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  متابعة قضايا ذات أولوية في مجال التنمية االجتماعية في منطقة اإلسكوا
  

  السياسات الوطنية للشباب
  

  زـموج
  

في توجيه ) اإلسكوا( االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنةفي ضوء اإلطار الذي تبنته   
اإلطار المفاهيمي مواقف البلدان األعضاء من ب، يتناول هذا التقرير برنامج عملها المتعلق بالشبا

 واقع السياسات الوطنية للشبابكما يعرض .  لسياسات الشباب واألسس والمبادئ العامة لهذه السياسات
التحديات  ويسلط الضوء على.  دمج السياسة الوطنية للشباب في خطط التنميةفي البلدان األعضاء و

   .تواجه عملية التخطيط للشباب والفرص التي
  

ويركز التقرير على ضرورة إعادة النظر في مناهج التخطيط من خالل تقييم ومراجعة إنجازات   
تتناول األولويات التي تُعنى بالجوانب عابرة للقطاعات والبلدان األعضاء في مجال وضع سياسات 

جات ومجموعة من التوصيات بشأن تطوير ويخلص التقرير إلى عرض االستنتا.  المختلفة لفئة الشباب
الجانب الفني والجانب المؤسسي لعملية صياغة السياسة الوطنية للشباب، باإلضافة إلى توفير التمويل 

ويطلب من ممثلي البلدان األعضاء االطالع على هذه الوثيقة وتقديم المالحظات   .الالزم لهااالستثماري 
  .والتوصيات بهذا الشأن
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  ةـمقدم
  
اللجنة مهام  جزء ال يتجزأ منهو لشباب ل وطنية تطوير سياسة على األعضاءالبلدان تشجيع  نإ  -1

بالتوافق مع البلدان األعضاء  سكوااإل تتبن ،في هذا السياقو  .)اإلسكوا( آسيااالقتصادية واالجتماعية لغربي 
 . للشبابفي صياغة سياسات وطنية إطاراً منهجياً األمم المتحدة ته وضعالذي  برنامج العمل العالمي للشباب

ذ تم تطويره بشكل مستمر على مدى عقد ونصف ، إةوالديناميكي ففي التكي المرونةبرنامج العمل ب يتّسمو
 تبعاتما تفرضه العولمة من  االنسجام مع ة والدولية، بما في ذلكيمحلمع المستجدات الم ءليتالالعقد 

 هبطابع أيضاًصف هذا البرنامج تيو . انما وجدوأي لالستجابة لمتطلبات الشباب ئاًمهيصبح أف ،وتداعيات
  .الشباب يسهِم في رصد األهداف واإلنجازات المحققة في مجال تنمية سياًاالعمالني إذ يوفر إطاراً قي

  
على  األعضاءالبلدان مع  اإلسكوا عملت ،للشباب وفقاً للمعطيات التي يوفرها برنامج العمل العالميو  -2

من منظور التخطيط االستراتيجي  التعاطي مع الشباب بحيث يتمومقارباتها مناهج التنمية في النظر  إعادة
الشباب في عملية التخطيط إدراج فئة ب وذلك ،لتوجيه المزيد من االستثمارات نحو فئة الشبابج الذي يرو

 ،االقتصادية واالجتماعيةالتنمية عابرة لقطاعات وقائمة بحد ذاتها  ديمغرافيةللتنمية باعتبارها فئة اجتماعية 
  .سنة 15مدها عبر خطة زمنية أتستهدف هذه الفئة هداف وغايات كمية ذات أ عبر قطاعية وضع سياساتو
  
هذا وطنية للشباب، أعدت اإلسكوا  اتن األعضاء في مجال تطوير سياسوفي إطار دعم جهود البلدا  -3

 ،تطوير سياسة وطنية تستهدف فئة الشباب حيال األعضاءواقف البلدان ملمراجعة  يتضمنالتقرير الذي 
الذي  المفاهيمي اإلطاروذلك في ضوء  ،اهنفيذتخاذ ما يلزم لتوا ةة الوطنيفي خطط التنمية إدماج هذه السياسو
  .علق بالشباببرنامج عملها المتتوجيه في  اإلسكوانته تب
  
قليمي مسح اإلالوذلك باالستعانة ب ،في هذا المجالجراءات المتخذة لإل تصنيف البلدان وفقاً تموقد   -4

الوثائق وب، شمل معظم بلدان المنطقةلبرنامج العمل العالمي للشباب الذي  األعضاءحول استجابة البلدان 
للشباب كفاءة عملية التخطيط ، و، ومدى توفر االلتزام السياسيفي هذا المجال حرزلتقدم الما حولالوطنية 

ة التدخالت ونوعيتها، ومدى توفر المؤسسات العاملة في مجال التخطيط ووضع فعاليو ،ومناهجها معطياتهاو
  .السياسات

  
إلى سياسات الشباب في مجال وضع  األعضاءنجازات التي حققتها البلدان تشير مراجعة اإلو  -5

  .والتخطيط للشباب على وجه الخصوص العديد من التحديات في مجال التخطيط بشكل عاماستمرار وجود 
 اإلطارعدم االلتزام ب، وقاربات تقليدية لحل قضايا معاصرةاعتماد م إلىالتحديات تلك ظهور  ىويعز

بها  دسس التي يجب التقيتزام بالمبادئ واألضعف االلو ،ن تندرج تحته سياسات الشبابأالمفاهيمي الذي يجب 
  .قتصادي والسياسي لهذه الفئةلتجاوز حالة اإلقصاء االجتماعي واال

  
أبرزها ) هذا التقرير نهايةانظر قائمة المراجع والمصادر في (عدد من المصادر لى إ التقريرويستند   -6
  :جعة والتقييمفي المرا أساسيةتشكل مدخالت التالية التي رئيسية المصادر ال
  

لبرنامج  األعضاءستجابة البلدان حول ا 2008عام في  اإلسكواجرته قليمي الذي أالمسح اإل  )أ(  
  العمل العالمي للشباب؛

  



E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4(Part III)  
  

 -4 -  
  

  

  وثائق الخاصة بسياسات الشباب؛البما فيها خطط التنمية الوطنية و ،دبيات الوطنيةاأل  )ب(  
كانون  14المؤرخ  50/81الجمعية العامة  الصادر في قراربرنامج العمل العالمي للشباب   )ج(  
بشأن  2007 ديسمبر/كانون األول 18 المؤرخ 62/126 هاقرار در فياصالوملحقه  1995ديسمبر /األول

تعزيز مشاركة الشباب في التنمية  –الشباب في االقتصاد العالمي : السياسات والبرامج المتصلة بالشباب"
السياسات "بشأن  2009ديسمبر /كانون األول 18 المؤرخ 64/130 هاروقرا ،"االجتماعية واالقتصادية

  ".والبرامج المتصلة بالشباب
  
لعملية صياغة الجانب المؤسسي وويخلص التقرير إلى عدد من التوصيات بشأن تطوير الجانب الفني   -7

  .الالزم لهاتوفير التمويل باإلضافة إلى  السياسة الوطنية للشباب
  

  اإلسكوالسياسات الشباب من منظور هيمي مفاال اإلطار  -والًأ
  
دوارهم هياً لتنمية الشباب والتخطيط ألتوجي طاراًإ برنامج العمل العالمي للشباباإلسكوا عتمدت ا  -8

لتزام عن ا راًة للشباب بكونها في المقام األول تعبييلسياسة الوطنف اتعرو . على الصعيد الوطنيالمجتمعية 
فهي تحدد احتياجات هذه .  عن رؤية وطنية مشتركة للجيل الحالي من الشباب ناًالمجتمع بمواطنيه، وإعال

أما   .حتياجات الشباب توزيعاً عادالًلتوزيع الموارد الالزمة لتلبية ا اًأساسر الفئة وأولوياتها وأدوارها، وتوف
مات الشباب ن مع منظوبالتعاو ةعبارة عن نصوص تصدر عن جهات حكومية رسميمن حيث ماهيتها فهي 

وهي بمثابة إعالن لألولويات  ، وتتضمن التوجهات العامة للدولة بخصوص الشباب،غير الحكومية
 د جملةيتحدعلى  الوطنية للشباب سياساتال، تعمل ونظراً لطبيعة قضايا الشباب . لتزام بهاواالاالستثمارية 

التي  ةالنوعي تحقيق األهداف الكمية أو إلىدفة ، الهاالقطاعية، المباشرة وغير المباشرة من التدخالت والتدابير
وإشراكهم في الحياة وإدماجهم الشباب تمكين  إلىسات السياتلك كما تؤدي   .يتم إقرارها على الصعيد الوطن

