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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

تقريـر
ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب:
التقارير الوطنية ومنھجية توثيق اإلنجازات
بيروت 18-17 ،كانون األول/ديسمبر 2008
موجـز
نظم فريق السكان والسياسة االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
في بيروت ،يومي  17و 18كانون األول/ديسمبر  ،2008ورشة عمل حول تعزيز القدرات الوطنية في
مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب.
تبنت ورشة العمل أسلوبا تفاعليا ً وتشاركيا ً لتعزيز قدرات الردفاء الوطنيين في إعداد تقارير وطنية
تساھم في رصد تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى عام  2000وما بعده .وتم تنفيذ ھذا األسلوب من
خالل استعراض نتائج اإلستبيان الخاص بمدى استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل ومناقشة منھج موحّد
يساعد على ا ّتساق التقارير الوطنية وتأھيلھا لكي تش ّكل مرجعا ً مالئما ً في إعداد السياسات الخاصة
بالشباب ،ومصدراً لتبادل الخبرات والدروس المستفادة على الصعيدين الوطني واإلقليمي .كما حددت
ورشة العمل العوائق التي تقلّل من فعاليّة استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباب وألقت
الضوء على قضايا الشباب الوطنية الملحة استناداً إلى األولويات الواردة في برنامج العمل العالمي.
واخ ُتتمت الورشة باعتماد اإلطار العام إلعداد التقارير الوطنية حول متابعة برنامج العمل العالمي
للشباب ،وبالتأكيد على ضرورة استمرار اإلسكوا في تنظيم ورشات عمل لتمكين البلدان األعضاء من
صياغة سياسات واستراتيجيات وطنية تستھدف فئة الشباب .ويتضمن ھذا التقرير عرضا ً موجزاً ألھم
القضايا التي نوقشت في الورشة ،باإلضافة إلى التوصيات التي تق ّدم بھا المشاركون من أجل تفعيل
االلتزام ببرنامج العمل العالمي للشباب وإعداد سياسات تعمل على دمج األولويات الوطنية للشباب في
خطط التنمية واستراتيجياتھا.
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-3مقدمـة
ّ
نظم فريق السكان والسياسة االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في
-1
بيروت ،يومي  17و 18كانون األول/ديسمبر  ،2008ورشة عمل حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال
االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب.
ويأتي انعقاد ھذه الورشة تأكيداً على أھمية موضوع الشباب ومتابعة لبرنامج العمل العالمي للشباب
-2
حتى عام  2000وما بعده الذي اعتمده المجتمع الدولي في عام  .1995ويكتسب برنامج العمل العالمي للشباب
أھميته ھذه ألنه يوفر معياراً مشتركا ً بين القطاعات فيما يتصل بصياغة السياسات وتصميم البرامج وتنفيذھا.
وھو يش ّكل نموذجا ً لإلجراءات المتكاملة الم ّتخذة على كافة المستويات من أجل التصدي بقدر أكبر من الفعالية
للمشاكل التي يعاني منھا الشباب وتعزيز مشاركتھم في المجتمع.
كما تندرج ھذه الورشة في سياق االستجابة لطلب الجمعية العامة لألمم المتحدة التي حثت الحكومات
-3
الوطنية على وضع سياسات شاملة ومتكاملة للشباب وتطويرھا ،وذلك ضمن اإلطار الذي حدده برنامج العمل
العالمي للشباب ،وعبر الطلب من اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة أن تنظم ،في حدود الموارد المتاحة ،مشاورات
إقليمية مع البلدان األعضاء من أجل تقييم تنفيذ برنامج العمل.
من ھذا المنطلق ،تش ّكل ورشة العمل الحجر األساس لتطوير مشروع إقليمي لبناء القدرات الوطنية في
-4
مجال صياغة سياسات وطنية تھدف إلى تحسين وضع الشباب وإدماجھم في عملية التنمية .وينطوي ھذا
المشروع على تنفيذ مجموعة من المراحل المتعاقبة .فالمرحلة األولى تستجيب لمتطلبات إعداد التقارير
الوطنية الخاصة بمتابعة برنامج العمل العالمي للشباب ورصد تنفيذه ،والمزمع عرضھا ومناقشتھا في
آذار/مارس  2009خالل اجتماع خبراء حول "تعزيز اإلنصاف االجتماعي :إدماج قضايا الشباب في عملية
التخطيط للتنمية".
وكانت اإلسكوا قد طلبت ،في ھذا السياق ،مساھمة البلدان األعضاء في دعم جھودھا الرامية إلى تنفيذ
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المرحلة األولى من مراحل المشروع ،وذلك بإجراء مسح استقصائي لتحديد مدى استجابة البلدان األعضاء
لبرنامج العمل العالمي للشباب وحصر المعطيات والمعوقات التي تضعف فعال ّية استجابة البلدان األعضاء لھذا
لذا حد ّدت األھداف المباشرة لورشة العمل
البرنامج وتقيّدھا بااللتزامات التي تعھّدت بھا.
بما يلي:
)أ(

تعزيز معارف الردفاء الوطنيين حول الشروط الالزمة إلعداد سياسة وطنية للشباب؛

)ب( تعزيز معارف الردفاء الوطنيين حول فلسفة برنامج العمل العالمي للشباب حتى عام  2000وما
بعده وأھدافه وتطوّ ره؛
)ج( استعراض االستبيان الخاص بمدى استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب
ومناقشة نتائجه؛
)د( تحديد العوامل المؤثرة على عدم استجابة البلدان في صياغة سياسات الشباب؛

-4) (تحديد قضايا الشباب الوطنية في ضوء األولويات الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب،
)و( استنباط الطرق الفضلى التي تساعد على تفعيل االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب على
الصعيدين الوطني واإلقليمي؛
)ز( رسم السياق العام لكتابة التقارير الوطنية المز َمع إعدادھا وعرضھا في اجتماع الخبراء حول
"تعزيز اإلنصاف االجتماعي :إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية"؛
)ح( تأھيل الردفاء الوطنيين إلعداد تقارير وطنية متسقة تش ّكل مرجعا ً مالئما ً في إعداد السياسات
الخاصة بالشباب ،ومصدراً لتبادل الخبرات والدروس المستفادة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
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وتھدف ورشة العمل على المدى البعيد إلى ما يلي:
)أ(

الترويج ألھمية االلتزام ببرنامج العمل العالمي للشباب؛

)ب( دعم البلدان األعضاء في إعداد سياسات تسعى إلى دمج األولويات الوطنية للشباب في خطط
التنمية واستراتيجياتھا.

أوالً -التوصيات
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إيمانا بأھمية متابعة التقدم المحرز خالل السنوات المنصرمة بخصوص ما تضمنه برنامج العمل
العالمي للشباب حتى عام  2000وما بعده ،والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في ھذا
المجال ومنھا القرار ) (A/RES/60/2حول السياسات والبرامج المتصلة بالشباب ،وفي ضوء العروض
المقدمة والمناقشات المثمرة بين المشاركين على مدار جلسات ورشة العمل ،وبعد استعراض نتائج المسح
الذي تناول استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباب ومدى تق ّيدھا بااللتزامات التي تعھدت
بھا والعوائق التي حالت دون تنفيذ ھذه االلتزامات والمضي نحو التحقيق الكامل لألھداف المعتمدة؛
وتعبيراً عن التزام المشاركين ببذل المزيد من الجھود إلعداد التقارير الوطنية الخاصة بمتابعة
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برنامج العمل العالمي للشباب حتى عام  2000وما بعده ،والمزمع عرضھا ومناقشتھا في آذار/مارس 2009
خالل اجتماع خبراء حول "تعزيز اإلنصاف االجتماعي :إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية"؛
وفي ضوء االستعدادات إلطالق مشروع إقليمي لبناء القدرات الوطنية في مجال صياغة سياسات
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وطنية تھدف إلى تحسين وضع الشباب وإدماجھم في عملية التنمية ،وما تتطلّبه ھذه االستعدادات من توافق
في الجھود الحثيثة وتعاون وثيق بين كافة الجھات المعنية بمجاالت الشباب والتنمية وذلك في إطار شراكة
تتكامل فيھا األدوار وتتبادل الخبرات؛
 -10وبما أنّ التقرير النھائي لورشة العمل سيتضمن قائمة باألولويات الوطنية وفقا ً إلطار برنامج العمل
العالمي للشباب ودليالً باإلطار العام إلعداد التقارير الوطنية ،فقد ات ّفق المشاركون على توزيع التوصيات
إلى ثالثة أنواع كما يلي:
ألف -توصيات خاصة بمھام الردفاء الوطنيين
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في ما يلي التوصيات التي خرج بھا المشاركون حول مھام الردفاء الوطنيين:

) (1تثمين جھود الردفاء الوطنيين في استيفاء االستبيان الذي أع ّدته اإلسكوا لتحديد مدى استجابة
البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباب؛
) (2استنفاد السبل الكفيلة بجمع المعلومات المطلوبة إلعداد التقارير الوطنية الخاصة باالستجابة
لبرنامج العمل العالمي للشباب حتى عام  2000وما بعده ،وعرض ھذه التقارير في اجتماع خبراء حول
"تعزيز اإلنصاف االجتماعي :إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية" مقرّر عقده في آذار/مارس
2009؛
) (3مواصلة التنسيق والتعاون مع اإلسكوا ،خاصة في مجال الترويج لفلسفة برنامج العمل العالمي
للشباب حتى عام  2000وما بعده وأھدافه ،مع التشديد على أھمية إدراج المجاالت ذات األولوية العشرة
للبرنامج وتضمينھا في السياسات والبرامج والمشاريع الوطنية التنموية؛
) (4تعزيز الجھود المبذولة من أجل إطالع الجھات المعنية برسم السياسات الوطنية للشباب على
المعارف المتعلقة بالشروط الالزمة إلعداد ھذه السياسات؛
) (5السعي ،وبمساندة اإلسكوا ،إلى إنشاء شبكة من المتعاونين على الصعيد الوطني تتمثل فيھا
الوزارات واألجھزة الوطنية المعنية بقضايا الشباب بھدف تسھيل عملية جمع المعلومات الضرورية إلعداد
التقارير الوطنية الخاصة بمتابعة برنامج العمل العالمي للشباب ورصد تنفيذه ،والتقارير األخرى المتعلقة
بسياسات الشباب عموما ً.
باء -توصيات موجھة إلى حكومات البلدان األعضاء
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طلب المشاركون من حكومات البلدان األعضاء ما يلي:

) (1أن تعمد بقدر اإلمكان ،إلى توحيد تعريف الفئة العمرية للشباب كما حددتھا األمم المتحدة
) 24-15سنة( وذلك ألغراض البحث والمقارنة والمتابعة؛
) (2أن تعمد ،بمساندة المنظمات الدولية واإلقليمية ،إلى تسھيل عملية صياغة السياسات والبرامج
والتشريعات الوطنية التي تستھدف الشباب في ضوء األولويات الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب؛
) (3أن تشجّ ع ،بمساندة المجتمع المدني ،على تفعيل االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب
واستخدام الغايات واألھداف المقترحة ،حسبما وردت في تقرير األمين العام المعنون "الغايات واألھداف
المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق االقتصاد العالمي" ،كوسيلة لتيسير صياغة سياسات الشباب على الصعيد
الوطني ورصدھا؛
) (4أن ّ
تعزز دور األجھزة المركزية لإلحصاء وتم ّكنھا من إنشاء قواعد معلومات خاصة بالشباب،
وأن تعتمد النھج التفصيلي في جمع بيانات عن الشباب مص ّنفة بحسب العمر ونوع الجنس والتوزيع الجغرافي؛

-6) (5أن ّ
تعزز دور مراكز البحوث وتشجع إجراء البحوث والمسوح التي تح ّدد العوامل األساسية
المؤدية إلى استبعاد الشباب وتقيّمھا وتبحث في احتياجاتھم ،وذلك بھدف إنشاء قواعد بيانات شاملة واستخدامھا
في قياس التق ّدم المحرز على صعيد تنفيذ المجاالت ذات األولوية في برنامج العمل العالمي؛
) (6أن تستحدث البنية المؤسسية الالزمة لتنسيق وتشبيك الجھود القطاعية المعنية بصياغة سياسات
وبرامج الشباب وتنفيذھا وتقييمھا حرصا ً على استجابتھا للقضايا المستجدة ،كاألزمة االقتصادية العالمية،
بما في ذلك السياسات والبرامج التي تشجّ ع انتقال الشباب من مرحلة التعليم واالستھالك إلى مرحلة العمل
واإلنتاج؛ وأن تقوم بوضع آليات فعالة لتعزيز الروابط بين السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب واإلدماج
االجتماعي؛
) (7أن تبادر إلى تأسيس المجالس واللجان الوطنية للشباب ودعمھا وتوفير الموارد والصالحيات
الالزمة لھا لكي يتمكن الشباب من المشاركة في صنع القرارات ،والتعاون مع الحكومات في تنفيذ برنامج
العمل العالمي للشباب وغير ذلك من المقررات العالمية ،بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية.
جيم -توصيات موجھة إلى اإلسكوا
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طلب المشاركون إلى اإلسكوا ما يلي:

) (1أن تضطلع بدور ريادي في تنظيم ورشات عمل لتمكين البلدان األعضاء من صياغة سياسات
واستراتيجيات وطنية تستھدف فئة الشباب ،وذلك في حدود الموارد المتاحة لھا وبما ال يتعارض مع األولويات
والقيم الثقافية والشروط االجتماعية واالقتصادية السائدة في بلدان المنطقة؛
) (2أن تضطلع ،بدعم من البلدان األعضاء ،بمھام إعداد وتنفيذ مشروع إقليمي حول تعزيز القدرات
الوطنية في مجال صياغة سياسات للشباب ،وتسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب ،وتقديم الخدمات
االستشارية ذات الصلة؛
) (3أن تعمل ،بطلب من الحكومات ،على توفير الدعم الفني للبلدان األعضاء في مرحلة كتابة
التقارير الوطنية التي ستعرض وتنا َقش في اجتماع الخبراء حول "اإلنصاف االجتماعي :دمج قضايا الشباب في
عملية التخطيط للتنمية"؛
) (4أن تقدم الدعم الالزم للردفاء الوطنيين عبر إيعاز الحكومات بأھمية تشكيل شبكات وطنية لتنسيق
عملية جمع المعلومات الضرورية إلعداد التقارير الوطنية الخاصة بمتابعة برنامج العمل العالمي للشباب
ورصد تنفيذه ،والتقارير األخرى المتعلقة بسياسات الشباب عموما ً؛
) (5أن تواصل عملھا كمحور إقليمي لتبادل الخبرات بين بلدان المنطقة ،واالستفادة من التجارب
الناجحة ،ومساندة البلدان في تطوير قواعد المعلومات لرصد اإلنجاز وتحديد المعوقات المتعلقة بالنھوض
بالشباب في المجاالت المشار إليھا في برنامج العمل العالمي للشباب وملحقه؛
) (6أن تعمل ،بالتعاون مع البلدان األعضاء ،على تطوير االستبيان االستقصائي وبلورة محددات
ومؤشرات ومعايير قياسية يمكن االستعانة بھا لرصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب
وتقييمه بشكل دوريّ ؛

-7) (7أن تضطلع بمھام رصد برنامج العمل العالمي للشباب وتقييم تنفيذه على الصعيد اإلقليمي وذلك
بھدف وضع خطة وطنية لتنمية الشباب من ناحية ،وتوفير فرص أفضل لتقييم التقدم المحرز على الصعيدين
الوطني واإلقليمي من ناحية ثانية؛
) (8أن تقوم ،بتنظيم دورات تدريبية وإعداد دليل إقليمي ُيسترشد به في صياغة السياسات الخاصة
بالشباب.

