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  ميةإدماج الشباب في عملية التن: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي

  2009مارس /آذار 31-29أبو ظبي، 
  

  موجـز
  

 ،)اإلسكوا(في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    نظم فريق السكان والسياسة االجتماعية 
اجتماع الخبراء حول تعزيز تنمية األسرية في اإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة ال 

 31إلى  29من  ، في الفترةأبو ظبي، في في عملية التنمية إدماج الشباب: اإلنصاف االجتماعي
الوطنية  تحسين صناعة القرار وتوجيه الجهودوهدف االجتماع إلى المساهمة في  . 2009مارس /آذار

نحو اعتماد استراتيجية إدماج قضايا الشباب في عملية التنمية من أجل التخفيف من حدة اإلقصاء 
الشباب، وذلك من خالل الترويج لإلطار العام لبرنامج العمل العالمي  االجتماعي واالقتصادي لفئة

وما بعدها، ودعوة البلدان األعضاء إلى االلتزام بأهداف وغايات ومؤشرات  2000للشباب حتى سنة 
  .تستهدف فئة الشباب

  
امل والعو في المنطقة العربيةالقضايا الراهنة التي يعاني منها الشباب االجتماع  نوقشت فيو  

مقاربات كما عرضت في االجتماع .  أدائهم االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي فيالمؤثرة 
 أهمها فجوة النوع االجتماعي بين الشبابفي عملية التنمية، إضافة إلى التحديات القائمة ولشباب ادور ل
العربية لمقررات برنامج  دانبلتقييم استجابة ال كما جرى.  الشبابفئة ة مثل بروز دلتحديات المستجوا

المشاكل والمعوقات العملية  التي أبرزتمن خالل استعراض التقارير الوطنية ، العمل العالمي للشباب
عرض و  .إعداد وتنفيذ السياسات والبرامجمراعاة قضايا الشباب لدى والمؤسسية التي تحول دون 

سكوا حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال الذي أعدته اإلالمقترح االجتماع المشروع  للمناقشة في
تحسين وضع هدف ، باالستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب: صياغة السياسات الوطنية للشباب
  .الشباب وإدماجهم في عملية التنمية

  
أهمية االلتزام السياسي بموضوع الشباب  حول التوصياتمجموعة من جتماع االوصدرت عن  

ويتضمن هذا التقرير   .وصناعة القرار في صياغة السياساتتستهدف الشباب ية جديدة ستراتيجا اعتمادو
  .عرضاً للتوصيات وللمواضيع التي دارت حولها النقاشات في االجتماع
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  ةـمقدم
  
 ،)اإلسكوا(في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا    ظم فريق السكان والسياسة االجتماعيةن  -1
اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف تنمية األسرية في اإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة ال 

مارس /آذار 31إلى  29من  ، في الفترةأبو ظبي، والذي عقد في ملية التنميةإدماج الشباب في ع: االجتماعي
   6المؤرخ  60/2 ألمم المتحدةل الجمعية العامة بقرار عمالً ويأتي انعقاد هذا االجتماع.  2009

إلى اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة تنظيم  تطلب الجمعية العامة بموجبهالذي و 2005أكتوبر /تشرين األول
مشاورات إقليمية، في حدود الموارد المتاحة لها، مع البلدان األعضاء ومنظمات الشباب لتقييم تنفيذ برنامج 

البلدان أن تولي ضرورة حول سكوا توصيات اإلوما بعدها، وتنفيذاً ل 2000العمل العالمي للشباب حتى سنة 
السياساتة إعداد ية التي تستحقها في عملاألهميوخاصة بروز فئة الشباب، رات الديمغرافية، األعضاء التغي 

  .  اإلنمائيةوالبرامج 
  
تعزيز القدرات الذي تعده اإلسكوا لالمشروع اإلقليمي وشكل اجتماع الخبراء المرحلة الثانية من   -2

وكانت .  االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب: الوطنية في مجال صياغة السياسات الوطنية للشباب
  المرحلة  تنفيذ، وبالتعاون مع الحكومات الوطنية، 2008قد باشرت في الربع األخير من عام اإلسكوا 

مدى استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل  قييملت استقصاءاألولى من المشروع والتي قضت بإجراء 
بااللتزامات التي تعهدت  انالبلد تقيدتحول دون ستجابة واالة يفعالتقلّل المعوقات التي  تحديدالعالمي للشباب و

  حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج اإلسكوا ورشة عمل  نظمتاإلطار، هذا وفي .  بها
كانون  18و 17 يفي بيروت، يومالتقارير الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات، عقدت : العمل العالمي للشباب

 اتساقمنهج موحد يساعد على مناقشة و االستبياننتائج راض استعوجرى فيها  ،2008ديسمبر /األول
مرجعاً مالئماً في إعداد  تشكلللشباب وتأهيلها لكي متابعة برنامج العمل العالمي حول وطنية التقارير ال

السياسات الخاصة بالشباب، ومصدراً لتبادل الخبرات والدروس المستفادة على الصعيدين الوطني 
  .(*)واإلقليمي

  
تنمية الشباب،  في مجال ةاألولوي ذاتمجموعة من القضايا وبحث الخبراء المشاركون في االجتماع   -3

  :شملت أهداف االجتماع ما يليو . نتائج التدخالت التي التزمت بها البلدان األعضاءل اًتقييموأجروا 
  

 بغيةلية التنمية ج قضايا الشباب في عمادمإ ستراتيجيةاالعتماد تعبئة جهود متخذي القرار   )أ(  
؛ة التفاوت االجتماعي واالقتصادي بمختلف أشكالهالتخفيف من حد  

  
ها برنامج العمل حث متخذي القرار على اعتماد اإلطار العام والغايات واألهداف التي أقر  )ب(  
  للشباب؛العالمي 

  
التجارب تبادل الخبرات في مجال تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب من خالل عرض   )ج(  
لسياسات تسليط الضوء على العوامل الفنية والمؤسسية التي تحول دون إعداد وتنفيذ اواإلقليمية والوطنية 

  والبرامج الخاصة بالشباب؛ 
  

                                                            
 .www.escwa.un.org: على موقع اإلسكوا اإللكتروني E/ESCWA/SDD/2009/2 انظر التقرير حول ورشة العمل في الوثيقة  (*)
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خاصة في مجال الترابط بين قضايا الشباب والتنمية، وذلك من خالل مناقشة  ،تبادل المعارف  )د(  
  ؛ تصادي واالجتماعي والثقافي والسياسيالعوامل المؤثرة على أداء الشباب االق

  
الترويج ألهمية تطوير الئحة وطنية تتضمن المؤشرات المعيارية التي تساعد على قياس   )•(  

ورصد التقدم المز في تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب؛حر  
  

ة لألمم المتحدة تحديد أطر للتعاون والتنسيق والشراكة في مجال تنفيذ مقررات الجمعية العام  )و(  
  .سكواالمتعلقة بالشباب بين البلدان األعضاء وبين اإل

  
مراعاة قضايا الشباب تجديد التزام الحكومات العربية بمن التوصيات بشأن  عددوصدر عن االجتماع   -4

   2000حتى سنة  واإلسراع في تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب التنمية، صياغة سياساتفي 
  . إيجاد آليات وطنية وإقليمية لتحسين نوعية حياة هذه الفئة من السكانو ،وتطوير برامج لبناء القدرات، وما بعدها

  
  التوصيات  -أوالً

  
اتفق الخبراء المشاركون في االجتماع على مجموعة من التوصيات بشأن تعزيز اإلنصاف   -5

حكومات البلدان األعضاء ومنها ما هو  االجتماعي وإدماج الشباب في عملية التنمية، منها ما هو موجه إلى
  . موجه إلى األمانة التنفيذية لإلسكوا

  
 التوصيات الموجهة إلى حكومات البلدان األعضاء  -ألف

  
  :دعا الخبراء المشاركون في االجتماع حكومات البلدان األعضاء إلى القيام بما يلي  -6
  

فئة اجتماعية ديمغرافية  باعتبارهمشباب ايا الالمنهجية العلمية الحديثة في مقاربة قضاستخدام   )أ(  
المنهجية عن السياق السابق الذي اعتِمد ضمن األهداف والمؤشرات  تواجه تحديات خاصة بها، وفصل هذه

  اإلنمائية لأللفية؛
  

وتستمد  ،ستراتيجية وطنية للشباب تقوم على أساس المواطنة والحقوق والواجباتارؤية  اعتماد  )ب(  
اإلنسان هو ِمأن من ماتها مقور التنمية وهدفها؛حو  
  

من و ،إنشاء هيئة وطنية للتنسيق ما بين الوزارات والجهات المختلفة التي تعنى بقضايا الشباب  )ج(  
ورسم وتعزيز صالحياتها الشباب، وتحديد مهام كل من هذه الجهات المعنية ب منظمات غير الحكوميةالضمنها 

  أطر التعاون فيما بينها؛ 
  

صياغة أجندة وطنية لتنمية الشباب ل ةزمنيال واألطردة األهداف مؤشرات معيارية محد استخدام  )د(  
وتوفير فرص أفضل لتقييم التقدم الم؛تنفيذ السياسات الوطنية للشباب ز فيحر  

  
تعزيز لفي دعم وتمويل المشروع اإلقليمي  ،بحسب الموارد واإلمكانيات المتاحة المشاركة،  )•(  
  ؛االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب: للشبابوطنية السياسات الات الوطنية في مجال صياغة القدر
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إنشاء برلمانات خاصة بالشباب وتعزيز صالحياتها وصفِتها التشريعية لتشجيع مشاركة الشباب   )و(  
 .وفي صنع القرار السياسي مةفي الحياة العا

  التنفيذية لإلسكواالتوصيات الموجهة إلى األمانة   -باء
  
  :ودعا الخبراء المشاركون في االجتماع األمانة التنفيذية لإلسكوا إلى القيام بما يلي  -7
  

العمل برنامج في مجال الترويج لمنهجية  ،بالتعاون مع الخبراء الوطنيينهامها، ممواصلة   )أ(  
عيد اإلقليمي، مع التشديد على على الص هورصد وتقييم تنفيذوما بعدها،  2000حتى سنة العالمي للشباب 

اإلنمائية لبرنامج في السياسات والبرامج والمشاريع التي نص عليها ا المجاالت ذات األولويةأهمية إدراج 
  الوطنية؛

  
برنامج العمل العالمي للشباب إلى المشاركين في تنفيذ إرسال تقارير األمم المتحدة الخاصة ب  )ب(  

الذي أجرته  ستبيانات حول السياسات التي تستهدف الشباب، ونتائج االيألدباالجتماع، باإلضافة إلى بعض ا
  ؛مدى استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي للشباباإلسكوا حول 

  
وذلك  ،لة على مرحلة النافذة الديمغرافيةني للبلدان المقبِفز جهودها في مجال تقديم الدعم اليتعز  )ج(  

النافذة الديمغرافية وتحويلها االستفادة من العربية من  بلدانن اللبات واآلليات التي تمكّمن خالل تحديد المتط
  من عبء ديمغرافي إلى هبة ديمغرافية؛