  .ة والسياسية للدولةيجتماعالة واقتصادياال
  
ة التي األولويت ذات المجاال تستند إلىمنهجية  مقاربةلسياسات الشباب المفاهيمي  اإلطار ويشكل  -9

توفير الفرص ضمان  إلىتهدف  يهو ،حددها البرنامج العالمي للشباب والبالغ عددها خمسة عشر مجاالً
هذه .  في عملية التنمية كاءكشر أو كأفراد الستخدام األمثل إلمكانياتهما تاحةجميع الشابات والشبان إلل الكافية

نها تعكس التحديات والمخاوف التي يعاني منها الشباب على إال أ ،سياقات واسعةن كانت تشكل إو ،األولويات
تشكل اإلطار العام ألي سياسة األولويات في ثالث مجموعات تلك إدراج م وقد ت . اختالف توجهاتهم وثقافاتهم

  .1كما هو مبين في الجدول  وطنية للشباب
  

  ابفي سياسات الشب ةاألولويالمجاالت الخمسة عشر ذات   -1 الجدول
  

 الشباب ورفاهه  الشباب في المجتمع المدني  الشباب في االقتصاد العالمي
  ؛العولمة  -
  ؛الجوعالفقر و  -
  ؛التعليم  -
  .العمالة  -
  

  البيئة؛  -
  أنشطة شغل وقت الفراغ؛  -
  فيللشباب  مشاركة الكاملة والفعالةال  -

  القرار؛صنع حياة المجتمع وفي   
  القضايا المشتركة بين األجيال؛  -

  الصحة؛  -
  إليدز؛ا/فيروس نقص المناعة البشرية  -
  إساءة استعمال المخدرات؛  -
  األحداث؛قضاء   -
  الفتيات والشابات؛  -
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 ديمغرافية فئةنفسه الوقت في المجتمعية ودورها ومساهمتها لها  وبما أن الشباب هم فئة اجتماعية  - 10

فصلها عن السياق السابق الذي اعتمد ضمن  لىإ اإلسكواعمدت  محددة تواجه تحديات خاصة بها، فقد
األهداف والغايات المتعلقة برصد "حول األمين العام لتقرير وفقاً ذلك و ،األهداف والمؤشرات اإلنمائية لأللفية

  دورتها الثانية والستين في امة الجمعية الع إلىالمقدم " تقدم الشباب في سياق االقتصاد العالمي
تضمن أهدافاً وغايات مقترحة لرصد تقدم الشباب في مجاالت الذي ) A/62/61/Add.1-E/2007/7/Add.1 قةيالوث(

المؤطرة  يساعد وجود مجموعة من األهداف أن ومن المتوقع  .العولمة، والفقر والجوع، والتعليم، والعمالة
لتقييم التقدم  أفضلفرص  ندة وطنية لتنمية الشباب من ناحية، وعلى توفيرعلى صياغة أج بإطار زمني محدد

 .من ناحية ثانية المحرز على الصعيد الوطني
  

تعمل من خالل و فئة الشبابمتكاملة تستهدف عمل خطة ذات األولوية المجاالت تشكل و  - 11
بكونها ذات  المجاالت تلكتتميز و  .هذه الفئة أوضاعدماج االجتماعي على تحسين اإلو لتمكينااستراتيجيات 

مترابطة وبكونها  ،، وفرص تستوجب االستفادة منهاالحلول إيجادولكل منها تحديات تستدعي متشابكة طبيعة 
الستثمار في واحدة منها مفعول مضاعف على لو ،هابينفيما ال يمكن فصلها، فهناك عالقة سبب ونتيجة 

 .في حياة الشباب األخرى المجاالت
 

المعنية بفئة سكانية لسياسات ا أن تصاغبد  ، الالمجاالتالذي تتسم به تلك  طابع القطاعيللونظراً   - 12
 العام لسياسات اإلطاروذلك ضمن  ،عابر للقطاعات االقتصادية واالجتماعيةعلى نحو محددة هي الشباب 

صلة الة من السياسات ذات على مجموعالعابرة للقطاعات  مفهوم سياسات الشبابينطوي و . القطاعيةالتنمية 
وقطاع المختلفة زر وبتنسيق تام بين القطاعات آبشكل مت عملالتي تونتاجية والخدمية اإلالتنمية  بقطاعات
  .الشباب

  
  اإلسكواسس والمبادئ العامة لسياسات الشباب من منظور األ  -ثانياً

  
األسس العامة إلى كاملة للشباب مت ث الحكومات على تطوير سياساتلح تهامقارباإلسكوا في د نتست  - 13

الذي ى النهج القطاعي ، وتتبنالمحددةمجموعة من األولويات والغايات واألهداف و لعملية التخطيط للتنمية
  :يلي وذلك من خالل ما ،الفئة تلكلن اإلقصاء االجتماعي لى إحداث توازنات ويقلل ميؤدي إ

  
وذلك من خالل  السكان،دي الذي يعتمد إجمالي عن السياق التقليمعالجة قضايا الشباب  فصل  )أ(  

المؤشرات المعيارية المحددة السياسات و مجموعة منتنطوي على  صياغة أجندة وطنية لتنمية الشباب
  ؛األهداف والمؤطّرة بإطار زمني محدد

  
 ااهماتهمس الهموارد بشرية  تشكلاجتماعية متميزة  ديمغرافيةفئة التعامل مع الشباب على أنهم   )ب(  

مخطط  دعمٍ إلى اًوآني اًفر للشباب من كونه عشوائيم الموتغيير نوعية الدع إلىيؤدي بما و ،في التنمية
  له عوائد استثمارية واقتصادية واجتماعية؛ ومبرمج

  

  .النزاعات المسلحة  -  .المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  -
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سياق التفعيل، ومن كونهم  إلىتغيير السياق العام لفهم موضوع الشباب من سياق اإلهمال   )ج(  
باعتبارهم عنصر وذلك  ،الثقة بقابليتهم إلىكونهم موارد بشرية، ومن التشكيك بقدراتهم  إلىللمشاكل  اًمصدر

  ؛في التنمية فعالينوشركاء  مةقيتغيير في المجتمع وثروة 
 اًوشرط من حقوق الشباب أصيالً اًحق باعتبارها دعم مبدأ المشاركة بكل مستوياتها وأنماطها  )د(  
والمؤسسات الهيئات لشباب في مختلف ل ة فرص المشاركةإتاحو ،وط المواطنةتفعيل مبادئ وشر في اًيأساس

يكسب  مماالحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بدءاً باألسرة والمؤسسة التعليمية مروراً بمؤسسات العمل، 
  ؛ككل قيماً مضافة والمجتمع اتوالمنظم اتلمؤسسااب المشارك وبلشا
  

ومنظمات  ،والقطاع الخاص ،الحكومة ، أيبالتنمية وبقضايا الشبابك كل المعنيين شارتَضمان   )ه(  
تكون هذه الحقوق بحيث وترسيخها، الشباب دعم حقوق في المجتمع المدني، والمنظمات اإلقليمية والدولية، 

  .لشبابالمعنية بافي تقييم السياسات التنموية العامة والقطاعية  أساسيةمعايير 
  

  في البلدان األعضاء لشبابل يةوطنلا اتسياسواقع ال  -ثالثاً
  

واقع السياسات الوطنية بحسب  البلدان األعضاءتصنيف لقد استوجب إعداد التحليل في هذا الفصل   - 14
 لبرنامج العمل العالمي للشباب األعضاءحول استجابة البلدان قليمي اإل مسحالب باالستعانة ، وذلكللشباب فيها

ومناهجها  شبابللكفاءة عملية التخطيط و ،مدى توفر االلتزام السياسيلمسح تناول او . أجرته اإلسكواالذي 
ة التدخالت ونوعيتها، ومدى توفر المؤسسات العاملة في مجال التخطيط ووضع السياسات وجدارة فعاليو

ي ط التاشولألوفقاً  تُدرج البلدان حيثالمسح التي توصل إليها النتيجة  2الجدول  ويلخص . فيها العاملين
  .التخطيط للشبابقطعتها في 

  
  البلدان األعضاء في لشبابل ات الوطنيةسياسال واقع  -2 الجدول

  
  البلدان  عدد البلدان  واقع سياسات الشباب

  مصر، اليمن البحرين، فلسطين، ردن،األ  5  بلدان تملك سياسة وطنية للشباب
  بلدان تعمل على وضع سياسة وطنية للشباب

