومــا يمكــن أن يُعــدّ نمــاذج
حوكمــة متميــزة لقطــاع الشــباب ،ونضــع كذلــك خريطــة للعمــل الشــبابي ،فيمــا يتعلــق بمجــال حوكمــة ذلــك
القطــاع والســـياسات الخاصــة بــه ،بمــا يســاعد صانعــي القــرار بالمنطقــة العربيــة علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات
فــي مجــال تمكيــن الشــباب.
أمــا فــي الفصــل الثالــث فقــد تــم تنــاول أهــم المعاييــر الدوليــة التــي يفتــرض أن تســتند إليهــا الســـياسة الوطنيــة
للشــباب ،والتــي تمثــل فــي الواقــع مرشــد ًا لهــذه الســـياسة ،يضمــن تكاملهــا وفــي الوقــت نفســه فاعليتهــا
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع ،ومــن ثــم تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا .ومــن أهمهــا ،ضــرورة مشــاركة فعليــة
للشــباب فــي كل المراحــل ،ومــن الطبيعــي أن تتــاح لهــم الفرصــة ،بــل وينبغــي أن ي َّ
ُمكنــوا مــن التعبيــر عــن آرائهــم
لضمــان نجاعــة الخدمــات المقدمــة لهــم ،وبالتالــي تحقيــق أهــداف الســـياسة الوطنيــة للشــباب .وهــذا بالطبــع
يتطلــب مــن الحكومــات أن تكــون منفتحــة علــى إجــراء مشــاورات واســعة مــع الشــباب ،والحصــول علــى تغذيــة
راجعــة منهــم ،بهــدف التطويــر والتحســـين ،ففــي الــدول التــي حققــت نجاحــات وأصبحــت نموذجـ ًا فــي هــذا المجــال
يتم التعامل مع الشــباب كفاعلين وشـــركاء على قدم المســاواة مع الحكومات في تنفيذ الســـياسات الوطنية
الخاصــة بهــم ،وفقـ ًا لنظــام أو اســتراتيجية تشــاركية ،وإلنجــاح مبــدأ المشــاركة البــد مــن إيجــاد أجهــزة استشــارية
أو تمثيليــة للشــباب ،تتوافــر لهــا اإلمكانــات الماديــة والبشـــرية ،وتُمكنهــم مــن المشــاركة فــي عمليــات اتخــاذ
القــرارات بشــأن قضايــا وســـياسات تخصهــم باألســاس .هــذا فضـ ً
ـا عــن أن نجــاح الســـياسات الوطنيــة رهيــن
بوجــود آليــات فعالــة لتقييــم التقــدم اعتمــاد ًا علــى مؤشـــرات واضحــة ومحــددة ،ومــن المهــم فــوق هــذا مراعــاة
المعاييــر األخــرى التــي تضمــن التواصــل بيــن جميــع الفاعليــن فــي الســـياسات الموجهــة للشــباب ،باإلضافــة إلــى
مبــادئ الحوكمــة الرشـــيدة ،والســـيما الشــفافية.

