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السياسة الوطنية للشباب :أولويات وصيغ

السياسة الوطنية للشباب ھي في المقام األول تعبير عن التزام المجتمع بمواطنيه،
وإعالن عن رؤية وطنية مشتركة للجيل الحالي من الشباب .فھي تحدد احتياجات ھذه
الفئة وأولوياتھا ،وتوفر أساساﹰ لتوزيع الموارد الالزمة لتلبية احتياجات الشباب توزيعاﹰ
عادالﹰ .ويشكﹼل تنفيذ سياسة وطنية للشباب مقاربة واقعية لھا دالالتھا المتمثلة في إشراك
الشباب في عمليات صنع القرار في بالدھم من خالل مشاركتھم النشطة في وضع ھذه
السياسة وتنفيذھا.

09-0368

-2-

السياسة الوطنية للشباب :أولويات وصيغ
ما ھي السياسة الوطنية للشباب؟
السياسة الوطنية للشباب ھي عبارة عن نصوص تصدر عن جھات حكومية رسمية ،وتتضمن
التوجھات العامة للدولة بخصوص الشباب .وھي تحدد جملة من التدخالت والتدابير ،المباشرة أو غير
المباشرة ،الھادفة إلى تحقيق األھداف الكمية أو النوعية الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة
 2000وما بعدھا .فتؤدي إلى إدماج الشباب وإشراكھم في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة.
ما ھي مبادئ السياسة الوطنية للشباب؟
ما من صيغة إلزامية لما ينبغي أن يكون عليه مفھوم السياسة الوطنية للشباب وھيكلھا ومحتواھا.
فعلى كل دولة أن تقرر مثل ھذه األمور على قاعدة تراثھا االجتماعي والثقافي ،ووجھات نظر كافة أصحاب
الشأن .ولكن السياسة الوطنية للشباب تستند إلى المبادئ األساسية الثالثة التالية:
) (1النﹼظرة اإليجابية التي تلغي تھميش فئة الشباب ،وتكرس مفھوم المشاركة في التنمية؛
) (2تلبية احتياجات الشباب ،وحلّ مشاكلھم ،واألخذ بتطلﹼعاتھم وابتكاراتھم؛
) (3االستفادة من قدرات الشﹼباب كمورد بشري رئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
ما ھي القضايا األساسية التي تعالجھا السياسة الوطنية للشباب؟
) (1قضايا تشمل كافة القطاعات ،أي مشاركة الشباب ،والشباب واإلنماﺀ ،والشباب والسالم،
والشباب واإلصالح والحكم الديمقراطي؛
) (2قضايا قطاعية ذات أولوية ،أي التعليم ،والتوظيف ،والصحة ،والفقر ،والجوع ،والعولمة،
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة
المكتسب )اإليدز( ،والبيئة ،وسوﺀ استخدام المخدرات ،وانحراف األحداث ،واألنشطة الرياضية
والترفيھية؛
) (3قضايا الشباب والخدمات ،أي الخدمة العسكرية ،والخدمة االجتماعية التطوعية ،والخدمة
الدولية ،وتبادل الخبرات؛
) (4مجموعات الشباب الفرعية ،أي الشباب الحضري ،والشباب الريفي ،والذكور واإلناث من
الشباب ،والطالب ،والعمال الشباب ،والمعاقون من الشباب ،والالجئون والمھاجرون من
الشباب ،وغيرھا من المجموعات.
وقد أُ درجت ھذه القضايا ضمن األولويات الخمس عشرة في برنامج العمل العالمي للشباب الموزعة
في المجموعات الثالث التالية:

-3أ-

المجموعة األولى :الشباب في االقتصاد العالمي (1) :الجوع والفقر ) (2التعليم ) (3العمالة
) (4العولمة؛

ب  -المجموعة الثانية :الشباب في المجتمع المدني (5) :البيئة ) (6أنشطة أوقات الفراغ
) (7مشاركة الشباب مشاركة كاملة وفعالة في حياة المجتمع واتخاذ القرارات ) (8تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ) (9العالقات بين األجيال؛
ج  -المجموعة الثالثة :الشباب ورفاھه (10) :الصحة ) (11جنوح األحداث ) (12إساﺀة استعمال
المخدرات ) (13الفتيات والشابات ) (14فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة
المكتسب )اإليدز( ) (15الصراع المسلح.
نموذج عن األھداف ذات الصلة بسياسات التعليم والعمالة الخاصة بالشباب
الغايات
التعليم:

األھداف

الغاية  :5تعزيز فرص الحصول على التعليم الھدف  :1 - 5تحقيق تعميم إمكانية الحصول على التعليم األساسي الجيد
الجيد وكفالة أن يكون تعليم الشباب بنوعيه وكفالة المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول عام 2015؛
الرسمي وغير الرسمي داعماﹰ الستمرار
الھدف  :2 - 5بين عامي  2005و ،2015تحقيق زيادة قدرھا  50في المائة
عملية التعلم وتنمية المھارات مدى الحياة
في نسبة الطالب الذين يتمون مرحلة التعليم الثانوي؛
الھدف  :3 - 5بحلول عام  ،2015صوغ وتنفيذ سياسات ترمي إلى تشجيع
االنتقال إلى مراحل التعليم الجيد التالية للمرحلة الثانوية ،بما في ذلك التعليم
المھني والبرامج غير الرسمية وغيرھا من فرص بناﺀ القدرات؛
الھدف  :4 - 5كفالة توافر فرص التعليم المھني والتقني والتدريب على
المھارات لجميع الشباب بحلول عام 2015؛
الھدف  :5 - 5بحلول عام  ،2015صوغ وتنفيذ نظم وطنية لضمان الجودة في
التعليم بناﺀ على معايير وأدوات متفق عليھا دولياﹰ؛
الھدف  :6 - 5بحلول عام  ،2015تحقيق زيادة بمقدار الثلثين في نسبة
الشابات والشبان الذين لديھم القدرة على استخدام الحواسيب واإلنترنت
بوصفھما أداة للتعلم واكتساب المعرفة.
العمالة:
الغاية  :6زيادة فرص العمل الكريم والمنتج الھدف  :1 - 6بين عامي  2005و ،2015تنصيف نسبة الشباب غير
المندرجين في إطار التعليم وال في إطار العمالة؛
المتاحة للشباب
الھدف  :2 - 6بين عامي  2005و 2015تنصيف نسبة الشباب العاملين في
وظائف ذات وضع ضعيف؛
الھدف  :3 - 6بحلول عام  2015تضييق الفجوة بين معدالت بطالة الشباب
ومعدالت بطالة الكبار.
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ما ھي وظائف السياسة الوطنية للشباب؟
) (1تحدد السياسة الوطنية للشباب بوضوح موقع الشباب ،ودورھم في المجتمع ،ومسؤولية المجتمع
تجاه الشباب استنادﹰا إلى رؤية يضعھا الشباب في مجتمع الحاضر والمستقبل؛
) (2تأخذ السياسة الوطنية للشباب في االعتبار احتياجات الشباب ومشاكلھم وطموحاتھم على أساس
متكامل ومتوازن يدعم تساوي الفرص للشباب من الجنسين؛
) (3تشجع السياسة الوطنية للشباب إنشاﺀ الخدمات والبنى المناسبة لتلبية احتياجات الشباب
وطموحاتھم من منظور يعمل ألجل الشباب ومعھم على تحسين أوضاعھم؛
) (4تشجع السياسة الوطنية للشباب على مساھمة الشباب بنشاط في حياة المجتمع ،وفي عمليات
اتخاذ القرار ،وذلك لتعزيز تأثيرھم على التنمية الوطنية والتعاون الدولي.
ما ھي األدوات والبيئة المؤاتية لوضع سياسة وطنية للشباب؟
يتطلب التوجه العام نحو سياسة وطنية للشباب وجود أدوات تمكينية مثل:
) (1الدستور الوطني؛
) (2التشريعات التي تتعلق بالشباب ،والتعليم ،والتوظيف ،والصحة ،والبيئة ،والخدمة التطوعية،
وغيرھا من التشريعات؛
) (3استراتيجية التنمية الوطنية وأولوياتھا؛
) (4خطط التنمية الوطنية وسياساتھا؛
) (5وثائق قانونية دولية وإقليمية حول الشباب يصادق عليھا البرلمان الوطني للبلد المعني.
ما ھي أھداف السياسة الوطنية للشباب وغاياتھا؟
تتمثل األھداف والغايات في ما يلي:
) (1تطوير إمكانات الشباب ،من روحية وأخالقية وفكرية ومھنية وبدنية ،إلنتاج مواطنين صالحين
وقياديين وحافظين للتراث الثقافي؛
) (2تشجيع مساھمة الشباب في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وفي عمليات اتخاذ القرار على
المستويات كافة؛