5  
لمتحدة، الجمهورية اإلمارات العربية ا
  ، قطر، لبنانالعراقالعربية السورية، 

  بلدان تتناول قضايا الشباب ضمن خطط التنمية
4  

الكويت، المملكة العربية عمان، السودان، 
  السعودية

  األعضاء البلدانجميع   األعضاء البلدانجميع   قامة مشاريع للشبابإبلدان تعتمد 
  

 :التاليةاألساسية ب على المعطيات ترتكز السياسة الوطنية للشبا  - 15
 

يعني  ، مماوعليهم واجبات اًأن للشباب حقوق أساسعلى  رؤيةتقوم هذه ال :ستراتيجيةارؤية   )أ(  
 ،الحكومة ، أيضرورة تشارك كل المعنيين بالتنمية )1(: تضمنهي تو ،رتكز على حقوق اإلنسانت أنها

 ؛ظمات اإلقليمية والدولية، لدعم هذه الحقوق وترسيخهاومنظمات المجتمع المدني، والمن ،والقطاع الخاص
   ؛لشباببا المعنيةفي تقييم السياسات التنموية العامة والقطاعية  أساسيةهذه الحقوق معايير  اعتبار )2(
في كل ما يعنى به ويقدم له من سياسات وبرامج  الًأصي اًومشارك الًفاع اًعنصر الشباباعتبار  )3(
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أو  اًأو عرقي اًديني ، أكانسبب من األسباب يمن جماعات الشباب أل يم التمييز بين أعد )4(؛ ومشروعات
  ؛النوع االجتماعيعلى أساس أو  اًأو طبقي اًثقافي

  
 نه ال يمكنأ يراعيسة الشباب على منظور كمي ونوعي ترتكز سيا: شبابرسمي للتعريف   )ب(  

فياً ديمغرا باًهذه المجموعة مركّتجعل من التي  األخرىزات الميفقط بمعزل عن  ديمغرافيةمجموعة اعتبار الشباب 
 24و 15ألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين يشمل اللشباب  جرائياًإ المتحدة تعريفاً األممتبنت وقد  . ومجتمعياً

مع و.  بين المنظمات الدولية والهيئات البحثيةفي الوقت الراهن شيوعاً وقبوالً  وهو التعريف األكثر ،سنة
واتجاهات  هذه الفئةللشباب ألنها تساعد في تحديد حجم ) العمرية( ديمغرافيةالتسليم بأهمية تحديد الفئة ال

لفهم المضمون  اًليس كافياألمر ا ذه المقارنات الوطنية واإلقليمية والدولية، إال أنإجراء تيسر و، نموها
 مثل، اتحديد خصائصهات ذات التأثير في زيملمتشتمل على مجموعة من الشباب اففئة  . الفئةلتلك ب المركّ

طالب المتعطلين، والعاملين والعمال، والفالحين والوسطى، والطبقة العليا والطبقة الو، ناثاإلذكور وال
وتفرض  ). حضرال/ريفال/بدوال(نوعية للحياة الثقافية النماط تصلة باألمالالمميزات فضالً عن ين، متخرجالو

اللغة وعلى صعيد  . في إطار السياسات المعنية بالشبابالمختلفة الفئات  كل من نوعياً لهذه التباينات تناوالً
  ؛على السواءيشمل الشبان والشابات  اًمحايد اًمصطلح "الشباب"كلمة والمعنى، أصبحت 

  
اسة الشباب على سياسات فرعية تخضع للمبادئ العامة لدورة يتنطوي س :تصنيف الشباب  )ج(  
وما يرافقها  لمراحل العمرية المختلفة التي يمر بها الشبابل التخطيط تستوجبوهي بذلك ، تهاوتحوالالحياة 

المراهقة وما يرتبط  تلك المراحل، ومن . وأخرى مجتمعية من متطلبات صحية تتعلق بنمو الشباب الجسدي
  ؛نتاجاإل إلىاالستهالك نتقال من واال تتصف بالديناميكيةالتي مرحلة الشباب و ،بها من تطورات فيزيولوجية

  
في إعداد فاعلة و أساسية ة هذه الفئةتشترط سياسة الشباب أن تكون مشارك: مشاركة الشباب  )د(  

توظيفاً  ال تقتصر على االستشارة غير الملزمة أو توظيف الشبابأن ، واالسياسات وبرامج العمل المعنية به
شاركة وتوفير الثقافة الداعمة لها واآلليات المحققة إتاحة فرص الم ضمان ، بللتحقيق أهداف أخرىصورياً 
ألن ، وصياغتها وتنفيذهاالشباب في اإلعداد لسياسات  أساسيةوتعتبر مشاركة الشباب مقاربة .  ألهدافها

تلك في إنجاز أهداف  ممتهان مساهضمو موطموحاته مأولوياتهو همصوت من شأنها إيصالمشاركة الشباب 
  .اتسياسال
  

مدى توفر المعطيات األساسية لسياسة الشباب في البلدان التي تملك سياسة وطنية  3الجدول ويبين   - 16
مسح اإلقليمي الوقد وضع هذا الجدول باالستعانة بالوثائق الوطنية حول سياسات الشباب ونتائج  . للشباب

   .حول استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباب
  

  البلدان التي تملك سياسة للشبابفي لسياسة الشباب لمعطيات األساسية توفر ا  -3لجدول ا
  

  مشاركة الشباب  تصنيف الشباب  رؤية للشباب  تعريف الشباب  بلدان تملك سياسة للشباب

  الحقوق والواجبات  سنة 30-12  األردن
غياب تصنيف الفئات الفرعية 

  محدودة  للشباب
  محدودة  يف واضح للفئات الفرعيةتصن  الحقوق والواجبات  سنة 30-15  البحرين
  محدودة  مراهقون وشباب  الحقوق والواجبات  سنة 29-15  فلسطين
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  محدودة  أطفال وشباب  الحقوق والواجبات  سنة 36-6  مصر
  محدودة  تصنيف واضح للفئات الفرعية  الحقوق والواجبات  سنة 24-0  اليمن

  
الوثائق المتوفرة عن السياسات الوطنية للشباب  من مراجعةتم التوصل إليها  االستنتاجات التيوتفيد   - 17

ن البلدان التي تملك سياسة وطنية للشباب ما زالت تبذل أ سياسة الشبابالمعطيات األساسية لبشأن توفر 
سياسة متكاملة قابلة للتنفيذ ومنسجمة مع الشروط التي أرساها وضع الجهود لتوفير المعطيات الالزمة ل

  :مكن تسجيل المالحظات التاليةكما ي.  لشباببرنامج العمل العالمي ل
  

 صفر تتراوح بينلفئة الشباب التي مألت االستبيان تعاريف معظم البلدان قيد البحث وأعطت   )أ(  
بين احتياجات مكوناتها في  اًنوعي تداخالًيسبب حجم هذه الفئة على الصعيد الكمي، و مما يوسع ،سنة 36و

تعريف فئة الشباب بالتناقض وعدم االتفاق على تعريف يتسم  ،ي المجال ذاتهوف.  المختلفةاحل العمرية المر
خرى وبين قضية بين وزارة قطاعية وأبل هناك تعاريف مختلفة لهذه الفئة  ،موحد على الصعيد الوطني

  ؛من حيث تغطيتها للفئة العمريةك وذل ،خرىأو
  

متكاملة  ةدان على البنود الالزمة لرؤيبلالستراتيجية الوطنية للشباب في معظم نص االينطوي   )ب(  
من خالله مالمح الوطن ومستقبله،  تتحدد اًقومي اًيوطن اًمشروعو في التغيير أساسيةقوة  الشباب تعتبر

ال  حيث ،في استدامة التنمية ينيأساس اءشركو ،نيجتماعيانتجين في العملية التنموية، وم اًيأساس اًعنصرو
 ،نطلق لتفعيل المواطنةمكالمستويات مشاركة الشباب على كل ستدامة دون مية شاملة وميمكن تحقيق تن

  ؛مجتمعية الفاعلةالنماء المتكامل وفي المشاركة ال يللشباب الحق فإن حيث و
  

 ماه تينمختلف تينعمري ينمن فترت مكونةالمبادىء العامة لدورة حياة الشباب اللم يتم االلتزام ب  )ج(  
يتطلب سياسات مختلفة  تينالمرحل اتينفكل من ه  .هميتها في وضع السياساتأرغم  ،والشباب المراهقة

ويستثنى من هذا  . من جهة ثانية االستراتيجية للمجتمع ككل رؤيةوالمن جهة تنسجم وطبيعة المرحلة 
  ؛اليمنمن البحرين وفلسطين وكل االستنتاج 

  
ونوعية مشاركة حجم عن ة صورة غير واضحالآليات تسمح بمشاركة الشباب، لكن  هناك  )د(  

ولم توفر .  مشاركةالفيها سة تمت اعداد السيوأي مرحلة من مراحل إ الشباب في صياغة السياسة الوطنية،
حسب النوع بتوزيعها ولتلك المشاركة ي االجتماع يوالثقاف يشمول الجغرافالمدى لكافية إيضاحات الوثائق 