ثانيا ً -مواضيع البحث والمناقشة
ّ
وزعت ورشة العمل على ست جلسات .ففي الجلسة األولى ق ِّدمت ثالث عروض مرئية تناولت
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موضوع تعزيز القدرات الوطنية في إطار التخطيط لسياسات الشباب في البلدان العربية .وفي الجلسة الثانية،
قُ ِّدم عرض حول التقارير الوطنية ومنھجية إعدادھا في إطار تعزيز البيئة الداعمة لعملية التخطيط للشباب في
عرضت ونوقشت نتائج االستقصاء الذي أجرته اإلسكوا لتحديد مدى استجابة بلدان
البلدان األعضاء .كما اس ُت ِ
ّ
توزع المشاركون بحسب مؤھالتھم العلمية
اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب .وفي الجلسة الثالثة،
وخبراتھم المھنيّة إلى أربعة مجموعات عمل لمناقشة نتائج المسح الذي أجرته اإلسكوا بالتعاون مع الردفاء
الوطنيين .أمّا الجلسة الرابعة فقد تمحورت حول التقارير الوطنية ومنھجية إعدادھا في إطار األولويات
الخمسة عشر الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب .وفي الجلسة الخامسة ُ
ش ِّكلت مجموعات عمل لمناقشة
قضايا الشباب الوطنية في إطار األولويات التي ح ّددھا برنامج العمل العالمي للشباب وص ّنفھا ضمن ثالث
مجموعات تناولت قضايا الشباب في االقتصاد العالمي؛ والشباب في المجتمع المدني؛ والشباب المعرضين
للخطر .وفي الجلسة األخيرة ،ناقش المجتمعون اإلطار العام إلعداد التقارير الوطنية استجابة البلدان لبرنامج
العمل العالمي للشباب ،والتوصيات التي خرجت بھا ورشة العمل.
ألف -تعزيز القدرات الوطنية في إطار التخطيط لسياسات الشباب في البلدان العربية
 -1االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب وصياغة السياسات الوطنية للشباب
 -15قدمت السيدة بتول شكوري ،رئيسة فريق السكان والسياسة االجتماعية في اإلسكوا ،عرضا ً مرئيا ً
بعنوان "االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب وصياغة السياسات الوطنية للشباب" تحدثت خالله عن
المقاربات التي ارتبطت بتفسير أھمية الشباب ودورھم ،وتطور ھذه المقاربات من المفھوم الذي يعتمد على
المبادئ العامة لدورة الحياة وما تمليه من تغيرات فيزيولوجية وسلوكية إلى المفھوم الذي يعترف بالشباب
كعنصر ديناميكي مرتبط بالتنمية ،وصوالً إلى األدبيات المعاصرة التي ارتكزت على التحليل الديمغرافي
وأھمية اقتناص الھبة الديمغرافية الناتجة عن بروز فئة الشباب .وتناول العرض االتجاھات الديمغرافية لفئة
ً
راجعة نقدية ألھم القضايا المتعلقة بالشباب ،كالتعليم والتشغيل والعولمة والمشاركة
الشباب في العالم العربي وم
المدنية والصحة اإلنجابية.
 -16وأورد العرض عدة محاور تتعلق بأھمية برنامج العمل العالمي للشباب وضرورة استجابة الحكومات
لھذا البرنامج من خالل صياغة سياسات متكاملة تستھدف الشباب وتلبي احتياجاتھم .كما ألقي الضوء على
الشروط العامة والمؤسسية والبنيوية والظرفية التي تضمن االستجابة الوافية لبرنامج العمل العالمي ،و ُح ّددت
سلسلة من الخطوات الالزمة لصياغة السياسات الوطنية للشباب وتنفيذھا وتقييمھا.

-8 -2البناء المؤسسي ودوره في االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب في البلدان األعضاء
 -17ق ّدم السيد عاطف عضيبات ،رئيس المجلس األعلى للشباب في األردن ،عرضا ً عن تجربة البناء
المؤسسي في األردن تضمّن رؤية المجلس وإنجازاته وتطلعاته .وقد أُنشئ ھذا المجلس في عام  2001خلفا ً
لوزارة الشباب والرياضة وذلك في سياق تطوير استراتيجية وطنية تضمن وضع قضايا الشباب على سلم
منتم لوطنه ومشارك
واع لذاته وقدراته ،و ٍ
األولويات الوطنية .وتقوم ھذه اإلستراتيجية على تنشئة شباب أردني ٍ
في تنميته وتطوره مشاركة حقيقيـة وفاعلة ،ومتم ّكن من التعامل مع متغيرات العصر ومستجداته بوعي وثقة
واقتدار ضمن بيئة داعمة وآمنة .فاإلستراتيجية ھذه تسعى إلى االرتقاء برعاية الشبان والشابات في األردن
وتنمية معارفھم ومھاراتھم ،وتحسين السياسات المستخدمة في تطوير قدراتھم الكامنة وتوظيفھا لتحقيق التنمية
البشرية المستدامة بأبعادھـا االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.
 -18وتناول العرض محاور اإلستراتيجية الوطنية للشباب وكيفية إعدادھا وتنفيذھا بالتعاون مع كافة
األفرقاء الوطنيين ،كما أ ّكد على أھمية إشراك الشباب في كافة مراحل إعداد اإلستراتيجية الوطنية.
باء -التقارير الوطنية ومنھجية إعدادھا في إطار تعزيز البيئة الداعمة
لعملية التخطيط للشباب في البلدان األعضاء
 -1تحليل نقدي للعوامل المؤثرة على البيئة الداعمة لعملية
التخطيط وصياغة سياسات وطنية للشباب
 -19ق ّدم السيّد محمد ديتو ،مدير تطوير السياسات في ھيئة تنظيم سوق العمل في البحرين ،ورقة بعنوان
"أبرز التحديات التي تواجه البيئة الداعمة لعملية التخطيط وصياغة سياسات وطنية للشباب" .وتبرز الورقة
أربعة تحديات أساسية تكتسب أھمية خاصة في العالم العربي وھي كما يلي) :أ( إدماج سياسات الشباب في
سياسات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ )ب( تكامل السياسات ذات التأثير على الشباب في كل
مجال محدد من سياسات التنمية؛ )ج( ترجمة أولويات السياسة العامة مع أخذ خصوصية وضع فئة الشباب
واحتياجات تنميتھا في االعتبار؛ )د( تكريس مبدأ تمثيل الشباب ومشاركتھم في الحوار االجتماعي وصياغة
السياسات.
 -20وتشير الورقة إلى أنّ الصورة العامة ال تزال متواضعة في المنطقة العربية مقارنة بمناطق أخرى من
العالم .أما أسباب ھذا التقدم البطيء فتعزى إلى الشروط التي تستلزمھا البيئة الداعمة لعملية تخطيط السياسات
الوطنية المتعلقة بالشباب والمرتبطة من حيث أبعادھا بمنظومة القيم والمبادئ التي يطبّقھا المجتمع ،واألطر
المؤسسية لتنفيذ تلك السياسات ،ومستوى الكفاءة الفنية لألجھزة المعنية ،وبيئة المعلومات ومؤشرات الرصد
المستخدمة .وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من النتائج أھمھا أنّ قضية الشباب ھي من القضايا التي تحتاج
إلى منظور يرتكز على اعتبار ھذه الفئة عنصراً أساسيا ً وثابتا ً في كافة عمليات صياغة السياسات ،وأن صياغة
السياسات المتعلقة بالتشغيل والتفتيش والصحة والسالمة المھنية من جھة ،وخلق بيئة معلومات لسوق العمل
تتسم بالشفافية من جھة أخرى ھما ضرورتان ملحّ تان .كما أ ّكدت على أھمية مشاركة الشباب ومنظماتھم في
الحوار االجتماعي.
 -2استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب وأسلوب تناوله في التقارير الوطنية:
نتائج االستقصاء الذي أجرته اإلسكوا

