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  2011نيويورك، 



، وال طريقة عرض المادة التي يتضمنها، على التقريرتنطوي التسميات المستخدمة في هذا  ال  
اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد من البلدان، 

  .ن تعيين حدودها أو تخومهاأو أي إقليم أو أية مدينة أو أية منطقة، أو أية سلطة من سلطات أي منها، أو بشأ
  

  .ال يعني ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها  
  

تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية، والمقصود بذكر أي من هذه   
  .الرموز اإلشارة إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة

  
  
  

11-0282 

 



  

  

  يذيتنف صملخ
  

شكالية اإلقصاء االجتماعي من أهم القضايا المستجدة في مجال البحث االجتماعي وإدارة القضايا إتعد   
وبالرغم من أن الباحثين االجتماعيين وواضعي السياسات االجتماعية يجمعون على صعوبة   .االجتماعية

 . ة تتعرض له بدرجات متفاوتةقياس هذا الوجه من أوجه اإلقصاء، فهم يسلّمون بأن المجموعات البشري
فئات اجتماعية واقتصادية  فمعظم هذه المجتمعات تضم فئات أكثر عرضة لإلقصاء من غيرها، وهي غالباً

  .سنة 24- 15سيما في الفئة العمرية  تعيش تحوالت في دورة الحياة، مثل الشباب، ال
  

لتدريب والتمكين واإلدماج االقتصادي فهذه الفئة العمرية معنية أكثر من سواها بقضايا التعليم وا  
غير أن   .واالجتماعي، ويستدعي تسهيل إدماجها االقتصادي واالجتماعي توفير فرص متعددة ومتجددة لها

تزايد التحديات االجتماعية واالقتصادية حالت دون ذلك، مما أدى إلى اإلمعان في إقصاء الكثير من الشباب 
  .أو تراجعها ة دورة الحياة لديهموتعطيل حرك

  
البروز الشبابي في السنوات األخيرة مع جملة من التوترات المجتمعية  تزامن العربية، المنطقة وفي  

واالقتصادية، دفعت المختصين وواضعي السياسات االجتماعية إلى تقييم واقع هذه الشريحة الواسعة في 
وال يعني ذلك أن   .جتماعي واالقتصاديالمجتمع، وفهم العوامل المؤدية إلى إقصاء الشباب وتهميشهم اال

بل على العكس، فجميع البلدان العربية تسعى منذ   .بروز الشباب كأولوية سياسية أو مجتمعية أمر حديث
غير أن  . واالجتماعية واالقتصادية والسياسية سبعينات القرن الماضي إلى العناية بمتطلبات الشباب التعليمية

اعية واالقتصادية المعمول بها في المنطقة العربية لم ترق إلى مستوى يسمح بالوفاء النظم السياسية واالجتم
  .اإلقصاءباالحتياجات المتغيرة لشباب المنطقة، مما عزز شعورهم بالتهميش أو 

  
 ويةيالبن والمحددات العوامل مختلف دور تحديد الشباب إقصاء إلشكالية الموضوعي التحليل بلويتط  
 وقدراتهم ومكتسباتهم الشباب لطاقات الواسع االستغالل من الحد في تساهم التي ؤسسيةوالم والسلوكية
 واإلقصاء اإلقصاء مفهوم تحديد من األول جزئه في التقرير هذا في المعتمدة المقاربة وتنطلق  .المتعددة

 تطبيقات وقياس اجهإنت إعادة أو إنتاجه في والمساهمة المساعدة العوامل مختلف وتحديد للشباب االجتماعي
 منطقة في الديمغرافي الواقع تداعيات الثاني جزئه في التقرير ويحلّل.  المعاصر العربي الواقع على ذلك

 السريع النمو على سيما ال واقعهم، على وتبعاته الشباب بروز فئة أبعاد ويحدد الشباب، واقع على اإلسكوا
  .الديمغرافية والهبة الديمغرافية النافذة اهرةظ بين العالقة طبيعة يصف كما العاملة، للقوى

  
 الشباب مكانة في تؤثر التي األساسية المؤسسية المحددات من والثقافية التعليمية العوامل وتعد  

 عالقة لطبيعة نتاج أنها على الباحثون فيجمع الشباب، ثقافة أما . االجتماعي إقصائهم ومستويات االجتماعية
 التي هي المؤسسات هذه إن بل  .والدولة والدين والمدرسة كاألسرة االجتماعية اتالمؤسس بمختلف الشباب
 إقصاء في والثقافية التعليمية المؤسسات دور ولتحليل  .المجاالت شتى في وخياراتهم الشباب توجهات تحدد

 االتصال وسائل وبمختلف بالتعليم الخاصة الكمية المؤشرات من عدد على الثالث الجزء يعتمد الشباب،
  .والسياسة المجتمعية والمشاركة

  
 منطقة في فالشباب إقصائهم، أو إدماجهم في المساهمة العوامل من الشباب عمالة أن من وبالرغم  
 في ويعيشون ثابتة، عمل فرص على الحصول أمام والذاتية البنيوية التحديات من جملة يواجهون اإلسكوا
 طبيعة على الرابع الجزء يقف ولهذا،  .الشباب بطالة من معاناة المالع بقاع أكثر قائمة ضمن تندرج بلدان



  

  

 الكمية المؤشرات من مجموعة تحليل عبر اإلسكوا، منطقة في للشباب االقتصادي اإلقصاء وخصائص
  .العمل بسوق الخاصة

  
 خصائصها لها اجتماعية كفئة الشباب تجاه جديدة مؤسسية رؤى صياغة إلى الحاجة ضوء وفي  
 للشباب العالمي العمل برنامج أهداف مع يتوافق بما قدراتها وتعزيز مشاركتها مستويات ورفع تها،ومميزا
 والمؤسسية التنظيمية التوصيات من جملة التقرير هذا من الخامس الجزء يقترح بعدها، وما 2000 سنة حتى
 بلدانهم مستقبل صنع في مشاركتهم وتعزيز بلدان اإلسكوا في الشباب إقصاء أوجه شتّى على القضاء بهدف
  .أوطانهم وتنمية

  
 األدوار وتداخل إنتاجه آليات بتعدد يتّسم وأنه التكوين، أحادي ليس اإلقصاء أن إلى التقرير ويشير  

 غير متغيرة حالة اإلقصاء أن كما  .إنتاجه إعادة أو إنتاجه في تساهم التي والمؤسسية الذاتية المحددات بين
 عامالً بالضرورة الديمغرافي الوزن ليشك وال . آلخر زمن ومن آلخر مكان من يرتتغ مستقرة وال ثابتة

 المؤسسات مختلف تفاعل على يتوقفان وإدماجهم مكانتهم إن بل الشباب، إدماج مستويات من يحد أساسياً
 واقوأس التعليم في الشباب مشاركة تعزيز في مجتمعة، تساهم، التي الحكومية وغير الحكومية المجتمعية

  .العمل
  

 الطالب، ألعداد الكمي النمو في ساهمت قد التعليم مجال في بلدان اإلسكوا استثمارات كانت وإذا  
 مخرجات بين المواءمة في العمل سوق سياسات تفلح لم كما النوعية، قدراتهم تعزيز في كثيراً تسهم لم فهي

 بطالة معدالت تسجل البلدان ذهفه . يميةواإلقل المحلية العمل سوق ومتطلبات ،خصوصاً العالي التعليم،
 شباب ويعاني  .كذلك االجتماعي النوع عدب المنطقة في الشباب إقصاء على يضفي مما اإلناث، لدى استثنائية
 والطائفي الديني كالبعد األبعاد، متعددة إضافية صعوبات من األولى للمرة عمل فرصة عن الباحثين المنطقة

 في التوازن انعدام في بعيد حد إلى العولمة ساهمت وقد  .االقتصادي دماجهمان دون تحول والسياسي،
   اإلقصاء، أنواع شتى إلى منهم العديد عرض مما الخارجية، البيئة ومع االجتماعية بيئتهم مع عالقاتهم

  .الثقافي اإلقصاء سيما وال
  

 ويقترح للشباب، الوطنية سياساتال رسم في الدولية بالمبادرات االسترشاد أهمية إلى التقرير ويخلص  
 لدى اإلقصاء أوجه لمعالجة ومؤقتة آنية تدابير تحديد ضرورة على تؤكد التي اإلجرائية التوصيات من جملة
 اإلقصاء حاالت الستباق استراتيجية وخطوات تشريعات وإقرار المجتمعي، والتهميش والبطالة األمية ضحايا

 وضع مراحل مختلف في الشباب إشراك على ترتكز مقاربة بانتهاج أيضاً التقرير ويوصي . المستقبل في
  .لنجاحها الالزم التمويل توفير وعلى والبرامج، السياسات
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  64    ..........................................................................................  المراجع
  



  ةـممقد
  

ارة دإوالجتماعي البحث اجال مي فلمستجدة القضايا االجتماعي ضمن أبرز اإلقصاء اكالية شتندرج إ  
ت ابعينسهاية ني فوروبا أي فوقد تزامن بروز هذا المفهوم، الذي ظهر للمرة األولى  . جتماعيةالقضايا اال

التوترات االجتماعية التي  ةحدو ،لمجتمعاي فلوظيفي االختالل اعالمات ووجه أزايد تع م ،)1(لماضيالقرن ا
 نلباحثياالرغم من أن بو  .الجتماعيةالفئات اعض بدى لاصة خسلوكيات وعيشية منماط أهور ظى لأدت إ

أن بن وقريوواضعي السياسات االجتماعية يجمعون على صعوبة قياس اإلقصاء االجتماعي، فهم  ناالجتماعيي
  .الندماج االجتماعياعطيل وتالجتماعي االنسجام اراجع تتيجة نو هإلقصاء ا
  

الفئات االجتماعية أو ال يقتصر تحديد مالمح اإلقصاء االجتماعي على الهشاشة االقتصادية لبعض و  
يشمل لتعدى ذلك يل بلموارد، انقص ولتوظيف استويات مراجع تو أالجتماعي التهميش اداعيات تعلى 

  .راجع في تحقيق الحقوق االجتماعية التي تكفلها التشريعات لمختلف مكونات المجتمع، بما فيها األقلياتتال
 إلقصاء االجتماعي، نظراًاشرية غير متساوية في سياق ويجمع الباحثون االجتماعيون على أن المجموعات الب

 مختلف المجتمعات تضم لفئات ا غيرها، وهي غالباً نئات اجتماعية أكثر عرضة لإلقصاء مفإلى أن
  .نةس 24- 15ة يئة العمرفاالجتماعية أو االقتصادية التي تشهد تحوالت في دورات الحياة، مثل الشباب في ال

  
التمكين تحتاج إلى والتكوين ولتعليم اقضايا بية واالجتماعية المعنية أكثر من غيرها لسكانافئة لهذه اف  

وسيع الفرص تستدعي ذلك يو  .دماجها االقتصادي واالجتماعيإرص متعددة ومتجددة لضمان تيسير ف
لمساهمة لمؤسسية والمجتمعية في مختلف المجاالت الحيوية المرتبطة بتسهيل دورات الحياة وااواالستثمارات 

الجتماعية التحديات ازايد تكن، نتيجة للو . في اإلدماج التدريجي للشباب والتقليل من أوجه اإلقصاء بينهم
صاء قلعالم، ليؤدي ذلك إلى إاناطق مختلف مي ف راجعاًتلشباب ودمجهم ااالقتصادية، عرفت فرص تمكين و
ي فالستثمارات اتوسع واالجتماعية وقتصادية الالتنمية اسارات منامي تن ملرغم الى ع ،نهممداد متزايدة عأ
  .لعالماناطق مختلف م
  

لشباب اضايا قتصبح للعالم، ابر علشباب اصاء قلتحديات، توسعت مستويات ومجاالت إاذه هأمام و  
ولويات األمم المتحدة في أمن ض ركزياًم وقعاًمضاياهم قلتحتل وانشغاالتها، ولدولية المجموعة اولويات أن م

  .1995سنة  بعدها وما 2000 سنة حتىإعالن برنامج العمل العالمي للشباب  متيث ح ،)2(ن األخيرينالعقدي
مثل برنامج  ،إلقصاء االقتصادي للشبابارامج دولية تهدف إلى القضاء على بوباإلضافة إلى ذلك، أنشئت 

حسين المستوى تسعى إلى لذي يا )3()2008(لشباب االبنك الدولي الخاص بالشراكة العالمية الستثمارات 
لتنمية في الميدان والتعاون انظمة مكذلك، أطلقت   .قتصاديااالمعيشي للشباب من خالل النهوض بهم 

مثل  ،اف إلى ذلك مبادرات إقليميةتض  .ول تشغيل الشبابح لداًب 16مبادرة في  2006ام عي فاالقتصادي 
 واشنطن في للدراسات بروكنز معهد في للتنمية ولفنسون مركز أطلقها التيمبادرة شباب الشرق األوسط 

ستثمار طاقات شباب المنطقة اهدف ب )4(2006 يوليو/تموز في الحكومية لإلدارة دبي كلية مع بالشراكة
                                            

)1(  René Lenoir, 1974, Les Exclus, un Français sur dix, Paris, Le Seuil. 

 أجندة على اإلنصاف إدراج: االجتماعية التنمية نشرة ،)اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة المتحدة، األمم  )2(
 .2006 نوفمبر/الثاني تشرين األول، العدد الثاني، المجلد التنمية،

)3(  http://www.imaginenations.org/partnerships/gpyi_arabic.aspx. 

)4(  http://www.shababinclusion.org/section/arabic/facts. 



  

  

باب المنطقة شلى إيجاد فرص عمل لإدفت هلتي ا ،القطرية )5(تكصلبادرة وم ؛لضمان مستقبل أفضل لهم
م هم على رأس المال الالزم إلقامة مشاريعهوتوسيع فرص حصول ،سنة 30- 18ة يلعمرائة فلاي فالعربية 
  .التنموية

  
 في متعددة، معرفية وأدوات مقاربات خالل من والوطنية، واإلقليمية الدولية المبادرات وساهمت  
 تحديد في ساعدت التي النوعية النقلة أما  .العالم مناطق مختلف في الشباب إقصاء ومالمح طبيعة تحديد

 الشباب لواقع الدولي التشخيص بعد حدثت فقد المجتمع، في الشباب إقصاء انعكاسات خطورة بل ال ،هميةأ
 التقرير خلص فقد  .)6(2007 عام في الصادر للشباب الدولي التقرير خالل من وذلك األخيرة، السنوات في
 انتقالهم أمام التحديات وخاصة العالم، مناطق مختلف في الشباب يواجهها التي الصعوبات طبيعة تحديد إلى
 التقرير لهذا الجديدة التوجهات بين ومن  .منهم العديد وتهميش إقصاء عن تسفر والتي الرشد مرحلة إلى

 التغيير في أساسي وعامل بشري كمورد بقيمتهم االعتراف خالل من الشباب مع التعاطي بضرورة إقراره
 الى انتقالهم اثناء وبخاصة الشباب، إدماج تحديات معالجة ولتهمحا وفي  .واالجتماعية االقتصادية والتنمية
 مختلف توفير خالل من الشباب، لتمكين الموضوعية الشروط توفير إلى التقرير يدعو ،الرشد مرحلة

 توسع التي الفرص توفير وإلى والصحة، والتدريب والتعليم التربية مثل الحيوية المجاالت في االستثمارات
 لم حيث الشباب، قضايا مقاربة طبيعة في تطور الرؤية في التحول هذا من ونتج  .التنمية في مشاركتهم من
 بل الشباب، تجاه الدول سياسات أو توجهات يحكم الذي الوحيد العام اإلطار الفئة لهذه الخدمات توفير يعد
 كل التقرير ودعا  .يةالتنم في وفعالة داعمة كفئة معهم التعامل على تقوم جديدة مقاربات ليشمل تعداه

 فرص لتوسيع الشابات، ضد التمييز أوجه مختلف على القضاء إلى والتمكين اإلدماج بقضايا المعنية األطراف
  .بهن الخاصة التمكين

  
 هذا فواقع الشباب، إقصاء إلى تؤدي متعددة تحديات تواجه العالم مناطق جميع أن من وبالرغم  
 فيها الشباب وحجم السكانية تركيبتها لطبيعة وفقاً وأخرى، منطقة بين فتختل ومالمحه ومستوياته اإلقصاء
 انكماش أو انفتاح ومستويات االقتصادية بنيتها وطبيعة والتنموي االقتصادي وواقعها لديمغرافيةا وتحوالتها
 الخاصة ككتل الفئوية، المتطلبات مع تفاعلها ومدى التنموية السياسات طبيعة ذلك إلى تضاف  .عملها أسواق
 في الشباب إقصاء مظاهر فيها توسعت التي العالم مناطق أكثر بين من هي العربية المنطقة ولعل . بالشباب
 أوضاع من جملة في تشترك آسيا، غربي في الموجودة العربية البلدان وفيها المنطقة، فهذه  .األخيرة العقود
 الدولية التقارير مختلف عليه أجمعت ما وهو  .ابللشب إقصاء العالم مناطق أكثر من تجعلها التي الشباب

 اإلقصاء من الناتجة المتعددة المجتمعية والمخاطر بالتحديات منذرة األخيرة، العقود في الصادرة واإلقليمية
  .المنطقة لشباب الواسع

  
 علىأ تعرف أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة أن إلى 2007 لعام للشباب الدولي التقرير وأشار  
 مالمح 2008 عام في الدولي البنك عن صادر تقرير رسم كما . مالعال في الشباب لدى البطالة مستويات
 ،)7(األجل طويل منظور من أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في والوظائف األشخاص انتقال مستقبل
 خلق ضرورة سيما وال النمو، فيزتح أمام أفريقا وشمال االوسط الشرق في المستقبلية التحديات مختلف وبين

                                            
)5(  http://www.silatech.com/Arabic. 

)6(  partnership/news/attachments/World_Youth_Report_2007.pdf-eu.coe.int/youth-partnership-http://youth.  

 األوسط الشرق لمنطقة بالنسبة الوظائف وانتقال العاملة األيدي لحركة األمد طويل منظور المستقبل، مالمح تشكيل ،الدولي البنك  )7(
 .ARB.pdf-http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Shaping_Future_Overview  .2009 ن،واشنط ريقيا،أف وشمال



  

  

 وبخاصة التعليم، بجودة واالرتقاء الشباب أعداد في المطردة الزيادة مع للتعامل سنوياً وظيفة ماليين 4 حوالى
ندماجهم على المحددات اعدم  وصاء الشباب أقال تقتصر مبررات إو . المنطقة بلدان في العالي، التعليم

فما  . ية المجتمعية والثقافية كذلكنلتشمل الب االمنظومة الرسمية، بل تتعداهلمؤسسية الخاصة با أوالبنيوية 
لى قطيعة بين إعود ذلك يل هت إلى تراجع االندماج االجتماعي للشباب؟ ودبيعة هذه المحددات التي أط

 لشباب ةالمعاصر والثقافيةمنظومة القيم االجتماعية والثقافية السائدة في المنطقة والتوجهات االجتماعية 
 يترجم اإلقصاء هذا أن أم منها؟ التضامنية وبخاصة ودعائمها، التقليدية األسرة تفكك إلى أم اليوم؟ المنطقة
  األجيال؟ بين صراع أو تحول نقطة باعتباره

  
 أنفسهم بالشباب الخاصة الذاتية العوامل وتشمل االندماج، وعدم والتهميش االقصاء مجاالت وتتعدد  
 الخاصة الذاتية العوامل هي فما  .البعض آراء حسب المنطقة، في ثقافتهم بطبيعة بطةالمرت تلك وخاصة
 أم الجديدة؟ والتعليمية االقتصادية األوضاع مع تأقلمهم صعوبة إلى تعود هل اندماجهم؟ تعيق التي بالشباب

 شباب بين) واألسرة الدولة( المؤسسية والرعاية االتكال ثقافة شيوع الى مأ لديهم؟ المبادرة حس ضعف إلى
 وتحديات واقعاً تشهدها زالت وما العربية المنطقة شهدتها التي األخيرة التحوالت أفرزت لقد المنطقة؟
 وهي البوعزيزي، لمحمد فردية إقصاء قصة مع اإلفرازات هذه بدأت وقد  .العربية المنطقة لشباب وتطلعات

 اإلقصاء بين وتجمع عديدة، عربية دول شباب من عةواس أعداد واقع في وامتداداتها إسقاطاتها تجد قصة
 بشأن للتساؤل وتدعونا تستوقفنا القصة وهذه . شبابنا لدى األمل وغياب والتهميش واالجتماعي االقتصادي
 المهيمنة المؤسسية المقاربات مراجعة وتستدعي العربية، المنطقة في الشباب واقع أمام المسقبلية التحديات

 . فيه التحكم أو منه التقليل أو اإلقصاء هذا أوجه على القضاء بهدف وذلك الشباب، قضايا مع التعاطي على
 التنظيمية والمعالجات اإلصالحات من جملة األولى بالدرجة تتطلب الشباب لواقع الجديدة فالمقاربات
 والفنية القطاعية التدخالت ذلك تلي ثم . الشباب قضايا مع للتعاطي المدى بعيدة وأخرى الفورية والمؤسسية

 تلك في تشترك أن وينبغي . ومستقبلهم الشباب واقع على تؤثر التي والمجتمعية الحيوية المجاالت مختلف في
 في أولى كخطوة الشبابية، الجمعيات وأولها والمجتمعية المؤسسية الفعاليات مختلف والمعالجات اإلصالحات

  .مبادراتهم الى واالستماع مستقبلهم صنع في الشباب إشراك سبيل
  

 هذا مجاالت مختلف تحديد يتطلب العربية المنطقة في الشباب إقصاء إلشكالية الموضوعي والتحليل  
 االستغالل من الحد وفي فيه تساهم التي والمؤسسية والسلوكية البنيوية والمحددات العوامل ومختلف اإلقصاء
 مجاالت تحليل على التقرير هذا يعمل ولذلك،. المتعددة وقدراتهم ومكتسابتهم الشباب لطاقات الواسع

 روافد أحد تشكل حيوية فئة يشكلون بأنّهم علماً قدراتهم، وتعطيل اندماجهم وعدم الشباب إقصاء ومحددات
 أحد يصبح أن بل للتنمية، معيقاً يكون أال ينبغي العربي الشباب فواقع  .البلدان العربية في والحداثة التنمية

 الدور دعم يمكنها التي السياسات طبيعة تحديد إلى التقرير يخلص ولذلك،  .والعلمية اديةاالقتص مقوماتها
 بعدها، وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل برنامج توصيات على باالعتماد وذلك للشباب، التنموي

  .معهم الشراكة إلى بهم والعناية الشباب رعاية نحو االتجاه من المنطقة في العامة الرؤية تحول يضمن بما
  

 اإلسكوا، منطقة في الشباب إقصاء مجاالت مختلف تحديد على التحليلي إطاره في التقرير هذا ويعتمد  
 جهة من األخيرة، السنوات في المنطقة في المالحظة اإلقصاء مظاهر لمختلف الكمي التقييم وعلى جهة، من

 التركيز عبر وخاصة المتتالية، تحوالتها عبر اإلقصاء إشكالية تحليل على خلفيته في التقرير ويعتمد  .أخرى
 هذا ومستويات فمجاالت  .اإلسكوا منطقة في الشباب إقصاء واقع تحديد في االجتماعي النوع دور على

 والمستوى االجتماعي، النوع مثل ذاتية أو موضوعية محددات إلى استناداً تتحول زالت وما كانت اإلقصاء
 فتركيبة  .لإلقصاء يتعرضون الذين الشباب تركيبة تتغير كما والمهن، التعليمية، شهاداتال ةوطبيع التعليمي،



  

  

 سيما وال المجتمعية، والتحوالت ومتطلباتها، العمل اسواق وتحوالت ومناهجه، التعليم ومسيرة المنطقة، شباب
 السنوات في إلسكواا بلدان في وتركيبته اإلقصاء مالمح تحديد في ساهمت عوامل كلها المرأة، مشاركة
 نتاج هي جديدة وأخرى تقليدية عوامل بين يجمع الشباب إقصاء واقع أن لذلك نتيجة ويتضح. االخيرة
 مع التقرير هذا يتعامل ولذلك،  .الجديدة والسياسية واالقتصادية والمجتمعية السكانية وضاعاأل إفرازات
  .التركيبة ثابتة يروغ ومتحولة، متجددة عملية بصفتها الشباب إقصاء ظاهرة

  
 منه األول الجزء  .المواضيع من كبيراً عدداً التقرير هذا يتناول التساؤالت، مختلف على ولإلجابة  
 والفاعلين االجتماعية العلوم منظور من للشباب االجتماعي واإلقصاء اإلقصاء مفهوم تحديد يتناول

 العوامل ومختلف طبيعته، وحصر االجتماعي، اإلقصاء إنتاج آليات تحديد على يعتمد وهو . االجتماعيين
 والغاية  .المعاصر العربي الواقع على ذلك تطبيقات وقياس إنتاجه، إعادة وأ إنتاجه في والمساهمة المساعدة

 تعريف في المعتمدة المقاربات مختلف تشخيص بل لإلقصاء، موحد مفهوم صياغة ليست المقاربة هذه من
 والمظاهر، األشكال متعدد اإلقصاء كان فإذا  .كذلك والفئوية بل واالقتصادية، ةاالجتماعي وتجلياته اإلقصاء

  .المجتمع مكونات مختلف بين متباينة مجتمعية تجليات فله
  

 أبعاد ويحدد الشباب، واقع على اإلسكوا منطقة في لديمغرافيا الواقع تداعيات الثاني الجزء ويحلّل  
 بروز من الناتجة التحديات كذلك ويحلّل  .االجتماعية وأوضاعهم قعهموا على ذلك وتبعات بروز فئة الشباب

 بروز عنها ينجم لديمغرافيا التحول فعملية  .العاملة للقوى السريع النمو على تأثيره سيما وال الشباب، فئة
 خاصة ة،المختلف الحياة مراحل على وتؤثر واالجتماعية السكانية التركيبة طبيعة من تغير جديدة عمرية فئات

 والهبة الديمغرافية النافذة ظاهرة بين العالقة طبيعة أيضاً الجزء هذا ويحدد  .الرشد مرحلة إلى االنتقال
  .للتنمية دافعة قوة من الفئة هذه تمثله أن يمكن وما الديمغرافية،

  
 التي ساسيةاأل المؤسسية المحددات من باعتبارها والثقافية التعليمية العوامل الثالث الجزء ويتناول  
 توسعاً حققت التي التعليمية فالمنظومة . االجتماعي إقصائهم ومستويات االجتماعية الشباب مكانة في تؤثر
 وتعليم مناسبة تعليمية فرص توفير خالل من المرجوة النوعية النقلة تحقق لم االخيرة العقود في واسعاً كمياً
 العمل أسوق مكونات مختلف في المحلية التعليمية المنظومة خريجي إدماج في يساهم حديث نوعي عال

 بمختلف الشباب عالقة لطبيعة نتاج أنها على الباحثون فيجمع الشباب، ثقافة ماوأ . واإلقليمية المحلية
 توجهات تحدد التي هي المؤسسات هذه إن بل  .والدولة والدين والمدرسة كاألسرة االجتماعية المؤسسات
 وانتشار العربي الوطن في الشباب ثقافات تعدد ضوء في أنّه غير . المجاالت ىشت في وخياراتهم الشباب
 على التقليدية المجتمعية المؤسسات تأثيرات بدأت للعولمة، نتيجة جديدة ثقافية مالمح وبروز الغربية الثقافة
  .سيطرتها من تفقد أن دون من تتراجع الشباب واقع

  
 في الفئة هذه أمام التحديات أحد باعتبارها للشباب االقتصادي االدماج مسألة الرابع الجزء يتناولو  
  .إقصائهم أو إدماجهم في المساهمة العوامل من تعد االقتصاد في الشباب مشاركة أن بما العربية، المنطقة
 في وخاصة العربية، المنطقة في للشباب االقتصادي اإلقصاء وخصائص طبيعة على التقرير هذا ويقف
 النظم تأثير وتحديد جهة، من العمل، بسوق الخاصة الكمية المؤشرات بعض تحليل عبر كوا،اإلس منطقة

 يمكننا وال . أخرى جهة من المحلية، العمل ألسواق المتجددة للمتطلبات الشباب مواءمة عدم على التعليمية
  .إقصائهم وعلى العربي الشباب تنافسية ضعف على العربية المنطقة في العمل أسواق عولمة تأثير من التقليل
 الكمية، المؤشرات من جملة على الوقوف يتطلب المنطقة لشباب االقتصادي اإلقصاء تحليل كان وإذا

  .التحليل هذا في االجتماعي النوع متغير إدماج تتطلب الموضوعية فالمقاربة



  

  

 إلى تهدف مختلفة برامج لوضع المطروحة السياسية والخيارات السياسات الخامس الجزء ويناقش  
 وحالياً،  .الشباب مثل واإلقصاء للتهميش عرضة األكثر االجتماعية الفئات ذلك في بما الجميع، بحياة االرتقاء

 ومجاالت أوجه على القضاء إلى تهدف جديدة سياسات صياغة تتطلب تحديات أمام نفسها المنطقة بلدان تجد
  .واالقليمية الوطنية التنمية في الشباب لقوة اإليجابي التوظيف على والعمل منها، التقليل أو الشباب إقصاء
 الشباب تجاه جديدة مؤسسية رؤى صياغة إلى اإلسكوا، بلدان فيها بما العربية، البلدان تحتاج هنا، ومن

 البلدان هذه وتحتاج  .مشاركتها مستويات من الرفع ينبغي ومميزاتها خصائصها لها اجتماعية فئة باعتبارها
 بقضايا المعنية المدني المجتمع هيئات ومختلف الشباب مع الشراكة على تقوم جديدة عمل ياتآل وضع إلى

 قدراتهم ورفع استثناء، دون من الحيوية المجاالت مختلف في للمشاركة للشباب جديدة فرص وإتاحة الشباب،
  .بعدها وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل برنامج أهداف مع يتوافق بما باستمرار التكوينية

  
 في المساهمة إلى الهادفة والمؤسسية التنظيمية التوصيات من جملة فيتضمن ،السادس الجزء وأما  
بلدان  في الشباب إقصاء أوجه على القضاء في المساهمة شأنها من جديدة وإقليمية وطنية رؤى بلورة

  .أوطانهم وتنمية لدانهمب مستقبل صنع في المنطقة لشباب أوسع مشاركة لضمان وذلك اإلسكوا،
  

 تعزيز حول الخبراء اجتماع خالل المقدمة البحثية األوراق من جملة على التقرير هذا ويعتمد  
 31و 29 بين الفترة في ظبي أبو في عقد الذي التنمية، عملية في الشباب إدماج: االجتماعي اإلنصاف