 ةمحدودشاركة و بمياسات بمعزل عن الفئة المستهدفة أة السعداد وثيقإوفي أحيان كثيرة يتم   .جتماعياال
عند إعداد  كفئة مستهدفة يحضرقد فالشباب   .من هذه الفئةتمثل شباب الصفوة  ما غالباًلمجموعة منتقاة 

  .ةتنميفي عملية ال كفاعل ، ويغيب كلياًالسياسات
  

  :األساسية التاليةوالمؤسسية  السياسة الوطنية للشباب على المدخالت الفنيةصياغة ترتكز و  - 18
 

والمصنفة الخاصة بالشباب  موثوقةالحديثة وال اإلحصائيةتشكل البيانات : حصائيةالبيانات اإل  )أ(  
في صياغة سياسة وطنية للشباب قائمة على  ياًأساسحسب النوع االجتماعي والتوزيع الجغرافي مدخالً ب

في النظر  إعادة إمكانية اتتوفر المعلوم تيحيو  .تهارصد فعاليل اآللية الالزمة ةتضمنمو موسةدلة ملأشواهد و
وتتوزع البيانات الخاصة   .على الصعيد الوطني ولوياتد االتجاهات الجديدة لأليحدمن أجل ت ةالسياس تلك
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تقيس االتجاهات تضم بيانات كمية بشكل سالسل زمنية  األولىالمجموعة : مجموعتين إلىبالشباب 
والمجموعة الثانية تضم بيانات ؛ األخرىحسب الفئات الفرعية بجمالي فئة الشباب وامة إليمغرافية العالد

ذات األولوية التي نص عليها  جاالت الخمسة عشرطورهم في المس وضع الشباب وتاقيلو مؤشرات أنوعية 
  ؛العالمي للشبابالعمل برنامج 

  
تركز على فئة الشباب من حيث أنها ب المعدة لهذا الغرض البحوث تتصف: البحوث التحليلية  )ب(  

ف على حجم الفئة واتجاهاتها التعرفي وتساعد البحوث القائمة على الكم   .وطبيعة االحتياجاتالكم والنوع 
و أ حكومي إنفاقالقطاع العام من نها وصفية تؤسس لسياسات أتسم بتالمستقبلية وتوزيعها المناطقي، و

قضايا التعرف على  إلى تهدففالقائمة على النوع ما البحوث أ  .ختلفةفي المجاالت الم عام وخاصاستثماري 
 أجلسلوكيات الشباب من  حولحوث هناك بو  .الموضوع لهابالهدف الرئيسي  تهامنهجي رتبطوت تالشبا

صانعي تعريف  أجلبحوث خاصة بالسياسات من و ،مجتمعات مختلفة فيما بينومقارنتها  يهاالتعرف عل
 . بعادها على المجتمع وعلى التنميةأوانعكاساتها على الفئة المستهدفة و وأسبابها ضية معينةهمية قالقرار بأ
 هذا الواقع لفهم أمر ضرورين التعرف العلمي والمنظم على الواقع االجتماعي وتشخيص ظواهره إوحيث 

 إلىتمل دون العودة كيال  فهو، ت واستجابات آنية أو بعيدة المدىوتفسيره ومواجهة ما يفرضه من استحقاقا
، أي الشباب أنفسهم لسماع آرائهم بكافة القضايا التي تعنيهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عن نأصحاب الشأ

  ؛ي أو المقابالت المباشرة والحوارمن خالل استطالعات الرأوذلك  ،هواجسهم وتساؤالتهم
  

  جوهري في  أمرشباب وطنية للالسياسة التنسيق ل ةمؤسسإنشاء ن إ: لتنسيقل ةمؤسس  )ج(  
مساهمة القطاعات  تطلبالتي تو ،هاتقييم إعادةنجازاتها وإوتنفيذها ورصد  السياسةصياغة  اتعملي

 ،زراًآتماسكاً وت أكثرتعزيز الجهود القطاعية وجعلها  أجلومن   .واالجتماعية والمالية والسياسيةاالقتصادية 
  بين وتضمن انسيابية العالقة مهام التنسيقية التقوم بنشاء مؤسسة أهمية إدراك إعلى الحكومات 
سياسة الشباب في عملية التخطيط  دمجلي ساسالضامن األ ةسسؤتصبح هذه المبحيث  ،الوزارات المختلفة

  ؛للتنمية
  

 األخرىونشاطاً متزامناً مع العمليات  ياًأساسعتبر تحديد ميزانية للتنفيذ شرطاً ي :ميزانية للتنفيذ  )د(  
  .ويتم تحديد الميزانية من خالل اعتماد مقاربات مختلفة للحصول على التمويل  .ضع السياسةالمالزمة لو
 يةاألممقليمية والوطنية وناك الصناديق التمويلية اإلوه ،المتحدة األممقرتها لدعم الدولي أنية لافهناك ميز
الميزانية  إقرارويتم  . في الدولة وميزانية التنميةأالميزانية االعتيادية  تخصيصات إلى باإلضافة، المختلفة

إعداد ميزانية وطنية للشباب السياسة التنفيذ  ويستوجب  .نو البرلماأكومة حالسياسة من قبل ال إقرارحال 
تلك إعداد ويندرج  . القطاعية المنصوص عليها خالل أمد زمني محدد هداف والغاياتتقديرية لتنفيذ األ
ضمان تنفيذ  أجلوذلك من  ،التخطيط القطاعي إطارمية الوطنية وضمن طار ميزانية التنالميزانية ضمن إ

المسبق للفئات لتحديد يتم وفقاً لضع الميزانية ن وأاالعتبار في مع األخذ  ،خاصة بالشبابعبر قطاعية خطة 
 اتأولوين ال تتنافس مع أعلى  ،م االستثمار القطاعيولوية في سلّاالجتماعية التي تحظى باأل ديمغرافيةال

  .خرى مثل المسنينأاجتماعية  ديمغرافيةفئات 
  

البلدان  في لشبابلسياسة  لوضعالالزمة األساسية المدخالت الفنية والمؤسسية توفر  4يبين الجدول و  - 19
   . التي تملك سياسة وطنية للشباب
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  شبابلللصياغة سياسة األساسية  والمؤسسيةتوفر المدخالت الفنية   -4الجدول 
  التي تملك سياسة للشباب دانالبلفي 

  
  سياسة للشباب بلدان تملك  حصائيةالبيانات اإل  البحوث التحليلية  للتنسيق ةمؤسس  ميزانية للتنفيذ

  نادرة  المؤسسة الوطنية للشباب  تمويل محدود لبعض البرامج
نقص في البيانات 
  األردن  اإلحصائية المفصلة

  نادرة  لشبابالمؤسسة العامة ل  ال تتوفر ميزانية للتمويل
نقص في البيانات 
  البحرين  اإلحصائية المفصلة

  نادرة  وزارة الشباب  ال تتوفر موارد مالية
نقص شديد في البيانات 

  فلسطين  اإلحصائية

  نادرة  المؤسسة العامة للشباب  ال تتوفر ميزانية للتمويل
نقص في البيانات 
  مصر  اإلحصائية المفصلة

  نادرة  وجدال ي  تمويل محدود لبعض المشاريع
نقص في البيانات 

  اليمن  اإلحصائية
  

ومن الواضح أن البلدان التي تملك سياسة وطنية للشباب ما زالت تعاني من عدم توفر البنى التحتية   - 20
الالزمة لجعل تلك السياسة متكاملة وقابلة للتنفيذ ومنسجمة مع الشروط التي أرساها برنامج العمل العالمي 

  :اً تسجيل المالحظات التاليةويمكن أيض.  للشباب
  

فئة عن التفصيلية  البياناتفي من نقص  التي تملك سياسة وطنية للشباببلدان المعظم يعاني   )أ(  
على شواهد قائمة  دقيقة ياساتسعقبة كأداء تحول دون صياغة هذا النقص يشكل و  .عدم توفرهاأو  الشباب

ة بحسب النوع االجتماعي، نفمصالالبيانات  لغيابيجة وذلك نت ،نفسهمأمحددة شارك في تحديدها الشباب 
  .، إلخ)المدن واألرياف أ(ة ومكان اإلقام ،)لصغار البالغين سنة 24- 20، وللمراهقين سنة 19- 15( والعمر 
 ،كياناً ديمغرافياً واحداً فئة عريضة تضم فئات فرعية متعددة الباعتبارهم توفير بيانات الشباب  عدم وقد أدى

، مثل الشباب ذوي االحتياجات مقارنة بالفئات األخرىالفئات التي تواجه تحديات أكبر  ب حاجاتحجإلى 
ن أويالحظ  . الخاصة، وشباب الريف، والشباب المتسربين من الدراسة، والشباب العاطلين عن العمل