  
ويهدف  األعضاء بلدانه إلى حكومات الوجعداد كتاب رسمي يإل النظراء الوطنيينالتعاون مع   )د(  

مقاربة اإلسكوا في استهداف الشباب، اعتماد للشباب على  وطنيةات السياسبرسم الحث الجهات المعنية  إلى
والمساهمة في تطوير القدرات ، إلعداد هذه السياسات والشروط الالزمةالمعارف على الجهات إطالع هذه و

  المؤسسية ومساعدتها على وضع اآلليات المناسبة؛
  

 :للشبابوطنية الياسات سالترويج وتطوير مشروع تعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة   )•(  
، ودراسة إمكانية تطويعه وتنفيذه على المستوى الوطني بالتعاون مع االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب

  ؛الحكومات
  

كة في صنع القرارات المتعلقة بالشباب، وإنجاز دليل إرشادي تدريب وتمكين الكادرات المشارِ  )و(  
  .بنود السياسة الوطنية للشبابتنفيذ يتضمن مؤشرات واضحة لتقييم نتائج 

  
  مواضيع البحث والمناقشة  -ثانياً

  
.  ةيسأساتضمن االجتماع ثالث جلسات  مون،مها المنظّدضافة إلى العروض االفتتاحية التي قباإل  -8

المالمح الديمغرافية واالقتصادية  ومنها ،أهم قضايا الشبابعروض حول  الجلسة األولىقُدمت في 
سياسات في إطار  ، والعوامل المؤثرة على هذه المالمح وما تفرضه منيية والثقافية للشباب العربواالجتماع

 ،اإلنصاف االجتماعي لتحقيقبرنامج العمل العالمي للشباب  التي نص عليها األولويةالمجاالت ذات 
ها بدورة الحياة ؤرتبط أداي ديمغرافية اجتماعية اًالمقاربات الحديثة التي تتعامل مع الشباب باعتبارهم أفواجو

  .  وبعملية التنمية
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في  تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حولتقارير وطنية وفي الجلسة الثانية، قدم النظراء الوطنيون   -9

وذلك للتعرف على المشاكل والمعوقات اإلجرائية والمؤسسية التي ساهمت في تباطؤ تسعة بلدان عربية، 
بحث خالل هذه الجلسة  عرضكما   .وحالت دون إدماج قضايا الشباب في عملية التنمية االستجابة للبرنامج

 ةنشط، إضافة إلى أإعداد القيادات الشابةوزارة الثقافة والشباب في اإلمارات العربية المتحدة حول أعدته 
التي تمكّن قدرات الوطنية التابعة لألمم المتحدة في مجال تعبئة الجهود وبناء الالهيئات المنظمات اإلقليمية و

  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية في رسم السياسات إدماج الشبابمن متخذي القرار 
  

تعزيز "بعنوان تطويره سكوا على تعمل اإلالذي قليمي اإلمشروع وفي الجلسة الثالثة، نوقش ال  - 10
كما   ".بة لبرنامج العمل العالمي للشباباالستجا: القدرات الوطنية في مجال صياغة السياسات الوطنية للشباب

البلدان األعضاء وإلى األمانة إلى حكومات  التي يعتزم المشاركون في االجتماع توجيههاتوصيات نوقشت ال
  .  والتقارير الوطنيةالدراسات المعدة التنفيذية لإلسكوا من وحي 

  
  فية الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثقا الخصائص  -ألف

  للشباب في البلدان العربية
  

  اإلسكواإدماج قضايا الشباب في عملية التنمية من منظور   -1
  

عرضاً مرئياً  رئيسة فريق السكان والسياسة االجتماعية في اإلسكوا،قدمت السيدة بتول شكوري،   - 11
ات الديمغرافية لفئة فعرضت بعض المؤشر.  اإلسكوامن منظور إدماج قضايا الشباب في عملية التنمية حول 

 تتعدىهمية صياغة سياسات متكاملة ، وأ"بروز فئة الشباب"الشباب في المنطقة العربية، وأوضحت مفهوم 
 ماجاتهتيحاوذلك من خالل تلبية  ،في عملية التنمية تهممشارك تعزيزتنمية القدرات الذاتية للشباب لتشمل 

جعة نقدية ألهم القضايا التي يعاني منها الشباب في وتناول العرض مرا.  مهلوإتاحة الفرص المتكافئة 
المنطقة العربية، كالفقر، والبطالة، وعدم الوصول إلى التعليم، وآثار العولمة، وضعف المشاركة المدنية، 

كما تناول المقاربات األساسية التي تستند إلى أهمية دور الشباب في .  وضآلة خدمات الصحة اإلنجابية
  .والفرصة الديمغرافية، والعولمة، التنميةوتطور مفهوم دورة حياة اإلنسان، لى التنمية وتركز ع

  
التي تعتمد على  ،التنميةفي  مستهداف الشباب وإدماجهالسكوا مقاربة اإلوتحدثت السيدة شكوري عن   - 12

على استيعاب ساعد ، والتي تالت الديمغرافية ودورة حياة اإلنسان وعملية التنميةوالتحالعالقة المترابطة بين 
منهجية هذه المقاربة  عتمدوت . اإلقصاء االجتماعي لهذه الفئة والحد من ديناميكية الشباب بشكل إيجابي

تحديد أولويات اقتصادية واجتماعية وسياسية لفئة الشباب في سن  بحيث يتم ،سياساتالاالستهداف في صياغة 
    .ة محددة تواجه تحديات خاصة بها، باعتبارها فئة اجتماعية ديمغرافيسنة 24إلى  15
  

قد التزمت بالمقررات الدولية في اإلسكوا األعضاء  البلدانعلى الرغم من أن أنه ت المتحدثة ضافأو  - 13
، إال أنها ال تزال تفتقر إلى لهمتطوير سياسات كفيلة بمعالجة قضايا الشباب المتنوعة، وبتقديم الدعم الالزم ل

 . مجالهذا المقارنة بالتقدم المحقق في بلدان شرق وجنوب شرق آسيا في يق ذلك، لتحقواآلليات المشاريع 
لى فصل سياسات إكما دعا  ،أورد العرض المبادئ العامة لعملية إدماج الشباب في التنمية ،ومن هذا المنطلق

متماِسكة من ِمد ضمن األهداف والمؤشرات اإلنمائية لأللفية وتطوير مجموعة الشباب عن السياق الذي اعتُ
  .الشباب بقضاياالمؤشرات التي تقيس وتقيم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المتعلقة 
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  الشاملة واألمن اإلنساني التنمية في الشباب لدور معاصرة رؤية نحو  - 2

  
أبو مدير إدارة التنمية االجتماعية في مؤسسة التنمية األسرية في  ،السيد حسين سالم السرحانقدم   - 14
حيث اعتبر أن  ،"الشاملة واألمن اإلنساني التنمية في الشباب لدور معاصرة رؤية نحو"بعنوان  ورقة، ظبي
العولمة  ناتجة عنلما يشهده العالم من تحديات وصعوبات  ،في هذه اآلونةبالغة أهمية  يكتسبموضوع ال

م والعادات منظومة القيل من تهديدم التقدم التكنولوجي في وسائل االتصال واإلعال يشكلهولما  ،ومخططاتها
من إيجابيات في العلم  هما تحملإلى جانب  ،لغزو الثقافيما يمكن وصفه باإطار  فيجتمعية والمثل الم
  . والتقدموالمعرفة 

  
إساءة استخدام وسائل المعرفة واالتصال أصبحت محفزاً للعديد من  أنوأشارت الورقة إلى   - 15

فإن وبالتالي  ،تماسك األسرة وتربية األبناء وحمايتهم من العنف واالنحراف ي تمسالسلوكيات الخطيرة الت
أساسية هي  اورثالثة مح وتضمنت الورقة.  ه إلى البناء االجتماعي ووحداته األساسيةالتهديد األخطر سيوج

 ارت حولالمواضيع التي دمجموعة من  ، حيث تفرع كل محور إلىألمن اإلنسانيوا ،لشبابوا ،لتنميةا
في المحافظة على مكتسبات االستقرار والتنمية  ودور الشباب ها،ارتباط الشباب بمتطلبات التنمية وشروط

  .لمجتمعل
  

  األوضاع الحالية واالتجاهات المستقبلية: ديمغرافية الشباب العربي  -3
  

ديمغرافية "وان بعن ورقة ،، الخبير في الجمعية المصرية لدراسات الهجرةقدم السيد أيمن زهري  - 16
التي " بروز فئة الشباب"، حيث تحدث عن ظاهرة "األوضاع الحالية واالتجاهات المستقبلية: الشباب العربي

شكل سنة ت 24إلى  15بحيث أصبحت الفئة العمرية من غير مسبوق، على نحو تشهدها المنطقة العربية 
تجاهات الحالية والمتوسطة والبعيدة المدى الل تحليالًوتضمنت الورقة   .سكانالمائة من الفي  20حوالي 
التي تشكلها فئة نسبة لل تحليالًالنوع االجتماعي، وحسب بحسب الفئات العمرية العريضة موزعة بللسكان 

وإجمالي السكان  النوع االجتماعي،حسب بموزعة  ،السكان في سن العمل الشباب من مجموع السكان ومن
 معدالتومجموعة بلدان ذات ، مرتفعةخصوبة  بلدان ذات معدالت الشباب موزعاً على مجموعةفئة  من

بعض االستنتاجات التي تربط بين ديمغرافية الشباب والمخاطر كما طرحت الورقة .  منخفضةخصوبة 
  .والفرص التي تصاحب هذه الفئة العمرية

  
فئة بروز إلى أن التعامل مع  ومن منطلق العالقة الوثيقة بين التنمية ودورة حياة اإلنسان، أشارت الورقة  - 17

الشباب ال بد أن يراعي عوامل التحول من الطفولة إلى النضوج وما يعنيه هذا التحول من تغيرات فيزيولوجية 
من قبل المعنيين بشؤون التنمية، الشباب ونفسية وفكرية، باإلضافة إلى عامل تلبية االحتياجات األساسية لفئة 

  .ن مرحلة الطفولة إلى النضوج مع االنتقال العالمي من الخصوصية إلى العولمةتقاطع االنتقال م وأيضاً
  

  عات االجتماعيةباألوضاع الحالية والت: الشباب العربي  -4
  

، ورقة مستشار السياسات السكانية في جامعة الدول العربية، السيد عبد الباسط عبد المعطيقدم   - 18
ألوضاع الحالية وتحليالً ل تضمنت عرضاً" عات االجتماعيةبية والتاألوضاع الحال: الشباب العربي"بعنوان 

في ضوء السياسات التي عنيت بالشباب العربي خالل العقود الثالثة الماضية، و إطارللشباب العربي في 
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 أهمكما تناولت  . سياسات التحرير االقتصاديوما تبعها من  العولمة الناتجة عن المتغيرات الدولية واإلقليمية
تائج ات ونعتواجه عملية تمكين الشباب العربي وما ترتب عليها من تب يالتحديات والمخاطر والمشكالت الت