 من مجموعة وعلى ظبي؛ أبو في سريةاأل التنمية ومؤسسة اإلسكوا بين بالتعاون ،2009 مارس/آذار
 وسائر العربية المنطقة في والشبابي االجتماعي اإلقصاء وإشكاليات بقضايا المعنية واألبحاث الدراسات
  .والوطنية واإلقليمية الدولية اإلحصائية المصادر من مجموعة وعلى العالم؛ مناطق



  

  

  للشباب االجتماعي اإلقصاء  -أوالً
  

  وتطوره نشأته: للشباب االجتماعي اءاإلقص مفهوم  -ألف
  

 عام في" اإلقصاء ضحايا" كتاب صدور مع األولى للمرة للشباب االجتماعي اإلقصاء مفهوم ظهر  
 بعض إدماج عن نموه فترة في الفرنسي االقتصاد عجز من مؤلفه ألم عن المفهوم هذا وعبر  .)8(1974
 أن الحظ أن بعد الواقع هذا استنتج قد الكاتب وكان  .نفسيةوال الجسدية اإلعاقات ذوي مثل المجتمع، مكونات
 سائر حياة ظروف عن االختالف كل مختلفة واقتصادية اجتماعية ظروف في يعيشون الفرنسيين عشر

 فئة بروز عن أسفرت الفرنسي االجتماعي النظام ظل في جديدة إقصاء حاالت من نويعان إذ الفرنسيين،
 المهمشين فئة لوالدة الواقع ذلك ومهد . والمجتمعية المؤسسية طراأل هامش على تعيش جديدة اجتماعية
  .التقليدية االجتماعية طراأل خارج يعيشون لمن واالقتصادي االجتماعي الواقع يصف اجتماعي كمصطلح
 ردالف بين المستمرة القطيعة من ناتج اجتماعي تفسخ الى يعود األوضاع، هذه ظل في االجتماعي، فاإلقصاء
 الذي والسياسي االجتماعي الواقع خصوصيات على اإلقصاء مفهوم ومعاني دالالت تقتصر ولم  .والمجتمع

 تحوالت االجتماعي اإلقصاء مفهوم سجل بحيث جديدة، اجتماعية دالالت لتشمل وتعددت توسعت بل فيه، نشأ
  .والسياسي اعياالجتم الواقع تحول مع ويتحول يتمدد مصطلحا اصبح حتى ومتنوعة متعددة

  
 برزت الماضي، القرن سبعينات مطلع في المستجدة واالجتماعية االقتصادية األوضاع ظل وفي  
 أكثر من الجديد والفقر التهميش مفهوم فأصبح جديدة، تحليلية ادوات استعمال استدعت اجتماعية ظواهر

 تجمع عملية بأنه التهميش ويوصف  .الجديد االجتماعي الواقع تحليل في أوروبا في المستعملة المصطلحات
 أو للمجتمع التقليدية األطر خارج العيش إلى المادية ظروفهم دفعتهم الذين من المهمشين األشخاص واقع بين
 وجغرافية سكانية مجموعات المهمشين فئة وتشمل  .التاريخ صنع في مساهمتهم مع ولكن ذلك، اختاروا الذين
 والمتمردين المحتجين، والطالب خاصة، مجتعات في للعيش لمدنا مغادرة اختاروا ممن مستقرة غير

 آيرلندا في أما . بديلة حياتية أنماط عن للبحث وذلك السائدة، القيم مع يندمجوا لم الذين كل أي ،اجتماعياً
 الفئات من مجموعة بموجبها تبتعد التي العملية التهميش بمفهوم يقصد فكان والبرتغال، وإيطاليا واسبانيا

  .الغجر أو المتنقلين مثل مزمنة، بصفة أو عمل، عن الباحثين الشباب مثل مؤقتة، بصفة الوسط من االجتماعية
  .النهائي واإلقصاء اإلدماج مرحلتي بين يقع مفروض أو طوعي انتقالي وضع هو التهميش أن ذلك ويعني

  
 االجتماعي الواقع لوصف الماضي القرن خمسينات في التهميش مفهوم فبرز الالتينية، أمريكا في أما  
 عكس على أنه غير . الكبرى المدن إلى الريف سكان من كبيرة أعداد نزوح من الناتج الفقيرة األحياء لسكان

 االقتصاد في يندمجوا ولم أقلية، يمثلون ال وهم وضعهم، المهمشون هؤالء يختر لم أوروبا، في لوحظ ما
والمالحظ أن   .السائدة واالقتصادية والثقافية االجتماعية البنية في جلالندما حظوظ أية لديهم وليس المنظم،
  .البلد في السائد المساواة عدم لتفاقم مباشر نتاج هو هؤالء واقع

  
 إذ ،تحوالً اإلقصاء وضحايا المهمشين بقضايا االهتمام عرف الماضي، القرن ثمانينات بداية مع لكن،  
 وحدث  .الجديد الفقر مفهوم مكانه ليبرز اإلعالم، ووسائل العامة اتالسلط اهتمامات من المصطلح هذا غاب
 التوظيف مستويات على االقتصادية واألزمة الدولية العمل أسواق هيكلة إعادة فيه أثّرت الذي الوقت في ذلك
 الالعم وبخاصة جديدة، اجتماعية لفئات المعيشية األوضاع تراجع إلى ذلك وأدى  .العالم مناطق مختلف في

 على كثيرة مهن قدرة وعدم التكنولوجي، والتطور الصناعة، هيكلة إلعادة نتيجة فصلهم تم الذين المهرة
  .وظائفهن وأفقدهن النساء على خاص بوجه أثّر ما وهو الجديدة، واالقتصادية المؤسسية التطورات مع التأقلم

                                            
 ).1( الحاشية انظر  )8(



  

  

  االجتماعي اإلقصاء تحليل أنماط  -باء
  

ستخدامه ايعود و  .في العقود األخيرة على الرغم من حداثته واسعاً شاراًنتارف مفهوم اإلقصاء ع  
 دعدتي مختلف المجتمعات البشرية، وفإلقصاء والتهميش ومعانيهما ومالمحهما الى تعدد دالالت إ علموسا
  .مجتمعلسياسي لكل وامع طبيعة الواقع االجتماعي واالقتصادي  تماشياً ،قاربات وأدوات تحليلهما وقياسهمام

 األنماط وأهمها االجتماعي، اإلقصاء لتحليل المعتمدة والنظرية الفكرية األنماط تعدد الى التنوع هذا ويعود
 فلسفية نظريات عن الحقيقة في تعبر األنماط وهذه . واالحتكار والتخصص التضامن: التالية الرئيسية الثالثة
 السائدة السياسية الفلسفة منطلق من االجتماعي اإلقصاء منها واحدة كل تعرف المجتمع تنظيم مجال في معينة
  .االجتماعي الديمقراطي أو الليبرالي أو الجمهوري بالنظام المرتبطة تلك سيما ال المجتمع، في
  

 مجموعة على تقوم فالمجتمعات  .البشرية للمجتمعات التضامنية الطبيعة على األول النمط ويرتكز  
 إلى المختلفة مؤسساتها خالل من تسعى وهي األخالقية، أسسها تشكّل التي المشتركة والحقوق القيم من

 أن غير. التضامن تحقيق في والمتمثلة المؤسسات وظيفة مع تماشياً وذلك لألفراد، كلي إدماج ضمان
 تحقيق في تراجع في يتسبب مما األمم، مسيرة من معينة مراحل في تراجعاً تشهد قد االدماج مستويات
 وفي  .االجتماعي اإلقصاء مظاهر تعدد خالل من وذلك المجتمع، بمؤسسات المنوطة التضامنية الوظيفة
 على قدرتها وخصوصاً المجتمع، لمؤسسات الطبيعية الوظائف في فشل عن اإلقصاء يعبر مماثلة، أوضاع
  .مكوناته مختلف بين التضامن تحقيق

  
  .ومراكزهم لألفراد واالقتصادي االجتماعي الواقع على التخصص تأثير من فينطلق الثاني، النمط أما  

 واالجتماعية االقتصادية والتبادالت العمل تقسيم طبيعة تحكمها محددة تنظيمية أطر على تقوم فالمجتمعات
 في الفرد وضعية تأتي األطر، هذه وضمن  .المختلفة األطر هذه مع عالقاته خالل من فرد كل مكانة وتحدد

 بالدرجة االجتماعي اإلقصاء يعبر وهكذا،  .تبادالته وطبيعة لسلوكياته نتيجة إقصاؤه، لكذ في بما المجتمع،
 كبيرة أهمية تعطي التي المقاربة وهذه  .نفسه الوقت في معينة جماعية أو فردية لسمات إقصاء عن االولى
 حسب أو اراتهم،خي حسب أنفسهم إقصاء يمكنهم االفراد أن تفترض الفردية والخصائص الشخصية للعوامل
 المجتمع، في الفاعلين بين السائدة التعاقدية العالقات طبيعة حسب أو واالقتصادية، المجتمعية المصالح طبيعة

 الذين المجتمع فأفراد  .األفراد أحد حقوق احترام عدم أو السوق، في الوظيفي االختالل أو التمييز حسب أو
 اجتماعي مجال من اإلقصاء أن غير  .بعضاً بعضهم يقصي محددة مجاالت في طوعية بصفة يساهمون

  .بأسره المجتمع من الكلي اإلقصاء يعني ال معين
  

 اجتماعية فئات فيه تتحكم هرمي هيكل بمثابة المجتمع يعتبر الذي االحتكار نمط فهو الثالث، النمط أما  
 فرص إلى الغير وصول أمام زالحواج فارضة اآلخرين، ضد الخاصة مجاالتها بحماية منها كل تقوم مختلفة
 داخل التضامن أشكال شتّى فيه تُشجع الذي الوقت في ذلك كّل . والخدمات الثقافية والموارد العمل

 أو للدمج جياتياسترات وجود أن غير . بالضرورة متساو غير المجتمع إلى االنتماء ليصبح المجموعة،
 محددات أن كما  .الوظيفي التضامن نموذج انتشار حالة في الحال هو مما تعقيداً أكثر الواقع يجعل اإلقصاء
 ،حيناً المهاجرين إقصاء في وتساهم وخصائصهم، اإلقصاء لضحايا االجتماعية الهوية تحدد التي هي الدمج

  .النمط لهذا وفقاً مركزياً اإلقصاء يجعل مما الدينية، األقليات أو آخر، حيناً واألميين
  

 الخاصة النظرية األطر لمختلف شاملة أو كلية الئحة الثالثة الفكرية النماذج أو األنماط هذه توفّر وال  
 التعامل يجب والتي المجال هذا في استخداماً األكثر النظرية النظم تمثل أنها غير االجتماعي، اإلقصاء بتحليل



  

  

 جمع أو دمج يتطلب اتالمجتمع مختلف في لإلقصاء الميدانية التجلّيات تحليل أن غير . فكرية كنماذج معها
 كما مثالً، كالقبيلة جديدة، أطر إدماج أو اإلقصاء لظاهرة معمق تحليل إلى للتوصل المذكورة الثالثة األنماط

  .)9(اليمن وأبرزها اإلسكوا، بلدان من العديد في الحال هو
  

  انتشاره وعوامل أسبابه: الشباب إقصاء  -جيم
  

 من بأوضاعهم المرتبطة الظواهر وفهم والجماعات لألفراد والمعيشية الحياتية الظروف وصف يعد  
 مثل وتعاريفها معانيها تتعدد بمفاهيم األمر يتعلق عندما خاصة عدة، مخاطر تشوبها التي القضايا بين

 بين األدوار وتداخل إنتاجها، آليات وتعدد ذاتها، حد في الظاهرة طبيعة إلى ذلك ويعود  .والتهميش اإلقصاء
 الطابع ذلك إلى يضاف  .إنتاجها إعادة أو األوضاع تلك إنتاج في تساهم التي والمؤسسية الذاتية المحددات
 آلخر، زمن ومن آلخر مكان من يتغير وأنه مستقرة، وال ثابتة غير رةمتغي حالة أنه بما لإلقصاء، التطوري

  .إنتاجه وإعادة ظهوره عوامل تعدد إلى يؤدي مما
  

 أهمها فئات، عدة ضمن تصنيفها ويمكن متعددة، فهي انتشاره، وعوامل اءاإلقص والدة أسباب وأما  
 والعوامل الثقافية؛ والعوامل االقتصادية؛ والعوامل السياسية؛ والعوامل المجتمعية؛ أو الفردية الذاتية العوامل
  .والدينية اإلثنية

  
  والمجتمعية الفردية الذاتية العوامل  -1

  
ن مستياء الذي يشعر به لق أو االقال) أ: (يلي ما أهمها العناصر، من بيرك عدد على الفئة هذه تنطوي  

 اًإلقصاء طوعااختيار ) ب( ؛ين منهبطموحات المقر أولشخصية ايجد نفسه غير قادر على تحقيق طموحاته 
رق خ) ج( ؛عينةمجتماعية ائات فدى للفكري ا أولفني اإلبداع اتنشيط ل أساسياً اًطرشعتباره با، دياًارإو
لشمول، بما أن وجود أحد المفهومين واقصاء إلاالرتباط الوثيق بين ا) د( ؛لسائدةاألعراف او ألقوانين ا

 يةشربلاجموعات ملاامت أقكلما ف  .الجتماعيةالحواجز ا) ه( ؛وجود اآلخر وتعريفه وتعريفه يعني تلقائياً
ينية دواء أكانت سا هيمبقعترف ي والها يلإنتسب ي الن مل كقصاء إجري ي ،آلخرينابين وينها بفصل تواجز ح
لمجتمعي المشروع ابيعة طول حراع صلاتفاقم و ،الجتماعيةالرمزية الروابط ا خفست) و( ؛قافيةث أمياسية س أم
  .جانسهاتعدم ولسائدة المجتمعية القيم ادد عتولفردية النزاعات انامي تع م
  

  مقراطيةوالدي المشاركة ثقافة وغياب السياسية العوامل  -2
  

 لدور نتيجة الباحثين، من العديد اهتمام وتحليله اإلقصاء دراسة عليه تنطوي الذي السياسي البعد لقي 
 يعتمد ولذلك،  .إقصائهم أو والجماعات األفراد إدماج مستويات تحديد في والمجتمعية السياسية المشاركة
  .ذلك تعيق التي الحواجز مختلف وتحديد المواطنين حقوق قضايا دمج تحليل على السياسي اإلقصاء تحليل

 في الحقو التجمع كحق السياسية، والحقوق التنقل، وحق الملكية وحق الفردية كالحريات المدنية، فالحقوق
 إلى تشير واإلدماج، االجتماعية كالحماية االجتماعية، والحقوق والمشاركة، التعبير وفي الجمعيات تأسيس
 بالدولة والجماعات األفراد عالقة وإلى والمجتمعية السياسية شاركةوالم المواطنة ممارسة ظروف

 المعنية المؤسسية اآلليات في المجتمع أفراد غالبية مشاركة انعدام من ينتج السياسي فاإلقصاء  .ومؤسساتها
                                            

)9(  Mouna H. Hashem, 1996, Goals for Social Integration and Realities of Social Exclusion in the Republic of Yemen, 
Research Series, no. 105, Geneva, International Institute for Labour Studies.                                                                                            



  

  

 المجتمعية المؤسسات دور تنامى ولو حتى ،عدة أنظمة عربية الوضع هذا في وتشترك. العام الشأن بإدارة
 الى تحولت قد أفرادها مصالح عن الدفاع إلى تهدف التي المؤسسات وهذه . فيها المدني المجتمع ومؤسسات
  .ثانية جهة من اإلقصاء، أشكال مختلف ومحاربة االجتماعية للمشاركة فضاءات

  
  اإلنصاف وغياب االقتصادية العوامل  -3

  
 من بد ال إنتاجه، إعادة أو اإلقصاء إنتاج في والسياسية االجتماعية األبعاد دور من التقليل دون من  
   االقتصادية النظرية والدةغير أن   .االقتصادي اإلقصاء من وينمو يولد اإلقصاء مفهوم أن على التأكيد

 االقتصادية المقاربة أن غير . اإلقصاء لم تهتم باإلقصاء االقتصادي على الرغم من أنه يشكل أحد أهم أوجه
 فائضة أعداداً وإما ضرورية، غير لمطالب مصدراً إما اإلقصاء ضحايا تعتبر الندرة نموذج على تقوم التي
  .تصنيفهم يصعب أشخاصاً وإما األخرى، االجتماعية الطبقات دون فاشلين اًصأشخا وإما البشر، من
  

 يوجد من تحديد أي العمل، سوق في األفراد وضعية تحليل على االقتصادي اإلقصاء قياس ويقوم  
 من سواها دون اجتماعية فئات واستفادة بمستويين، عمل سوق وجود فكرة وعلى وخارجها، السوق هذه داخل
 االقتصاد وبين العمل، عن والعاطلين المشتغلين بين العالقات طبيعة إلى المقاربة هذه وتشير . الدولة رعاية
 أن غير  .الفاعلين مختلف وبين امي،النظ غير والقطاع النظامي القطاع وبين الموازي، واالقتصاد الرسمي
 األفراد أوضاع تحديد أجل ومن ولذلك،  .الوقت نفس في وتراكمي مجزأ اإلقصاء من االقتصادي الجانب
 الحماية من ويستفيدون عمل لديهم الذين: كالتالي تصنيفهم يقترح االجتماعية، والحماية العمل سوق تجاه

 على الحاصلون( االجتماعية الحماية من يستفيدون الذين العمل عن نالعاطلو نفسه؛ الوقت في االجتماعية
 الحماية من يستفيدون وال وظيفة لديهم الذين ؛)الجسدية العاهات وذوو والمتقاعدون، البطالة، إعانات

   وظيفة لديهم ليست والذين ؛)النظامي غير القطاع أو الموازي االقتصاد في العاملون( االجتماعية
  .االجتماعية الحماية من ونيستفيد وال
  

 في متتالية تقطّعات تتبعها متقاربة لظواهر تراكم بأنه االجتماعي اإلقصاء تعريف يمكن وعليه،  
 قيمتها من والتقليل واألقاليم والجماعات لألفراد التدريجي اإلبعاد الى وتؤدي والمجتمع، والسياسة االقتصاد
  .السائدة موالقي والموارد القوى مراكز من وإقصائها

  
  والعولمة الثقافية العوامل  -4

  
 الثقافية األطر بعض إلى المطلق الرجوع خالل من انتماءاتها البشرية الجماعات تحدد عندما  
 حاالت عدد على دهاش خير اإلنسانية وتاريخ  .األطر لتلك ينتمون ال من كل أقصت قد بذلك تكون الخاصة،
 في كذلك الثقافية العوامل وتساهم  .اآلخر إلغاء الى وأدت وسياسية افيةثق أسباب على ارتكزت التي اإلقصاء
 مكونات بين ثقافياً تبايناً تعرف التي المجتمعات في وخاصة الواحد، البلد داخل والمجموعات األفراد إقصاء

 ةالقو مراكز تحولت التجارية، التبادالت عولمة ومع . أفريقيا جنوب في الفصل نظام مثل المجتمع،
 في تمثّل اإلقصاء من جديد نمط برز االنترنت، وخصوصاً االتصال، تكنولوجيا إدماج ومع  .االقتصادية

 الواقع، في ولكن،  .يمتلكونه أو حاسوباً يستعملون من كل بإدماج االنطباع يعطي افتراضي جديد عالم بروز
 الكتشاف الالزمة المعرفية األدوات إلى المستهلكين الفتقار نظراً العولمة، عصر في الثقافي اإلقصاء يتوسع
  .الثقافي واالنفتاح اللغات في التحكم مثل اإلنترنت، معالم

  



  

  

  والدينية اإلثنية العوامل  -5
  

 واالقتصادي االجتماعي االضطهاد وخاصة والدينية، االثنية األقليات بواقع أحياناً اإلقصاء يرتبط  
 واالجتماعية االقتصادية حقوقها إلى افتقارها بفعل المجتمعات من العديد في بشرية مجموعات منه تعاني الذي

 يعيش األساسية، الحقوق إلى العالم عبر األقليات من العديد الفتقار ونتيجة. واإلدارية والسياسية والثقافية
 دماتالخ من واالستفادة التمدرس حق من يحرمون فهم . المعاملة وسوء الحرمان الشباب، فيهم بما أفرادها،
 من األقليات أفراد يعاني المؤسسي، االضطهاد الى وباإلضافه . الحكومية المؤسسات في والعمل الصحية

 مكونات من العديد وعي في ترسخت تمييزية اجتماعية وعادات ممارسات نتيجة االجتماعي االضطهاد
 إلى يعود قد تواجدها أن حيث ل،الدو لهذه التاريخية وكذلك المجتمعية المكونات من عدت أقليات ضد المجتمع
  .الزمن من قرون وحتّى عقود

  
 وعدم المجتمع، في العالقات شبكة في تفسخاً بدوره يعكس الذي اإلقصاء تفرز األوضاع هذه وكل  
 صعوبة وكذلك الهوية، على قائمة وفضاءات اجتماعية أقطاب تكوين وصعوبة السائدة، القيم بين التجانس
 المؤسسة العوامل هذه ىوتتجل. المتعاقبة واإلقصاءات لالنقسامات ومركّبة جماعية أجوبة إلى التوصل
 ومع بينهم فيما األفراد وعالقات والرجال، النساء عالقات وفي ،)الجزئي( الشخصي المستوى على لإلقصاء
 جتمعالم مع المتعددة التفاعالت خالل من وكذلك ،)المتوسط المستوى( الوسيطة والمؤسسات الجماعات

  .االقتصادي أو السياسي اإلقصاء عن منفصل االجتماعي اإلقصاء أن يعني ال ذلك أن غير). الكلي المستوى(
 تعزيز إلى أو متقاربة، بصورة منها كّل نمو إلى تؤدي عضوية، عالقة تربطها لإلقصاء المختلفة األوجه فهذه
 أشكال أحد أسبقية إلى أو لآلخر، وازيةم بصورة وجه كّل نمو إلى أو األخرى، لألوجه منها وجه كّل

  .اآلخر إلى ةببالنس اإلقصاء
  

  اإلقصاء ياسق  -دال
  

 االقتصاد في والدولية واإلقليمية المحلية راتبالتغي المليء الزمن هذا في اإلقصاء قياس يتطلب  
 الظاهرة هذه لفهم وتطبيقية منهجية أطر تحديد السكاني والنمو والعمران والتكنولوجيا والمجتمع والسياسة
 أال وينبغي  .األقل على منها التقليل أو اإلقصاء جوانب مختلف على للقضاء جياتياالسترات ولرسم وتفسيرها
 المؤشرات جمع خالل من المحضة، الكمية المقاربة على اإلقصاء ظاهرة وتحليل قياس عملية تقتصر
 والسياسية الديمغرافيةو واالجتماعية القتصاديةا المحددات مختلف دور توضيح يجب العكس على بل العددية،
 أن بما متحرك، منظور من بذلك القيام وينبغي  .والجماعات األفراد واقع على وتأثيرها والتشريعية والثقافية
  .ثابت وغير مستمر تحول في اإلقصاء

  
 الرسمية، إلحصاءاتا في تبرز وال إدارياً مصنّفة غير اإلقصاء ضحايا االجتماعية الفئات أن وبما  

 الديمغرافية والتحوالت االقتصادية الدورات تأثيرات تحديد في تساعد طولية مسوح إجراء إلى الباحثون أيلج
 قصواأ من أعداد تحديد في أيضاً وتساعد جيلية، مقاربة عبر البعيد المستوى على والسياسية واالجتماعية

 على االعتماد يتم المسوح، هذه مثل غياب يوف  .منه عانوني زالوا ما ومن اإلقصاء، تجاوزوا ومن ،نسبياً
 هذه أن ومع  .األوروبية الدول من العديد في به معمول هو كما العاملة، القوى ومسوح األسر إنفاق مسوح
 يفسر نشط نموذج لبناء كافية غير تبقى فهي واألسر، األشخاص أوضاع عن فكرة إلعطاء ضرورية المسوح
  .والمؤسسية البنيوية التحوالت مختلف

  



  

  

 الفقر مثل اإلقصاء، مظاهر بعض حول إحصائية سالسل األخيرة السنوات في عديدة دول رتووف  
 الواقع إلى تشير التي اإلدارية والسجالت السكانية التعدادات مثل متنوعة مصادر إلى باللجوء والبطالة،
 في تساهم التي المصادر وهذه  .والمحلي ويوالجه الوطني المستوى على وذلك األفراد، ومداخيل المعيشي
  .لمعالجته المناسبة اتالسياس وضع وفي اإلقصاء جوانب شتى فهم في تساعد آنية تحليالت توفير

  
 أدوات بروز األخيرة العقود شهدت اإلقصاء، لقياس المعتمدة التقليدية المقاربات الى وباإلضافة  
 على تعتمد المركبة المؤشرات وهذه  .خاصة مؤشرات خالل من اإلقصاء قياس إلى تهدف جديدة إحصائية

 خيرةاأل العقود في رواجاً لقيت وقد البشرية، التنمية مؤشر رأسها على االجتماعية المؤشرات من جملة
  .لها الموجهة االنتقادات من بالرغم

  
 مبدأ على والمرتكزة الحياة ظروف بقياس المرتبطة المؤشرات ستخدمتُ اإلقصاء، جوانب ولقياس  
 رواجاً المنهجية هذه لقيت حين وفي  .نقدية غير معايير تعتمد قد والتي والخدمات، السلع بعض من الحرمان

 السياسيين من قبوالً تلق لم فهي لإلقصاء، األبعاد متعددة وتحليالت مقاربة يعتمدون الذين الباحثين بين
 إجماع ويوجد . األوضاع لتحليل السياسات واضعو ليهإ نديست كلياً تحليلياً مؤشراً توفيرها لعدم واإلعالميين

 والعمل، بالسكان، المتعلقة تلك سيما وال الحياة، ظروف بقياس المرتبطة المؤشرات من مجموعة حول
 والدخل، والعدالة، الخدمات، على والحصول والجنوح، االستهالكية، والسلع والصحة، والسكن، والتربية،
 واالقتصادية االجتماعية األوضاع تباين أن غير . المجتمعية والمشاركة االجتماعي دماجواالن الفراغ، وأوقات

 مقاربات اعتماد صعوبة من يزيد مما الدول، بين متجانسة غير المؤشرات هذه يجعل وآخر بلد بين والسياسية
  .اإلقليمي الصعيد على موحدة

  
 في خاصة اإلقصاء، قياس آليات ديدتح مجال في تطورات العالم في عديدة مناطق شهدت وقد  
 االجتماعي لإلدماج مؤشرات ،مثالً النمسا، اعتمدت فقد  .واإلقليمي القطري الصعيدين على وذلك أوروبا،
 خالل من االجتماعية، العالقات مستوى لقياس أدوات واستخدمت أهلية، جمعيات في االندماج مثل والثقافي،
 فقد فرنسا، في أما . الجيران مع الحديث أو األصدقاء أو العائلة أفراد أحد مع األسبوعية اللقاءات عدد تحديد
 بقياس المتصلة المؤشرات باستخدام الطويل األجل على والعزلة االجتماعي االندماج عدم قياس جرى

 على أما  .األوضاع هذه مدةو اإلعاقات لذوي الصحية الخدمات وغياب االجتماعية الخدمات على االعتماد
 مجال في جديدة مؤشرات إعداد الى آخرها دعا المقترحات، من مجموعة فطُرحت األوروبي، صعيدال

  .الدولية المقارنات
  

 بالضرورة تتضمن ال التي المؤشرات من مجموعة استعمال أن على الباحثين إجماع هو والملفت  
 على وذلك اإلقصاء، في المؤثّرة بالجوان مختلف لتحديد المباشرة غير التقنيات أفضل يمثّل تحليلياً مؤشراً
 من محددة اجتماعية فئات إقصاء عن الكشف أن غير . محدد ديمغرافي أو اجتماعي أو جغرافي مستوى
 مختلف تغطّي مؤشرات اعتماد ضرورة يحتّم مما مجدية، غير عملية يكون قد عامة مؤشرات استعمال خالل

 واحدة منهجية على وفهمه وقياسه اإلقصاء وصف عملية فتتوق ال هنا، ومن  .المعنية للفئة الحياتية الجوانب
 . والتحديات النواقص بعض تشوبها اإلقصاء لقياس المعتمدة والمقاربات التقنيات معظم وأن سيما ال فقط،

 كل طبيعة مع يتوافق نحو على المنهجيات مختلف بين التوفيق ومقبولة موضوعية مقاربة أية تستدعي ولذلك،
 والنوعية الكمية المؤشرات من جملة على التقرير هذا يرتكز ولذلك،. وخصوصياته حدة على ماعياجت وضع
 في الشباب إقصاء تحديد على مباشر غير أو مباشر بشكل تؤثّر التي الحيوية األبعاد مختلف بقياس المعنية
  .وفهمه وقياسه اإلسكوا منطقة



  

  

  العربية المجتمعات في الشباب إقصاء  -هاء
  

  العربية األدبيات في اإلقصاء مقاربة  -1
  

 لتزايد نتيجة استثناء، دون العالم مناطق جميع االجتماعي اإلقصاء بإشكالية المتزايد االهتمام شمل  
 المنطقة فيها بما العالم، مناطق من العديد في الهشة االجتماعية الفئات حجم ونمو والتهميش الفقر مظاهر
 ةيالطبيع الوظائف أضعفت التي واألزمات الضغوطات من لجملة التقليدية المجتمعات ولتعرض العربية،
 والروابط العالقات طبيعة على التحوالت هذه وأثّرت . منها التضامنية وخاصة المجتمعية، مؤسساتها لمختلف

 وقد . والقرى األرياف في واقعة صغيرة مجتمعات إلى عدة حاالت في لتصل رقعتها واتسعت االجتماعية،
 الركود ولعل. السياقات هذه مثل في العربية البلدان في وتوسعا والتهميش االجتماعي اإلقصاء رزب

 جوانب مختلف على وأثّر الماضي القرن ثمانينات في العربية البلدان اقتصادات ضرب الذي االقتصادي
 التي والبنيوية المؤسسية المحددات من كانا البلدان، من العديد في الدولة دور تراجع وكذلك فيها، الحياة

 توجد ال بأنه القائلة الفكرة مصداقية وتأكيد والتهميش االجتماعي اإلقصاء بقضايا االهتمام تعزيز في ساهمت
  .مهمشين وأشخاص إقصاء دون من مجتمعات

  
 وتحليل بدراسة االجتماعية بالقضايا والمعنيين الباحثين اهتمام بدأ المستجدة، األوضاع هذه ظل وفي  

 هذه حول كثيرة وإقليمية محلية وبحوث دراسات وصدرت العربية، البلدان في والتهميش اإلقصاء واقع
 االقتصادية أو االجتماعية المقاربات بهيمنة واإلدارية، منها الجامعية ،)10(البحوث هذه وتميزت  .القضايا
 كلية مقاربة الى التوصل دون نم أحادية جوانب على مجملها في ركّزت فقد تعددها، من وبالرغم  .عليها
 هذه وتناولت . الواقع إدراك من تمكّنها عدم ذلك يعني أن دون ومن اإلقصاء، لظاهرة كلي بتحليل تسمح

 سبيل على . والفالحين النظامي، غير والقطاع المرأة، ضد والتمييز والفقر، البطالة، مثل مسائل الدراسات
 اإلقصاء حول تونس في واالجتماعية االقتصادية والبحوث ساتالدرا مركز أعدها بحوث ركزت المثال،

 المجرمين مثل محددة اجتماعية فئات لدى اإلقصاء واقع على )11(العربي الوطن في والتهميش االجتماعي
 وقد . الظاهرة لهذه كلي تحليل إلى تخلص أن دون من الخاصة، االحتياجات وذوي والمرأة واألطفال
 ضد لإلقصاء تحليالًً تضمنت )12(العربي المغرب في التهميش حول أخرى دراسة في هانفس المقاربة اعتُمدت
 وفتيات الصيادين، مثل البسيطة المهن ومزاولي تونس، في األسود العرق كأبناء العربية، البلدان في األقليات
 أسباب تحليل نع وغفلت ،محضاً وصفياً طابعاً جميعها اكتسبت الدراسات تلك أن غير  .وغيرهم الهوى،
  .أنتجته التي والمؤسسية المجتمعية اآلليات وعن المستقبلية وتحوالته التهميش أو اإلقصاء

  
 في الباحثين شغلت التي باإلقصاء المرتبطة التقليدية القضايا أهم من والبطالة الفقر قضايا ولعّل  
 في صاديةتاالق المقاربات ذات اساتالدر من للعديد دسمة مادة شكلتا الظاهرتان فهاتان. العربية المنطقة
 األهداف والدة منذ والبطالة الفقر بقضايا خصوصاً االقتصاديين الباحثين اهتمام ازداد وقد . العربية المنطقة
  .لأللفية اإلنمائية األهداف من العمالة وتوفير والجوع المدقع الفقر على القضاء وإعالن لأللفية اإلنمائية
 البلدان مختلف في العمل وسوق والبطالة والفقر التنمية بقضايا الدولية المؤسسات ماهتما ذلك إلى يضاف
 األولى، وللمرة . األخيرة العقود في البلدان هذه في الشباب بطالة سيما وال البطالة تنامي ضوء في العربية،

                                            
)10(  Mongi Bédoui, 1995, Bibliographie sur l’exclusion sociale dans les pays du Maghreb et du Machreq (Afrique du  

Nord et Moyen-Orient), IIES Série Documents de travail, no. 80.  Genève, Institut international d’études sociales.                                 
)11(  Centre d’études et de recherche économiques et sociales, 1992, Actes du colloque “Exclusion sociale et 

marginalisation dans le monde arabe”, No. 109, Tunis.                                                                                                                               
)12(  Fanny Colonna et Zakya Daoud, 1993, Etre marginal au Maghreb, Paris, éditions CNRS. 