 وجهاأل فتقر إلىت هي سياسات عامةالتي تملك سياسة وطنية للشباب بلدان الالسياسات الوطنية للشباب في 
  ؛المناطق والنوع االجتماعي ومستوى الدخلالمتصلة ببالمميزات خاصة فيما يتعلق  ،التفصيلية

  
 يةالبحوث التحليل من عدد كاف من عدم توفربشكل عام عاني يبلدان تلك المعظم ما زال   )ب(  
بعاد المتوقعة لكل سباب واألاألو لهمإتاحتها جه الشباب والفرص التي يمكن االتحديات التي تو حول ةالمعمق

وضع الحلول السياسية وتلبية  ، مما يجعل من الصعبالفئات المختلفة من الشبابقضية واحتياجات 
، الخاصة بقضايا الشباب التعاريفالبلدان  لم تتبن تلك ،المثال فعلى سبيل  .زمني محدد إطاراالحتياجات في 

السكان وليس تعاريف خاصة بفقر الشباب جمالية لفئة الخواص اإل القائمة علىنما وظفت التعاريف الدارجة إ
وعدم مراعاة حاجات تناول هذه القضايا بشكل سطحي  إلى أدىمما  ،وبطالة الشباب وصحة الشباب

  ؛المعنية بهاسياسة الوضع  ومواصفات تلك الفئة في
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من وذلك  ،قضايا الشبابالطبيعة القطاعية ل التي تملك سياسة وطنية للشباب بلدانراعت ال  )ج(  
 تنسيق أجلمن  ثل فيها مختلف الوزارات القطاعيةتتموتعنى بقضايا الشباب  وطنية اتسسؤماستحداث  خالل

على وضع بنية مؤسسية من  ،وفلسطيناليمن  ، باستثناءالبلدانوقد عملت تلك   .الصلةكافة النشاطات ذات 
أن الوزارات والمالحظ   .ة في عملية التخطيط للتنميةدماج هذه السياسإلشباب وضمان اتنسيق سياسة  أجل

 ،تتباين من حيث القوة والنفوذ، وتأتي وزارات الشباب ،كما في غيرها من بلدان العالم ،في البلدان العربية
دنى، مما يضعف قدرتها على التنسيق ومساءلة األمواقع الفي  ،أخرى كالشؤون االجتماعيةووزارات 
رئيس الوزراء أو التنسيقية ولهذا حرصت بعض الحكومات على أن يتولى أمانة الهيئة  . األخرىالوزارات 
تمكن من تكاالقتصاد والمالية والتخطيط ووزارات الخدمات حتى  ساسيةالوزارات األ امثل فيهأن تأحد نوابه و

 ،الشبابباشرة بتنظيم نشاطات ذات عالقة مفي  ات التنسيقيةالمؤسسوتتركز مهام   .أداء أدوارها بفاعلية
ردن في األ المؤسساتتلك  تضطلعو  .وينحصر معظمها في مجال الرياضة ،خاصة في المناطق الحضرية

تضطلع وزارة ، فيما تنفيذالمراقبة عملية واالستراتيجية الوطنية للشباب وضع  بمهام والبحرين ومصر
  ؛هذه السياسة في فلسطين بمهام وضعوالرياضة الشباب 

  
سياسات لطاء السياسي لى توفير الغبجدية عالتي تملك سياسة وطنية للشباب بلدان عملت ال  )د(  
يمكن من  على نحو لستكمتلك الجهود لم تن أال إ ،وثيقة وطنية لسياسات الشباب بحيث يتم وضع الشباب

   ةكلفتلل اًتقييم الوطنية المتوفرة حول سياسات الشباب ال تتضمنفمعظم الوثائق  . تنفيذ سياسة الشباب
  .حسب النشاطات القطاعيةبتقديرية مبوبة  ةميزاني الو
  

  دمج السياسة الوطنية للشباب في خطط التنمية  -اًرابع
  

  :التالية ساسيةاأل من األطرة يدمج السياسة الوطنية للشباب في التخطيط للتنمتتألف عملية   - 21
  

ذلك من خالل و ،يق الصالح العامتحق ة ضمانسؤوليمحكومات التقع على عاتق : عامال طاراإل  )أ(  
يتكون و  .في التنميةالفعالة  ن مشاركتهماالشباب وضم إدماج إلىؤدي اآلليات والمؤسسات والعمليات التي ت

  :التالية عناصرال اإلطار العام من
  

 وأبشرية، أو ال، ماديةأو الالتنموية  ولوياتالذي يحدد األ طاراإلوهو : فكريال طاراإل  -     
  ؛جميعها الستراتيجية التنميةو أ ،يةقتصاداال

  
   وغالباً ،ح بها في خطة التنميةصرالموهي األهداف النوعية البعيدة المدى  :األهداف  -     

مرأة لتمكين ا )2(اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر؛  تحقيق نمو )1( :ما تتضمن
ل للثروات على كافة عادالتوزيع التحقيق اإلنصاف و) 3( ؛بشريةالتنمية الوالرجل وتحقيق 

  المستويات؛
  

 ،بخصوصية ودقة غاياتها تحديديتم  ،التنمية بشكل عام تحديد أهداففي حين يتم : الغايات  -     
حسب القطاعات ب ،متفرعة من األهداف العامةسياسات لمفصلة لغايات  بوضعوذلك 

  ؛المختلفةواالجتماعية االقتصادية 
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 . خدميةالومنها نتاجية اإل ،االقتصادية واالجتماعية والماليةت يشمل القطاعاو :قطاعيال طاراإل  )ب(  
يتم و  .المناطة بها وظائفالمهام ولوفقاً ل التنمية القطاعيةغايات تنفيذ على  تلك القطاعاتوزارات وتعمل 
القطاعات كمية مفصلة تعكس سياسات غايات  على أن تكون ،لتنمية بخصوصية ودقةاغايات  وضع

  ؛مختلفةاالقتصادية ال
هنا أيضاً يتم وضع غايات متفرعة عن األهداف اإلنمائية على نحو محدد  :التفصيلي طاراإل  )ج(  

المميزات التفصيلية للشباب، حسب بمخرجات السياسات على األصعدة المختلفة والغايات تعكس بدقة بحيث 
  ؛)حضرالريف وال(أو التوزيع الجغرافي نوع الجنس، مثل 

  
مع م التعامل حتّي شمل كافة قضايا الشبابتوضع سياسات متكاملة ن إ: لقطاعاتعابر ل إطار  )د(  

  .نها عابرة لمجمل القطاعات االقتصادية واالجتماعيةمستهدفة إال أن كانت إفئة و االشباب باعتبارهفئة 
ن تتجلى أيمكن  الالعالقة بين الطبيعة المتكاملة للسياسات وطبيعتها االستهدافية لفئة محددة هي فئة الشباب ف

  .والخدمي اإلنتاجيبشقيه دراجها في عملية التخطيط القطاعي على صعيد الواقع دون إ
  

  لبلدانلسياسة الشباب في خطط التنمية لعملية دمج  ساسيةاألاألطر توفر   -5 الجدول
  التي تملك سياسة للشباب

  
  عابر للقطاعاتال طاراإل  تفصيليال طاراإل  قطاعيال طاراإل  عامال طاراإل  سياسة للشباب بلدان تملك

  منفصل إطار  منفصل إطار  متوفر  متوفر  ردناأل
  منفصل إطار  منفصل إطار  متوفر  متوفر  البحرين
  منفصل إطار  منفصل إطار  متوفر  متوفر  فلسطين
  منفصل إطار  منفصل إطار  متوفر  متوفر  مصر
  منفصل إطار  منفصل إطار  متوفر  متوفر  اليمن

  
عن التي تملك سياسة وطنية للشباب بلدان السياسات الشباب في  الوطنية عن قائوثالمراجعة أسفرت   - 22

  : تسجيل المالحظات التالية
  

 أولوياتيركز على حادي الجانب أيتسم بكونه  اًعام اًتخطيطي اًإطاربلدان تلك الكافة تعتمد   )أ(  
فقد اعتمدت   .تنمية الموارد البشرية ضرورة إلى األحيانفي كثير من  يشير طاراإلإن كان هذا و ،اقتصادية

أن اإلنسان هو عامل من عوامل  معتبرةً النمو االقتصادي هدفاً رئيسياً في تحقيق التنمية البلدانتلك معظم 
عانت عملية  ،عليهو . مما يستوجب العناية به بقدر مساهمته في عملية اإلنتاج والتراكم الرأسمالي ،اإلنتاج

