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  ةـممقد
  

يندرج تقرير السكان والتنمية ضمن سلسلة التقارير التحليلية الصادرة عن قسم السكان والتنمية   
وهو ).  اإلسكوا(التنمية االجتماعية في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  االجتماعية في شعبة

ويصدر العدد الرابع من هذا   .يهدف إلى تعميق المعرفة بالعالقة الوثيقة والمتبادلة بين قضايا السكان والتنمية
التي يقوم بتنفيذها قسم  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التقرير ضمن األنشطة المدرجة في إطار برنامج العمل لفترة السنتين 

ينبغي  رافيةغديم-وتشدد هذه األنشطة على ضرورة اعتبار الشباب فئة اجتماعية.  السكان والتنمية االجتماعية
  .استهدافها ضمن سياسات وطنية خاصة بها

  
ت دراسة للواقع واآلثار المترتبة على سياسا: الشباب في منطقة اإلسكوا"هذا التقرير بعنوان  ويأتي  
وقد تم إعداده بمساهمة قيمة من السيد عبد العزيز فرح، الخبير اإلقليمي الستراتيجيات السكان .  "التنمية
ا قسم مواستند بشكٍل أساسي إلى أوراق العمل والمناقشات الخاصة باالجتماعين التاليين اللذين نظمه.  والتنمية

  :٢٠٠٩و ٢٠٠٨السكان والتنمية االجتماعية خالل العامين 
  
التقارير : ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب"  - ١

.  ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٨و ١٧التي عقدت في بيروت يومي " الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات
في إعداد تقارير وطنية  لوطنيينالردفاء اوقد تبنت ورشة العمل هذه أسلوباً تفاعلياً وتشاركياً لتعزيز قدرات 

وتمحورت أوراق العمل .  وما بعدها ٢٠٠٠تساهم في رصد تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 
التي استعرضت في الورشة حول االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب من منظور اإلسكوا، وأهمية البناء 

رنامج، إضافة إلى البيئة الداعمة لعملية التخطيط وصياغة السياسات المؤسسي ودوره في االستجابة لهذا الب
وناقش المجتمعون نتائج االستبيان الذي أعدته اإلسكوا حول استجابة البلدان العربية لبرنامج .  الوطنية للشباب

قضايا  العمل العالمي للشباب، والذي ألقى الضوء على اإلطار العام والبنيوي والمؤسسي والظرفي لمقاربة
واختتمت الورشة بمناقشة منهجية إعداد .  الشباب وصياغة السياسات الوطنية للشباب في البلدان األعضاء

.  التقارير الوطنية حول الشباب في إطار األولويات الخمس عشرة الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب
.  ن ثالثة أقسامبة هذه التقارير الوطنية تضمفاتفق المشاركون في ورشة العمل على اعتماد مخطط موحد لكتا

ويعرض القسم األول المالمح العامة للشباب ضمن المجموعات الثالث واألولويات الخمس عشرة التي حددها 
وقد اتفق المشاركون على اعتبار هذه األولويات بمثابة حزمة دنيا يجب .  برنامج العمل العالمي للشباب

أما .  من القضايا الملحة في البلد المعني، ولم تتوفر بشأنها بيانات كمية ومفصلة اعتمادها حتى وإن لم تكن
القسم الثاني فيتضمن المنهجيات المتبعة والمقترحة لمقاربة قضايا الشباب في البلد المعني، بينما يتمحور القسم 

للشباب ضمن اإلطار العام  الثالث حول التحديات التي تواجه إجراءات االستجابة لبرنامج العمل العالمي
  .)١(والبنيوي والمؤسسي والظرفي

  
".  إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي"  - ٢

وقد عقد بالتعاون مع مؤسسة التنمية األسرية في أبو ظبي، في اإلمارات العربية المتحدة، خالل الفترة من 
وسعى المجتمعون إلى تعبئة جهود متخذي القرار وتوجيهها نحو تبني .  ٢٠٠٩مارس /آذار ٣١إلى  ٢٩

مسألة دمج قضايا الشباب في عملية التنمية باعتبارها مسألة استراتيجية يمكن أن تساهم في التخفيف من حدة 
 غرافيةالديمص واستُهل االجتماع بمناقشة الخصائ.  التفاوت االجتماعي واالقتصادي بمختلف أشكاله

                                                  
: تقرير ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباباألمم المتحدة، اإلسكوا،   )١(

  .)E/ESCWA/SDD/2009/2( ،٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٨- ١٧، بيروت، التقارير الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات



  

  

فتطرقت أوراق العمل إلى األوضاع الراهنة .  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشباب في المنطقة العربية
الشباب العرب، واإلقصاء االجتماعي وتداعياته على تشغيل الشباب، وفجوة  لديمغرافيةواالتجاهات المستقبلية 

، والتبعات السياسية للبروز الشبابي في المنطقة العربية، إضافة النوع االجتماعي بين الشباب، وثقافة الشباب
ثم ناقش المشاركون في االجتماع تسعة تقارير وطنية .  إلى الهجرة الدولية للشباب العرب في إطار العولمة

 متعلقة برصد برنامج العمل العالمي للشباب أعدها كل من األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والجمهورية
هذه  وقد أعد  .العربية السورية، وتونس، والعراق، وفلسطين، وقطر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية

كذلك .  إلسكوا، بناء على المخطط المقترح في ورشة العمل المذكورة أعالهل الردفاء الوطنيونالتقارير 
نظمات األمم المتحدة المعنية استُعرضت تجارب ونشاطات اضطلعت بها بعض المنظمات اإلقليمية وم

وخلص المجتمعون إلى مناقشة مقترح لمشروع تعزيز القدرات الوطنية في مجال صياغة .  بالشباب
  .)٢(السياسات الوطنية للشباب أعده قسم السكان والتنمية االجتماعية في شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا

  
ل الفصل األول اإلطار النظري حيث يستهل بتعريف فئة يتناوف.  ويقع هذا التقرير في ثالثة فصول  

الشباب، ثم يقوم بمراجعة المقاربات المنهجية المعاصرة المتعلقة بالشباب، مع التركيز على مقاربة األمم 
  .وما بعدها ٢٠٠٠المتحدة المتمحورة حول برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة 

  
التعليم والعمل والصحة  تقع الشباب في منطقة اإلسكوا في مجاالأما الفصل الثاني فيقوم بتحليل وا  

وهو يستند في ذلك إلى دراسة اتجاهات المؤشرات األساسية ضمن كل من هذه .  والمشاركة في الحياة العامة
المجاالت، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الشباب في كل منها، وإلقاء الضوء على أسباب هذه التحديات 

  .رهاوجذو
  

وهو يستهل باستعراض السياسات .  ويتناول الفصل الثالث اآلثار المترتبة على سياسات التنمية  
فبعض هذه البلدان أنجز صياغة سياسات واستراتيجيات .  المتعلقة بالشباب والمتبعة حالياً في بلدان اإلسكوا

بية البلدان األعضاء تتناول قضايا الشباب ، بينما ما زالت غالإنجازهاأو أنه يعمل حالياً على  وطنية للشباب
لذا يركز هذا .  أو ضمن خطط التنمية الوطنية) والتشغيل، والصحة ،كالتعليم(ضمن السياسات القطاعية 

وهو .  لها احتياجاتها وتحدياتها الخاصة بها ديمغرافية-ية استهداف الشباب كفئة اجتماعيةالفصل على أهم
على محورين، األول هو تمكين الشباب والثاني هو تزويد هؤالء الشباب  يشدد أيضاً على أهمية العمل

ويخلص هذا الفصل إلى استعراض األهداف والغايات والمؤشرات .  بالفرص لالستفادة من إمكاناتهم كاملة
التي صدرت حديثاً عن األمم المتحدة ضمن برنامج العمل العالمي للشباب في المجموعات الثالث وهي 

  .واالقتصاد العالمي، والشباب والمجتمع المدني، والشباب ورفاههالشباب 

                                                  
إدماج قضايا الشباب في : المذكرة التوضيحية الجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعياألمم المتحدة، اإلسكوا،   )٢(

 .٢٠٠٩مارس /آذار ٣١-٢٩، أبو ظبي، عملية التخطيط للتنمية



  

  

  اإلطار النظري  -أوالً
  

  تعريف فئة الشباب  -ألف
  

وقد اعتمد هذا .  )٣(سنة ٢٤و ١٥تعرف األمم المتحدة الشباب باألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين   
البلدان تنطوي في معظم الحاالت على توزيع فالبيانات المتوفرة في .  التعريف العملي ألسبابٍ إحصائية

لذا ال ينطوي هذا التعريف على أي تحيز ضد التعاريف األخرى .  السكان بحسب الفئات العمرية الخمسية
التي قد تعتمدها البلدان األعضاء في األمم المتحدة بناء على عدة عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية 

  .بين البلدان وضمن البلد الواحد عبر الزمناعتماد تعريف موحد لتسهيل المقارنة  إنما يفضل.  ومؤسسية وسياسية
  

  تعريف الشباب  - ١اإلطار 
  

 ١٥، قدر عدد شباب العالم، وهم الذين عرفتهم األمم المتحدة بأنهم الفئة التي تتراوح أعمارها بين ١٩٩٥في عام "  
  . (...).مجموع سكان العالمفي المائة من  ١٨بليون نسمة، أي  ١.٠٣سنة، بـ  ٢٤و
  

مع ذلك " الشباب"المذكور أعاله، يختلف معنى مصطلح " الشباب"وإلى جانب التعريف اإلحصائي لمصطلح   
وقد تغيرت تعريفات مصطلح الشباب بصفة مستمرة استجابة لتغير الظروف .  باختالف المجتمعات في أنحاء العالم

  ".تماعيةاالج - السياسية واالقتصادية والثقافية 
________________  

  .١٩٩٦، وما بعدها ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة ، A/RES/50/81 الجمعية العامةقرار  ،األمم المتحدة: المصدر
  

لبرنامج العمل  األعضاءاإلسكوا حول استجابة البلدان  أجرتهالذي  االستقصاءوقد أظهرت نتائج   
ف ان فقط من أصل البلدان األعضاء الثالثة عشر التي مألت االستبيان تعرالعالمي للشباب أن سبعة بلد

 ٣٥و ١٠أعطت البلدان األخرى تعاريف تتراوح بين سنة، بينما  ٢٤- ١٥الشباب باعتبارهم الفئة العمرية 
  .)٤()١الجدول (سنة 

  
  ٢٠٠٨تعريف فئة الشباب في البلدان األعضاء في اإلسكوا،   -١الجدول 

  
  تعاريف أخرى  سنة ٢٤-١٥  

ما هو تعريف الفئة العمرية للشباب في 
  بلدكم؟

  البحرين
  عمان

  فلسطين
  قطر
  لبنان

  المملكة العربية السعودية
  اليمن

  )سنة ٣٠-١٢(األردن 
  )سنة ٣٠-١٥(اإلمارات العربية المتحدة 

  )سنة ٢٩-١٥(الجمهورية العربية السورية 
  )سنة ٢٩- ١٨(السودان 
  )سنة ٢٤-١٠(العراق 
  )سنة ٣٥- ١٨(مصر 

  .لم تجِب الكويت على االستبيان: مالحظة
لبرنامج العمل العالمي للشباب،  األعضاءاإلسكوا حول استجابة البلدان  االستقصاء اإلقليمي الذي نفذتهالجداول المفصلة لنتائج : المصدر
٢٠٠٨.  

                                                  
)٣(  http://www.un.org/esa/.  y Asked QuestionsFrequentl, Youth and the United NationsUnited Nations (2008).  

                                                 .                                                                                                                            socdev/unyin/qanda.htm  

 . لبرنامج العمل العالمي للشباب األعضاءتحليل نتائج استبيان اإلسكوا حول استجابة البلدان ة، اإلسكوا، األمم المتحد  )٤(
التقارير الوطنية ومنهجية : ، ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباباستنتاجات ومقترحات

 .٢٠٠٨ديسمبر /ون األولكان ١٨-١٧توثيق اإلنجازات، بيروت، 



  

  

ن المفيد أيضاً التمييز وضمن فئة الشباب، م.  ديمغرافية-فئة اجتماعية ملذا يمكن القول إن الشباب ه  
  " صغار البالغين"سنة، و ١٩و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بين  )adolescents(" المراهقين"بين 

)young adults(  ن لهما احتياجات وتحديات  ٢٤و ٢٠الذين تتراوح أعمارهم بينسنة، وذلك ألن هاتين الفئتي
  .خاصة مختلفة

  
  "صغار البالغين"و" المراهقين"التمييز بين   -١الشكل 

  
  )سنة ٢٤- ٢٠(صغار البالغين ) + سنة ١٩-١٥(المراهقون =  الشباب

  المراهقون
  سنة ١٩-١٥

  صغار البالغين
  سنة ٢٤-٢٠
  
  

  سنة ٢٤-١٥الشباب 
  

وهي تمتد  )early adolescence(" المراهقة المبكرة"سنة، ويمكن تقسيمها إلى فترة  ١٩سنوات إلى  ١٠تمتد فترة المراهقة من عمر : مالحظة
  .سنة ١٩سنة إلى  ١٥وتمتد من عمر  )late adolescence(" المراهقة المتأخرة"سنة، وفترة  ١٤سنوات إلى  ١٠من عمر 

  
إن مرحلة الشباب هي مرحلة مهمة للغاية في دورة حياة اإلنسان، ولها سمات تميزها عن المراحل   
ية االقتصادية، يكون الشباب في سن انتقالية من كونهم فمن الناح).  الطفولة، والبلوغ، والشيخوخة(األخرى 

أما .  فئة مستهلكة للموارد إلى فئة منتجة للثروات أي بين عمر اإلعالة االقتصادية وعمر اإلنتاج االقتصادي
من ناحية تكوين األسرة، فالشباب هم غالباً في مرحلة التعرف على الشريك، والزواج، واإلنجاب، وتأسيس 

  .وغالباً ما تكون مرحلة الشباب مرحلة تكوين الشخصية ومعرفة الذات.  المستقلةاألسرة 
  

  مراجعة المقاربات المنهجية المعاصرة المتعلقة بالشباب  -باء
  

  :، وذلك كما يلي)٢الشكل ( )٥(يمكن التمييز بين أربع مقاربات منهجية أساسية تتعلق بالشباب  
  

  ة في دورة حياة اإلنسانالشباب كمرحل: المقاربة األولى  - ١
  

ترى هذه المقاربة أن معارف اإلنسان ومواقفه وسلوكياته تختلف بحسب دورة حياته، بدءاً بمرحلة   
وتأتي مرحلة الشباب، كما ورد أعاله، عند .  الطفولة، ومروراً بالمراهقة والبلوغ، ووصوال إلى كبر السن

ظهر استعراض أهم خصائص كل مرحلة من هذه المراحل وي.  أواخر سنوات المراهقة وأوائل سنوات البلوغ
أن مرحلة الطفولة تنطوي على النمو الجسدي والذهني، ثم تتمحور مرحلة المراهقة حول البلوغ الجسدي 

.  خلق حالة نفسية تتميز بالنزعة نحو االستقاللية والرفضي مماوالتغيرات الفيزيولوجية، ومحاولة التأقلم معها 
حلة البلوغ التي تتضمن في أولى سنواتها تكوين شخصية الفرد وبناءه ألسرته المستقلة، وأخيراً ثم تليها مر

مرحلة كبر السن التي تشهد تراجعا للقدرات الجسدية وأحياناً الذهنية، وعودة إلى مرحلة االستهالك للموارد 
  .عوضاً عن إنتاج الثروات

                                                  
، ورشة عمل تعزيز القدرات االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب وصياغة السياسات الوطنية للشباببتول شكوري،   )٥(

ن كانو ١٨-١٧التقارير الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات، اإلسكوا، بيروت، : الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب
 .٢٠٠٨ديسمبر /األول



  

  

  ميةالشباب ضمن فلسفة التن: المقاربة الثانية  - ٢
  

في إطار التعريف التقليدي للتنمية، ال يتم استهداف الشباب بشكٍل مباشر كمشاركين في عملية التنمية   
التعليم،  اتأي قطاع(وكمستفيدين من عوائدها، بل يدرجون ضمن خطط التنمية الشاملة أو القطاعية 