  

  

 الشباب فئة أن إلى لعربيةا البلدان من العديد في استثنائية مستويات بلغت التي الشباب بطالة في البحث خلص
 في البحث مجاالت على البحوث من النوع هذا هيمنة إلى أدى مما لإلقصاء، عرضة األكثر الفئات من هي

 قضايا احتلت وهكذا،  .العربي الشباب هجرة دراسة إلى باإلضافة البلدان، تلك في االجتماعي اإلقصاء
 والمعنيين الباحثين أولويات الثالثة األلفية من األول العقد في العربية البلدان من العديد في الشباب إقصاء
  .التخصصات ومتعددة جديدة مقاربات استخدام إلى ودفعتهم االجتماعية بالقضايا

  
 الحديثة الدراسات تتميز والتهميش، االجتماعي اإلقصاء حول الصادرة الدراسات أولى عكس وعلى  
 بل التقليدية، القضايا على تقتصر لم تعد والتهميش االجتماعي قصاءاإل فدراسة . ومقارباتها مجاالتها بتنوع

 المعنية الفئات أولى على وتركز وقطري إقليمي منظور على ترتكز جديدة ومقاربات مجاالت لتشمل توسعت
 صدور والتهميش االجتماعي اإلقصاء في البحث مجال في الرئيسية التحوالت ومن  .الشباب مثل باإلقصاء،

 جوانب بعض لقياس جديدة بحثية أدوات على ارتكزت التي االبتكارية والدراسات المقارنة دراسات من عدد
 متنوعة، قضايا الدراسات هذه وطرحت  .)13(األوسط الشرق في الشباب إقصاء مثل االجتماعي، اإلقصاء

 إلى ونظراً . )15(التراكمي وطابعه الشباب إقصاء وخصائص ،)14(والمؤسسية االقتصادية المحددات دور مثل
 داخل إقليم أو بلد كل بخصوصيات اإلقصاء يتأثر اإلسكوا، منطقة بلدان مختلف في األوضاع تباين

 واألبحاث الدراسات تناولت االجتماعي، اإلقصاء في البحث شهده الذي التجديد إلى وباإلضافة . )16(المنطقة
  .والتعليم والفقر واإلقصاء العمل أسواق مثل تقليدية، قضايا العربي الوطن في الثالثة األلفية مطلع منذ الصادرة
 للتحوالت األمثل بالتوظيف المرتبطة تلك فيها بما اإلقصاء، قضايا مع التعاطي في جديدة مقاربات وبرزت

 في فاعلة قوة الشبابية القوة اعتبار الى والدعوة الديمغرافية، النافذة وخاصة العربي الوطن في الديمغرافية
  .السابق في سائداً كان كما التنمية، لجهود منهكاً أو معرقالً عنصراً وليست واإلقليمية المحلية يةالتنم

  
 والتهميش االجتماعي باإلقصاء الخاصة واإلدارية العلمية المنشورات في تنوعاً األخير العقد وشهد  

 ذلك أكان سواء نفسها، الفترة في المالع في الشباب بواقع االهتمام تنامي عن فصله يمكن ال العربية البلدان في
 مظاهر توسع عن أيضاً يعبر التنوع هذا أن غير  .البحثية المؤسسات أو واإلقليمية الدولية المؤسسات قبل من

 التحديات أحد عن التعبير في رغبة وعن العربية، البلدان من العديد في الشباب لدى سيما وال اإلقصاء
 الظروف تهيئة على أو العربي الشباب إدماج في اإلسراع ضرورة وهو بلدان،ال تلك تواجهها التي الكبرى

 العمل أسواق في العربي الشباب من المقبلة األفواج المتصاص المتوسط أو القريب المستقبل في الموضوعية
 جتماعيواال االقتصادي إدماجهم في تساهم لهم مناسبة وتدريبية تعليمية ظروف وتوفير اإلقليمية، أو المحلية
  .حياتهم دورة تسهيل وفي

  
  العربي الربيع ضوء في الشباب إقصاء  -2

  
  .المعاصر العربي التاريخ في لها مثيل ال سابقة العربية البلدان معظم تهز التي الثورات تشكل  
 ضاتاالنتفا معها تتفاعل وطنية قضية إلى العربية البلدان أحد في االحتجاج حركات تحولت األولى، فللمرة

                                            
)13(  Jad Chaaban, 2008, The Costs of Youth Exclusion in the Middle East, Middle East Youth Initiative, Working Paper 

                                                                                                       .http://www.shababinclusion.org/content/document/detail/983 No. 7.   

.  2007 ديسمبر/األول كانون ،والمؤسسية االقتصادية األبعاد :سوريا في الشباب استبعاد كامل، ونورة قباني نادر  )14(
http://www.shababinclusion.org/content/document/detail/537. 

 .2007ديسمبر /األول نالبحث عن فرصة ثانية، كانو: مصرفي  راجي أسعد وغادة برسوم، استبعاد الشباب  )15(

)16(  United Nations, 2007, Literature Review on Social Exclusion in the ESCWA Region, New York.  



  

  

 الدالالت من جملة إلى العربي الربيع ويشير . معها كامل تناغم في وتقع األخرى البلدان في والحركات
  :وأبرزها العربية، المجتمعات فيها تشترك التي والسياسية االجتماعية

  
 وجداني وتواصل قومية صالت من العربية والشعوب المواطنين يربط عما يعبر العربي الربيع  )أ(  

 حالياً ويتخذ العربية، والوحدة فلسطين وتحرير االستعمار من التحرر إلى نزوع شكل الماضي في اتخذ
  االجتماعي؛ واالندماج والمشاركة االجتماعية والعدالة والكرامة والديمقراطية الحرية نحو نزوعاً

  
 األفق بانسداد ربيةالع البلدان من عديدال في والسياسية واالجتماعية االقتصادية األوضاع تتميز  )ب(  
 اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج عن الصادرة والبشرية اإلنسانية التنمية تقارير في ورد كما األمل، وغياب
 الحريات تراجع على أكدت التي والدراسات التقارير من وغيرها الدولية الشفافية منظمة تقارير وكذلك
  العربية؛ البلدان كل في والشباب لمرأةا وأوضاع والحقوق، والعلوم، والتنمية، العامة،

  
 إقدام على رداً التونسية بوزيد سيدي مدينة في نفسه البوعزيزي محمد التونسي الشاب أشعل  )ج(  
 لثورة األولى الشرارة بذلك مشعالً الوحيد، دخله مصدر يشكّل الذي الكشك هدم على البلدي الحرس رجال
 بكامله لجيل وتمرداً ،مدنياً وعصياناً العربية، البلدان باقي ثم ومن تونس الشعبي الغضب عم حتى انطلقت
  العربية؛ البلدان في للشباب الجوانب المتعدد واإلقصاء المزري الواقع على

  
 من اندالعها، منذ والجماهيرية، الشعبية االحتجاجات إلى االنضمام في الشباب إسراع ينبع  )د(  
  األطراف؛ المتعدد والتهميش اإلقصاء من نييعا زال وما عانى بكامله جيل تطلعات

  
 توقهم من العربي الربيع في للشباب الريادية، وحتى الجوانب، والمتعددة البارزة المشاركة تنبع  )ه(  

 وارتباطهم السياسي ونضجهم وعيهم عن وتعبر مستقبلهم، في والتحكم مصيرهم صنع في المشاركة إلى
  بمجتمعهم؛ الوثيق

  
 والتواصل االتصال ووسائل والعولمة الحداثة وسائل لمختلف العربي الشباب اماستخد يشير  )و(  
  واإليجابي؛ السليم وتوظيفها العولمة أدوات من تمكنهم إلى العربي الربيع في والتنظيم

  
 تنوع عن واليمن ومصر وليبيا تونس في العربي الربيع في للشابات الواسعة المشاركة تعبر  )ز(  
 ؛مجتمعه قضايا مع الكامل وتفاعله العربي ابالشب قدرات وتعدد

  
 العربي الربيع في الواسعة والميدانية الشعبية مشاركتها خالل من الشبابية، التنظيمات وأثبتت  )ح(  
 اإلمكانيات عن وبعدها، وأثناءها الثورات قبل السياسي المجال في وانخراطها التنظيمية قدراتها وتسخير
  .واحد آن في والمجتمعية الشبابية المطالبب ووعيهم للشباب السياسية

  
 وفي العربي الشباب واقع في وجدت فإنها متعددة، تاريخية تراكمات من العربية الثورات ولدت وإذا  
 وطبيعة الديمغرافي الواقع أن في شك وال . المباشرة مسبباتها أحد والسياسي واالقتصادي االجتماعي إقصائه
 مشاركة زخم تعزيز في مباشراً دوراً يؤديان العربية البلدان في الشباب عليها يهيمن التي السكانية التركيبة
  .العربي الربيع في الشباب



  

  

  الشباب وإقصاء الديمغرافي الواقع  -ثانياً
  

 أهمها ومن  .والجماعات األفراد حياة جوانب مختلف على األبعاد متعدد أثراً الديمغرافي الواقع يترك  
 العمل سن في السكان شريحة نمو بوتيرة وخاصة واالجتماعية، االقتصادية بالمجاالت باشرةم المرتبطة تلك

 الفئات لدى الحياة دورات طبيعة تحديد في مباشر أثر الديمغرافية وللتحوالت  .والزواج والتدريب والتعليم
 بالبروز المتعلقة كتل سيما وال الديمغرافية، التحوالت تطرح هنا، ومن  .الشباب مثل حساسية، األكثر

 األمثل التوظيف لضمان ومتتالية واسعة استثمارات تتطلب والمؤسسية المجتمعية التحديات من جملة الشبابي،
بروزاً لفئة  تعرف التي البلدان في الشباب واقع ربط إلى دفعت التحديات وهذه  .البشرية الطاقات لهذه

 الذي واالقتصادي االجتماعي اإلقصاء أوجه بمختلف كوا،اإلس بلدان وكذلك العربية البلدان مثل ،الشباب
 وطبيعة الديمغرافي بالنمط الخاصة البنيوية العوامل تأثير إشكالية طرح إلى ذلك وأدى  .له يتعرضون
 الديمغرافية البنية تأثير أهمية من التقليل دون ومن  .خصوصاً والشباب السكان واقع على السكانية التركيبة
 اقتصادية فوائد تولّد متعددة فرصاً تتيح الشباب ديمغرافيا فإن الحياة، دورات وعلى شبابال واقع على

 قادرة الشباب فئة أن ذلك ويعني . واألوروبية اآلسيوية الدول من عديد في حدث كما متنوعة، واجتماعية
 من يحد تعطيل لعام وليس المناسبة، المؤسسية الظروف توفرت ما إذا للتنمية داعم إلى تتحول أن على

  .للشباب واالقتصادي االجتماعي اإلدماج مستويات
  

  اإلسكوا بلدان في السكاني الواقع  -ألف
  

 التي واالجتماعية والمعيشية السلوكية التحوالت من جملة األخيرة العقود في اإلسكوا بلدان عرفت  
 سكاني نمو معدالت المنطقة سجلت أن فبعد  .ومساره تركيبته وعلى للمنطقة العام السكاني الواقع على أثّرت
 الوفيات لتراجع نتيجة ،)سنويا المائة في 2.6 نحو( الماضي القرن وستينات خمسينات بين نسبياً معتدلة

 سكاني نمو مستويات 1990و 1970 بين الفترة في شهدت مرتفعة، مستويات عند الخصوبة واستقرار
 تعد التي جنوب الصحراء األفريقية الكبرى في المسجلة تلك ىوحت العالمية المستويات أعلى تجاوزت مرتفعة
- 1980 الفترة في المائة في 3.03 من تراجعت ما سرعان ،)المائة في 3 من أكثر( نمواً العالم مناطق أسرع
  .2000- 1990 الفترة في المائة في 2.42 إلى 1990

  
  اإلسكوا منطقة في السكان نمو  -1 الجدول

)1950-2030( 
  

  معدل النمو السنوي  )بالماليين(إجمالي السكان   السنة
1950  51    
1960  66  2.58  
1970  84  2.41  
1980  116  3.23  
1990  157  3.03  
2000  200  2.42  

 .United Nations, World Population prospects: the 2010 Revision, New York, 2011 :المصدر
  



  

  

 أكثر عددهم ليبلغ ،2010و 1950 بين الفترة في ريعةس بوتيرة اإلسكوا منطقة سكان أعداد ونمت  
 الماضي، القرن اتخمسين نهاية منذ مرات خمس من أكثر العدد هذا وتضاعف  .نسمة مليون 250 من

 السكاني النمو معدالت تراجع من بالرغم ،2030 بحلول نسمة مليون 370 ليتجاوز تزايده يواصل أن عويتوق
 النمو بمستويات مرهوناً يبقى المنطقة بلدان لمختلف السكاني المستقبل أن غير  .األخيرة العقود في العام

 التي هي العوامل فهذه السياسي، واالستقرار الفقر ومستويات واالجتماعية السكانية والسياسات االقتصادي
 اإلسكوا بلدان بين يماف متباينة ستكون والتي للمنطقة الديمغرافية النقلة معالم المقبلة الثالثة العقود في ستحدد

  .وأقاليمها
  

 التحوالت حدوث إلى أدى سكانياً وحتى واجتماعياً اقتصادياً المنطقة بلدان تجانس عدم أن غير  
 والسكانية االجتماعية واألولويات السياسية األنظمة وطبيعة واقع حسب ،)17(متباينة بمستويات الديمغرافية
  .عقود خمسة منذ البلدان هذه تعرفها التي األزمات طبيعة وحسب ،وإقليم بلد لكل االقتصادية والتوجهات
 2010و 1950 بين الفترة في النمو معدالت تباين خالل من المنطقة لبلدان المتباين السكاني النمو ويتضح

 في السكانية واألوضاع السكاني النمو أنماط في تجانس وجود ينفي ال الواقع هذا أن غير  ).2 الجدول(
 الدول هذه سجلت فقد  .مجلس التعاون الخليجي بلدان في وخاصة اإلسكوا، لمنطقة المكونة الجغرافية اليماألق

 هذا أن غير . المائة في 17و المائة في 5 بين تراوحت استثنائية نمو معدالت األخيرة الخمسة العقود خالل
 هذه تحولت حيث النفطية الدول تلك في لوافدةا للعمالة المتواصل االستقطاب الى أساساً يعود االستثنائي النمو
 في النمو معدالت أعلى وقوع هنا ومن  .نموهم ووتيرة السكان لحجم الرئيسية المحددات أحد إلى العمالة

 وتبقى . وعمان السعودية العربية لكةمالم ثم والبحرين، الكويت تليهما وقطر، المتحدة العربية اإلمارات
 مما االقتصادية، وسياساتها التنموية مشاريعها بمتطلبات مرتبطة المذكورة الدول في السكاني النمو معدالت
 االستقدام بمستويات أساساً المرتبط السكاني الوضع يميز ومما . وأخرى مرحلة بين ومتذبذبة ثابتة غير يبقيها

 القرن تسعينات بداية في الكويت في الحال كان كما الحروب، مثل السياسية، باألحداث تأثره مستوى
 المقيمين من كبيرة أعداد مغادرة بعد المائة في خمسين بنحو للسكان اإلجمالي العدد تراجع عندما الماضي،

  .الكويت في
  

 نفطية غير دولة وهو فاألردن،  .عنده بالتوقف جدير األردن في السكان لنمو الثاني والمسار  
 الفترة في المائة في 7.80و المائة في 3.60 بين وحتترا مرتفعة نمو معدالت سجل اإلمكانيات، ومحدودة

 الصحية الخدمات توسع نتيجة الوفاة مستويات في تراجع إلى تعود النمو معدالت كانت واذا  .1950-1995
 القرن سبعينات نهاية حتى نيينيالفلسط نالالجئي األردن الستضافة كان فقد الخصوبة، مستويات وتراجع
 العقود في السكان إجمالي نمو في مباشر دور الماضي القرن تسعينات مطلع منذ راقيينالع والالجئين الماضي
 واليمن والعراق والسودان السورية العربية الجمهورية في السكان نمو مسارات في تقارب ويالحظ . االخيرة
 االنتقال فترات مع افقيتو ما وهو سكانها، نمو معدالت في تدريجياً تراجعاً ثم متواصالً ارتفاعاً عرفت التي

  .منها لكل الديمغرافي
  
  
  
  

                                            
)17(  Dominique Tabutin and Bruno Schoumaker, 2005, The demography of the Arab World and the Middle East from the 

1950s to the 2000s : A Survey of Changes and a Statistical Assessment, Population, Vol. 60, No. 6.                                                        



  

  

  
  اإلسكوا بلدان في السكاني النمو معدالت  -2 الجدول

)1950-2010(  
  

  1950-
1955  

1955-
1960  

1960-
1965  

1965-
1970  

1970-
1975  

1975-
1980  

1980-
1985  

1985-
1990  

1990-
1995  

1995-
2000  

2000-
2005  

2005-
2010  

  2.94  2.03  1.94  4.98  3.95  3.97  2.78  3.65  7.79  4.64  6.43  7.38  األردن
  11.09  2.55  2.65  2.52  3.35  3.05  6  4.49  2.57  2.82  3.88  2.85  البحرين

الجمهورية 
العربية 
  1.98  2.9  2.41  2.79  3.06  3.44  3.32  3.4  3.38  3.27  3.14  2.69  السورية
  2.51  2.33  2.52  2.58  2.36  3.19  3.17  2.97  2.52  2.38  2.36  2.23  السودان
  2.93  2.74  3.24  3.1  2.31  2.38  3.08  3.24  3.33  2.79  2.35  2.75  العراق
  2.71  1.41  0.29  3.56  3.88  5.28  5.48  4.1  2.98  2.46  2.15  1.86  عمان

  2.55  2.12  4.17  4.42  3.36  3.06  2.66  3.24  1.15-  2.16  1.58  1.16  فلسطين
  15.24  6.58  3.29  1.14  5.05  10.15  6.16  8.14  7.89  8.79  5.5  7.16  قطر

  3.79  3.08  3.52  4.98-  3.62  4.7  5.35  6.72  8.84  12.15  5.94  5.05  الكويت
  0.85  1.59  1.55  3.22  0.43  0.64  0.21  2.31  2.23  2.89  3.12  2.47  لبنان
  1.78  1.85  1.72  1.76  2.3  2.39  2.27  2.22  2.46  2.6  2.66  2.54  مصر

المملكة 
العربية 
  2.65  3.64  1.61  2.72  3.99  5.99  5.77  4.82  3.74  3.39  2.68  2.49  السعودية
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 عرفت ثم الماضي، القرن تسعينات نهاية حتى السكاني نموها في نسبياً اسقراراً فشهدت مصر، أما  
 في السكاني نموه في مستمراًً تراجعاً لبنان وسجل  .فيها المتبعة السكانية تللسياسا نتيجة تراجعاً ذلك بعد

 عودة مع تزامنت قفزة سجل ثم  .األهلية الحرب بسبب الماضي القرن وتسعينات ستينات بين الفترة
 المهاجرين بعض وعودة لبنان تاريخ في جديد عهد وبداية الطائف اتفاق إبرام بعد البلد إلى االستقرار

 فيبقى فلسطين، في أما . والثقافي االجتماعي التطور نتيجة مجدداً العام السكاني النمو وتراجع . ينياللبنان
 جهة من غزة قطاع في الخصوبة مستويات وارتفاع جهة، من السياسية باألوضاع مرتبطاً العام السكاني النمو

  .1993 عام في وأوسل معاهدة إبرام بعد النمو معدالت ارتفاع يفسر مما أخرى،
  

 التوجهات وكذلك والسياسية واالقتصادية االجتماعية واألوضاع السكاني النمو مسيرة رتأث وقد  
 االقتصادية بالمسارات الرتباطها نتيجة وتباينها اإلسكوا بلدان في السكان أعداد تضاعف على التنموية

  ).3 الجدول( والسياسية واالجتماعية
  

  )*(2010 ولغاية 1950 عام منذ اإلسكوا بلدان سكان عدد فتضاع معدالت  -3 الجدول

  
  مستوى التضاعف  البلد  مستوى التضاعف  البلد
  3.1  األردن  10.9  قطر

  3.1  فلسطين  9.4  اإلمارات العربية المتحدة
  2.7  العراق  4.7  البحرينمملكة 

  2.6  الكويت  3.7  المملكة العربية السعودية
  2.5  السودان  3.6  اليمن
  2  مصر  3.2  ورية العربية السوريةالجمه

  1.5  لبنان  3.1  سلطنة عمان
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  .1950 بعام مقارنة 2010 عام في السكان حجم  )*(  
 واستقبال والخصوبة الوفيات معدالت تراجع من أساساً الناتجة الديمغرافية، التحوالت كانت وإذا  
 بلدان في النمو مستويات تحديد في رتأث قد والالجئين، الوافدة العمالة من كبيرة ألعداد المنطقة بلدان

 سريعة تحوالت المنطقة شهدت إذ ،أيضاً التحوالت بهذه البلدان لهذه السكانية ةالتركيب تأثرت فقد المنطقة،
  .المجتمع في حجمها وزيادة الشباب فئة بروز في تمثّلت السكانية تركيبتها في )18(ومتباينة

  
  الشباب فئة بروز  -باء

  
  عامة لمحة  -1

  
  نتج الذي السكاني للواقع البارزة السمات أحد اإلسكوا منطقة في السكانية للتركيبة الشبابي الطابع يعد 

 انخفاض وبداية األطفال وفيات في الكبير االنخفاض وخاصة األخيرة، العقود في الديمغرافية التحوالت من
 في ارتفاع إلى ثم البداية، في عاماً 15 الـ دون األطفال نسبة ارتفاع إلى ذلك أدى وقد  .الخصوبة معدالت
 وتعود  .الشباب فئة ببروز اليوم يعرف ما إلى وبالتالي عاماً 24 إلى 15 من العمرية الفئة في الشباب نسبة
 معدالت الشباب سجل حينما الماضي، القرن سبعينات أواخر إلى المنطقة لدانب في الشباب فئة بروز بداية
 والحقيقة  .زيادة كبيرة في أعداد الشباب عن وأسفرت) 4 الجدول( المائة في 3.75 الى وصلت سنوية نمو
السكان من الواسع العدد هذا قبل من الشباب يضم لم حيث فريدة، سكانية لحظة تشكل الحالة هذه أن  .

 بلغ حيث ،2010و 1950 بين الفترة في مرات 5.32 بحوالى المنطقة لشباب اإلجمالي العدد تضاعف واليوم،
 المائة في 20 نحو يمثلون الشباب فأصبح ،2010 عام في تقريباً نسمة مليون 50 عند مسبوق غير مستوى

  .الصحراء األفريقية الكبرى جنوب بعد العالم في الشابة المناطق إحدى اإلسكوا وأصبحت السكان إجمالي من
ع معدل تراج من بالرغم ،2030و 2010 بين الفترة في اإلسكوا منطقة في للشباب العددي النمو وسيتواصل

 مباشرة انعكاسات له ستكون مما شاب، 800 000 بـ سنوياً تزايداً المنطقة تعرف أن عيتوق حيث ،النمو
  .لةالعام القوة حجم أهمها المجاالت من عدد على

  
  اإلسكوا منطقة في الشباب  -4 الجدول

)1950-2030(  
  

    )24-15(الشباب   
  معدل النمو السنوي  نسبة المئوية من إجمالي السكانال  )بالماليين(العدد 

1950  546 9  18.75    
1960  347 11  17.31  1.73  
1970  510 16  19.14  3.75  
1980  227 22  19.13  2.97  
1990  434 30  19.42  3.14  
2000  575 40  20.32  2.88  
2010  859 50  19.66  2.26  
2020  928 57  18.16  1.3  
2030  731 66  17.65  1.41  
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 غير ومن . متجانسة هاأنّ يعني ال فذلك اإلسكوا، بلدان جميع في تغيرت قد النمو اتجاهات كانت وإذا  
 الخليج دول مثل غني، البلدان هذه فبعض  .كذلك ليست اإلسكوا بلدان أن بما متجانسة، تكون أن الطبيعي
 تفتقر البلدان هذه وبعض  .الدخل متوسط وبعضها واليمن؛ فلسطين مثل فقير، اآلخر وبعضها النفطية؛
 الجمهورية في واألرمن األكراد مثل واإلثنية، الثقافية اتاألقلي لوجود نتيجة التجانس إلى السكانية تركيبته
 طبيعة تحديد في دور لها كان العوامل وهذه . مصر في والنوبيين العراق، في واألكراد السورية، العربية
 سيضع ما وهو الديمغرافي، مستقبله تحديد في أيضاً دور لها وسيكون بلد لكل الديمغرافي التحول مراحل
  .المقبلة العقود خالل متباينة ديمغرافية تحوالت مهب في لمنطقةا في الشباب

  
 واليمن، وفلسطين والعراق السودان في الشباب عدد في تنامياً المقبلة الثالثة العقود تشهد أن عويتوق  
 نسمة ماليين 4.5 بنحو العراق في العدد هذا يرتفع أن ويتوقع . المنطقة في الخصوبة معدالت أعلى حيث
 الشباب عدد يرتفع أن أيضاً ويتوقع . 2030 عام ماليين 10.7ليبلغ  2010 عام نسمة ماليين 6.2 من

 اليمن، في أما  .المائة في 50 حوالي زيادة بواقع أي نسمة، مليون 1.3 إلى مليون 0.858 من الفلسطيني
 المائة في 59 قدرها بزيادة أي نفسها، الفترة خالل نسمة ماليين 3 من بأكثر الشباب عدد يرتفع أن عفيتوق

 نسمة ماليين 4.1بأكثر من  أي ،مليون 12.7 إلى الشباب عدد يرتفع أن عيتوق السودان، وفي  ).1 الشكل(
  .2030و 2010 بين الفترة في
  

  اإلسكوا بلدان من عدد في السكان مجموع من الشباب نسبة تغير  -1 الشكل
)2010-2030(  
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 واإلمارات لبنان في 2030 عام بحلول السكان من الشباب نسبة تنخفض أن عالمتوق من وبالمقابل،  
 نمو معدالت أما  .التوالي على المائة، في 3و المائة في 10و المائة في 18 إلى وعمان المتحدة العربية
  .الخصوبة معدالت النخفاض نتيجة المقبلين العقدين خالل تنخفض أن عفيتوق المنطقة، يف الشباب

  
 التحوالت هذه كانت وإذا. المنطقة في جديدة ديمغرافية تحوالت بوقوع المؤشرات هذه وتنبئ  
 فهذا الشباب، أعداد ارتفاع على مباشراً أثراً تترك بلد كّل في السكانية النقلة تحقيق بفترات أساساً المرتبطة
 السكان من الشباب فئة مشاركة مستويات في وبطيء متواصل انخفاض يليه أن عيتوق إذ يستمر، لن الوضع

  ).2 الشكل( 2030 عام لغاية وذلك متعددة، زمنية فترات وفي البلدان بين متباينة وبوتيرة العمل سن في
  

   العمل سن يف السكان من) سنة 24-15( الشباب نسبة اتجاهات  -2 الشكل
  اإلسكوا بلدان في )سنة 15-64(

  
  مجلس التعاون الخليجي بلدان في

  

    
  اإلسكوا بلدان سائر في

  

  



  

  

  .United Nations, World Population prospects: The 2010 Revision, New York, 2011 :المصدر
 أن قعيتو العمل، سن في السكان نسبة في الشباب مشاركة مستويات في المستمر التراجع من وبالرغم  
 المنطقة في البطالة معدالت رفع شأنه من ،مستمراً تراجعاً العمل أسواق في الشباب إدماج مستويات تشهد
 الشباب واقع على الشبابي البروز تأثير حول تساؤالت طرح وبالتالي العالم في مسبوقة غير مستويات إلى