لتلبي احتياجات النمو  استراتيجياتهامن كونها أحادية الجانب حيث تم وضع  ياناألحالتنمية في معظم 
يخضع لقوانين العرض  وجعلت منه عامالً ،ومنها اإلنسان ،اإلنتاج االقتصادي عن طريق تحسين عوامل

  ؛األخرىوالطلب كما هي العوامل 
  

 ديمغرافيةالبشرية وال لعواملا إلىظر عدم النن أال إ ،للتخطيط اًقطاعي اًإطاربلدان الكافة  تعتمد  )ب(  
 أداءتمكن التخطيط القطاعي من  حالت دون اًبطة بعملية التنمية االقتصادية خلق ظروفتعلى أنها عوامل مر

الظروف في  تمثل تلكتو . قصاء االجتماعي للشبابة اإلنصاف والتخفيف من حدتحقيق اإل أهمهاووظائفه 
بوضع  وذلك ،اإلنتاجيةالنمو االقتصادي في القطاعات تعظيم تعتمد مبدأ نب حادية الجاأقطاعية تبني سياسات 

التي تعنى  األخرىتخصيصات استثمارية تفوق بكثير تخصيصات القطاعات ستنزف تقطاعية غايات 
التغيرات  إلىالقطاعي دون النظر  داءجمالية لتحسين األإغايات تم اعتماد  األحيانوفي معظم   .نسانباإل
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والفئات  ،والمناطق بين الدخل، ساسيةاألودون االهتمام بكيفية استيعاب الفجوات  ديمغرافيةعية والاالجتما
  ؛المختلفة ديمغرافيةاالجتماعية وال

  
البعد  دراجإالذي يتطلب  التفصيلي للتخطيط القطاعي طاراإلبلدان من خلل في الكافة تعاني   )ج(  

 طاراإلمنفصل عن  إطارعلى تطوير البلدان قد عملت و  .صافق اإلنتحقيالتمكين وفي االجتماعي المتمثل 
كون بعيد يوالمساواة قد  اإلنصافمثل  أهدافتحقيق  نفإ ،من هذا المنطلقو  .القطاعي لعملية التخطيط

الذي ساد الفكر التنموي خالل العقود  اإلنصافن هدف إ  .دماجمقومات اإلغياب بسبب المنال وذلك 
من المنطلق و  .عملية التنميةفي بشكل متكامل عناصره  إدماجما لم يتم ه رصدعته وال يمكن متاب الماضية

من خطط  فترات زمنية أطول مما هو قائم حالياًلبالتخطيط البعيد المدى أي  دماجاإلمفهوم يرتبط  ،ذاته
 أجل ضرورية من نظرة بعيدة المدى لسياسات الشبابالحاجة لتبني وتعتبر  . قصيرة خمسية أو متوسطة

التي تتطلب فترات كي تتبلور نتائجها  ديمغرافيةاألخذ بالحسبان العالقة المتبادلة االقتصادية واالجتماعية وال
 .وتصبح قابلة للقياس

  
األساسية المدخالت تحديد ة يعملية دمج السياسة الوطنية للشباب في عملية التخطيط للتنموتتطلب   - 23

  :التالية
  

 ،التعليم، والصحة، ودخول عالم العملتُعتبر قضايا : الشبابمرحلة في  المحورية ولوياتاأل  )أ(  
 شكليو . بكونها مرحلة انتقاليةالتي تتميز  )سنة 25- 14(حلة الشباب مر محورية فيأولويات وتشكيل أسرة، 

ت مرحلة جعل ظروف المجتمعات الحاليةإال أن .  الكامنة هتحقيق إمكاناتل اً للشبابدافع حقيق تلك األولوياتت
خالل جيال السابقة من الشباب تلك التي عاشتها األ عنتختلف تماماً مرحلة البلوغ  إلىالشباب واالنتقال 
 أهمها ،الشباب أولويات إلى أضيفتفمع االنتشار السريع للعولمة ظهرت قضايا جديدة   .العقود الماضية

وقد  . ، وغيرهاكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالنمو الهائل لتو ،اإليدز/وس نقص المناعة البشريةانتشار فير
في ، وبدأوا في المطالبة بالمزيد من المشاركةف، في حياة الشباب اليومية تدريجياًالتطورات األخيرة  هذه أثرت

  ؛ديمقراطيالقرار العمليات صنع وفي  ،التأثير على المؤسسات االجتماعية
  

 ة تحديد القضايا المحورية في مرحلة الشبابهميأمن  على الرغم: الكمية هدافاألو ولوياتاأل  )ب(  
 له توفرلم ت يصبح ال معنى له ما ن هذا التحديدإال أ بالشباب، متعلقة وطنية سياسات وتنفيذ صوغ عملية في

 الشباب تنميةلجندة وطنية أ تؤلف زمنياً محددة أهدافو معينة غايات شكل فييمكن قياسها  مرجعية مؤشرات
برنامج العمل العالمي للشباب حزمة من تضمن وقد  . الصعيد هذا على المحرز التقدم ييمتقوتساهم في 

  ؛2015- 2005تحقيقها بين عامي  إلى تسعى سياسات الشباب الكمية هدافاأل
  

 المتعلقة بتنمية الغاياتو األهداف تحديد ينبغي أن يترافق :غاياتالهداف واألبرنامج عمل لتنفيذ   )ج(  
 من الغاياتو األهداف لتحقيق المقترح الزمني طاراإل ويمتد . للتنفيذ محددة زمنياً إجراءات اذاتخ مع الشباب
 العمل برنامج اعتماد منذ العشرين والسنواتالعشر  السنوات نقطتي مثالني اللذين 2015 عام إلى ٢٠٠٥ عام

  .للشباب العالمي
  

  للبلدان شباب في خطط التنميةسياسة ال لعملية دمج ساسيةتوفر المدخالت األ  -6الجدول 
  التي تملك سياسة للشباب

  
  برنامج عمل  كمية أهداف  محورية أولويات  بلدان تملك سياسة للشباب

  منفصل إطار  ةغير متوفر  ةمتوفر  ردناأل
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  منفصل إطار  ةغير متوفر  ةمتوفر  البحرين
  منفصل إطار  ةغير متوفر  ةمتوفر  فلسطين
  صلمنف إطار  ةغير متوفر  ةمتوفر  مصر
  منفصل إطار  ةغير متوفر  ةمتوفر  اليمن

  
أسفرت مراجعة الوثائق الوطنية عن سياسات الشباب في البلدان التي تملك سياسة وطنية للشباب فيما   - 24

عن تسجيل  ملية التخطيط للتنميةعفي الوطنية للشباب دمج السياسة لعملية  ساسيةاأل المدخالتبتوفر يتعلق 
  :المالحظات التالية

  
 ،التشغيلوالتعليم، محددة مسبقاً تتمحور بشكل خاص حول  أولوياتبلدان على تعتمد ال  )أ(  

المعلومات  تكنولوجيا، والصحةوالمشاركة الكاملة والفعالة في حياة المجتمع وفي اتخاذ القرارات، و
 أولوياتتحديد  في اًيشكل عائق ولوياتفي تحديد هذه األ الكاملة مشاركة الشبابعدم إال أن   .واالتصاالت

المعنية بقضايا الشباب في  األخرىهناك ضعف في انخراط القطاعات ف.  الفئات الفرعية والنوع االجتماعي
  ؛مشاورات مع جمعيات ومنظمات الشبابالوطني والحوار الغياب  إلى، باإلضافة هاإعداد

  
مؤشرات و كمية تطلعية هدافأ تحديد إمكانيةانتفاء  إلى غياب البيانات اإلحصائية الرسميةأدى   )ب(  

دان تعاني من عدم تحويل سياسات لبالفمعظم   .قاً في التنفيذ والمتابعةمعيارية مساعدة في التخطيط والح
  ؛زمنية مختلفةفترات كمية يمكن قياس تنفيذها على  أهداف إلىالشباب 

  
شراك الجهات يمكن إ والال يمكن قياسها  اًأهداف عملالبلدان في وضع برامج تعتمد كافة ال  )ج(  

فهي جهة  ما الجهة التي وضعت السياسةأ.  صالًأالجهات لم تساهم في وضعها  المعنية في تنفيذها لكون هذه
  .األخرىقطاعية ال تملك الشروط الالزمة للتنسيق والتنفيذ مع الجهات 

  
  التحديات والفرص التي تواجه عملية التخطيط للشباب  -خامساً

  
  التحديات  -ألف

  
مجموعة من في نضوج سياسات متكاملة وفعالة للشباب  حالت دونالتحديات التي  يمكن حصر  - 25

   :لخص فيما يليتت العوامل
  

معاصرة التي تحدد األدوار والغياب األطر والمعارف التي تعنى بالمفاهيم والمناهج الحديثة   )أ(  
وتشير .  نحو هذه الفئةتتوجه  ةاسات استهدافيالمجتمعية والتنموية للشباب وبالتالي تمهد لصياغة وتنفيذ سي

