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  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 

  رـتقري
  

 شباب: ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي لل
 التقارير الوطنية ومنھجية توثيق اإلنجازات

 2008 كانون األول/ديسمبر 18-17بيروت، 
 

  زـموج
  

(اإلسكوا) في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  فريق السكان والسياسة االجتماعية منظ  
درات الوطنية في ، ورشة عمل حول تعزيز الق2008كانون األول/ديسمبر  18و 17في بيروت، يومي 

  .مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب
  

   ً ً  تبنت ورشة العمل أسلوبا تفاعليا لتعزيز قدرات الردفاء الوطنيين في إعداد تقارير وطنية  وتشاركيا
وتم تنفيذ ھذا األسلوب من  . وما بعده 2000حتى عام  برنامج العمل العالمي للشبابتساھم في رصد تنفيذ 

مناقشة منھج موّحد ول استعراض نتائج اإلستبيان الخاص بمدى استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل خال
ً في إعداد السياسات الخاصة  تشّكلكي ليساعد على اّتساق التقارير الوطنية وتأھيلھا  ً مالئما مرجعا

كما حددت  اإلقليمي. بالشباب، ومصدراً لتبادل الخبرات والدروس المستفادة على الصعيدين الوطني و
وألقت  التي تقلّل من فعالّية استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشبابالعوائق ورشة العمل 

  إلى األولويات الواردة في برنامج العمل العالمي. اً الضوء على قضايا الشباب الوطنية الملحة استناد
 

داد التقارير الوطنية حول متابعة برنامج العمل العالمي واخُتتمت الورشة باعتماد اإلطار العام إلع  
تنظيم ورشات عمل لتمكين البلدان األعضاء من للشباب، وبالتأكيد على ضرورة استمرار اإلسكوا في 

ً  . صياغة سياسات واستراتيجيات وطنية تستھدف فئة الشباب ألھم  موجزاً  ويتضمن ھذا التقرير عرضا
تفعيل التي تقّدم بھا المشاركون من أجل  التوصياترشة، باإلضافة إلى القضايا التي نوقشت في الو

ببرنامج العمل العالمي للشباب وإعداد سياسات تعمل على دمج األولويات الوطنية للشباب في  مااللتزا
 .ھاخطط التنمية واستراتيجيات



 -2-

  المحتويات
  

  الصفحة    الفقرات                            
  

  3  6- 1    ...........................................................................................  مقدمة
  

  الفصل
  

  4  13- 7    .............................................................................  التوصيات  -أوالً 
  

  5  11    .....................................  توصيات خاصة بمھام الردفاء الوطنيين  - ألف  
  5  12    .............................   توصيات موجھة إلى حكومات البلدان األعضاء  - باء  
  6  13    .................................................  توصيات موجھة إلى اإلسكوا  -جيم  

  
 ً   7  49-14    ...........................................................  البحث والمناقشةمواضيع   -ثانيا

  
  لشباب فيتعزيز القدرات الوطنية في إطار التخطيط لسياسات ا  - ألف  
  7  18-15    .................................................................  البلدان العربية    

  التقارير الوطنية ومنھجية إعدادھا في إطار تعزيز البيئة الداعمة  - باء  
  8  24-19    .................................  لعملية التخطيط للشباب في البلدان األعضاء    

  10  34-25    .................  نتائج المسح االستقصائي مداوالت مجموعات العمل حول  -جيم  

  13  46-35    ..............................   يا الشبابقضا مداوالت مجموعات العمل حول  -دال  

  15  49-47    .......................  المداخالت الرئيسة للمشاركين خالل جلسات الورشة  -ھاء  
  

 ً   17  55-50    ........................................................................  تنظيم االجتماع  - ثالثا
  

  17  50    ................................................  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  - ألف  
  17  54-51    .........................................................................  االفتتاح  - باء  
  18  55    .......................................................................  الحضور  -جيم  

  
  19      .....................................................................  قائمة المشاركين  - المرفق

  



 -3-

  ةـمقدم
  
في  (اإلسكوا)في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ق السكان والسياسة االجتماعيةفري منظّ   - 1

، ورشة عمل حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال 2008كانون األول/ديسمبر  18و 17بيروت، يومي 
  .االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب

  
لبرنامج العمل العالمي للشباب  ةالشباب ومتابعموضوع ھمية على أ داً ويأتي انعقاد ھذه الورشة تأكي  - 2

برنامج العمل العالمي للشباب  كتسبوي . 1995وما بعده الذي اعتمده المجتمع الدولي في عام  2000 حتى عام
ً مشترك اً معيار يوفرنه ھذه ألأھميته   بين القطاعات فيما يتصل بصياغة السياسات وتصميم البرامج وتنفيذھا.  ا

ً نموذج يشّكلھو و لتصدي بقدر أكبر من الفعالية من أجل االمستويات  كافةعلى المّتخذة لإلجراءات المتكاملة  ا
  للمشاكل التي يعاني منھا الشباب وتعزيز مشاركتھم في المجتمع.

  
لحكومات حثت ا يألمم المتحدة التلالجمعية العامة لطلب في سياق االستجابة كما تندرج ھذه الورشة   - 3
رنامج العمل وذلك ضمن اإلطار الذي حدده ب ھا،وتطويرلشباب سياسات شاملة ومتكاملة لوضع على  لوطنيةا

مشاورات  المتاحة،في حدود الموارد  تنظم، أنالمتحدة  لألمم اإلقليميةطلب من اللجان للشباب، وعبر ال العالمي
  العمل. جل تقييم تنفيذ برنامج أمن  األعضاء البلدانمع  ةإقليمي

  
لتطوير مشروع إقليمي لبناء القدرات الوطنية في  األساسالحجر  عملال ورشة لمن ھذا المنطلق، تشكّ   - 4

وينطوي ھذا  تحسين وضع الشباب وإدماجھم في عملية التنمية. تھدف إلى مجال صياغة سياسات وطنية 
لمتطلبات إعداد التقارير تستجيب  المرحلة األولىف  .المشروع على تنفيذ مجموعة من المراحل المتعاقبة

والمزمع عرضھا ومناقشتھا في ، هالوطنية الخاصة بمتابعة برنامج العمل العالمي للشباب ورصد تنفيذ
خالل اجتماع خبراء حول "تعزيز اإلنصاف االجتماعي: إدماج قضايا الشباب في عملية  2009آذار/مارس 

  التخطيط للتنمية". 
  
تنفيذ الرامية إلى ي ھذا السياق، مساھمة البلدان األعضاء في دعم جھودھا فوكانت اإلسكوا قد طلبت،   - 5

مدى استجابة البلدان األعضاء  لتحديدإجراء مسح استقصائي بوذلك  ،المشروعمراحل  المرحلة األولى من
لھذا ة استجابة البلدان األعضاء فعاليّ  تضعفلبرنامج العمل العالمي للشباب وحصر المعطيات والمعوقات التي 

   ورشة العملالمباشرة ل األھداف حدّدت لذابااللتزامات التي تعّھدت بھا.   ھالبرنامج وتقّيدا
  :بما يلي

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

  
وما  2000نامج العمل العالمي للشباب حتى عام تعزيز معارف الردفاء الوطنيين حول فلسفة بر  (ب)  

 بعده وأھدافه وتطّوره؛
 

استعراض االستبيان الخاص بمدى استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب   (ج)  
 ه؛ومناقشة نتائج

 
 تحديد العوامل المؤثرة على عدم استجابة البلدان في صياغة سياسات الشباب؛  (د)  
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  )(  ضايا الشباب الوطنية في ضوء األولويات الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب،تحديد ق 
 

استنباط الطرق الفضلى التي تساعد على تفعيل االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب على   (و)  
 الصعيدين الوطني واإلقليمي؛

 
ا وعرضھا في اجتماع الخبراء حول رسم السياق العام لكتابة التقارير الوطنية المزَمع إعدادھ  (ز)  

 شباب في عملية التخطيط للتنمية"؛"تعزيز اإلنصاف االجتماعي: إدماج قضايا ال
  

ً في إعداد السياسات   (ح)   ً مالئما تأھيل الردفاء الوطنيين إلعداد تقارير وطنية متسقة تشّكل مرجعا
   ى الصعيدين الوطني واإلقليمي.الخبرات والدروس المستفادة عل لتبادلالخاصة بالشباب، ومصدراً 

  
  د إلى ما يلي:يوتھدف ورشة العمل على المدى البع  - 6
  

 ببرنامج العمل العالمي للشباب؛ مالترويج ألھمية االلتزا  (أ)  
  

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

  
  التوصيات  -أوالً 

  
إيمانا بأھمية متابعة التقدم المحرز خالل السنوات المنصرمة بخصوص ما تضمنه برنامج العمل   - 7