نسان هو محور التنمية البشرية ومع تطور مفهوم التنمية واإلقرار بأن اإل).  والصحة، والعمل وما إليها
وبرزت أهمية االستثمار في الشباب .  وغايتها ووسيلتها، تم التركيز على أهمية تحسين نوعية حياة اإلنسان

.  ضمن عملية التنمية، لما في ذلك من مردود إيجابي يساهم في كسر حلقة الفقر المتوارث عبر األجيال
لشباب في مجالي التعليم والصحة، وإتاحة الفرص أمامهم لالنخراط وتشدد هذه المقاربة على أهمية تمكين ا

  .في القوى العاملة، والمشاركة في صنع القرار في الحياة العامة والحياة السياسية
  

  الديمغرافيالشباب في سياق التحول : المقاربة الثالثة  - ٣
  

الديمغرافي رى أن التحول فهي ت.  الديمغرافيتعتمد هذه المقاربة على أسس وفرضيات التحليل   
فالتحول من معدالت مرتفعة .  ينطوي على تحديات ينبغي التصدي لها، وعلى فرص ينبغي االستفادة منها

ويتخلله بروز فئة  ،إلى معدالت منخفضة للخصوبة والوفيات يترافق مع تحول في الهيكل العمري للسكان
ويؤدي تحول الهيكل العمري للسكان .  مجموع السكان ، بحيث ترتفع نسبة الشباب إلى)youth bulge(الشباب 

وارتفاع نسبة ) سنة ١٤-٠(إلى انفتاح النافذة الديمغرافية ألنه ينطوي بشكٍل عام على تدني نسبة األطفال 
).  سنة وأكثر ٦٥(، واالستقرار أو االرتفاع البسيط في نسبة كبار السن )سنة ٦٤-١٥(السكان في سن العمل 

في سن العمل بمعدل يتجاوز نمو  غرافية هي تلك الفرصة التي تظهر عندما تنمو فئة السكانوالفرصة الديم
.  االدخارات الشخصية والعامة مما يتيح مرحلة من، )األطفال وكبار السنأي (فئة السكان المعالين 

دخار إلى ولالستفادة من هذه الفرصة، ينبغي انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تعمل على تحويل اال
  .استثمار تنموي

  
  مقاربة تاريخية تربط بين حجم السكان وحجم الموارد: المقاربة الرابعة  - ٤

  
وهي تبني على فكرة أن .  تعتمد هذه المقاربة على التجارب التاريخية لبعض بلدان أوروبا وآسيا  

ه إلى عجز الحكومات عن تلبية النمو السريع للسكان يؤدي في النهاية إلى عدم كفاية الموارد المتاحة ومن
وقد يدفع هذا الوضع بهؤالء الشباب إلى افتعال المشاكل والعنف في إطار المطالبة .  احتياجات الشباب

إلى أن ارتفاع مجموع الشباب إلى نسبة تتراوح  )٦(وفي هذا السياق، تشير السيدة بتول شكوري.  بحقوقهم
ي سياق من الحرمان وعدم اإلنصاف االجتماعي واالقتصادي، في المائة من مجموع السكان، ف ٣٠و ٢٠بين 

ويرى .  قد يجعل هؤالء الشباب مصدرا النعدام االستقرار، وشيوع الفوضى والعنف، وصوالً إلى اإلرهاب
سنة  ٢٩و ١٥أن البلدان التي يشكل فيها السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  )٧(شينكوتا وغيره من الباحثين

كانت في عقد التسعينات من القرن ) وما فوقسنة  ١٥بعمر (لمائة أو أكثر من مجموع البالغين في ا ٤٠نسبة 
في  ٤٠الماضي عرضة الندالع التصادمات مرتين أكثر من البلدان التي انخفضت فيها هذه النسبة عن 

عدل البطالة بين الشباب وغالبية هذه البلدان التي تتميز بالبروز الشبابي هي بلدان نامية يصل فيها م.  المائة
  .إلى ثالثة أو خمسة أضعاف معدل البطالة بين البالغين بشكٍل عام

                                                  
 .بتول شكوري، مرجع سبق ذكره  )٦(

)٧(   Cincotta, R.P, Engelman, R. and D. Anastasion (2003). The Security Demographic – Population and Civil Conflict 
after the Cold War.  Population Action International.                                                                                                                                   



  

  

  المقاربات المنهجية المعاصرة المتعلقة بالشباب  -٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بتول شكوري، مرجع سبق ذكره: المصدر
  

  وما بعدها ٢٠٠٠حتى سنة  شباببرنامج العمل العالمي لل: مقاربة األمم المتحدة  -جيم
  

ت الجمعية العامة ، أقر١٩٦٥ففي عام  . تمنح األمم المتحدة منذ عقود قضايا الشباب أولوية خاصة  
وخالل السنوات العشر التي .  )٨(السلم واالحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب َلإعالن إشراب الشباب مثُ

  المشاركة؛ ) أ: (الثة مواضيع أساسية بالنسبة إلى الشباب وهي، ركزت على ث)١٩٧٥-١٩٦٥(تلت اإلعالن 
المشاركة والتنمية : السنة الدولية للشباب" ١٩٨٥أعلنت الجمعية العامة في عام  فقد.  السلم) ج(التنمية؛ ) ب(

لحياة وشدد المجتمع الدولي في تلك السنة على أهمية عدالة التوزيع والمشاركة الشعبية ونوعية ا".  والسلم
 المبادئ" )٩(٤٠/١٤رارها ، أيدت الجمعية العامة في قالسنة أيضاً وخالل تلك.  بالنسبة إلى فئة الشباب

  ".التوجيهية المتعلقة بمواصلة التخطيط والمتابعة المناسبة في ميدان الشباب
                                                  

 .١٩٦٥ديسمبر /كانون األول ٧، )٢٠-د( ٢٠٣٧قرار الجمعية العامة )  ٨(
 ١٨، ٨٠جلسة العامة ، الالمشاركة والتنمية والسلم: السنة الدولية للشباب، ٤٠/١٤ الجمعية العامةقرار األمم المتحدة،   )٩(
 .١٩٨٥نوفمبر /تشرين الثاني

  
  الشباب

  )سنة ٢٤- ١٥(

الشباب كمرحلة في دورة : المقاربة األولى
  حياة اإلنسان

تختلف معارف اإلنسان ومواقفه وسلوكياته 
بحسب دورة حياته، من مرحلة الطفولة إلى 

  .المراهقة إلى البلوغ إلى كبر السن

  .مرحلة انتقالية بغاية األهمية= الشباب 

مقاربة تاريخية تربط بين : المقاربة الرابعة
  حجم السكان وحجم الموارد

مع ارتفاع مجموع الشباب إلى نسبة تتراوح 
في المائة من مجموع السكان،  ٣٠و ٢٠بين 

في سياق من الحرمان وعدم اإلنصاف 
 ؤالءاالجتماعي واالقتصادي، قد يتحول ه

  .إلى مصدر النعدام االستقرار الشباب

الشباب ضمن : المقاربة الثانية
  فلسفة التنمية

في إطار التعريف التقليدي للتنمية، 
تدرج فئة الشباب ضمن خطط 

ومع .  التنمية الشاملة أو القطاعية
تطور مفهوم التنمية، برزت أهمية 
تمكين الشباب وتزويدهم بالفرص 

  .لالستفادة من إمكاناتهم

الشباب في سياق : المقاربة الثالثة
  الديمغرافيالتحول 

يترافق التحول الديمغرافي مع تحول 
في الهيكل العمري للسكان، ويتخلله 
بروز فئة الشباب وارتفاع نسبة 
السكان في سن العمل مقارنة بنسبة 

مرحلة وهذه هي ( السكان المعالين
  .)النافذة الديمغرافية



  

  

يا ضمن ، برز اهتمام األمم المتحدة المتزايد بقضايا الشباب بإدراجها هذه القضا١٩٩٠ومنذ عام   
وفي ما يلي أبرز المؤتمرات .  ١٩٩٥برنامج عمل عالمي للشباب في عام بمؤتمراتها العالمية ثم تخصيصها 

  :)١٠(الدولية التي عقدتها األمم المتحدة حول قضايا الشباب
  

  تأمين حاجات التعليم األساسية: المؤتمر العالمي حول التربية للجميع  - ١
 )١٩٩٠جومتيين، تايلند، (

  
ينبغي توفير التربية : "على ما يلي )١١("التربية للجميع"المادة الثالثة من اإلعالن العالمي حول  تنص  

ينبغي إتاحة الفرصة لكل األطفال واليافعين والراشدين  )...(.  واليافعين والراشديناألساسية لكل األطفال 
نوات على إعالن جومتيين، تم وبعد مرور عشر س".  للوصول إلى مستوى مقبول من التعلم والحفاظ عليه
  .٢٠٠٠في داكار في السنغال في عام  تجديد االلتزام به في المنتدى العالمي للتربية الذي عقد

  
  )١٩٩٤القاهرة، مصر، (المؤتمر الدولي للسكان والتنمية   - ٢

  
ب وورد موضوع األطفال والشبا )١٢(تناول برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  

تطرح المتطلبات الحالية والمقبلة الناشئة عن األعداد الكبيرة من السكان الشباب، ال سيما من : "فيه ما يلي
حيث الصحة والتعليم والعمل، تحديات ومسؤوليات كبيرة بالنسبة لألسر والمجتمعات المحلية والبلدان 

وثانيها اإلقرار بأن .  فل مرغوباً فيهوأولى هذه المسؤوليات ضمان أن يكون كل ط.  والمجتمع الدولي
أهم مورد للمستقبل وأن استثمار اآلباء والمجتمع فيهم ال بد أن يزداد لتحقيق النمو والتنمية  والشباب األطفال

  ".االقتصاديين المتواصلين
  

 )١٩٩٥كوبنهاغن، (مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية   - ٣
  

فئة الشباب بشكٍل غير مباشر من خالل  )١٣(للتنمية االجتماعيةاستهدف مؤتمر القمة العالمي   
القضاء على الفقر، بما في ذلك تركيز ) أ: (االلتزامات التالية التي اتخذت إجراءات لوضعها موضع التنفيذ

الجهود على تلبية االحتياجات األساسية للجميع، حيث تعطى احتياجات األطفال والمستضعفين والمحرومين 
وأفراداً أولوية خاصة، وعلى تعزيز البرامج التي تستهدف الفقراء من الشباب، والعمل على كسر جماعات 

تعزيز هدف العمالة الكاملة بوصفها أولوية أساسية للسياسة ) ب(دورة الفقر التي تنتقل من جيل إلى جيل؛ 
ل العيش المأمونة االقتصادية واالجتماعية، وتمكين جميع الناس رجاالً ونساء من الحصول على سب

تحقيق االندماج االجتماعي، وتعزيز ) ج(والمستدامة من خالل العمالة والعمل المنتجين والمختارين بحرية؛ 
جميع حقوق اإلنسان وحمايتها، ومشاركة جميع المحرومين والمستضعفين جماعات وأفراداً، وكذلك توفير 

التكنولوجيا، ومساهمة األفراد من جميع فئات الفرص لحصول جميع الناس على التعليم والمعلومات و

                                                  
، نشرة التنمية االجتماعية، المجلد الثاني، العدد تبعات اجتماعية ورؤية مستقبلية: بروز فئة الشباباألمم المتحدة، اإلسكوا،   )١٠(

 .٢٠٠٨يونيو /األول، حزيران

وهيكلية العمل لتأمين " التربية للجميع"عالن العالمي حول اإل، )اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة   )١١(
 .١٩٩٠، "التربية للجميع"، المؤتمر العالمي حول حاجات التعلم األساسية

  .(A/CONF.171/13/Rev.1) ،١٩٩٤سبتمبر /أيلول ١٣-٥، القاهرة تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنميةاألمم المتحدة،   )١٢(

  .)A/CONF.166/9( ،١٩٩٥مارس /آذار ١٢-٦، كوبنهاغن، رير مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعيةتقاألمم المتحدة،   )١٣(



  

  

األعمار، وتشجيع الحوار بين األجيال في جميع شرائح المجتمع، وتوفير فرص تعليم متساوية على جميع 
  .المستويات لألطفال والشباب المصابين بعجز

  
  )١٩٩٥بيجين، الصين، ( المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة  - ٤

  
قضايا الفتاة الشابة  )١٤(بيجين الذي انبثق عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة تناول منهاج عمل  

وغطى اإلعالن والقسم الخاص بالطفلة .  من خالل بنود إعالن بيجين، حيث خُصص قسم لشؤون الطفلة
كال التمييز بعض األهداف واإلجراءات االستراتيجية مثل اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء على جميع أش

ضد المرأة والطفلة، بما فيها التمييز ضد البنات في التعليم، وتنمية المهارات، والتدريب، والصحة، والتغذية، 
والقضاء على المواقف والممارسات الثقافية السلبية ضد البنات، وتعزيز دور األسر في تحسين مركز الطفلة، 

مان مشاركتهن الكاملة على قدم مساواة في بناء عالم أفضل وتنمية اإلمكانات القصوى للفتيات والنساء، وض
  .للجميع، وتعزيز دورهن في عملية التنمية

  
 )٢٠٠٢جوهانسبرغ، ( مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  - ٥

  
إعالناً جدد فيه االلتزام بتنفيذ جدول أعمال القرن  )١٥(اعتمد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  

فقد ورد فيه أن إشراك الشباب في صناعة .  الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ٢١
على المدى  ٢١وتنفيذ القرارات والبرامج المعنية بالبيئة والتنمية هو عامل حيوي لنجاح جدول أعمال القرن 

ة النهوض بدور الشباب وإشراكهم وخصص فيه فصل لدور األطفال والشباب في التنمية تناول أهمي.  البعيد
  .بنشاط في حماية البيئة وتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية، وأهمية دور األطفال في التنمية المستدامة

  
  )٢٠٠٠نيويورك، (األهداف اإلنمائية لأللفية   - ٦

  
تضمن مجموعة  الذي )١٦(بلداً على إعالن األمم المتحدة لأللفية ١٨٩، وقع ٢٠٠٠سبتمبر /في أيلول  

وفي إطار دراسة التقدم المحرز نحو .  ٢٠١٥من األهداف والغايات والمؤشرات الواجب تحقيقها بحلول عام 
وفي ما يلي المؤشرات التي تتناول فئة .  تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، عدلت بعض الغايات والمؤشرات

  :الشباب
  
  ٢الهدف   )أ(
  

ويتضمن هذا الهدف مؤشراً لرصد التقدم المحرز في معدل اإللمام .  ئيتحقيق تعميم التعليم االبتدا  
  .سنة ٢٤و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بين  لدى اإلناث والذكور بالقراءة والكتابة 

  
  

                                                  
 ١٩٩٥سبتمبر /أيلول ١٥- ٤، بيجين، تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأةاألمم المتحدة،   )١٤(

)A/CONF.177/20/Rev.1( ،١٩٩٥.  