وســعى الفصل الرابع إلى تســليط الضوء على عدد من الســـياسات الوطنية في العالم الســتعراض مالمحها
ومعرفــة أوجــه التميــز فيهــا؛ وذلــك الســتخالص الــدروس التــي يمكــن االســتفادة منهــا عنــد وضــع ســـياسات
وطنيــة .وتكــون هــذا الفصــل مــن جزأيــن :األول تنــاول وضــع الســـياسات الوطنيــة حــول العالــم ودراســة عــدد مــن
هــذه الســـياسات لــدى بعــض الــدول ،والثانــي ســلط الضــوء علــى أهــم الــدروس المســتفادة .وفــي ضــوء عــرض
عــدد مــن الخبــرات الدوليــة واإلقليميــة لالســتراتيجيات /الســـياسات الوطنيــة للشــباب ،فإنــه مــن المهم اإلشــارة
إلــى أهميــة االســتثمار فــي المكــون الشــبابي فــي الــدول العربيــة التــي تتســم بوجــود طفــرة شــبابية فــي أعمــار
ســكانها ،ولكــي تتحقــق أكبــر اســتفادة مــن هــذا المكــون الشــبابي ،فــإن األمــر يتطلــب وجــود اســتراتيجيات أو
ســـياسات تتعلــق بتنظيــم العمــل فــي مجــال الشــباب بيــن المؤسســات المختلفــة ،كمــا يتطلب خططـ ًا تنفيذية
محــددة األهــداف واآلليــات والمؤشـــرات وآليــات المتابعــة والتقويــم ومصــادر التمويــل الــازم ،وإرادة سـياســـية
متصلــة لوضــع هــذه االســتراتيجيات والخطــط حيــز التنفيــذ بمشــاركة الشــباب علــى مختلــف توجهاتهــم وآرائهــم
فــي جميــع مراحــل صـــياغة الســـياسة وتنفيذهــا ومتابعتهــا وتقويمها ،وأال يقتصـــر ذلك النشــاط على المســتوى
الوطنــي بــل يتعــداه نحــو بلــورة أجنــدة شــبابية نشــطة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي بفعــل التداخــل
والتشــابك والــذي يصــل إلــى حــد التماهــي بيــن شـــريحة الشــباب علــى مســتوى العالــم.
وركــز الفصــل الخامــس علــى الخطــوات العمليــة لتطويــر “ســـياسة وطنيــة للشــباب” ،حيــث تــم تنــاول هــذه
العمليــة فــي مرحلتيــن رعــى فيهمــا المعاييــر األمميــة التــي تــم شـــرحها فــي الفصــل الثالــث :األولــى ،مرحلــة بلــورة
الســـياسة وصـــياغتها ،وهــي المرحلــة التــي تبــدأ باتخــاذ قــرار بتطويــر ســـياسة وطنيــة للشــباب ،وتحديــد الجهــة
الحكوميــة المســؤولة مباشـــرة عــن الســـياسة ،وتشــكيل لجــان العمــل المختلفــة ،وجمــع المعلومــات والبيانــات
الالزمــة ،وتحديــد األهــداف والنتائــج أو المخرجــات المتوقعــة والمؤشـــرات .وتنتهــي هــذه المرحلــة بتطويــر وثيقــة
“الســـياسات الوطنيــة” مطابقــة للمعاييــر المحــددة؛ حيــث يتــم إقرارهــا واعتمادهــا؛ لتبــدأ المرحلــة الثانيــة وهــي
مرحلــة تفعيــل الســـياسة ،حيــث تُترجــم الســـياسة الوطنيــة إلــى برامــج ومشـــروعات وأنشــطة قابلــة للتنفيــذ
علــى أرض الواقــع .وعمليــة التنفيــذ هــذه تتطلــب إظهــار ًا واضح ـ ًا لاللتــزام مــن جانــب الحكومــة والمؤسســات
والمنظمــات المســؤولة إزاء اعتمــاد هــذه الســـياسة وتنفيذهــا ،وأيضــ ًا االنخــراط الفعــال مــن جانــب تلــك
الجهــات المشــاركة ،والســـيما الشــباب مــن جميــع قطاعــات المجتمــع.
ومــن األجــزاء األساســـية فــي مرحلــة التنفيــذ تعييــن جهة مســؤولة عن التوجيه والتنســـيق العــام للتنفيذ ،وعادة،
ال يمكــن ألي جهــة أو وزارة أو هيئــة واحــدة أن تكــون مســؤولة بشــكل كامــل عــن تنفيــذ الســـياسة بأكملهــا،
لــذا ،يجــب إنشــاء آليــات العمــل الضروريــة بيــن القطاعــات ،والمنظمــات المشــاركة لتنفيــذ الســـياسة بشــكل
جماعــي .وحتــى نتمكــن مــن معرفــة مــدى تحقيــق الســـياسة الوطنيــة ألهدافهــا فالبــد مــن عمليتيــن أساســـيتين:
األولــى المتابعــة للتأكــد مــن أن أنشــطة المشـــروع يتــم تنفيذهــا بالشــكل الصحيــح .والثانيــة ،التقييــم للتأكــد مــن
مــدى تحقيــق أهــداف الســـياسة الوطنيــة ومــدى كفــاءة إدارة المــوارد التــي توافــرت لعمليتــي الصـــياغة والتنفيــذ.
وكلتــا العمليتيــن تســتلزم اســتخدام مؤشـــرات محــددة تتمثــل فــي أدوات لقيــاس نجــاح تحقيــق النتائــج ،ونجــاح
األهــداف والغايــة أيضـ ًا.
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كلمة أخيرة