لألمم المتحدة في ھذا  العامةوما بعده، والقرارات الصادرة عن الجمعية  2000العالمي للشباب حتى عام 
صلة بالشباب، وفي ضوء العروض حول السياسات والبرامج المت )A/RES/60/2(القرار منھا المجال و

المقدمة والمناقشات المثمرة بين المشاركين على مدار جلسات ورشة العمل، وبعد استعراض نتائج المسح 
بااللتزامات التي تعھدت  ھادالعالمي للشباب ومدى تقيّ العمل الذي تناول استجابة البلدان األعضاء لبرنامج 

 ؛لتزامات والمضي نحو التحقيق الكامل لألھداف المعتمدةاله ابھا والعوائق التي حالت دون تنفيذ ھذ
  
عن التزام المشاركين ببذل المزيد من الجھود إلعداد التقارير الوطنية الخاصة بمتابعة  اً وتعبير -8

 2009والمزمع عرضھا ومناقشتھا في آذار/مارس  ،وما بعده 2000 عامبرنامج العمل العالمي للشباب حتى 
  "؛خبراء حول "تعزيز اإلنصاف االجتماعي: إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنميةخالل اجتماع 

  
مشروع إقليمي لبناء القدرات الوطنية في مجال صياغة سياسات  إلطالقاالستعدادات  وفي ضوء -9

توافق من ھذه االستعدادات  هبتتطلّ ما تحسين وضع الشباب وإدماجھم في عملية التنمية، وتھدف إلى وطنية 
في الجھود الحثيثة وتعاون وثيق بين كافة الجھات المعنية بمجاالت الشباب والتنمية وذلك في إطار شراكة 

  ؛تتكامل فيھا األدوار وتتبادل الخبرات
  

ً التقرير النھائي لورشة العمل سيتضمن قائمة باألولويات الوطنية وفق نّ وبما أ -10 إلطار برنامج العمل  ا
توزيع التوصيات تّفق المشاركون على فقد اباإلطار العام إلعداد التقارير الوطنية،  الً ودلي العالمي للشباب

  ما يلي:كثالثة أنواع  إلى
  توصيات خاصة بمھام الردفاء الوطنيين  -ألف
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  في ما يلي التوصيات التي خرج بھا المشاركون حول مھام الردفاء الوطنيين:  -11
  

مدى استجابة  لتحديدته اإلسكوا ستبيان الذي أعدّ الستيفاء اانيين في تثمين جھود الردفاء الوط  )1(  
 ؛البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباب

  
باالستجابة السبل الكفيلة بجمع المعلومات المطلوبة إلعداد التقارير الوطنية الخاصة  داستنفا  )2(  

وعرض ھذه التقارير في اجتماع خبراء حول  ،وما بعده 2000حتى عام برنامج العمل العالمي للشباب ل
عقده في آذار/مارس قّرر م ""تعزيز اإلنصاف االجتماعي: إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية

  ؛2009
  

الترويج لفلسفة برنامج العمل العالمي  اإلسكوا، خاصة في مجال التنسيق والتعاون مع مواصلة  )3(  
المجاالت ذات األولوية العشرة أھمية إدراج مع التشديد على ، هوأھداف عدهوما ب 2000حتى عام للشباب 

  ؛للبرنامج وتضمينھا في السياسات والبرامج والمشاريع الوطنية التنموية
  

على  وطنية للشبابال اتسياسبرسم الالجھات المعنية إطالع  المبذولة من أجلتعزيز الجھود   )4(  
  ؛إلعداد ھذه السياسات ةالالزمالشروط ب المتعلقة المعارف

 
شبكة من المتعاونين على الصعيد الوطني تتمثل فيھا  إنشاءلى إ ،وبمساندة اإلسكوا، السعي  )5(  

الوزارات واألجھزة الوطنية المعنية بقضايا الشباب بھدف تسھيل عملية جمع المعلومات الضرورية إلعداد 
والتقارير األخرى المتعلقة  ه،لمي للشباب ورصد تنفيذالتقارير الوطنية الخاصة بمتابعة برنامج العمل العا

ً بسياسات الشباب   .عموما
  

 توصيات موجھة إلى حكومات البلدان األعضاء  -باء
  

  طلب المشاركون من حكومات البلدان األعضاء ما يلي:  -12
 

  لمتحدة أن تعمد بقدر اإلمكان، إلى توحيد تعريف الفئة العمرية للشباب كما حددتھا األمم ا  )1(  
 ؛المقارنة والمتابعةوألغراض البحث وذلك ) سنة 15-24(
  

بمساندة المنظمات الدولية واإلقليمية، إلى تسھيل عملية صياغة السياسات والبرامج  ،أن تعمد  )2(  
  ؛والتشريعات الوطنية التي تستھدف الشباب في ضوء األولويات الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب

  
على تفعيل االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب  ،بمساندة المجتمع المدني ،عشجّ أن ت  )3(  

الغايات واألھداف "واستخدام الغايات واألھداف المقترحة، حسبما وردت في تقرير األمين العام المعنون 
شباب على الصعيد كوسيلة لتيسير صياغة سياسات ال ،"المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق االقتصاد العالمي

  ھا؛الوطني ورصد
  

 ،نھا من إنشاء قواعد معلومات خاصة بالشبابز دور األجھزة المركزية لإلحصاء وتمكّ أن تعزّ   )4(  
  الجغرافي؛والتوزيع  الجنسحسب العمر ونوع بفة ن تعتمد النھج التفصيلي في جمع بيانات عن الشباب مصنّ أو
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إجراء البحوث والمسوح التي تحّدد العوامل األساسية ز دور مراكز البحوث وتشجع أن تعزّ   )5(  
وتبحث في احتياجاتھم، وذلك بھدف إنشاء قواعد بيانات شاملة واستخدامھا  ھالى استبعاد الشباب وتقّيمإالمؤدية 

 ؛العالميبرنامج العمل  فيتنفيذ المجاالت ذات األولوية على صعيد حرز المم تقدّ الفي قياس 
  

بنية المؤسسية الالزمة لتنسيق وتشبيك الجھود القطاعية المعنية بصياغة سياسات ستحدث التأن   )6(  
ً  ھاوتقييم ھاوبرامج الشباب وتنفيذ   قتصادية العالمية، الكاألزمة ا ،للقضايا المستجدةتھا استجابعلى  حرصا

إلى مرحلة العمل ع انتقال الشباب من مرحلة التعليم واالستھالك بما في ذلك السياسات والبرامج التي تشجّ 
وضع آليات فعالة لتعزيز الروابط بين السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب واإلدماج ب وأن تقوم ؛واإلنتاج

  ؛االجتماعي
  

وتوفير الموارد والصالحيات  ھالى تأسيس المجالس واللجان الوطنية للشباب ودعمإأن تبادر   )7(  
ة في صنع القرارات، والتعاون مع الحكومات في تنفيذ برنامج من المشارككي يتمكن الشباب لالالزمة لھا 

  .بما فيھا األھداف اإلنمائية لأللفية ،من المقررات العالمية ذلك العمل العالمي للشباب وغير
  

 ى اإلسكواإلھة موجتوصيات   - جيم
  

  طلب المشاركون إلى اإلسكوا ما يلي:  -13
 

عمل لتمكين البلدان األعضاء من صياغة سياسات أن تضطلع بدور ريادي في تنظيم ورشات   )1(  
وبما ال يتعارض مع األولويات  في حدود الموارد المتاحة لھاوذلك واستراتيجيات وطنية تستھدف فئة الشباب، 

 ؛قتصادية السائدة في بلدان المنطقةالجتماعية واالوالقيم الثقافية والشروط ا
  

مشروع إقليمي حول تعزيز القدرات وتنفيذ بمھام إعداد األعضاء،  البلدانن تضطلع، بدعم من أ  )2(  
وتقديم الخدمات  للشباب، وتسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي ،الوطنية في مجال صياغة سياسات للشباب

  ؛االستشارية ذات الصلة
  

على توفير الدعم الفني للبلدان األعضاء في مرحلة كتابة  ،بطلب من الحكومات ،أن تعمل  )3(  
جتماعي: دمج قضايا الشباب في الاإلنصاف ا"في اجتماع الخبراء حول  ارير الوطنية التي ستعرض وتناَقشقالت

  ؛"عملية التخطيط للتنمية
  

لحكومات بأھمية تشكيل شبكات وطنية لتنسيق اإيعاز عبر أن تقدم الدعم الالزم للردفاء الوطنيين   )4(  
العالمي للشباب العمل ير الوطنية الخاصة بمتابعة برنامج عملية جمع المعلومات الضرورية إلعداد التقار