إعالن ريو بشأن البيئة : تقرير األمين العامماعي، لجنة التنمية المستدامة، األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجت  )١٥(
  .١٩٩٧، )E/CN.17/1997/8( والتنمية، التطبيق والتنفيذ

  .www.un.org/arabic/millenniumgoals: ، متاحة على الموقع اإللكتروني التالياألهداف اإلنمائية لأللفية األمم المتحدة،  )١٦(



  

  

  ٣الهدف   )ب(
  

ويتضمن هذا الهدف مؤشراً لرصد التقدم المحرز في .  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  
  .والثانوي والعالي  االبتدائينات إلى البنين في مراحل التعليم نسبة الب

  
  ٦الهدف   )ج(
  

ويتضمن هذا الهدف .  والمالريا وغيرهما من األمراض مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  
السكان الذين تتراوح أعمارهم  في صفوف  )اإليدز( معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشريةمؤشراً حول 

سنة ويمتلكون   ٢٤و ١٥نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ، إضافة إلى مؤشر حول سنة ٢٤و ١٥بين 
  .معارف دقيقة شاملة عن اإليدز

  
 )١٩٩٥نيويورك، (وما بعدها  ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة   - ٧

  
، )١٧(وما بعدها ٢٠٠٠نة برنامج العمل العالمي للشباب حتى س ١٩٩٥في عام تبنت األمم المتحدة   

  .المذكورة أعالهالسابقة ومستمد من الصكوك الدولية العامة والخاصة وهو برنامج 
  

وهو يوفر .  يعتبر هذا البرنامج مبادرة غير مسبوقة قام بها المجتمع الدولي لالعتراف بقيمة الشبابو  
وقد تضمن .  م الدولي لتحسين حالة الشبابإطاراً للسياسة العامة ومبادئ توجيهية عملية للعمل الوطني والدع

في أثناء رصد برنامج  ٢٠٠٣هذا البرنامج عشرة مجاالت ذات أولوية، أضيفت إليها خمسة مجاالت في عام 
تجميع المجاالت الخمسة  )١٨(٢٠٠٥اقترح تقرير عن الشباب في العالم ، ٢٠٠٥وفي عام .  العمل وتقييمه
ت، مجموعة تتناول الشباب في االقتصاد العالمي، ومجموعة تتناول ولوية ضمن ثالث مجموعاعشر ذات األ

، )١٩(مين العاموفي تقرير الحق لأل.  الشباب في المجتمع المدني، ومجموعة تتناول الشباب المعرض للخطر
الشباب "بتسمية " الشباب المعرض للخطر"أعيد تحديد هذه المجموعات الثالث فاستبدلت تسمية مجموعة 

الدولي لثقافة السالم والالعنف من أجل  حول العقد ٦٠/٣العامة في قرارها وقد أحاطت الجمعية ".  ورفاهه
علماً بهذه المجموعات الثالث، وطلبت استخدامها في التحاليل المقبلة  )٢٠(٢٠١٠-٢٠٠١أطفال العالم، 
  .لبرنامج التنفيذ

  
التي تقع ضمن ولوية عشر ذات األالمجاالت الخمسة لذلك يركز برنامج العمل العالمي للشباب على   

  ).٢انظر الجدول (المجموعات الثالث 
  
  

                                                  
، الدورة وما بعدها ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة ، A/RES/50/81الجمعية العامة  قرارة، األمم المتحد  )١٧(

  .١٩٩٦من جدول األعمال،  ١٠٥الخمسون، البند 

)١٨(  United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA) (2005).  World Youth Report 2005.  Young 
People Today, and in 2015.  UN publication, New York.                                                                                                                            

  .٢٠٠٥ر الشباب في العالم لعام تقرياألمم المتحدة، الجمعية العامة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير األمين العام،   )١٩(

  العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف من أجل أطفال العالم، ، A/RES/60/3 الجمعية العامةقرار األمم المتحدة،   )٢٠(
  .٢٠٠٥من جدول األعمال،  ٤٣، الدورة الستون، البند ٢٠١٠-٢٠٠١



  

  

  وما بعدها ٢٠٠٠مجموعات وأولويات برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة   -٢الجدول 
  

 "الشباب ورفاهه"مجموعة   "الشباب في المجتمع المدني"مجموعة   "الشباب في االقتصاد العالمي"مجموعة 
  :مجموعةاألولويات ضمن ال

  
  .العولمة  -  

  .الجوع والفقر  -  

  .التعليم  -  

  .العمالة  -  
  

  :األولويات ضمن المجموعة
  

  .البيئة  -  

  .أنشطة شغل وقت الفراغ  -  

مشاركة الشباب الكاملة والفعالة   -  
في حياة المجتمع وفي اتخاذ 

  .القرارات

  .القضايا المشتركة بين األجيال  -  

تكنولوجيا المعلومات   -  
  .االتواالتص

  :األولويات ضمن المجموعة
  

  .الصحة  -  

فيروس نقص المناعة   -  
  .اإليدز/البشرية

  .إساءة استعمال المخدرات  -  

  .جنوح األحداث  -  

  .الفتيات والشابات  -  

  .النزاعات المسلحة  -  

  
  .١٩٩٦، وما بعدها ٢٠٠٠نة برنامج العمل العالمي للشباب حتى س، A/RES/50/81 الجمعية العامةقرار األمم المتحدة،   :المصادر

الغايات واألهداف المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق األمم المتحدة، الجمعية العامة، المجلس االقتصادي واالجتماعي،   
  .٢٠٠٧، )A/62/61/Add.1 – E/2007/7/Add.1(إضافة، الدورة الثانية والستون،  االقتصاد العالمي، تقرير األمين العام،

التقدم المحرز والمعوقات فيما يتعلق برفاه الشباب ودورهم : تنفيذ برنامج العمل العالمي للشبابتحدة، الجمعية العامة، األمم الم  
  .٢٠٠٨، )A/64/61 – E/2009/3( الدورة الرابعة والستون، ،في المجتمع المدني

  
  :حول سبل التنفيذ ما يلي )٢١(وقد جاء في برنامج العمل العالمي للشباب  

  
طلب التنفيذ الفعال لبرنامج العمل العالمي للشباب إظهاراً واضحاً لاللتزام من جانب سيت"

المؤسسات والمنظمات المسؤولة إزاء اعتماده وتنفيذه، كما سيتطلب االشتراك الفعال من 
ودون هذا االلتزام من .  جانب تلك المنظمات، وال سيما الشباب من جميع قطاعات المجتمع

حكومية وغير الحكومية على الصعيد الوطني والصعيد اإلقليمي والصعيد جانب الهيئات ال
  .الدولي، لن يكون برنامج العمل سوى بيان عالمي للمقاصد ومعيار عام للعمل

  
وينبغي لهذه .  ولذلك، فإن تنفيذ برنامج العمل يستلزم نظاماً شامالً من اآلليات التمكينية  

موارد البشرية والسياسية واالقتصادية والمالية اآلليات أن تستخدم، بصفة مستمرة، ال
  .الثقافية الالزمة لضمان تنفيذ برنامج العمل بكفاءة وفعالية –واالجتماعية 

  
المسؤولية عن تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب تقع في نهاية األمر على عاتق   

القطاع غير الحكومي الحكومات، بدعم من المجتمع الدولي، وبالتعاون، حسب االقتضاء، مع 
وإن تحويل مقترحات العمل الواردة في برنامج العمل إلى خطط وأهداف .  والقطاع الخاص

ويمكن للمنظمات .  وقوانين محددة ستتأثر باألولويات الوطنية والموارد وبالخبرة التاريخية
  ".ذلك اإلقليمية والدولية أن تساعد الحكومات في هذه العملية، إذا ما طلبت الحكومات

  

                                                  
  .، مرجع سبق ذكرهوما بعدها ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة األمم المتحدة،   )٢١(



  

  

  تحليل واقع الشباب في منطقة اإلسكوا  -ثانياً
  

يهدف هذا الفصل إلى تحليل واقع الشباب في منطقة اإلسكوا في مجاالت التعليم والعمل والصحة   
فهو يعرض المؤشرات األساسية لتنمية الشباب واتجاهاتها وأولوياتها، ويحدد   .والمشاركة في الحياة العامة

ويستوجب فهم أبعاد .  تي تواجه الشباب، ويلقي الضوء على أسباب هذه التحديات وجذورهاأبرز التحديات ال
تلك التحديات عرض المؤشرات الخاصة بتنمية الشباب على المستويين العالمي واإلقليمي، ثم على مستوى 

ير الوطنية التي وهو لذلك يستخلص التحليالت الواردة في المراجع المعتمدة، وفي التقار . بلدان اإلسكوا
خالل  ،قدمها مندوبو هذه البلدان حول أوضاع الشباب فيها وحول االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب

   "إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية: تعزيز اإلنصاف االجتماعي"اجتماع الخبراء حول 
  .)٢٢().٢٠٠٩مارس /آذار ٣١- ٢٩أبو ظبي، (
  

واالجتماعية  الديمغرافيةواقع الشباب أهميته من ضرورات إبراز الخصائص ويستمد تحليل   
.  واإلمكانات المادية والثقافية التي تحرك هذه الطاقات وتجددها ،واالقتصادية للشباب التي تعبر عن طاقاتهم

في ون يشكل سنة ٢٤و ١٥وقد بات واضحاً لدى المتابعين والدارسين أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
 ٦٦الشباب حيث بلغ عدد  ،تنمو بمعدالت غير مسبوقةوهذه الفئة  . ديمغرافيةبر فئة أك المنطقة العربية

نحو  ١٩٨٠بينما كان هذا العدد في سنة ، )من مجموع السكان في المائة ٢١أي ( ٢٠٠٥في عام نسمة مليون 
 هموتشير التوقعات إلى أن عدد ). نفي المائة من مجموع السكا ١٩.٥أي ما يعادل (نسمة مليون  ٣٣

من مجموع سكان المنطقة  في المائة ١٨.٢ نسبة أي ما يعادل ،٢٠٢٠في عام نسمة مليون  ٧٨سيصل إلى 
  .)٢٣(العربية

  
الوقت نفسه، تحديات أمام بلوغ أهداف وغايات  يإن البروز المتسارع لفئة الشباب يطرح فرصاً، وف  

التي تتميز بها هذه الفئة العمرية،  الديمغرافيةفإضافة إلى الخصائص .  متهاالتنمية الوطنية الشاملة واستدا
يمثل جيل الشباب الحالي مورداً تنموياً واعداً إذا توفرت له فرص تعليم جيدة ومهارات وفرص تمكنه من 

توفير  ي، وففي الشؤون الصحية هالمشاركة في تطوير المجتمع مشاركة فعالة، وفي تعزيز سلوكياته ومواقف
  ن كل عأشكال التهميش واإلبعاد االجتماعي، وكان بمنأى عن جميع وإذا  ،فرص العمل المالئمة والواعدة

  .مشاركته في صنع القرار يعوقن كل ما عما يطمس هويته، و
  

 المقبلين علىاالستثمار في الشباب  أن عديدة في هذا السياق، تبين الدالئل الواردة في مراجع بحثيةو  
تنظيم اإلنجاب وفق القواعد المنطقية  يحدث أثراً عميقاً ومنتجاً في الدورة االقتصادية وفيتاج واإلنجاب اإلن

اإلبداع، في  الشباب ، تزداد فرصهنفسالوقت وفي  . للتوازن بين الموارد المادية واالحتياجات البشرية
قوانين تعزز األطر  وضعمع، وفي قوة فاعلة في حركة المجتك وفي العمل ،واإلنتاج ،واكتساب المهارات

وحماية مشاركتهم وتمكينهم من أجل كسر الشباب المالئمة لالستراتيجيات والسياسات التي من شأنها دعم 
  .والتهميش ،والنبذ ،حلقة الفقر

  

                                                  
إدماج قضايا : اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعيتقرير األمم المتحدة، اإلسكوا ومؤسسة التنمية األسرية   )٢٢(

  .٢٠٠٩مارس /آذار ٣١-٢٩، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، الشباب في عملية التخطيط للتنمية

  ."٢٠٠٦تنقيح عام : التوقعات السكانية العالمية"كان، األمم المتحدة، شعبة الس  )٢٣(



  

  

والجهود والتحديات  صمنظور الفرمن قضايا الشباب  هذا التقريرتناول يلذا كان من الضروري أن   
العمل والتعليم  تعزيز فرصعن طريق هذه األعداد الكبيرة من الشباب حاجات لتلبية لحكومات ا التي تبذلها

  .تعميق روح المشاركة السياسية والمدنية لدى الشبابو ،والخدمات االجتماعية والصحية
  

  الشباب والتعليم  -ألف
  

أكملها ويوفر المعارف وهو يعزز تحقيق اإلمكانات البشرية ب ،التعليم حق أساسي من حقوق اإلنسان  
.  والظروف التي تجعلهم يستفيدون من العولمة ،والمهارات التي تعزز مساهمات الشباب في االقتصاد العالمي

الشباب في عملية التنمية  مشاركةهو مؤشر على التعليم الثانوي،  وخاصة، وإن تعميم التعليم وسط الشباب
طاقات الشباب فاعل في حشد  وهو عامل.  إلنصافوا على أسس المساواةمن عوائدها  واستفادتهم
وهو عنصر من  . هاومستقبلمجتمعاتهم بوصفهم قوة رئيسة من القوى التي تشكل حاضر  هاواستنهاض

ونيل  ،تزويد الشباب بالمعلومات والقدرات والموارد والفرص الالزمة للمشاركة التي تساهم في عناصرال
  .لمساهمة في تغيير حال تلك المجتمعاتوا ،الحقوق بما فيها حقوق المواطنة

  
 وفي، ل الذين أنهوا التعليم االبتدائيعدد األطفافي  اً ملحوظاًعاارتف ١٩٩٥العالم منذ عام  ويشهد  

كذلك ارتفع عدد .  )٢٤(في المائة خالل العقد الماضي ٧٨إلى  ٥٦معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي من 
، علماً أن ١٩٩٧مليون في عام  ٨٨إلى  ١٩٩٠مليون في عام  ٦٩عالم من الملتحقين بالتعليم العالي في ال

المعدالت الصافية لاللتحاق  في مضاعفةبعض البلدان  ونجح.  )٢٥(التقدم األكبر حصل في البلدان النامية
األجيال أكثر  من الشباب هو الجيل الحالي وهذا كله لدليل على أن.  ٢٠٠٠و ١٩٩٠ يالتعليم بين عامب

  . للعلمتحصيالً
  

بلغ عدد األطفال الذين ظلوا من غير تعليم في العالم،  في عدد المتعلمين فيوبالرغم من هذا التقدم   
قسم كبير من خريجي المدرسة و.  )٢٦(مليون طفل ١١٥في عمر المدرسة االبتدائية  وهم ٢٠٠٢عام 

أن الفجوة في كذلك يبدو و . يم االبتدائيإلى مرحلة ما بعد التعلال ينتقل االبتدائية في معظم البلدان النامية 
 فريقياي آسيا وشمال أفي غربو.  فريقياأآسيا و في بلدان ال سيمامعدالت األمية كبيرة بين الذكور واإلناث، 

، حيث يتجاوز عدد الفتيات المحرومات من التعليم عدد الصبية بنسبة تقارب أكبر تفاوت تعليمي بين الجنسين
  .)٢٧(إلى واحد ٣
  

فرص التعليم للشباب، وإن أن إلى  )٢٨(٢٠٠٧تقرير الشباب في العالم لعام يشير ن ناحية أخرى، م  
هم للنهوض بما يتطلبه االقتصاد العالمي من عدتُالجودة، وال  ةمنخفض توفرت، تبقى في غالب األحيان

األساسية، واالفتقار إلى  الهياكل وضعفيتسبب ازدحام فصول الدراسة،  ،ففي أنحاء العالم المختلفة.  أعمال

                                                  
، متاح على ٢٠٠٥، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، نحو تحقيق التعليم للجميع، ضرورة ضمان الجودةسكو، اليون  )٢٤(
  .www.unesco.org/education/gmr/download/chapter3.pdf: الموقع التالي

)٢٥(  UNESCO, Gender and Education for All.  The Leap to Equality: EFA Global Monitoring Report 2003/4  
(Paris, 2003).                                                                                                                                                                                                  

  .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٥اليونسكو،   )٢٦(

 .المرجع نفسه  )٢٧(

)٢٨(  United Nations, DESA (2007).  Youth at the United Nations: World Youth Report 2007.  Young People’s Transition 
to Adulthood: Progress and Challenges.  UN publication , New York.                                                                                                       



  

  

التعليم  منالشباب  حرمانالمدربين تدريباً جيداً في والتعليم  في العاملين في مجالنقص المواد التدريس، و
من  إلى الحدالعجز عن تكبد تكاليف المعدات والمعلمين المؤهلين  وقد يؤدي.  ذي المستوى الجيدالكافي 

فالقدرة على استخدام الحواسيب .  يمكن أن يحصلها الطالب في المدرسةالخيارات والمهارات األكاديمية التي 
حيث من الشباب يعيشون في البلدان النامية  في المائة ٨٦في التعليم، ولكن  متزايدة أهمية تكتسبنترنت واإل

ليم لمواصلة التع بفرص اإلعداد المالئمةالشباب  وال تحظى غالبية . نترنتتندر فرص توفر الحواسيب واإل
  .)٢٩(ومزاولة العمل

  
المؤشرات  جميعفي  اًملحوظتطوراً  شهد العقدان الماضيانأما على صعيد المنطقة العربية ككل، فقد   

ارتفع المتوسط العام الستيعاب و.  والطفرة الشبابية غير المسبوقة ،التعليمية رغم الزيادة السكانية السريعة
، في المائة ٨٠.٦إلى  في المائة ٧٠.٥ستوى اإلقليم العربي من الطالب في مرحلة التعليم االبتدائي على م

الثلثين  ىمن حوال عاماً ٢٤و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بين  القراءة والكتابة من الشبابب الملميننسبة  وكذلك
، مع ارتفاع ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ ما بين عاميو ١٩٩١و ١٩٩٠ عامي خالل الفترة ما بين في المائة ٨٣.٤إلى 

في عام  ٠.٩٢إلى  ١٩٩١عام في  ٠.٨١القراءة والكتابة بين الجنسين من ب اإللمامتساوي في مؤشر ال
٢٠٠٥.  