الشباب وبناء
الشخصـية

الشــباب نصــف الحاضــر وهــم المســتقبل كلــه ،كلمــات ال يســتطيع أي وطنــي مخلــص أن يجــادل فــي
منطقيتهــا وعقالنيتهــا؛ فاالرتقــاء بالشــباب هــو ارتقــاء بــروح األمــة ،وإشــعال لطاقــة التقــدم فيهــا مــن
أجــل خلــق مجتمــع تقــوده صفــوة تجــري فــي دمائهــا قيــم االنتمــاء والــوالء والمواطنــة الصالحــة.
وقــد كان االهتمــام ،مــن هنــا ،بهــذه الفئــة التــي تشـ ّكل العمــود الفقــري للمجتمعات القويــة والمتقدمة،
خاصــة وإن فتــوة وحيويــة الدولــة تحســب علــى أســاس مــا تحويــه مــن شــباب واع قــادر علــى اإلســهام
فــي بنــاء وطنــه واالرتقــاء بــه ،وحتــى يمتلــك الشــباب هــذه القــدرة فــإن هنــاك حاجــة إلــى بنــاء شخصـــيته
بطريقــة تجعلــه عنصـــر ًا فعـ ً
ـاال فــي بلــده ومجتمعــه.
وتنــدرج ،فــي إطــار بنــاء شخصـــية الشــباب ،مجموعــة مــن العوامــل التــي تســاعد فــي تحقيق هــذا الهدف؛
ومــن أبــرز هــذه العوامــل تدريــب الشــباب علــى تحمــل المســؤولية وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي
األعمــال التطوعيــة ،وتعليمهــم عــدم اإلفــراط أو التفريــط فــي اســتخدام حقوقهــم وثرواتهــم الوطنيــة.
ويكــون ذلــك مــن خــال اآلتــي:

 .1تدريب الشباب على تحمّ ل المسؤولية
ً
فعــا فــي دائــرة
ينبغــي تدريــب الشــباب علــى تحمــل المســؤولية ،ويكــون ذلــك مــن خــال وضعهــم
المســؤولية ،كأن تُلقــى علــى عاتــق الشــباب – فــي مختلــف المؤسســات والدوائــر – بعــض الواجبــات
واألعمــال التــي ينبغــي أن يكونــوا مســؤولين عنهــا .كمــا يجــب علــى الدولــة أن تتحمــل العــبء األكبــر فــي
هــذه العمليــة مــن خــال تشــجيع تلــك المؤسســات والدوائــر علــى االهتمــام بالشــباب وتدريبهــم علــى
كيفيــة تحمــل المســؤولية.
ويمثــل تدريــب الشــباب علــى تحمــل المســؤولية علــى أرض الواقــع أمــر ًا مهمـ ًا ،مــن شــأنه أن يُمكــن مــن
اختبــار طاقاتهــم وقدراتهــم ،فــإن أخطــأوا وجــدوا مــن يقوّ مهــم ومــن ثــم يتعلمــوا مــن أخطائهــم ،وإن
نجحــوا ســتتعزز ثقتهــم فــي أنفســهم .وال شــك أن قيــام الدولــة بتعييــن وزيــر شــباب يعــد دافعـ ًا مهمـ ًا
لكثيــر مــن الشــباب كــي يتدربــوا علــى تحمــل المســؤولية وأداء الواجبــات المطلوبــة منهــم بكفــاءة عاليــة.

كمــا ينبغــي ،إلــى جانــب الــدور الــذي تضطلــع بــه الدولــة فــي تدريــب الشــباب علــى تحمــل المســؤولية،
أن تلعــب المؤسســات التربويــة والدينيــة والشــبابية باإلضافــة إلــى وســائل اإلعــام دور ًا فــي هــذه
العمليــة .ويمكــن للمــدارس والجامعــات أن تســاعد فــي تدريــب الشــباب علــى تحمــل المســؤولية مــن
خــال أدوات عــدة مــن بينهــا:
•

التأكيد على أهمية تحمل الشباب للمسؤولية ضمن المناهج التعليمية؛

•

تنظيم الدروس والمحاضرات النظرية في هذا األمر؛

•

طــرح المبــادرات العمليــة التــي تســهم فــي تدريــب الشــباب علــى تحملهــم للمســؤولية ،ســواء
خــال أيــام الدراســة أو خــال المعســكرات الصـــيفية التــي تقيمهــا المؤسســات التربويــة؛

•

تشــجيعه وتحفيــز مــن يثبــت قدرتــه مــن الشــباب علــى تحمــل المســؤولية مــن خــال منحــه جوائــز
ماديــة وعينيــة.