  اإلسكوا؟ منطقة في الشبابي البروز اتتحدي هي فما  .إقصائهم أو اندماجهم ومستويات
  

  والفرص التحديات  -2
  

 حول التؤالتسا من جملة اإلسكوا منطقة في الشباب فئة وبروز السكانية التركيبة تحوالت تطرح  
 العالقة وحول للشباب، واالجتماعي االقتصادي الواقع على سنة 24- 15 الشبابية العمرية الفئات توسع تأثير
 بروز ظاهرة إشكالية جديد من وتظهر . الفئة لهذه العددي والتوسع والمرجوة الممكنة اإلدماج مستويات بين

 الخاصة المجتمعية الجوانب مختلف على ذلك وتأثير فرصة، أو عبئاً كانت إذا ما حول وتساؤالت الشباب،
 أن أم نموهم؟ ومعدالت ابالشب بحجم أساساً يرتبط إدماجهم أو الشباب إقصاء فهل . اإلقصاء ومنها بالشباب،
  أخرى؟ مؤسسية عوامل إلى تعود المجتمع في الشباب مكانة

  
 وعلى االقتصادي النمو على تأثيرها مدى حول تساؤالت العمرية التركيبة في التحوالت تلك وأثارت  

 لتلك جابياإلي االقتصادي الدور على األولى بالدرجة ركّزت قد المقاربات أولى كانت وإذا . األفراد دخل
  .متأخراً النامية الدول واقتصادات مجتمعات على تأثيرها في البحث جاء فقد ،)19(المتقدمة الدول في التحوالت
 البروز في تمثّل العمرية تركيبتها في تحوالً عرفت التي آسيا، شرق دول واقع دراسة سمحت األولى، وللمرة
 الواقع وهذا. جديد واقتصادي واجتماعي سكاني قعوا إيجاد على التحوالت تلك تأثير بقياس الشبابي،
 وقياس تحليل في نموذجاً اتخاذه يمكن فيه، الشباب وزن حيث من اإلسكوا بلدان واقع يشبه الذي السكاني،
 توظيف في المساهمة العوامل مختلف دور وتحديد الشباب، إدماج على الشبابي البروز تأثير مستويات
  .يجابياًإ العمرية التركيبة تحوالت

  
 اقتصادي نمو معدالت الديمغرافية نقلتها من متقدمة مرحلة في تمر التي آسيا شرق دول وحقّقت  
 التركيبة تحوالت مع اإليجابي التعاطي خالل من األفراد، دخل مستويات في كبيراً وارتفاعاً استثنائية
 على التنموي النموذج هذا جاحن ويستند  .اآلسيوية المعجزة تسميته على اتفق ما حققت حتى العمرية،
 مستويات ورفع التوظيفية قدراتها وتطوير البشرية الموارد تنمية عبر الشبابي، البروز لفوائد األمثل التوظيف
  :أهمها بالذكر، الجديرة الوقائع من عدداً البلدان هذه تجربة وتختزن  .واالستثمار االدخار

  
 والكتابة القراءة مستويات في ارتفاعاً الماضي، نالقر ستينات منذ آسيا، شرق دول حققت  )أ(  

 بين الشراكة على والتعليم التربية في االستثمار ويقوم. للشباب صحية بيئة وتوفير العلمي والتحصيل
 في ذلك وساهم  .األطفال لرعاية المكرسة االستثمارات مختلف توسيع خالل من واألسر، الدولة مؤسسات

 بدول مقارنة الوفيات معدالت وتراجع واألسر، الدول ميزانية في البشرية لمواردا في االستثمار حصة زيادة
بلدان  تحفيز وإلى وإنتاجية صحة أكثر عاملة قوة توفير إلى ذلك وأدى  .مشابهة تنموية مستويات ذات

 لبشريةا تركيبتها في تحوالً الدول هذه سجلت كما  .البشرية قدراتها في االستثمار مواصلة على المنطقة
 تراجع إلى األمر هذا ويعود  .فيها رئيسياً مكوناً وجعلها العمل سوق في المرأة دمج خالل من النشيطة،

                                            
)19(  Andrew Mason and Mitoshi Yamaguchi, 2007, Population Change, Labor Markets and Sustainable Growth: 

Towards a New Economic Pparadigm, Amsterdam: Elsevier Press.                                                                                                           



  

  

 االقتصاد في المرأة مشاركة أمام الحواجز على والقضاء الجنسين، بين التعليمي التمكين مستويات في الفوارق
  ؛الوطني

 الفترة ففي  .العمل وإنتاجية التوظيف مستوى في سريع نمو إحداث في آسيا شرق دول نجحت  )ب(  
 سنوية اقتصادي نمو معدالت )20(الدول هذه اقتصادات من ستة في العمل أسواق حققت ،1990و 1960 بين

   المعدلين بين الفارق ليبلغ ،سنوياً المائة في 1.3 بنسبة سكاني نمو معدالت مقابل المائة في 2.7 بنسبة
 من واالقليمية، المحلية العاملة القوى في واسعة إنتاجية تحقيق إلى المرونة هذه توأد  .سنوياً المائة في 1.4
 أسواق انفتاح ويعود . أخرى جهة من االقتصادية، األنشطة من العديد في العاملة اليد أجور في ونمو جهة،
 الى يضاف  .زراعةال إنتاجية عززت التي الناجحة البحثية البرامج الى آسيا شرق دول في ومرونتها العمل
 ساهمت وقد . والتصنيع الخدمات في جديدة عمل وفرص ومجاالت صناعات خلق في الدول هذه نجاح ذلك
  ؛السريعة التحوالت هذه في الصادرات تشجيع وسياسات اإليجابية التجارية البيئة

  
 تجربة من ااستخالصه يمكن التي الدروس أهم أحد واالستثمار لالدخار الحاسم الدور يشكّل  )ج(  

 الديمغرافية، والتحوالت االدخار معدالت بين العالقات طبيعة حول إجماع غياب في وحتى . آسيا شرق دول
 إلى الديمغرافية الهبة بتوظيف سمحت وسياسية اقتصادية بيئة بخلق مرتبطاً بقي آسيا شرق اقتصادات فنجاح
 إلى واالجتماعي االقتصادي الواقع على لمتحولةا العمرية التركيبة تأثير في البحث ويشير  .الحدود أقصى
 بقدر بحجمهم مرهون غير الشباب واقع وأن الحيوية، المجاالت مختلف على الشبابية الفئات حجم تأثير عدم
  .الشبابية القدرات لتوظيف العام اإلطار مجتمعة تمثل وتنظيمية مؤسسية ومحددات بعوامل مرتبط هو ما

 االستفادة فوتتوق .الديمغرافية عوائدال لتحقيق األساسي العامل والمؤسسية االقتصادية البيئة عتبرت هنا، ومن
 مع تبدأ محددة فترات في والتنظيمية المؤسسية األطر مختلف توفير على )21(األولى الديمغرافية العوائد من
 االقتصادي يرى المثال، سبيل وعلى  .منطقة بكل الخاصة الديمغرافية والنقلة الديمغرافية التحوالت بداية

 وشمال المشرق منطقة في عاماً 52 نحو ستستمر األولى الديمغرافية العوائد من االستفادة مدة أن مايسون
 لتوظيف المناسبة والمؤسسية التنظيمية األطر توفير يتطلب مما ،2030و 1980 بين الفترة في وذلك أفريقيا،
 يشمل بل الراهنة المراحل على والتنظيمية المؤسسية األطر دور يقتصر وال  .وجه بأفضل الديمغرافية الهبة

 وواقع االقتصاد على العمرية التركيبة تحوالت تأثير في البحث يتوقف ولذلك،  .أيضاً المستقبلية المراحل
 السياسات في المستقبلية والفرص التحديات معالجة سبل على المقبلة العقود في والجماعات األفراد

 متغير بل ثابت، غير أمراً العمرية التركيبة تحوالت إسقاطات معالجة يجعل ما وهذا . )22(والمؤسسات
 والتركيبة . واقتصاداتها للمجتمعات والمؤسسية الهيكلية التحوالت مختلف مع المستمر التكيف يتطلب

 مكانة إن بل ،المجتمع في الشباب إدماج لمستويات األساسي المحدد ليست أهميتها، من بالرغم العمرية،
 مجتمعية مؤسسات تفاعل على تتوقف الحيوية الجوانب مختلف في ومشاركتهم إدماجهم ومستويات الشباب
 تحتاج ولذلك،  .إقصائهم من والتقليل الشباب مشاركة تعزيز في مجتمعة، ومساهمتها، حكومية وغير حكومية

                                            
)20(  Andrew Mason, 2003, Capitalizing on the Demographic Dividend, Population and Poverty, Population and 

Development Strategies (8), New York.                                                                                                                                                        

 لفئاتا احتياجات بتلبية يسمح بما العمري التوزيع ويتغير الوالدات معدل ينخفض عندما األولى الديمغرافية العوائد تتحقق  )21(
 واألسرية االقتصادية التنمية مجال في لالستثمار الالزمة الموارد على الضغط يخفّف مما االستثمارات، من قليل عدد بواسطة الصغرى
 . السكانية التركيبة ضمن المعالين األشخاص أو الشباب فئة حجم من يحد الوالدات معدل انخفاض أن ذلك ويعني  .االجتماعية والرعاية

 على المادية األعباء من ويقلل االقتصادي النمو وتيرة من يسرع مما المنتجين، العاملين نسبة تحسن األولى الديمغرافية العوائد أن كما
  .األسر

)22(  Andrew Mason, 2007, Demographic Transition and Demographic Dividends in Developing and Developed 
Countries, Proceedings of the United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population 
Age Structures, Mexico City, 31 August-2 September 2005.                                                                                                                        



  

  

 في المؤقت التضخم توظيف حسن وضمان الشباب إقصاء على للقضاء التفاعالت تلك إلى اإلسكوا منطقة
  .أعدادهم



  

  

  الشباب إقصاء في ومساهمتهما الثقافي والمستوى العلمي التحصيل  -الثاًث
  

 إقصاء مستويات في ارتفاع مع العربية البلدان مختلف في التمدرس فرص تحسين على العمل تزامن  
 منهم للعديد التعليمي المستوى تراجع إلى ىأد مما مستوياتها، مختلف على التعليمية المنظومة من الشباب
 أيضاً يشمل بل الرسمية، التربوية المؤسسات على التعليم يقتصر وال  .المستقبل في توظيفهم آفاق وانحسار
  .المحلية الثقافية واألنماط المجتمعية الثقافية المنظومة

  
  العلمي التحصيل  -ألف

  
 المحلية التنموية والسياسات الخطط ركائز أحد التعليم يشكل الماضي، القرن وسبعينات ستينات منذ  
 المتعددة االحتياجات يلبي كفؤ )23(وطني بشري رأسمال تكوين في دوره بفعل اإلسكوا، بلدان في واإلقليمية
 لمختلف تعليمية فرص توفير الى المنطقة بلدان مختلف عمدت ولذلك،  .والبرامج السياسات لتلك والمتجددة
 التعليم فرص توفير على البداية في البلدان هذه ركّزت وإذ  .الديمقراطية تعزيز إطار في تمعالمج مكونات
 توفير عبر الشباب، مثل أوسع، سكانية فئات لتشمل تدريجياً الفرص هذه توسعت فقد لألطفال، االبتدائي
 في اندماجهم تسهيل دفبه العالي، والتعليم والتخصصي العام الثانوي التعليم مراحل في لهم تعليمية فرص
 المنظومة مكونات مختلف في المسجلين الطالب أعداد في تدريجي نمو إلى ذلك وأدى  .العمل أسواق شتى

  .الفتيات وبخاصة جديدة، اجتماعية لشرائح جديدة تعليمية فرص إتاحة وإلى التعليمية،
  

 المدرسي والتسرب األمية لتزا فما المنطقة، بلدان في الطالب ألعداد الكمي النمو من وبالرغم  
 لألجيال تعليمية فرص توفير عن عاجزة والعليا الثانوية التعليمية مؤسساتها زالت وما فيها، مستفحالن
 المحلية العمل أسواق متطلبات مع ،خصوصاً العالي التعليم، مخرجات مواءمة وعن الشباب من الجديدة

  .العمل سوق مكونات مختلف من الشباب من اآلالف إقصاء إلى يؤدي ما وهو واإلقليمية،
  

  التعليمية المنظومة توسع  -1
  

 بضعة فمن . األخيرة العقود في متسارعة كمية تحوالت اإلسكوا بلدان في التعليمية ومةالمنظ عرفت  
 اليوم وصل الماضي، القرن ثمانينات بداية في التعليمية المستويات مختلف في مسجلين وطالبة طالب ماليين
 56 من أكثر إلى والعليا والتخصصية العامة والخاصة الحكومية التعليمية بالمؤسسات الملتحقين الطالب عدد

 الفئات إجمالي من المائة في 40و المنطقة سكان إجمالي من المائة في 22 يعادل ما أي طالب، مليون
   بين يتراوح نمواً تسجل قد الطالب أعداد تكون وبذلك،  ).سنة 24- 5( بالتعليم المعنية السكانية

  .2009- 2000 الفترة في المائة في 3.7و 2000- 1990 الفترة في المائة في 9
  
  
  
  
  

                                            
)23(   http://www.vusst.hr/ ,, University of AucklandHuman Capital Theory and EducationPatrick Fitzsimons, 1999,  

, The American Investment in Human Capital; Theodore Schultz, 1961, on 29 March 2003 ENCYCLOPAEDIA/humancapital.htm
Economic Review.                                                                                                                                                                                        



  

  

  اإلسكوا بلدان في التعليمية المؤسسات في المسجلين للطالب التقديرية األعداد  -3 الشكل
)1980-2009()*( ،)**(  

  

 
 .مختلفة أعداد آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة قةلمنط اإلحصائية والمجموعة لإلحصاء؛ اليونسكو معهد: المصادر

  .بالماليين  )*(  

 والمملكة فلسطين تغطي ال 1980 عام وبيانات واليمن؛ ولبنان وفلسطين والعراق السودان تغطي ال 1990 عام بيانات  )**(  
  .واليمن السعودية العربية

  
 بمختلف الملتحقين الطالب أعداد في نمواً نة،متباي بمستويات ولو المنطقة، بلدان جميع وشهدت  

 هنا ومن. مرحلة كل ومتطلبات التنموية ولتوجهاته بلد لكل الديمغرافي بالواقع اًتأثّر التعليمية المستويات
 حجم دور ذلك إلى يضاف ،)4 الشكل( األخيرة الثالثة العقود في نموه ووتيرة التعليم مسيرة في التباين

  .االقتصادية والتحوالت باألزمات وتأثرها تعليمال في االستثمارات
  

  )**( ،)*()2009-1980( اإلسكوا بلدان في الطالب أعداد ارتفاع  -4 الشكل
  

  مجلس التعاون الخليجي بلدان في
  

  



  

  

  اإلسكوا بلدان سائر في

  
  .مختلفة أعداد آسيا، لغربي اعيةواالجتم االقتصادية اللجنة لمنطقة اإلحصائية والمجموعة لإلحصاء؛ اليونسكو معهد: المصادر

  .بالماليين  )*(  

 والمملكة فلسطين تغطي ال 1980 عام وبيانات واليمن؛ ولبنان وفلسطين والعراق السودان تغطي ال 1990 عام بيانات  )**(  
  .واليمن السعودية العربية

  
 فهذه المنطقة، بلدان مختلف في متباينة مسارات عرفت قد التعليمية المنظومة تركيبة أن من وبالرغم  
 أولوياتها وتتمثل  .األساسية التعليمية المستويات في المسجلين الطالب أعداد في توسعاً جميعها تشهد البلدان
 على المصادقة في المتمثّلة الدولية وتعهداتها توجهاتها مع يتماشى بما لألطفال، تعليمية فرص ضمان في

  .االبتدائي التعليم إلزامية على تنص تشريعات وسن لأللفية، اإلنمائية فواألهدا الصلة ذات الدولية االتفاقيات
 االبتدائي التعليم يستوعب بحيث ،)5 الشكل( المنطقة بلدان مختلف في التعليمية القاعدة اتّسعت لذلك، ونتيجة
  .تلميذ مليون 34 يعادل ما أي المسجلين، الطالب إجمالي من المائة في 63 نحو قبله وما
  

  )2009( اإلسكوا بلدان في التعليمية المراحل في للطالب النسبي التوزيع  -5 كلالش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التعليم العالي التعليم االعدادي والثانوي ما قبل االبتدائي واالبتدائي   

اليمن     اإلمارات   الجمهورية  السودان   المملكة     قطر      عمان       فلسطين    لبنان     الكويت    األردن     العراق     مصر   البحرين 
          العربية      العربية               العربية 

          المتحدة     السورية              السعودية 



  

  

  .مختلفة أعداد آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة لمنطقة اإلحصائية والمجموعة لإلحصاء؛ اليونسكو معهد: المصادر
 سن في لألطفال مرتفعة قيد تمعدال تحقيق عن األولى المراحل في التعليم فرص توسع ونتج  
  ).5 الجدول( المنطقة بلدان معظم في بالمدرسة االلتحاق

  
  اإلسكوا بلدان في االبتدائي بالتعليم االلتحاق صافي  -5 الجدول

  
  السنة  البنات  ألطفالمجموع ا  البلد

  2009  94.6  93.8  األردن
  2009  97  97.7  اإلمارات العربية المتحدة

  2009  98.1  98.8  البحرين
  2008  92.7  97.3  الجمهورية العربية السورية

  2009  38  41.9  السودان
  2009  82  87.5  العراق
  2009  80.4  81.1  عمان

  2009    77.5  فلسطين
  2009  98.3  98.4  قطر

  2009  92.6  93.4  الكويت
  2009  90.4  91.1  لبنان
  2009  93.8  95.4  مصر

  2009  85.1  86.4  المملكة العربية السعودية
  2008  66  73  اليمن

  . ,mdgs.un.orgMillenium Development Goals Indicators :المصدر
  

 الديمغرافي، بالواقع الرتباطها األخيرة العقود في ارتفعت قد األساسي التعليم مستويات كانت وإذا  
 فيها التعليم فرص وبقيت متشابهة، نمو مستويات تسجل لم والجامعية والثانوية المتوسطة التعليمية فالمستويات

 فرص تقلّص إلى ذلك وأدى  .سنة 24-15 العمرية للفئة بالنسبة سيما وال السكاني، بالواقع مقارنة محدودة
 اإلسكوا، بلدان في التعليمية األنظمة ضعف مكامن أول بروز وإلى الشباب، من واسعة أعداد تعليم مواصلة
 التعليمية المستويات تستوعب واليوم،  .الشابة السكانية للفئات وتدريبية تعليمية فرص توفير عن عجزها وهو

 دول في التعليمية المستويات مختلف في المسجلين الطالب إجمالي من المائة في 27 والثانوية المتوسطة
   أي طالب، ماليين 5 من أكثر الجامعي التعليم يستقطب حين في طالب، مليون 15.5 أي اإلسكوا، منطقة

 في للشباب المتاحة التعليمية الفرص محددوية إلى يشير مما الطالب، هؤالء إجمالي من المائة في 9 يعادل ما
  .المنطقة

  
  للشباب المتوفّرة التعليمية الفرص  -2

  
 المتزايدة االحتياجات تلبية على القدرة أهمها المجتمعية، التحديات من مجموعة التعليمية النظم تواجه  

 الديمغرافي الواقع بتحديات األقطار مختلف في التعليمية النظم تصطدم ولذلك،  .جديدةال لألجيال التعليم من
 النمو ضوء في التحديات هذه وتتفاقم  .مناسبة تعليمية فرص وتوفير الديمغرافي النمو بين التوفيق وضرورة
 الفرص من الجديدة لباتالط لتلبية متعددة استثمارات يتطلب مما والشابة، الصغيرة العمرية للفئات المتواصل
  .التعليمية

  



  

  

 فرص توفير على األولى بالدرجة فيها والتعليمية التنموية السياسات ركزت التي اإلسكوا منطقة وفي  
 إلى اإلنجازات هذه نقل في اليوم حتى التعليمية السياسات تنجح لم األساسية، المستويات في تعليمية

 فيها التعليم فرص في تراجعاً المستويات هذه شهدت فقد  .والجامعية ةوالثانوي المتوسطة التعليمية المستويات
 في الدول استثمارات توسع من الرغم وعلى غرافي،الديم النمو تأثير تحت وذلك االبتدائي، بالتعليم مقارنة
  .األخيرة السنوات في التعليم مجال

  
 والتعليم والثانوية المتوسطة حلةالمر في محدودة االستيعاب على التعليمية المؤسسات قدرة وتبدو  
 اإلمارات في الشباب خُمسحوالي  سوى يحصل ال إذ المنطقة، بلدان من العديد في) 24- 15( للشباب العالي
 الشباب ثلث مقابل تعليمية، فرص على واليمن وقطر والسودان السورية العربية والجمهورية المتحدة العربية

 العربية والمملكة ولبنان والكويت البحرينمملكة و األردن في أما . المستويات نفس في ومصر العراق في
  .دراستهم مواصلة منهم المائة في 40 من أكثر يستطيع إذ أوسع، تعليمية بفرص الشباب فينعم السعودية،

 د،بل كل في التعليمية السياسات واقع في كذلك تفسيره يجد الشابة الفئات بوزن يتأثر قد الذي التفاوت وهذا
 فتح مثل الثانوي التعليم في جديدة تعليمية نظم وبروز ذلك، وآليات التعليمية المنظومة نمو وفترات

 جامعات فتح خالل من العليا التعليمية المؤسسات وتنوع والتخصصي، الفني التعليم في جديدة تخصصات
  .خاصة تعليمية ومؤسسات

  
  والعالي والثانوي المتوسط تعليمال مؤسسات في لينالمسج الشباب نسبة  -6 الشكل

  )2009( للشباب اإلجمالي العدد من
  

  
شعبة و مختلفة؛ أعداد آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة لمنطقة اإلحصائية والمجموعة لإلحصاء؛ اليونسكو معهد: المصادر

  .)2009(السكان في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة 
  

 الديمغرافي الواقع يفرضها التي الضغوط أهمها التحديات، من مجموعة المنطقة تواجه أن عويتوق  
 المؤسسات تنويع وضرورة الشباب؛ من جديدة أفواج استيعاب على قدرتها ويشّل التعليمية المنظومة على

 إشراك يتطلب مما ديدة،ج تعليمية فرص وخلق االستيعابية قدرتها لتوسيع والتخصصية العامة التعليمية
 في جديدة نظرة اعتماد وضرورة العمل؛ وأرباب الخاص القطاع ذلك في بما االقتصاديين، الفاعلين مختلف
 واسعة تعليمية فرص توفير وتشمل األمية على للقضاء تعليمية فرص توفير مجرد تتجاوز التعليم إدارة
 التعليم سن في هم من إقصاء مستويات من وتقلّل ملالع أسواق ومتطلبات التعليمية النظم تحوالت تواكب



  

  

 رهن المنطقة لشباب التعليمي المستوى أن إلى تشير التحديات هذه أن ومع  .الشباب وبخاصة والتكوين،
 داخل الشباب بقاء لمستويات المحدد الوحيد العنصر ليس األمر فهذا التعليمية، والفرص المنظومة بتوسع

 أيضاً هي تشكّل المدرسة من التسرب أو دراساتهم مواصلة في الطالب رغبة أن بما ة،التعليمي المنظمومة
  .هاماً عنصراً

  
  المدرسي التسرب  -3

  
 للحد تربوية أطراً النظم كّل تستخدم ولذلك،  .التعليمية النظم أمام التحديات أحد هو المدرسي التسرب  

 دمج مستويات من تقلل التحديات وهذه  .وأسرهم الطالب وعلى عليها السلبية تداعياتها ومن الظاهرة هذه من
 التحديات هذه وتسفر  .عامة بصفة للمجتمع التعليمي المستوى ومن المستقبل، في العمل أسواق في فراداأل
  .اإلسكوا بلدان في الحال هو كما الشابة، للفئات صوصاًخ واسعة، تعليمية فرصاً توفر ال نظم عن
  

 أساساً بالمدرسة يلتحقوا لم ينالذ يشمل األول  .المدرسي التسرب من نوعين شهدت البلدان وهذه  
 ذلك أكان سواء غادروها، ثم التعليمية بالمنظمومة التحقوا الذين يشمل والثاني التمدرس، سن في كانوا عندما
 المنظمومة فشل في يسهم وكالهما ). التخصصي أو العام( الثانوي أم المتوسط أم االبتدائي التعليم في

 وتشير  .إقصائهم احتماالت وتعزيز الشباب من اآلالف لمئات االقتصادي االندماج فرص من والحد التعليمية
 لم مصر، ففي  .المرتفعة مستوياته إلى اإلسكوا بلدان في المدرسي التسرب عن المتوفرة القليلة البيانات
العمرية  الفئة في السكان إجمالي من المائة في 5.76 نحو أي ،2006 سنة بالتعليم فرداً 1 013 192 يلتحق

 مستويات وتسجل  .نفسها السنة في المائة في 6.95 اإلناث تسرب نسبة تجاوزت حين في سنة، 6-18
 ذلك في بما تسرب، مستويات من الريفية المحافظات تعاني إذ الواحد، البلد داخل تفاوتاً المدرسي التسرب

  ).6 الجدول( العام وسطالمت تفوق اإلناث، لدى
  

  مصر في اإلناث لدى) مدرسةبال االلتحاق عدم( المدرسي التسرب  -6 الجدول
)2006(  

  

  المحافظات
  النسبة  العدد

  اإلناث  إجمالي  اإلناث  العدد اإلجمالي
  6.95  5.76  590 831  1 013 192  إجمالي الجمهورية

  15.04  10.5  82 497  122 974  المينا
  13.81  10.5  63 123  100 535  أسيوط
  10.69  7.75  53 486  81 396  سوهاج
  7.77  6.5  42 220  72 927  البحيرة

  14.92  10.99  46 223  70 729  بني سويف
  12.84  9.98  42 036  68 104  الفيوم

  8.75  7.36  27 012  47 421 أكتوبر 6

  .مصر في واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي الجهاز: المصدر
  

   استثناء، دون التعليمية المستويات مختلف التعليمية بالمنظومة االلتحاق بعد من التسرب ويشمل  
 مختلف سنة 18و 6 بين أعمارهم تتراوح تلميذاً 416 023 غادر مصر، ففي  .التكوينية المعاهد ذلك في بما

 ونسبة . ئةالف هذه إجمالي من المائة في 2.37 يعادل ما أي ،2006 عام في التعليمية المنظومة مستويات



  

  

 18- 6 العمرية الفئة في السكان إجمالي من المائة في 2.67 بلغت وقد اإلناث، نسبة تفوق المتسربين الذكور
  .وأخرى محافظة بين تختلف وهي سنة،

  
 2008و 2006 بين الفترة في التربوية المنظومةسربين في تفبلغ عدد الراسبين والم العراق، في أما  

 شمل وقد . المهني عليمالت مؤسسات فيها بما التعليمية، المستويات مختلف على وزعينم تلميذ مليون من أكثر
  ).7 الجدول( في المائة 64خالل هذه الفترة أكثر من  نسبتهم بلغت إذ األولى، بالدرجة الذكور ذلك

  
  العراق في االجتماعي والنوع التعليمي المستوى حسب المتسربين توزيع  -7 الجدول

)2006-2008(  
  

  

  المجموع العام  التعليم المهني  التعليم الثانوي  التعليم اإلبتدائي

  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  اإلناث  الذكور  المجموع  اإلناث  الذكور

  األعداد

2006-
2008  432630  269319  701949 208325  94025  302350 17272  4570  21842  658227  367914  1026141  

  النسب

2006-
2008  61.63  38.37  68.41 68.90  31.10  29.5 79.077  20.92  2.13  64.15  35.85  100  

  .2009-2008 اإلحصائية المجموعة لإلحصاء، المركزي الجهاز التخطيط، وزارة: المصدر
  

 وعجز التعليمية األطر مع الطالب تأقلم صعوبة إلى اإلسكوا بلدان في التسرب مستويات وتشير  
 الشابة، للفئات التعليمية الحصيلة على ذلك ويؤثر  .التالميذ طبيعة مع التأقلم عن ومناهجها التعليمية ظمالن

 منهم اآلالف مئات إبعاد إلى ويؤدي العمل، سوق في اندماجهم فرص من ويقلل الشباب، بين األمية ومعدالت
  .النظامية غير العمل سوق ومن جداً متدنية بمعايير العمل من ويقربهم النظامية، العمل سوق من
  

  الشباب لدى األمية  -4
  

 من المائة في 12 نحو أي ي،أم شاب ماليين 6 من أكثر اإلسكوا منطقة ضمت ،2009 عام في  
 التعليم فرص في الفروق استمرار على يدل مما منهم، المائة في 62 من أكثر اإلناث وتمثل . الشباب إجمالي
 نتاج هي ،خياراً تكون أن قبل فاألمية،  .متعددة وذاتية واجتماعية مؤسسية عوامل ةنتيج واإلناث الذكور بين

 مؤسسات إلى خصوصاً والبدوية الريفية المناطق والفتقار الواحد، البلد داخل المناطق بين التنموية للفوارق
 المناطق، هذه في متاحةال التعليم فرص تناقص إلى يؤدي مما المؤسسات، هذه كفاية لعدم أو أساسية، تعليمية

 البنات، لدى األمية إنتاج في والجماعات، األفراد سلوكيات مثل مجتمعية، عوامل وتساهم  .للبنات وخصوصاً
 تتوفر ال التي الريفية المدن في إقامتهن مكان بمغادرة لهن السماح وعدم التعلم، حق من حرمانهن خالل من
   أوالدها، تعليم عن االستغناء إلى الفقيرة األسر تعمد ذلك، إلى ةوباإلضاف  .مناسبة تعليمية مؤسسات فيها
  ).8 الجدول( المنطقة بنات لدى األمية نسبة ارتفاع يفسر مما البنات، سيما ال
  
  



  

  

  
   االجتماعي النوع حسب األميين الشباب توزع  -8 الجدول

  )2009( اإلسكوا بلدان في       
  

  اإلناث  الذكور  
  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  لعددا  إجمالي الشباب

  13 188  48.77  6 432  51.2  6 756  األردن
  33 514  23.98  8 035  76.0  25 479  االمارات العربية المتحدة

  29  48.28  14  51.7  15  البحرينمملكة 
  257 276  61.85  159 125  38.2  98 151  الجمهورية العربية السورية

  1 204 956  60.59  730 057  39.4  474 899  السودان
  1 057 583  55.14  583 157  44.9  474 426  العراق
  13 582  47.22  6 414  52.8  7 168  عمان

  6 493  48.85  3 172  51.1  3 321  فلسطين
  5 877  21.30  1 252  78.7  4 625  قطر

  5 980  42.74  2 556  57.3  3 424  الكويت
  9 664  35.85  3 465  64.1  6 199  لبنان
  2 597 157  59.29  1 539 819  40.7  1 057 338  مصر