  
تعميم التعليم للجميع،  المتمثل في هدفإلى مستوى تحقيق الالجدير بالذكر أن هذا التطور لم يصل و  

   . ين أقطاره المختلفةالمناطق الفرعية لإلقليم العربي وب جميعمتجانساً في  اتنجازاإلولم يكن مستوى 
وفي  . )٣٠(من فرص تعلم القراءة والكتابةومحرومين  ،من الشباب أميين في المائة ١٦.٦ ىفما زال حوال

 تقريباً ثلثهم ،طفل في المرحلة العمرية للتعليم االبتدائي خارج المدارس ماليين ٧.٥ى حوال ، كان٢٠٠٥عام 
عن استكمال المقررات الكاملة في الدراسة  ةجزاعب ال يستهان بها وتبقى نس . في البلدان العربية األقل نمواً

دة من جهة، وارتفاع تكاليف ووقد يحدث ذلك نتيجة التركيز الكبير على الكم التعليمي وإغفال الج . االبتدائية
  .األسر والمجتمع، من جهة أخرى أرباب بنظرلتعليم والتحاق بالمدرسة اإل
  

 فقد أظهرت . التعليم االبتدائيبفي البلدان العربية مقارنة  أقل انتشاراً وال يزال التعليم الثانوي  
معدالت االنتقال إلى المرحلة  اً فيانخفاض ٢٠٠٢في عام معهد اليونسكو لإلحصاء الصادرة عن لبيانات ا

الجزائر وتونس ، وبدرجة أقل في بعض األقطار، بما فيها الثانوية في البلدان العربية خاصة تلك األقل نمواً
  .)٣١(السعوديةوالمملكة العربية البحرين وترتفع النسبة إلى حد التكافؤ بين المرحلتين في  . والكويت والمغرب

  
في الجامعات القبول  ألنالعربية بشكل عام وذلك  البلدانفي  فال يزال محدوداً التعليم الجامعيأما   
أن نسبة  ٢٠٠٠اإلحصاءات في عام  أظهرتو.  الثانوية العامة مرحلة مجموع الدرجات فيبيرتبط 

في  في المائة ٣٩من الشباب العربي لم تتجاوز  عاماً ٢٤-١٨ليم الجامعي من الفئة العمرية الملتحقين في التع
  .في المائة في اليابان ٦٠إلى  وصلتالعربية، بينما  البلدان

  

                                                  
الغايات واألهداف المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق المجلس االقتصادي واالجتماعي،  ،الجمعية العامة ،األمم المتحدة  )٢٩(

  .٢٠٠٧ ،(A/62/61/Add.1 – E/2007/7/Add.1)، ماالقتصاد العالمي، تقرير األمين العا

، سلسلة دراسات السكان التحديات وآفاق المستقبل: تطوير منظومة التربية العربية من أجل تمكين الشبابكمال نجيب،   )٣٠(
  . ٩٨، ص ٢٠٠٥هرة، والتنمية في المنطقة العربية، إدارة السياسات السكانية والهجرة، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، القا

  . ٣٥ص  المرجع نفسه،كمال نجيب،   )٣١(



  

  

التعليم الجامعي، أعلى قين بمرحلة الملتحنسبة أما على نطاق الدول العربية، فتبلغ هذه النسبة، أي   
في  ٢٩(األردن  يليهما) في المائة ٣٩(ومصر  الجماهيرية العربية الليبيةتليه ) في المائة ٤٢(لبنان قيمها في 

في  ٧(والسودان ) في المائة ٦( والجمهورية العربية السورية) في المائة ٤(، وأقل نسبها في موريتانيا )المائة
في التعليم قطاع ويعاني .  )٣٢(في المائة ١٤بينما تبلغ هذه النسبة في العراق  ). في المائة ٨(وعمان ) المائة

عن متطلبات التنمية العربية،  من مجموعة من النقائص الكيفية أو النوعية التي تجعله بعيداً ةالعربيالمنطقة 
 تهمتنشئومن حيث  اتهمومهار همومعلومات من حيث معارفهمتمكين الشباب  التي يواجهها تحدياتالوأحد أهم 

  .)٣٣(على التعليم الذاتي والفردي والجماعي هموتنمية قدرات ،على المواطنة
  

 البلدانفيما يتعلق بالتسرب من المدارس، فقد تفاوتت نسبة التسرب من التعليم االبتدائي في أما   
موريتانيا و، )في المائة ٦٦.١( سجلت أعلى النسب في كل من جيبوتيفبيانات، بشأنها فر العربية التي تتو

أقل نسب  أما ). في المائة ٢٢.٣(وعمان ) في المائة ٢٤( العربية المتحدة اإلماراتو، )في المائة ٢٧.٤(
 الجمهورية العربية السوريةالبحرين وو، )في المائة ١(في الجزائر فسجلت التسرب في المرحلة االبتدائية 

في  ٢.٨ ومصرفي المائة  ٧.٤األردن  بلغت فيو).  في المائة ١.٩(س ، وتون)لكل منهما في المائة ١.٧(
  .)٣٤(في المائة ١٢.٣أما في العراق فقد بلغت النسبة .  في المائة ٥.٧ ولبنانالمائة 

  
اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي فرصة للتعرف على اإلنجازات واإلخفاقات شكل و  

حول تجربة الجمهورية اليمنية الذي لتقرير الوطني أشار اف.  ي بلدان اإلسكواالتي اقترنت بتعليم الشباب ف
عام في في المائة  ٥١ ىع معدل االلتحاق بالتعليم األساسي من حوالاارتفإلى  )٣٥(االجتماع استعرض في هذا

، ١٩٩١وفي عام .  ٢٠٠٥عام في المائة في  ٧٤.٧ثم إلى ، ١٩٩٤في عام في المائة  ٥٥.٢إلى  ١٩٩١
.  في نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي) في المائة ٢٧.٦(واإلناث ) في المائة ٧٣(تفاوت بين الذكور سجل 

أما .  في المائة لدى اإلناث ٥٣.٣في المائة لدى الذكور و ٧٤.٧إلى  ٢٠٠٥ارتفعت هذه النسب في عام و
في  ٥٢.٦( ٢٠٠٥في المائة في عام  ٤٠.٥لجنسين دى ال لتعليم الثانوي، فقد بلغت نسبة االلتحاقإلى ابالنسبة 
 زالت نسبة اإلناث إلىالتعليم الجامعي، ما مرحلة وفي ).  لدى اإلناث في المائة ٢٠.٣لدى الذكور و المائة

  ).٢٠٠٥في عام  في المائة ٣٦.٣(الذكور متدنية 
  

ي المائة من ف ٨٨.٧أن  )٣٦(ةالسعوديالذي تناول تجربة المملكة العربية أورد التقرير الوطني و  
في المائة من الشابات  ٨٤.٠ تقابلها نسبةن بالتعليم وسنة ملتحق ١٩-١٥ يةالشباب الذكور في الفئة العمر

لتحاق بين الشباب التقرير إلى ارتفاع نسب اإلالواردة في بيانات الوتشير .  هانفسالفئة العمرية السعوديات في 
 )في المائة ٣٣( حيث ترتفع نسبة اإلناث ،حلة التعليم الجامعيالذكور مقارنة باإلناث، ما عدا الملتحقين بمر

تحقين بالتعليم سنة، تبلغ نسبة الذكور المل ٢٤-٢٠وفي الفئة العمرية ).  في المائة ٢٤.٢(مقارنة بالذكور 
  .في المائة ٤٥.٥اإلناث الملتحقات نحو في المائة، و ٤٢نحو 

                                                  
)٣٢(  World Bank, World Development Indicators, 2003. 

، اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف األوضاع الحالية والتبعات االجتماعية: الشباب العربي، الباسط عبد المعطي عبد  )٣٣(
  .التخطيط للتنمية، مرجع سبق ذكره اب في عمليةإدماج قضايا الشب: االجتماعي 

  .٢٠٠٦اعدة بيانات اليونسكو، ق  )٣٤(

تجربة الجمهورية  ،التقرير الوطني حول استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب، منصور علي البشيري  )٣٥(
  .، مرجع سبق ذكرهلتنميةالتخطيط ل الشباب في عملية قضايا إدماج: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي ،اليمنية

المملكة تجربة  ،التقرير الوطني حول استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب الطيار،أحمد بن ناصر   )٣٦(
  .بق ذكرهمرجع س ،لتنميةالتخطيط لالشباب في عملية  قضايا إدماج: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي العربية السعودية،



  

  

لتقدم ا )٣٧(األردنالذي تناول تجربة ي التقرير الوطني نت المؤشرات الواردة ف، بيهنفسالسياق وفي   
 بمرحلةلتحاق تفع صافي اإلقد ارف.  كماً ونوعاً ،السريع الذي حققته المملكة في مراحل تعليم الشباب المختلفة

، ١٩٩٠وفي عام .  ٢٠٠٧عام في في المائة  ٩٦إلى  ١٩٩٠عام في في المائة  ٩١.٤التعليم األساسي من 
 ٩٩وارتفعت إلى  ،في المائة ٩١.٤لتالميذ الذين يبدأون الصف األول وينهون الصف الخامس كانت نسبة ا

 األردن، يوضح التقرير أن كم التقدم الذي أحرزه قطاع التعليم فيوبالرغم من .  ٢٠٠٧في المائة في عام 
تدني مستوى ومن  ،راطيةيعاني من المركزية والبيروقما زال لتعليم اقطاع ف . كافياً التعليم بحد ذاته ليس

ويعاني التعليم المهني  . سيةادرالتي تتعلق بالمناهج المشكالت ال فضالً عن ،قبل المدرسيما االلتحاق بالتعليم 
التعليم العالي ويميل قطاع .  تخصصاتالتشعب في التمويل وفي ونقص  ،لتحاقاإلفي معدالت من ضعف 

  .عليم الفنينحو تكثيف التعليم األكاديمي عوضاً عن الت
  

تمثل تحديات جمة  وهي ،يتبين مما سبق وجود نواقص كمية ونوعية في التعليم في المنطقة العربية  
وتحقيق التقدم  ،تحقيق تعميم التعليم االبتدائيتعوق أمام المخططين وراسمي السياسات التعليمية العربية 

كثير من هذه التحديات، وال . نوي والجامعيالمطلوب نحو األهداف التعليمية الوطنية على المستويين الثا
قصور البنية التعليمية ومؤسساتها  تتمثل فيالتقارير الوطنية والحوارات التي تمت حولها،  حسبما ورد في

المعرضة للصراعات المناطق  وفي ،تدني الطلب خصوصاً بين الفقراء وفيومخصصاتها المالية والبشرية، 
  .والكوارث

  
الفصول، على مستوى (عدم كفاية المؤسسات التعليمية  يتمثل فيية التعليمية البنفي قصور فال  

 . ضعف الكفاءات اإلدارية في المدارس العامة ويقابلها) والمعالم، وما إلى ذلكالمكتبات، والقاعات، و
لفصل التزايد المستمر في نسب التالميذ في ا يضاف إليهآخر،  تحد هواالفتقار إلى المدرسين المؤهلين و

تحديات قصور الطلب على التعليم أساساً من قلة الحوافز  وتنبع.  ألستاذ الواحدإلى االدراسي الواحد وبالنسبة 
  .في الدراسة واالستمرارلتحاق إلعلى االمشجعة 

  
نوعاً هذه التحديات تشكل هاجساً يؤرق الفكر االستراتيجي في مجال تطوير التعليم  طالما كانتلَو  
واالعتراف  ،العوامل المسببة لهاعن تتطلب الكشف  وهي . المستويات في المنطقة العربية يعجمعلى  وكماً

ينبغي  ،هذا المجال يوف . الحل يمثل نصفاالعتراف بوجود أي إشكالية  نألالعلني بظواهرها وإشكاالتها 
ملوك والرؤساء العرب قمة الالذي عرضه في إعادة تبويب ملخص تقرير األمين العام لجامعة الدول العربية 

حدة إشكاليات التعليم في البلدان  الذي شدد فيه علىو، ٢٠٠٧مارس /آذارفي قمة الرياض في المعقودة 
  .العربية

  
  تطوير التعليم في البلدان العربية  - ٢اإلطار 

  
قييم شنغهاي ما من جامعة عربية واحدة ضمن الخمسمائة جامعة التي تتصدر التميز في التعليم الجامعي حسب ت  -

٢٠٠٦.  

 ، هوأي متوسط عدد السنوات التي يمضيها المتعلم في جميع مراحل تعليمه، (schooling)إن مؤشر التمدرس   -
  .في بعض البلدان العربية األقل نمواًأعوام  ٢.٧وينخفض إلى  ،م على مستوى إجمالي البلدان العربيةواعأ ٧.٧

الحفظ على  تهوتختبر في المتعلم قدر ،أو ما يسمى بالتعليم البنكي ،لى التلقينإن المناهج التعليمية التقليدية تعتمد ع  -
  .واالسترجاع فقط

                                                  
المملكة األردنية تجربة  ،التقرير الوطني حول استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب، محمود السرحان  )٣٧(
  .مرجع سبق ذكره ،لتنميةالتخطيط لالشباب في عملية  قضايا إدماج: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي الهاشمية،



  

  

  
  )تابع( ٢اإلطار 

  
صالح التخصصات العلمية  ليس فيواضح  خللمية يعاني من يعلتإن توزيع الطالب على التخصصات ال  -

  .والتكنولوجية

  .لى التسلط والقهر واألحاديةإن البنية المعرفية والعالقات المؤسسية تقوم ع  -

تتسبب في نشوء تناقضات في الواقع يعاني من ازدواجيات  ،في معظم مراحله ة،العربيفي المنطقة إن التعليم   -
تعليم حكومي وخاص، وأجنبي وعربي، وفني وعام، وديني وغير ديني، وتعليم  الثقافي والقومي للتعليم بين

  .قسيماتللبنين، وغيرها من التللبنات وآخر 

 والمدن ،واألغنياء والفقراء ،معالجة الفجوات التعليمية بين الذكور واإلناث عنال يزال التعليم العربي عاجزاً   -
  .العربية في المنطقة واألرياف

_________________  

  .٩٤إلى  ٨٤، الصفحات ٢٠٠٧س مار/، آذارتقرير األمين العام حول تطوير التعليم في البلدان العربيةجامعة الدول العربية، : المصدر

  
  الشباب والعمل  -باء

  
يشير إلى انتقالهم  ومعلم بارز ،االقتصادية نحو استقالليتهممهم في دورة حياة الشباب  العمل مدخٌل  

 ،هذا االنتقال معافاً ومستقيماً ولكي يكون . من مرحلة التبعية لألهل والمعيلين إلى مرحلة االعتماد على الذات
   توفرتوهذه الظروف ال  . أن تتوفر الظروف الداعمة إليجاد العمل الالئق للباحثين عنه من الشباب بد ال

وتشارك مختلف  ،ترابط السياسات االجتماعية واالقتصادية والسكانيةو ،القطاعات ذات العالقةبتكامل إال 
  .والبرامج الوطنية الكليةصناع القرار المعنيين بتنمية قدرات الشباب وإدماج قدراتهم في السياسات 

  
أوضاع سوق العمل التي يتأثر بها الشباب  سلباً على تنعكستغيرات سريعة االقتصاد العالمي ويشهد   

فالمنشآت بدأت  . أكثر من غيرهم في المجتمع الواحد، باعتبارهم الراغبين الجدد في الدخول إلى هذا السوق
.  )٣٨(لى صيغ جديدة للتشغيل المؤقتإو ،لمخزون المعرفي الكثيفتلجأ إلى العمالة ذات اإلنتاجية العالية وا

في تضييق  تساهمبقدر ما تعزز فرص مشاركة الشباب في االقتصاد العالمي من ناحية،  ،وإن العولمة
صعبة ومعقدة تقلل من حركتهم عبر الحدود المهنية والجغرافية اًشروط هاإمكانات مشاركتهم بوضع.  