ً والتقارير األخرى المتعلقة بسياسات الشباب  ه،ورصد تنفيذ   ؛عموما
 

واالستفادة من التجارب  ،المنطقة بلدانأن تواصل عملھا كمحور إقليمي لتبادل الخبرات بين   )5(  
لرصد اإلنجاز وتحديد المعوقات المتعلقة بالنھوض في تطوير قواعد المعلومات  البلدانومساندة  ،الناجحة

 ؛وملحقه للشباب بالشباب في المجاالت المشار إليھا في برنامج العمل العالمي
بلورة محددات وعلى تطوير االستبيان االستقصائي بالتعاون مع البلدان األعضاء،  ،أن تعمل  )6(  

 قدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي للشبابرصد التلومؤشرات ومعايير قياسية يمكن االستعانة بھا 
  شكل دورّي؛ب هوتقييم
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على الصعيد اإلقليمي وذلك  هوتقييم تنفيذ للشباب أن تضطلع بمھام رصد برنامج العمل العالمي  )7(  
 ينوطنية لتنمية الشباب من ناحية، وتوفير فرص أفضل لتقييم التقدم المحرز على الصعيد خطة وضعبھدف 

  ؛طني واإلقليمي من ناحية ثانيةالو
  

به في صياغة السياسات الخاصة  سترشديُ إعداد دليل إقليمي ودورات تدريبية تقوم، بتنظيم أن   )8(  
 بالشباب.

  
 ً   مواضيع البحث والمناقشة  -ثانيا

  
م . جلساتالعمل على ست  وّزعت ورشة  -14  ت ثالث عروض مرئية تناولتففي الجلسة األولى قدِّ

وفي الجلسة الثانية،   زيز القدرات الوطنية في إطار التخطيط لسياسات الشباب في البلدان العربية.تع موضوع
م عرض حول  التقارير الوطنية ومنھجية إعدادھا في إطار تعزيز البيئة الداعمة لعملية التخطيط للشباب في قُدِّ
استجابة بلدان  لتحديد مدىاإلسكوا رته أجنتائج االستقصاء الذي نوقشت و تضعرِ كما استُ   البلدان األعضاء.

وفي الجلسة الثالثة، توّزع المشاركون بحسب مؤھالتھم العلمية  اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب. 
اإلسكوا بالتعاون مع الردفاء أجرته لمناقشة نتائج المسح الذي  عملمجموعات  ةوخبراتھم المھنّية إلى أربع

األولويات حول التقارير الوطنية ومنھجية إعدادھا في إطار الرابعة فقد تمحورت أّما الجلسة  الوطنيين. 
لمناقشة  مجموعات عملُشكِّلت وفي الجلسة الخامسة  . الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب الخمسة عشر

فھا ضمن ثالث الشباب الوطنية في إطار األولويات التي حّددھا برنامج العمل العالمي للشباب وصنّ قضايا 
الشباب في المجتمع المدني؛ والشباب المعرضين مجموعات تناولت قضايا الشباب في االقتصاد العالمي؛ و

برنامج لاستجابة البلدان اإلطار العام إلعداد التقارير الوطنية  المجتمعونالجلسة األخيرة، ناقش  يوف للخطر. 
 ورشة العمل.العمل العالمي للشباب، والتوصيات التي خرجت بھا 

  
  تعزيز القدرات الوطنية في إطار التخطيط لسياسات الشباب في البلدان العربية  -ألف

 
  وصياغة السياسات الوطنية للشباب االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب  - 1

 
15-   ً ً مرئيا  قدمت السيدة بتول شكوري، رئيسة فريق السكان والسياسة االجتماعية في اإلسكوا، عرضا

تحدثت خالله عن  "وصياغة السياسات الوطنية للشباب االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباببعنوان "
عتمد على المقاربات التي ارتبطت بتفسير أھمية الشباب ودورھم، وتطور ھذه المقاربات من المفھوم الذي ي

ية إلى المفھوم الذي يعترف بالشباب وما تمليه من تغيرات فيزيولوجية وسلوك المبادئ العامة لدورة الحياة
إلى األدبيات المعاصرة التي ارتكزت على التحليل الديمغرافي  الً كعنصر ديناميكي مرتبط بالتنمية، وصو

وتناول العرض االتجاھات الديمغرافية لفئة  غرافية الناتجة عن بروز فئة الشباب. مقتناص الھبة الدياوأھمية 
راجعًة نقدية ألھم القضايا المتعلقة بالشباب، كالتعليم والتشغيل والعولمة والمشاركة الشباب في العالم العربي وم

  المدنية والصحة اإلنجابية.
  

وأورد العرض عدة محاور تتعلق بأھمية برنامج العمل العالمي للشباب وضرورة استجابة الحكومات   -16
الضوء على  يلقأكما  وتلبي احتياجاتھم. لھذا البرنامج من خالل صياغة سياسات متكاملة تستھدف الشباب 

وُحّددت ية لبرنامج العمل العالمي، الشروط العامة والمؤسسية والبنيوية والظرفية التي تضمن االستجابة الواف
  ھا.وتقييم ھاوطنية للشباب وتنفيذال اتسياساللصياغة سلسلة من الخطوات الالزمة 
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 للشباب في البلدان األعضاء رنامج العمل العالمياالستجابة لبالبناء المؤسسي ودوره في   - 2
  

ً عرضفي األردن،  لمجلس األعلى للشبابا رئيسقّدم السيد عاطف عضيبات،   - 17 ناء عن تجربة الب ا
ً خلف 2001في عام أُنشئ ھذا المجلس وقد  وإنجازاته وتطلعاته. المجلس  المؤسسي في األردن تضّمن رؤية  ا

وطنية تضمن وضع قضايا الشباب على سلم  ستراتيجيةاتطوير  ك في سياقوذللوزارة الشباب والرياضة 
لوطنه ومشارك  منتمٍ وتنشئة شباب أردني واٍع لذاته وقدراته، ستراتيجية على إلوتقوم ھذه ا . لوطنيةاولويات األ
ي وثقة بوع هومستجداتالعصر  ة وفاعلة، ومتمّكن من التعامل مع متغيراتـتنميته وتطوره مشاركة حقيقي في

والشابات في األردن  ناالرتقاء برعاية الشباستراتيجية ھذه تسعى إلى إلفا . واقتدار ضمن بيئة داعمة وآمنة
ق التنمية يوتوظيفھا لتحق تحسين السياسات المستخدمة في تطوير قدراتھم الكامنةو، ھمومھارات ھمرفامع ةوتنمي

  .ية والسياسية والثقافية والبيئيةواالجتماع ةا االقتصاديـالبشرية المستدامة بأبعادھ
  

ستراتيجية الوطنية للشباب وكيفية إعدادھا وتنفيذھا بالتعاون مع كافة إلوتناول العرض محاور ا  -18
  ستراتيجية الوطنية.إلاألفرقاء الوطنيين، كما أّكد على أھمية إشراك الشباب في كافة مراحل إعداد ا

  
  ھا في إطار تعزيز البيئة الداعمةالوطنية ومنھجية إعداد التقارير  -باء

  في البلدان األعضاءالتخطيط للشباب لعملية 
  

  البيئة الداعمة لعملية  تحليل نقدي للعوامل المؤثرة على  - 1
 التخطيط وصياغة سياسات وطنية للشباب  

  
ة بعنوان مدير تطوير السياسات في ھيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، ورققّدم السّيد محمد ديتو،   -19

وتبرز الورقة   ".البيئة الداعمة لعملية التخطيط وصياغة سياسات وطنية للشبابالتحديات التي تواجه أبرز "
(أ) إدماج سياسات الشباب في  ما يلي:وھي كأربعة تحديات أساسية تكتسب أھمية خاصة في العالم العربي 
كامل السياسات ذات التأثير على الشباب في كل سياسات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ (ب) ت

دد من سياسات التنمية؛ (ج) ترجمة أولويات السياسة العامة مع أخذ خصوصية وضع فئة الشباب مجال مح
واحتياجات تنميتھا في االعتبار؛ (د) تكريس مبدأ تمثيل الشباب ومشاركتھم في الحوار االجتماعي وصياغة 

  السياسات.
  

مقارنة بمناطق أخرى من في المنطقة العربية إلى أّن الصورة العامة ال تزال متواضعة ة وتشير الورق  -20
ا أسباب ھذا التقدم البطيء فتعزى إلى الشروط التي تستلزمھا البيئة الداعمة لعملية تخطيط السياسات أم  العالم.