  116 067  72.08  83 662  27.9  32 405  المملكة العربية السعودية
  826 908  85.85  709 885  14.2  117 023  اليمن

  6 148 281  62.4  3 837 044  37.6  2 311 237  المجموع العام

 ،)2008( والكويت ،)2008( وعمان ،)2005( المتحدة العربية راتواإلما ،)2007( األردن: لإلحصاء اليونسكو معهد تقديرات: المصدر
  ).2006( ومصر

  
 فالجمهورية العربية السورية  ).8 الجدول( اإلسكوا بلدان مختلف بين تفاوتاً الشباب أمية وتشهد  
 في ةالمائ في 3 مقابل المنطقة، في األميين الشباب من المائة في 97 تضم واليمن ومصر والعراق والسودان

 السنوات في متسارعاً سكانياً نمواً عرفت التي الدول في األولى بالدرجة الشباب أمية وتتركّز  .البلدان سائر
 من تعاني دول هي غيرها من أكثر األمية فيها تنتشر واليمن والعراق السودان مثل دوالً أن كما  .خيرةاأل

 في البلدان، من لغيرها خالفاً وفشلت، الماضي القرن تسعينات بداية منذ واجتماعية سياسية اضطرابات
  .شبابها لدى األمية حجم من التقليص

  
 لدى مستفحلة األمية كانت فإذا  .المنطقة بلدان في الجنسين بين األمية مستويات بين واضح والتفاوت  
 فأمية واليمن، السعودية العربية والمملكة ومصر والعراق والسودان السورية العربية الجمهورية في البنات
 بين وذلك الواحد، اإلقليم ضمن كذلك الشباب أمية مستويات وتتفاوت . البلدان بقية في السائدة هي الذكور
 وقطر وعمان المتحدة العربية اإلمارات في البنات أمية معدالت حيث ،مثالً يالخليج التعاون مجلس بلدان

 في المرأة واقع في التحوالت إلى المستويات هذه وتشير .السعودية العربية المملكة في منها أدنى والكويت
 دون ومن المساواة قدم على للجنسين، تعليم فرص توفير على الدول هذه من العديد وإقدام الخليج، دول
  .تمييز

  
 إمكانيات ومحدودية االحتالل رغم فلسطين، في نسبياً األمية تدني إلى كذلك اليونسكو بيانات وتشير  
 والقطاع، السلطة مناطق مختلف في عريقة متعددة تعليمية مؤسسات تواجد نتيجة وذلك لسطينية،الف السلطة



  

  

 في ينيللفلسطين تعليمية فرص توفير على الماضي القرن سبعينات منذ الفلسطينية السلطة مؤسسات وحرص
 بلدان في الشابة لفئاتا وحجم الديمغرافية األوضاع في للتباين ونظراً . الشتات في وحتى والداخل، المخيمات
 المائة في 26و المائة في 3 بين وتتراوح المنطقة، شباب بين متباينة الشباب أمية نسب تأتي اإلسكوا، منطقة

 المستويات، وهذه  .واليمن والعراق السودان في الشباب إجمالي من المائة في 15 نسبة وتتجاوز ،)7 الشكل(
 مع خصوصاً الشباب، لهؤالء المستقبلي االندماج بصعوبة تنذر لم،العا عبر المستويات أعلى من تعد التي
 رقعة توسيع ذلك شأن ومن  .العملية الحياة في إدماجهم في تساهم استدراكية وتكوينية تأهيلية أطر غياب

 في استثنائية إجراءات المعنية البلدان تتخذ لم ما المقبلة، العقود أو السنوات في للشباب االجتماعي اإلقصاء
  .المقبلة السنوات في تدريجياً دمجهم على تعمل لم وما ،2015- 2012 بين والتكوين األمية محو مجال

  
  االجتماعي النوع حسب اإلسكوا بلدان في الشباب بين األمية معدالت  -7 الشكل

)2009(  
  

 
 ،)2008( والكويت ،)2008( وعمان ،)2005( المتحدة العربية واإلمارات ،)2007( األردن: لإلحصاء اليونسكو معهد تقديرات: المصدر
  ).2006( ومصر

  
 اإلمارات تضم البلدان من ثانية مجموعة في األمية نسب تتراوح األولى، المجموعة إلى وباإلضافة  
أقل و المائة في 5 أكثر من بينومصر وعمان وفلسطين  وقطر السورية العربية والجمهورية المتحدة العربية

 السعودية العربية والمملكة ولبنان والكويت األردن يشكل حين في الشباب، إجمالي من المائة في 15من 
  .الشباب إجمالي من المائة في 5 عن الشباب أمية نسبة فيها تقل التي الثالثة المجموعة

  
 ستتأثر المستقبل في اإلسكوا منطقة في دمجهم أو الشباب إقصاء مستويات أن في شك وال  

 من للعديد األساسية المهنية المتطلبات غياب أن غير . مؤهالتهم وبطبيعة للشباب عليميةالت بالمستويات
 الدول في سيما ال الشباب، من واسعة شرائح إقصاء في وباإلمعان اإلدماج مستويات بخفض كفيل الوظائف

 من التقليل البلدان بقية تستطيع بينما الشباب، إجمالي من المائة في 15 األمية معدالت فيها تتجاوز التي
  .األولى بالدرجة المؤهلين غير الشباب تستهدف وخطط برامج وتنفيذ وضع خالل من الشباب إقصاء مظاهر



  

  

 الشباب تهميش محددات أهم من األساسي، التعليم وبخاصة والتكوين، التعليم غياب كان واذا  
 وخريجي المؤهلين الشباب كذلك يشمالن والبطالة االقتصادي فاإلقصاء اإلسكوا، منطقة في وإقصائهم
  .الجامعات

  
  العالي التعليم  -5

  
 خريطة اقتصرت أن فبعد  .األخيرة العقود في اإلسكوا بلدان في واضحاً تطوراً العالي التعليم شهد  
 اليوم توسعت الماضي، القرن من والثمانينات السبعينات في الوطنية الجامعات بعض على العالي التعليم
 من أفواجاً وتخرج التخصصات مختلف في عليا دراسات توفر ودولية وطنية عليا تعليمية ساتمؤس لتشمل
 في صعوبات أية خريجوها يواجه لم الوطنية، الجامعات نشأة من األولى العقود وفي . العليا الشهادات حملة

 تنامي إلى أدت الصعوبات من عدداً واجهوا فقد األخيرة، السنوات في أما  .عمل فرص على الحصول
 إلى اإلسكوا منطقةسوق العمل في  في الجامعية الشهادات حاملي إدماج تراجع ويعود  .لديهم البطالة
 التقليدية التخصصات وهيمنة وطبيعته، العالي التعليم تركيبة وإلى المنطقة، في التوظيف مستويات انخفاض

 تلبية عن تعجز التخصصات فهذه  ).8 الشكل( امةالع والدراسات والقانون والتربوية اإلنسانية العلوم مثل
 التعليم مؤسسات اعتماد في االستمرار إلى باإلضافة واإلقليمية، المحلية العمل ألسواق المتجددة المتطلبات

 ويدفع  .العمل سوق متطلبات مع الجامعي تكوينهم مالءمة عدم إلى تؤدي تقليدية أساليب على الوطنية العالي
 نحو التوجه إلى اليوم الجامعية دراساتهم متابعة في والراغبين الثانوية الشهادات حملة نم بالعديد ذلك

 لهم سمحت إذا الدراسة أجل من الهجرة إلى أو بلدان المنطقة، مختلف في تكاثرت التي الدولية الجامعات
  .مبلدانه في االقتصادي إدماجهم إمكانيات من المضاعفة بغية بذلك، المادية إمكاناتهم

  
  اإلسكوا بلدان من عدد في العالي التعليم مؤسسات في المسجلين الطالب توزيع  -8 الشكل

  )2009( مئويةالنسبة بال، العلمي التخصص حسب
  

 
  .لإلحصاء اليونسكو معهد: المصدر

  



  

  

 المتاحة الفرص قلة من والمجتمعي السياسي المستويين على الشباب إقصاء ينتج ذلك، إلى وباإلضافة  
 التي القضايا في بآراءهم اإلدالء مجرد حتى أو العام، الشأن إدارة في السياسية للمشاركة المنطقة في شبابلل

 بين المعلوماتي التواصل سبل تيسير عدم عن فضالً واإلعالمية، الثقافية الحريات مجال وتضييق تخصهم،
  .المنطقة شباب وبين الواحد الوطن داخل الشباب

  
  قافيةالث العوامل  -باء

  
 والعادات األعراف من مستمد فمنها  .ومصادرها العربية البلدان في الشباب ثقافة توجهات تتنوع  
 عربية ثقافة من مستمد ومنها العامة؛ الثقافة من أساسياً جزءاً يجعلها مما المجتمع، في المتّبعة والتقاليد
 من الراهن بالعصر يتصل وما جهة، من اريخ،والت التراث إلى أصالته في يرقى ما ضمنها يتزاوج معاصرة
 والتنوع بالغنى العربي الشباب ثقافة ميزتت هنا ومن . ثانية جهة من عيشه، وأنماط وتقنياته فلسفاته حيث

  .الشديدين
  

 تتحدد ووعيهم، ثقافتهم وبالتالي وقيمهم، الناس أخالق بأن خلدون بن الرحمن عبد مقولة ضوء وفي  
 ويكتمل . ومشاركتهم الشباب أوضاع في العربي المجتمعي السياق تأثير يتّضح عاش،الم في فرصهم حسب
 على تأثير من لها لما العولمة، وخصوصاً الخارجية، العوامل أثر إضافة عند خلدون ابن مقولة معنى

 على اًانفتاح االجتماعية الفئات أكثر من الشباب أن وبما  .الشباب وخاصة والجماعات، األفراد سلوكيات
 أحياناً أدت ومجتمعاتهم الشباب بين فجوات بروز ذلك عن ترتب فقد التغيير، إلى عاًوتطل األخرى الثقافات

  .منها إقصائهم إلى
  

  الثقافي اإلقصاء وإشكاالت الشباب  -1
  

 المدن؛ في اآلخر والبعض الريف، في يعيش فبعضهم بالتنوع؛ العربية البلدان في الشباب تركيبة تتّسم  
 والغني الميسور ومنهم السياسية، وانتماءاتها واالجتماعية االقتصادية أوضاعها تتباين أسر إلى ينتمون وهم

  .عاماً أو فنياً أو دينياً أو أجنبياً أو مزدوجاً تعليماً أو معرباً محلياً تعليماً تلقى من ومنهم والمعدم؛ والفقير
 إشباع عن ويعجز البطالة من يعاني من ومنهم حاجاته، نم الكثير له أمنت عمل فرصة وجد من الشباب ومن

  .أسرته ذلك في بما محيطه، على يتمرد من ومنهم وبيئته، وسطه مع منسجم هو من ومنهم  .احتياجاته
 واكتشف الخارج إلى سافر من فمنهم الثقافات، على انفتاحاً االجتماعية الفئات أكثر الشباب أن إلى ونظراً
 والتغيير التجدد قيم إلى ميالً األكثر فهم وطموحاً، تطلعاً األكثر أنّهم وبما  .أخرى حياتية وأنماط ثقافات
 التنوع هذا وينعكس  .وحياتية وسياسية اجتماعية وخيارات ومعايير قيم من بهم يحيط ما على تمرداً واألكثر

 وأ باإلقصاء منهم العديد عورش مثل االجتماعية، بيئتهم مع الشباب عالقات طبيعة في تنوعاً االجتماعي
  .الثقافي اإلقصاء سيما وال االغتراب،

  
  .المجتمع ومواقف الشباب قيم بين التباين مركز بالهوية والمتصلة والثقافية المجتمعية القضايا عدتُو  
 األردني الشباب آراء على التعرف بهدف واألبحاث للدراسات الجديد األردن مركز أعدها دراسة وأشارت

 أن يرون الدراسة شملتهم الذين الشباب من المائة في 34 نحو أن إلى 2001سنة  القضايا من عدد أنبش
 هو المرأة ضد التمييز أن المائة في 10 نحو رأى حين في األردنيين، الشباب تواجه مشكلة أهم هي البطالة
 المخدرات إدمان أن المائة في 8 ورأى األساسية، المشكلة هو الفراغ أن المائة في 8 واعتبر األهم، المشكلة
 من عدد في تقع األردني الشباب مشاكل أن إلى الدراسة وخلصت . بمواجهتها األردن بدأ جدية، مشكلة

 بين التفاهم وصعوبة الشباب، شؤون ضمن األسرة وتندرج  .األسرة) أ: (أهمها والمستويات، المجاالت



  

  

 ضعف وأخيراً األسرة، داخل القرارات اتخاذ في الشباب مشاركة وعدم والبنات، البنين بين والتمييز األجيال،
 الشبابية المراكز غياب ذلك في ويندرج. العام المجال في المشاركة) ب( الشباب؛ تنشئة في األسرة دور

 من يقلل الذي الحياتية بمشاكلهم واهتمامهم العامة، الحياة في المشاركة بأهمية الشباب وعي وقلة والطالبية،
 جانب إلى للمشاركة، لهم المتاحة الحرية وضيق هم،تمشارك تعيق التي والقوانين العام، المجال في اركتهممش

 المهن بعض عن السلبية الصورة شيوع ذلك ويتضمن . العمل) ج( الحكومية؛ غير المنظمات ضعف
 الصعبة والظروف ف،التوظي في الكفاءة من بدالً الوساطة واعتماد والبطالة، األجور، وتدني واألعمال،
 الصناديق وقلة والتأهيل، التدريب وندرة للعمل، الهجرة وصعوبة الخاص، القطاع موظفي على المفروضة

 على التأكيد جرى وقد  .الثقافية والهوية الثقافة) د( الشابة؛ الكفاءات تشجيع وعدم الشباب، مشاريع تدعم التي
  .الديمقراطية والتنشئة التوعية وضعف والعشائرية، صبوالتع الحريات، سقف وضوح وعدم المساواة، عدم

 عن واالبتعاد والتقاليد، العادات بعض وسلبية األحيان، بعض في للغرب األعمى التقليد ذلك إلى ويضاف
  .الوطنية الوحدة على االجتماعية المساواة لعدم السلبي والتأثير والدينية، األخالقية المبادئ

  
 مشاكل" المشكالت االجتماعية واالقتصادية للشباب في سورية"بعنوان  أخرى دراسة صنفت وقد  
 والغربة بالضياع كالشعور النفسية، المشاكل) أ: (فئات أربع في ،خصوصاً والسوري عموماً، العربي الشباب

 بالعمل وتتصل االقتصادية، المشاكل) ب( األسرة؛ وضغط المتباينة السياسية التفاعالت بسبب واإلحباط
 – األخالقية المشاكل) ج( أفضل؛ غد في األمل من والحرمان والعوز بالبطالة أو المستقبل، وضمان لسكنوا

 وعدم الديني التطرف من وكذلك اآلباء، وجيل الشباب جيل بين القيمي التناقض من وتنتج االجتماعية،
 الكحول وتعاطي والجنوح االنحراف مشاكل) د( النفس؛ عن الترويح أشكال وقلة الفراغ، أوقات استغالل

  .المهدورة والحريات القائمة النظم ببعض وتتعلق السياسية، المشاكل) ه( والمخدرات؛
  

 فاصل بوجود الشباب من متزايدة أعداد شعور نتيجة ومجتمعاتهم الشباب بين الثقافية الفجوة وتتّسع 
 إلى والسلوك التفكير طرق في ختالفاتاال وتؤدي  .تسبقها التي األجيال أو الجيل وبين بينها وتفكيري زمني
 األحكام من العديد على وتحتوي نمطية تكون ما غالباً اآلخر الطرف عن مسبقة بنظرة طرف كل احتفاظ
 األباء من األكبر األجيال إلى ينظرون فالشباب  .والتغيير للنقاش القابلة غير المفترضة والبديهيات الجاهزة

 ويأخذون االجتماعية، والضوابط باألعراف وتمسكاً وجموداً محافظة أكثر همأن على والمثقفين والمسؤولين
 قيم وانعدام والنواهي، األوامر بغلبة تتصف تعليمات عبر الجديدة األجيال مع التعامل في تسلطهم عليهم
 وأ المهنة مستوى على الشخصية اختياراتهم في والتدخل الشباب على الوصاية وممارسة والحوار التفاهم
 الحماس إال الشباب في الكبار يرى ال قد المقابل، وفي  .والمظهر اللباس في حتى وربما التعليم، أو الزواج

 باالغتراب الشعور يعمق مما والطيش، وبالالمباالة المسؤولية تحمل بعدم ويتهمونهم الخبرة، وقلة واالندفاع
  .والسياسية قتصاديةاال األخرى التهميش عوامل ازدياد مع سيما ال الشباب، لدى
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  ومن  .الفئة بهذه خاصة ثقافة بروز على يتوقف مستقلة ديمغرافية-اجتماعية كفئة الشباب بروز إن 

 االنتماءات اطوارتب الشباب، وفئة مفهوم وبناء تعريف في أساسياً عنصراً الشبابية الثقافة مفهوم اعتبار هنا
 الثقافة طبيعة تأسيس في أساسياً دوراً الثقافي التداخل مظاهر وتؤدي  .العوامل من بجملة للشباب الثقافية
 الخارج من داستور منها كبيراً جزءاً نأ إذ معولمة، الشباب ثقافة تبدو اليوم، العربية البلدان ففي . الشبابية
 المعلوماتية الممارسات انتشار وعبر الرقمية، والوسائط الماإلع وسائل عبر العربي الشباب إلى ووصل
 فولك لوسيا واالجتماعية الثقافية الباحثة تقوله وما  .العربية البلدان في الموجودة التعليمية والمؤسسات الحديثة
 من عريضة قطاعات على متباينة، بدرجات وإن يصح، بيروت في الميسورة البورجوازية الطبقة شباب عن



  

  

 بين تداخل حول يدور االجتماعية الفئة هذه حياة نمط أن إلى تشير وهي  .اإلسكوا بلدان وفي العربي لشبابا
 تعني وهي  .المعولَم الثقافي والفضاء المحلي الثقافي والفضاء التقليدي الثقافي الفضاء: ثقافية فضاءات ثالثة

 شعبية موسيقية وأنماط غذائية عادات من الشعبية، اللبنانية الثقافة مكونات شّتى التقليدي الثقافي بالفضاء
 بالفضاء وتعني  .التاريخية بالمرجعيات والتشبث الماضي إلى الحنين ومظاهر إجماالً والعربية وغيرها،
 الجديدة الحضرية بالفضاءات والعالقة اللبنانية التلفزيونية والبرامج المحلية اإلعالم وسائل تأثير المحلي

 بالفضاء تعني ،وأخيراً  .الجديدة الحياة فوضى من الساخرة والثقافة بيروت إعمار إعادة يةبعمل المرتبطة
 شاكلة على السريعة الوجبات مطاعم وانتشار واالنترنت الغربية والموضة الموسيقى نجوم تأثير المعولم

 بل متجانسة، أو المصدر اديةأح ليست الشباب وثقافة . االنكليزية واللغة االستهالك ثقافة وهيمنة الماكدونالدز
  .الواحد البلد داخل أنفسهم للشباب واالجتماعية الطبقية باالنتماءات كذلك تتأثر المرجعيات متعددة ثقافة هي
 من دائمة حالة في تبقى متحولة ثقافات وهي  .الشباب ثقافات عن بل الشباب، ثقافة عن الحديث يمكن وال

 يعد لم اليوم العربي الشاب وكأن يبدو ولذلك،  .والصدامات للمواجهات تجنباً التركيب إعادة أو التركيب
 الستينات جيل لدى األمر كان كما الرئيسية، شواغله ضمن القومية أو العربية الهوية عن البحث يضع

 وعن األسرة، ومن اآلخر من الشباب موقف وعن الفردية، الهوية عن أسئلة طرح همه صار بل والسبعينات،
 المخيمات في الفلسطيني للشباب الموسيقي لإلنتاج تحليل وفي  .اليومية الحياة وعن واألقليات، الدولة

 هموم عن تعبر التي والثورية الوطنية التعابير بين يوفقون أنهم الباحثين أحد يرى لبنان، في الفلسطينية
 وصعوبات ،مثالً كالغزل سية،الرومن اليومية انشغاالتهم وبين الشيء، بعض تقليدية باتت والتي الجماعة،
 في والكونية والشبابية المحلية ائقةضال مع متناسقة توليفة في بالحديث التراث مازجين لالجئين، اليومية الحياة
  .واحد آن
  

 العربية، للمجتمعات العام الثقافي المشهد عن للشباب الثقافية المرجعيات تعدد عزل يمكن وال  
 والمتوسطي واإلسالمي العربي االنتماء وتأثر تأثير ومستويات العامة الثقافية الهوية مكونات تعدد وخصوصاً
 تعدد ويطرح  .بينها فيما الكبرى القوى ومن األخرى والثقافات الغرب من البعد أو والقرب والخليجي،
 بناء عملية فيه تحتل سن في الشباب لهوية المكونة العوامل حول التؤتسا العربي للشباب الثقافية المرجعيات

 انشغاالتهم عن كذلك للشباب المتعددة الثقافية االنتماءات وتعبر . أساسياً حيزاً االنتماء وتحديد الهوية
 سيما وال الجديد، االقتصادي ماالنظ يفرضها التي والتحديات والمعولم الواحد االقتصاد زمن في ومخاوفهم
  .والبطالة اإلقصاء
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لبشرية ا ناصرهاعنوع وبت ،لمنطقةااريخ تعمق بلعربية البلدان ا فيلشباب اقافات ثر ن تأثبالرغم م  

 ،اليهوديةولمسيحية واإلسالم اانتشار ولديانات اعدد وبت ،جموعقة ارفوأتراك وأربر وبة اعنروفرب عين ب
  معالم التعددة مبقى تلعربية الثقافة فا ،لرومانيةواليونانية والفرعونية واإلسالمية الحضارات انوع تبو
يمكن و  .لعولمةا يهو ،لراهنةالمرحلة اقافة بثأثّرها تمكانية إتاح أما م ،احدوقافي ثون لليها عطغى يال و
  .لعولمةاأدوات بتأثرهم لبعاً ت ،ئيسيةرئات ف الثثلى إلعربية البلدان اي فلشباب للثقافي الواقع اقسيم ت
  
  ألولىالفئة ا  )أ(
  

عليمية تهارات ماكتسبوا وعاٍل، وتنوع معليم ترص فلى عصلوا حتضم هذه الفئة الشباب الذين   
ألعمال اجال رن ملعليا الطبقة الى إقتصادياً الفئة اذه هباب شينتمي و  .غةلن مكثر أتقنون يتعددة، وباتوا م
 . يرهمغرونة أكبر من ملعمل باواق سخول أدن ممكنهم ترقى أعليمية تدمات خراء شلى علقادرين االسياسة و



  

  

طدم الشباب صال يو . عمالهاأنجاز إ يفنها متستفيد ومهارة بالتصاالت اكنولوجيا تستخدام اجيد تلفئة اوهذه 
 القاتهمعستهالكهم واماط نأو مما ينعكس على مظهرهملفضائية، القنوات ابثّها تي تلاالقيم ب في هذه الفئة كثيراً

قارنة مالختيار ارية حن مبير كقدر بتعون مباب يتشهؤالء الف  .أسرهموهم جموعاتمحتى وآلخرين اع م
  .بئاًعأقل ورونة مكثر أسرية أالقات عحكمهم تنظرائهم، وب
  

لمتبعة السياسات اتبعات بال ولمحلية السياسية االقضايا بلفئة اباب هذه شنشغل ي الامة، عصورة بو  
ؤالء هن متوقعاً مكن يم ل يروبعس حن عشفت كألخيرة اقليمية إلاألحداث ان أغير   .مهمستم لالما أنها ط

ألمريكية الممارسات الى عحتجاجاً العربية وشاركوا فيها االبلدان  يفلمظاهرات اشرات عادوا قالشباب، إذ 
لى علتشبيك ااسعة في مجال ودرات قؤالء الشباب هك ملوي  .لسطينف يفلمستمر العدوان اعلى ولعراق ا يف
  .كوميةحير غولية دبكات شي فضو عحتى أن بعضهم  ،وليدالستوى مال
  

علم، تفرص الوالمتعة ولمعرفة لعلى أمكانات إبوديدة جية هفيرأدوات تبلفئة العولمة هذه ا تمدأوقد   
قد و  .طنوالبلتها صعف ضالعالم وأبصالية تالقاتها االعائلة، مما عزز هتصالية اقدرات ووسع أبرات خبو
مال أفرزتها عألاجال رن مديدة جهنية مئات فروز بتيجة نلعربية البلدان اختلف مي فالفئة شباب هذه  زرب
  .يرةخألالسنوات اي فلعربية البلدان اعظم ملواسعة في االقتصادية التحوالت ا
  
  لثانيةالفئة ا  )ب(
  

ادات هيل شلوطنية، فاستطاعوا نالتعليمية اإلمكانيات ان مستفادوا الذين الشباب الفئة اذه هضم ت  
يسر تلتى االمعارف ولمهارات المستويات، من دون أن يحصلوا بواسطتها على اتفاوتة متنوعة مراسية د
  .لعملاوق سي فندماجهم ا
  

لطبقة استفيد تو  .بنائهاأعليم تلى عباب، من الحضر والريف، يتحدرون من أسر قادرة شهؤالء الو  
ظاهر ماقي الطبقات ببتفي كين تحي فصال، تالاسائل ووترنت إلنازايا من ملفئة اذه هن ملعليا المتوسطة ا
  .لفضائيةالقنوات اأبرزها ولمشتركة، العولمة ا
  

لوكياً، مما ساهم سألولى الفئة اقليد تمن خالل ولفضائية، القنوات ابر علعولمة ايم قلفئة اذه هتلقى تو  
 يفالرغبة والثراء بلشباب اؤالء هموح طتعاظم ولدينية، المحظورات اطي خقافتها ودفعها إلى تثغيير تي ف
  .لمنتشرةاتهالكية سالاالسلع بلتمتع ا
  

م في هو  .هالالناقلة ولمحلية الثقافة للحافظة اماتها سكل بلوسطى الطبقة ابناء أم هلفئة اذه هباب شو  
لوالء اا من يبدون درجة مو، ىألولالمجموعة ا يفمالئهم زن م مرداًتقّل أجهاً وظهرون ياألسرة بالقتهم ع
لى الدائم اسعيه بباب يتميز شعدد، وهذا التتولديني اتماء نالاالمح ملفئة اذه هتنتشر لدى شباب و  .ألسريا
  .لمحليةاالثقافة ولخارجية الجديدة الثقافة اين بلتوازن ان مالة ححقيق ت
  

لك ذلى عشهد تما كلوطن، اهموم بلتصاقاً األكثر اهم ف  .تماءاتهمنالمية كبيرة هباب أشيولي هؤالء الو  
لبنان وي األردن فدث حما كلوطنية السياسات اعض بضة لفارلوطنية الالمظاهرات اختلف مي فهم تشاركم
  .لمطروحةالعربية القضايا ا يفلفاعل اشاطهم نن عضالً فمصر، و



  

  

نتجات م لشرائية وراء استهالكاقوة لكما أنها ا ،لعربيةالبلدان ا يفجماً حألكبر اي هلفئة اذه هو  
 يلداخلالصراع فا، اخلياًد قافياًث راعاًصانت الفئة األولى تشهد كإذا و  .الستهالكيةالطموحات اغذية وتلعولمة ا

  .ويةهن علبحث ان مابع نأنه وسيما  الوتاً، صعلى ألفئة اذه همن ض
  
  لثالثةالفئة ا  )ج(
  

ؤهالت مو لم يحصلوا سوى على أ، نالوا شهاداتيم لو أتعلموا، يم للذين الشباب اتضم هذه الفئة   
لفقيرة الحضرية المناطق الريفية وان مسيما  اإلهمال، الولفقر امق عن م نارجوخهؤالء و. ةطتوسم
إلعالمية التي المواد ل نستهلكومإما ولعولمة، اكنولوجيا تن ماماً ترماناً ح نحروموموهم إما   .لعشوائياتوا

لتعرض اا في هلكشامخطر أخر، وتتمثّل آللد بن مئة فذه الهيختلف حجم و  .المسموعولمرئي اإلعالم ايبثّها 
لتقليد األعمى الى إباب شدفع هؤالء اليوهذا ما   .خرىرائح األشهم في اللنداد أواسطة بديدة جقيم للكثيف ا

لفئة اك لتدى لالحرمان والدونية بلشعور اكرس تلعولمة اكنولوجيا تو  .قدينكري فناء بلى إالستناد امن دون 
عنف لاومخدرات لاولجريمة لألساسية المنفّذة اقوة للعنف، وتجعلهم ااو أليأس الى إهم بتدفع ولشباب، ان م
  .ملمنظّا
  

لتداعيات اريبة ضدفع تاجزة، وعدرات القالوستحيلة مطلعات التهذه الفئة من الشباب وطأة ال عانيتو  
كثر أهم و، "لمسروقةالفرصة ا"منطق بال إلثقافية اة لعولماداعيات تع متعاطى تال فلعولمة، لالقتصادية ا
  .غتصابالل ارتكاباًووفاء جلايد لالتقاو ةلمخلّاالم فأللداوالً تلعناصر ا
  

  لشباباتجلياتها لدى ولمحلية الثقافة ا  -4
  

 . بالشبا على األهمية بالغ أثراً تترك الواحد البلد صعيد على المحلية الثقافة أن على الباحثون يجمع  
 . العربية البلدان في فغائبة والصين، الغرب في الحال هو كما والمبرمج، المخطّط بشكلها الثقافة صناعة أما

 االقتصادية النظم طبيعة وإلى الصناعة، هذه بأهمية االستراتيجي الحس غياب إلى ذلك أسباب وتعود
 يتشكّل ما وغالباً . رأسمالياً مورداً الثقافة وتجعل بالقيم االتجار عن بنفسها تنأى زالت ما التي واالجتماعية
 كانت ألعراف تاريخية تراكمات نتيجة له، التخطيط دون ومن عشوائياً العربية البلدان في الثقافي الموروث

 المحلية فالثقافة  .االستعمار فترة خالل سائدة كانت ألعراف نتيجة أو والعشيرة، القبيلة صعيد على سائدة
 المجتمعية والنظم المجتمع، في ودورها التعليم نظم طبيعة ومن السائدة، االقتصادية النظم من بالشبا يستمدها
 ثقافة تشكيل في أيضاً دوره السياسي وللنظام  .والعشائرية القبائلية والنظم الثقافية والقيم األسرة مثل األخرى
   المجتمع تعكس مرآة بأنها تتّسم عام لبشك النظم وهذه  .واإليديولوجيات السياسية القيم نشر وفي الشباب
 وفي  .واألجداد اآلباء ثقافة تخليد خالل من المجتمع إنتاج إعادة في بدورها تتميز بل تغييره، إلى تسعى وال
 والعدوانية العنف أن إلى أفريقيا شمال بلدان من عدد في إجراؤها تم التي المسوح تشير السياق، هذا