  
قانونية قد يصعب  بامتالكهم هوياتلفاعلة للشباب في السوق االقتصادي العالمي ترتبط المشاركة او  

تعرضاً لالستبعاد بواسطة وضعفاً وتهميشاً،  همشدأ وال سيما ،عند الضرورة على الكثير من الشباب اكتسابها
 ٥٥أن ) ونيسيفالي(فقد أظهرت تقديرات صادرة عن منظمة األمم المتحدة للطفولة  . النظم الوطنية للتسجيل

  .)٣٩(هوية قانونية في المائة من مواليد العالم النامي سنوياً، باستثناء الصين، يظلون غير مسجلين، أي بدون
  

وتدعيم  ،مثل نظم التأمين ضد البطالة ،أدوات الحماية االجتماعية للشبابمختلف ويعتبر توفير   
ن وتبي . العوامل التي تقلل من األثر السلبي للعولمة والرعاية الصحية من أهم ،والمعاشات التقاعدية ،الدخل

ونقص  ،النامية تعاني من الضعف البلدانالدراسات أن نظم الحماية االجتماعية ومؤسساتها في معظم 
في فئة الشباب ويتسبب بارتفاع معدالت اإلقصاء والحرمان  وهذا القصور يؤدي إلى ارتفاع حدة . الموارد

                                                  
  . ٢٠٠٥تقرير الشباب في العالم لعام لجمعية العامة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير األمين العام، األمم المتحدة، ا  )٣٨(

  .المقصون والمحجوبون: ٢٠٠٦ وضع األطفال في العالم، منظمة األمم المتحدة للطفولة  )٣٩(



  

  

خدمات نفسه، غالباً ما تكون وفي السياق  . عن فرص أفضل من تلك المتوفرة في بلدانهم هجرة الشباب بحثاً
هذا العدد في  يفوق من السكان اًريكب اً، رغم تغطيتها عددغير شاملة الحماية االجتماعية في البلدان الصناعية

خارج نطاق  ، تبقىهمشة األخرىوالفئات الم ،والنساء ،والريفية ،غير الرسمية تافاالقتصاد.  البلدان النامية
  .)٤٠(هذه التغطية

  
في اجتماع الخبراء حول تعزيز  )٤١(السيد سمير رضوان قدمهاالدراسة التي وفي هذا السياق، تتناول   

فالنمو .  مجموعة من العوامل التي تساهم في إقصاء الشباب عن المشاركة االقتصاديةاإلنصاف االجتماعي 
لم يعد المسؤول األول  فهو . تفسير االنخفاض أو االرتفاع في حجم التشغيلل فاالقتصادي وحده لم يعد كا

.  ن عوامل أخرى اجتماعية ومؤسسية تساهم في انتشار هذه الظاهرة بين الشبابإبل  ،عن بطالة الشباب
نه ليس تأثير كبير في خلق فرص العمل، إال أ دراسة على أن النمو االقتصادي ذووتشدد الفرضية الرئيسية لل

في  مجموعة مترابطة من العوامل وجودوهي تشير إلى  . العامل الوحيد المسؤول عن معدالت بطالة الشباب
تعمل على الحد من فرص العمل ومن االنخراط في سوق  ،)اقتصادية واجتماعية ومؤسسية( البلدان العربية

ودوره في استبعاد هذه بطالة الشباب،  تفسير صلته بموضوع لمفهوم اإلقصاء بهدف اًفهي تقدم تعريف . العمل
اإلقصاء من خالل النظر إلى  العوامل المؤثرة فيتناقش الدراسة و . ن الحياة االقتصادية واالجتماعيةعالفئة 

تقديم مقترح يتضمن مجموعة من التوجهات تخلص إلى جانبي العرض والطلب على األيدي العاملة، ثم 
  .ى بعيدة المدىوأخر المدى، العامة لسياسة قريبة

  
وتصل  . الدخول إلى سوق العمل فيالشباب حالياً  الصعوبات التي يعانيهاوفي أنحاء العالم، تتزايد   

ن البطالة تطالهم بنسبة ولك . في المائة ٢٥نسبة الشباب من المجموع العالمي لمن هم في سن العمل إلى 
هو من العاطلين عن العمل في العالم  ل اثنين تقريباًمن ك أن واحداًأي  ،مجموع البطالةمن في المائة  ٤٣.٧

من كل ثالثة  أن واحداً حيثفي فرص العيش الكريم  ويعاني العالم عجزاً.  سنة ٢٤-١٥من الفئة العمرية 
عن البحث عن عمل، أو  من الشباب في العالم إما يبحث عن عمل وال يستطيع الحصول عليه، أو تخلى كلياً

معدالت بطالة  ، ارتفعتالعقد الماضي وخالل  .)٤٢(في اليوم أقل من دوالرينبك يعيش يعمل ولكنه رغم ذل
ازدياد عدد في معدالت البطالة إلى جزء كبير من هذه الزيادة  عزوويمكن .  الشباب في مختلف أنحاء العالم

يخص الشباب  ادةمن هذه الزيجزءاً مهماً  ولكن  .الذين يظلون متفرغين للتعليم لفترات أطول من الوقت
أو  ،يمكن أن تنتج بطالة الشباب عن اإلعاقة كذلك.  المحبط الذي يشعر أن البحث عن عمل جهد ال طائل منه

أن عدد الشباب ضمن العاملين الفقراء  وتشير التقديرات إلى.  األعباء األسريةبعن المشاركة في النهوض 
من الشباب العاملين يعيشون  في المائة ٢٠ثر من وهذا مؤداه أن أك.  ٢٠٠٥في عام  مليون شاب ١٢٥بلغ 

أن أكثر  وتبين التقديرات أيضاً.  عن دوالر واحد المبلغ المتاح لكل فرد منها يومياً فيها في أسر معيشية يقل
 أضعافثالثة بيتجاوز الشباب  لدى بطالةالاحتمال و )٤٣(دوالرين يومياًبمن نصف الشباب العاملين يعيشون 

  .ارالكبلدى لة بطاالاحتمال 
  

                                                  
 ،منظمة العمل الدولية، جنيف، للجميع فرص توفير: عادلةعولمة اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة،   )٤٠(

٢٠٠٤.  

)٤١(  Radwan, Samir (2009). Arab Youth Employment: Economic, Social and Institutional Exclusion and its Impact on 
Employment, Expert Group Meeting on “Reinforcing Social Equity: Integrating Youth into the Development Process”, United 
Nations, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Abu-Dhabi, United Arab Emirates, 29-31 March 2009.          

  .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٧، المجلس االقتصادي واالجتماعيالجمعية العامة، األمم المتحدة،   )٤٢(

  .المصدر نفسه  )٤٣(



  

  

مع معدل  وتفيد تقديرات منظمة العمل الدولية بأن تنصيف معدل بطالة الشباب، وجعله أكثر اتساقاً  
بطالة الكبار، مع السماح ببعض االختالفات الطبيعية، كان يمكن أن يضيف إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

أي نسبة تتراوح بين  ،من الدوالرات األمريكيةتريليون  ٣.٥و ٢.٢يتراوح بين  مبلغاً ٢٠٠٣العالمي في عام 
 أهم حدىهي إومرحلة انتقال الشخص من طور التعليم إلى طور العمل .  )٤٤(في المائة ٧و في المائة ٤.٤

النتقال من طور التعليم وا . مراحل حياته التي تحدد ما سيكون عليه رفاهه االقتصادي واالجتماعي مستقبالً
أن الشباب تشير إلى  نامياً بلداً ٦٠فالبيانات المستمدة من .  تدريجياًبل  دفعة واحدة ال يتم إلى طور العمل

إلى جانب فترات من  ،سنة في مزاولة أعمال مؤقتة أو متقطعة ١.٤ما متوسطه  إنهاء التعليمبعد  يقضون
تغرق هذه الفترة وفي بعض الحاالت، تس . قبل الدخول بصفة مستديمة إلى مجال العمالة المستقرة ،البطالة

  .أكثر من أربع سنوات
  

النامية،  البلدانإن تداعيات االقتصاد العولمي على فرص عمل الشباب أكثر حدة وقسوة على شباب   
 فقد . ل بعد أن التزمت بسياسات التحرير االقتصاديتعيش مراحل تحو البلدانخاصة وأن اقتصادات هذه 

وتحول  . حكومات في دعم فرص العمل والخدمات األساسيةأدوار ال ،وعلى نحو ملموس فيها، انحسرت
إلى اإلجمالي والفائض االقتصادي الوطني إلى القطاع الخاص، وبصفة أساسية المحلي القدر األكبر من الناتج 

فرص العمل إلى االنحسار، وفترات البطالة اإلجبارية الى االمتداد  فاتجهت . لشركات متعددة الجنسياتا
  .)٤٥(الوقت نفسهالزمني في 

  
بين مخرجات  كان أبرزها التباينواجهت العولمة الشباب العربي بمجموعة هائلة من التحديات و  
فأفضى التطور التكنولوجي والمعرفي السريع الذي فرضته  . في أسواق العمل والمهارات الالزمةالتعليم 

 . والمعاهد العليا في البلدان العربيةالعولمة على أسواق العمل إلى انخفاض الطلب على خريجي الجامعات 
هؤالء إلى ميل يخلل واضح في توزيع الطالب على التخصصات المختلفة، حيث  ويضاف إلى هذا التباين

بيعية كالفيزياء والهندسة العلوم الط فيأكثر منها العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية  التخصص في
من إجمالي  في المائة ٣٠ال تتجاوز  ،العلوم الطبيعيةك ،صات العلميةنسبة الملتحقين بالتخصإن  . وغيرها

د هجيو ،أضحى على الشباب العربي أن يعيد النظر فيما اكتسبه من مهاراتقد و  .)٤٦(الجامعاتبالملتحقين 
وهي جهود لم يستطع التكيف  ،في اكتساب مهارات جديدة خاصة في مجال تكنولوجيا االتصال والمعلومات

  .)٤٧(ال الشباب العربي الميسور اقتصادياًمعها إ
  

في التغير السريع في المنطقة العربية في  نتائج العولمة المرتبطة بأوضاع سوق العمل وتتجلى أبرز  
ن األجنبي في المشروعات زيادة نسبة المكو لم يقابله تغير مالئم في قطاع التعليم، وفي الذي المهارات
األجنبية إلى توظيف العمالة تميل هذه الشركات ف . متعددة الجنسياتال وإنشاء فروع للشركات ،العربية

بسبب عدم استقرار الشباب في العمل  وتتجلى تلك النتائج كذلك في . من آسيا غالباًتأتي الرخيصة التي 
إلى تعطيل كلي أو جزئي ألهداف الشباب  هذا الوضع أفضى وقد . المؤقت تفضيل بعض المشروعات العمَل

  .المجتمعيةفي الحياة والمشاركة تكوين أسرة ك موعاتهومشر
                                                  

  .نفسهالمصدر   )٤٤(

، مركز اإلنكسار –التداعيات على الصعيدين المحلي والعربي  -السمات  - المفهوم : العولمة االقتصاديةش، منير الحم  )٤٥(
  .١١٠- ٨٩ص ، ٢٠٠٨، شتاء ٤١بيروت، العدد دراسات الوحدة العربية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، 

)٤٦(  Population Reference Bureau, youth in the Middle East and North Africa: Demographic Opportunity or challenge? 
April 2007, p. 5.                                                                                                                                                                                            

  .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٩عبد الباسط عبد المعطي،   )٤٧(



  

  

في  ٣٠بحوالى في اإلقليم العربي ) سنة ٢٤- ١٥( من الجنسين قدرت نسبة البطالة لدى الشبابو  
فقد بلغت أدنى نسب البطالة في الفئة .  تتفاوت بين بلد عربي وآخروهذه النسبة .  ٢٠٠٥المائة في عام 
في المائة  ١٧في المائة في المغرب، و ١٥.٧ئة في اإلمارات العربية المتحدة، وفي الما ٦.٣العمرية نفسها 
في المائة  ٢١.٣٤وبلغت هذه النسبة .  في المائة في عمان ١٩.٧في المائة في اليمن، و ١٨.٧في قطر، و
  . )٤٨(في المائة في األردن ٣٨.٩في المائة في مصر و ٢٥.٨في لبنان و

  
مختلف المؤشرات اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي ة في وقد بينت التقارير الوطني  

وورد في التقرير الوطني .  المتعلقة بالبطالة في األقطار العربية والعوامل المؤثرةوالمستويات والتباينات 
  .١٩٩١نكماش ظهرت في االقتصاد العراقي منذ عام أن بوادر اإل )٤٩(الذي تناول تجربة جمهورية العراق

، ١٩٩٧وبموجب تعداد عام .  وتقلصت فيه فرص العمل بشكل أوسع من قبل، وتدنت القدرة الشرائية لألجور
في المائة في عام  ٢٨.١وما فوق، وارتفعت إلى  ١٥في المائة في الفئة العمرية  ١٦.٧بلغت نسبة البطالة 

  .٢٠٠٦في المائة في عام  ١٧.٥، ثم انخفضت إلى ٢٠٠٣
  

  عن واقع الشباب في العراق ألغراض الخطة الخمسية للسنوات الواردة البيانات  وتشير  
فقد بلغ نصيب .  إلى أن البطالة تسجل معدالت مرتفعة وسط الشباب وال سيما اإلناث منهم ٢٠١٤-٢٠١٠

وسجل .  في المائة ١٧في المائة، وكان نصيب الشابات  ٢٨الشباب من الجنسين في القوى العاملة حوالى 
في  ٢٥.٢في المائة مقابل  ٣٣.١(المدن  في اط االقتصادي للشباب في الريف نسبة تجاوزت هذا النشاطالنش
في المائة من إجمالي البطالة لدى السكان في  ٥٠حوالى  ٢٠٠٦أما البطالة فكانت نسبتها في عام ).  المائة

بطالة الشباب في عام  في المائة من مجموع ٦٣وبلغت بطالة الشابات .  سنة ٦٤-١٥الفئة العمرية 
٥٠(٢٠٠٦(.  