-5) (3حماية حقوق الشباب وتعزيز حس المسؤولية لديھم لكي يكونوا أفرادﹰا فاعلين في المجتمع ،بما
ق في تشكيل المنظمات ،والحق في التعبير ،والسفر ،والتجمع ،وفي الحصول على
في ذلك الح ﹼ
التعليم والخدمات الصحية ،وفرص العمل؛
) (4دعم األنشطة خارج المدارس ،مثل جمعيات الشباب ،وتشجيع خدمات الشباب التطوعية في
المجتمع المحلي ،وبرامج تبادل الشباب لتحقيق مشاركتھم في جھود التعاون الدولي وفي
المجال الثقافي؛
) (5توفير الحماية واإلرشاد للشباب ،ال سيما الذين يعيشون في ظروف صعبة وفي عائالت
محرومة اقتصادياﹰ ،واألحداث المنحرفين ،والشباب من السكان األصليين ومن ضحايا التمييز
العنصري.
ما ھي مبررات وضع سياسة وطنية للشباب؟
للسياسة الوطنية للشباب منافع عامة منھا:
) (1توفير إطار عمل وطني ومجموعة أولويات لتطوير سياسات وبرامج للشباب؛
) (2ترسيخ منظور شامل الحتياجات الشباب وطموحاتھم ،وتعميم ھذا المنظور على جميع
القطاعات؛
) (3تشجيع المواطنة والخدمة العامة بين الشباب في سبيل اإلنماﺀ الوطني والتعاون الدولي؛
) (4خلق أھداف وطنية للشباب والحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص تتعلق بسياسة
الشباب.
من ھي الجھات المسؤولة عن صياغة سياسة وطنية للشباب واعتمادھا؟
تتولى المجالس الوطنية للشباب أو الوزارات أو الھيئات واللجان المعنية بالشباب صياغة السياسة
الوطنية للشباب ،وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب ،وبدعمﹴ من منظمات األمم
المتحدة ذات الصلة .وتقوم الحكومة ومجلس الوزراﺀ باعتماد ھذه السياسة لكي يصار إلى الشروع في
تنفيذھا.
ما ھو اإلطار العام لسياسة وطنية للشباب؟
توفر رؤية وطنية لدور الشباب في المجتمع
تتركز الرؤية الوطنية على نقاط أساسية أھمھا أن فئة الشباب ھي ھدف التنمية ووسيلتھا ،وأنﹼھا
عنصر أساسي من عناصر التغيير والتطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي .والسياسة الوطنية للشباب
ھي بمثابة إعالن لألولويات والتزام بھا .وھي تؤسس للوجھة التي سيعتمدھا البلد ،والدعم العملي الذي ينوي