قليمية لتمكين الشباب العربي، وتوسيع خياراته في اإلرؤية اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومتطلبات ال
  . المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  
ن حقوق اإلنسا وتعزيز ،تمكين الشبابلوتاريخية ضرورة اتباع مقاربة شاملة  وشددت الورقة على  - 19
وتحقيق التنمية البشرية المستدامة على  من عوامل تمكينهم عامالً أساسياًشباب ولل، واعتبار المشاركة حقاً لهم

المستويال بد  تمكين الشبابالمعنية ب يعراالسياسات والبرامج والمشكما اعتبرت أن  . ن اإلقليمي والوطنيي
عد البوأشارت الورقة إلى .  االجتماعي بين الشبان والشابات فجوة النوع ةجلعالمتكافؤ الفرص وأن تهتم ب
في عملية التنمية وفي تحقيق اإلصالح العربي، مشددة على ر يقوة التغيلتمكين الشباب باعتبارهم المستقبلي 

 ةداد االستهالك وخفض معدالت اإلعالة وزييي سن العمل وترشالسكان ف أهمية تمكين الشباب من أجل زيادة
فرصة الإهدار  وعدم الشباب العربيالبشري الذي يمثله رأس المال ضرورة االستفادة من خرات، والمد
  . التي تتيحها النافذة الديمغرافيةتاريخية ال

  
  الشباب العربي بطالةاإلقصاء االجتماعي وتداعياته على   - 5

  
تشغيل الشباب "ورقة بعنوان  ،عضو مجلس إدارة هيئة االستثمار في مصر، السيد سمير رضوانم دق  - 20

األسباب ، حيث تناول "جتماعي والمؤسسي واالقتصادي وتداعياته على بطالة الشباباإلقصاء اال: العربي
ربية، مع التركيز على الع انالتي تعوق المساهمة الفعالة للشباب في الحياة االقتصادية واالجتماعية في البلد

انطلقت الورقة من مالحظة و . أهم العوامل التي تؤثر في االندماج االقتصادي واالجتماعي أحدالتشغيل ك
أن البطالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى من مثيلتها في المناطق األخرى من  أساسية وهي
 من حيثسواء  ،باتهالمالمح الرئيسية لإلقصاء ومسبالورقة وقدمت   .في األساس بطالة الشبابها العالم، وأن

بما ينطوي عليه ذلك من تهميش للشباب  ،مظالقطاع غير المنفي  العمل وأو مستوى الدخل أاالجتماعي النوع 
  . خارج إطار االقتصاد الرسمي

  
 فمن حيث  .الطلبوعرض قوة العمل من حيث اللعوامل المؤثرة في ل تحليالًالورقة  وتضمنت  - 21

فإن  ،كذلك . قوة العملإلى دخول أعداد متزايدة  في الهرم السكاني "بروز فئة الشباب"تفسر ظاهرة  ،العرض
 من حيثأما   .المتعطلين زيادة عدد الشبابإلى  ال من المرحلة الدراسية إلى سوق العمل تؤديصعوبة االنتق

لطلب في بلدان مجلس ال توجد مشكلة فى جانب ا ، إذ أنهةفاألمر يختلف بين االقتصادات العربي ،الطلب
هم إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة فإن الطلب المتزايد يضطر ،بل على العكس التعاون الخليجي،

ضرورة الوصول إلى  يكثيفة السكان تجابه مشكلة مزمنة تتمثل فالحين أن االقتصادات  األجنبية، في
  .إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل تحقيق مستويات للطلب تؤدينها من معدالت مرتفعة للنمو تمكّ

كافة  مة فيمشكلة عا عدفإن عدم المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل تُ ،كذلك
اء لسياسات المطلوبة لمواجهة مشكلة إقصا مقترحات بشأنالورقة وقدمت   .العربية على اختالفها البلدان

، والنهوض بنوعية قوة العمل "كثيف التشغيلال النمو"تقوم على تحقيق  اإلنمائية التيسياسات ال منهاالشباب، و
هذه األهداف أصبحت  وكل  .العربية حتى تصبح قابلة لتلبية احتياجات سوق العمل وقادرة على المنافسة

 .يةمالعظل األزمة المالية واالقتصادية ال يأكثر إلحاحاً ف
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  ة للشباب العربييالهجرة الدول  - 6

  
ديناميات هجرة "عرضاً بعنوان  ،، الممثل اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرةالسيد محمد شهيد الحق مقد  - 22

مالمح الهجرة في المنطقة العربية  ، استعرض فيه"التحديات واإلمكانيات: الشباب العربي للعمل في الخارج
المنطقة العربية أشار إلى أن و.  مرِسلة للهجرة في آنٍ واحدولة منطقة مستقبِوتميزها عن غيرها بصفتها 

كا الشمالية وأوروبا، إضافة إلى كونها من يعتبر ثالث منطقة مستقبلة لهجرة األيدي العاملة في العالم بعد أمرتُ
 بلدانلسريع في بعض السكاني ا المناطق المرِسلة ألسباب عديدة أهمها التردي االقتصادي والبيئي والنمو

  .باإلضافة إلى الحروب والنزاعات ،المنطقة
  

خصائص الشباب وتناول العرض أوجه الترابط بين الهجرة وبروز فئة الشباب والعمالة، وأشار إلى   - 23
 النوع االجتماعيمع التركيز على انتقائية الهجرة بحسب وأماكن هجرتهم المفضلة، لهجرة، ل يتهموقابل يالعرب
وتطرق العرض إلى اآلثار والتحديات المصاِحبة للهجرة وأبرزها هجرة .  ر والمستوى التعليميوالعم

األدمغة، وتحويالت المهاجرين، وحقوق العمال المهاجرين، وتغيير المالمح الديمغرافية للبلدان المستقبِلة 
ياسات متكاملة إلدارة كما أشار إلى أهمية قيام حوار إقليمي حول الهجرة وضرورة صياغة س.  للعمالة

الهجرة ووضع برامج لحماية العمال المهاجرين والعائدين خاصة في ظل األزمة المالية العالمية واالقتصادية 
  .الراهنة

  
  األوضاع الحالية والرؤى المستقبلية: ثقافة الشباب العربي  - 7

  
ثقافة "بعنوان  ورقة ،جامعة تونسالمليتي، أستاذ علم االجتماع واألنتروبولوجيا في السيد عماد  مقد  - 24

 ،اإلشكاليات المرتبطة بثقافة الشباب العربي فيها تناول، "المستقبلية ؤىالراألوضاع الحالية و: الشباب العربي
اعية وطرح جملة من التساؤالت المتعلقة بالتحوالت االجتم . الظواهر التي تعكس األنماط الثقافية الشبابيةو

  .يةعالقتها بهذه الفئة العمرعربية والكبرى في المنطقة ال
  

فهم أنماط التداخل الزمة لدراسة الثقافة الشبابية، وباألخص على المعرفة األساسية الت الورقة ركزو  - 25
تنوع ت كما تناول . سة لثقافة الشبابر المؤِسييم والمعاالقيودراسة نتشار األنماط الثقافية المعولمة، االثقافي و

يةوالثقافات الفرعية األوساط االجتماعية والمستويات االقتصاد بحسب ةنات الثقافة الشبابيوعدم تجانس مكو  .
هذه الثقافة في عالقتها بالمؤسسات االجتماعية األساسية كاألسرة مظاهر رصد مختلف وحاولت الورقة 

ورية لثقافة الشباب وتأثيرها م المحخلية لهذه المؤسسات، مؤكدة على القياوالمدرسة وتأثيرها على الدينامية الد
 .المشاركة السياسية والعمل األهلي والصحة اإلنجابيةمة كعلى تحديد الخيارات في مجاالت ها

  
  األوضاع والتبعات السياسية: الشباب في المنطقة العربيةفئة روز ب  - 8

  
البروز "بعنوان ورقة  ،عضيبات، رئيس المجلس األعلى للشباب في األردنمعالي السيد عاطف قدم   - 26

الشباب في فئة ظاهرة بروز ل تحليالً تضمنت، "ات السياسيةعاألوضاع والتب: الشبابي في المنطقة العربية
بعض المعالجات النظرية للحد من ، وعرضاً لعاتها السياسيةبالمنطقة العربية وتداعيات هذه الظاهرة وت

افية يمكن استثمارها إلدماج ديمغرلى هبة مجتمع إا من عبء ديمغرافي على الظاهرة وتحويلههذه التداعيات 
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النخراط في لوتحميلهم المسؤولية  ،الشباب في مجتمعاتهم من خالل تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم من جهة
  .مجتمعاتهم والمشاركة في صنع القرار الذي يؤثر فيهم ويشكل مستقبل مجتمعهم من جهة أخرى

عتماد على بيانات الشباب باالفئة ج التحليلي في تناول ظاهرة بروز المنه في الورقة واستُخدم  - 27
وعلى الدراسات والتقارير واألدبيات  هة،من ج بحثومعلومات جاهزة أعيد تركيبها وتوظيفها لخدمة أهداف ال

لالستفادة  خاصة ببعض البلدانلى تحليل حاالت ى، باإلضافة إخرأ هةالسابقة المتعلقة بهذه الظاهرة من ج
  . الشباب وتحليل مضامينها وتداعياتهافئة منها في توصيف أبعاد ظاهرة بروز 

  
  حديات والسياساتالت: فجوة النوع االجتماعي بين الشباب  - 9

  
ورقة ، ، أستاذة مساعدة في قسم العلوم االجتماعية في جامعة البحرينالسيدة سوسن الكريميقدمت   - 28

واقع  عرضت فيها، "لنموذج البحرينيا –التحديات والسياسات : شبابفجوة النوع االجتماعي بين ال"بعنوان 
ج ادماختالف مفهوم اإل، واب في البحرين من خالل بعض المؤشراتبفئة الش فيفجوة النوع االجتماعي 

ت المرتبطة بتنفيذها ج النوع االجتماعي واإلشكاالادمإتساؤالت حول برامج  توطرح ،وسياساته وبرامجه
  .في البحرين

  
وذلك عبر  ،ج عند القوى االجتماعية الرئيسية في البحرينادمتباين مفهوم اإلل اًفحص الورقة وتضمنت  - 29

من بداية القرن العشرين إلى  الممتدة ةالجتماعي في الفتراج النوع ادمإمراجعة تاريخية سريعة لمحاوالت 
ة الوطنية، والحركات النسائية البحرينية، ، وقيام الحركعهد االنتداب البريطانيب مرتي تة واللثاأللفية الثا

مواقف وصراعات التيارات الدينية والمذهبية وب س المجلس األعلى للمرأة،وتأسي ،عهد اإلصالح السياسيو
نة جامعة البحرين كعيب طالوقد اتُخذ  . النوع االجتماعي عامة قضايا، وةالمختلفة من قضايا المرأة خاص

إلى طرح الورقة  تخلصو . جادمرين، لبحث وتحليل آثار اختالف مفهوم اإلاب في البحبممثلة لفئة الش
اب في بفئة الش فيجة فجوة النوع االجتماعي لاعلم توصيات حول الوسائل الفعالة تقليدياً وثقافياً وعلمياً

  .البحرين
  

  خالصة المناقشات في الجلسة األولى  - 10
  

في  حول عروض اإلسكوا ومؤسسة التنمية األسريةت القضايا األساسية التي أثيريمكن اختصار   - 30
  :ما يليفي اإلمارات العربية المتحدة