  
في المائة من  ١٢.٥الذي تناول تجربة لبنان أن  )٥١(من ناحية أخرى، ورد في التقرير الوطني  

في المائة منهم كانوا  ٧٠.٨، و٢٠٠٤سنة كانوا يعملون في عام  ١٩و ١٥الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
وأظهر التقرير أن .  الملتحقين بالتعليم أوالعاملين  خارج نطاق كانوافي المائة منهم  ١٣.٥ملتحقين بالتعليم، و

في المائة يتابعون الدراسة، بينما  ٣٤سنة يعملون مقابل  ٢٤-٢٠في المائة من الشباب في الفئة العمرية  ٤٠
لمائة في ا ٢٧.٢وبلغت نسبة البطالة .  في المائة منهم خارج نطاق العاملين أو الملتحقين بالتعليم ٢٣.٤يبقى 

تفاقمت  وبالتالي، فقد.  سنة ٢٤-٢٠في المائة في الفئة العمرية  ١٧.٣سنة، و ١٩-١٥في الفئة العمرية 
 ١٩-١٥في المائة في الفئة العمرية  ٢١.٩، حيث كانت تبلغ ١٩٩٦ظاهرة البطالة في لبنان مقارنة مع عام 

  .سنة ٢٤-٢٠في المائة في الفئة العمرية  ١٦.٣سنة، و
  

                                                  
  .٢٠٠٦در إحصائية عربية ودولية، مصا مرتكزة علىتقديرات  ،منظمة العمل العربية  )٤٨(

 جمهورية العراق،تجربة  وا لبرنامج العمل العالمي للشباب،التقرير الوطني حول استجابة بلدان اإلسك، نوال عباس المهدي  )٤٩(
  .، مرجع سبق ذكرهلتنميةالتخطيط لالشباب في عملية قضايا إدماج : ع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعياجتما

  . ٢٠٠٩ يوليو/تموز ،، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، جمهورية العراققسم تنمية الموارد البشرية  )٥٠(

ستجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب، التقرير الوطني حول ا، خيرية قدوح ومريانا الخياط الصبوري  )٥١(
إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية، مرجع سبق : اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي، تجربة الجمهورية اللبنانية

  .ذكره



  

  

، فقد أورد بأن بيانات وزارة االقتصاد لعام )٥٢(ر الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدةأما التقري  
في  ٨٣.٢(ضمن القوى العاملة ) سنة ٢٤- ١٥(من الشباب اإلماراتي  ٤٣.٧٩٨تشير إلى وجود  ٢٠٠٥

ت تتناقض مع وإن المفارقة الكبيرة بين العاملين والعامال).  في المائة منهم إناث ١٦.٨المائة منهم ذكور و
وتعزى هذه .  فاإلناث يمثلن ثالثة أرباع المجموع الكلي للطلبة.  نسب كل منهما في مرحلة التعليم الجامعي

بالكليات  قالمفارقة إلى التحاق الذكور الشباب بالعمل في سن مبكرة، حيث تسمح لهم قوانين الدولة بااللتحا
ود فرص عمل تناسبهم لدخول هذا السوق بدالً من العسكرية والشرطة لالنخراط بها كضباط، وإلى وج

وتعزى هذه المفارقة كذلك إلى ارتفاع  . أما اإلناث فيواصلن التعليم الجامعي.  مواصلة الدراسة الجامعية
  .نسبة الطالب الجامعيين الذين يختارون متابعة الدراسة خارج البالد في جامعات بلدان أجنبية

  
، يظهر ارتفاع معدل البطالة بين )٥٣(عدته الجمهورية العربية السوريةالتقرير الوطني الذي أ يوف  

في المائة من القوى العاملة الشبابية في  ١٨.٣سنة إلى حوالى  ٢٤و ١٥الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
).  في المائة ١٢.٧(أعلى منه بين الذكور ) في المائة ٤٦.١(وكان هذا المعدل بين اإلناث .  ٢٠٠٦عام 
في المائة من إجمالي المتعطلين الذين تتراوح أعمارهم بين  ٥٨.١بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل و

خصائص أساسية للبطالة في الجمهورية العربية السورية، ثالث وخلص التقرير إلى تحديد .  سنة ٦٤و ١٥
  تتركز بين الشباب؛ البطالة أن ) ب(البطالة في الريف أكثر حدة مما هي عليه في المدن؛ أن ) أ: (وهي

  .أربعة أضعاف معدل البطالة لدى الذكور يقارباإلناث  لدىالبطالة  معدل أن) ج(
  

، ورد أن نسبة المشاركة االقتصادية للشباب )٥٤(وفي التقرير الوطني الذي تناول تجربة سلطنة عمان  
حسب بيانات تعداد السكان لعام في المائة ب ٣٢.٥سنة هي حوالى  ٢٤و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بين 

ويستقطب القطاع العام غالبية الشباب ).  ناثلدى اإلفي المائة  ٢١ذكور وال لدىفي المائة  ٤٤( ٢٠٠٣
، تجاوزت نسبة العمانيين الذين يحملون شهادة دبلوم أو درجة جامعية ويعملون في ١٩٩٦ففي عام .  العاملين

ذا يعزى إلى ارتفاع األجور، والمزايا الجيدة، واألمن الوظيفي، والمكانة وه.  القطاع العام الثمانين في المائة
  .االجتماعية التي يحظى بها موظفو القطاع العام

  
هامة حول التحديات الرئيسية التي تواجهها إلى ما تقدم، يمكن استخالص استنتاجات  استناداً  

فأسواق العمل العربية تشهد .  ان العربيةتوسيع عمالة الشباب في البلدالرامية إلى خطط السياسات وال
انخفاضا في معدالت النشاط االقتصادي، وارتفاعا في معدالت البطالة وسط الشباب العربي، وال سيما اإلناث 

   . منهم
  

في  ٢٧من االحتالل والنزاعات، حيث قدرت بنحو  يوترتفع نسب بطالة الشباب في البلدان التي تعان  
في المائة في فلسطين في  ٢٩.٨، وبنحو ٢٠٠٦في المائة في عام  ١٧.٥، و٢٠٠٤عام المائة في العراق في 

  .٢٠٠٨في المائة في عام  ٢٨، و٢٠٠٦عام 

                                                  
التقرير الوطني حول استجابة  دوار، جمال الحمادي، وعلي الشحي، وندا المرزوقي، وعلي سيف الذباحي، وعبد الرحمن  )٥٢(

: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي، بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب، تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية، مرجع سبق ذكره

ير الوطني حول استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب في الجمهورية التقر ياسين الخليفة ووضاح الركاد،  )٥٣(
  .إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية، مرجع سبق ذكره: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي، العربية السورية

تجربة سلطنة  ،ن اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشبابالتقرير الوطني حول استجابة بلداكوثر بنت حمد الفارسي،   )٥٤(
  .إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية، مرجع سبق ذكره: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي، عمان



  

  

وتتركز البطالة في البلدان العربية بين خريجي المدارس الثانوية والجامعات مقارنة بخريجي   
متطلبات سوق العمل، ومخرجات التعليم، ويعكس هذا الوضع التباعد بين .  المدارس االبتدائية أو األميين

في المائة أو أكثر  ٤٠ففي تونس مثالً، قدرت نسبة البطالة بحوالى .  والمهارات المكتسبة من نظام التعليم
وورد في .  )٥٥(في المائة بين الحاصلين على التعليم االبتدائي ٢٥بين الحاصلين على تعليم عال مقابل 

في المائة بين خريجي المدارس  ٣٠ردن أن معدل البطالة يبلغ حوالى التقرير الوطني حول تجربة األ
  .في المائة بين الحاصلين على تعليم ابتدائي فقط ٨في المائة بين خريجي الجامعات، في مقابل  ١٥الثانوية، و

عن  ونبحثالذين يهجرة الشباب الذكور  ارتفاع شديد في معدالتم ارتفاع معدالت بطالة الشباب في أسه وقد
  .عمل خارج بالدهم

  
  الشباب والصحة  -جيم

  
حسب بتعداه يال يقتصر مفهوم الصحة بمعناه األشمل على خلو الجسد من األمراض والعجز بل   

التعريف المتفق عليه دولياً إلى االستمتاع بالصحة بأبعادها البدنية والنفسية واالجتماعية، واشتماله على كافة 
من هذا المفهوم الواسع النطاق، سجل العالم  وانطالقاً . جابية والحقوق اإلنجابيةعناصر مفردات الصحة اإلن

معظم مؤشرات صحة  يتطوراً ملحوظا، ال سيما منذ خمسينات القرن الماضي، وإن بدرجات متفاوتة، ف
  .البلدان المتقدمة والنامية على السواء ياألفراد والمجتمع ف

  
من أصحاب الحقوق والمصالح،  أساسياً من سكان العالم وجزءاً وأصبح الشباب، كونهم شريحة كبيرة  

تحسين تقديم الخدمات  يمجاالت تطوير النظم الصحية والطبية، وف يمن المستفيدين من التقدم المحرز ف
  .)٥٦(مناطق العالم كافة يف والشباب خصوصاً الصحية للمجتمع عموماً

  
القطاع الصحي، وتحسين إمكانات الحصول على االستثمارات في  وقد تحسنت هذه الخدمات بفضل  

خدمات مياه الشرب والمرافق الصحية، وبرامج تغذية األطفال، وإدراج التثقيف الصحي في المقررات 
وأحرز تقدم خاص في مجال الصحة اإلنجابية، حيث .  وسيع نطاق الشمول لبرامج التحصينالمدرسية، وت

وازدادت أعداد .  سبة الوفيات النفاسية في صفوف الشاباتتدنت نسبة الخصوبة غير المرغوب فيها ون
الشباب والشابات ممن لديهم معرفة صحيحة وشاملة بكيفية تجنب األمراض المنقولة جنسيا، بما فيها اإليدز، 

  .)٥٧(بالمقارنة مع ما كانت عليه في أي وقت مضى
  

اب في عالم اليوم بما يكتنفه ولكن بالرغم من هذا التطور، ما زالت مخاطر كبرى تهدد صحة الشب  
 ويتصل العديد من هذه التعقيدات بأوجه الالمساواة والتفاوتات.  أوجه الحياة في مختلف من تعقيدات شائكة

وتأتي .  الحقوق بين الجنسين، وبين الريف والحضر، وبين األغنياء والفقراء، وبين المتعلمين واألميينفي 
نسبياً، إال أنها تظل فترة حرِجة عندما تقترن مع األخطار والتداعيات  إطار العمر اآلمنفي  مرحلة الشباب

) سنة ٢٤-١٥(فقد أصبح الشباب .  سلوكيات وتصرفات خطرة وتترافق معتهدد حياة الشباب التي  الصحية

                                                  
)٥٥(  World Bank. World Development Report 2006: Equity and Development (World Bank. Washington, D.C., 2006)  .  

)٥٦(  United Nations, Department of Economic and Social Affairs, op. cit..  

)٥٧(  http://www.measuredhs.comDemographic and Health Surveys, MEASURE DHS Home. . 



  

  

، وأصبح معدل اإلصابات باإليدز في )٥٨(في العالمباإليدز في المائة من مجموع المصابين حديثاً  ٤٥يشكلون 
  .أوساط الشابات ال يقل عن ضعفه في أوساط الشبان

  
وبشكل عام، تمثل اإلصابة العرضية باألمراض السبب الرئيسي لوفيات الشباب في جميع مناطق   

 ١٩- ١٥وتعتبر حوادث الطرق السبب الرئيسي لوفيات الشباب عالمياً ضمن الفئة العمرية .  العالم تقريباً
وتشكل أنماط العيش المتغيرة مخاطر .  )٥٩(سنة ٢٤-٢٠الفئة العمرية  سنة، والسبب الرئيسي الثاني في

  .جديدة على الصحة الجسدية والعقلية للشباب
  

وترتبط أنماط اإلستهالك المتغيرة وعادات الترفيه الجديدة بالسمنة المتزايدة التي تتحول حالياً إلى   
وفي الكثير من البلدان، تندرج السمنة .  السواء خطر رئيسي يهدد الشباب في البلدان المتقدمة والنامية على

  .)٦٠(ضمن األسباب العشرة األولى للمرض الذي يمكن الوقاية منه وللوفاة
  

وعلى مستوى اإلقليم العربي، يتأثر الوضع الصحي للشباب بحصاد األوضاع المجتمعية، والبيئية،   
كيفاً، ونمط توزيع هذه الخدمات على مختلف فئات واالقتصادية والسياسية، وبنوعية الخدمات المتاحة كماً و

وتظهر أبرز المشكالت الصحية للشباب مع .  المجتمع وعلى المناطق الجغرافية المختلفة من ريفية وحضرية
دخولهم مرحلة المراهقة وما بعدها، خاصة ما اصطلح عليه بالسلوك الخطر من المنظور الصحي والجسدي، 

تزال نسبة األطفال ناقصي الوزن مرتفعة، وهم سيصبحون شبابا في غضون عقد  فال.  والنفسي واالجتماعي
في المائة في عام  ١٧.٣وقد شهدت هذه النسبة تراجعا على المستوى اإلقليمي من .  أكثرمن الزمن أو 

نمواً ، إال أنها ال تزال أعلى لدى ربع أطفال البلدان العربية األقل ٢٠٠٠في المائة في عام  ١٢.٧إلى  ١٩٩٥
  .)٦١()٢٠٠٠في المائة في عام  ٢٧.٤(
  

  عتبر اإلقليم العربي من أقل أقاليم العالم إصابة بهذا المرض حيث أما فيما يتعلق بفيروس اإليدز، في
إنما تجدر اإلشارة إلى أن التقديرات تكون .  ٢٠٠٤في المائة بين البالغين في عام  ٠.٣بلغت نسبة اإلصابة 

  .راً إلى تردد المصابين في الكشف عن هويتهم بسبب الوصمة االجتماعيةعادة أقل من الواقع نظ
  

ورد أن عدد اإلصابات باإليدز المبلغ عنها شهد  )٦٢(وفي التقرير الوطني الذي تناول تجربة اليمن  
إصابة في عام  ١٢٣إصابة مقابل  ٥٣٠حيث وصل إلى  ،مقارنة باألعوام السابقة ٢٠٠٧زيادة كبيرة في عام 

 ٢٠٧٥قد بلغ  ٢٠٠٧-١٩٩٠فعدد اإلصابات المسجلة خالل الفترة .  ٢٠٠٥إصابة في عام  ٢٢٨، و٢٠٠٦
إصابة، وهو يتطلب تعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية في 

  .مجال التوعية حول اإليدز وطرق الوقاية منه

                                                  
، )اإليدز(نقص المناعة المكتسب متالزمة /التقرير السنوي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بنقص المناعة البشرية  )٥٨(

٢٠٠٨.  

  ).٢٠٠٧(، الشباب والسالمة على الطرقمنظمة الصحة العالمية،   )٥٩(

)٦٠(  World Health Organisation, Regional Office for Europe. Prevalence of excess body weight and obesity in children 
and adolescents. Fact sheet No. 2.3. May 2007.                                                                                                                                            

 .، مرجع سبق ذكره٢٠٠٧ ،الشباب والسالمة على الطرقمنظمة الصحة العالمية،   )٦١(

  .مرجع سبق ذكرهمنصور علي البشيري،   )٦٢(



  

  

في معدالت  ملحوظاً انخفاضاً )٦٣(من ناحية أخرى، أظهر التقرير الوطني الذي تناول تجربة األردن  
وأشار التقرير إلى .  في توقع الحياة عند الوالدة وفيات الرضع واألطفال واألمهات، وارتفاعاً ملحوظاً أيضاً

فقد .  إليدز وكيفية الوقاية منهانتشار الوعي وسط أفراد المجتمع، ومنهم الشباب، بطرق انتقال فيروس ا
في المائة بين الشباب األردنيين الذين  ٨٩أظهرت البيانات انتشار الوعي باألمراض المنقولة جنسياً بنسبة 

وعي  ولكن.  )٦٤(في المائة بين الذين تلقوا تعليماً أساسياً ٨٠سنة، وبنسبة  ٢٤و ١٥تتراوح أعمارهم بين 
فقد أشار مسح أجرته .  زال دون المستوى المطلوبي الالصحة اإلنجابية الشباب بقضايا الصحة العامة و

دائرة اإلحصاءات العامة في األردن حول اتجاهات الشباب األردني وممارساته في ميدان الصحة اإلنجابية 
في المائة من المراهقين والشباب ال يعرفون معنى الصحة اإلنجابية،  ٣٧إلى أن  )٦٥(٢٠٠٠والتخطيط لعام 

في  ١٤في المائة باألمومة اآلمنة، و ١١في المائة منهم ربطوا مفهوم الصحة اإلنجابية بتنظيم األسرة، و ١١و
  .في المائة بالرعاية ما بعد الوالدة ١٤في المائة بالرعاية ما قبل الوالدة، و ١٦المائة بالوالدة اآلمنة، و

  
أن أنماط الحياة والممارسات  )٦٦(السعودية وأظهر التقرير الوطني الذي تناول تجربة المملكة العربية  

وتشير البيانات الواردة في مسح صحة .  الضارة، مثل التدخين، تؤثر سلباً على الوضع الصحي للشباب
سنة  ١٩و ١٥في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  ٣إلى أن  ١٩٩٦األسرة السعودي لعام 