دئ التي يطّبقھا المجتمع، واألطر المرتبطة من حيث أبعادھا بمنظومة القيم والمباوالوطنية المتعلقة بالشباب 
المؤسسية لتنفيذ تلك السياسات، ومستوى الكفاءة الفنية لألجھزة المعنية، وبيئة المعلومات ومؤشرات الرصد 

وقد خلصت الورقة إلى مجموعة من النتائج أھمھا أّن قضية الشباب ھي من القضايا التي تحتاج   المستخدمة.
ً  اً ذه الفئة عنصرإلى منظور يرتكز على اعتبار ھ ً  أساسيا صياغة  السياسات، وأنفي كافة عمليات صياغة  وثابتا

وخلق بيئة معلومات لسوق العمل  من جھة، السياسات المتعلقة بالتشغيل والتفتيش والصحة والسالمة المھنية
ظماتھم في كما أّكدت على أھمية مشاركة الشباب ومن ھما ضرورتان ملّحتان. من جھة أخرى تتسم بالشفافية 

  الحوار االجتماعي.
  

  لوب تناوله في التقارير الوطنية:استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب وأس  - 2
  اإلسكوا أجرتهنتائج االستقصاء الذي 
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ً ، الجامعة اللبنانيةستاذة والباحثة االجتماعية في ألخيرية قدوح، اقدمت السيدة   -21 تحليل بعنوان " عرضا
  استجابة البلدان العربية لبرنامج العمل العالمي للشباب: استنتاجات ومقترحات"."حول ائج استبيان اإلسكوا نت

، واإلطار المؤّسسي، واإلطار يلنتائج االستبيان ضمن اإلطار العام، واإلطار البنيو الً تناول العرض تحلي
  ت الوطنية للشباب.لمقاربة قضايا الشباب وصياغة السياسات واالستراتيجيا يالظرف

  
قدوح إلى أّن معظم المعّوقات التي تواجھھا البلدان العربية في االستجابة لبرنامج  يدةوقد أشارت الس  -22

العمل العالمي للشباب ھي معّوقات مشتركة ألّن الفروقات المالحظة ھي فروقات من حيث الدرجة وليس في 
: (أ) غياب التمّكن المعرفي والعمالني من المفاھيم والمصطلحات النوع.  أّما ھذه المعّوقات فتتمّثل في ما يلي

لتشخيص واقع الشباب؛ (ب) عدم توفر المنھجيات واألطر التوجيھية وقواعد البيانات الخاصة بصياغة 
السياسات الوطنية للشباب؛ (ج) غياب مؤسسة متخّصصة في قضايا الشباب تملك الصالحيات واإلمكانيات 

ة والبشرية والمالية المالئمة.  وقد خلصت الورقة إلى بعض المقترحات، ومن ضمنھا مساھمة الفنية والمنھجي
السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب وتمكينھم ومتابعتھم، وتنفيذ اإلسكوا في تدريب المعنّيين بصياغة 

  وإعداد دليل إرشادي حول السياسات الوطنية للشباب.
  

  الدروس المستقاة في إطار أولوياتتحديد قضايا الشباب و المقاربات الوطنية في  - 3
  برنامج العمل العالمي للشباب وأسلوب تناولھا في التقارير الوطنية       

  
قّدم السّيد عبد العزيز فرح، الخبير اإلقليمي في السياسات واالستراتجيات السكانية والتنموية، عرضاً   -23

لتقارير الوطنية في إطار برنامج العمل العالمي للشباب".  فاستھّل العرض بعنوان "مقاربات ومنھجيات إعداد ا
بتناول الفرص والتحديات من منظور األبعاد الديمغرافية والتنموية والبيئية والسياسية واألمنية، ثّم استعَرض 

تحديد  التطّور الحاصل في وضع سياسات الشباب على الصعيدين العربي والدولي وتطبيقھا، وتوّقف عند
  مراحل بلورة السياسات الوطنية للشباب وتطبيقھا ومتابعتھا وفق منھاج برنامج العمل العالمي للشباب.

  
أضاف السّيد فرح بأن التقرير الوطني يشّكل أداًة لمتابعة التغّير في أولوّيات برنامج العمل العالمي   -24

الداعمة على ھذا التغّير.  ثّم استعرض الشروط  ةللشباب ومجاالته وأھدافه، ولتقييم مدى تأثير عناصر البيئ
قضايا بالتفصيل عن د فرح تحدث السيوالمبادئ التوجيھية التي تدخل في إعداد التقرير ولمحة عن محتواه.  و

الشباب الملّحة في البلدان العربية، ومن ضمنھا التعليم، والتشغيل، والعولمة، وضعف المشاركة المدنية، 
  ة، والتعّرض للخطر.والصحة اإلنجابي

  
  
  
  

 ستقصائيالنتائج المسح ا مداوالت مجموعات العمل حول  - جيم
  

لرصد ستقصائي الذي أجرته اإلسكوا الُخصِّص الجزء الثاني من اليوم األول لمناقشة نتائج المسح ا  -25
ت المدرجة في ياومدى استجابة الحكومات العربية لبرنامج العمل العالمي للشباب ودعم عملية تنفيذ األول

أھم ، لمناقشة ، بحسب تخصصھم العلمي والوظيفيمجموعات عمل.  وقد توّزع المشاركون على أربع البرنامج
المشاكل والعوائق العملية والمؤسسية التي تحول دون صياغة سياسات شاملة للشباب وإدماج قضاياھم في 

اإلطار العام، واإلطار البنيوي، واإلطار  أيّ  ،انستبيالنطالقا" من األطر المحددة في ااعملية التنمية، وذلك 
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كل إطار من ھذه األطر بتشخيص القضايا الملحة ضمن  مجموعات العملفقامت  المؤسسي، واإلطار الظرفي. 
التي ستنتاجات الوفي ما يلي أھم ا . تھاقتراحات حول أنجح الطرق لمعالجاقدمت  ثمّ وناقشت أسباب بروزھا، 

  .العمل مجموعات خلصت إليھا
  

  اإلطار العام  - 1
 

  القضايا الملّحة ضمن اإلطار العام كما يلي: ت مجموعة العمل األولىحّدد  -26
  

 اجتماعية؛ ةغياب االستراتيجيات والسياسات التي تستھدف فئة الشباب باعتبارھا فئة ديمغرافي  (أ)  
 شريعات والقوانين الراعية للشباب؛غياب الت  (ب)  
  السياسي واإلعالن الصريح عن االلتزام ببرنامج العمل العالمي للشباب. ضرورة االلتزام  (ج)  

  
ھو أھم األسباب الكامنة وراء  أّن اإلغفال عن تحديد أھمية التنمية وأولوياتھا رأت مجموعة العمل  -27

  بھذا الشأن بعض السبل التي قد تساعد على معالجة ھذه القضايا كما يلي: تبروز ھذه القضايا، واقترح
  

إعادة النظر في منھجية التخطيط للتنمية بما يضمن التخطيط عن طريق استھداف فئة الشباب   (أ)  
 ؛كفئة قائمة بحد ذاتھا وإدماج ھذه الفئة في عملية التخطيط اإلجمالي

  
تبني عملية التخطيط في استھداف الفئات السكانية األخرى، مثل األطفال والمسنين والسكان في   (ب)  

 ؛من إطار األولويات لكل فئة من الفئاتسن العمل، ض
  

تعزيز القدرات الوطنية في صياغة سياسات الشباب من خالل وضع مشروع لتعزيز القدرات،   (ج)  
) نشر المعارف واتباع أسلوب للترويج لمبادئ وقيم دعم 1على أن يكون ھذا المشروع متكامالً من حيث (

  ) وتوحيد المصطلحات؛ 3) وحصر البيانات؛ (2سياسات الشباب، وسّن التشريعات المختصة؛ (
 ؛عملال) وتنظيم ورشات 6) ووضع األدلة اإلرشادية؛ (5) ووضع اآلليات المناسبة؛ (4(
  

انتقال اإلسكوا من تجربة االستبيان الحالي إلى مشروع صياغة المؤشرات الھادفة إلى تمكين   (د)  
ً الشباب في الع   تفيد منھا صانعو القرار.فيس الم العربي لكي يتم نشرھا دوريا

  
  إلطار البنيويا  - 2

  
  القضايا الملّحة ضمن اإلطار البنيوي كما يلي: ت مجموعة العمل الثانيةحّدد  -28

  ؛عتماد تعريف مّوحد للفئة العمرّية الخاصة بالشبابا  (أ)  
  

  ؛والتعداداتجمع البيانات الدقيقة والموثوقة واآلنية حول الشباب، من خالل المسوح بالعّينة   (ب)  
  

فئات الحضر، والريف ووال، جتماعياالنوع المفّصلة بحسب  ،قواعد معلومات عن الشبابإنشاء   (ج)  
  ؛وما إليھا ةعمريّ ال
  