 تشكّل التي الفضاءات داخل المظاهر هذه وتبرز . التلقائية الشباب ثقافة في يةأساس مكونات هي والفوضى
 إلى تسعى الرسمية المؤسسية جوانبها في المدرسة أن من فبالرغم  .المدرسة أهمها ومن للناشئة، التقاء نقطة
 منهم يطلبه ما ومع المجتمع داخل السائدة األخالق مع تتّفق السلوك من أنماطاً والمراهقين الشباب تلقين
 العنف أساسها مضادة ثقافة انتشار تكرس بيئة إلى تتحول ما كثيراً فهي ،خصوصاً الراشدين مجتمع

 المدني الحس ضعف عن تنم التي اتيالسلوك هذه انتشار مدى البحوث بعض وتبين  .المنحرفة والسلوكيات
 مسارهم في النّجاح على قدرتهم وتقلّص جسمانية،وال النفسية صحتهم يهدد خطراً وتشكّل الناشئة، لدى

 التدخين وتعاطي أشكاله بمختلف العنف ومنها لديهم، االجتماعي االندماج فرص من بالتالي وتحد التعليمي،



  

  

 رؤية غياب من ناتجة سلبية وسلوكيات قيم اليوم الشباب بين وتسود . المخدرات إدمان وأحياناً والكحول
 التي األساسية المبادىء وضوح وعدم بالمواطنة، الحس غياب ومن المجتمع، حياة في بالشبا لدور وطنية
 مفهوم استيعاب وأهمها وأوطانهم، أنفسهم تجاه الشباب مسؤولية وتحدد والمجتمع الشباب بين العالقة تحكم

 بدالً التالسن على قومت ثقافة خلق في الثقافية األجندة وغياب المحلية الثقافة ساهمت وقد . جباتاوالو الحقوق
 المواجهة من بدالً واالنصياع اإلذعان وعلى التسامح، من بدالً التناحر وعلى االختالف، وقبول الحوار من

 األنظمة مواجهة عن الشاب عزوف في وتتمثل ،أيضاً الشباب لدى االنصياع ثقافة وتسود  .والمنافسة
 وعدم خارجها البقاء ويفضل األنظمة، بهذه يثق ال أنه ابم الديمقراطية، غير السلطة وأنماط البيروقراطية

 يشعره عما واالبتعاد نفسه على واالنكفاء الهروب ويفضل فيها دوره بضعف مقتنع وبأنه فيها، المشاركة
  .الذات تحقيق على القدرة وبعدم بالعجز

  
 واحتقار الخمول افةثق هي األحيان معظم في السائدة فالثقافة العمل، في المشاركة صعيد على أما  
 االعتماد من بدالً اآلخر على واالعتماد الحر، العمل ونبذ التطوعية، باألعمال االهتمام وعدم اليدوي، العمل
 اإلبداعية مساهماتهم انخفاض عبر ذلك ويتجلى الشباب، بين معدومة تكون تكاد المبادرة وثقافة  .الذات على
 من تروجه وما البائدة االقتصادية النظم مرجعيتها ثقافية قيم شبابال بين وتنتشر  .المختلفة المجاالت في

 مهن من الخجل ثقافة أيضاً وتنتشر  .والفقر البطالة مواجهة في أمان صمام باعتباره العام للقطاع أهمية
 يؤهله اجتماعياً مستوى للشاب يوفر لن بها االرتباط بأن واالعتقاد الئقة، غير واعتبارها محددة، يدوية
 من وتقلل المهني التعليم نبذ على تشجع ثقافة اليوم تنتشر عينه، السياق وفي . االجتماعي لالندماج أو للزواج
 تفرضها التي االكتراث عدم ثقافة أما . والمعنوية المادية االمتيازات على الحصول في التمدرس أهمية

 من نمطاً تفرز فهي المجتمع، ينشدها التي التنمية بغياب تتصل والتي السياسية، ومنها القائمة، التحديات
 عبر الحسية المتعة الى واللجوء االلتزامات كافة من التحرر دوماً ويحاول الواقع بهذا عابئ غير الشباب
  .مثالً المخدرات تعاطي

  
 بين والمساواة المرأة حقوق قبول بين متأرجحة ثقافة الشباب بين تسود الحقوق، صعيد وعلى  
 في الحالي المرأة وضع على رضاهم عدم عن وفتيات، فتياناً الشباب، من كثير ويعبر . هاورفض الجنسين
 بينما الجنسين، بين التمييز مظاهر ونبذ الحقوق في المساواة من مزيد إلى بعضهم ويدعو . العربي الوطن
 دون من العربية، عاتالمجتم في المرأة منها تعاني التي الغبن أشكال بمختلف باإلقرار اآلخر بعضهم يكتفي
 نتيجة اإم وجه، أفضل على العربية المرأة أوضاع بأن يعتقد من الشباب من وهناك  .ذلك بإصالح المناداة

 بحجة تجاوزها يجوز ال حمراء خطوط بوجود االعتقاد إلى استناداً أو الماضي في عليه كانت بما لمقارنتها
 للمرجعيات المرأة وضع إخضاع ينبغي أنّه آخرون يرى حين في الجنسين، بين والمساواة المرأة تحرير
 الزوجية بالواجبات القيام ودورها البيت هو للمرأة الطبيعي المكان أن الموقف هذا مناصرو ويعتقد  .الدينية
 تبقى لحداثة فيه المبالَغ التقليد نتيجة السوي الطريق عن خروج هو ذلك خالف وأن والزوج، باألبناء والعناية
 ،االجتماعي النوع بمتغير ترتبط مختلفة عوامل إلى المواقف هذه تعدد ويعود.  جوهرها في غربية

 أو التقليدية الدينية المؤسسة وبتأثير الشاب، فيها يعيش التي االجتماعية للبيئة التاريخية وبالخصائص
 البلد داخل والسياسي اعياالجتم والتحديث اإلصالح حركات تجذّر وبمدى الجديدة، األصولية الحركات
 االجتماعية الطبقات إلى واالنتماء الحضرية الحياة نمط مقدمتها في يأتي متغيرات عدة بتداخل وأخيراً الواحد،
  .الحداثة على المنفتحة الوسطى



  

  

  الشباب وإقصاء االقتصادية العوامل  -رابعاً

 الرعائية المتطلبات من جملة توفير جديدة عمرية فئات وبروز الديمغرافي التحول عملية تتطلب    
 فرص وتوفير االقتصادية، الحياة في الشباب وإدماج الحيوية، المجاالت مختلف في الفئات هذه إدماج لضمان
 اإلسكوا منطقة في الشباب أعداد تزايدت حين في أنه الملفت ومن  .مشاركتهم وتعزيز قدراتهم لتوظيف عمل

 اإلمكانيات هذه تبددت فقد المستقبل، في للشباب واسعة مشاركة لضمان تعليمال في البلدان استثمارات وتنامت
 عملية يعيق الذي األمر المنتج، غير وعملهم الشباب بطالة معدالت ارتفاع نتيجة كثيرة حاالت في الهائلة
 إلقصاءا كان وإذا  .المنطقة تكتنزها التي البشرية القدرات من العديد ويهمش ويقصي االقتصادي النمو

 يرتبطان فهما الديمغرافية، بالتحوالت ما حد الى يرتبطان اإلسكوا منطقة في الشباب بطالة أو االقتصادي
 المحلية، عملها أسواق انفتاح وبمستويات مرونتها، ومستويات بلدان المنطقة اقتصادات ببنية األولى بالدرجة
 سالسة وضمان الئق عمل فرص توفير خالل من ل،العم سوق إلى الجدد الوافدين أفواج إدماج على وقدراتها
 البلدان باقي غرار على تسجل، اإلسكوا منطقة دول كانت وإذا  .العمل عالم الى التعليمي النظام من انتقالهم
 اإلقصاء أمام متساوون الشباب أن يعني ال فهذا العالم، في الشباب لدى البطالة معدالت أعلى العربية،

 اإلناث، لدى استثنائية ومعدالت واإلناث الذكور بين متباينة بطالة معدالت تسجل المنطقة نبلداف  .االقتصادي
 من العمل، عن العاطلين الشباب تركيبة وبسبب  .أيضاً االجتماعي النوع بعد الشباب إقصاء على يضفي مما

 النظام من نتقالاال صعوبة من يزيد مما األولى، للمرة عمل فرصة عن الباحثين الشباب إدماج الصعب
  .اإلسكوا منطقة في والتنموية االقتصادية السياسات مختلف على تحدياً ويفرض العملية الحياة الى التعليمي

  العاملة القوى في الشباب مشاركة  -ألف  

 . 2008 عام في نسمة مليون 160 اإلسكوا منطقة في العمل سن في للسكان اإلجمالي العدد بلغ    
 العالم شباب من المائة في 4.2و العمل، سن في العالم سكان عدد من المائة في 2.03 طقةالمن تمثّل عليه،
 في النشيطة البشرية القوة خزانات أحد المنطقة من يجعل الواقع وهذا  .شاب مليون 51 على احتوائها نتيجة
 شباب تزايد بينما ،2008و 1998 بين الفترة في المائة في 37 بنسبة العمل سن في السكان تزايد وقد  .العالم

 التزايد ويعود ). 9 الجدول( جنوب الصحراء األفريقية الكبرى بعد العالم في نمو وتيرة أسرع بثاني المنطقة
  .المنطقة في الخصوبة تراجع بطء الى اإلسكوا منطقة في الشباب نمو في

  العالم مناطق في العمل سن في والشباب السكان ماليجإ  -9 الجدول  

  

  مالعال

  )64-15(إجمالي السكان في سن العمل 
  )باآلالف(

  )64-25(ن لي السكان البالغيإجما
  )باآلالف(

  )24-15(إجمالي الشباب 
  )باآلالف(

1998  2008  

ر التغي  
 في الفترة

1998-
2008  1998  2008  

ر في التغي
 الفترة
1998-

2008  1998  2008  

ر التغي  
 في الفترة

1998-
2008  

917 170 4  468 991 4  19.7  375 114 3  996 782 3  21.5  542 056 1  472 208 1  14.4  
الدول ذات االقتصادات المتقدمة 

  0.8-  128 881  129 894  10.9  754 386  680 163  9  883 267  810 056  واالتحاد األوروبي
  وسط وجنوب شرق أوروبا 

في االتحاد  الدول غير األعضاء(
  4.3  64 335  61 700  8.7  242 461  223 114  7.7  306 797  284 814  )األوروبي واالتحاد الروسي

  14.9  243 763  212 097  17.3  904 875  771 705  16.8  1 148 638  983 803  شرق آسيا
  8.7  109 059  100 357  29.1  314 741  243 747  23.2  423 799  344 103  آسيا والمحيط الهادئجنوب شرق 

  19.2  313 853  263 392  29.9  770 66  593 200  26.6  1 084 512  856 592  آسياجنوب 
  6.3  104 783  98 560  27.5  314 184  246 432  21.4  418 967  344 993  أمريكا الالتينية والكاريبي

  31.4  158 368  120 557  32.4  289 981  219 028  32  448 349  339 585  جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
  23.75  68 473  55 332  44.43  157 944  109 353  34.39  221 318  164 684  اإلقليم العربي

  29.1  50 740  39 277  41.37  109 145  77 202  37.27  159 886  116 479  بلدان منطقة اإلسكوا
  10.45  17 733  16 054  35.91  43 699  32 151  27.43  61 432  48 205  شمال أفريقيا



  

  

  .2008 أكتوبر/األول تشرين للشباب، لميةالعا العمالة اتجاهات بشأن الدولية العمل منظمة تقرير: المصدر
هذا  يميز ومما.  هذا وارتفع مستوى مشاركة الشباب في القوى العاملة المحلية في بلدان اإلسكوا  

  .الفتيات مشاركة بنمو متصل واآلخر الفتيان، مشاركة بنمو متصل أحدهما النمو، من نمطين بروز رتفاعاال
  

 ولبنان والكويت وقطر السورية العربية والجمهورية البحرين مملكة في السائد األول النمط يتميز  
 وديمغرافية اقتصادية أوضاعاً تعرف البلدان هذه أن وبما . الفتيات من أكثر الفتيان مشاركة بنمو ومصر
 في الشباب مشاركة معدالت وتشهد  .فيها الشباب نمو مستويات في تبايناً الحال بطبيعة تعرف فهي متباينة،
 استقدام مستويات ارتفاع من وينتج سنوياً، المائة في 17.57 يبلغ استثنائياً نمواً ،مثالً قطر، في العاملة القوى
 لبنان، في المائة في 0.98 قدرها سنوية زيادة بين الشباب مشاركة مستويات وتتراوح  .الشابة الوافدة العمالة

 الكويت، في المائة في 1.85و السورية، العربية يةالجمهور في المائة في 2و مصر، في المائة في 2.14و
 الفتيات مشاركة مستويات بارتفاع يتميز الذي الثاني النمط أما  .وعمان البحرين مملكة في المائة في 1.72و

 على . متعددة وسياسية واجتماعية وديمغرافية تنموية ونظم اقتصادات ذات بلدان فتشهده بالفتيان، مقارنة
 نتيجة سنوياً المائة في 13.66 بلغت استثنائية قفزة قطر في العاملة القوى في النساء وجود حقق ،المثال سبيل

 زيادة إلى باإلضافة العامة، الخدمات مجال وفي المنازل في خصوصاً العمالة، من كبيرة أعداد استقدام
 واألردنيات واليمنيات طينياتالفلس الشابات  مشاركة نمو ذلك ويلي  .العمل سوق في القطرية المرأة مشاركة

   6.43 بين تتراوح سنوية نمو معدالت يسجلن اللواتي والعراقيات والسودانيات والسعوديات والعمانيات
 هذه في األخيرة العقود في المرأة مشاركة تحسن على التحوالت هذه وتدل . المائة في 1.54و المائة في

 شهدت المنطقة أن غير  .المرأة فيها انخرطت جديدة ومهن شطةأن وبروز تعليمها فرص توسع نتيجة البلدان
 نتيجة ،مثالً المتحدة العربية اإلمارات في الشباب مشاركة في السريع كالتراجع الخاصة، الحاالت بعض

  .االخيرة السنوات في الدولية العاملة اليد من كبيرة أعداد ومغادرة الوافدة العمالة وحجم تركيبة في للتحوالت
  

  العاملة القوى في الشباب مشاركة مستوياتل السنوي النمو معدل  -10 الجدول
  )2009-2000( بالنسبة المئوية، االجتماعي النوع حسب        

  
  المجموع  اإلناث  الذكور  

  1.19  3.72  0.87  األردن
  0.79  1.24  1.37  اإلمارات العربية المتحدة

  1.52  0.91  1.72  البحرينمملكة 
  1.80  0.89  2.00  العربية السوريةالجمهورية 
  1.33  1.61  1.20  السودان
  1.04  1.54  1.00  العراق
  1.83  2.10  1.72  عمان

  1.31  6.43  0.53  فلسطين
  17.06  13.66  17.57  قطر

  1.77  1.59  1.85  الكويت
  0.88  0.64  0.98  لبنان
  1.44  1.07  2.14  مصر

  0.59  2.37  0.36  المملكة العربية السعودية
  4.01  4.95  3.79  منالي



  

  

  .Key Indicators of the Labor Market (ILO) International Labour Organizationhttp://kilm.ilo.org/KILMnetBeta/default2.asp , :المصدر
  

 وسياسية وديمغرافية وثقافية واقتصادية اجتماعية بأوضاع األنماط هذه من كل ارتباط إلى وباإلضافة  
 والمجاالت المتاحة العمل فرص بطبيعة رهناً تبقى الشباب من والفتيات الفتيان مشاركة فمستويات خاصة،
 للشباب المتاحة للوظائف القانوني الطابع أهمية من التقليل يكمن وال  .بلد كّل في األجور ومستوى المتوفّرة

 العمل تنامي ضوء في سيما ال النظامية، وغير النظامية العمل بفرص ارتباطها ومستويات ،)مةدائ أو مؤقتة(
 خصوصاً القانونية، اإلجراءات بعض تأثير إلى اإلشارة من بد وال  .جداً متدنية بمعايير والعمل النظامي غير
 الجمهورية في األكراد واقع مثل اإلسكوا، منطقة في األقليات لبعض القانونية باألوضاع تتعلق التي تلك

 في األقليات هذه شباب مشاركة دون تحول والتي كالكويت، الخليج دول من عدد في والبدون السورية العربية
  .النظامية الوظائف من واسعة مجموعة عن همصائقإو المحلية العمل أسواق مكونات من العديد

  
  اإلسكوا بلدان في التوظيف واقع  -باء

  
 في التوظيف مجال في النمو معدالت أعلى األخيرة السنوات في األوسط الشرق بلدان حققت  
   الفترة في المائة في 3.6و المائة في 3.0 بين للتوظيف السنوي النمو معدل تراوح إذ ،)24(العالم

 باستثناء) 11 الجدول( العمرية الفئات مختلف متقاربة، بمستويات النمو، هذا شمل وقد  .2001-2009
 معدالت عرفت اإلسكوا، منطقة وفي  .الثالثة األلفية مطلع منذ تتدنّى توظيفهم مستويات بدأت الذين ب،الشبا
 المناطق بسائر مقارنة العاملة القوى في المشاركة مستويات أدنى بالفعل يسجلون الذين الشباب، توظيف نمو
 إلى المدرسة من انتقالهم صعوبة وإلى لهم، المتاحة العمل فرص تقليص إلى أدى سريعاً تراجعاً العالم، في

 التي الفترات في حتى العمل سوق في الشباب إدماج في المنطقة اقتصادات فشلت وهكذا،  .العمل سوق
 المتجددة االحتياجات تلبية عن عاجزة اإلسكوا بلدان وباتت المنطقة، في التوظيف لفرص كلياً توسعاً شهدت

  .لشبابها والمتنوعة
  

  ، اإلسكوا بلدان في العمرية الفئات حسب التوظيف معدالت نمو  -11 الجدول
  )2009-1995( بالنسبة المئوية

  

  سنة وأكثر 25  24-15  سنة 15أكثر من   

1995-2000  3.4  4.06  3.24  

2000-2005  3.05  1.57  3.4  

2005-2009  2.63  1.38  2.89  

  .Key Indicators of the Labor Market (ILO) International Labour Organizationhttp://kilm.ilo.org/KILMnetBeta/default2.asp , :المصدر
  

 من العديد احتياجات توسع إلى الشباب، لدى عدا ما المنطقة، في التوظيف معدالت ارتفاع ويعود  
 غير . التنموية عيالمشار لتنفيذ والضرورية الوافدة العمالة من ،ليجيمجلس التعاون الخ في خصوصاً البلدان،

 العمل أسواق في العربية العمالة مشاركة مستويات تدنّي من يتّضح كما اإلقليمية، العمالة استثنى النمو هذا أن
  .األخيرة السنوات في الخليجية

                                            
)24(  International Labour Organization, Global Employment Trends 2011: The challenge of a jobs recovery. 

.                            http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_150440.pdf 



  

  

  
  

  ،الجغرافية طقالمنا حسب العاملة القوى في اركةشالم مستويات  -12 الجدول
  )2009-2000( بالنسبة المئوية

  

  العالم
2000  2005  2009  
61.5  61.4  61.2  

  55.5  56.2  56.7  الدول ذات االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي
الدول غير األعضاء في االتحاد (وسط وجنوب شرق أوروبا 
  53.4  52.4  51.7  )األوروبي واالتحاد الروسي

  70  71.9  73.5  شرق آسيا
  65.9  65.6  67.1  جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

  59  58.5  57.5  جنوب آسيا
  60.6  59.9  58.1  أمريكا الالتينية والكاريبي

  65.2  64.3  63.5  جنوب الصحراء األفريقية الكبرى
  46.20  45.15  44.30  اإلقليم العربي

  45.31  44.55  45.05  بلدان منطقة اإلسكوا
  48.53  46.66  42.46  شمال أفريقيا

  .Key Indicators of the Labor Market (ILO) International Labour Organizationhttp://kilm.ilo.org/KILMnetBeta/default2.asp , :المصدر
  

  العمل سوق في وإدماجهم للشباب السكاني النمو  -جيم
  

 بين التباين أو التوافق مستويات تحديد أبرزها من التحديات من جملة الديمغرافية التحوالت طرحت  
 ثانية؛ جهة من التوظيف ومستويات جهة، من معينة، عمرية بفئات الخاص أو العام السكاني النمو معدالت
 على التوظيف واقع ثيرتأ ومدى التوظيف؛ مستويات ونمو السكاني النمو بين العالقة طبيعة تحديد وكذلك
  .به وتأثّره السكاني الواقع

  
 الخصوبة مجال في للتحوالت نتيجة الشبابية الفئات حجم فيها تزايد التي اإلسكوا منطقة بلدان وفي  
 الفترة في استثنائياً تقارباً كان الشباب ومعدالت نمو الشباب الناشطينالس نمو معدالت سجلت والوفيات،

 بين الفوارق اتساع مع األخيرة السنوات في ذروتهبلغ ، وتباعداً )9الشكل ( 2005- 2003و 1997-1999
 العامل دور تراجع لذلك، ونتيجة . نموهم مستويات تدنّي من بالرغم وتوظيفهم، الشباب نمو مسارات

 ىاألول بالدرجة تتعلق أخرى بمحددات التوظيف مسار وارتبط التوظيف، نمو مستويات تحديد في الديمغرافي
  .الشابة وكذلك النشطة القوى وإنتاجية وبفاعلية وانفتاحها المحلية العمل أسواق مرونة بمستويات

  
 نمو مسارات في تباين إلى أدى اإلسكوا بلدان في واالقتصادية الديمغرافية األوضاع تنوع أن غير  
 فالمعدالت . منها العديد على سابقاً المذكورة المالمح طغت وإن حتى البلدان، هذه بين وتوظيفهم الشباب

 هو كما فيها، الوافدة العمالة بمكانة وخاصة بلد، لكل السكاني بالواقع األولى بالدرجة متأثرة تبقى المذكورة
 الديمغرافية، التحوالت بتأثير أو اليمن، في الحال هو كما العمل، لسوق المرحلي باالنفتاح أو قطر، في الحال
  .مصر في الحال هو كما
  

 الفتيان لدى النمو مسارات بين الفوارق السكاني والنمو التوظيف مستويات نمو بين العالقة يميز اومم  
 وعمان السورية العربية والجمهورية المتحدة العربية اإلمارات في الشابات سجلت فقد  .الشباب من والفتيات
 مستويات في التباين الملفت ومن  .إيجابية نمو معدالت واليمن السعودية العربية والمملكة وقطر وفلسطين



  

  

 وبلداناً الوافدة، للعمالة مستقبلة غنية دوالً نفسه الوقت في النمو هذا شمل إذ البلدان، لهذه االقتصادي النمو
 التوظيف، مستويات تحديد في الديمغرافية العوامل دور ليتراجع واليمن، فلسطين مثل الدخل، ومحدودة فقيرة
  .الشبابية الفئات حجم سيما وال

  ،اإلسكوا منطقة في العاملين الشباب مقابل الشباب السكان نمو معدالت  -9 الشكل
  )2009-1990( بالنسبة المئوية

  
  .Key Indicators of the Labor Market (ILO) ionInternational Labour Organizathttp://kilm.ilo.org/KILMnetBeta/default2.asp , :المصدر

  
  السكاني بالنمو مقارنة االجتماعي النوع حسب التوظيف معدالت نمو  -13 الجدول

  )2009-2000( بالنسبة المئوية ،اإلسكوا بلدان في    
  

  

  اإلناث  الذكور  إجمالي الشباب
  المشاركةنمو 
  سوق العملفي 

النمو 
  السكاني

فرق 
  النمو

  المشاركةو نم
  سوق العملفي 

النمو 
  السكاني

فرق 
  النمو

  المشاركةنمو 
  سوق العملفي 

النمو 
  السكاني

فرق 
  النمو

  0.66-  2.50  1.85  1.73-  2.13  0.40  1.67-  2.31  0.64  األردن
اإلمارات العربية 

  2.19  1.51  3.70  0.88-  0.17  0.71-  0.35-  0.74  0.39  المتحدة
  1.74-  2.72  0.98  0.83-  2.57  1.74  1.11-  2.64  1.53  البحرينمملكة 

الجمهورية العربية 
  0.53  2.12  2.64  0.55-  2.10  1.55  0.30-  2.11  1.80  السورية
  0.44-  2.32  1.88  1.00-  2.33  1.32  0.79-  2.32  1.53  السودان
  0.30-  2.06  1.76  1.02-  2.13  1.10  0.90-  2.09  1.19  العراق
  0.27  1.92  2.19  0.11-  1.87  1.76  0.01-  1.89  1.88  عمان

  5.35  4.13  9.48  1.09-  3.99  2.90  0.22-  4.06  3.83  فلسطين
  4.76  5.74  10.50  1.83  15.57  17.40  3.90  12.39  16.29  قطر

  0.56-  3.11  2.54  0.28-  3.21  2.93  0.36-  3.16  2.80  الكويت
  0.11-  0.84  0.73  0.34-  1.35  1.01  0.17-  1.10  0.93  لبنان
  1.67-  1.72  0.05  0.83  1.77  2.60  0.12  1.75  1.86  مصر

المملكة العربية 
  1.71  2.95  4.66  0.46-  1.71  1.25  0.54-  2.30  1.76  السعودية

  1.01  3.95  4.96  0.05  3.75  3.80  0.22  3.85  4.07  اليمن



  

  

  .Key Indicators of the Labor Market (ILO) International Labour Organizationeta/default2.asphttp://kilm.ilo.org/KILMnetB , :المصدر
  

 التوظيفية  القدرات ضعف السكاني والنمو التوظيف نمو معدالت بين الفوارق انعكاسات أولى ومن  
 عمل فرصة أول عن ثونيبح الذين خاصة الشباب، من الجديدة األفواج تدفق استيعاب عن وعجزها للمنطقة

 من أصبحت التي الشباب بطالة مستويات في استثنائياً ارتفاعاً اإلسكوا منطقة شهدت لذلك، ونتيجة  .لهم
 مظاهر من جزء الشباب بطالة أن من وبالرغم . اإلسكوا منطقة في العمل ألسواق األساسية الخصائص

 المدمرة وبتداعياتها المنطقة بلدان في االستثنائية وياتهابمست تتميز فهي ،عموماً المنطقة في السائدة البطالة
 بطالة إن القول ويصح  .سواء حد على واألفرد األسر على وكذلك واألهلية الحكومية المؤسسات على

  .المنطقة لبلدان السياسية وحتى بل واالجتماعية االقتصادية التحديات قائمة تتصدر الشباب
  

  الشباب بطالة  -دال
  

 درجة وتتباين  ).10 الشكل( العالمي المعدل اإلسكوا بلدان مجمل في الشباب بطالة معدالت تفوق  
 معدل أضعاف ثالثة من أكثر بلغ ،مثالً وفلسطين، العراق في البطالة فمعدل المعدالت، هذه بين االختالف
بينما تعدى  العالمي؛ المعدل أكثر من ضعف بلغ السعودية العربية والمملكة األردن وفي العالمي؛ البطالة

 ولبنان السورية العربية والجمهورية البحرين مملكة معدل البطالة المعدل العالمي بنسبة أقل في كل من
 تشهد فهي المنطقة، بلدان في الشباب أوضاع تباين إلى تشير البطالة معدالت كانت واذا  .واليمن ومصر
 صعوبة الواقع هذا ويبين  .يعيشونه الذي اإلقصاء ةخطور وعلى الشباب إدماج إشكالية حدة على شك بدون

 منطقة في البطالة واقع خصائص ومن  .عنها الناتجة الشبابية الطاقات وخاصة الديمغرافية، الهبة توظيف
ومملكة البحرين التي تتراوح حصة  السعودية العربية المملكة، مثل البلدان أنماط مختلف في انتشارها اإلسكوا

 ناتج ذات ودوالً ؛2010 عام في التوالي علىألف دوالر أمريكي  19و 16تجهما المحلي بين الفرد من نا
 000 فيها الفرد دخل يتجاوز ال ودوالً دوالر؛ 4 500 فيه الفرد حصة بلغت الذي األردن مثل متوسط، محلي

 مثل دوالر، 2 000 فيها الحصة تلك تتجاوز ال ودوالً ومصر؛ السورية العربية الجمهورية مثل دوالر، 3
 والمملكة البحرينمملكة و األردن مثل للعمالة، مستقبِلة بلداناً كذلك البطالة معدالت وتشمل  .واليمن السودان
 وهكذا،  .واليمن ومصر السورية العربية والجمهورية األردن مثل للعمالة، مصدرة ودوالً السعودية؛ العربية
 واالجتماعية االقتصادية البنى فيه تشترك عامل للشباب تصادياالق اإلقصاء أو الشباب بطالة أن يتّضح

 هذه تعرفها التي الكلية البطالة مستويات عن الواقع هذا فصل يمكن وال . المنطقة بلدان لمختلف والمؤسسية
  .العالم في البطالة مستويات أعلى من تعد والتي البلدان

  
  ،والعالم اإلسكوا بلدان في البطالة وإجمالي الشباب بطالة معدالت  -10 الشكل

  (*))2010( بالنسبة المئوية



  

  

  
 ;International Labour Organization, Statistical update on Arab States and Territories and North African Countries, May 2011 :المصادر

                                                                                                                 .            mdgs.un.organd Millenium Development Goals Indicators,   
 ).2005( الكويت ؛)1994( اليمن؛ )2001( البحرين )*(  
 فرص من يقلل مما ذلك، في صعوبة اإلسكوا بلدان في األولى للمرة عمل فرصة عن الباحثون ويجد  
 فرصة أول عن الباحثون يمثّل ولذلك،  .وأعمارهم والتدريبية التعليمية مستوياتهم تعددت مهما هؤالء جإندما
  ).11 الشكل( اإلسكوا بلدان مختلف في عمل عن الباحثين غالبية عمل

  
  العمل عن العاطلين من األولى للمرة عمل فرصة عن الباحثين نسبة  -11 الشكل

  لمئوية، بالنسبة ااإلسكوا بلدان في
  

  
 ظبي أبو في عقد الذي التنمية، عملية في الشباب إدماج: االجتماعي اإلنصاف تعزيز حول الخبراء اجتماع خالل رضوان، سمير: المصدر

  .ظبي أبو في األسرية التنمية ومؤسسة اإلسكوا بين بالتعاون ،2009 مارس/آذار 31و 29 بين الفترة في
  

 الجمهورية ففي  .األولى للمرة عمل فرصة عن تبحث التي العمرية تالفئا أولى هي الشبابية والفئات  
 العاطلين إجمالي من )25(المائة في 50 نسبة) 24- 15( الشباب شكّل ،2010 عام في ،مثالً السورية، العربية

                                            
 البشرية القوة – لثالثا الفصل ،2009 االحصائية، المجموعة لإلحصاء، المركزي المكتب السورية، العربية الجمهورية  )25(

 .العاملة والقوة



  

  

 خاصة معالجة تكريس الشباب بطالة معالجة تستدعي ولذلك،  .قبل من وظيفة أية يشغلوا لم الذين العمل عن
 من انتقالها في المتمثلة وخصوصيتها الفئة، هذه إدماج صعوبة بحكم األولى، للمرة عمل فرصة عن باحثينلل

 يعني ال ذلك أن غير . والعملي التطبيقي الجانب إلى وافتقارها العمل، وسط إلى والتأهيلية التعليمية المنظومة
 عن تميزها خصائص تكتسب اإلناث بطالة إن إذ البطالة، تجاه متساوون وفتيات، فتياناً الشباب، جميع أن

  .الحاالت معظم في الذكور بطالة
  

  الشابات بطالة  -هاء
  

 فمستويات ،)26(األخيرة العقود في تحسنت قد العاملة القوى في العربية المرأة مشاركة أن من بالرغم  
 الطلب طبيعة مثل بعوامل ويرتبط المنطقة، في عديدة دول فيه تشترك واقع وهذا . محدودة بقيت مشاركتها

 مجتمعاتنا في والرجل ةأالمر لدور الثقافية والخلفيات النساء مشاركة ومجاالت النسوية العاملة اليد على
 بطالة معدالت الحاالت معظم في تتجاوز مرتفعة معدالت اإلسكوا بلدان في الشابات بطالة وتسجل  .التقليدية
  ).12 الشكل( تقريباً استثناء أي دون ومن متباينة اجتماعية وأنماط اقتصادات ذات بلدان في وذلك الشبان،
 واسعة تعليمية فرص من استفدن اللواتي النساء من أجيال على تشتمل أنها هذه البطالة مستويات في والملفت
 ضوء في جديدة، وإدارية تشريعية ظروف في العمل سوق أبواب يطرقن الشابات وهؤالء  .بأمهاتهن مقارنة
 ذلك في بما التمييز، أنواع مختلف تناهض دولية ومواثيق تشريعات سن على اإلسكوا بلدان جميع موافقة
  .المرأة ضد التمييز

  
  ،اإلسكوا بلدان من عدد في االجتماعي النوع حسب الشباب بطالة معدل  -12 الشكل

  )*(بالنسبة المئوية
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 العربية، اإلنسانية التنمية لتقرير خلفية ورقة وعوائده، االقتصادي النشاط في النساء مشاركة ،)2005( الشرقاوي، منى   )26(

2005.  hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/cherkaoui.pdf-http://www.arab. 