-6توفيره لشبابه وشاباته .وينطوي عنوان ھذه الرؤية على لمحة عن الشباب وتحلي ٍل ألوضاعھم .فھو يشكﹼل
رؤية وطنية وإطاراﹰ جامعﹰا حول انخراط أولئك الشباب في الحياة المجتمعية والوطنية .وتتبلور ھذه الرؤى
والمفاھيم في بعض األمثلة الفعلية التالية:
) (1تمكين الشباب وإشراكھم في عملية بناﺀ الدولة وفي صنع القرار ،من خالل دعم الجھود الرامية
إلى تعزيز قدرات الشباب ومھاراتھم وتحسين الفرص المتاحة أمامھم )ونذكر مثالﹰ االستراتيجية
الوطنية للشباب في البحرين(؛
) (2تنمية روح المواطنة لدى الشباب من خالل تعزيز مبادئ العدالة االجتماعية ،وتكريس مفھوم
المواطنة المستند إلى الحقوق والواجبات ،وتھيئة شباب منتم ومحب لوطنه وثقافته ،ومشارك
في تنمية الوطن وتطوره مشاركة كاملة وبناﺀة وفاعلة )ونذكر مثالﹰ السياسة الوطنية للشباب في
جامايكا(؛
) (3تنشئة شباب واع لذاته وقدراته ،وواسع االطالع .وتنمية شباب ينعم بصحة جيدة جسدياﹰ
وعقليﹰا وعاطفيﹰا ونفسيﹰا )ونذكر مثالﹰ خطة تنمية الشباب في الفلبين(؛
) (4تفعيل منظور شبابي للتنمية يستھدف الشباب كمجموعة اجتماعية لھا احتياجاتھا الخاصة،
ويشكﹼل نھجاﹰ إنمائيﹰا يتجه نحو إدراج احتياجات الشباب وتطلعاتھم في جميع مراحل التنمية
)ونذكر مثالﹰ استراتيجية تنمية الشباب في العراق(؛
) (5تكريس مفھوم المواطنة المستند إلى الحقوق والواجبات .تنشئة شباب واع لذاته وقدراته،
ومنتم لوطنه ،ومشارك في تنميته وتطوره مشاركة حقيقية وفاعلة ،ومتمكن من التعامل مع
متغيرات العصر ومستجداته بوعي وثقة واقتدار ضمن بيئة داعمة وآمنة )ونذكر مثالﹰ
االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن(.
دمج السياسة الوطنية للشباب في صلب السياسة العامة
) (1ينبغي أن ترتبط السياسة الوطنية للشباب بالسياسات الحكومية القطاعية األخرى وأن تنسق
معھا وتﹸدمج في الخطة اإلنمائية الوطنية؛
) (2ينبغي أن تعتبر احتياجات الشباب ومطامحھم جزﺀﹰا ال يتجزأ من التخطيط الوطني وصنع
السياسة؛
) (3ينبغي أن تتخصص السياسة الوطنية للشباب بقطاع الشباب ،وأن تدخل في الوقت ذاته في
صلب الخطط اإلنمائية الوطنية.
ما ھي الخطوات التي يمكن أن تتبناھا الحكومة للشروع في إعداد سياسة وطنية للشباب؟
) (1دعوة جميع الفرقاﺀ المعنيين إلى المشاركة في دراسة أوضاع الشباب وتشخيصھا ،وتكوين
رؤية لما ينبغي القيام به لتحسين ھذه األوضاع .وينبغي أن يجري ذلك كمشروع مشترك بين