غالباً ما تتم معالجتها قضايا قطاعية أو نوعية ل ةستراتيجيات التنمية قد تمت صياغتها استجابا أن إلىالشواهد 
 كثراألقد تكون حاجاتها وأدوارها  ديمغرافية حجب فئات اجتماعية إلىيؤدي  امم ،على الصعيد اإلجمالي

لنهج اووفقاً لالستراتيجيات القائمة على ).  نوالمسنو ،الشبابو ،األطفال(الصعيد التنموي إلحاحاً على 
  عملية التخطيط برمتها  اإلجمالي في حل القضايا النوعية، ونظراً للنتائج غير المتوازنة لهذا النهج، فإن

  .ة تفرضها طبيعة المرحلةدواتها كي تتمكن من العناية بمنهجيات معاصرأتحسين  يتمزالت تقليدية ولم  ما
مطالب ي عن ضالتغافي التخطيط للتنمية  أولوياتفي توجيه وإدارة المتبع المنظور التقليدي  ويتسبب

وفي حال استمرار هذه العوامل في   .وخصوصيات بعض الفئات السكانية واالجتماعية الحساسة كالشباب
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ستفادة من الفرص الممكنة التي تتيحها التغيرات من اال أيضاًن هذه البلدان لن تتمكن إف ،وظائفها أداء
  ؛بمجملها ديمغرافيةال
  

وتمثل  . استمرار اعتماد المقاربات التقليدية في التخطيط والتي تفترض تجانس الموارد البشرية  )ب(  
على مثاالً واضحاً  واستراتيجيات التشغيل والتعليم الفقرمن د حال الوطنية مثل استراتيجية ستراتيجياتالا

فالشباب فئة من الفئات الرئيسية التي تعاني من الفقر   .لشباب في هذه االستراتيجياتاالستبعاد الذي يعانيه ا
  .بهذه القضاياتعنى رك خارج نطاق السياسات التي تفي الغالب تُ انهأال إ ،الحرمان واالقصاءالبطالة وو

التعاريف  أيضاًغيب تالتي يغيب عنها الشباب والسياسات التقليدية استمرار اعتماد  إلىسباب وتعود األ
  ؛صة بهماالخ
  

على الصعيد  وضع سياساتفي تجلى يالذي و ،العمودي في التخطيط النهجاستمرار اعتماد   )ج(  
موزعة على مكونات مناطقية وحسب النوع  ديمغرافيةفئة اجتماعية  أعلى قمة الهرم مستهدفةًمن ي الكلي، أ

لما الشباب فئة متلقية ن أ ضمناًالنوع من التغطية ويفترض هذا .  مرية فرعيةاالجتماعي وحسب فئات ع
ن تعزيز القدرات الذاتية لهذه الفئة يتيح لها فرصة المشاركة في عملية التنمية وبالتالي فإ تقدمه هذه السياسات

الشباب لم قدرات فئة  ن تعزيزأفرزها هذا النهج ومن المفارقات التي أ  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية
و تتناسب وما تلقوه من جتماعية وسياسية تستوعب قدراتهم أتاحة فرص متكافئة اقتصادية وايتزامن مع إ

  ؛تمكين
  

في كافة مجاالت  ضعف مشاركة الشبابفي ويتجلى ذلك بشكل واضح  ،لمشاركةغياب ثقافة ا  )د(  
ولعل هيمنة  . سياسية وثقافيةاجتماعية و أسباب إلىويعزى ضعف المشاركة  . التنمية والحياة المجتمعية

فارتفاع مستوى مشاركة الشباب   .التي تحول دون االنخراط في هذا المجال ساسيةاأل سبابمن األ يالعائلة ه
يضعف قد لكنه  م،وزيادة استقالليته مومستقبله مشؤون حياتهفي  همزيادة تحكم إلىيؤدي في الحياة العامة 

الحد المجتمع المدني في  مؤسساتالحكومات وتساهم و . ألبوين والمجتمع ككليثير قلق ا مما ،ةسرهيمنة األ
ويساهم نقص اآلليات المؤسسية    ،شراك الشباب في صناعة القرار ووضع السياسات التي تخص حياتهمإمن 

ال أثر  اًشكلي اًطابعتتخذ هذه المشاركة    يدعى الشباب للمشاركة،   حتى عندماو . من مشاركة الشبابفي الحد 
مشاركة الفتيات خارج المحيط دون  األحيانبعض    يحول التفاوت بين الجنسين فيو   . القرارات  له في
  ؛هذه المشاركةويؤثر عامال السن والجنس واالعتبارات االجتماعية والمناطقية وغيرها على   .  األسري

  
الذي تعانيه البنى المؤسسية والبشرية العاملة الضعف في ويتجلى هذا الغياب  ،غياب الحوكمة  )ه(  

بين  فانعدام التنسيق . في مجال صناعة السياسات بشكل عام وسياسات الشباب على وجه الخصوص
ارات وزواستمرار هذه ال ،حصاءالمركزية لإل األجهزةبما في ذلك  ،جهزة التابعة لهاالوزارات القطاعية واأل

ية بشكل كبير في خلق بيئة غير موات تساهم ، من العوامل التيعمودي وظائفها بشكل أداءفي  األجهزةو
ذلك عدم كفاية التدريب للكوادر البشرية العاملة في مجال  إلىيضاف و . لوضع سياسة عبر قطاعية للشباب

عالم الشباب على وجه بشكل عام وإعالم لإلة االستراتيجيطر ألاغياب وتزامنه مع التخطيط ووضع البرامج 
قضاياهم الشباب و هميةعالم ألسائل اإلوالترويج من قبل ضعف في ويتجلى هذا الغياب .  صوصالخ
اإلعالم يستهدف ن فعلى الرغم من أ  .التي تستهدفهمقطاعية اللسياسات التدابير واو دوارهم المجتمعيةوأ

لشباب بقضاياهم الملحة ن دوره في تحسيس اإال أ ،الشباب من خالل اإلعالنات االستهالكية وإعالنات الترفيه
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ستراتيجي في التثقيف والتوجيه وبحقوقهم على الصعيدين االجتماعي والسياسي ضعيف ويغيب عنه الطابع اال
  .وإرسال الخطابات

  
  

  الفرص  -باء
  

 اقضاي إلىابية كبيرة في نظرة الحكومات تحوالت إيج فقد سجلتالفرص المتاحة في مجال ما أ  - 26
مجموعة من التحوالت  إلى األعضاءن عدتها البلداالتي ألوطنية االتقارير شير وت  .الشباب بشكل خاص

  :أهمهايجابية اإل
  

لها اجتماعية  ديمغرافيةالشباب فئة اعتبار االستراتيجية للشباب وذلك في  رؤيةالالتحول في   )أ(  
في كافة مناحي  اًمشارك أيضاً صبحأبل  اًفالشباب وفقاً لهذا المنظور لم يعد متلقي . حقوق وعليها واجبات

  ؛الحياة
  

للتنمية  اًيأساس اًدماجها المجتمعي هدفإهذه الفئة واعتبار  إلىفي النظر  يديولوجياإلالتحول   )ب(  
مع  هاتشابكوبخصوصية القضايا المتعلقة بالشباب  اعترافاًهذا االهتمام  يعكسو  .ستدامتهاال أداةوالبشرية 

 إلىواليوم ال ينظر  . األعضاءالبلدان صادية واالجتماعية التى تواجهها مجمل التحديات السياسية واالقت
 الحاضر يف ةبالكامل ومؤثر اًياجتماعة فاعل بل لكونهم فئةالمستقبل فحسب،  يصانع مباعتبارهالشباب 
  ؛والمستقبل

  
بوصفهم  يهمإلنظر يفلم يعد  ،يجابيةإ أكثرنحو اتجاه حول الشباب السائد  الخطابالتحول في   )ج(  

 ليهم باعتبارهم عناصر فاعلة وناشطةإ نظريأصبح ، بل بالمخاطر اًمشبع سكانياً مشكلة اجتماعية أو قطاعاً
 المدنيةوالمشاركة  شغيلمجاالت مثل الت أمامها في فرص المتكافئةاللبية احتياجاتها وإتاحة يجب العناية بها وت

 ؛ةيوالسياس
  

فالعالقة بين   .المشاركة بكل مستوياتها وأنماطهافي  ذلكتجلى وي ،التحول في مفهوم المواطنة  )د(  
حق  ن المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية هيأ أساستقوم على المواطنة والمشاركة عالقة وثيقة 