-9 -21قدمت السيدة خيرية قدوح ،األستاذة والباحثة االجتماعية في الجامعة اللبنانية ،عرضا ً بعنوان "تحليل
نتائج استبيان اإلسكوا حول "استجابة البلدان العربية لبرنامج العمل العالمي للشباب :استنتاجات ومقترحات".
تناول العرض تحليالً لنتائج االستبيان ضمن اإلطار العام ،واإلطار البنيوي ،واإلطار المؤسّسي ،واإلطار
الظرفي لمقاربة قضايا الشباب وصياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب.
 -22وقد أشارت السيدة قدوح إلى أنّ معظم المعوّ قات التي تواجھھا البلدان العربية في االستجابة لبرنامج
العمل العالمي للشباب ھي معوّ قات مشتركة ألنّ الفروقات المالحظة ھي فروقات من حيث الدرجة وليس في
ّ
فتتمثل في ما يلي) :أ( غياب التم ّكن المعرفي والعمالني من المفاھيم والمصطلحات
النوع .أمّا ھذه المعوّ قات
لتشخيص واقع الشباب؛ )ب( عدم توفر المنھجيات واألطر التوجيھية وقواعد البيانات الخاصة بصياغة
السياسات الوطنية للشباب؛ )ج( غياب مؤسسة متخصّصة في قضايا الشباب تملك الصالحيات واإلمكانيات
الفنية والمنھجية والبشرية والمالية المالئمة .وقد خلصت الورقة إلى بعض المقترحات ،ومن ضمنھا مساھمة
اإلسكوا في تدريب المعنيّين بصياغة وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب وتمكينھم ومتابعتھم،
وإعداد دليل إرشادي حول السياسات الوطنية للشباب.
 -3المقاربات الوطنية في تحديد قضايا الشباب والدروس المستقاة في إطار أولويات
برنامج العمل العالمي للشباب وأسلوب تناولھا في التقارير الوطنية
 -23ق ّدم السيّد عبد العزيز فرح ،الخبير اإلقليمي في السياسات واالستراتجيات السكانية والتنموية ،عرضا ً
بعنوان "مقاربات ومنھجيات إعداد التقارير الوطنية في إطار برنامج العمل العالمي للشباب" .فاستھ ّل العرض
استعرض
بتناول الفرص والتحديات من منظور األبعاد الديمغرافية والتنموية والبيئية والسياسية واألمنية ،ث ّم
َ
التطوّ ر الحاصل في وضع سياسات الشباب على الصعيدين العربي والدولي وتطبيقھا ،وتو ّقف عند تحديد
مراحل بلورة السياسات الوطنية للشباب وتطبيقھا ومتابعتھا وفق منھاج برنامج العمل العالمي للشباب.
 -24أضاف السيّد فرح بأن التقرير الوطني يش ّكل أدا ًة لمتابعة التغيّر في أولويّات برنامج العمل العالمي
للشباب ومجاالته وأھدافه ،ولتقييم مدى تأثير عناصر البيئة الداعمة على ھذا التغيّر .ث ّم استعرض الشروط
والمبادئ التوجيھية التي تدخل في إعداد التقرير ولمحة عن محتواه .وتحدث السيد فرح بالتفصيل عن قضايا
الشباب الملحّ ة في البلدان العربية ،ومن ضمنھا التعليم ،والتشغيل ،والعولمة ،وضعف المشاركة المدنية،
والصحة اإلنجابية ،والتعرّ ض للخطر.

جيم -مداوالت مجموعات العمل حول نتائج المسح االستقصائي
ُخصِّص الجزء الثاني من اليوم األول لمناقشة نتائج المسح االستقصائي الذي أجرته اإلسكوا لرصد
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مدى استجابة الحكومات العربية لبرنامج العمل العالمي للشباب ودعم عملية تنفيذ األولويات المدرجة في
البرنامج .وقد ّ
توزع المشاركون على أربع مجموعات عمل ،بحسب تخصصھم العلمي والوظيفي ،لمناقشة أھم
المشاكل والعوائق العملية والمؤسسية التي تحول دون صياغة سياسات شاملة للشباب وإدماج قضاياھم في
عملية التنمية ،وذلك انطالقا" من األطر المحددة في االستبيان ،أيّ اإلطار العام ،واإلطار البنيوي ،واإلطار

-10المؤسسي ،واإلطار الظرفي .فقامت مجموعات العمل بتشخيص القضايا الملحة ضمن كل إطار من ھذه األطر
وناقشت أسباب بروزھا ،ث ّم قدمت اقتراحات حول أنجح الطرق لمعالجتھا .وفي ما يلي أھم االستنتاجات التي
خلصت إليھا مجموعات العمل.
 -1اإلطار العام
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ح ّددت مجموعة العمل األولى القضايا الملحّة ضمن اإلطار العام كما يلي:
)أ( غياب االستراتيجيات والسياسات التي تستھدف فئة الشباب باعتبارھا فئة ديمغرافية اجتماعية؛
)ب( غياب التشريعات والقوانين الراعية للشباب؛
)ج( ضرورة االلتزام السياسي واإلعالن الصريح عن االلتزام ببرنامج العمل العالمي للشباب.

 -27رأت مجموعة العمل أنّ اإلغفال عن تحديد أھمية التنمية وأولوياتھا ھو أھم األسباب الكامنة وراء
بروز ھذه القضايا ،واقترحت بھذا الشأن بعض السبل التي قد تساعد على معالجة ھذه القضايا كما يلي:
)أ( إعادة النظر في منھجية التخطيط للتنمية بما يضمن التخطيط عن طريق استھداف فئة الشباب
كفئة قائمة بحد ذاتھا وإدماج ھذه الفئة في عملية التخطيط اإلجمالي؛
)ب( تبني عملية التخطيط في استھداف الفئات السكانية األخرى ،مثل األطفال والمسنين والسكان في
سن العمل ،ضمن إطار األولويات لكل فئة من الفئات؛
)ج( تعزيز القدرات الوطنية في صياغة سياسات الشباب من خالل وضع مشروع لتعزيز القدرات،
على أن يكون ھذا المشروع متكامالً من حيث ) (1نشر المعارف واتباع أسلوب للترويج لمبادئ وقيم دعم
سياسات الشباب ،وسنّ التشريعات المختصة؛ ) (2وحصر البيانات؛ ) (3وتوحيد المصطلحات؛
) (4ووضع اآلليات المناسبة؛ ) (5ووضع األدلة اإلرشادية؛ ) (6وتنظيم ورشات العمل؛
)د( انتقال اإلسكوا من تجربة االستبيان الحالي إلى مشروع صياغة المؤشرات الھادفة إلى تمكين
الشباب في العالم العربي لكي يتم نشرھا دوريا ً فيستفيد منھا صانعو القرار.
 -2اإلطار البنيوي
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ح ّددت مجموعة العمل الثانية القضايا الملحّة ضمن اإلطار البنيوي كما يلي:
)أ( اعتماد تعريف موّ حد للفئة العمريّة الخاصة بالشباب؛
)ب( جمع البيانات الدقيقة والموثوقة واآلنية حول الشباب ،من خالل المسوح بالعيّنة والتعدادات؛

)ج( إنشاء قواعد معلومات عن الشباب ،مفصّلة بحسب النوع االجتماعي ،والريف والحضر ،والفئات
العمر ّية وما إليھا؛
)د( إعداد الدراسات والبحوث حول واقع الشباب في مختلف المجاالت ،كالتعليم ،والتشغيل،
والصحة ،والمشاركة في المجتمع ،وما إليھا؛

-11) (االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث في صياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب.
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ورأت مجموعة العمل أنّ العوامل التالية ھي وراء بروز ھذه القضايا الملحّة:
)أ(