  
افية تواجه تحديات خاصة بها، وبالتالي ينبغي استهدافها في ديمغراعتبار الشباب فئة اجتماعية   )أ(  
  ؛والقطاعيةعوضاً عن إغفال قضاياها ضمن السياسات العامة  ،استراتيجيات خاصة بهاوسياسات 

  
ذلك سنة، و 24إلى  15والذي يحددهم في عمر اعتماد تعريف األمم المتحدة لفئة الشباب   )ب(  

  لغايات المقارنة بين البلدان؛
  

ت واالستراتيجيات الخاصة االسترشاد ببرنامج العمل العالمي للشباب عند وضع السياسا  )ج(  
  بالشباب؛
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في لتفادي وقوعهم  وتوفير العمل لهم ضرورياً كينهمأساسياً لتمللشباب التعليم الجامعي اعتبار   )د(  
  الفقر والتهميش واالنحراف؛

  
 ناحية، تسهلفمن .  فرصاً وتطرح تحديات في مجال تمكين الشباب تيحالعولمة تالتأكيد أن   )•(  
 تالعالم من حولهم من خالل تكنولوجيا االتصاالالجارية في  األحداثطّالع الشباب على ا العولمة
يات تنجم عن االنتقال نحو أساليب جديدة في الحياة وما يفرضه دعلومات، لكنها من ناحية أخرى تخلق تحوالم

إلى النتائج السلبية للعولمة على ة السائدة، إضافة يذلك من ثقافة كونية جديدة قد ال تنسجم مع الثقافات المحل
  سوق العمل؛ يأوضاع الشباب ف

  
اياهم وفي صياغة السياسات واالستراتيجيات والبرامج الخاصة إشراك الشباب في مناقشة قض  )و(  

  بهم؛
  

  .، وغيرهبيئيوال ،قتصاديواال ،صحيالدور الشباب في األمن اإلنساني بأبعاده المختلفة   )ز(  
  

  :النقاط التاليةحول ديمغرافية الشباب وأوضاعهم االجتماعية المناقشة أثيرت في و  - 31
  

وال الشباب في الوقت الراهن يبين ما سيؤول إليه حال المجتمع في رصد وتحليل وفهم أح إن  )أ(  
  عقدين أو ثالثة عقود من الزمن؛ غضون

  
دراسة األوضاع الديمغرافية للشباب واتجاهاتها ف ،يإلنمائالبعد الديمغرافي في التخطيط اة يأهم  )ب(  

على  ةترتبالمقتصادية واالجتماعية والسياسية ات االعالمستقبلية تعتبر اللبنة األساسية في تحليل األبعاد والتب
  الشباب؛فئة بروز 

  
األفق والتي تتيح فرصاً لتحقيق عوائد في افية التي تلوح ديمغراالستفادة من الفرصة ال  )ج(  

  ".نمور آسيا"ـ بلدان شرق آسيا المعروفة بتجربة واالستفادة من دروس مهمة اقتصادية واجتماعية 
  

  :الشباب بما يلي موضوع هجرةم القضايا التي وردت في إطار مناقشة ويمكن إيجاز أه  - 32
  

اب في المنطقة العربية، علماً بأن هذه المعدالت هي األعلى في بمعدالت البطالة بين الشارتفاع   )أ(  
  ؛العالم

 
ة على تشغيل وهجرة الشباب في المنطقة العربية، وضرورة ية العالميتداعيات األزمة المال  )ب(  

  التداعيات وتجاوزها؛ لهذهصدي الت
  

عدم المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل في العديد من البلدان   )ج(  
  ؛وهجرتهم إلى الخارج بحثاً عن فرص العمل الالئق إلى بطالة الشباب يؤديالذي  العربية

  
رة والمستقبِلة لتيارات مناطق المصدة على المستوى العالمي من بين أهم اليبروز المنطقة العرب  )د(  
  اطق استقباالً لها؛مصدر للتحويالت ومن أكبر المن م، إضافة لبروزها كأهالدوليةالهجرة 
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، وذلك لكون يالخليجمجلس التعاون الخلل في التركيبة العمرية والنوعية للسكان في بلدان   )•(  
  إليها من الشباب الذكور؛ الوافدين العمالمعظم 

نقص البيانات الدقيقة والموثوقة حول الهجرة في البلدان العربية والتي تتيح فهم طبيعة هذه   )و(  
  ؛وتياراتهاالهجرة 

  
  ين الحكومات حول الهجرة الدولية؛ضعف الحوار والتشاور فيما ب  )ز(  

  
وق تزوير الوثائق، وكشف تجاوز حق الحاجة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالهجرة، ومكافحة  )ح(  
  .الخاصة بالمهاجرين اإلنسان

  
حول ثقافة الشباب العربي والتبعات السياسية لبروز فئة الشباب وفجوة النوع  وأثيرت في النقاش  - 33

  :االجتماعي النقاط التالية
  

  ؛ة والمشكالت الناتجة عن ذلكيتنوع وعدم تجانس مكونات الثقافة الشباب  )أ(  
  

نترنت كمصدر ح على العالم الخارجي من خالل اإلقران واالنفتاالتأثير المتزايد لمجموعة األ  )ب(  
  ؛ة على حساب تأثير العائلة والمؤسسة التعليميةيالمعيارية والقيم للمرجعياتأساسي 

  
ي، لكون نمائضرورة مقاربة بعد النوع االجتماعي في تمكين الشباب وإدماجهم في التخطيط اإل  )ج(  

  ؛جتماعي من حيث فرص التعليم والتشغيل والمشاركة في الحياة العامةلإلقصاء اال عرضةالشابات أكثر 
  

  .تعدد أساليب مقاربة مفهوم النوع االجتماعي ومفاهيم اإلدماج والتمكين في المنطقة العربية  )د(  
  

  م المحرز في االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشبابدتقييم التق  -باء
  

  رير الوطنيةتقاال  - 1
  

ت في اليوم الثاني من االجتماع مجموعة من التقارير الوطنية حول استجابة البلدان العربية قُدم  - 34
األردن، واإلمارات العربية المتحدة، وتونس، والجمهورية كالً من  لبرنامج العمل العالمي للشباب، شملت

في مجال صياغة برامج  العربية السورية، والعراق، وفلسطين، وقطر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية،
تعزيز لفي ورشة العمل ُأقر  الذيالعام لإلطار وفقا هذه التقارير  إعداد تموقد .  وسياسات وطنية للشباب

التقارير الوطنية ومنهجية توثيق : القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب
  .)2008ر ديسمب/كانون األول 18- 17بيروت، (اإلنجازات 

  
واستعرضت التقارير بشكل مسهب المالمح العامة ألوضاع الشباب في كل من تلك البلدان بحسب   - 35

التي نص عليها برنامج العمل العالمي للشباب، باإلضافة إلى السياسات والبرامج التي  المجاالت ذات األولوية
على المعوقات التي تحول دون االستجابة أهم كما تطرقت التقارير إلى .  وضعت للنهوض بالشباب وتمكينهم
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اإلطار و اإلطار العام،وذلك وفقاً لألطر األربعة المحددة في االستبيان وهي  ،وجدير بالتنفيذ يفعال وعملنحو 
  .لظرفياواإلطار  سسي،اإلطار المؤوالبنيوي، 

  
  

  عروض الهيئات والفعاليات المشاركة  -2
  
  منهجيةرؤية : إعداد القيادات الشابة  )أ(
  

وزارة الثقافة ب، باحثة أولى في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث الجابريمحمد  هالسيدة شيخقدمت   - 36
: إعداد القيادات الشابة"والشباب في اإلمارات العربية المتحدة بعنوان  ورقة وزارة الثقافة، وتنمية المجتمع
خطة  في إطارلى كثير من العمل المنهجي صنع قادة المستقبل يحتاج إ، حيث اعتبرت أن "رؤية منهجية

حدث الوسائل المتاحة ليتمكنوا شاملة لرعاية الشباب وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم ومن ثم تطوير مهاراتهم بأ
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل واستشهدت بكلمة   .من االعتماد على قدراتهم في بناء األوطان

بدون قيادات تختزن مقومات القادة "أنه الذي أكد  ،مجلس الوزراء رئيسونائب رئيس الدولة  ،مكتوم
وستكون الحصيلة إعادة إنتاج  الصالح في العالم العربي سيكون دون المستوى المأمول، نفإ، وخصالهم

في  القيادات في النهاية يقرر إمكانية النجاح من الفشل، فدور.  نماذج الفشل واإلخفاق في جميع الميادين
وفي زمن الحرب  وقات اليسر وأوقات العسر،وفي أ وفي التعليم كما في الرياضة، ة كما في االقتصاد،السياس

  ".خفاق والفشل والهزيمةمسؤولية اإل وكما تنال القيادات ميزات المناصب تتحمل أيضاً.  وزمن السلم
  

ور مالمحه في المدرسة تتبلو صنع الشخصية القيادية يبدأ من المنزل،واعتبرت السيدة الجابري أن   - 37
وذلك من  ،اكتشاف قدراتهم الشخصية التي تؤهلهم ألن يكونوا قادة المستقبلتساعد الشاب أو الشابة على التي 

دور المجتمع بكافة  أتيويوالتحلي بروح المبادرة والشجاعة،  خالل تمتعهم بصفات الذكاء والجرأة والجدية،
وأشارت إلى عدة أمثلة لتمكين الشباب وتأهليهم، ومنها مثال .  قةلألدوار الساب الًمؤسساته الرسمية مكم

 ةالمستقبل عن اعتماد برامج ومشاريع مهم أسفر االهتمام الرسمي بصنع قادة حيثاإلمارات العربية المتحدة، 
 لدىالى تنمية روح االستثمار الذي يهدف  ،"صندوق الشيخ خليفة بن زايد لدعم المشاريع الصغيرة"مثل 
منهم قادراً على إدارة  لتدريبهم وتأهيلهم بحيث يصبح كواالستثمارية  مبادراتهم والشابات ودعم نباالش

على أساس تنويع مصادر الدخل واالستفادة من الطاقات  استراتيجية اقتصادية قائمة وفق مشروعه بنفسه،
  .نةالبشرية المواِط

  
  لعربيةفي المنطقة ا ةالشباب وفيروس نقص المناعة البشري  )ب(
  

المستشار اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس ستايش، دم الدكتور حميد رضا ق  - 38
ة في منطقة الشرق نقص المناعة البشري باب وفيروسالش"اإليدز، عرضاً بعنوان /نقص المناعة البشرية
ومرض اإليدز في مناطق مختلفة  ، حيث أورد حقائق وبيانات عن انتشار الفيروس"األوسط وشمال أفريقيا
وأشار إلى أن . بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي وبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيامن العالم ومن ضمنها 

الشباب من أكثر الفئات تعرضاً لإلصابة بالفيروس نتيجة للممارسات الضارة، إذ يقدر عدد الذين تتراوح 
 40شاب وشابة في اليوم، أي ما يعادل  5000صابون بالفيروس بحوالي سنة والذين ي 24و 15أعمارهم بين 