إعداد الدراسات والبحوث حول واقع الشباب في مختلف المجاالت، كالتعليم، والتشغيل،   (د)  
 ؛وما إليھا، والصحة، والمشاركة في المجتمع
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  )(  تفادة من نتائج الدراسات والبحوث في صياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب.االس  

  
  أّن العوامل التالية ھي وراء بروز ھذه القضايا الملّحة:ت مجموعة العمل ورأ  -29
  

  ؛النقص في االّطالع على األدبّيات المعاصرة حول الشباب  (أ)  
  

  ؛النقص في فرص تبادل الخبرات  (ب)  
  

الوطنّية العاملة على جمع البيانات وإعداد الدراسات والبحوث وصياغة  ضعف قدرات الكوادر  (ج)  
  ؛السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب

  
  عدم توفر الموارد المالّية الكافية.  (د)  

  
  ّحة:أّن الخطوات التالية ھي أنجع الطرق لمعالجة ھذه القضايا المل ورأت مجموعة العمل  -30

 
الوطنية العاملة على جمع البيانات وإعداد الدراسات والبحوث وصياغة  تعزيز قدرات الكوادر  (أ)  

  ؛السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب
  

  توفير دليل حول صياغة السياسات واالستراتيجيات الوطنية للشباب.  (ب)  
  

  اإلطار المؤسسي  - 3
  

  كما يلي: وأسباب ظھورھا القضايا الملّحة ضمن اإلطار المؤسسي ةالثالث ت مجموعة العملحّدد  -31
  

افتقار الجھات الحكومية المعنية بقضايا الشباب إلى الفعالية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أولويات   (أ)  
  ؛برنامج العمل العالمي للشباب

  
  ؛المتعلقة بشؤون الشباب االفتقار إلى البنية المؤسسية الالزمة لتنسيق الجھود القطاعية  (ب)  

  
عتمد على مشاركة يرؤية شاملة  مؤسسي وطني خاص بشؤون الشباب ذي عدم توفر إطار  (ج)  

  ؛القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني ومبادرات القطاع الخاص
  

الوطنية المؤسسية بقضايا الشباب واحتياجاتھم ومنھجية وضع  النقص في توعية الكوادر  (د)  
  ؛لى برامج شبابيةإوترجمتھا  السياسات
  )(   النقص في الشبكات المعنية بقضايا الشباب وفي إشراك ھؤالء في وضع السياسات الوطنية
  الشبابية.

  
  الخطوات التالية الكفيلة بمعالجة ھذه القضايا:ھذه  ت مجموعة العملواقترح  -32
  

  ؛تفعيل عمل الجھات المعنية بقضايا الشباب  (أ)  
  

  ؛إطار وطني لتنسيق الجھود القطاعية المعنّية بقضايا الشباب استحداث  (ب)  
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الوطنية وتدريبھا وتمكينھا بالتعاون مع  نية وإعداد برامج لتأھيل الكوادربناء القدرات الوط  (ج)  
  ؛اإلسكوا

  
  وضع دليل إرشادي نموذجي للبلدان بالتعاون مع اإلسكوا.  (د)  

  
  اإلطار الظرفي  - 4

  
  القضايا الملّحة ضمن اإلطار الظرفي وأسباب ظھورھا كما يلي: ةالرابع لعملت مجموعة احّدد  -33
  

ضعف المشاركة الفعلية للشباب في يالمنطقة الذي  بلدانستقرار السياسي في بعض الم ااعدان  (أ)  
 ؛المجتمع وفي صنع القرار

  
الذين م الشباب المنطقة التي تستھدف بشكل خاص تقد بلدانالحروب والنزاعات في بعض  آثار  (ب)  

 ؛و كدروع مسلّحةأستخدمون أحيانا" كوقود للحرب يُ 
  

 االستھالكيكاعتماد مبدأ التقليد والسلوك  ،االنخراط في العولمة علىاآلثار السلبية المترتبة   (ج)  
 ؛وتشجيع ھجرة الشباب

  
اركة في الحياة لمشعلى ابھدف تشجيعھم  ھمقلة الموارد المالية والبشرية إلعداد الشباب وتأھيل  (د)  

  .السياسية وفي العمل التطوعي واألھلي
  

  أّن الخطوات التالية ھي أنجع الطرق لمعالجة ھذه القضايا الملّحة:ھذه  ورأت مجموعة العمل  -34
  

في متابعة تنفيذ القرارات وبرامج  دور مركزيباألمم المتحدة ومنظماتھا المختصة اضطالع   (أ)  
الدعم التقني والمتابعة من خالل بلحكومات وتزويد ا ،اب التي أقرتھا البلدان األعضاءلشبالمعنية با العمل الدولية

 ؛مشاريع للشبابو ستشارية وبناء القدرات في مجال صياغة سياسات وبرامجالتقديم الخدمات ا
  

مفھوم العولمة وآثارھا السلبية بھدف تحصينھم من بتوعية الشباب من خالل المناھج التعليمية   (ب)  
ستفادة الالتقاليد والثقافة، وتعزيز اإلدراك العام لكيفية ا علىألفكار السلبية المصاحبة لھا والعادات الخارجة ا

 ؛المثلى من العولمة
رصد تنفيذ و ،شكاله في الترويج لقضايا الشباب وحقوقھم وواجباتھمأ بكافةتعزيز دور اإلعالم   (ج)  

 ؛ات الدولية ذات العالقة على الصعيد الوطنيالقراروالسياسات والبرامج الخاصة بالشباب 
  

، وتوفير ھابأنشطة الشباب وتأھيل المعنيةالتحتية والمؤسسية  ىرصد الدعم المالي إلنشاء البن  (د)  
  ؛الموارد الالزمة إلجراء البحوث والدراسات الخاصة باحتياجات الشباب وأولوياتھم

 
  )(  ل المشاريع والبرامج الخاصة بالشباب.تشجيع القطاع الخاص على المساھمة في تموي  

  
 الشبابقضايا  مداوالت مجموعات العمل حول  -دال
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التي ُصنِّفت ألطر الثالثة ل وفقاالشباب ناقشت قضايا  مجموعات عمل ُشكِّلت ثالثاليوم الثاني في   - 35
  وھي:، لبرنامج العمل العالمي للشبابعشر خمسة المجاالت ذات األولوية ال ضمنھا

  
  ؛الشباب في االقتصاد العالمي  أ)(  
  لشباب في المجتمع المدني؛ا  (ب)  
  الشباب المعرضون للخطر.  (ج)  

  
  :تمحورت المھام العامة لكل فريق من األفرقة العاملة حول مناقشة الجوانب التاليةوقد   -36
  

 ؛ةالثالثاألطر  المالمح الحالية لقضايا الشباب في كل من  (أ)  
 ؛2015 حتى عامقعة لھذه المالمح االتجاھات المتو  (ب)  
 ؛فئات الشباب األكثر تأثراً   (ج)  
 ؛أبرز التحديات المؤثرة في ظھور ھذه المالمح  (د)  
  )(  ؛الفرص المتاحة في تحسين ھذه المالمح 
  المنھجيات الحالية والمقترحة في حل قضايا الشباب.  (و)  

  
  .موعات العملمجالتي خلصت إليھا ستنتاجات الا أبرزوفي ما يلي   -37
  

  الشباب في االقتصاد العالمي  - 1
  

على أھمية تعزيز فرص  تأولويات التعليم والعولمة والتشغيل، وأّكد ت مجموعة العمل األولىتناول  -38
ً الستمرار ھذه العملية وتنمية المھارات  الحصول على التعليم كحق من حقوق اإلنسان، على أن يكون داعما

الالجئون ھي أّن الشباب في الريف، واإلناث، والبدو، والمھّجرون، و موعة العملورأت مج  لمدى الحياة.
أما أبرز التحديات التي تتأّثر بھا ھذه الفرص فتشمل غياب السياسات التي تعطي التعليم  . الفئات األكثر تأثراً 

األسلوب التلقيني  أولوية استثمارية؛ وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ وغلبة
  واإلمالئي على العملية التعليمية.

  
أّن الفرصة أو النافدة الديمغرافية، والعولمة، واستثمار التكنولوجيا والتعلم عن  ورأت مجموعة العمل  -39

بعد، واالستفادة من التجارب العالمية التي اعتمدت إدماج مھارات الحياة األساسية وأنماط الحياة الصحية في 
ً مناھ واقترح الفريق العامل وضع سياسات تستھدف   لتحسين ھذه المالمح. ج التعليم يمكن أن تشكل فرصا

الشباب كفئة اجتماعية ديمغرافية، ومواصلة االضطالع ببرامج خاصة بالشباب، وإدراجھا في السياسات 
 وتطويرھا في ضوء البرنامج العالمي كمنھجيات عامة لحل قضايا الشباب الملحة.