-7الحكومة )بأجھزتھا التنفيذية والتشريعية والقضائية( والمنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية
بالشباب في جميع قطاعات البلد وأنحائه؛
) (2صياغة سياسة وطنية متكاملة تشمل جميع قطاعات الشباب .وتستند ھذه السياسة إلى رؤية
يضعھا الشباب وجميع الفرقاﺀ المعنيين ،وإلى مؤشرات أساسية ألوضاع الشباب كما يراھا
الشباب أنفسھم ،وعلى تعريفات أساسية لمصطلح "الشباب" ولمجموعات الشباب الفرعية ،وعلى
حساب دقيق للتكاليف؛
) (3تنسيق السياسة الوطنية للشباب بحيث تشمل جميع القطاعات ،وتنص على شراكة بين
المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب ،ووزارات ودوائر الحكومة التي تعنى بشؤون
الشباب ،وأصحاب الشأن األساسيين .وتطوير أداﺀ المؤسسات المعنية ضمن إطار قائم على
التنسيق والتعاون والتكامل؛
) (4التشجيع على إنشاﺀ مجلس وطني للشباب ،وخدمة وطنية للشباب وبرامج خدمة تطوعية يقدمھا
الشباب لتنفيذ سياسة وطنية للشباب على مستوى المقاطعات وعلى المستوى المحلي .وكذلك
تحديد الخطوات واألھداف والمجموعات المستھدفة ،واألطر الزمنية المرحلية ،وتخطيط
الموارد البشرية والمالية على نحو يعزز عملية المراقبة والتقييم.
ما ھي األساليب الالزم اعتمادھا للتشجيع على وضع سياسة وطنية للشباب وترويجھا؟
) (1إطالق حملة معلومات وطنية لنشر الوعي العام بالسياسة الوطنية للشباب المعتمدة حديثاﹰ؛
) (2تعميم ھذه الحملة كي تصل إلى جميع قطاعات الشباب ،والمنظمات التي تقدم خدمات للشباب،
وإلى الجمھور العام على المستويين الوطني والمحلي وعلى مستوى المقاطعات؛
) (3تضمين ھذه الحملة مجموعة من األنشطة منھا على سبيل المثال ما يلي:
أ  -إصدار تصريح صحفي ،عن رئيس الدولة أو الوزير المعني بشؤون الشباب ،حول األبعاد
الوطنية لسياسة الشباب؛
ب  -إعداد برامج تلفزيونية وإذاعية ووثائقية ،ومقاالت صحفية؛
ج  -توزيع نسخ عن السياسة الوطنية للشباب بصيغ مبسطة على المدارس.
ما ھي أھم الفصول التي تتضمنھا وثيقة السياسة الوطنية للشباب؟
) (1مقدمة :بيان الرؤية؛ ) (2الغرض والمبررات؛ ) (3تعريف مصطلح الشباب؛ ) (4معلومات
إحصائية عن الشباب؛ ) (5قضايا تاريخية ومعاصرة لھا تأثير على الشباب؛ ) (6إشارات إلى السياسات
والبرامج األخرى؛ ) (7المبادئ والقيم التي تدعم السياسة الشبابية؛ ) (8أغراض السياسة وأھداف محددة
زمني ﹰا؛ ) (9حقوق الشباب ومسؤولياتھم؛ ) (10استراتيجيات رئيسية؛ ) (11فئات مستھدفة ذات أولوية؛ )(12
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والتحديث وإعادة التوجيه؛ ) (14مراجع.
ما ھي الخطوات العامة لتبني سياسة وطنية للشباب؟
) (1التفاوض بشأن مسودة مشروع السياسة الوطنية للشباب واعتمادھا كسياسة للدولة على مراحل
بدﺀاﹰ بالفرقاﺀ المعنيين )من أطراف حكومية وغير حكومية( ،وانتھاﺀ بالبرلمان الوطني؛
) (2اعتماد الحكومة سياسة وطنية للشباب )بتدخل رئيس الدولة ،أو موافقة األحزاب السياسية ،أو
توفر إجماع وطني ،أو بقرار من الوزارات ،وبمصادقة المنظمات غير الحكومية المعنية
بالشباب ،وما إلى ذلك(؛
) (3إدماج المشروع في خطط التنمية التفصيلية ،وتبنيھا تشريعي ﹰا كجزﺀ من االستراتيجية الوطنية
للتنمية الطويلة األمد التي تضعھا الدولة وتتبناھا على مراحل عدة.
ما ھي الخطوات العامة اآليلة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للشباب؟
) (1تفعيل توجه منسق تعتمده الجھات الحكومية كافة )من تنفيذية ،وتشريعية ،وقضائية( في تنفيذ
السياسة الوطنية للشباب؛
) (2التنسيق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب )كالمجلس الوطني للشباب(
في مجال ترويج السياسة الوطنية للشباب ومراقبة تنفيذھا؛
) (3اتخاذ جميع الفرقاﺀ المعنيين تدابير فعالة وشاملة لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب ،كأن يصاغ
برنامج عمل للسياسة الوطنية للشباب يغطي جميع القضايا ذات األولوية؛
) (4رصد التمويل الكافي لترجمة برنامج العمل إلى واقع؛
) (5تعزيز وتفعيل برنامج الخدمة الوطنية للشباب ،أو برنامج وطني للعمل التطوعي للشباب تقوم
به المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعات
لضمان مشاركة الشباب أنفسھم من خالل العمل التطوعي؛
) (6العمل على) :أ( منح الشباب فرصاﹰ ألداﺀ الخدمة المدنية ،ودعمھم في الوقت ذاته في أنشطتھم،
واإلقرار بقيمة الخدمة التي يقدمونھا؛ )ب( تزويد الشباب بفرص الكتساب مھارات تمكنھم من
أن يصبحوا أعضاﺀ منتجين في مجتمعاتھم؛ )ج( تمكين الشباب لكي يساھموا بأنفسھم في
تطوير أنفسھم.
ما ھي الخطوات اآليلة إلى تقييم السياسة الوطنية للشباب وإعادة توجيھھا؟