في المائة من مجمل المصابين الجدد، كما أن ثلث النساء اللواتي يحِملن الفيروس هن من الشابات، ويعود 
كما تضمن .  ذلك إلى بعض العادات والتقاليد التي تميز بين الجنسين وتجعل اإلناث أكثر عرضة لإلصابة
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عرض لمحة عامة عن مرض اإليدز وطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والسبل الكفيلة بالحد من ال
انتشاره خاصة بين الشباب، ومنها إعداد برامج التوعية وتوفير المعلومات في المدارس والمرافق الصحية 

  .والمجتمعات واستخدام اإلعالم العام والمركّز
  

 إعالن االلتزام بشأن فيروس الهدف العالمي المتعلق بالشباب والذي نص عليه إلىوأشار العرض   - 39
أهداف مرحلية وطنية محددة ويقضي بوضع ) 2001يونيو /حزيران 27( اإليدز/نقص المناعة البشرية

زمنياً لبلوغ الهدف العالمي في مجال الوقاية المتفق عليه دولياً والمتمثل في تخفيض معدل انتشار فيروس 
في المائة  25سنة بنسبة  24و  15قص المناعة البشرية بين الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين ن

كما يدعو اإلعالن   .2010 في المائة عالمياً بحلول سنة 25، وبنسبة 2005في أشد البلدان تأثراً بحلول سنة 
ما ال يقل عن  2010بحلول عام في المائة، و 90ما ال يقل عن  2005أن يحصل، بحلول عام  ضمانإلى 
سنة على المعلومات والتثقيف، بما  24و 15في المائة، من الشبان والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين  95

في ذلك التثقيف بواسطة األقران والتثقيف الموجه إلى الشباب بصفة خاصة في مجال فيروس نقص المناعة 
المهارات الحياتية المطلوبة للحد من تعرضهم لعدوى فيروس  البشرية، وعلى الخدمات الضرورية الكتساب

نقص المناعة البشرية، في إطار شراكة كاملة بين الشباب واآلباء واألسر والموجهين ومقدمي الرعاية 
   .الصحية

  
  توجهات صندوق األمم المتحدة للسكان حول قضايا السكان والتنمية  )ج(
  

، مستشار اإلقليمي للسكان والتنمية في صندوق األمم المتحدة للسكان، الالزعبيألقى السيد عبد اهللا   - 40
، أكد المتحدة للسكان حول قضايا السكان والتنمية في المنطقة العربية مداخلة تناولت توجهات صندوق األمم

وتوفير الفرص لهم والعمل على تجنيبهم المخاطر وإشراكهم في عملية  الشباب على أهمية بناء قدرات فيها
عن األهمية التي يوليها الصندوق  كما تحدث  .خاصة في القضايا التي تهمهم ،تخاذ القراراتاالتخطيط و

دة الشباب وإيصال ن والفاعل في مساعرِلمنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب ودورها الم
ر وتغي ،واإليدز ،ا العولمةوأهمه ،يات التي تمر بها المنطقة العربيةحدفي مواجهة الت أصواتهم، خصوصاً

  . والصراعات المسلحة ،المناخ
  

تحدث السيد الزعبي عن دور صندوق األمم المتحدة للسكان في تمكين الشباب وحماية حقوقهم كما   - 41
واإلقليمية والدولية بالتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات  القطريةمن خالل برامجه 

 توفير المعلومات والخدماتتعزيز أوضاعهم الصحية من خالل والشباب ر بناء مهارات وذلك عب ،الشباب
لى إباإلضافة  ،خاصة حقوق الشابات والفئات المهمشةو ،الشباب ببرامج التشغيل ودعم حقوقهم ووصل

يم الدعم تقدبكما يقوم الصندوق  . تخاذ القراراتاتشجيع مشاركة الشباب في األعمال القيادية والمشاركة في 
  .حتياجاتهماجراء البحوث المتخصصة بالشباب وإلالفني والمالي 

  
   دور المشروع العربي لصحة األسرة  )د(
  

، عرضاً ، مدير المشروع العربي لصحة األسرة في جامعة الدول العربيةم السيد أحمد عبد المنعمقد  - 42
 ، أوضح فيه"تجاهات وممارسات الشبابا لصحة األسرة في توفير بيانات حول دور المشروع العربي"بعنوان 

وتوفير  ،األوضاع الصحية والسكانية عنتطوير قاعدة معلومات ب تقضياألهداف العامة للمشروع أن 
المؤشرات الالزمة لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف المؤتمرات الدولية للسكان والتنمية االجتماعية 
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: وأضاف أن مفهوم صحة األسرة يشمل عدة أهداف هي  .لأللفية يةاإلنمائوالمرأة والطفولة واألهداف 
تمكين ؛ وتحسين صحة األطفالألمراض المتعلقة بالحمل والوالدة؛ وتخفيض وفيات األمهات واإلصابة با

القضاء على الممارسات مجاالت الصحة اإلنجابية؛ و يل فتشجيع وتدعيم دور ومشاركة الرج؛ والمرأة
جات جميع أفراد األسرة من تلبية احتياوتفضيل الذكور والعنف ضد المرأة؛ و إلناثمثل ختان ا ،الضارة
، وعقد الورشات التدريبية، وتحليل لصحة األسرة يتنفيذ المسح العربوينفذ المشروع من خالل .  الغذاء

  .البيانات ونشرها، باإلضافة إلى نشر الوثائق الفنية
  

سح العربي لصحة األسرة ومن ضمنها استبيان الشباب الذي وأورد العرض تفصيالً عن أدوات الم  - 43
، وفلسطين ،وجيبوتي ة،سوريالجمهورية العربية الو ،العربية الليبية والجماهيرية ،والجزائر ،فى تونسنفذ 
ويغطي هذا االستبيان   .يجهز لتنفيذه في العراقكما  ،والمخيمات الفلسطينية في لبنان ،والمغرب، لبنانو

ويتعاون   .هم المتعلقة بالصحةمواقفباإلضافة إلى معارفهم و للشباب،من الحياة األسرية دة عديجوانب 
المشروع مع كافة الجهات الوطنية المعنية ومراكز البحث في جميع مراحل المسح لتحديد البيانات 

  .والمؤشرات المطلوبة وإجراء تجارب ميدانية والتدريب على االستبيان
  

  ت في الجلسة الثانيةخالصة المناقشا  -3
  

بة لبرنامج العمل العالمي للشباب كما أوردتها تقييم التقدم المحرز في االستجاناقش المشاركون نتائج   - 44
 واإلمارات ،التقارير الوطنية لكل من األردنبشكل خاص على  أثنواتقارير البلدان العربية المشاركة، و

لكتابة التقارير الوطنية حول االستجابة لبرنامج المتفق عليه العام  لبنان التي اتبعت اإلطارو العربية المتحدة،
  :ويمكن إيجاز المناقشات على الشكل التالي  .العمل العالمي للشباب

  
 اإلصابة بالمرضومعدالت الت وفيات الشباب دالحروب في المنطقة على معأهمية بحث آثار   )أ(  
عة الشباب لتعليمهم ومشاركتهم في النشاط االقتصادي وأوضاعهم بينهم، إضافة إلى تأثيرها على متاب واإلعاقة
ة المتعلقة بالصراعات المسلحة التي حددها برنامج العمل العالمي وياألول نوبالتالي، إ.  ة بشكل عاميالمعيش

 ؛ةيللشباب تكتسب أهمية ملحة في بعض البلدان العرب
  

م بالدقة والموثوقية واآلنية وتكون مفصلة ستضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية حول الشباب ت  )ب(  
  ؛وقابلة للمقارنة على صعيد المناطق وعبر الزمن

  
إدماج الشباب في التنمية االجتماعية ال يقتصر على إدماجهم في مجال العمل والحياة  إن  )ج(  

ت الصحية من بينها ضمان حصولهم على التعليم والخدما ،االقتصادية، بل يتضمن أيضاً أبعاداً أخرى
 ؛وضمان مشاركتهم في الحياة العامة

  
 بسبب اإليدز/لفيروس نقص المناعة البشريةو للخطرارتفاع أعداد الشباب المعرضين   )د(  

تبرز أهمية جمع اإلحصاءات حول هذه  ،، إضافة إلى تعاطيهم الكحول والمخدراتةيالصح ممارساتهم غير
 ؛نحرافهااوأسباب  بغية التعرف على خصائصها السكانالفئة من 
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الشباب مقارنة بمعدالت البطالة العامة، ومعاناة الشباب الباحثين بين بطالة الالت دارتفاع مع  )•(  
والحصص ") واسطة" ما يعرف بالـ(في التشغيل السائدة " العالقاتشبكات "عن عمل ألول مرة من ظاهرة 

 ؛العمل أمام الشبابالتي تحد من فرص  يةالطائفية وغيرها من الحصص المناطق
  

افية، وينبغي عليها االستعداد لقطف ثمار ديمغرتونس هي أول بلد عربي تفتح فيه النافذة ال إن  )و(  
 ؛ةيهذه الفرصة التاريخ

  
التغذية غير السليمة والتدخين وعدم ممارسة (انتشار نمط الحياة غير الصحي بين الشباب   )ز(  

ريجي في معدالت إصابة الشباب بالسمنة والسكّري وأمراض ضغط يؤدي إلى ارتفاع تد )الرياضة بانتظام
  ؛تباع نمط حياة صحيا يةويتطلب ذلك توعية الشباب حول أهم.  وغيرها الدم
  

إلى تشجيع مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل،  يالخليجمجلس التعاون سعي بلدان ة يأهم  )ح(  
نظراً الستقبالها  ،ركيبة العمرية والنوعية للسكان في هذه البلدانكهدف بحد ذاته، وكوسيلة لمعالجة اختالل الت
  ؛أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة من الذكور

  
لمعرفة مدى انتشارها " غسل العار"جمع اإلحصاءات حول ظاهرة جرائم الشرف أو ة يأهم  )ط(  

  .لقضاء عليهااو
  

  :حول المواضيع التاليةية الخاصة بعروض المنظمات اإلقليمتمحورت المناقشة و  - 45
  

همية دور مراكز إعداد القادة ، وأ"القيادات الجماعية"و" القيادات الفردية"نات وسيئات نمط سح  )أ(  
  ؛يالخليجمجلس التعاون البلدان العربية، وبالتحديد في بلدان في 

  
لكي  )PAPFAM(األسرة مشروع العربي لصحة الضمن " مسح الشباب"إمكانية إعادة صياغة   )ب(  

  ؛لبرنامج العمل العالمي للشباب األولوية الخمسة عشرالمجاالت ذات يتالءم مع 
  

معدالت اإلصابة بهذا المرض، تزايد إلى ع اإليدز، نظراً ومقاربة البلدان العربية لموضة يأهم  )ج(  
  .بين الشبابخاصة 

  
  ابلة للشبعااستراتيجية وطنية فوتنفيذ  اإلجراءات الالزمة لصياغة  -جيم

  
  تعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة السياسات الوطنية للشبابالمقترح لمشروع لا  -1

  
مشروع "مشروع اإلقليمي الذي تعمل اإلسكوا على إعداده بعنوان صياغة النوقشت في هذه الجلسة   - 46

لعمل العالمي االستجابة لبرنامج ا: تعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة السياسات الوطنية للشباب
، وذلك بناء على إحدى توصيات ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج "للشباب