ّ
االطالع على األدبيّات المعاصرة حول الشباب؛
النقص في

)ب( النقص في فرص تبادل الخبرات؛
)ج( ضعف قدرات الكوادر الوطنيّة العاملة على جمع البيانات وإعداد الدراسات والبحوث وصياغة
السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب؛
)د( عدم توفر الموارد الماليّة الكافية.
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ورأت مجموعة العمل أنّ الخطوات التالية ھي أنجع الطرق لمعالجة ھذه القضايا الملحّة:

)أ( تعزيز قدرات الكوادر الوطنية العاملة على جمع البيانات وإعداد الدراسات والبحوث وصياغة
السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب؛
)ب( توفير دليل حول صياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب.
 -3اإلطار المؤسسي
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ح ّددت مجموعة العمل الثالثة القضايا الملحّة ضمن اإلطار المؤسسي وأسباب ظھورھا كما يلي:

)أ( افتقار الجھات الحكومية المعنية بقضايا الشباب إلى الفعالية ،خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أولويات
برنامج العمل العالمي للشباب؛
)ب( االفتقار إلى البنية المؤسسية الالزمة لتنسيق الجھود القطاعية المتعلقة بشؤون الشباب؛
)ج( عدم توفر إطار مؤسسي وطني خاص بشؤون الشباب ذي رؤية شاملة يعتمد على مشاركة
القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص؛
)د( النقص في توعية الكوادر الوطنية المؤسسية بقضايا الشباب واحتياجاتھم ومنھجية وضع
السياسات وترجمتھا إلى برامج شبابية؛
) (النقص في الشبكات المعنية بقضايا الشباب وفي إشراك ھؤالء في وضع السياسات الوطنية
الشبابية.
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واقترحت مجموعة العمل ھذه الخطوات التالية الكفيلة بمعالجة ھذه القضايا:
)أ(

تفعيل عمل الجھات المعنية بقضايا الشباب؛

)ب( استحداث إطار وطني لتنسيق الجھود القطاعية المعنيّة بقضايا الشباب؛

-12)ج( بناء القدرات الوطنية وإعداد برامج لتأھيل الكوادر الوطنية وتدريبھا وتمكينھا بالتعاون مع
اإلسكوا؛
)د( وضع دليل إرشادي نموذجي للبلدان بالتعاون مع اإلسكوا.
 -4اإلطار الظرفي
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ح ّددت مجموعة العمل الرابعة القضايا الملحّة ضمن اإلطار الظرفي وأسباب ظھورھا كما يلي:

)أ( انعدام االستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة الذي يضعف المشاركة الفعلية للشباب في
المجتمع وفي صنع القرار؛
)ب( آثار الحروب والنزاعات في بعض بلدان المنطقة التي تستھدف بشكل خاص تقدم الشباب الذين
ُيستخدمون أحيانا" كوقود للحرب أو كدروع مسلّحة؛
)ج( اآلثار السلبية المترتبة على االنخراط في العولمة ،كاعتماد مبدأ التقليد والسلوك االستھالكي
وتشجيع ھجرة الشباب؛
)د( قلة الموارد المالية والبشرية إلعداد الشباب وتأھيلھم بھدف تشجيعھم على المشاركة في الحياة
السياسية وفي العمل التطوعي واألھلي.
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ورأت مجموعة العمل ھذه أنّ الخطوات التالية ھي أنجع الطرق لمعالجة ھذه القضايا الملحّة:

)أ( اضطالع األمم المتحدة ومنظماتھا المختصة بدور مركزي في متابعة تنفيذ القرارات وبرامج
العمل الدولية المعنية بالشباب التي أقرتھا البلدان األعضاء ،وتزويد الحكومات بالدعم التقني والمتابعة من خالل
تقديم الخدمات االستشارية وبناء القدرات في مجال صياغة سياسات وبرامج ومشاريع للشباب؛
)ب( توعية الشباب من خالل المناھج التعليمية بمفھوم العولمة وآثارھا السلبية بھدف تحصينھم من
األفكار السلبية المصاحبة لھا والعادات الخارجة على التقاليد والثقافة ،وتعزيز اإلدراك العام لكيفية االستفادة
المثلى من العولمة؛
)ج( تعزيز دور اإلعالم بكافة أشكاله في الترويج لقضايا الشباب وحقوقھم وواجباتھم ،ورصد تنفيذ
السياسات والبرامج الخاصة بالشباب والقرارات الدولية ذات العالقة على الصعيد الوطني؛
)د( رصد الدعم المالي إلنشاء البنى التحتية والمؤسسية المعنية بأنشطة الشباب وتأھيلھا ،وتوفير
الموارد الالزمة إلجراء البحوث والدراسات الخاصة باحتياجات الشباب وأولوياتھم؛
) (تشجيع القطاع الخاص على المساھمة في تمويل المشاريع والبرامج الخاصة بالشباب.
دال -مداوالت مجموعات العمل حول قضايا الشباب

-13 -35في اليوم الثاني ُ
ص ِّنفت
ش ِّكلت ثالث مجموعات عمل ناقشت قضايا الشباب وفقا لألطر الثالثة التي ُ
ضمنھا المجاالت ذات األولوية الخمسة عشر لبرنامج العمل العالمي للشباب ،وھي:
)أ( الشباب في االقتصاد العالمي؛
)ب( الشباب في المجتمع المدني؛
)ج( الشباب المعرضون للخطر.
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وقد تمحورت المھام العامة لكل فريق من األفرقة العاملة حول مناقشة الجوانب التالية:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)(
)و(
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المالمح الحالية لقضايا الشباب في كل من األطر الثالثة؛
االتجاھات المتوقعة لھذه المالمح حتى عام 2015؛
فئات الشباب األكثر تأثراً؛
أبرز التحديات المؤثرة في ظھور ھذه المالمح؛
الفرص المتاحة في تحسين ھذه المالمح؛
المنھجيات الحالية والمقترحة في حل قضايا الشباب.

وفي ما يلي أبرز االستنتاجات التي خلصت إليھا مجموعات العمل.
 -1الشباب في االقتصاد العالمي

 -38تناولت مجموعة العمل األولى أولويات التعليم والعولمة والتشغيل ،وأ ّكدت على أھمية تعزيز فرص
الحصول على التعليم كحق من حقوق اإلنسان ،على أن يكون داعما ً الستمرار ھذه العملية وتنمية المھارات
لمدى الحياة .ورأت مجموعة العمل أنّ الشباب في الريف ،واإلناث ،والبدو ،والمھجّرون ،والالجئون ھي
الفئات األكثر تأثراً .أما أبرز التحديات التي ّ
تتأثر بھا ھذه الفرص فتشمل غياب السياسات التي تعطي التعليم
أولوية استثمارية؛ وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ وغلبة األسلوب التلقيني
واإلمالئي على العملية التعليمية.
 -39ورأت مجموعة العمل أنّ الفرصة أو النافدة الديمغرافية ،والعولمة ،واستثمار التكنولوجيا والتعلم عن
بعد ،واالستفادة من التجارب العالمية التي اعتمدت إدماج مھارات الحياة األساسية وأنماط الحياة الصحية في
مناھج التعليم يمكن أن تشكل فرصا ً لتحسين ھذه المالمح .واقترح الفريق العامل وضع سياسات تستھدف
الشباب كفئة اجتماعية ديمغرافية ،ومواصلة االضطالع ببرامج خاصة بالشباب ،وإدراجھا في السياسات
وتطويرھا في ضوء البرنامج العالمي كمنھجيات عامة لحل قضايا الشباب الملحة.
 -2الشباب في المجتمع المدني
 -40ناقشت مجموعة العمل الثانية المجاالت ذات األولوية الخمسة التي صنفت ضمن إطار "الشباب في
المجتمع المدني" وھي :البيئة ،وأوقات الفراغ ،ومشاركة الشباب مشاركة كاملة وفعالة في حياة المجتمع واتخاذ
القرارات ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والعالقات بين األجيال .واعتبرت مجموعة العمل أنّ عدم
تكامل المناھج التعليمية والتدريبية ،وارتفاع كلفة المرافق الترفيھية الخاصة ،وفقدان برامج تأھيل فئة الشباب
لكي تش ّكل عنصراً فعّاالً ومشاركا ً في صنع القرار وفي العمل األھلي ،ھي التحديات الرئيسة في مواجھة قضايا