وتســتطيع المؤسســات الدينيــة فــي المجتمــع أن تلعــب أيض ـ ًا دور ًا رئيســـي ًا فــي هــذه العمليــة مــن
خــال مــا توفــره مــن نصائــح وإرشــادات ســواء فــي صــورة خطــب دينيــة ،مثــل خطــب الجمعــة علــى
ســبيل المثــال ،أو عبــر مــا تبثــه مــن فتــاوى وإرشــادات عبــر مواقعهــا اإللكترونيــة.
وتلعــب كذلــك وســائل اإلعــام التقليديــة والجديــدة دور ًا مهمـ ًا فــي تعليــم الشــباب كيفيــة تحملهــم
للمســؤولية؛ فوســائل اإلعــام التقليديــة ســواء المقــروءة أو المســموعة أو المرئيــة قــادرة علــى إبــراز
هــذه العمليــة فــي رســائلها اإلعالميــة التــي تعمــل علــى بثهــا لمختلــف شـــرائح المجتمــع ،والســـيما
الشــباب.
ً
مثــا ،أن تبــرز أهميــة قيمــة تحمــل المســؤولية مــن خــال مــا تنشـــره
يمكــن للصحافــة المقــروءة،
مــن مقــاالت وآراء وتحقيقــات صحفيــة تتنــاول هــذه القيمــة .كمــا يمكــن لإلعــام المرئــي والمســموع
بأنواعــه ،أن يســهم فــي تعزيــز أهميــة قيمــة تحمــل الشــباب للمســؤولية مــن خــال إبرازهــا فــي
أعمالهــا الدراميــة ســواءً عبــر المسلســات أم األفــام وغيرهــا.

137

كلمة أخيرة :الشباب وبناء الشخصية

دراسة معيارية ألفضل السـياسات الشبابية في العالم مع التركيز على المنطقة العربية

التــي تعرضــت ألزمــات طارئــة ،تجعلهــم يدركــون أهميــة قيمــة مســاعدة اآلخريــن ،ويســهم فــي الوقــت
نفســه فــي صقــل خبراتهــم الحياتيــة ،ومــن ثــم يســاعد فــي بنــاء شخصـــيتهم بحيــث تكــون شخصـــية
قــادرة علــى العطــاء ومســاعدة اآلخريــن.

كمــا يمكــن لوســائل اإلعــام أن تســتخدم اإلعــام الجديــد أيضـ ًا وخاصــة وســائل التواصــل االجتماعــي
فــي بــث رســائل إعالميــة مختصـــرة ومركــزة حــول قيمــة تحمــل المســؤولية لــدى الشــباب ،بمــا يضمــن
وصولهــا إلــى أكبــر عــدد مــن الشــباب مباشـــرة؛ وال شــك فــي أن وســائل اإلعــام الجديــد تمثــل أداة
حيويــة للوصــول مباشـــرة إلــى الســواد األعظــم منهــم فــي ظــل اهتمامهــم الكبيــر بهــا وتأثيرهــا
المتنامــي فيهــم .ومــن ثــم فــإن وصــول الرســائل اإلعالميــة الخاصــة بقيمــة تحمــل المســؤولية إلــى
الشــباب عبــر هــذه الوســائل يضمــن تأثرهــم بهــا.

 .4تعليــم الشــباب عــدم اإلفــراط أو التفريــط فــي اســتخدام حقوقهــم واالســتفادة مــن
الثــروات الوطنيــة

وتلعــب المؤسســات الشــبابية مــع غيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع ،دور ًا مهمــ ًا فــي تدريــب
الشــباب علــى تحمــل المســؤولية ،إذ إنهــا تمتلــك مــن األدوات مــا يجعلهــا تلعــب دور ًا مهمــ ًا فــي
هــذا المجــال ،فبمقدورهــا أن تطــرح عــدد ًا مــن المبــادرات التــي تســاعد علــى غــرس هــذه القيمــة فــي
نفــوس الشــباب وتحويلهــا إلــى أســلوب حيــاة لهــم ويمكنهــا ،علــى ســبيل المثــال ،تنظيــم رحــات أو
معســكرات يتعــرض الشــباب فيهــا لمواقــف تجعلهــم يتعلمــون كيفيــة تحمــل المســؤولية ،كأن
يكونــوا مســؤولين عــن تنظيــم مثــل هــذه الرحــات أو إدارة هــذه المعســكرات بشــكل كبيــر.