لشباب ل، ومن ثم وجب إتاحتها ي في تفعيل مبادئ وشروط المواطنةأساسمنطلق أصيل من حقوق الشباب و
، بدءاً باألسرة والمؤسسة التعليمية الحكومية ومنظمات المجتمع المدنيجماعات والمؤسسات في مختلف ال

اب بمضافة متنوعة للش مروراً بمؤسسات العمل وحتى منظمات المجتمع المدني، حيث تتيح المشاركة قيماً
 ؛المشارك وللمؤسسة والمنظمة والمجتمع

  
نسان باعتبار تنمية اإل وتوجيهه نحو رادة االستثماالتحول الديمغرافي وما يفرضه من فرص لزي  )ه(  
 أساسيةعناصر ونحو الشباب على وجه الخصوص باعتبارهم  ،نسان هدف التنمية ووسيلتها بشكل عامأن اإل

بداعاته إتوظيف مسؤولية فهم الجيل الذي تقع على عاتقه  ،عوائد للتنمية إلى ةغرافيفي تحويل الفرصة الديم
  .صعدةلوجية على كافة األوخروق تكنحداث إفي العلمية والتقنية 

  
  استنتاجات عامة  -اًسادس
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سياسات  وضعإجراءات في مجال  األعضاءعلى الرغم من االهتمام المتزايد الذي شهدته البلدان   - 27

 زالت غير هذه الجهود ما نإال أ ،تخطيط للتنميةهم في عملية الأولوياتقضاياهم و إدماجوطنية للشباب تعتمد 
التحديات المستجدة  وال تستوعب ،على تبنيه األعضاءسكوا وشجعت البلدان أقرته اإلالذي  طاراإلمنسجمة و

  .التي تفرزها التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المعاصرة
 تالعوامل البنيوية المتأصلة في الطبيعة االقتصادية واالجتماعية والسياسية لمجتمعا إلى ضافةباإلو  - 28

 داءاالقتصادي واالجتماعي واأل داءعدم التكامل بين األ) أ( :التالية الحالي العوامل يشخص التقرير ،المنطقة
ف فئات استهدامن  بدالً شاملةعلى تحسين نوعية حياة اإلنسان عبر تدخالت  التركيز )ب( ؛الديمغرافي

 اًترجمتها خطط إلىللشباب دون اللجوء استراتيجية  رؤيةاالكتفاء بوضع ) ج( ؛ديمغرافية اجتماعية محددة
  .يمكن تنفيذها على الصعيد العمليالقطاعية و هدافألاترتبط ب اًأهدافو
  

برامج نشاء قدمت على إأ ،قريبة المدى أهدافوبسبب تفضيلها لتحقيق  ،معظم الحكومات أن كما  - 29
البرامج والمشاريع غالباً ما تكون  هذه دوارتلبية جزئية لحاجات الشباب، إال أن أ إلىقطاعية مشتتة تهدف 

  .وتنتهي بانتهاء مصادر التمويل ةتمؤق
  

وذلك  ،الحكومي والخاص ينغياب عنصر المشاركة وضعف عالقة منظمات المجتمع المدني بالقطاع  - 30
 تشتت جهود هذه المنظمات وتركيز فعالياتها إلى أدىمما  ،بسبب عدم االلتزام بمبادئ محددة للتخطيط للشباب

هدف بحد ذاته دون أن  إلىفقد يتحول تمكين الشباب  . العامة للمجتمع هدافاأل علىذاتية ال  أهدافعلى 
  .تتمكن هذه المنظمات من االستفادة منه باعتباره وسيلة في عملية التنمية

  
  توصياتال  - سابعاً

  
  تطوير الجانب الفني  -لفأ

  
عملية الحديثة في ات المنهجي استخدام سات الشبابتطوير الجانب الفني لعملية صياغة سياتطلب ي  - 31

 اإلنتاجية األخرىللقطاعات عابراً  إال أنه ،بحد ذاته اًقائم ، وإن كاناًاعتبارهم قطاعبشباب لالتخطيط ل
  .واحد نٍشراكهم كمساهمين ومستفيدين في آإ مما يستوجب ،والخدمية

  
شراك هذه إلتخطيط ووضع السياسات من خالل تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مجال ا  - 32

صياغة أجندة وطنية للشباب من ناحية، يساهم في فضل أخلق فهم تساعد على الكوادر في برامج تدريبية 
وفهم التعاريف  ،دلة استرشادية تساهم في تسليط الضوء على الشروط الواجب توفرهاأ وعلى توفير

  .من ناحية ثانية زتقييم التقدم المحررق طو لكل تعريف والمنهجيات القياسية المصاحبة
  

  الجانب المؤسسي طويرت  -اءب
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تطوير الجانب المؤسسي لعملية صياغة سياسات الشباب إنشاء مؤسسات تُعنى بقضايا التنسيق يتطلب   - 33
التعامل  االقتصادية واالجتماعية والسياسية للشباب بما يشجع ولوياتبين القطاعات المختلفة التي تتناول األ

  . قطاعات االقتصادية واالجتماعيةنها عابرة لمجمل الإن كانت مستهدفة إال أفئة و مباعتباره الشبابمع 
  

منظمات الشباب بين ووالقطاع الخاص ينبغي قيام مشاركة فعالة بين جميع المستويات في الحكومة   - 34
تنفيذ وتنسيق ورصد وتقييم البرامج اب والسياسة الوطنية للشبتصميم  القرارات بشأناتخاذ في المناقشة و

مع  ،ساسيةالتي تقر من خاللها الغايات األالوطنية للشباب  رؤيةالتحدده الذي  طارإلل المتعلقة بالشباب وفقاً
  . رؤيةهذه الضمان تنفيذ من أجل  وليات وأدوار كل شريك من الشركاءالء ما يجب من اعتبار لمسؤيإ

  توفير التمويل  -يمج
  

 في الفئة هذه دمج في إلسراعاو للشباب الوطنية والخطط السياسات لتنفيذ الالزم التمويل توفير نبغيي  - 35
 اًمصدر ديمغرافيةتعتبر االستثمارات التي تتيحها النافذة الو . والسياسية واالجتماعية االقتصادية المجاالت

  .تم استغاللها بشكل مدروس ذاإفي التمويل  اًيأساس
  

دراسات والبحوث القائمة على حساب كلفة الفرصة الضائعة االجتماعية واالقتصادية الناجمة جراء الإ  - 36
وذلك بهدف تحفيز الحكومات نحو المزيد من االهتمام بموضوع  ،عن التلكؤ في وضع سياسات وطنية للشباب

  . ائد المتعددة األبعاددراجها ضمن أجندة االستثمارات التنموية ذات العوإو مويل تنفيذ سياسات وطنية للشبابت
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 ة التي تملالجداول المفص.  لبرنامج العمل العالمي للشباب األعضاءمي حول مدى استجابة البلدان نتائج االستبيان اإلقلياإلسكوا، 
تقارير الوطنية ال: تقديمها في ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب

  .نجازاتومنهجية توثيق اإل
  

أعدتها بتول شكوري وقدمت العالمي للشباب وصياغة السياسات الوطنية للشباب، ورقة عمل االستجابة لبرنامج العمل اإلسكوا، 
التقارير الوطنية ومنهجية : ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب في

 .نجازاتتوثيق اإل
  

ورقة  ،قضايا الشباب في عملية التنمية إدماج: االجتماعي اإلنصاف المفاهيمي الجتماع الخبراء حول تعزيز طاراإل اإلسكوا،
بالتعاون مع مؤسسة التنمية األسرية في أبو ظبي، اإلمارات  أعدتها بتول شكوري وقدمت في االجتماع الذي نظم

  .2009مارس /آذار 31- 29العربية المتحدة، 
  

  .E/ESCWA/PI/2009/12أولويات وصيغ، : باإلسكوا، قسم التنمية االجتماعية، السياسة الوطنية للشبا
  

   .2009-2005ستراتيجية الوطنية للشباب اال في األردن،المجلس األعلى للشباب 
  

في  تمورقة عمل قد ،ستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وخطتها التنفيذيةاال ،اليمن المجلس األعلى لألمومة والطفولة في
   .2006أبريل /نيسان 27-25 ،التي نظمها المجلس الوطني للسكان بابلندوة الوطنية لمناقشة دراسة الشا

  
  .2010 مارس/آذار ،2013-2011ة للشباب ستراتيجية الوطنية عبر القطاعياال ،فلسطين في وزارة الشباب والرياضة

  
اتيجية الوطنية للشباب ستراال: هيا شباب ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،في البحرين المؤسسة العامة للشباب والرياضة

  .2005مايو /، أيارالطبعة الثانية، 2005-2009
  

  .2007أغسطس /، آبمقترح السياسة القومية للشباب ،مصر في المجلس القومي للشباب
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