-14البيئة ،وشغل وقت الفراغ  ،وتفعيل مشاركة الشباب في الحياة االجتماعية .كما اعتبرت أن العالقات بين
األجيال ّ
تتأثر سلبا ً بالنظام القائم على السلطة األبوية والتمييز على أساس النوع االجتماعي وبعض الموروثات
الثقافية واالجتماعية والسياسية.
 -41وذ ّكرت مجموعة العمل بتأثير العولمة على سلوك الشباب وأفكارھم وعلى تماسك األسرة .وأشارت
إلى أنّ عدم تكافؤ فرص الحصول على المعلومات أدى إلى اتساع الفجوة الرقمية وساھم بالتالي في استبعاد
بعض الفئات الشبابية وتخلفھا عن غيرھا .ورأت مجموعة العمل أن الفئات األكثر تضرراً ھي من سكان
المناطق الريفية والنائية ،واإلناث ،وذوو االحتياجات الخاصة ،واألقليات والمجموعات اإلثنية ،وأن االتجاھات
المتوقعة لھذه المالمح ترتبط بشكل مباشر بتطور النظام التعليمي والعمل على تغيير ذھنية المجتمع وتنفيذ
المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
 -42في ضوء ما تق ّدم ،تناولت مجموعة العمل سلسلة من التدابير التي يمكن اتخاذھا لتحسين ھذه المالمح
وھي تشمل ما يلي:
)أ(

تعزيز المناھج التعليمية لكي تواكب التطور التكنولوجي والعلمي وتلحظ أنشطة لشغل وقت

الفراغ؛
)ب( صياغة برامج ومشاريع لتسھيل الحصول على المعلومات؛
)ج( وضع برامج توعية لآلباء واألمھات بھدف تشجيع الحوار األسري؛
)د( إنشاء مرافق ترفيھية ومكتبات ومراكز ثقافية عامة ،ومن ضمنھا المرافق التي تسھل الحصول
على المعلومات كمقاھي اإلنترنت؛
) (إدراج التوعية البيئية ضمن المناھج التعليمية وفي البرامج اإلعالمية؛
ّ
حث الشباب على المشاركة في حمالت المحافظة على البيئة؛
)و(
)ز( تشجيع ثقافة األقران لالبتعاد عن السلوك السلبي وجنوح األحداث؛
)ح( العمل على إنشاء برلمان شبابي يشارك في رسم السياسات والبرامج المتعلقة بقضايا الشباب
ويتابع عملية تنفيذھا.
 -3الشباب المعرّضون للخطر
 -43ناقشت مجموعة العمل ھذه المجاالت ذات األولوية الستة التي ص ّنفت ضمن إطار "الشباب المع ّرضين
للخطر" والتي تشمل الصحة ،وجنوح األحداث ،والمخ ّدرات ،والفتيات والشابات ،وفيروس نقص المناعة
وأجمعت مجموعة العمل على أنّ ھؤالء الشباب غالبا ً
البشرية/اإليدز ،والصراعات المسلحة.
ما يعانون من ضعف الوعي الصحّ ي؛ والبطالة واألوضاع المعيشيّة الصعبة؛ واألميّة والتسرّب من التعليم؛
وغياب التوجيه األبوي والرقابة المجتمعيّة؛ والزواج واإلنجاب المب ّكر؛ واالنحراف وتعاطي المخ ّدرات وجنوح
وتو ّقعت مجموعة العمل تفاقم ھذه المشاكل
األحداث؛ وآثار الحروب والنزاعات المسلّحة.
بحلول عام  2015في ظ ّل غياب السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب التي تھدف إلى مواجھة
ھذه التحديات أو عدم مالءمتھا .وارتأت مجموعة العمل إلى أن فئات الشباب األكثر تأثراً ھنّ اإلناث ،مقارنة

-15بالذكور ،وس ّكان المناطق الفقيرة والمھمّشة ،والفئات االجتماعية التي تعاني من األميّة والبطالة والفقر ،وذوو
االحتياجات الخاصّة.
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وأشارت مجموعة العمل إلى أبرز التحديات المؤثرة في بروز ھذه المالمح وھي:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)(
)و(
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النقص في البيانات الدقيقة والموثوقة واآلنيّة حول أوضاع الشباب؛
النقص في البحوث المتخصّصة التي تتعرّ ف على خصائص الشباب المعرّ ضين للخطر؛
غياب اإلنصاف االجتماعي؛
ضعف اإلنماء المتوازن بين المناطق واألقاليم؛
تد ّني مخرجات التعليم وعدم مالءمتھا لمتطلبات سوق العمل؛
عدم إدماج قضايا الصحة اإلنجابية ضمن المناھج الدراسية.

وبھدف تحسين ھذه المالمح ،طالب الفريق العامل بما يلي:
)أ( إعطاء قضايا الشباب األولوية؛
)ب( توفير التعاون اإلقليمي والدولي المالئم لمواجھة ھذه التحديات؛
)ج( اھتمام المنظمات الدولية واإلقليميّة المعنيّة بقضايا الشباب؛
)د( استثمار طاقات الشباب وتشجيع مشاركتھم.

 -46كما رأت مجموعة العمل أن المنھجيّات الم ّتبعة حاليا ً لمعالجة قضايا الشباب ھي عبارة عن سياسات
قطاعية تستھدف قضايا التنمية بشكل عام )كالتعليم ،والصحة ،والتشغيل( ،وال تستھدف الشباب كفئة اجتماعية
ديمغرافية .فاقترح اعتماد سياسات واستراتيجيات تستھدف مختلف فئات للشباب ،ضمن استراتيجية وطنية
للشباب في البلد المعني.
ھاء -المداخالت الرئيسة للمشاركين خالل جلسات الورشة
 -47ناقش المشاركون في االجتماع األوراق المرجعية والعروض واالستنتاجات التي عرضتھا مجموعات
العمل .ويمكن حصر أھم القضايا األساسية التي أثيرت في االجتماع بما يلي:
أھمية تكييف أولويات برنامج العمل العالمي للشباب بما يتالءم مع احتياجات البلدان العربية

)أ(
وظروفھا؛
)ب( الدعوة إلى مقاربة قضايا الشباب ضمن السياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي ،وفي إطار
العولمة مع أخذ احتياجات الشباب المتغيرة في االعتبار؛
)ج( اعتبار الشباب عنصر تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي ،وضرورة االستفادة من قدراتھم ،أي
اعتبارھم وسيلة وغاية للتنمية البشرية المستدامة والمتوازنة؛

)د( أھميّة المقاربة التي ترتبط بدورة حياة اإلنسان وترى بأنّ سلوكيّات اإلنسان ونزعاته االقتصادية
واالجتماعية والثقافية تختلف باختالف الفئات العمرية ،وأنّ مرحلة الشباب ھي بغاية األھمية في حياة اإلنسان،
وينبغي بالتالي استثمارھا؛