ديسمبر /كانون األول 18- 17بيروت، (التقارير الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات : العمل العالمي للشباب
ياسية معيارية يمكن تحويلها إلى الئحة الئحة إقليمية تتضمن مؤشرات قكما ناقش المجتمعون  ). 2008

  . وطنية لقياس ورصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب
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عن خلفية المشروع ، ، أستاذة وباحثة في كلية التربية بالجامعة اللبنانيةوتحدثت السيدة خيرية قدوح  - 47

لتحديد أهم المشاكل والعوائق التي تحول أجرته اإلسكوا  الذي نتائج االستبيانإلى أن ت شارحيث أومبرراته، 
أظهرت ، جتماعية الشاملةدون صياغة سياسات وطنية شاملة ومالئمة إلدماج فئة الشباب في عملية التنمية اال

وجود الكثير من التحديات والصعوبات المشتركة التي ما زالت تعوق مسيرة الحكومات في اإليفاء بالتزاماتها 
  . لشباب كما تجاه تعهداتها أمام المجتمع الدوليتجاه ا

  
أو غياب المعرفة بالنموذج العلمي الحديث في /ضعف و) أ: (ويمكن اختصار هذه النتائج كاآلتي  - 48

بالغايات واألهداف والمؤشرات التي حددها برنامج  عدم اإللمام على نحو كاف) ب(؛ مقاربة قضايا الشباب
النقص في البيانات اإلحصائية الخاصة و عتماد مصطلحات ومفاهيم موحدةاعدم ) ج( للشباب؛العالمي العمل 
؛ فيما بينهاو ضمن الجهات المعنية بقضايا الشبابمة آليات التنسيق أو عدم مالء/غياب و) د(؛ الشباب بفئة

أو /ضعف و )و(ب؛ لجهات المكلّفة بقضايا الشبالعدم وضوح المهام والصالحيات واإلمكانيات الممنوحة ) •(
هتمام ببناء القدرات الالزمة غياب اال) ز( ؛عدم مشاركة الشباب في صنع القرارات وصياغة السياسات

غياب أي دليل إرشادي لكيفية صياغة وتنفيذ ومتابعة ) ح( ؛لصياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات الشباب
راكز البحوث ودور المؤسسات و عدم كفاية مأ/ضعف و) ط(؛ وتقييم أي سياسة تستهدف فئة الشباب

ة صالموارد المالية المخصقلة ) ي(؛ الشبابب خاصةاإلعالمية والمناهج التعليمية وما هو قائم من تشريعات 
ما يكون  والتي غالباًالنزاعات أو غياب آليات الحوار وحل /ضعف و) ك(؛ معالجة قضايا الشبابوللبحث 
   .ال ضحاياهوالشباب أ

  
الجزء الثاني من محور الجلسة، فتناولت المكونات األساسية بتول شكوري السيدة وعرضت   - 49

للمشروع الذي سوف تنفذه اإلسكوا بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بسياسات وبرامج 
صياغة  في مجال القرارصانعي دعم ويهدف المشروع إلى .  الشباب في البلدان العربية على مدى سنتين

تحديد اآلليات الالزمة لتعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وغايات برنامج العمل الشباب وت سياسا
تعزيز الفهم والتأييد لدى ) أ( :ثالثة إنجازات رئيسية هيالمشروع  يحققومن المتوقع أن   .العالمي للشباب

رات صانعي السياسات تعزيز قد) ب(صانعي السياسات ألهمية صياغة سياسات وطنية تستهدف الشباب؛ 
إقرار الئحة ) ج(على استخدام الدليل اإلرشادي في صياغة ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية للشباب؛ 

  .برنامج العمل العالمي للشباب ة فيألولويا في تنفيذ المجاالت ذاتبالمؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز 
  

لسكان والسياسة االجتماعية على تنفيذ عدد من األنشطة وبهدف تحقيق هذه الغايات، سيعمل فريق ا  - 50
مختلف الوزارات والمجالس الوطنية للشباب والمؤسسات األخرى العاملة  فيالسياسات  يصانعالموجهة إلى 

  : ويمكن إيجاز هذه األنشطة على الشكل التالي.  في إطار سياسات وبرامج الشباب في المنطقة العربية
  

  رشادي إقليمي حول صياغة ومتابعة تنفيذ السياسات الوطنية للشباب؛إعداد دليل إ  )أ(  
  

 الدليل؛ لمناقشةعقد اجتماع إقليمي للخبراء ونقاط االرتكاز والنظراء الوطنيين حول الشباب   )ب(  
  

وضع الدليل في شكله النهائي ونشره ضمن حزمة معلومات تتضمن منشورات مرجعية حول   )ج(  
 ؛الموضوعهذا 

  
ويج الدليل اإلرشادي عبر النشرات اإللكترونية واجتماعات اإلسكوا، والقيام بمهام استطالعية إلى تر  )د(  

  البلدان األعضاء لضمان تالؤم الدليل مع الحاجات والخصوصيات الوطنية؛
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تنظيم ورشتَي عمل لصانعي السياسات تتناول كيفية استخدام الدليل اإلرشادي في صياغة   )•(  

 لة للشباب؛سياسات متكام
  

تقديم خدمات استشارية لمساعدة البلدان األعضاء في صياغة سياسات متكاملة للشباب أو في   )و(  
 تطوير السياسات الموجودة حالياً باستخدام الدليل اإلرشادي؛

  
 تنفيذ مسح أولي في بعض البلدان لتقييم مدى استجابتها لهذا الدليل اإلرشادي؛  )ز(  
، وتبادل الدروس المستفادة حول كيفية استخدام الدليل اإلرشادي، في عرض نتائج المسح  )ح(  

 اجتماع إقليمي يضم خبراء ونقاط االرتكاز والنظراء الوطنيين حول الشباب؛
  

  تنفيذ مسح استقصائي حول جهوزية البلدان لتطوير الئحة المؤشرات الوطنية؛  )ط(  
  

جيات قياس المؤشرات الوطنية لرصد التقدم تنفيذ ورش عمل تدريبية وطنية حول مصادر ومنه  )ي(  
  المحرز في تنفيذ المجاالت ذات األولوية في برنامج العمل العالمي للشباب؛

  
لرصد التقدم المحرز في تنفيذ إصدار مواد للتوعية والترويج حول المؤشرات الوطنية   )ك(  

  ؛المجاالت ذات األولوية في برنامج العمل العالمي للشباب
  

لرصد التقدم المحرز عقد ورشة عمل إقليمية لتبادل التجارب الوطنية والترويج لالئحة إقليمية   )ل(  
  ؛في تنفيذ المجاالت ذات األولوية في برنامج العمل العالمي للشباب

  
تطوير آلية لرصد تنفيذ أهداف وغايات برنامج العمل العالمي للشباب، والترويج لمبادرة طويلة   )م(  

  .ر نظام معلومات حول السياسات الوطنية للشباباألمد لتطوي
  

في استراتيجيات اإلقليمي ، الخبير ، فقدمه السيد عبد العزيز فرحأما الجزء الثالث من محور الجلسة  - 51
 أولويات المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز فيقائمة : المشروع مخرجات"بعنوان  ،السكان والتنمية

قوية ن اعتماد إطار برنامج العمل العالمي للشباب يشكل دفعة وأوضح فيه أ ،"ي للشباببرنامج العمل العالم
التنمية تحقيق التغيير االجتماعي وإحداث عتراف بقيمة الشباب ودورهم في من جانب المجتمع الدولي لال

هنا تبرز أهمية ومن   .اندماجهم في المجتمع لتعرق ، وإلبراز الحاجة إلى التصدي للعقبات التياالقتصادية
تنمية برامج تقييم التقدم المحرز في لاً ية فعلية قابلة للقياس ومحددة زمنيصياغة واعتماد مؤشرات مرجع

   .الشباب
  

ندرة  تتمثل فيوالتي قبات التي تواجه البلدان في تصميم واعتماد المؤشرات عالشار السيد فرح إلى وأ  - 52
المجاالت صعوبة تحديد مؤشرات قابلة للقياس في بعض وفي  ،للمقارنةالبيانات الدقيقة والموثوقة والقابلة 

ات جمع يجمع البيانات المتعلقة بقضايا الشباب ضمن عملوعملية ، لتنمية الشباب، كالعولمة مثالً ذات األولوية
دم وجود بيانات خاصة لفئات ، وعصةصالبيانات على مستوى األسرة المعيشية، وليس ضمن مسوح متخ

المؤشرات كما أورد العرض .  من الشباب، مثل الشباب المعوقين أو الشباب في مناطق الصراعفرعية 
التي أوردها برنامج  بحسب المجاالت ذات األولويةوالتي قسمت  حة لقياس تنمية الشبابقترالمة يالرئيس

  .العمل العالمي للشباب
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  الثالثةخالصة المناقشات في الجلسة   -2

  
تعزيز القدرات الوطنية في مجال ل اإلسكوا هقترحذي تال المشروعائل التالية عند مناقشة المس ترحطُ  - 53

  :االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب: صياغة السياسات الوطنية للشباب
  

المشروع المقترح طموح، وينبغي زيادة الميزانية المقترحة للتمكّن من تنفيذ كافة األنشطة  إن  )أ(  
  ه؛الواردة في
 األولويةتنفيذ المجاالت ذات تطوير الئحة بالمؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في ة يأهم  )ب(  

 ؛برنامج العمل العالمي للشباب في
  

ة جمع البيانات حول الشباب من خالل مسوح متخصصة بهذه الفئة العمرية من السكان يأهم  )ج(  
 ؛الطابع العام ة ذاتيوليس من خالل التعدادات والمسوح األسر

  
على غرار مؤشر التنمية البشرية الذي يقوم باحتسابه (ة بناء مؤشر مركّب حول الشباب يإمكان  )د(  

من عدة  )composite index(، بحيث يتكون هذا المؤشر المركّب )دورياً برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 يومن الضرور.  والمشاركة في الحياة العامةتشمل مجاالت التعليم والعمل والصحة  )indicators(مؤشرات 

ة، وأن يكون صالحاً للمقارنة على مستوى المناطق ية ونوعيأن يتضمن هذا المؤشر المركّب مؤشرات كم
 ؛وعبر الزمن

  
ضمان مشاركة الشباب في هذا المشروع وإعطاؤهم الفرصة لتحديد أولوياتهم والمساهمة في   )•(  

 لقة بهم؛صياغة البرامج والخطط المتع
  

 أهمية تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في مقاربة قضايا الشباب؛  )و(  
  

 .أهمية مشاركة جميع البلدان العربية في هذا المشروع وعقد ورشة عمل لمناقشته بالتفصيل  )ز(  
  

  تنظيم االجتماع  -ثالثاً
  

  مكان االجتماع وتاريخ انعقاده  -ألف
  

في أبو ، إدماج الشباب في عملية التنمية: زيز اإلنصاف االجتماعياجتماع الخبراء حول تععقد   - 54
تحت رعاية سمو الشيخة ، 2009مارس /آذار 31إلى  29ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، في الفترة من 