يمثــل عــدم اإلفــراط أو التفريــط فــي اســتخدام الحقــوق وترشـــيد االســتفادة مــن الثــروات الوطنيــة
إحــدى الطــرق المهمــة فــي بنــاء شخصـــية الشــباب ،ومــن ثــم علــى الشــباب أن يتعلــم جيــد ًا هــذه
القيمــة وأن يســعى إلــى ِّ
تبنيهــا مــن خــال ترشـــيد اســتهالكه لثــروات وطنــه أو بتعبيــر آخــر االعتــدال
ً
فــي اســتخدامها والبعــد عــن التبذيــر واإلســـراف؛ فوفقـا لألرقــام الصــادرة عــن هيئــة األمــم المتحــدة،
يُه ـدَر نحــو ثلــث األغذيــة المنتجــة عالمي ـ ًا كل عــام ،أي نحــو  1.3مليــار طــن ،بقيمــة تصــل إلــى تريليــون
دوالر ســنوي ًا.

 .2االهتمام بدور األسـر في بناء الشخصـية
تلعــب األســـرة دور ًا مهمــ ًا فــي بنــاء شخصـــية الشــباب ،بــل إن دورهــا يعــد الــدور األهــم فــي هــذه
العمليــة ،حيــث أن نجــاح األســـرة فــي غــرس قيــم مثــل حــب الوطــن واالنتمــاء إليــه ،واحتــرام اآلخريــن،
واإلبــداع ،والتفكيــر الجــاد ،والقــدرة علــى التصـــرف واتخــاذ القــرار الســليم ،وتحمــل المســؤولية خاصــة
فــي المواقــف الصعبــة ،مــن شــأنه أن يســهم فــي بنــاء شخصـــية قويــة قــادرة علــى أن تقــوم بدورهــا
فــي خدمــة وطنهــا.

 .3تشجيع الشباب على المشاركة في األعمال التطوعية
يســاعد تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة فــي بنــاء شخصـــيتهم؛ فمشــاركة
الشــباب فــي العمــل التطوعــي ،والســـيما العمــل الــذي يســتهدف تقديم المســاعدات وإغاثــة الفئات

وبهــدف ترشـــيد االســتفادة مــن األغذيــة ،تمتلــك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تجربــة مهمــة فــي
هــذا المجــال تتجلــى فــي مشـــروع حفــظ النعمــة الــذي تشـــرف عليــه هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي
منــذ إطالقــه عــام  ،2004والــذي قــدم مســاعدات ألكثــر مــن مليونــي مســتفيد داخــل الدولــة وخارجهــا،
شــملت الغــذاء والكســاء واألثــاث وســقيا المــاء ،ويهــدف المشـــروع إلــى التغلــب علــى الهــدر وإعــادة
توزيــع الفائــض مــن الطعــام علــى الفقــراء والمحتاجيــن بـ ً
ـدال مــن التخلــص منــه.

 .5تدريب الشباب على العمل المؤسسـي
يتميــز العمــل المؤسســـي بقدرتــه علــى تعليم الشــباب قيمة العمل الجماعي وفقـ ًا للوائح والقوانين
وهــو مــا يعــزز لــدى الشــباب قيمــة احتــرام ســـيادة القانــون باإلضافــة إلــى احتــرام التخصــص وتقســـيم
العمــل بيــن أعضــاء الفريــق الواحــد ،فــي إطــار مــن ثقافــة قبــول اآلخــر والتســامح معــه ،وذلــك باعتبــار
أن هــذا الفريــق قــد يحتــوي علــى مجموعــة متنوعــة مــن المختلفيــن فكريـ ًا واجتماعيـ ًا ونوعيـ ًا وهــو مــا
يجعلهــم أكثــر قــدرة علــى دمــج هــذه االختالفــات فــي إطــار العمــل المؤسســـي الواضــح والدقيــق.
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