-9) (1وضع مؤشرات لألداﺀ كالتزام مشترك يجمع بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية
بالشباب ،وإعادة توجيه السياسة الوطنية للشباب حسبما تقتضي الحاجة؛
) (2رصد التقدم المحرز ،وتشخيص العوائق أمام السياسة الوطنية للشباب مع الوزارات والدوائر
المسؤولة عن الشباب في بلدان المنطقة وفي أنحاﺀ العالم؛
) (3عقد اجتماعات منتظمة للھيئة الوطنية للشباب لتقييم تنفيذ السياسة الوطنية للشباب على المدى
القصير والمتوسط والطويل؛
) (4وضع مؤشرات لألداﺀ لكلٍ من مخرجات السياسة الوطنية للشباب ،والتدقيق سنوياﹰ في التقدم
المحرز والعوائق؛
) (5استحداث نظم إلكترونية للمعلومات معنية بالبيانات األساسية حول أوضاع الشباب ،وذلك
لمتابعة تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب على الصعيد الوطني؛
) (6توقيت وتنسيق ذلك كله مع تقييم خطة التنمية الوطنية ،واالستناد في إعادة توجيه السياسة
الوطنية للشباب إلى الدروس المكتسبة من تقييم السياسة الوطنية للشباب.
تعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة السياسات وخطط العمل الوطنية للشباب:
االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب
مشروع مقترح لإلسكوا
أظھر المسح اإلقليمي الذي أعدته اإلسكوا في عام  2008أن االلتزام ببرنامج العمل العالمي للشباب
ما زال يواجه عقبات بنيوية ومؤسسية وظرفية عديدة تعرقل سعي البلدان العربية إلى صياغة سياسة عامة
تستھدف الشباب .وقد تمحورت مجموعة العقبات التي حددھا المسح اإلقليمي حول أداﺀ البيئة الداعمة لعملية
صياغة سياسات للشباب حول ما يلي:
ضعف المعرفة بالنموذج المعتمد حديث ﹰا في مقاربة قضايا الشباب .ويقوم ھذا النموذج على اعتبار
-1
الشباب فئة اجتماعية وديمغرافية تواجه تحديات خاصة بھا ،وعلى استھداف الشباب باعتبارھم موارد بشرية
في سياق أجندة متكاملة لصياغة السياسات المتعلقة بالشباب وتنفيذھا.
غياب الجھود الملموسة الرامية إلى تحديد حاجات الشباب وأولوياتھم على الصعيد الوطني وعلى
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صعيد مختلف المناطق ضمن البلد ،والنقص في البيانات اإلحصائية الخاصة بفئة الشباب والمفصلة وفقﹰا
لمتغير العمر والجنس والتوزيع المناطقي )بين الريف والحضر( ،والنقص في البحوث المتعلقة بالشباب.
غياب الجھود الرامية إلى بناﺀ القدرات الوطنية وتمكين صانعي القرار من العمل على صياغة سياسة
-3
عامة للشباب ،وضعف القدرات لدى الكوادر الوطنية ،وقلﹼة الموارد المالية المخصصة لتنفيذ األنشطة
والبرامج المتعلﹼقة بالشباب.
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التنسيق بين الجھات الحكومية والمجتمع المدني.
ولذلك بادرت اإلسكوا إلى وضع مشروع إقليمي يھدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة
السياسات وخطط العمل الوطنية للشباب .ويجري تنفيذ المشروع في مقر اإلسكوا في بيروت ،إلى جانب
خدمات استشارية تقدم إلى البلدان األعضاﺀ عند اللزوم ،وذلك خالل مدة أولية مقدرة بثالث سنوات.
وتشارك في المشروع منظمات األمم المتحدة اإلقليمية ،والمنظمات اإلقليمية األخرى ،والوزارات
والمؤسسات الوطنية المعنية بسياسات وخطط عمل الشباب .ويستھدف المشروع متﹼخذي القرارات بشأن
السياسات التي تستھدف الشباب ،وصانعي السياسات التي تستھدف الشباب ،والخبراﺀ بقضايا وسياسات
الشباب ،ومنتجي البيانات المتعلقة بالشباب ومستخدميھا .ويعود ھذا المشروع بفوائد مباشرة على الشباب
) 24 - 15سنة من العمر( وبفوائد غير مباشرة على أُ سر الشباب والمجتمع بأكمله.
وتتلخﹼص اإلنجازات المتوقعة من المشروع في ما يلي:
اإلنجاز المتوقع  :1تعزيز الوعي بأھمية تبنﹼي سياسات وطنية تستھدف الشباب.
اإلنجاز المتوقع  :2دراسة أوضاع الشباب وتحديد األولويات الخاصة بھم.
اإلنجاز المتوقع  :3تعزيز قدرات صانعي السياسات على صياغة السياسات الوطنية للشباب في ضوﺀ
األولويات التي تم تحديدھا.
اإلنجاز المتوقع  :4تعزيز قدرات صانعي السياسات على وضع خطة عمل وطنية للشباب تتضمن الئحة
وطنية بالمؤشرات لرصد التقدم المحرز ضمن أولويات برنامج العمل العالمي للشباب.
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