بحضور كل من فاطمة بنت مبارك، الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية ورئيسة االتحاد النسائي العام، و
السيدة ميثاء الشامسي، ومعالي وزيرة الشؤون االجتماعية السيدة مريم الرومي، في  زيرة الدولةمعالي و

 .اإلمارات العربية المتحدة
  

  االفتتاح  -باء
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ألقى السيد بدر عمر الدفع، وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لإلسكوا، الكلمة   - 55
، وأثنى على جتماعسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على رعايِتها اال راًاالفتتاحية مرحباً بالحضور وشاك

ي واللوجستي لإلسكوا وإتاحة فرصة نالمادي والف في تقديم الدعمالقيمين على مؤسسة التنمية األسرية  مبادرة
د الدفع إلى وأشار السي.  للمشاركة في االجتماع المشاركة ألكبرِ عدد من الخبراء والباحثين ومتّخذي القرار

، ة التحول الديمغرافييالعمرية يعاد تشكيلها من خالل عمل مهيكلية السكان في المنطقة العربية وتركيبتهأن 
ن وصغار وتقلص أفواج سكانية أخرى أهمها اليافعتبينما أفواج إضافية للسكان في سن العمل  تظهر حيث
أمام  هائالً في فئة الشباب أصبحت تشكل تحدياً وما ينجم عنها من بروز راتإن هذه التغيوقال   .السن

ما يرتبط ظهور هذه الفئة باحتمال اندالع صراعات أهلية وحدوث اضطرابات  غالباً، إذ الحكومات العربية
  .إقليمية محلية وأحياناً

 فيتنمية مجتمعاتهم ال يمكن حصرها في الشباب على اإلسهام  قدرةعدم  وأضاف األمين التنفيذي أن  - 56
 إتاحة الحكوماتعدم  بل يعزى ذلك إلىلقدرة الذاتية على النهوض بأعباء التنمية، إلى ا هممسألة افتقار

الرؤية  اعتمادعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وإلى عدم في الفرص لشبابها للمشاركة 
غياب الرؤية  وأوضح أن  .اً ونوعاًالظروف الستيعاب هذه الفئة كم يئستراتيجية المتكاملة التي تهاال
ودعا األمين التنفيذي .  سياسات التعليم مع متطلبات سوق العملعدم انسجام ستراتيجية المتكاملة أدى إلى اال

وأشاد .  الصعيدين الوطني واإلقليمي ىالتيقظ والتحسب لما ستتركه التحوالت الديمغرافية من تبعات علإلى 
دماج الشباب في التنمية عبر برامج إيجابية نحو تعزيز إخطوات  عربية التي اتخذتال بدور بعض الحكومات
  .للشباب الذي أقرته األمم المتحدةضمن تنفيذ برنامج العمل العالمي ت يةوطنية وسياسات تمكين

  
مؤسسة التنمية األسرية في أبو ظبي، كلمة  رئيس مجلس أمناء، علي بن سالم الكعبيالسيد وألقى   - 57
ال تدخر  للمؤسسة مشيراً إلى أنهاالرئيس األعلى ، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مباركمؤسسة حيث نقل ال

 ينبل وعلى الصعيد ،فحسبالعربية المتحدة ليس في اإلمارات  ،في مد يد العون لكل شاب وفتاة جهداً
يم األصيلة واألهداف في إطار فلسفتها الخاصة التي تعكس تمسك سموها بالق ، وذلكاإلقليمي والدولي
 في مجاالتعناية خاصة للشباب العربية المتحدة أولت اإلمارات وقال السيد الكعبي أن .  اإلنسانية النبيلة
بكل تواضع وثقة : "وأضاف . في مجاالت العمل المختلفةوالمدارس والجامعات  من خاللالعلم والمعرفة 

ل السنوات الماضية مؤكدين في نفس الوقت أن رؤية دولتنا ننا اآلن أصبحنا نجني ثمار ما زرعناه خالإنقول 
   ". ونظرتها لرعاية الشباب هي ذاتها لم تتغير بل تتطور لتواكب العصر

  
في هذا العربية المتحدة تجربة اإلمارات على ع طالالالحضور إلى ا رئيس مجلس األمناءودعا   - 58

على التفاعل مع تجارب  اًوحرص اًوتحضر اًعكس رقيي ذيلتفادة من نموذج تنمية شبابها امتمنياً االسالمجال 
لها دور متميز في خدمة اإلنسانية دون النظر إلى  كمنظمة إقليميةدور اإلسكوا وختم كلمته بتثمين   .اآلخرين

إلى حوار  التي تدعو دوماًالعربية المتحدة ستراتيجية اإلمارات اوهو أمر ينسجم مع  ،جنس أو لون أو عرق
ما أقرته األمم المتحدة في برنامجها حول تعزيز مثل السالم واالحترام المتبادل والتفاهم  وتؤكدت الحضارا

بين الشعوب في أوساط الشباب ألن االهتمام بالمبادئ والمثل العليا وطاقات الشباب من النساء والرجال هو 
  . وية لتحقيق غايات وأهداف المجتمعضرورة حي

  
  الحضور  -جيم

  
هم البلدان األعضاء بموجب طلب اإلسكوا، تنالذين عي الوطنيون النظراء االجتماع أعمالفي شارك   - 59
في ميادين العلوم  بارزونومستشارون  ،مؤسسة التنمية األسرية في أبو ظبيواإلسكوا خبراء من و
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 ،وطنيةفي مجال استراتيجيات وبرامج الشباب العاملون  والديمغرافيا، وخبراء االجتماعية واالقتصاد
ا شارك في كم.  ن من المراكز الوطنية واإلقليمية المتخصصة في التنميةووباحثومسؤولون حكوميون، 

قائمة بأسماء  وترد  .االجتماع خبراء من المنظمات غير الحكومية المتخصصة بسياسات وقضايا الشباب
  .هذا التقريرلالمرفق  ضمنالمشاركين 
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  المرفق
  

  قائمة المشاركين
  

  لبلدان العربيةا  - ألف
  

  المملكة األردنية الهاشمية
 

  معالي السيد عاطف عضيبات
 رئيس المجلس األعلى للشباب

 عمان 1794: .ب.ص
 962-795888742: هاتف
  962-777353544: جوال
 962-65679917: فاكس

  atef.odibat@youth.gov.jo :بريد إلكتروني
  

 السيد محمود السرحان 
  ألعلى للشبابمستشار أمين عام المجلس ا

 عمان 1794 :.ب.ص
 962-65604717: فاكس/هاتف
  962-795564053: جوال

 dr.malsarhan@yahoo.com :بريد إلكتروني
  

  اإلمارات العربية المتحدة
  

  سعادة السيد إبراهيم عبد الملك محمد
  األمين العام 

  الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
 دبي 1671 :.ب.ص

  971-46081122: هاتف
  971-506245115: جوال
 971-46081022: فاكس

 malik683@hotmail.com :بريد إلكتروني
  

 السيد جمال محمد الحمادي
  مدير إدارة األنشطة الشبابية والثقافية
  الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة

 دبي 1671 :.ب.ص
  971-46081051: هاتف
  971-504843336: جوال
  971-42662820: فاكس
  sports.ae-jsalhamadi@youth :إلكتروني بريد

  
  
  

  
  معالي السيدة ميثاء الشامسي

  وزيرة دولة
  مستشارة الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسريةو

  971-37672240: هاتف
  971-37678908: فاكس

  lshamsi@uaeu.ac.aema :بريد إلكتروني
  

  شيخه محمد سعيد سالم الجابريالسيدة 
  بو ظبي للثقافة والتراثباحثة أولى في هيئة أ

  وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
  العين 17111 :.ب.ص
  971-50-6237909: جوال

 qasaed1@hotmail.com  :بريد إلكتروني
  qasaed@gmail.com 

  
 السيدة أمينة خليل

 إدارة التنمية المجتمعية مدير
 وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع

  دبي 977221 .:ب.ص
 +971 50 6337979: هاتف
 +971 4 2616925: فاكس

 amina.k.i@gmail.com :بريد إلكتروني
  

 السيدة أمل ملحم
 مراسلة التلفزيون العربي السوري

  أبو ظبي
 +971 50 5121503: هاتف
 +971 2 6725110: فاكس

  amal_alazki@hotmail.com :بريد إلكتروني
  

 السيد حسن إسماعيل عبيد
 خبير اجتماعي رئيسي

 دائرة التخطيط واالقتصاد
   أبو ظبي
 +971 50 4432772: هاتف
 +971 2 6744495: فاكس

  drhassanobeid@hotmail.com :بريد إلكتروني
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  )تابع( اإلمارات العربية المتحدة
  

 السيد علي محمد العجلة
 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف
  أبو ظبي
 +971 50 6312232: هاتف
 +971 2 6212590: فاكس

  alajleh@awqaf.ae :بريد إلكتروني
 

 السيد سعيد علي خبارة الهاللي
 مدير عام 

 مكتب الشيخ سهيل بن مبارك
  العين، 7067: .ب.ص

 +971 50 2357888: هاتف
 +971 2 6791910:فاكس

 khabara202@gmail.com :بريد إلكتروني
  

 السيد بيان هاني حرب
 موارد بشرية ومشروعات صغيرة

 البيان لالستشارات اإلدارية
  ظبي أبو

 +971 50 2673990: هاتف
 +971 2 6338448:فاكس

  @hotmail.comdr.bharb :بريد إلكتروني
  

  السيد محمد يوسف غريب
  +971-50-5708939: هاتف

 mgharib@gasco.ae :بريد إلكتروني
  

Mr. Bimal Dhakal 
Managing Director 
BSD Human Resources Solution 
P.O.Box: 191645, Dubai 
Tel.: +971 50 9734120 
Fax: +971 4 3510802 
E-mail: shuv_tara@yahoo.com 
 
Mrs. Sarmila Parajuli 
Director 
BSD Human Resources Solution 
P.O.Box: 191645, Dubai 
Tel.: +971 50 9734130 
Fax: +971 4 3510802 
E-mail: parajulisarmila@yahoo.com 

  
  
  

  مملكة البحرين
  

  السيدة سوسن الكريمي
 االجتماعيةأستاذة مساعدة في قسم العلوم 

 جامعة البحرين 
 المنامة 32038 :.ب.ص

 973-17-438638: هاتف
  973-39600067: جوال
  973-17785121: فاكس

 sawsan86@yahoo.com: بريد إلكتروني
  

  السيدة منيرة فخرو
  أستاذة مشاركة 
  جامعة البحرين

  3205شارع ، 142 :.ب.ص
   732عالي 
   973-17641935: هاتف
  973-39697788: جوال
   973-17643474: فاكس

 mf258@batelco.com.bh: بريد إلكتروني
  

  الجمهورية العربية السورية
  

  السيد وضاح الركاد
  مسؤول ملف الشباب والهجرة
  مديرية السكان وتمكين المرأة

  هيئة تخطيط الدولة
  201-1-4603321: هاتف القاهرة
  963-11-5350340: هاتف سوريا

  963-944535024: جوال
walrkkad@yahoo.com  :كترونيبريد إل

  walrkkad@hotmail.com  
  

  السيد ياسين الخليفة
  عميد كلية االقتصاد

  جامعة الفرات 
  الزور دير

  963-051312726: هاتف
  963-966762121: جوال
  963-051326620: فاكس

  d.yassen@hotmail.com :بريد إلكتروني
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  جمهورية السودان
  