-16) (أھميّة اعتبار الشباب فئة اجتماعية وديمغرافية تواجه تح ّديات خاصة بھا ،وينبغي بالتالي
استھدافھا في سياسات واستراتيجيات خاصة بھا ،عوضا ً عن إغفال قضاياھا ضمن السياسات العامة والقطاعيّة
)في التعليم ،والتشغيل ،والصحة ،وما إليھا(؛
)و( اإلجماع على دور المجالس واللجان الوطنية للشباب التي توفر من جھة اإلطار المؤسّسي الداعم
لصياغة السياسات واإلستراتيجية الوطنية للشباب وتطبيقھا ومتابعتھا واالستجابة لبرنامج العمل العالمي
للشباب ،وتسھّل من جھة أخرى التنسيق بين مختلف الجھات المعنيّة بقضايا الشباب؛
)ز( اعتماد تعريف األمم المتحدة لفئة الشباب ) 24-15سنة( ،وذلك لغايات المقارنة بين البلدان .وقد
طرح بعض المشاركين تعاريف أخرى تبدأ من سن  12سنة وتمت ّد لغاية سن  30سنة تبعا ً لتداخل ھذه الفئات
مع األدوار االجتماعية والوظيفية للشباب؛
)ح( كيفية االستفادة المثلى من النافذة الديمغرافية لتمكين الشباب في ظل األزمة االقتصادية الحالية
والتبعات التي يمكن أن تترتب على سوق العمل في حالة عودة الشباب المھاجر؛
)ط( الحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة وسريعة المفعول وخلق البيئة الداعمة إلشراك الشباب
وتمكينھم؛
)ي( الدعوة إلى تكامل الخطط التنموية على الصعيدين الوطني واإلقليمي بھدف تقليص التفاوت الذي
تفرزه العولمة بين البلدان؛
)ك( أھمية إبراز قضايا الشباب الملحة في التقارير الوطنية ،السيّما منھا تلك المتعلقة بالصحة
اإلنجابية وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،ومدى توفر برامج التوعية وسھولة الحصول على
المعلومات والخدمات؛
)ل( إمكانية تطوير االستبيان الذي أع ّدته اإلسكوا حول استجابة البلدان لبرنامج العمل العالمي
للشباب ،وإجراء االستقصاء بصورة دوريّة للوقوف على المستجدات في قضايا الشباب واألطر العامة والبنيوية
والمؤسسية والظرفية؛
)م( ضرورة إنشاء شبكة إلكترونية على المستويين الوطني واإلقليمي لتبادل المعلومات والبحوث
والدروس المستقاة؛
)ن( استخدام الغايات واألھداف والمؤشرات القياسيّة المتعلقة بقضايا الشباب كأدوات للتحقيق،
وبالتحديد الغايات واألھداف المقترحة لرصد تقدم الشباب في سياق االقتصاد العالمي التي أصدرتھا األمم
المتحدة في عام 2007؛
)س( التركيز على البحوث والمسوح المتخصّصة بقضايا الشباب التي توفر بيانات مفصّلة ودقيقة
وموثوقة وآنيّة حول المالمح العامة للشباب في البلد المعني ،والتي تش ّكل اإلطار اإلحصائي السليم إلعداد
الدراسات والتعرّ ف على القضايا الملحّ ة والتحديات التي تواجه الشباب والتي ينبغي ترجمتھا في السياسات
واالستراتيجيات الوطنية للشباب.
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 -48اتفق المشاركون على اعتماد إطار موحّ د إلعداد التقارير الوطنية حول االستجابة لبرنامج العمل
ّ
المخطط المقترح لھذا التقرير ثالثة أقسام .فيعرض القسم األوّ ل المالمح العامة
العالمي للشباب .ويتضمّن
ّ
للشباب ضمن المجموعات الثالث والمجاالت ذات األولوية الخمسة عشر التي حددھا برنامج العمل العالمي
للشباب .وقد اتفق المشاركون على اعتبار ھذه األولويات بمثابة حزمة دنيا يجب اعتمادھا وإن لم تكن من
القضايا المحلّة في البلد المعني ،ولم تتوفر بشأنھا بيانات كميّة ومفصّلة .وفي حال توفرت البيانات لدراسة
االتجاھات في مؤشر معيّن ،من المفضّل اعتماد سنة  1990كسنة األساس ث ّم دراسة التوجه العام حتى عام
 ،2005ومن ث ّم التوجه المتوقع حتى عام  .2015أمّا القسم الثاني من التقرير فيتضمّن المنھجيّات الم ّتبعة
والمقترحة لمقاربة قضايا الشباب في البلد المعني .وأمّا القسم الثالث فيتناول التحديات في االستجابة لبرنامج
العمل العالمي للشباب ،ضمن األطر العامة والبنيوية والمؤسسية والظرفية .ويستحسن ،عند كتابة ھذا التقرير
الوطني ،مراجعة التقارير الوطنية األخرى في البلد المعني )كالتقرير الوطني حول التقدم المحرز نحو تحقيق
األھداف اإلنمائية لأللفية( لضمان تناسق اإلحصاءات واالستنتاجات والتوصيات فيما بينھا.
 -49وقد أثنت اإلسكوا على الجھود التي بذلتھا األردن والجمھورية العربية السورية وعُمان والمملكة
العربية السعودية واليمن التي سبق أن أع ّدت التقرير الوطني بصيغته األولية .وت ّم االتفاق على أن تقوم ھذه
البلدان بمراجعة التقرير الخاص بھا وفق اإلطار الموحّ د الذي ت ّم اعتماده .كما أبدت اإلسكوا استعدادھا لتوفير
االستشارة للبلدان في عمليّة إعداد التقرير الوطني أو مراجعته.

ثالثاً◌ً  -تنظيم االجتماع
ألف -مكان االجتماع وتاريخ انعقاده
 -50عقدت في بيروت ،يومي  17و 18كانون األول/ديسمبر  ،2008ورشة عمل إقليمية حول تعزيز
القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب.
باء -االفتتاح
 -51اس ُت ِھ َّل االجتماع بكلمة افتتاحية ألقاھا السيد بدر عمر الدفع ،األمين التنفيذي لإلسكوا ،أثنى فيھا على
الجھود التي بذلتھا الحكومات لكي تستجيب بشكل سريع وإيجابي من أجل تسمية ردفاء وطنيين للتعاون
والتنسيق بين اإلسكوا والجھات المعنية على الصعيد الوطني ،وأشاد بالتعاون الذي أبداه الخبراء الوطنيون
وشعورھم بالمسؤولية في تنفيذ المسح االستقصائي الذي ّ
نظمته اإلسكوا حول استجابة البلدان األعضاء لبرنامج
العمل العالمي للشباب.
 -52وجاء في كلمة اإلسكوا أن االستثمار في الشباب ،خاصة في التعليم والصحة والتدريب ،يعطي ثماره
إذا ما أحسن إعداد ھؤالء الشباب وتمكينھم وتوسيع خياراتھم في العمل التنموي والمشاركة المجتمعية .ودعت
اإلسكوا البلدان األعضاء والحكومات العربية إلى اعتماد نھج إيجابي معاصر يعتبر الشباب عنصراً أساسيا ً في
التغيير وشركاء في التنمية ،وإلى التخلي عن المقاربات االجتماعية القائمة على النھج التقليدي الذي يرى في
الشباب عنصر إذعان .فمرحلة الشباب ھي مرحلة عمرية يحاول فيھا الشاب اإلفالت م ّما ھو مقرر له
اجتماعيا من انصياع وإذعان إلى مرحلة أكثر تطوراً وواقعية .إ ّنھا مرحلة التغيير والتجديد والخروج عن
الموروثات التاريخية الجامدة والسلبية .واختتمت الكلمة بدعوة المشاركين إلى تقديم توصيات نوعية ورؤية