  
  الشباب في المجتمع المدني  - 2

  
المجاالت ذات األولوية الخمسة التي صنفت ضمن إطار "الشباب في  ةالثاني ت مجموعة العملناقش  -40

تخاذ ات الفراغ، ومشاركة الشباب مشاركة كاملة وفعالة في حياة المجتمع واقوالمجتمع المدني" وھي: البيئة، وأ
أّن عدم  ت مجموعة العملتبراعو االت، والعالقات بين األجيال. تصالالقرارات، وتكنولوجيا المعلومات وا

تكامل المناھج التعليمية والتدريبية، وارتفاع كلفة المرافق الترفيھية الخاصة، وفقدان برامج تأھيل فئة الشباب 
ً  فّعاالً  لكي تشّكل عنصراً  جھة قضايا في صنع القرار وفي العمل األھلي، ھي التحديات الرئيسة في موا ومشاركا
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أن العالقات بين  تكما اعتبر جتماعية. ال، وتفعيل مشاركة الشباب في الحياة ا البيئة، وشغل وقت الفراغ
وبعض الموروثات  جتماعينوع االالاألجيال تتأّثر سلباً بالنظام القائم على السلطة األبوية والتمييز على أساس 

  الثقافية واالجتماعية والسياسية.
  

 توأشار  بتأثير العولمة على سلوك الشباب وأفكارھم وعلى تماسك األسرة. جموعة العملت موذّكر  -41
لى اتساع الفجوة الرقمية وساھم بالتالي في استبعاد إإلى أّن عدم تكافؤ فرص الحصول على المعلومات أدى 

سكان  نمي ھ أن الفئات األكثر تضرراً  ت مجموعة العملورأ بعض الفئات الشبابية وتخلفھا عن غيرھا. 
تجاھات الاجات الخاصة، واألقليات والمجموعات اإلثنية، وأن ايحتالا ووالنائية، واإلناث، وذوالمناطق الريفية 

المتوقعة لھذه المالمح ترتبط بشكل مباشر بتطور النظام التعليمي والعمل على تغيير ذھنية المجتمع وتنفيذ 
  حقوق اإلنسان.المتعلقة بالمعايير الدولية 

  
تخاذھا لتحسين ھذه المالمح اسلسلة من التدابير التي يمكن  ت مجموعة العمل، تناولفي ضوء ما تقّدم  -42
  :ما يلي تشملھي و
  

 وقتشغل لأنشطة  وتلحظكي تواكب التطور التكنولوجي والعلمي لتعزيز المناھج التعليمية   (أ)  
  الفراغ؛

  
  لومات؛لى المععصول حصياغة برامج ومشاريع لتسھيل ال  (ب)  

  
  وضع برامج توعية لآلباء واألمھات بھدف تشجيع الحوار األسري؛  (ج)  

  
صول حومن ضمنھا المرافق التي تسھل ال ،إنشاء مرافق ترفيھية ومكتبات ومراكز ثقافية عامة  (د)  

  لى المعلومات كمقاھي اإلنترنت؛ع
  

  )(  عالمية؛البرامج اإل فيإدراج التوعية البيئية ضمن المناھج التعليمية و  
  

  الشباب على المشاركة في حمالت المحافظة على البيئة؛ حثّ   (و)  
  

  بتعاد عن السلوك السلبي وجنوح األحداث؛التشجيع ثقافة األقران ل  (ز)  
  

العمل على إنشاء برلمان شبابي يشارك في رسم السياسات والبرامج المتعلقة بقضايا الشباب   (ح)  
  ويتابع عملية تنفيذھا.

  المعّرضون للخطر الشباب  - 3
  

المجاالت ذات األولوية الستة التي صّنفت ضمن إطار "الشباب المعّرضين ت مجموعة العمل ھذه ناقش  -43
للخطر" والتي تشمل الصحة، وجنوح األحداث، والمخّدرات، والفتيات والشابات، وفيروس نقص المناعة 

  على أّن ھؤالء الشباب غالباً  ت مجموعة العملوأجمع  البشرية/اإليدز، والصراعات المسلحة.
ما يعانون من ضعف الوعي الصّحي؛ والبطالة واألوضاع المعيشّية الصعبة؛ واألمّية والتسّرب من التعليم؛ 
وغياب التوجيه األبوي والرقابة المجتمعّية؛ والزواج واإلنجاب المبّكر؛ واالنحراف وتعاطي المخّدرات وجنوح 

  تفاقم ھذه المشاكل  ت مجموعة العملوتوّقع عات المسلّحة. األحداث؛ وآثار الحروب والنزا
  مواجھة تھدف إلى في ظّل غياب السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب التي  2015بحلول عام 

إلى أن فئات الشباب األكثر تأثراً ھّن اإلناث، مقارنة  ت مجموعة العملوارتأ ھذه التحديات أو عدم مالءمتھا. 
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وسّكان المناطق الفقيرة والمھّمشة، والفئات االجتماعية التي تعاني من األمّية والبطالة والفقر، وذوو  بالذكور،
 االحتياجات الخاّصة.

  
  إلى أبرز التحديات المؤثرة في بروز ھذه المالمح وھي: ت مجموعة العملوأشار  -44
  

  لشباب؛النقص في البيانات الدقيقة والموثوقة واآلنّية حول أوضاع ا  (أ)  
  النقص في البحوث المتخّصصة التي تتعّرف على خصائص الشباب المعّرضين للخطر؛  (ب)  
  غياب اإلنصاف االجتماعي؛  (ج)  
  ضعف اإلنماء المتوازن بين المناطق واألقاليم؛  (د)  
  )(  تدّني مخرجات التعليم وعدم مالءمتھا لمتطلبات سوق العمل؛  
  ية ضمن المناھج الدراسية.عدم إدماج قضايا الصحة اإلنجاب  (و)  

  
  وبھدف تحسين ھذه المالمح، طالب الفريق العامل بما يلي:  -45
  

  إعطاء قضايا الشباب األولوية؛  (أ)  
  توفير التعاون اإلقليمي والدولي المالئم لمواجھة ھذه التحديات؛  (ب)  
  اھتمام المنظمات الدولية واإلقليمّية المعنّية بقضايا الشباب؛  (ج)  
  تثمار طاقات الشباب وتشجيع مشاركتھم.اس  (د)  

  
ً لمعالجة قضايا الشباب ھي عبارة عن سياسات  ت مجموعة العملكما رأ  -46 أن المنھجّيات المّتبعة حاليا

قطاعية تستھدف قضايا التنمية بشكل عام (كالتعليم، والصحة، والتشغيل)، وال تستھدف الشباب كفئة اجتماعية 
ستراتيجية وطنية اسياسات واستراتيجيات تستھدف مختلف فئات للشباب، ضمن  فاقترح اعتماد ديمغرافية. 

  للشباب في البلد المعني.
 

  الورشةمشاركين خالل جلسات الرئيسة لل المداخالت  -ھاء
  

مجموعات جتماع األوراق المرجعية والعروض واالستنتاجات التي عرضتھا الناقش المشاركون في ا  -47
  القضايا األساسية التي أثيرت في االجتماع بما يلي: ويمكن حصر أھم . العمل

  
حتياجات البلدان العربية ا عم مءأولويات برنامج العمل العالمي للشباب بما يتالأھمية تكييف   (أ)  
 ھا؛وظروف

وفي إطار  ،قتصاديالجتماعي والسياسي وااللى مقاربة قضايا الشباب ضمن السياق اإالدعوة   (ب)  
 ؛عتبارالافي تياجات الشباب المتغيرة العولمة مع أخذ اح

  
اعتبار الشباب عنصر تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي، وضرورة االستفادة من قدراتھم، أي   (ج)  

 اعتبارھم وسيلة وغاية للتنمية البشرية المستدامة والمتوازنة؛
  

نسان ونزعاته االقتصادية سلوكّيات اإل أنّ بوترى أھمّية المقاربة التي ترتبط بدورة حياة اإلنسان   (د)  
في حياة اإلنسان، بغاية األھمية  ھي بابّن مرحلة الشأو ،واالجتماعية والثقافية تختلف باختالف الفئات العمرية

 ؛استثمارھابالتالي ينبغي و
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  )(   ينبغي بالتالي وة بھا، ديمغرافية تواجه تحّديات خاصوأھمّية اعتبار الشباب فئة اجتماعية
عوضاً عن إغفال قضاياھا ضمن السياسات العامة والقطاعّية  ،استراتيجيات خاصة بھاو ي سياساتاستھدافھا ف