.  سنة هم من المدخنين ٢٩-٢٠ئة من الشباب في الفئة العمرية في الما ١٢.٨يمارسون عادة التدخين، و
فالبداية المبكرة لإلنجاب قد .  ويتأثر الوضع الصحي للشابات كثيراً بالعمر الذي يبدأن فيه الحياة اإلنجابية

وتشير البيانات الواردة في تعداد السكان .  تتسبب في نشوء بعض التعقيدات التي تؤثر على صحتهن
إلى أن نسب اإلعاقة وسط الشبان أعلى منها بين الشابات، وقد يرجع هذا االختالف  ٢٠٠٤ن لعام والمساك

  .إلى تغير نمط الحياة خاصة في ما يتعلق باإلعاقة التي تكون نتيجة للتعرض للحوادث
  

 ٥إلى أن نحو  ١٩٩٦إضافة على ذلك، تشير البيانات الواردة في مسح صحة األسرة السعودي لعام   
عاماً قد بدأن حياتهن اإلنجابية، وتتأثر نسبة هؤالء الفتيات  ١٩-١٥المائة من الفتيات في الفئة العمرية  في

من ناحية أخرى، أظهرت الدراسات ارتباط السن المبكر لإلنجاب .  بالعمر وبمكان اإلقامة وبمستوى التعليم
في هذا المسح إلى أن أكثر من ربع  وتشير البيانات الواردة.  بتردي الوضع الصحي لألمهات واألطفال

في  ٨اللواتي أنجبن وهن دون العشرين سنة عانين من تعسر الوضع، ونحو ) في المائة ٢٧.٦(األمهات 
  .)pre-term(المائة منهن وضعن في وقت مبكر 

  
وفي ضوء ما تقدم، يمكن استخالص بعض اإلشكاليات والتحديات التي تعوق محاوالت تعزيز التنمية   

  .البلدان العربية يحية للشباب فالص
  

الشباب من األخطار الصحية الناجمة عن ظروف المجتمع ومعتقداته وتقاليده، ومن يعاني أوالً،   
.  الطعام غير الصحيفي  سلوكياته الفردية الضارة مثل التدخين وتناول المواد الكحولية والمخدرات واإلفراط

  .درجة معينة من درجات الخطر على صحة الشباب وكل واحدة من هذه العادات الضارة تحمل

                                                  
تجربة المملكة األردنية .  التقرير الوطني حول استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب، محمود السرحان  )٦٣(
  .مرجع سبق ذكره إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية،: اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي، الهاشمية

  .دائرة اإلحصاءات العامة المملكة األردنية الهاشمية،  )٦٤(

  .المرجع نفسه  )٦٥(

  .مرجع سبق ذكرهأحمد بن ناصر الطيار،   )٦٦(



  

  

يفتقر الشباب إلى المعرفة الكافية بعواقب تصرفاته وأفعاله، كعدم حصوله من المصادر ثانياً،   
المعتمدة كالمؤسسات الصحية، وقنوات المعرفة التقليدية على المعلومات المتعلقة بخدمات الصحة اإلنجابية، 

  .الوقائية منها والعالجية
  

يعاني الشباب افتقاره إلى البيئة الصحية، وعدم وجود نظم الدعم التي تعزز أنماط سلوكية معينة ثالثاً،   
تحترم الحاجات الخاصة  يالحياة اليومية لرفع المستوى الصحي والغذائي، وأماكن تواجد الخدمات الت يف

  .للشباب
  

علومات والخدمات المتاحة للبالغين تعاني مجموعات عربية كثيرة من نقص حاد في المرابعاً،   
وحاالت الحمل غير المرغوب  سية، وحمايتهم من اإلنجاب المبكرلمساعدتهم في فهم الحياة اإلنجابية والجن

  .فيه، ومن األمراض التي تنتقل عن طريق اإلتصال الجنسي ومن ختان اإلناث، وما إلى ذلك من ممارسات
  

لذا تأتي .  لسياسات والبرامج الخاصة بصحته وصحة المجتمعوضع ا يال يشارك الشباب فخامساً،   
  .الخدمات ناقصة أو خالية من المدخالت ذات األولوية في تنمية صحة الشباب

  
  الشباب والمشاركة في الحياة العامة  -الد

  
مشاركة الشباب مشاركة "وما بعدها، ضمن بند  ٢٠٠٠ينص برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة   

تستند قدرة مجتمعاتنا على التقدم إلى جملة : "على ما يلي" ة وفعالة في حياة المجتمع وفي اتخاذ القراراتكامل
بأنه وأضاف  . "عناصر، من بينها قدرتها على إدماج إسهام الشباب ومسؤوليتهم في تصميم مستقبلها وبنائه

االجتماعية والسياسية، باعتباره أمراً ذا وهو تمكين الشباب من المشاركة االقتصادية و(...) ثمة شرط يلزم "
  .)٦٧("أهمية بالغة

  
ويتمتع الشباب الذين تتاح لهم فرص المشاركة في حياة مجتمعاتهم بإمكانات أفضل لالنتقال إلى   

، والحاالت التي تمكنت فيها وفي الحاالت التي كانت فيها مشاركة الشباب أكثر اكتماالً.  مرحلة الرشد بنجاح
.  ن االستفادة من قوى العمل الشبابية الضخمة، شكل الشباب قوة إيجابية دافعة في تنمية مجتمعاتهمالبلدان م

فالمشاركة في مجالس الشباب الوطنية والمساهمة في إعداد األوراق الخاصة باستراتيجية الحد من الفقر هي 
، ففي أفريقيا مثالً.  نع القرارثمرة جهود فعالة على المستوى العالمي من أجل تعزيز مشاركة الشباب في ص

تظهر أمثلة مختلفة كيفية إقبال الشباب على المشاركة في معالجة المشاكل اإلقتصادية واالجتماعية ذات 
نشطة االندماج اإلجتماعي، وتمد الشباب بالمهارات الالزمة لسوق العمل، وتعزز هذه األ.  )٦٨(الجذور العميقة

ولكن مشاركة الشباب بشكل كامل في المجتمع ال تزال دونها .  تنمية المجتمعوللمشاركة في التنمية الوطنية و
  .عقبات

  

                                                  
  .مرجع سبق ذكره، وما بعدها ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة األمم المتحدة،   )٦٧(

)٦٨(  Maira, S. 2008. Expert Group Meeting on Goals and Targets for the World Programme of Action for Youth: “Youth 
in Civil Society” and “Youth and their Well-being”, 19-21 May 2008, United Nations, New York.                                                          



  

  

فقد أظهر تقرير حول مشاركة الشباب .  ففي المنطقة العربية، ال تزال مشاركة الشباب محدودة  
ب العربي صدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن الشبا )٦٩(العربي في التخطيط لألهداف اإلنمائية األلفية

فهذه السلطات ال تضم شبابا بالمعنى .  مستبعد عن المشاركة في السلطة التشريعية، أو البرلمانات العربية
  .، بل غالبية أعضائها هم من البالغين وفي أعمار متقدمة)سنة ٣٠سنة أو حتى  ٢٤إلى  ١٥(للتعريف  المحدد

  
تعنى بها البرلمانات العربية بلجان  من ناحية أخرى، لم تخصص معظم النشاطات الشبابية التي  

لم يكن لديها سوى نظرة ومنفصلة بل ُأدرجت ضمن لجان أخرى تعنى بشؤون الرياضة أو الثقافة أو األسرة، 
وأظهرت بعض الدراسات التي تناولت الشباب العربي في الجمعيات األهلية .  جزئية لقضايا الشباب العربي

ألغراض خاصة، وال يشاركون في مجالس إدارات الجمعيات إال بنسب أن الشباب يوظفون في الجمعيات 
محدودة تعتمد أحياناً على التعيين واالختيار، وأنهم يشاركون في نشاطات ال تتناسب وخبراتهم ومهاراتهم، 

وفي هذا السياق، يعي الشباب أهمية المشاركة .  )٧٠(وأن الكبار يتحكمون في عملية مشاركة الشباب وآلياتها
جدواها لهم ولمجتمعهم، وهم يرغبون فيها إال أنهم يعزفون عن المشاركة السياسية لعدم ثقتهم بإجراءاتها، و

  .)٧١(ال يعبرون إال عن مصالحهم الشخصية فقطقد وبنتائجها وبالفائزين فيها الذين 
  

ليمني في أن مشاركة الشباب ا )٧٢(وفي هذا السياق، أظهر التقرير الوطني الذي تناول تجربة اليمن  
فقد تأسس عدد .  صنع القرار ما تزال متدنية، وإن كانت قد شهدت نوعاً من التحسن خالل السنوات الماضية

من المنظمات واالتحادات الشبابية التي تتولى الدفاع عن قضايا الشباب، وتمثلهم في المحادثات مع الحكومة 
  .االقتصادية والثقافية للشبابوالجهات الخارجية، وتقدم العديد من الخدمات السياسية و

  
أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية للدولة  )٧٣(وأظهر التقرير الوطني الذي تناول تجربة قطر  

والذي منح الشباب  القاضي بتنظيم المجلس البلدي المركزي، ١٩٩٨لسنة  ١٢بدأت مع صدور القانون رقم 
وشهدت جامعة قطر ومركز .  ر عن جنس المرشحح والمشاركة في التصويت، بغض النظالحق في الترش

شباب الدوحة والمركز الثقافي العربي للتدريب واالستشارات إطالق مبادرات ودورات تدريبية تهدف إلى 
تعميق الوعي عند الشباب والمواطنين حول المشاركة في الحياة السياسية وتعزيز قدراتهم، ودعم جهود المرأة 

  .في الترشيح
  

ر طاقاته من خالل العمل التطوعي أن الشباب يفج )٧٤(تقرير الوطني لسلطنة عمانوورد في ال  
باعتباره عامالً مكمالً للعمل الحكومي، ومسانداً لبعض األجهزة الحكومية ذات العالقة بالخدمات المباشرة 

ت فراغهم وتخصص الحكومة لهؤالء الشباب أجوراً هدفها األساسي تشجيعهم على استثمار أوقا.  للمجتمع
                                                  

)٦٩(  United Nations Development Programme (UNDP), Department of Economic and Social Affairs, Regional Bureau 
for Arab States, 2006. Arab Youth Strategizing for the MDGs.                                                                                                                     

التحديات : الفرص والمعوقات، تقرير الشباب العربي والمشاركة –ة الشباب العربي في الجمعيات األهليعبير أمين فريد،   )٧٠(
  .، الفصل الرابعوفرص التغيير

  .المصدر نفسه، الفصل الخامس  )٧١(

  .مرجع سبق ذكره.  منصور علي البشيري  )٧٢(

اجتماع  ،ة دولة قطرتجرب ،التقرير الوطني حول استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشبابعبد اهللا الحمادي،   )٧٣(
  .مرجع سبق ذكره إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية،: الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي

التقرير الوطني حول استجابة بلدان اإلسكوا لبرنامج العمل العالمي للشباب، تجربة سلطنة كوثر بنت حمد الفارسي،   )٧٤(
  .مرجع سبق ذكره إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية،: اإلنصاف االجتماعي اجتماع الخبراء حول تعزيز، عمان



  

  

وتعتبر المجموعات .  في نشاط مفيد يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، ال سيما منهم الباحثون عن عمل
المعنية بدعم صحة المجتمع من أهم صور الخدمة االجتماعية التطوعية التي يقوم بها الشباب في السلطنة 

ه المجموعات إلى مساعدة المؤسسات وتهدف هذ.  بإشراف دائرة المبادرات المجتمعية في وزارة الصحة
الصحية في تعزيز التوعية الصحية ونشرها بين أفراد المجتمع من خالل عملها كقنوات اتصال بين الخدمات 

في جميع واليات  ينالثالثة آالف موزع ٢٠٠٨وقد تجاوز عدد المتطوعين فيها في عام .  الصحية والمجتمع
وأطلقت مبادرة من أجل استغالل طاقات الشباب بشكل .  ين عن عملالسلطنة، وغالبيتهم من الشباب الباحث

للحركة التطوعية  وتعتبر الحركة الكشفية أيضاً مثاالً.  إيجابي للمشاركة في تدريس فصول محو األمية
وللشباب دور كبير أيضاً في المهرجانات السياحية .  للشباب في السلطنة، وتتصل برامجها مباشرة بالبيئة

وقد ظهرت أسمى صور الخدمة .  ظمها السلطنة مثل مهرجان مسقط، ومهرجان الخريف في صاللةالتي تن
فقد .  ٢٠٠٧يونيو /التطوعية لدى الشباب بعد اإلعصار المداري جونو الذي ضرب السلطنة في حزيران

  وفي إعادة شكل الشباب حينها قدوة للعمل التضامني وتعاونوا في مساعدة المنكوبين وإمدادهم بالمعونات، 
  .بناء المدن

  



  

  

  اآلثار المترتبة على سياسات التنمية  -ثالثاً
  

  استعراض السياسات المتعلقة بالشباب والمتبعة حالياً في بلدان اإلسكوا  -ألف
  

عن الجهات الرسمية يتضمن توجهات  صادراً يمكن تعريف السياسة الوطنية للشباب باعتبارها نصاً  
وتبنى هذه السياسة على دراسة معمقة لواقع الشباب في البلد المعني من أجل .  بالبلد بخصوص قضايا الشبا

الوطنية في مجاالت التعليم والعمل والصحة  هاالتعرف على المشاكل التي تواجهها هذه الفئة، وأولويات
ينهم من لذلك تحدد أهداف وغايات من شأنها االرتقاء بأوضاع الشباب وتمك.  والمشاركة في الحياة العامة

المشاركة في عملية التنمية واالستفادة من عوائدها، وتوضع مؤشرات كمية ونوعية تساعد في متابعة التقدم 
  .المحرز نحو تحقيق هذه األهداف والغايات

  
لعمل المنظمات الحكومية  وطنياً وتتجلى أهم منافع السياسة الوطنية للشباب في كونها توفر إطاراً  

ومن الضروري ضمان .  قطاع الخاص في ما يتعلق بقضايا الشباب في البلد المعنيوغير الحكومية وال
، وإدماج )كسياسات التعليم والعمل والصحة(التناسق بين السياسة الوطنية للشباب والسياسات القطاعية 

  .السياسة الوطنية للشباب في خطط التنمية الوطنية الشاملة
  

إن الحكومات التي ": وما بعدها ما يلي ٢٠٠٠لشباب حتى سنة وقد ورد في برنامج العمل العالمي ل  
ع ولم تعتملم تضلة للشباب مدعوة ألن تفعل ذلك كوسيلة لمعالجة الشواغل د حتى اآلن سياسة وطنية متكام
وينبغي أن يتم ذلك كجزء من عملية مستمرة تنطوي على استعراض حالة الشباب .  المتصلة بالشباب
ضع برنامج عمل وطني شامل لعدة قطاعات ذي أهداف معينة محددة زمنياً وإجراء تقييم وتقييمها، وعلى و

  .)٧٥("منهجي للتقدم المحرز والعقبات المصادفة
  

السياسات والبرامج "حول  ٦٠/٢، اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار ٢٠٠٥وفي عام   
وما بعدها، وحثت  ٢٠٠٠امج العمل العالمي للشباب لسنة الذي أعادت فيه التأكيد على برن" المتصلة بالشباب

الحكومات على أن تضع، بالتشاور مع منظمات الشباب، سياسات كلية ومتكاملة لشؤون الشباب، استناداً إلى "
  .)٧٦("برنامج العمل العالمي، وأن تقيم تلك السياسات بانتظام في إطار متابعة برنامج العمل وتنفيذه

  
السياسة الوطنية للشباب، شددت األمم المتحدة في قرارتها وتقاريرها وأدبياتها  وحول آلية وضع  

  :المختلفة على النقاط التالية
  

الحكومية وغير  أهمية وضع السياسة الوطنية للشباب بالتعاون بين مختلف الجهات الوطنية  )أ(  
  الحكومية المعنية؛

  
  وضع السياسات الوطنية الخاصة بهم؛ولوياتهم وأهمية إشراك الشباب في تحديد احتياجاتهم وأ  )ب(  