-18مستقبلية تح ّدد نسق التعاون بين االسكوا والبلدان األعضاء في مجال تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ برنامج
العمل العالمي للشباب.
 -53وتح ّدثت في االفتتاح السيدة مريانا خياط الصبوري ،رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات وأمينة
سرّ اللّجنة الوطنية الدائمة للسكان في وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية ،ملقية كلمة المشاركين .فشكرت
اإلسكوا على جھودھا واھتمامھا بقضايا الشباب في وقت تواجه فيه المنطقة العربية والعالم بأسره أزمة
اقتصادية خانقة لھا تداعياتھا على المستوى االجتماعي ،وأھمھا تفاقم أزمة البطالة ووضع أعداد كبيرة من
أرباب األسر ،والشباب خاصة ،خارج سوق العمل.
 -54وعزت المتحدثة ضعف مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتھم إلى غياب الفرص التي تم ّكنھم من
المشاركة في عملية التنمية ھذه ،وإلى تجاھل آرائھم وقراراتھم واستبعادھم عن عملية رسم السياسات الخاصة
بھم وصياغتھا .فقضايا الشباب تحظى باھتمام رسمي ،إالّ أنّ البلدان العربية لم تضع برنامج العمل العالمي
للشباب في سلم أولوياتھا .وتقتصر األنشطة على تنفيذ برامج قطاعية تل ّبي حاجات جزئية وربما ثانوية بالنسبة
إلى ھؤالء الشباب .وتمنت السيدة الصبوري أن تساھم ورشة العمل في تعزيز القدرات الوطنية في التخطيط
لسياسات الشباب في البلدان العربية وتعزيز البيئة الداعمة لعملية التخطيط ھذه .كما أملت في أن يعمل الردفاء
الوطنيون على الترويج ألھمية االلتزام ببرنامج العمل العالمي للشباب واالستجابة له ،وعلى تبادل الخبرات
والتجارب الناجحة التي تساھم في بناء األساس الصالح من أجل التوصّل إلى وضع سياسات تنموية عادلة
تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية ھامة لدى ھذه الفئة من المجتمع.
جيم -الحضور
 -55شارك في أعمال ورشة العمل الردفاء الوطنيون الذين ع ّينتھم البلدان األعضاء بموجب طلب اإلسكوا،
وخبراء من اإلسكوا ومستشارون من ذوي الخبرة في شؤون الشباب والديمغرافية وعلم االجتماع ،وخبراء
ورؤساء من المجالس الوطنية للشباب .وترد قائمة بأسماء المشاركين ضمن مرفق بھذا التقرير.
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قائمة المشاركين
ألف -البلدان األعضاء
األردن
السيد عاطف عضيبات
رئيس
المجلس األعلى للشباب
ص.ب 1794 :.ع ّمان
ھاتف962-795888742 :
جوال962-777555022 :
فاكس962-65604717 :
بريد إلكترونيatef.odibat@youth.gov.jo:
السيد محمود السرحان
مستشار األمين العام
المجلس األعلى للشباب
ص.ب 1794 :.ع ّمان
ھاتف/فاكس962-65604717 :
جوال962-79556453 :
بريد إلكترونيmsarhan57@yahoo.com:
اإلمارات العربية المتحدة

السيد محمد ديتو
مدير تطوير السياسات
ھيئة تنظيم سوق العمل
ص.ب 18333 :.المنامة
ھاتف973-17388617 :
جوال973-39644065 :
فاكس973-17552648 :
بريد إلكترونيditomohammednew@ :
gmail.com

الجمھورية العربية السورية
السيد وضاح الركاد
مسؤول ملف الشباب والھجرة
مديرية السكان وتمكين المرأة/ھيئة تخطيط الدولة
ھاتف963-977535027 :
جوال963-944535024 :
فاكس963-115161011 :
بريد إلكترونيwalrkkad@yahoo.com :
walrkkad@hotmail.com

السيد إبراھيم عبد الملك محمد
األمين العام
الھيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
ص.ب 1671 :.دبي
ھاتف971-46081122 :
جوال971-506245115 :
فاكس971-46081022 :
بريد إلكترونيmalik683@hotmail.com :
السيد جمال محمد الحمّادي
مدير دائرة الشباب والثقافة
الھيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
ص.ب 1671 :.دبي
ھاتف971-46081051 :
جوال971-504843336 :
فاكس971-42662820 :
بريد إلكترونيjsalhamadi@youth-sports.ae :
____________________

البحرين

)*( صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.

السيد ياسين الخليفة
عميد كلية االقتصاد
جامعة الفرات
جوال963-966762121 :
فاكس963-051326620 :
بريد إلكترونيd.yassen@hotmail.com:
لبنان
السيدة خيرية قدوح
أستاذة وباحثة
الجامعة اللبنانية
ھاتف961-1-807617 :
جوال961-3-428418 :
فاكس961-1-797800 :
بريد إلكترونيkhairiehk@yahoo.com :
لبنان )تابع(
السيد توفيق عزيز عسيران

-20رئيس
جمعية تنظيم األسرة في لبنان
ص.ب 11-8240 :.بيروت
ھاتف961-1-311978 :
جوال961-3-617480 :
فاكس961-1-308380 :
بريد إلكترونيtosseiran@lfpa.org.lb :
السيدة مريانا الخياط الصبوري
رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات
وأمينة سرّ اللّجنة الوطنية الدائمة للسكان
وزارة الشؤون االجتماعية
بدارو ،بيروت
ھاتف961-1-389660/612850 :
جوال961-3-450801 :
فاكس961-1-389660/611245 :
بريد إلكترونيdramariana@hotmail.com/ :
mkhayat@socialaffairs.gov.lb

المملكة العربية السعودية
السيد أحمد بن ناصر الطيار
مستشار تخطيط
وزارة االقتصاد والتخطيط
ص.ب :.الرياض 358/11182
ھاتف966-14049353 :
جوال966-505420360 :
فاكس 966-14010053
بريد إلكترونيatayyara@gmail.com:
السودان
السيد عبد العزيز فرح
مستشار إقليمي  -استراتيجيات السكان والتنمية
ھاتف962-777355825 :
بريد إلكترونيazizmay27@yahoo.com:
السيد أنتوني ديمو جيرفاس ياك
مدير ،اإلدارة العامة للعالقات الخارجية
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
ھاتف249-183762283 :
جوال249-9122320178 :
بريد إلكترونيantjervase54@yahoo.com:
ُعمان

السيدة كوثر بنت حمد بنت سيف الفارسية
إحصائية بالمكتب الفني
اللجنة الوطنية للسكان
ص.ب100/881 :.
ھاتف/فاكس968-24695169 :
جوال968-99709533 :
بريد إلكترونيnpcoman@mone.gov.om :
farsik@mone.gov.om

فلسطين
السيد فادي البرغوثي
منسق برنامج الشباب في خطة اإلصالح والتنمية
وزارة التخطيط
رام ﷲ
ھاتف970-2973010 :
جوال970-599811815 :
فاكس970-2973012 :
بريد إلكترونيfbargoti@mop.gov.ps:
fadi_b_1973@yahoo.com

السيد محمد شامية
مدير عام التخطيط ورسم السياسات
وزارة الشباب والرياضة
رام ﷲ
ھاتف972-29985981 :
جوال970-598874546 :
فاكس972-29985991 :
بريد إلكترونيMoh_dev@hotmail.com:
اليمن
السيد منصور علي البشيري
مدير عام الدراسات االقتصادية
وزارة التخطيط
ص.ب175 :.
ھاتف967-1250106:
جوال967-711702541 :
فاكس967-1239706 :
بريد إلكترونيmbashiry992@gmail.com:

باء -الجھات المنظمة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

-2السيدة بتول شكوري
رئيس فريق السكان والسياسة االجتماعية
بيروت
ھاتف961-1-981301 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيshakoori@un.org :

السيدة سميرة خليل
مساعد الفريق
بيروت
ھاتف961-1-981301 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيkhalil6@un.org :

السيدة تانيا فاعور
مسؤول مساعد للشؤون السكانية
بيروت
ھاتف961-1-981301 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيfaour@un.org:

السيدة لينا كتيلي نصار
مساعد أبحاث
بيروت
ھاتف961-1-981301 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيnassarl@un.org :

السيدة دينا تنير
مساعد أبحاث
بيروت
ھاتف961-1-981301 :
فاكس961-1-981510 :
بريد إلكترونيtannird@un.org :