 ؛)، وما إليھاصحةوال، والتشغيل تعليم،في ال(
  

اإلطار المؤّسسي الداعم من جھة  اإلجماع على دور المجالس واللجان الوطنية للشباب التي توفر  (و)  
واالستجابة لبرنامج العمل العالمي  تھاومتابع وتطبيقھانية للشباب الوط ةستراتيجيإلاات وصياغة السياسل

 ؛التنسيق بين مختلف الجھات المعنّية بقضايا الشبابمن جھة أخرى للشباب، وتسّھل 
  

سنة)، وذلك لغايات المقارنة بين البلدان. وقد  24- 15اعتماد تعريف األمم المتحدة لفئة الشباب (  (ز)  
ً سنة  30سن وتمتّد لغاية سنة  12سن ريف أخرى تبدأ من طرح بعض المشاركين تعا لتداخل ھذه الفئات  تبعا

 ؛جتماعية والوظيفية للشبابالمع األدوار ا
  

قتصادية الحالية الستفادة المثلى من النافذة الديمغرافية لتمكين الشباب في ظل األزمة االكيفية ا  (ح)  
 ؛حالة عودة الشباب المھاجر ن تترتب على سوق العمل فيأوالتبعات التي يمكن 

  
قرارات سياسية جريئة وسريعة المفعول وخلق البيئة الداعمة إلشراك الشباب  اتخاذ لىإالحاجة   (ط)  
 م؛وتمكينھ

  
تقليص التفاوت الذي بھدف  لى تكامل الخطط التنموية على الصعيدين الوطني واإلقليميإالدعوة   (ي)  

 البلدان؛تفرزه العولمة بين 
  

تلك المتعلقة بالصحة  ، السّيما منھامية إبراز قضايا الشباب الملحة في التقارير الوطنيةأھ  (ك)  
لى عصول حاإليدز، ومدى توفر برامج التوعية وسھولة ال/ةفيروس نقص المناعة البشري انتشاراإلنجابية و

 ؛المعلومات والخدمات
  

ابة البلدان لبرنامج العمل العالمي إمكانية تطوير االستبيان الذي أعّدته اإلسكوا حول استج  (ل)  
 ةوالبنيوي ةالعام واألطرفي قضايا الشباب  للوقوف على المستجداتبصورة دورّية  ءللشباب، وإجراء االستقصا

 ة؛والظرفي ةوالمؤسسي
  

ضرورة إنشاء شبكة إلكترونية على المستويين الوطني واإلقليمي لتبادل المعلومات والبحوث   (م)  
 اة؛والدروس المستق

  
 ،للتحقيقاستخدام الغايات واألھداف والمؤشرات القياسّية المتعلقة بقضايا الشباب كأدوات   (ن)  

التي أصدرتھا األمم  الغايات واألھداف المقترحة لرصد تقدم الشباب في سياق االقتصاد العالميوبالتحديد 
 ؛2007المتحدة في عام 

  
قضايا الشباب التي توفر بيانات مفّصلة ودقيقة التركيز على البحوث والمسوح المتخّصصة ب  )س(  

وموثوقة وآنّية حول المالمح العامة للشباب في البلد المعني، والتي تشّكل اإلطار اإلحصائي السليم إلعداد 
الدراسات والتعّرف على القضايا الملّحة والتحديات التي تواجه الشباب والتي ينبغي ترجمتھا في السياسات 

 الوطنية للشباب. واالستراتيجيات
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اتفق المشاركون على اعتماد إطار موّحد إلعداد التقارير الوطنية حول االستجابة لبرنامج العمل   -48

العالمي للشباب.  ويتضّمن المخّطط المقترح لھذا التقرير ثالثة أقسام.  فيعرض القسم األّول المالمح العامة 
عشر التي حّددھا برنامج العمل العالمي خمسة ألولوية الالثالث والمجاالت ذات ا المجموعاتللشباب ضمن 

زمة دنيا يجب اعتمادھا وإن لم تكن من ى اعتبار ھذه األولويات بمثابة حوقد اتفق المشاركون عل للشباب. 
القضايا المحلّة في البلد المعني، ولم تتوفر بشأنھا بيانات كمّية ومفّصلة.  وفي حال توفرت البيانات لدراسة 

كسنة األساس ثّم دراسة التوجه العام حتى عام  1990جاھات في مؤشر معّين، من المفّضل اعتماد سنة االت
.  أّما القسم الثاني من التقرير فيتضّمن المنھجّيات المّتبعة 2015، ومن ثّم التوجه المتوقع حتى عام 2005

الث فيتناول التحديات في االستجابة لبرنامج والمقترحة لمقاربة قضايا الشباب في البلد المعني.  وأّما القسم الث
ويستحسن، عند كتابة ھذا التقرير   ة.والظرفي ةوالمؤسسي ةوالبنيوي ةالعام العمل العالمي للشباب، ضمن األطر

الوطني، مراجعة التقارير الوطنية األخرى في البلد المعني (كالتقرير الوطني حول التقدم المحرز نحو تحقيق 
  ائية لأللفية) لضمان تناسق اإلحصاءات واالستنتاجات والتوصيات فيما بينھا.األھداف اإلنم

  
وقد أثنت اإلسكوا على الجھود التي بذلتھا األردن والجمھورية العربية السورية وُعمان والمملكة   -49

أن تقوم ھذه  العربية السعودية واليمن التي سبق أن أعّدت التقرير الوطني بصيغته األولية.  وتّم االتفاق على
البلدان بمراجعة التقرير الخاص بھا وفق اإلطار الموّحد الذي تّم اعتماده.  كما أبدت اإلسكوا استعدادھا لتوفير 

  االستشارة للبلدان في عملّية إعداد التقرير الوطني أو مراجعته.
  

  تنظيم االجتماع  -ثالثاً◌ً 
  

  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
  

تعزيز حول ورشة عمل إقليمية ، 2008كانون األول/ديسمبر  18و 17يروت، يومي في بعقدت   -50
  .القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب

  
  االفتتاح  -باء

  
على فيھا  ىثنأ ،فيذي لإلسكوانالسيد بدر عمر الدفع، األمين التألقاھا االجتماع بكلمة افتتاحية  لَّ ھِ استُ   -51
تسمية ردفاء وطنيين للتعاون من أجل يجابي إسريع وبشكل ب يستجكي تلالحكومات التي بذلتھا جھود ال

ن والخبراء الوطني أبداهبالتعاون الذي ، وأشاد والجھات المعنية على الصعيد الوطني اإلسكواوالتنسيق بين 
ول استجابة البلدان األعضاء لبرنامج اإلسكوا حنّظمته تنفيذ المسح االستقصائي الذي  بالمسؤولية فيوشعورھم 

  العمل العالمي للشباب.
  

 هثمار يعطيوجاء في كلمة اإلسكوا أن االستثمار في الشباب، خاصة في التعليم والصحة والتدريب،   -52
ودعت  وتمكينھم وتوسيع خياراتھم في العمل التنموي والمشاركة المجتمعية.  ھؤالء الشباب إذا ما أحسن إعداد

ً أساسي عنصراً الشباب يعتبر  يجابي معاصرإالبلدان األعضاء والحكومات العربية إلى اعتماد نھج وا اإلسك في  ا
المقاربات االجتماعية القائمة على النھج التقليدي الذي يرى في  لى التخلي عنإو ،التغيير وشركاء في التنمية

ا ھو مقرر له ا الشاب اإلفالت ممّ فمرحلة الشباب ھي مرحلة عمرية يحاول فيھ . الشباب عنصر إذعان
مرحلة التغيير والتجديد والخروج عن إّنھا  . وواقعية اجتماعيا من انصياع  وإذعان إلى مرحلة أكثر تطوراً 

نوعية ورؤية توصيات لى تقديم إواختتمت الكلمة بدعوة المشاركين   .الموروثات التاريخية الجامدة والسلبية
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بين االسكوا والبلدان األعضاء في مجال تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ برنامج  د نسق التعاونمستقبلية تحدّ 
  العمل العالمي للشباب.