  

  

 فلسطين ،)2007( لبنان ،)الدولية العمل منظمة بيانات قاعدة ،2005( الكويت ،)2009( األردن ،)2007( مصر  )*(  
  ).2008( المتحدة العربية اإلمارات ،)2007( السورية العربية الجمهورية ،)2008( السعودية العربية المملكة ،)2007( قطر ،)2008(
  

 تحصيلهن ارتقاء الى أدى مما التعليمية، الفرص توسع من اإلسكوا منطقة في الشابات استفادت وقد  
 العلمي تحصيلهن طبيعة مواءمة لعدم لكوذ الئقة، عمل فرص على لحصولهن يكفي ال ذلك أن غير . العلمي
 األدبية التخصصات في يتواجدن الشابات هؤالء فمعظم  .المحلية العمل ألسواق الجديدة المتطلبات مع

 في المرأة زالت وما  .المحلية العمل ألسواق الجديدة المتطلبات مع تكييفها يصعب التي التقليدية واالجتماعية
  .)27(األولى التعليمية المراحل في وخصوصاً بالرجل، مقارنة التعليم فرص في فوارق من تعاني المنطقة

  
 في التوظيف إلى الطبيعية تطلعاتهن العمل سوق في الشابات مشاركة مستويات رفع دون يحول وما  
 في عموماً القطاع هذا في التوظيف مستويات تراجع نتيجة تضررت التطلعات هذه أن غير  .العام القطاع
 وخاصة العمل، سوق عن المنطقة شابات اقصاء في ساهم مما األخيرة، العقود في العربية البلدان معظم
 استمرار للشابات االقتصادي االندماج فرص يقلّص وما  .األولى للمرة عمل فرصة عن يبحثن اللواتي
 السورية عربيةال الجمهورية مثل بلدان المنطقة، من العديد في للتوظيف العام القطاع مؤسسات احتكار
  .ومصر

 في المنظّم غير القطاع في العمل نحو المنطقة، في النساء معظم غرار على الشابات، توجه ويسهم  
 في المنظم غير القطاع إلى العربية البلدان معظم في النساء توجه تزايد لوحظ فقد  .بطالتهن مستويات ارتفاع
 على قدرة ذات متعددة خدمات تعرض صغيرة نتاجإ وحدات من يتكون القطاع وهذا  .خيرةاأل السنوات
 القطاع هذا عجز أن غير . والخياطة كالنسيج التقليدية العمل مجاالت في خصوصاً شابة، عمالة استقطاب

  .جديدة عمل فرص على المنطقة شابات حصول إمكانية تضاؤل إلى يؤدي الجدد الوافدين استيعاب عن
  

  التعليمي والمستوى البطالة  -واو
  

 دون من التعليمية المستويات جميع اإلسكوا منطقة في العمل عن الباحثين أو العاطلين تركيبة تتضمن  
 والجامعي، والثانوي والمتوسط المحدود العلمي التحصيل ذوي بين تجمع التركيبة فهذه  ).13 الشكل( استثناء
 أصبح وقد . التعليمية مستوياتهم تلفاخت مهما العمل عن الباحثون يواجهها التي المتعددة التحديات وتعكس

 وبات بلد، كل واقع حسب متفاوتة، بمستويات ولو للبطالة، عرضة والمؤهلون المتعلمين وأشباه المتعلمون
 الشهادات حاملي بطالة استقرار يؤكده ما وهو مشتركة، صعوبات يواجهون الجامعية الشهادات حاملو

 التعليم مؤسسات خريجي من العديد تالحق البطالة هذه وأصبحت . البلدان العربية من العديد في الجامعية
 هذا يعزز وما  .األخيرة السنوات في ملموسة كمية تحوالت فيها حصلت التي العربية البلدان في العالي
 عن العام القطاع مؤسسات وعجز األخيرة، السنوات في العربية الجامعات خريجي نمو سرعة اليوم الواقع

  .التقليدية الوطنية الجامعات خريجي سيما وال الخريجين، ولئكأ استقطاب
  

  اإلسكوا بلدان من عدد في العمل عن العاطلون  -13 الشكل
  ، بالنسبة المئويةالعلمي التحصيل سببح            

  

                                            
)27(  http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx. 



  

  

  
لجهاز المركزي للتعبئة العامة ا ،2009 لعام السنوية التقديرات( مصر ؛)2010 العاملة، القوى مسح( الجمهورية العربية السورية :المصادر

  ).2005 السكان، تعداد( المتحدة العربية اإلمارات ؛)2009 العاملة، القوى مسح( األردن ؛)صاءحإلاو
  

 كلفة تحمل على قادرة ليست وهي مستمرين، وتحوالً حراكاً اإلسكوا منطقة في العمل أسواق تشهد  
 إلى تسعى السوق أن وبما . الشباب أي األولى، للمرة عمل فرصة عن الباحثين من الجديدة األفواج إدماج
 مستوياتهم كانت أياً الشباب، من العديد أمام التوظيف أبواب دتس فقد العاملة، القوى جهوزية وتشترط الربح

 تعليمية مستويات ويذ شباباً عمل عن الباحثين فئة تتضمن أن غريباً ليس ولذلك،  .ومؤهالتهم التعليمية
 في الشباب توظيف واقع ويشير  ).14 الشكل( مثالً المتحدة العربية اإلمارات في الحال هو كما وتة،متفا

 أسواق عجز مستوى إلى االخيرة السنوات في مرتفعة نمو معدالت سجلت التي المتحدة العربية اإلمارات
 . محدودة أعدادهم كانت ولو ىحت العمل، عن الباحثين من الجديدة األجيال إدماج عن اإلسكوا بلدان في العمل
 ضمن المتحدة العربية االمارات في والجامعي الثانوي التعليم خريجي من واسعة أعداد تواجد يفسر وقد

 مالمح وبروز الخليجية، المجتمعات تحوالت أن غير . أفضل عمل فرص عن ببحثهم عمل عن العاطلين
 من بدالً العمل فرصة على الحصول يفضلون تجعلهم ةالمعيش مستويات وارتفاع الشباب، لدى االستقاللية
 الثانوي العلمي تحصيلهن أتممن اللواتي الشابات لدى خصوصاً االندماج هذا احتماالت وتتضاءل  .تأخيرها

  .للشباب اإلجمالي العدد من ننسبته ارتفاع إلى نظراً والجامعي،
  

  االجتماعي النوع حسب قبل نم العاملين غير الشباب لدى البطالة معدالت  -14 الشكل
  )2005( ، بالنسبة المئويةالمتحدة العربية اإلمارات في التعليمي والمستوى        

  



  

  

  
  .المتحدة العربية اإلمارات االقتصاد، وزارة لإلحصاء، المركزية اإلدارة: المصدر

  
 التعليمية المستويات عتنو مثل الكلية، البطالة عناصر ببعض اإلسكوا بلدان في الشباب بطالة وتتأثر  
 التعليمي، بالمستوى يتأثر ال عمل فرصة على الحصول أن يعني ال األمر هذا أن غير  .العمل عن للعاطلين

 واألنشطة، االختصاصات جميع في وفنيين كوادر الى ماسة بحاجة العربية العمل فأسواق  .العكس على بل
 . المحلية العمل ألسواق الجديدة المتطلبات مع ينهامضام تتماشى تعليمية مؤسسات من ذلك يكون أن على

 التعليم وطبيعة الشهادة محتوى بل المالئمة، الوظيفة على للحصول الوحيد المفتاح الشهادة تعد لم ولذلك،
 في العليا التعليمية األنظمة تعيشها التي التناقضات أحد على الضوء المؤهل الشباب بطالة طلوتس . المحرز
 والوطنية الدولية الجامعات وبين الحكومية والجامعات الخاصة الجامعات بين التفاوت وهي عربية،البلدان ال
 المهن بعض من التدريجي اإلقصاء ذلك من وينتج  .العمل سواقأ لمتطلبات وتلبتيها تعاطيها ومستويات
  .والخاصة ليةالدو الجامعات بخريجي واستبدالهم التقليدية، الوطنية الجامعات لخريجي واألنشطة

  
  والريف الحضر بين الشباب بطالة  -زاي

  
 الجغرافية، المناطق بطبيعة العمل فرص وخلق والبطالة التوظيف مستويات دراسة تقترن ،تقليدياً  
   الطرح وهذا . العمل سوق نمو مستويات على ذلك وبتأثير الريفي، وأ الحضري طابعها وخاصة
 القدرات وعلى عمل، فرص خلق في والريف المدينة بين التفاضلية العالقة على المرتكز الجديد- القديم

 المدينة بين توزيعها وخريطة لألنشطة التقليدية البنية بطبيعة مرهوناً زال ما منهما، لكل والتنموية االقتصادية
 صاديةاقت أنشطة وبروز الواحد القطر داخل األنشطة توزيع وإعادة االقتصادية التحوالت أن غير  .والريف
 ذلك في بما العربية، البلدان سعي من فبالرغم  .واألرياف المدن بين الفوارق حجم عدلت المدن خارج جديدة
 تنمية تحقيق إلى واألرياف، والقرى والمتوسطة الكبرى المدن بين ثابتة التقليدية الفوارق حيث اإلسكوا، بلدان
 تعتبر الكبرى المحافظات زالت وما المناطق، ينب التوظيف مستوى على واضحة الفوارق تزال ما عادلة،
 نظراً الشباب، بطالة فيها بما للبطالة، عرضة األكثر والمدن المحافظات هذه وتبقى  .التوظيف مناطق أكبر
 المدن أما  .المناطق مختلف من وسكانية مهنية لفئات الدائم واستقطابها االقتصادية األزمات من تضررها إلى

 األنشطة على حفاظها بمستويات أكثر مرهوناً يبقى فيها والبطالة التوظيف فواقع اف،واألري الصغيرة
 أنشطة واستقطاب خلق على وقدرتها األنشطة، بتلك الجديدة األجيال وتمسك ،مثالً كالزارعة التقليدية،
 القطاع نمو نأ كما . المناطق هذه في متذبذبة والبطالة التوظيف مستويات تبقى ولذلك،  .جديدة اقتصادية



  

  

 وتؤدي . فيها والبطالة التوظيف مستويات على مباشراً أثراً يترك واألرياف المدن من كل في النظامي غير
 الشباب بطالة بين الفوارق حدة من التخفيف إلى الخارج وإلى والمدن األرياف بين الداخلية الهجرة تيارات
  .الكلية والبطالة

  
 وأولى النشطة، القوة واستقطاب التوظيف مناطق أولى لكبرىا المحافظات عتبرت األردن، وفي  
 باقي أما. جديدة عمل فرص توفر التي المناطق وأولى عالية، بطالة مستويات تسجل التي المناطق

 . ثابتة غير تبقى فيها العمل فرص توفير فمستويات الصغيرة، أو الريفية المحافظات وخصوصاً المحافظات،
 خلق عن المناطق هذه وعجزت المالية، االزمة جراء من األخيرة الفترة في يفالتوظ فرص تأثرت وقد

 . الفقر رقعة التساع وضحية للتدهور عرضة العمل عن الباحثين أوضاع وأصبحت جديدة، عمل فرص
  .اإلقامة وبمكان بالجغرافيا االقتصادي اإلقصاء تأثر مدى إلى ذلك ويشير

  
  تغلين والمتعطلين األردنيين وصافي فرص العملالتوزيع النسبي للمش  -14 الجدول

  ،المحافظات حسب األردن في المستحدثة
  )2009(بالنسبة المئوية 

  

  المحافظة

التوزيع النسبي للمشتغلين 
حسب ) Κ(األردنيين 

  المحافظة

التوزيع النسبي للمتعطلين 
حسب ) Κ(األردنيين 

  المحافظة

التوزيع النسبي لصافي 
 المستحدثةفرص العمل 

  (*)حسب المحافظة
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  .2009 باألرقام األردني العمل سوق االستراتيجي، والتخطيط السياسات وحدة العمل، وزارة الهاشمية، االردنية المملكة: المصدر

  .2009تم احتساب هذه المعدالت بناء على بيانات النصف األول من العام (*)   
 إمارات في الشباب بطالة تمعدال ارتفاع األولى بالدرجة يالحظ المتحدة، العربية اإلمارات وفي  
 الشباب بطالة أن ذلك ويبين  ).15 الشكل( الكلية التوظيف معدالت تفوق توظيف معدالت فيها الشباب سجل
 للمرة العمل عالم يدخلون الذين الشباب استقرار بعدم بل للمنطقة، التوظيفية بالقوة بالضرورة ترتبط ال

 في الواسعة التنموية القدرات من بالرغم الشباب لدى لبطالةا مستويات ارتفاع تفسير ويمكن . األولى
 مستويات رفع في يساهم مما اإلمارات، باقي من للشباب المتزايد باالستقطاب المتحدة العربية اإلمارات
 تحديد في بعيد حد إلى يسهم إمارة بكل الخاص الديمغرافي الواقع أن كما . هناك منها والتقليل هنا البطالة
  .العمل سوق إلى الجدد الوافدين الشباب من الجديدة ألفواجا حجم

  
  ،المتحدة العربية اإلمارات في) 24-15( الشباب وتشغيل البطالة معدالت  -15 الشكل



  

  

  )2008(بالنسبة المئوية 
  

  
  .2008 العاملة القوى مسح لإلحصاء، المركزية اإلدارة االقتصاد، وزارة :المصدر

  
  جديدة عمل فرص استحداث على قتصاديةاال األزمة تأثير  -حاء

  
 ذلك ويعود  .العالمية المالية باألزمة العالمي باالقتصاد اقتصاداتها ترتبط التي بلدان اإلسكوا تأثرت  

 وحجم االوروبية، البورصات في االجنبية االستثمارات حجم وإلى النفط، عائدات على الدول هذه اعتماد إلى
 أبرز ومن . األمريكي بالدوالر النقدية واحتياطاتها عمالتها وارتباط جنبية،األ نوكالب في العربية االستثمارات

 اإلسكوا، منطقة في كثيرة دول عليه تعتمد الذي النفط أسعار تراجع ،2009 عام في سيما ال األزمة، هذه آثار
 العاملة القوى تسريح تم إذ العمل، وسوق العاملة اليد على قوياً األزمة تأثير وجاء  .الخليجية الدول وبخاصة

 الشباب ولدى البطالة معدالت ارتفاع إلى دىأ مما الجديدة، بالمشاريع العمل وتعليق الدول بعض في
 على المجال هذا في التحديات تقتصر وال  .المنطقة في الجديدة الوظائف حجم تقليص وإلى ،)28(تحديداً
 بلدان في المقيمة العربية للعمالة المالية تحويالتال وانخفاض األجور انخفاض كذلك تشمل بل البطالة،
 أو أقل بأجور العمل على إجبارها نتيجة المنطقة في للعمالة القانونية الحماية مستويات وتراجع اإلسكوا،
  .)29(الوظيفة فقدان

   بنحو تراجعت الفرص هذه أن إلى الخليج دول في العمل فرص انخفاض حول المتوفرة البيانات تشير  
 المصرفي والقطاع المائة، في 15 بنسبة العقاري القطاع في وذلك ،2008 بالعام مقارنة ،2009 عام في المائة في 19

 والبناء المائة، في 11 بنسبة والتعليم المائة، في 12 بنسبة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا وقطاع المائة، في 13 بنسبة
 كما . المائة في 7 بنسبة التجزئة وتجارة المائة، في 9 بنسبة الصحية ايةوالرع المائة، في 10 بنسبة والغاز والنفط
 أعلى وسجلت  .وظائفهم المائة في 10 نحو وفقد المائة، في 30 بمعدل الخليج في العاملة القوى على الطلب انخفض
 وقطر المائة، في 10 بنسبة لكويتوا المائة، في 12 بنسبة البحرين مملكة تليها المتحدة، العربية اإلمارات في بطالة نسبة
 حسب أنه غير. المائة في 6  بنحو عمان وأخيراً المائة، في 7 بنسبة السعودية العربية والمملكة المائة، في 9 بنسبة

  .مجلس التعاون الخليجي بلدان مواطني االنخفاض هذا يشمل لم الحكومية، التوجهات
________________  

                                            
 الدورة العربي، العمل مؤتمر الثامن، البند والعربية، الوطنية العمالة على االقتصادية األزمة آثار العربية، العمل منظمة  )28(

 .2011 مايو/أيار 22-15 القاهرة، والثالثون، الثامنة

 .نفسه المصدر  )29(



  

  

 العربي، العمل مؤتمر الثامن، البند والعربية، الوطنية العمالة على االقتصادية األزمة آثار ربية،الع العمل منظمة: المصدر  
  .2011 مايو/أيار 22-15 القاهرة، والثالثون، الثامنة الدورة

  
 مستويات وخاصة اإلسكوا، منطقة في العمل سوق على المالية األزمة تأثيرات أن في شك وال  
 على األولى بالدرجة تعتمد التي بلدان المنطقة اقتصادات على حدة أكثر وستبقى نتكا والبطالة، التوظيف

 على الطلب تراجع جراء من كذلك بلدان المنطقة وتضررت . مستمراً تذبذباً أسعاره تشهد الذي النفط
 هذه لظ يوف  .المالية األسواق من عدد في مسبوق غير انهياراً المالية زمةاأل سببت حين في العقارات،
 مستويات تدني أن يعني ال ذلك أن غير . التوظيف مستويات تتراجع أن المتوقع من كان المعطيات،
 العربية البلدان جميع في المعدالت هذه أن بما جديدة، ظروف نتاج هو البطالة معدالت ارتفاع أو التوظيف
 التشغيل حركة كانت إذا وبالتالي،  .ضيالما القرن تسعينات منذ مستمراً ارتفاعاً تشهد اإلسكوا بلدان وكذلك

 وضعف بلدان اإلسكوا، وفي العربية العمل أسواق في الهيكلية فاالختالالت االقتصادية، زمةباأل تأثرت قد
 أسهمت االقتصادية، القطاعات وبين الوظائف في والطلب العرض بين الفجوة واتساع نموها، معدالت
 للمرة عمل عن الباحثين لدى خصوصاً البطالة معدالت رتفاعوا التوظيف مستويات تراجع في جميعها
 المتوقع من حيث ،2014 عام لغاية األوضاع هذه تستمر أن المرجح ومن . الشباب من ومعظمهم األولى،

 بين الفترة في االقتصادي اإلقصاء يشهد أن أيضاً عويتوق  .األزمة بعد االقتصادي واالنتعاش النمو بدء
  .والفقيرة المحتاجة األسر حجم في وتضخماً العمل عن العاطلين حجم في فاعاًارت 2014و 2011



  

  

  اإلسكوا منطقة في للشباب الوطنية السياسات واقع  -خامساً
  

 السنوات في الشباب إدماج مجال في بلدان اإلسكوا من عدد حققها التي االنجازات من بالرغم  
 والمعيشية الصحية الظروف تحسين في أم والعمالة دريبوالت التعليم مجال في ذلك أكان سواء األخيرة،
 كثيرة دول في الشباب زال فما مشاركتهم، وتعزيز تجاههم التمييز أشكال على والقضاء الشباب وحماية
 العديد في ومقلقة بل متنوعة أشكاالً الشباب إقصاء ويكتسب  .والتهميش اإلقصاء من متعددة أوجه من يعانون
 . واستقرارها أمنها ويهدد التنموية، آفاقها من ويحد البلدان، لهذه التنموية القدرات من يعطل مما الحاالت، من

 العملية في للشباب واسعة مشاركة لضمان بلدان المنطقة في الشباب إقصاء أوجه معالجة يمكن فكيف
 للقضاء اعتمادها يجب يالت السياسات ومرتكزات دعائم هي وما غرافية؟مالدي الهبة عوائد وتوظيف التنموية،

  المتعددة؟ وإمكاناتهم قدراتهم من لالستفادة وتمكينهم الشباب إقصاء أوجه على
  

 من جملة بروز عن األخيرة السنوات في اإلسكوا منطقة في الشباب بقضايا االهتمام أسفر لقد  
 ظروف في تبلورت التي االستراتيجيات وهذه  .الشباب بقضايا المعنية الوطنية واالستراتيجيات السياسات
 واليمن ومصر ولبنان وعمان البحرينمملكة و األردن في متنوعة وسياسية وديمغرافية واقتصادية اجتماعية
 والتعليم التشغيل مجاالت في الشباب قضايا أهم معالجة إلى هدفت ومتباينة، كلية مقاربات على ارتكزت

 تماشياً وذلك التطوعي، والعمل االجتماعي والنشاط إلعالموا والثقافة والسكان والصحة السياسية والمشاركة
 تسعى عدة بلدان زالت وما  .)30(بعدها وما 2000 سنة حتى لشبابل العالمي العمل برنامج وتوجهات بنود مع
 التنموية خططها ضمن الشباب قضايا أخرى بلدان تتناول حين في للشباب، الوطنية سياساتها صياغة إلى

 السياسات وشمولية المتعددة؛ والمؤسسية صاديةتواالق االجتماعية التحديات أن غير . )31(طنيةوالو القطاعية
 )32(وضعف المتابعة؛ آليات إلى واالفتقار الالزمة؛ والتنفيذية التنظيمية اآلليات وغياب للشباب؛ الوطنية

 بعدها وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل لبرنامج االستجابة في المنطقة بلدان اتخذتها التي المبادرات
 عملية في تستحقها التي األهمية الشباب فئة إيالء على البلدان تحث التي التوجيهية بمبادئه االلتزام وعدم

 لذلك، ونتيجة  .المرجوة فعاليتها تحقيق ودون السياسات هذه أهداف بلوغ دون حالت عوامل كلها التخطيط،
 يواجهها التي واإلقليمية المحلية التحديات لمختلف االستجابة عن الشبابب الخاصة الوطنية السياسات عجزت
 بالشباب الخاصة الوطنية السياسات مجال في الضروري من يصبح األوضاع، هذه ظل وفي  .المنطقة شباب

 وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل لبرنامج االستجابة خالل من أوسع، مؤسسية أطر على االرتكاز
 )33(الشباب أولويات تحديد من تنطلق مكملة تطبيقية بمقترحات الوطنية االستراتيجيات تغذية بهدف ها،بعد

  .بها الخاصة مميزاتها لها واقتصادية واجتماعية ديمغرافية كفئة معهم وتتعامل واقعهم في للتحوالت وتستجيب
  
  
  

  :بعدها وما 2000رنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة ب
                                            

 .A/50/728 ،1996وما بعدها،  2000للشباب حتى سنة  م المتحدة، برنامج العمل العالميالجمعية العامة لألم  )30(

: إلسكواانطقة مي فلشباب ا، تقرير السكان والتنمية، العدد الرابع، )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   )31(
 .2009، لتنميةاياسات سلى عرتبة متلا اآلثارولواقع لراسة د

لوطنية السياسات ا - إلسكواانطقة مي فلعامة السياسة اضايا ق، )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   )32(
 .2010، لشبابللعالمي العمل ارنامج بطار إي فلشباب ل

 .E/ESCWA/PI/2009/12 ،وصيغ أولويات: للشباب الوطنية سياسةال ،)اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة  )33(



  

  

  شبابللسياسات الوطنية الالق قطة انطن
  

  امةعمحة ل  -1
  

 مباشراً ت القرن الماضي دوراًاتحديات التي يواجهها الشباب في مختلف مناطق العالم منذ ستينلأدت ا  
مشاركة الكاملة لطلعاتهم إلى اتفي اعتماد خطوات وبرامج عمل دولية تنطلق من الدور التنموي للشباب ومن 

لعامة في ارت الجمعية ق، حينما أ1965وتبلورت تلك التوجهات في عام   .مجتمعيةفي مختلف المجاالت ال
الشباب مثل السلم واالحترام  بارإشعالن إ 1965 ديسمبر/األولالمؤرخ كانون ) 20- د( 2037قرارها 

، ركزت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1975و 1965لفترة بين اوفي  . المتبادل والتفاهم بين الشعوب
اسية في ميدان الشباب، هي المشاركة والتنمية سلمجلس االقتصادي واالجتماعي على ثالثة مواضيع أاو

  ، 1979وفي عام  . الشباببياسة دولية خاصة سعلى ضرورة اتّباع  ضاًيوجرى التأكيد أ  .والسلم
فسه، وافقت نلعام ا يفو  .ولية للشبابدنة س 1985ام عبإعالن  34/151ا هرارقلعامة الجمعية اأصدرت 

  ي ميدان الشباب، فلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بمواصلة التخطيط والمتابعة عالجمعية العامة 
ثلت مقد و  .السلموالتنمية والمشاركة بنها ملمتعلقة اسيما  الوذلك لتلبية مختلف احتياجات الفئات الشبابية، 

م المتحدة ملذي اعتمدته األا بعدها وما 2000 سنة ىحتذه التوجهات منطلقات برنامج العمل العالمي للشباب ه
ندة جى ألإ بعدها وما 2000 سنة حتىبرنامج العمل العالمي للشباب  ل، تحو2007وفي عام  . 1995سنة 

ين بتد ممنية تزداف كمية وغايات قياسية يمكن رصدها وتقويمها على فترة هن خالل تحديد أمعملية للشباب، 
  .شر سنواتعمس وخ
  

، الذي بدأت صياغته في مطلع بعدها وما 2000 سنة حتىع برنامج العمل العالمي للشباب ضوو  
الن ريو بشأن البيئة والتنمية إعلحديثة، ومنها اى مختلف البرامج الدولية لإ ت القرن الماضي، استناداًاتسعين

مل عوبرنامج  ،)1993(ن مؤتمر العالمي لحقوق االنساللصادر عن ااا ينبرنامج عمل فيووإعالن  ،)1992(
وبرنامج  ،)1995(ية عالتنمية االجتما نإعالن كوبنهاغن بشأو، )1995(لمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ا

لمؤتمر العالمي امل بيجين الصادر عن عمنهاج و، )1995(عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية 
 بعدها وما 2000 سنة حتىشباب لة برنامج العمل العالمي لهميأعزز يمما و  ).1995(الرابع المعني بالمرأة 

ه يمثل نى ذلك ألاف إضي  .بين القطاعات لوضع السياسات وتصميم البرامج وتنفيذها مشتركاً ه يوفر معياراًنأ
لشباب اشاكل لمعالية أكبر فلى جميع المستويات للتصدي بعلإلجراءات المتكاملة التي ينبغي اتخاذها  نموذجاً

إلطار المؤسسي الذي يرسم ارنامج بمثل هذا اليذلك، لو  .مختلف البيئات ولتعزيز مشاركتهم في المجتمع في
نود المرحلة بص تنو  .إلسكواالبيئات االجتماعية وكذلك بلدان الشباب في جميع اياسات سات همعالم وتوج

قييم التقدم تنفيذ وبتالمتعلقة بالو بعدها وما 2000 سنة حتىالثانية والثالثة من برنامج العمل العالمي للشباب 
ألدوات المناسبة لتعديل األهداف الطويلة األجل والتدابير الواجب اتخاذها لالرتقاء بواقع االمحرز على 

  .الشباب في مجتمعاتهم
  

عتبار المبادئ، هي الى عدد من ع بعدها وما 2000 سنة حتىيقوم برنامج العمل العالمي للشباب و  
مطرد؛ وتجدد مشكل بلتنمية استدامة احقيق تي ف شريكاًو نموياًت فاعالًولتغيير اي فساسية أة وقلشباب ا
يؤدي الى كسر حلقة الفقر المتوارث بين  اقتصادياً ايجابياً ه مردوداًلالستثمار في الشباب باعتبار أن او

لحداثة ايار خي فنعكس ي ياًياسسآخر والجتماعي، اإلنصاف اتحقيق بتمثل ي جتماعياًا مردوداًواألجيال، 
الواجبات، ولحقوق اساس ألى علشباب اقاربة مرتكاز االمستقبلية؛ وولحالية األجيال للمجتمع اعصرنة و



  

  