  السيد عبد العزيز فرح
  خبير في استراتيجيات السكان والتنمية

  حصائيةومستشار المعهد العربي للتدريب والبحوث اإل
  في عمان   
   11185، عمان 851104 :.ب.ص

  المملكة األردنية الهاشمية
 962-65823405: هاتف
 962-6520327: فاكس

  .comazizmay27@yahoo :بريد إلكتروني
  

 صالح العال عبد محمدالسيد 
  مستشار

 هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
  دبي 90505 :.ب.ص

 اإلمارات العربية المتحدة
  971-42985588: هاتف
  971-504209226: جوال
  971-46052626: فاكس

 msalih53@yahoo.com  :بريد إلكتروني
  msalih@tanmia.org.ae 

  
  السيد أنتوني ديمو جيرفاس ياك

  مدير قسم الشباب 
  وزارة الثقافة والشباب والرياضة

 249-912130896: هاتف
 249-183762282: فاكس

  yahoo.comantjervase5@4 :بريد إلكتروني
  

  جمهورية العراق
  

  سعادة النائب حسن عثمان محمد
  نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة

  مجلس النواب العراقي
  964/7901112925-7702515106: هاتف

  korbanihassan@yahoo.com: بريد إلكتروني
  

  السيد عباس كاظم إبراهيمسعادة 
  وكيل الوزارة لشؤون الشباب

  ضة وزارة الشباب والريا

  964-7901942212: هاتف
 abbaskadim1956@yahoo.com :بريد إلكتروني

  
  
  

  السيد محمد طاهر التميمي
  مدير عام
  العامة لمجلس الوزراء األمانة
  964-7901949791: هاتف

  altamimi69@yahoo.com :بريد إلكتروني
  

  السيدة نوال عباس مهدي
  رئيسة أبحاث أقدم ومديرة قسم سياسات التعليم

  ر عام دائرة التنمية البشرية بالوكالة مدي
 وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي

  964-7906481033:  هاتف
  nawalabbas50@yahoo.com :بريد إلكتروني

  
  فلسطين

  
  غوثيالسيد فادي البر

 ج تمكين الشباب ممنسق برنا
 وزارة التخطيط 

  970-22973010: هاتف
 970-599811815: جوال
 970-2973012: فاكس

  fadi_b_1973@yahoo.com  :بريد إلكتروني
  fbargoti@mop.gov.ps  

  
  دولة قطر

 
  السيد عبداهللا محمد الحمادي

  مدير مركز إعداد القادة
  وزارة الثقافة والفنون والتراث

  دوحةال، 10545 :.ب.ص
 974-5833191: هاتف
 974-4552715: جوال
 974-4569634: فاكس

 alh252@yahoo.com: بريد إلكتروني
  

 الجمهورية اللبنانية
  

  السيدة خيرية قدوح
  أستاذة وباحثة في الجامعة اللبنانية

  لالفرع األو، كلية التربية
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  961-1-807617: هاتف
 961-3-428418: جوال
 961-1-797800: فاكس

  khairiehk@yahoo.com :بريد إلكتروني
  
  

 )تابع( الجمهورية اللبنانية
  

  عسيران عزيزالسيد توفيق 
  رئيس جمعية تنظيم األسرة في لبنان

  بيروت 11-8240 :.ب.ص
  961-1-311978: هاتف
  961-3-617480: جوال
  961-1-308380: فاكس

 tosseiran@lfpa.org.lb :بريد إلكتروني
  

  صبوريالالسيدة مريانا الخياط 
  باحثة وأستاذة في الجامعة اللبنانية

  رئيسة دائرة العالقات العامة والمؤتمرات 
  لدائمة للسكانجنة الوطنية اوأمينة سر الل

  وزارة الشؤون االجتماعية
  961-1-612850/389660: هاتف
 961-3-450801: جوال
 961-1-611245/389660: فاكس

 dramariana@hotmail.com  :بريد إلكتروني
  ocialaffairs.gov.lbmkhayat@s 

  
 ة شرف الدينيالسيدة فهم

  أستاذة وباحثة 
 معهد العلوم االجتماعية –الجامعة اللبنانية 

 الحازمية 299/45 :.ب.ص
  961-5-950209: هاتف/فاكس
 961-3-815820: جوال
 961-1-366238: فاكس

 fahima@cfuwi.org: بريد إلكتروني
  

 جمهورية مصر العربية
 

 نالسيد سمير رضوا
 عضو مجلس اإلدارة

 هيئة االستثمار
  شارع عرابي 16، 11562: .ب.ص

  القاهرة، المعادي
  +202-23782636: هاتف
 202-101189981: جوال

 202-24055415: فاكس
 s.radwan@gafinet.org :بريد إلكتروني

  
  
  
  
  

  السيد عبد الباسط عبد المعطي 
  السياسات السكانية في جامعة الدول العربية مستشار

  وأستاذ علم االجتماع في جامعة عين شمس
  202-7351422: هاتف
  20122223282: جوال
  202-7351422: فاكس

 youth@las.org  :بريد إلكتروني
  gadmin@poplas.or 

  
 السيد أيمن زهري 

 خبير السكان ودراسات الهجرة
 الجمعية المصرية لدراسات الهجرة

  )11559(القاهرة ، الملك الصالح، 30: .ب.ص
 2010-2797171:هاتف
 20102797171: جوال
 202-33834670: فاكس

  azohry@zohry.com: بريد إلكتروني
  

  ني حمادة السيد بسيو
  أستاذ االتصال واإلعالم الجماهيري

  جامعة القاهرة، كلية اإلعالم
  القاهرة ، 12613 :.ب.ص

  20-12-6942199: هاتف
  20-2-33300066: فاكس

 basyouni_hamada@yahoo.com :بريد إلكتروني
  

  المملكة العربية السعودية
  

  حمد بن ناصر الطيارالسيد أ
  مستشار تخطيط

  وزارة االقتصاد والتخطيط
  358، 11182الرياض  :.ب.ص

  966-14049353: هاتف
  966-505420360 :جوال

  966-14010053فاكس 
  atayyara@gmail.com :بريد إلكتروني

  
  الجمهورية التونسية
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 السيد رضا بن عمر

  أستاذ وباحث
  ماعيةالمعهد الوطني للشغل والدراسات االجت

  216-71779854: هاتف
  216-22897429 :جوال

 benamorid@yahoo.fr: بريد إلكتروني
  

  )تابع( الجمهورية التونسية
  

  السيد عماد المليتي
  أستاذ علم االجتماع واألنتروبولوجيا

  جامعة تونس المنار

  216-71749874: هاتف
  216-22-736378 :جوال
  216-71571911 :فاكس

  imelliti@yahoo.fr: بريد إلكتروني
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المنظمات اإلقليمية  - باء

  
International Organization for Migration 
 
Mr. Md. Shahidul Haque 
Regional Representative for the Middle East 
Mission with Regional Functions for the 
   Middle East 
P.O.Box: 29 Hishmat Street, 3rd Fl, Zamalek 
Cairo 
Tel.: 202-27360848 
Fax: 202-27363757 
E-mail: shaque@iom.int 

 
  جامعة الدول العربية

  
 السيد أحمد عبد المنعم

  )PAPFAM(ألسرة المشروع العربي لصحة ا مدير
  الزمالك، طه حسين، أ22 :.ب.ص
 20124460309: جوال
 202-27383634: فاكس
 ahmonem@gmail.com  :إلكترونيبريد 

  ahmonem@papfam.org 
  

Mr. Paul Dyer 
Research Associate 
Dubai School of Government 
P.O.Box: 72229, Dubai, UAE 
Tel.: +971 4 3175508 
Fax: +971 4 3293291  
E-mail: paul.dyer@dsg.ae 

  
  
  

UNAIDS 
 
Dr. Hamidreza Setayesh  
Regional Program Advisor 
Regional Support Team for the Middle East and 
   North Africa  
Cairo, Egypt 
Tel.: +20 2 2276 5397  
Mobile: +20 1 0855 6813  
Fax: +20 2 2276 5427  
E-mail: SetayeshH@unaids.org 

  
  صندوق األمم المتحدة للسكان

  
  السيد عبد اهللا الزعبي

  مستشار إقليمي للسكان والتنمية
541527 11937ان عم  

  الهاشميةالمملكة األردنية 
  962-6-5514151: هاتف
  962-6-5514151: فاكس
  zoubi@unfpa.org: إلكترونيبريد 

  
  مكتب العراق -صندوق األمم المتحدة للسكان 

  
  السيدة نور هاشم الرشيد

 لشباب القضايا  فنية ةمستشار
المملكة األردنية الهاشمية، انعم  

  962-796079050: جوال
  962-65548476: فاكس
  alrasheed@unfpa.org: إلكترونيبريد 
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  الجهات المنظمة  - جيم
  

  في أبو ظبيمؤسسة التنمية األسرية 
  

  سعادة السيدة آمنة عمير بن يوسف المهيري
  المدير العام 

  + 971 2 4090203: هاتف
  +971 2 4477575: فاكس
 ceo@fdf.ae: إلكترونيبريد 

  
  عبد الرحمن الحمادي المهندس

  مدير دائرة الخدمات والمرافق
  +971 50 3333039: هاتف
  +971 2 4477947: فاكس

  abdulrahman.alhammadi@fdf.ae :بريد إلكتروني
  

  السيدة نجالء محمد المرزوقي
  مديرة إدارة العالقات العامة

  +971 50 8181579: هاتف
  +971 2 4477575: اكسف

  najla.almarzouqi@fdf.ae: إلكترونيبريد 
  

  حسين سالم السرحانالسيد 
  مدير إدارة التنمية االجتماعية

  +971 2 4090290: هاتف
  +971 2 4477575: فاكس
  hussein.alsarhan@fdf.ae: إلكترونيبريد 

  
  السيد عبد الكريم شحادة
  إدارة العالقات العامة 

  +971 50 5926478: هاتف
  +971 2 4477947: فاكس
  abdulkareem.chihade@fdf.ae :إلكترونيبريد 

  

  )اإلسكوا( لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية 
  

  السيد فريديريكو نيتو
  التنمية االجتماعية إدارةرئيس 
  961-1-981301: هاتف
  961-1-981510: فاكس

 Fneto@un.org :بريد إلكتروني
  

  السيدة بتول شكوري
  رئيسة فريق السكان والسياسة االجتماعية

  التنمية االجتماعية إدارة
  961-1-978424: هاتف
  961-1-981510: فاكس

 shakoori@un.org :بريد إلكتروني
  

  السيدة تانيا فاعور
  يةمسؤولة مساعدة للشؤون السكان

  فريق السكان والسياسة االجتماعية
  التنمية االجتماعية إدارة
  961-1-978422: هاتف
  961-1-981510: فاكس
 faour@un.org :إلكترونيبريد 

  
  السيدة دينا تنير
  مساعدة أبحاث 

  فريق السكان والسياسة االجتماعية
  التنمية االجتماعية إدارة
  961-1-978435: هاتف
  961-1-981510: فاكس
 tannird@un.org: إلكترونيد بري
  
  

  