  
فتتاح السيدة مريانا خياط الصبوري، رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات وأمينة الثت في اوتحدّ   -53

فشكرت   اللبنانية، ملقية كلمة المشاركين. سّر اللّجنة الوطنية الدائمة للسكان في وزارة الشؤون االجتماعية
بقضايا الشباب في وقت تواجه فيه المنطقة العربية والعالم بأسره أزمة  ھااھتمامواإلسكوا على جھودھا 

اقتصادية خانقة لھا تداعياتھا على المستوى االجتماعي، وأھمھا تفاقم أزمة البطالة ووضع أعداد كبيرة من 
  اصة، خارج سوق العمل.أرباب األسر، والشباب خ

  
لى غياب الفرص التي تمّكنھم من إوعزت المتحدثة ضعف مشاركة الشباب في تنمية مجتمعاتھم   -54

المشاركة في عملية التنمية ھذه، وإلى تجاھل آرائھم وقراراتھم واستبعادھم عن عملية رسم السياسات الخاصة 
الّ أّن البلدان العربية لم تضع برنامج العمل العالمي فقضايا الشباب تحظى باھتمام رسمي، إ بھم وصياغتھا. 

حاجات جزئية وربما ثانوية بالنسبة  يبرامج قطاعية تلبّ  وتقتصر األنشطة على تنفيذ للشباب في سلم أولوياتھا. 
وتمنت السيدة الصبوري أن تساھم ورشة العمل في تعزيز القدرات الوطنية في التخطيط  إلى ھؤالء الشباب. 

كما أملت في أن يعمل الردفاء  ات الشباب في البلدان العربية وتعزيز البيئة الداعمة لعملية التخطيط ھذه. لسياس
الوطنيون على الترويج ألھمية االلتزام ببرنامج العمل العالمي للشباب واالستجابة له، وعلى تبادل الخبرات 

التوّصل إلى وضع سياسات تنموية عادلة  والتجارب الناجحة التي تساھم في بناء األساس الصالح من أجل
  تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية ھامة لدى ھذه الفئة من المجتمع.

  
  الحضور  - جيم

  
ھم البلدان األعضاء بموجب طلب اإلسكوا، تنالذين عيّ  الردفاء الوطنيونورشة العمل  أعمالشارك في   -55
خبراء واالجتماع، علم و الشباب والديمغرافية  اإلسكوا ومستشارون من ذوي الخبرة في شؤونخبراء من و

 ھذا التقرير.بمرفق  ضمنقائمة بأسماء المشاركين  وترد  شباب.من المجالس الوطنية للورؤساء 
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  (*)المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  البلدان األعضاء   - لفأ
  

  األردن
  

  السيد عاطف عضيبات
  رئيس

 لمجلس األعلى للشبابا
 انعمّ  1794 ص.ب.:

 962-795888742تف: ھا
  962-777555022جوال: 
 962-65604717فاكس: 

   atef.odibat@youth.gov.joبريد إلكتروني:
  

 السيد محمود السرحان
  مستشار األمين العام

  لمجلس األعلى للشبابا
 انعمّ  1794 ص.ب.:
 962-65604717فاكس: /ھاتف

  962-79556453جوال: 
   msarhan57@yahoo.comبريد إلكتروني:

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  براھيم عبد الملك محمدإالسيد 

  األمين العام
  الھيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة

 دبي 1671 ص.ب.:
  971-46081122ھاتف: 
  971-506245115جوال: 
 971-46081022 فاكس:

 malik683@hotmail.com بريد إلكتروني:
  

 جمال محمد الحّماديالسيد 
  دائرة الشباب والثقافة مدير

  الھيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
 دبي 1671 ص.ب.:
  971-46081051ھاتف: 
  971-504843336جوال: 
  971-42662820فاكس: 

  sports.ae-jsalhamadi@youth بريد إلكتروني:
 
  
  

  البحرين

  
 السيد محمد ديتو

 مدير تطوير السياسات
 ھيئة تنظيم سوق العمل

 المنامة 18333 ص.ب.:
 973-17388617ھاتف: 
  973-39644065جوال: 
 973-17552648فاكس: 

  @ditomohammednew بريد إلكتروني:
        gmail.com 

  
  ربية السوريةالجمھورية الع

  
  السيد وضاح الركاد
  والھجرة مسؤول ملف الشباب

  الدولة تخطيط مديرية السكان وتمكين المرأة/ھيئة
  963-977535027ھاتف: 
  963-944535024جوال: 
 963-115161011فاكس: 

  walrkkad@yahoo.com  بريد إلكتروني:
    walrkkad@hotmail.com  

  
  لسيد ياسين الخليفةا

  عميد كلية االقتصاد
  جامعة الفرات

  963-966762121جوال: 
  963-051326620فاكس: 

   d.yassen@hotmail.comبريد إلكتروني:
  

 لبنان
  

  خيرية قدوحالسيدة 
  ة وباحثةذاستأ

  الجامعة اللبنانية
  961- 1-807617ھاتف: 
 961- 3-428418جوال: 
 961- 1-797800فاكس: 

  khairiehk@yahoo.com بريد إلكتروني:
  
  

  (تابع) لبنان
  

  عسيران عزيز السيد توفيق

____________________  

 كما ورد من القسم المعني. (*)  صدر ھذا المرفق  
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  رئيس
 جمعية تنظيم األسرة في لبنان

 وتبير 11-8240 ص.ب.:
  961- 1-311978ھاتف: 
 961- 3-617480جوال: 
 961- 1-308380فاكس: 

 tosseiran@lfpa.org.lb بريد إلكتروني:
 

 صبوريالالسيدة مريانا الخياط 
  رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات
 وأمينة سّر اللّجنة الوطنية الدائمة للسكان

  رة الشؤون االجتماعيةوزا
 بيروت، بدارو

  961-1- 612850/389660ھاتف: 
 961- 3-450801جوال: 
 961-1- 611245/389660فاكس: 

  /dramariana@hotmail.com  بريد إلكتروني:
mkhayat@socialaffairs.gov.lb 

  
  كة العربية السعوديةالممل

  
  السيد أحمد بن ناصر الطيار

  مستشار تخطيط
  وزارة االقتصاد والتخطيط

  11182/358الرياض  ص.ب.:
  966-14049353ھاتف: 
  966-505420360 جوال:
  966-14010053فاكس 

   atayyara@gmail.comبريد إلكتروني:
  

  السودان
  

  عبد العزيز فرح السيد
  استراتيجيات السكان والتنمية -مستشار إقليمي 

 962-777355825ھاتف: 
   azizmay27@yahoo.comبريد إلكتروني:

  
  السيد أنتوني ديمو جيرفاس ياك

  اإلدارة العامة للعالقات الخارجية، مدير
  ضةوالريا وزارة الثقافة والشباب

 249-183762283ھاتف: 
 249-9122320178جوال: 

   antjervase54@yahoo.comبريد إلكتروني:
  مانعُ 

  
  السيدة كوثر بنت حمد بنت سيف الفارسية

  إحصائية بالمكتب الفني
  اللجنة الوطنية للسكان

 881/100 ص.ب.:
  968-24695169فاكس: /ھاتف

 968-99709533وال: ج
  npcoman@mone.gov.om  بريد إلكتروني:

    farsik@mone.gov.om  
  

  فلسطين
  

  فادي البرغوثيالسيد 
 صالح والتنميةإلج الشباب في خطة اممنسق برنا

  وزارة التخطيط
 رام هللا
 970-2973010ھاتف: 
 970-599811815جوال: 
 970-2973012فاكس: 

   fbargoti@mop.gov.psبريد إلكتروني:
    fadi_b_1973@yahoo.com  

  
  محمد شاميةالسيد 

 مدير عام التخطيط ورسم السياسات
  ارة الشباب والرياضةوز

 رام هللا
 972-29985981ھاتف: 
 970-598874546جوال: 
 972-29985991فاكس: 

   Moh_dev@hotmail.comبريد إلكتروني:
  

  اليمن
  

  السيد منصور علي البشيري
  مدير عام الدراسات االقتصادية

  وزارة التخطيط
 175 ص.ب.:

 967-1250106ھاتف:
  967-711702541جوال: 
 967-1239706فاكس: 

   mbashiry992@gmail.comبريد إلكتروني:
  

  
  الجھات المنظمة  -باء

  
    (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
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 السيدة بتول شكوري
 جتماعيةالرئيس فريق السكان والسياسة ا

  بيروت
 961- 1-981301ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

 shakoori@un.org بريد إلكتروني:
 

  السيدة تانيا فاعور
  مسؤول مساعد للشؤون السكانية

 بيروت
 961- 1-981301ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

   faour@un.orgبريد إلكتروني:
  

 السيدة دينا تنير
  مساعد أبحاث

 بيروت
 961- 1-981301ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

  tannird@un.orgبريد إلكتروني: 

 السيدة سميرة خليل
 مساعد الفريق

 بيروت
 961- 1-981301ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

  khalil6@un.org: بريد إلكتروني
  

  السيدة لينا كتيلي نصار
 مساعد أبحاث

 بيروت
 961- 1-981301ھاتف: 
 961- 1-981510فاكس: 

  nassarl@un.org بريد إلكتروني:
  