المدنية؛ والسياسية واالقتصادية والجتماعية المجاالت اي فالنوعية ولعامة امنطلقاتها وبادئها ممختلف ب
لمواطنة، اشروط وبادئ مفعيل تن م بعدها وما 2000 سنة حتىلعالمي للشباب العمل ارنامج ب قطالنوا
 اًدءبلمدني، المجتمع امنظمات ولحكومية االمؤسسات ولمجموعات اختلف مي فلشباب امام أتاحتها إوجوب و
لمشاركة اتيح تيث حلمدني، المجتمع انظمات محتى ولعمل امؤسسات ب اًرورملتعليمية االمؤسسة واألسرة ب
  .المجتمعوالمنظمة وللمؤسسة ولمشارك الشاب لتنوعة مضافة ميما ق
  

ليوم مبادرة غير مسبوقة من حيث ا بعدها وما 2000 سنة حتىيشكل برنامج العمل العالمي للشباب و  
د عيما ك  .اسي للتغيير والتنمية االقتصادية واالجتماعيةساالعتراف بقيمة الشباب كمورد بشري وعامل أ

عيشتهم؛ ممستوى ولشباب افاه رحسين تلكفيلة بااآلليات ولشروط اتعزيز للدولي االدعم ولوطني العمل لثيقة و
الة حتحسين للدولي االدعم ولوطني العمل لملية عوجيهية تبادئ ميتضمن وامة؛ عياسات السلل اًطارإيوفر و
  .إلسكواايها بلدان فما بلعالم، اناطق مختلف مي فلشباب ا
  

  بعدها وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل لبرنامج عشرة الخمس األولويات  -2
  

 األعضاء، البلدان مع بالتعاون بعدها، وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل برنامج أقر  
 على أولوية ذات أنفسهم والشباب البلدان اعتبرتها بقضايا مباشرة تتعلق التي عشرة الخمس األولويات
 العالمي؛ واالقتصاد الشباب) أ: (التالية الثالثة للتصنيفات وفقاً تحديدها تم وقد  .والدولي الوطني الصعيدين

  .ورفاهه الشباب) ج( المدني؛ والمجتمع الشباب) ب(
  
  العالمي واالقتصاد الشباب  )أ(
  

 استيعاب وبغية. والعولمة والعمالة؛ والتعليم؛ والفقر؛ الجوع هي أولويات أربع الفئة هذه تتضمن  
 سنة حتى للشباب العالمي العمل برنامج يقترح الشباب، على ةمولللع المحتملة والسلبية جابيةاإلي ثيراتأالت

    .العالمي االقتصاد سياق في الشباب تقدم لرصد واألهداف الغايات من جملة بعدها وما 2000
 السلبي رالتأثي من والتقليل العالمي، االقتصاد في الشباب مشاركة فرص تعزيز إلى الغايات تلك وتهدف
 ففرص الوطنية، الحدود عبر األموال رؤوس حركة يسرت العولمة أن من الرغم وعلى  .عليهم للعولمة
   كافية فرص تتوفر لم وما  .محدودة تزال ال الحراك هذا من خصوصاً والشباب البشر استفادة
 قدراتهم بتعزيز الكفيلة المعولمة األنشطة مختلف من مستبعدين الشباب يظل أن يرجح الحدود، عبر للتنقل

 إلى العالمي االقتصاد سياق في الشباب تقدم لرصد المقترحة الغايات تشير ولذلك،  .والتأهيلية المعرفية
 وبالحق الحدود، عبر المتاحة التعليمية الفرص بزيادة يرتبط ما منها األنشطة، من مجموعة تحقيق ضرورة

 الموجهة االجتماعي االدماج برامج وتوسيع الكافية، االجتماعية الحماية وعلى قانونية هوية على الحصول في
   لىإ وكذلك العالمي، االقتصاد سياق في الشباب تقدم رصد إلى المقترحة الغايات وترمي  .للشباب
   تزويدهم إلى كذلك وتهدف  .لهم الغذائي األمن وتوفير والشابات الشبان بين المدقع الفقر على القضاء
 سوق مكونات مختلف في مشاركتهم فرص تعزيز أجل من التدريبية بقدراتهم االرتقاء وإلى د،الجي بالتعليم
  .المستقبل في العمل

  
  
  



  

  

  )34(التعليم مجال في  )1(  
  

 وتقديمها المعلومات توفير أجل من المهني التوجيه في المستشارين من عدد تدريب  - أ    
 سوق في المطلوبة لمهاراتوا المهنية االحتياجات لطبيعة مسهب شرح ضمن للطالب
  العمل؛ وشروط األجور ومستوى العمل

  
 سوق في المتوفرة الوظائف عن معلومات نشر أجل من التوظيف مراكز من مزيد إعداد  - ب    

  والتعليمية؛ المهنية ومتطلباتها العمل
  

 صةالخا العمل سوق احتياجات تتناول التي النوعية البيانات قواعد من أكبر عدد تطوير  - ج    
 خريجي متناول في ووضعها اإلقليمية، وحتى والمحلية المناطقية الصعد كافة على والعامة
  والجامعي؛ والمهني العام التعليم

  
 مدربة عاملة قوى توفير أجل من المهنية والمدارس الخاص القطاع بين الشراكة تعزيز  -د    

 واالستفادة الخاص القطاع اتاحتياج لتلبية المطلوبة المهن وتتقن المهارة مستويات تكتسب
  تمويله؛ من

  
 والشباب العمل عن العاطلين المحتاجين الشباب إلعانة االجتماعية الحماية نظم توفير  - ه    

  بأسرها؛ 24- 15 سن في الشباب فئة تغطية يضمن بما المنظم، غير القطاع في العاملين
  

 مثل شابة، عاملة قوى إلى احتياجهاب تتميز معينة بقطاعات ترتبط تدريبية نظم إنشاء دعم  - و    
  المعلومات؛ وتكنولوجيا االتصاالت وقطاع والتشييد البناء قطاع

  
 الشباب، لجميع التعليمية الفرص يتيح مما الجدارة، لمبدأ اًخاضع وجعله البعثات نظام دعم  - ز    

 والعشائري الطبقي انتمائهن عن النظر بغض علمية بقابلية يتمتعن اللواتي الشابات سيما ال
  اإلثني؛ أو

  
 الخاص القطاع مؤسسات بين التشبيك خالل من وذلك التعليم، لتمويل جديدة منافذ إيجاد  - ح    

 تلبي ومهارات مهنية مخرجات تمويل ضمان أجل ومن التعليم، ومؤسسات والحكومي
  القطاعات؛ هذه احتياجات

  
 المهني التعليم شأن من تقلل ال دةجدي ثقافة إيجاد على والحث اإلعالمية، التوعية زيادة  -ط    

 على الطلب تقليص أجل من وذلك الجامعات، في القبول نظم في النظر إعادة مع وتتزامن
 المهارات، اكتساب في سريعة مهنية دورات اتباع على والتشجيع اإلنسانية، الدراسات
  .مجزية عوائده بجعل اليدوي العمل دور وتعزيز

  
  

                                            
 الوطنية السياسات - اإلسكوا منطقة في العامة السياسة قضايا ،)اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة  )34(

 .2010 للشباب، العالمي العمل برنامج إطار في للشباب



  

  

  )35(العمالة مجال في  )2(  
  

 المتطورة التقنيات قطاع في واالستثمارات العمالة الكثيفة االستثمارات بين التوازن تعزيز  - أ    
  للشباب؛ الكامل التوظيف يضمن بما

  
 نظامي، غير وآخر وخاص عام قطاع بين العمل أسواق بتجزئة المتعلقة العوائق تجاوز  - ب    

 األجور في التباين من لحدوا القطاعات هذه في العمل وشروط أوضاع تحسين طريق عن
  الشباب؛ توظيف في واالجتماعي االقتصادي دورها تأدية من وتمكينها بينها،

 اإلصالح في واالستمرار الشروع خالل من العمل، فرص لخلق مؤاتية بيئة إيجاد  - ج    
 مهام اختالف مع( سواء حد على والخاص العام القطاعين تخص مسألة وهي المؤسسي،
 مفهوم وفق واإلدارة، والشفافية المحاسبة مثل قضايا وتمثل  ).منهما كل في اإلصالح
  واالستثمار؛ العمل فرص من المزيد لخلق قوية محركات الرشيدة، الحوكمة

  
 العمل، فرص لتوفير األساسية الشروط من ذلك باعتبار المشاريع استحداث تشجيع  -د    

 خلق في للغاية فعالة أساليب أنها ثبت التي والمتوسطة الصغيرة المشاريع إنشاء وخاصة
  للشباب؛ اًاستقرار وأكثر أفضل عمل فرص

  
 االحترام على المبني اإلقليمي االقتصادي التكامل وكذلك المنطقة في التعاون تعزيز  - ه    

 معدالت لرفع محاولة أية في عنها غنى ال ملحة ضرورة باعتباره المشتركة، والمصلحة
  .والقطاعي اإلجمالي الصعيدين على الشباب تشغيل

  
  والفقر الجوع مجال في  )3(  

  
  الزراعية؛ المناطق في الحياة وجاذبية الزراعة عائدات تعزيز  - أ    
  الدخل؛ لدر الالزمة المهارات على الشباب تدريب  - ب    
  للشباب؛ أراضٍ منح  - ج    
  .وتوزيعها االغذية إنتاج في والريف الحضر شباب بين التعاون  -د    

  
  المدني والمجتمع بالشبا  )ب(
  

 القرار، صنع في والمشاركة الفراغ، وأوقات البيئة، هي أولويات، خمس الفئة هذه تتضمن  
 المدني المجتمع حيز اتّساع أسفر وقد  .األجيال بين والعالقات واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجيا
 أصبحت إذ التنمية، في الفاعلة اتالجه تركيبة في تحول عن والسياسية االقتصادية التنمية في ومشاركته

 برنامج يسلّم ولذلك، . الشباب فيها بما المجتمعية، والقوى المؤسسات مختلف فيه تشارك جماعياً شأناً التنمية
 مسار دفع في األساسيين الفاعلين من هم الشباب بأن بعدها وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل
 بشكل االستفادة على وجماعاته المجتمع قدرة لتنامي مؤشّرين واستقالليته المدني المجتمع توسع ويعد . التنمية
 عن مستقّل بشكل التحرك وعلى غيره، دون المواطنة مبدأ أساس على وقيمها، البالد إمكانيات من عادل
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 خالل من الشباب، وخصوصاً المجتمع، مكونات مختلف مشاركة تفيعل في ذلك ويصب  .وأجهزتها الدولة
  .والتنفيذ القرار اتخاذ آليات في مستمرة مشاركة تأمين

  
 الرسمي البيئي التثقيف إلى الحاجة تلبية المدني المجتمع في الشباب فئة وغايات أهداف من والمرجو  
 المجتمعات قيادات ولتدريب والثانوي االبتدائي المستويين على المعلمين لتدريب إليه واالستناد الرسمي، وغير
 أوقات بأنشطة القيام في خصوصاً والشابات الشبان حقوق حماية والغايات األهداف هذه وتشمل  .ةالمحلي
 والثقافة والفن التسلية بأنشطة للقيام الفرص على الشباب حصول بضرورة الوطني االعتراف وتعزيز الفراغ؛

 وتشجيع القرار؛ صنع مليةع وفي المجتمع حياة في وفعال تام بشكل الشباب إشراك على والعمل والرياضة؛
 إلى الدعوة طريق عن األجيال بين بالتضامن والنهوض القرار؛ صنع مستويات جميع على الشباب مشاركة
 الشباب وحصول ؛سناً األكبر االشخاص وجيل الشباب جيل بين والمنتظم البناء الطوعي للتفاعل فرص خلق
 شبكة الى ويسر بمجانية ووصولهم تصاالتواال المعلومات تكنولوجيا مجال في أساسي مستوى على
  .رنتاالنت

  
 المجتمع في الشباب مشاركة مجال في المطلوب السعي فسيكون اإلسكوا منطقة بلدانل بالنسبة ماأ  
 بعدها وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل برنامج من المستقاة التدخالت بعض على التركيز المدني
  :التالية المجاالت في
  

  البيئة مجال في  )1(  
  

 لتعريف تدريبية برامج وتوفير البيئي، التعليم على الدراسية المناهج في التركيز زيادة  - أ    
  لمادتهم؛ البيئية بالجوانب المعلمين

  
 الشباب واستخدام الدولي، الصعيد على البيئية بالقضايا المتصلة المعلومات نشر تسهيل  - ب    

  ؛بيئياً السليمة للتكنولوجيا
  

  وتحسينها؛ وصونها البيئة حماية في المشاركة على الشباب تشجيع  - ج    
  

 بين واسع نطاق على البيئية القضايا عن المعلومات لنشر كأداة اإلعالم وسائط دور تعزيز  -د    
  .الشباب جماهير

  
  الفراغ وقت شغل أنشطة مجال في  )2(  

  
 جزءاً واعتبارها بالشباب المتعلقة والبرامج السياسات في الفراغ وقت شغل أنشطة إدماج  - أ    

  منها؛ أيتجز ال

  النظامية؛ الدراسية المناهج في الفراغ وقت شغل أنشطة إدماج  - ب    

  .االتصال وسائط في الفراغ وقت شغل أنشطة إدماج  - ج    
  
  



  

  

  القرار صنع وفي المجتمع حياة في والفعالة الكاملة الشباب مشاركة مجال في  )3(  
  

 فرص من أفضل نحو على االستفادة من لتمكينهم المعلومات إلى شبابال وصول تعزيز  - أ    
  لهم؛ المتاحة المشاركة

  
 لها والتقني والتعليمي المالي الدعم تقديم خالل من بها والنهوض الشباب جمعيات تشجيع  - ب    

  أنشطتها؛ وتشجيع
  

 الشباب واغلش تمس التي الوطنية والخطط السياسات تصميم في الشباب مساهمة مراعاة  - ج    
  وتقييمها؛ والخطط السياسات هذه تنفيذ وفي

  
  والدولي؛ واإلقليمي الوطني الصعيد على الشباب منظمات ينب التعاون توثيق  -د    

  
 للشباب ممثلين وإشراك الدولية المحافل في الشباب مشاركة تعزيز الى الحكومات دعوة  - ه    

  .الوطنية الوفود في
  
  ورفاهه الشباب  )ج(
  

 والشابات، والفتيات والمخدرات، األحداث، وجنوح الصحة، هي أولويات، ست الفئة هذه تتضمن  
 تردي من العالم أنحاء شتّى في الشباب ويعاني  .المسلّحة والصراعات البشرية، المناعة نقص وفيروس
 اتالممارس شيوع الى األحيان أغلب في ذلك ويعود . تهددها التي المخاطر وتزايد الصحية أوضاعهم
 الصحي المستوى رفع على تعمل سلوكية أنماطاً تعزز ونظم سليمة صحية بيئة غياب وإلى الضارة، التقليدية

 مأمونة معيشية بيئة وجود عدم أبرزها المحددات، من بجملة للشباب الصحي الواقع ويتأثر  .للمجتمعات
 استهالك وتزايد المياه، مصدرها تيوال والطفيلية المعدية باألمراض اإلصابة وخطر التغذية، وسوء وصحية،

 للشباب، إيجابية حياتية ظروف فيها تتوفر سليمة وصحية مجتمعية بيئة وإليجاد . والمخدرات والكحول التبغ
 المناعة نقص وفيروس الصحة، قضايا على بعدها وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل برنامج ركّز

 وعلى األحداث؛ وجنوح المخدرات، استعمال وإساءة ،)اإليدز( سبالمكت المناعة نقص متالزمة/البشرية
 والغايات األهداف وتدعو  .المسلح النزاع ظّل في والشابات الفتيات بأوضاع والعناية الشباب رفاه تحقيق
 الشباب لجميع الشاملة الصحية والخدمات المعلومات على الحصول إمكانية إتاحة إلى الشباب برفاه الخاصة
 ومعالجة اإليدز؛/البشرية المناعة نقص فيروس مثل األمراض، من عدد على القضاء وإلى معقولة؛ بكلفة
 ضرورة على المقترحة والغايات األهداف تركّز األحداث، مجال وفي  .الشباب صفوف في المخدرات تعاطي
 من 3 الهدف مع شياًتما الجنسين، بين المساواة تعزيز إلى ترمي كما  .للجرائم الشباب ارتكاب معدل خفض

 المسلحة الصراعات في الشباب اشتراك معالجة على التركيز بضرورة تسلّم وهي  .لأللفية اإلنمائية األهداف
  .شيء كل قبل السلم ثقافة وبناء

  
 التدخالت من جملة على الشباب رفاه على المحافظة مجال في التركيز يمكن بلدان اإلسكوا، وفي  
   2000 سنة حتى للشباب العالمي العمل برنامج من مستوحاة عملية مقترحات إلى اًاستناد وذلك القطاعية،

  :كالتالي بعدها، وما
  



  

  

  الصحة مجال في  )1(  
  

 في المذكورة الوطنية األهداف وتحقيق للجميع، األساسية الصحية الخدمات توفير  - أ    
  االجتماعية؛ والعدالة المساواة على القائمة الصحة استراتيجيات

  
 والكوليرا والسل المالريا مثل البشر، بحياة تودي التي الرئيسية األمراض على القضاء  - ب    

  المناعة؛ نقص وفيروس التيفوئيد وحمى
  

توعية  برامج إدراج خالل من والثانوية، االبتدائية المرحلتين في الصحي التعليم تطوير  - ج    
  المرحلتين؛ اتينله الدراسية المناهج في وممارساتها األولية الصحة حول

  
 المسؤولية تعزيز بغية والصحية التعليمية والمؤسسات الحكومات بين التعاون تشجيع  -د    

 لهذا الالزمة والمهارات المعارف وتوفير صحي، حياة أسلوب اعتماد تجاه الشخصية
  الغرض؛

  
  .ئمةمال تثقيفية برامج ووضع واإلنجابية، الجنسية وكذلك الصحية بالخدمات النهوض  - ه    

  
  األحداث جنوح مجال في  )2(  

  
 واالقتصادية االجتماعية والخدمات الفرص وتوفير الوقائية، للتدابير األولوية إعطاء  - أ    

  الحضرية؛ المناطق إلى الهجرة عن الشباب لثني الريفية للمناطق المالئمة واإلدارية
  

 على العنف آثار حول الشباب ةلتوعي وتدريبية تثقيفية برامج وإقامة إعالمية حمالت تنظيم  - ب    
  بأسره؛ والمجتمع المحلي والمجتمع األسرة

  
  .السوابق ألصحاب التأهيل خدمات توفير  - ج    

  
  المخدرات استعمال مجال في  )3(  

  
 بين المخدرات على الطلب تقليل إلى الهادفة البرامج في والشابات الشبان منظمات إشراك  - أ    

  الشباب؛
  

  وتأهيلهم؛ والتبغ، الكحول مدمني والشباب المخدرات، دمنيم الشباب معالجة  - ب    
  

  .الشباب مدمني المخدرات والمتعاطين بها رعاية  - ج    
  
  
  
  



  

  

  الشابات الفتيات مجال في  )4(  
  

 بالحقوق التام تمتعهن وكفالة الشابات، ضد التمييز على للقضاء الالزمة التدابير اتخاذ  - أ    
 على قائمة وبرامج للعمل وخطط شاملة سياسات وضع خالل من األساسية، والحريات
  الجنسين؛ بين المساواة

  
 االبتدائي التعليم إلى المساواة، قدم وعلى ،عموماً والشابات الفتيات وصول ضمان  - ب    

والعالي؛ الثانوي التعليم إلى المساواة قدم على وصولهن وضمان المرحلة، هذه وإكمالهن  
  

 وصولهن وضمان والتغذية الصحة مجال في والشابات لفتياتا ضد التمييز على القضاء  - ج    
  الصحية؛ الخدمات الى

  
 عمل أي أداء ومن االقتصادي، وغير االقتصادي االستغالل من والشابات الفتيات حماية  -د    

  بصحتهن؛ ضاراً يكون أو تعليمهن مع يتعارض
  

 البنات، قتل سيما وال العنف، أشكال جميع من والشابات الفتيات تحمي تشريعات سن  - ه    
  .وتنفيذها

  
  البشرية المناعة نقص مجال في  )5(  

  
 الجنسية الصحة مجال في وخدمات وميسورة، النوعية جيدة أولية صحية خدمات توفير  - أ    

  الجنسي؛ باالتصال المنقولة األمراض منها مواضيع حول تثقيفية وبرامج واإلنجابية،
  

  السيئة؛ الصحية الممارسات جراء من الشباب دىل واالعتالل المرض من الوقاية  - ب    
  

  .الشباب على الجنسي االعتداء على القضاء  - ج    



  

  

  والتوصيات الخالصة  -سادساً
  

  خالصةال  -ألف
  

 العمالة مجال في التحديات من مجموعة اإلسكوا بلدان في الشباب واجه األخيرة، السنوات في  
 واالجتماعية االقتصادية ومشاركتهم إدماجهم مستويات على رتأثوالصحة  االجتماعية والمشاركة والتعليم

 بدرجات ذلك كان ولو البلدان، من كثير في الشباب إقصاء من متعددة أوجه بروز إلى وأدت والسياسية،
 وتعليمية ديمغرافية وهي ومتنوعة، كثيرة وعوامله اإلقصاء وأسباب . بينها وفيما البلدان داخل متفاوتة
 أنشطة وإقامة للشباب، معلنة وطنية سياسات صياغة ضرورة هنا ومن  .وإثنية وسياسية صاديةواقت وثقافية
 رأس على اإلقصاء معالجة إدراج وينبغي . اإلقصاء هذاوعوامل  مظاهر شتى لمعالجة الجوانب متعددة
 أيضاً وينبغي  .العامة السياسات صلب في وكذلك التنموية، والسياسات للشباب الوطنية السياسات أولويات
 عملية سياسات وتنفيذ صياغة في وتساهم للشباب المجتمعية األدوار تحدد البلدان في معرفية أطر وضع

  .خاصة فئة عتبارهماب الشباب تستهدف
  

  .اإلسكوا بلدان في الشباب إقصاء واقع تحليل في واإلقليمية العالمية المتغيرات دور تجاهل يمكن وال  
 العالمية، االقتصادية بالتحوالت يتأثر العالم مناطق مختلف فيها تشترك ظاهرة بصفته الشباب فإقصاء

 على األفراد اكحر ومستويات العالي، التعليم وخصوصاً التعليم وتوجهات الدولية، العمل سوق وتحوالت
 تجمع كلية مقاربة ضمن المتحرك سياقه في الشباب إقصاء فهم ينبغي ولذلك . واإلقليمي الدولي المستويين

 أن يجب بل مؤقتة، أو آنية تدخالت تحديد على الشباب إقصاء معالجة تقتصر وال  .والدولي المحلي بين
 اليوم، المجتمعي والتهميش والبطالة األمية ضحايا لدى اإلقصاء لمعالجة عملية تدابير اتخاذ التدخالت تشمل
 دون والحؤول اإلقصاء حاالت الستباق يويةالح المجاالت في استراتيجية وتدابير تشريعات وإقرار جهة، من

 القريب المستقبل وتشمل الراهن الوضع تتخطّى التحديات ألن وذلك المستقبل، في الشابة باألجيال مسها
  .والبعيد والمتوسط

  
 سياسات وضع عة،المتوق وآفاقه وواقعه طبيعته بحكم اإلسكوا، بلدان في الشباب إقصاء ويستدعي  
 ألهداف وفقاً تدريجياً اإلقصاء مظاهر امتصاص إلى تهدف وكلية قطاعية تدابير واتخاذ واستثنائية، خاصة
 بخفض الكفيلة التدابير هذه صياغة وفي  .اإلقصاء ضحية الشبابية للفئات الكمي التوسع في والتحكّم محددة

   بلد لك خصائص بين التوفيق يجب بلدان المنطقة، من العديد في االجتماعية الفوارق مستويات
 االجتماعيين الفاعلين ومختلف الشباب إشراك وينبغي  .للشباب العالمي العمل برنامج عمل وآليات وأولويات

 لضمان والموازنات اإلمكانات وتوفير الشباب، إقصاء إلى الهادفة والتدخالت السياسات إعداد عملية في
 اإلقليمية والمبادرات الوطنية بالبرامج عضهاب يرتبط متعددة صيغاً تأخذ أن التدخالت لهذه ويمكن  .نجاحها
  .والدولية

  
بلدان  من العديد بها تمر التي واالقتصادية واالجتماعية السياسية األوضاع تقف أال على العمل ينبغي  
 السعي يجب بل . المنطقة في الشباب إقصاء على القضاء برامج من العديد ومتابعة تنفيذ أمام عائقاً اإلسكوا

 الموجودة البرامج تنفيذ لمواصلة الموضوعية والظروف اإلمكانات كل وتوفير العقبات هذه وزتجا إلى
 مختلف في الشباب إقصاء تقليص إلى الهادفة والدولية واالقليمية المحلية والمبادرات المشاريع وتكثيف
 العمل لبرنامج سكوااإل بلدان استجابة تعزيز إلى الهادفة التوصيات من عدد يلي وفيما  .اإلسكوا مناطق
  .بعدها وما 2000 سنة حتى للشباب العالمي



  

  

  التوصيات  -باء
  

 ينبغي بها، خاصة تحديات تواجه ديمغرافية اجتماعية فئة باعتبارهم الشباب لقضايا مقاربتها سياق في  
 مرتبطة تكون بالشباب خاصة وطنية سياسات تضع وأن حديثة علمية منهجيات الحكومات تتبنّى أن
 للشباب العالمي العمل برنامج مع ومتماشية الوطنية، اإلنماء خطط في ومدمجة األخرى، القطاعية سياساتبال

 إقصاء معالجة وتستدعي  .الصلة ذات المتحدة لألمم العامة الجمعية قرارات ومع بعدها وما 2000 سنة حتى
 الشباب ديناميكية وتوظيف جتماعيةا توازنات إحداث بهدف االستراتيجية التدخالت من جملة اعتماد الشباب
 واتخاذ واألمن، التنمية في الشباب لدور جديدة رؤية وضع يستدعي اإليجابي التوظيف وهذا  .إيجابياً

 والمجتمعية االقتصادية ومشاركتهم تمكينهم من تحد التي التحديات لمختلف للتصدي الالزمة اإلجراءات
 قطاعية تدخالت وإقرار جهة، من الشباب، إقصاء معالجة في يدةجد مبادئ اعتماد ذلك ويستدعي  .المطلوبة
 جهة من للشباب، العالمي العمل برنامج ومع اإلسكوا منطقة في الشباب إقصاء مجاالت طبيعة مع تتناسب
 في المتوقّعة وأوجهه المعاشة اإلقصاء أوجه لمعالجة ديناميكية آلية إنشاء ينبغي ذلك، ولتحقيق  .ثانية

  .المستقبل
  

 والتنظيمية المؤسسية التحوالت من مجموعة تنفيذ على اإلقصاء قضايا معالجة عملية سير ويتوقّف  
  :يلي ما أهمها من
  

  للشباب العالمي العمل لبرنامج التوجيهية بالمبادئ االلتزام  -1
  بعدها وما 2000 سنة حتى   

  
 الشباب فئة تستهدف سياسات لىع للشباب واالقتصادي االجتماعي اإلقصاء تجاوز محاوالت تعتمد  
 خالل من وذلك والتنمية، العامة الحياة مجاالت شتّى في إشراكها ينبغي اجتماعية- ديمغرافية فئة باعتبارها
 االقتصاد في الشباب لمشاركة المؤيدة واالستراتيجيات والسياسات والمنهجيات التوجيهية بالمبادئ االلتزام

 حددها التي والغايات واألهداف واألولويات العمل ببرنامج االستعانة أهمية زتبر السياق، هذا وفي  .والمجتمع
  .والسياسي واالقتصادي االجتماعي واقعها وحي من للشباب وطنية سياسات صياغة على البلدان لمساعدة

  
  تشريعية تدابير اتخاذ  -2

  
 المؤسسات ومسؤوليات ممها تحدد التي التشريعية األطر تحديد على الشباب سياسات نجاح فيتوق  
 تحدد األطر وهذه  .منها كل ووظيفة عالقاتها وطبيعة الشباب بقضايا المعنية الحكومية وغير الحكومية
  .بينها فيما والشراكة التعاون وآليات المؤسسات عالقات

  
  مؤسسية تدابير اتخاذ  -3

  
 أحياناً عليه يترتب التعدد ذاوه . متعددة مؤسسات بين ، بحكم طبيعتها،الشباب قضايا معالجة تجمع  
 أهداف تحقيق يعيق وقد الحكومية، وغير الحكومية المؤسسات بين والمسؤوليات المهام في تعارض أو تداخل
 تطوير الشباب لقضايا الرشيدة اإلدارة تستدعي ولذلك،  .بالشباب المعنية والكلية القطاعية التنموية البرامج
 القطاعات بين والتنسيق الشباب بقضايا تعنى مختصة فنية مؤسسة إنشاء وخصوصاً المؤسسي، الجانب



  

  

 تعنى التي المجاالت في االستثمار وتشجع والسياسية واالجتماعية االقتصادية أولوياتهم تتناول التي المختلفة
  .الشبابية بالموارد

  
  السياسات لصياغة الفني الجانب تطوير  -4

  
 صياغة لعملية الفني الجانب تطوير إلدماجهم، الالزمة اساتالسي ووضع الشباب، قضايا إدارة بتتطل  

  .يمهايوتق ومتابعتها وتنفيذها الشباب سياسات لوضع مؤهلة فنية وطنية قدرات بناء سيما وال السياسات، تلك
 الشباب إقصاء أوجه مختلف معالجة بتولي كفيلة متخصصة فنية إدارات في تواجدها المقترح القدرات وهذه

  .إدماجه آليات وتوفير
  

  التمويل توفير  -5
  

 الوطنية والخطط السياسات وتنفيذ بمتابعة المعنية الحكومية وغير الحكومية المؤسسات تحديد ينبغي  
 أو الكلية السنوية الموازنات من مناسبة مالية مبالغ تخصيص خالل من لها الالزم التمويل وتوفير للشباب،
 اإلنمائية الخطط أولويات مع يتماشى بما أولوياتها وتحديد زناتالموا تلك توزيع وينبغي. القطاعية

 الديمغرافية-االجتماعية الفئات على التركيز مع إقصائه، ومجاالت الشباب وواقع الوطنية، واالستثمارية
 واستحداث خاصة، تدريبية فرص عن الباحثين أو األولى للمرة عمل فرصة عن الباحثين مثل المستهدفة،

  .الحاضر الجيل دماجإل ةمناسب فرص
  

  والمتابعة التقييم آليات تحديد  -6
  

 التدابير لتقييم ضروري وذلك. ومتابعتها المقترحة السياسات لتقييم الالزمة اآلليات تحديد ينبغي  
 بنود ومراجعة تجاوزها، وآليات المعوقات طبيعة ولتحديد مرحلة، كل في بعد المتخذة وغير المتخذة

  .الميدانية المعطيات حسب ةالمقرر السياسات
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