  
  .أهمية تعاون الحكومات مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة  )ج(  

                                                  
 .، مرجع سبق ذكره٣١ ص، وما بعدها ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة األمم المتحدة،   )٧٥(

 ٢٧من جدول األعمال،  ٦٢البند  ، الدورة الستون،السياسات والبرامج المتصلة بالشباباألمم المتحدة، الجمعية العامة،   )٧٦(
  .)A/RES/60/2(، ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول



  

  

  :في القرار المذكور أعاله ما يليفقد جاء   
  
تسلم بأن تنفيذ برنامج العمل العالمي وتحقيق األهداف اإلنمائية (...) إن الجمعية العامة "

سيما األهداف الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية، يتطلبان  المتفق عليها دولياً، ال
مشاركة تامة وفعالة من الشباب ومنظماتهم وغيرها من منظمات المجتمع المدني على الصعد 

  المحلي والوطني واإلقليمي والدولي؛
  

منظمات غير تهيب بالحكومات والمنظمات والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة وال(...) 
الحكومية إقامة شراكات قوية من أجل زيادة االستثمارات لصالح الشباب وتشجيع المشاركة 
التي يقودها الشباب من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً، ال سيما األهداف 

  الواردة في اإلعالن بشأن األلفية؛
  

دة تنظيم مشاورات إقليمية، في حدود الموارد تطلب إلى اللجان اإلقليمية لألمم المتح(...) 
  .)٧٧("المتاحة لها، مع الدول األعضاء ومنظمات الشباب لتقييم تنفيذ برنامج العمل العالمي

  
قد شدد على أهمية التنسيق بين الجهات  )٧٨(، كان برنامج العمل العالمي للشباب١٩٩٥ومنذ عام   

  :الوطنية المعنية بقضايا الشباب
  

يل تعزيز االهتمامات المتصلة بالشباب في األنشطة اإلنمائية عن طريق وجود تسهويمكن "
وينبغي لهذه .  آليات متعددة المستويات للتشاور ونشر المعلومات والتنسيق والرصد والتقييم

اآلليات أن تكون ذات طابع شامل لعدة قطاعات ونهج متعدد االختصاصات وان تنطوي على 
ات المتصلة بالشباب ومنظمات الشباب غير الحكومية الوطنية إشتراك اإلدارات والوزار

  .والقطاع الخاص
  

وقد يلزم بذل جهود خاصة وإضافية لوضع ونشر أطر نموذجية للسياسات المتكاملة ولتحديد 
وتنظيم توزيع مناسب للمسؤوليات فيما بين الكيانات الحكومية وغير الحكومية المعنية 

كما يمكن توجيه جهود خاصة وإضافية نحو تقوية القدرات  . بالقضايا المتصلة بالشباب
الوطنية المتعلقة بجمع البيانات ونشر المعلومات وإجراء البحوث ودراسات السياسة العامة 

  .والتخطيط والتنفيذ والتنسيق وتقديم الخدمات التدريبية واالستشارية
  

ضع سياسات وبرامج متكاملة وينبغي تعزيز آليات التنسيق الوطنية على النحو المناسب لو
والحكومات مدعوة، حيثما ال توجد هذه اآلليات، إلى العمل على ايجادها على .  للشباب

  ."أساس متعدد األصعدة وشامل لعدة قطاعات
  

  وتتوزع بلدان اإلسكوا إلى ثالث مجموعات وفقاً للمنهجية التي تعتمدها في التخطيط للشباب   
  ):أدناه ٣الشكل (

                                                  
  .، مرجع سبق ذكرهA/RES/60/2الجمعية العامة قرار األمم المتحدة،   )٧٧(

  .، مرجع سبق ذكره٣٢و ٣١، الصفحتان وما بعدها ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة األمم المتحدة،   )٧٨(



  

  

  منهجية التخطيط للشباب في بلدان اإلسكوا  -٣الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لمجموعة األولى، التي تضم البلدان التي تملك سياسة وطنية للشباب، يلقي هذا التقرير وضمن ا  
  .الضوء على تجربة كل من األردن والبحرين

  
  تجربة األردن  - ١

  
ستجابة لتوجيهات صاحب ا) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( )٧٩(تأتي االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن  

وقد استخدمت في إعداد .  الجاللة الملك عبد اهللا الثاني بضرورة وضع الشباب على سلم األولويات الوطنية
هذه االستراتيجية منهجية علمية تشاركية تعاونت فيها المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات 

س المجلس األعلى للشباب، بأن االستراتيجية الوطنية ويوضح معالي السيد عاطف عضيبات، رئي.  الدولية
وتقوم هذه االستراتيجية بتحليل .  للشباب في األردن هي وثيقة مكتوبة تلتزم بها مؤسسات الوطن والدولة

أوضاع الشباب في األردن حالياً، ثم تحدد رؤية عامة للشباب في المستقبل، وتبين اآلليات وخطط العمل 
  .ه الرؤية المستقبليةالمطلوبة لبلوغ هذ

  
  وتتلخص .  سنة ٣٠و ١٢ف هذه االستراتيجية الشباب بالسكان الذين تتراوح أعمارهم بين تعر

تنشئة وتنمية شباب واع لذاته وقدراته، منتم لوطنه ومشارك في تنميته وتطوره مشاركة حقيقية "رؤيتها في 
بوعي وثقة واقتدار ضمن بيئة داعمة وفاعلة، ومتمكن من التعامل مع متغيرات العصر ومستجداته 

  .)٨٠("وآمنة
  

تتكون وثيقة االستراتيجية من ثالثة أجزاء رئيسة، الجزء األول على فصلين، الفصل األول "و
عرض موجز ألهم سمات األردن األساسية ومؤشرات تنميته البشرية، ومفهوم الشباب 

نظرتهم ألنفسهم من حيث الحقوق وواقعهم في التنمية البشرية الوطنية، ونظرة الوطن لهم و
والواجبات واألولويات، وكذلك سياسات رعايتهم وأهم المؤسسات الحكومية واألهلية العاملة 

وفي الفصل الثاني تم التعريف بأهمية االستراتيجية ومبرراتها ومفاهيمها .  في هذا المجال
                                                  

، ورشة عمل التطلعاتواإلنجازات واآلفاق و لمملكة األردنية الهاشمية، المجلس األعلى للشباب، الرؤيااعاطف عضيبات،   )٧٩(
التقارير الوطنية ومنهجية توثيق اإلنجازات، اإلسكوا، بيروت، : تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب

 .٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ١٨-١٧

االستراتيجية ف، يالمملكة األردنية الهاشمية، المجلس األعلى للشباب بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيس  )٨٠(
 .٢٠٠٤، ٢٩ ص، م٢٠٠٩-٢٠٠٥الوطنية للشباب في األردن 

  ة األولىالمجموع
  

  .البلدان التي تملك سياسة وطنية للشباب

  المجموعة الثانية
  

البلدان التي تعمل حالياً على صياغة 
 .سياسة وطنية للشباب

  المجموعة الثالثة
  

البلدان التي ما زالت 
تتناول قضايا الشباب 

ضمن الخطط 
القطاعية وخطط 
 .التنمية الوطنية



  

  

دادها ومراحل العمل ومنطلقاتها، ومبادئها، ورؤيتها ورسالتها وسياساتها، ومنهجية إع
  .كذلك أهدافها االستراتيجية وكيفية تحقيقها.  والمشاركين فيه، وكلفتها التقديرية

  
أما الجزء الثاني، فقد تكون من ثالثة فصول، تناول الفصل األول محاور االستراتيجية 

 الشباب والمشاركة، الشباب واألنشطة الترويحية ووقت الفراغ، الشباب والحقوق(التسعة 
المدنية والمواطنة، الشباب والثقافة واإلعالم، والشباب وتكنولوجيا المعلومات والعولمة، 

وقد تم ).  الشباب والبيئةووالشباب والتعليم والتدريب، والشباب والعمل، والشباب والصحة، 
في هذا الفصل توضيح أهمية كل محور بالنسبة للشباب والشابات وواقعهم فيه، وكيف 

وفي الفصل الثاني، تم تحليل   .، وكيف ينظر الوطن إليهم ضمن المحور نفسهينظرون إليه
واقع الشباب ضمن كل محور، والذي تم على ضوئه تحديد أهداف اإلستراتيجية وسياساتها 

  .والتي تضمنها الفصل الثالث من هذا الجزء
  

منهما على خطة وجاء الجزء الثالث من وثيقة االستراتيجية في فصلين، اشتمل الفصل األول 
أما الفصل الثاني .  العمل لكل محور من المحاور بأهدافها وبرامجها وتدخالتها ونشاطاتها

من هذا الجزء، فقد تضمن التوصيات التي أمكن التوصل إليها والرامية إلى تعزيز مشاركة 
  .)٨١("الشباب والمؤسسات والمنظمات المعنية بتنفيذها

  

  لجاللة الملك عبد اهللا الثاني، المملكة األردنية الهاشميةمقتبسات عن كلمات   - ٣اإلطار 
  

علينا أن نستغل إمكانيات شبابنا الفكرية .  الشباب األردني أعظم مواطن القوة لدينا وأملنا للمستقبل"
واإلبداعية واإلنتاجية من أجل أن يواكب األردن المستجدات العالمية في القطاعات العلمية واالقتصادية 

  ".اعيةواالجتم
  

فال بد من بذل الرعاية والمساعدة لهم، ووضع البرامج والخطط لتأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم من "(...) 
تحمل المسؤولية، وتوجيه قدراتهم الخالقة نحو البناء والتقدم، وإيجاد فرص العمل لهم من خالل تنظيم 

لتوسع في مجاالت التعليم والتدريب سوق العمالة وضبطه إليجاد فرص عمل لألردنيين أوالً، ومن خالل ا
  ".المهني، فالوطن ال يبنى إال بأيدي وسواعد أبنائه

_________________  

  .٣مرجع سبق ذكره، ص  ،٢٠٠٩-٢٠٠٥االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن : المصدر

  
  تجربة البحرين  - ٢

  
في  ة العامة للشباب والرياضةالمؤسسوقد وقعت .  تولي البحرين تنمية الشباب أولوية خاصة  

على اتفاقية مع مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في البحرين بهدف تقييم  ٢٠٠٣أغسطس /آب
االستراتيجية الوطنية للشباب ووضع استراتيجية جديدة للشباب للسنوات الخمس المقبلة تتضمن المحاور 

  تكنولويجيا المعلومات واالتصاالت؛ ) ه(الثقافة؛ ) د(؛ العمل) ج(الصحة؛ ) ب(التعليم؛ ) أ: (التسعة التالية
وتركز  . الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان) ط(الرياضة والترفيه؛ ) ح(البيئة؛ ) ز(الضمان االجتماعي؛ ) و(

                                                  
 .١١- ١٠ صالمرجع نفسه،   )٨١(



  

  

سنة، على تعزيز  ٣٠-١٥االستراتيجية الوطنية للشباب، التي تعرف الشباب بالسكان في الفئة العمرية 
  .)٨٣(، )٨٢(وتحسين الفرص المتوفرة لهم للمشاركة في التنمية واالستفادة من عوائدها مهارات الشباب،

  
تقوم المؤسسة العامة للشباب والرياضة في البحرين بتنسيق هذه االستراتيجة بين الوزارات  

ضة، تسعى البحرين من خالل هذه االستراتيجية إلى دمج الرياو.  والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب
والتربية والتدريب، والصحة، والتوظيف في القطاعات اإلنتاجية باعتبارها أبعادا حيوية لتطور الشباب 

  .)٨٥(وقد اتخذت خطوات عملية لتنفيذ هذه االستراتيجية، ومنها إنشاء برلمان للشباب.  )٨٤(البحريني
  

ة سياسة وطنية للشباب، يلقي التي تضم البلدان التي تعمل حالياً على صياغالثانية،  لمجموعةوضمن ا 
، ٢٠٠٦أكتوبر /ففي تشرين األول.  هذا التقرير الضوء في ما يلي على تجربة الجمهورية العربية السورية

على مشروع دعم االستراتيجية الوطنية للشباب في  وقعت الحكومة السورية وصندوق األمم المتحدة للسكان
وقد أنجزت .  طيط الدولة والهيئة السورية لشؤون األسرةهيئة تخوتقوم بتنفيذ هذا المشروع .  سورية

  .حتى اليوم المراحل التالية نحو صياغة هذه االستراتيجية الجمهورية العربية السورية
  

جمع البيانات الحديثة والمفصلة حول واقع الشباب في مختلف المجاالت، من تعليم، وعمل، : أوالً  
وقد تم جمع البيانات الكمية من .  ونفسية، ومشاركة في الحياة العامةوأحوال معيشية، وصحة عامة وإنجابية 

وتمثل الهدف األساسي للمسح في تأمين .  خالل مسح ميداني حول التمكين والمشاركة المجتمعية للشباب
حول قضايا الشباب ) على مستوى المحافظات(قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة ومتكاملة وحديثة وقابلة للمقارنة 

معلومات عامة عن الشاب وأسرته ) أ: (وتضمنت استبانة هذا المسح األقسام الستة التالية.  )٨٦(لمختلفةا
  تمكين الشباب في مجال العمل؛ ) ج(تمكين الشباب في مجال التعليم؛ ) ب(والشابة وأسرتها؛ 

المواقف ) و( المواقف واالتجاهات في مجال الحياة األسرية؛) ه(تمكين الشباب في مجال الصحة؛ ) د(
من ناحية أخرى، تم جمع البيانات الكيفية .  واالتجاهات في مجال اإلدراك الشخصي والمشاركة المجتمعية

التي توزعت إلى عشر مجموعات  )Focus Groups(من خالل تنفيذ ثالثين مجموعة من المجموعات البؤرية 
لشمالية، وعشر مجموعات للمنطقة للمنطقة الجنوبية وعشر مجموعات للمنطقة الوسطى والساحلية وا

التعرف إلى آراء الشباب حول المعوقات واآلليات ) أ(وتتمثل أهداف عقد المجموعات البؤرية في .  الشرقية
االستفادة ) ب(التي يمكن أن تساهم في تمكينهم في مجاالت التعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة المجتمعية؛ 

جهات نظرهم حول طبيعة المعوقات التي تقف حائالً دون تمكين الشباب، من خبرات األهل وقادة الرأي وو
واالطالع على وجهات نظرهم حول السبل الفضلى لالستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم من أجل تحقيق 

  .)٨٧(ذاتهم والمشاركة بشكل فعال في بناء وطنهم
                                                  

)٨٢(  UNDP-Bahrain (2005). Bahrain National Youth Strategy.  Assessment Report. September 2005. 

)٨٣(  UNDP-Bahrain and the General Organization for Youth and Sports (2004). Operations Manual for the Formulation 
of the Bahraini National Youth Strategy and Action Plan. January 2004.                                                                                                    

  .٢٠٠٤المنظمات الحكومية والسياسة الوطنية للشباب في البحرين، دليل الشباب في الشرق األوسط،   )٨٤(
www.infoyouth.org/cd_rmed/Arabic/countrygov_ar/bahrgov_ar.htm. 

 .تبعات اجتماعية ورؤية مستقبلية، مرجع سبق ذكره: جتماعية، بروز فئة الشباباألمم المتحدة، اإلسكوا، نشرة التنمية اال  )٨٥(

أميرة أحمد، هيئة تخطيط الدولة، الهيئة السورية لشؤون األسرة، صندوق . محمد أكرم القش، متابعة وإشراف د. إعداد د  )٨٦(
 مشروع دعم االستراتيجية الوطنية للشباب في سورية، ؛يالتقرير الكم -ن والمشاركة االجتماعية للشباب التمكياألمم المتحدة للسكان، 

 .٢٠٠٧دمشق، 

أميرة أحمد، هيئة تخطيط الدولة، الهيئة السورية لشؤون األسرة، صندوق . محمد أكرم القش، متابعة وإشراف د. إعداد د  )٨٧(
دعم االستراتيجية الوطنية للشباب في سورية،  مشروع  ؛التقرير الكيفي -لمجتمعية للشباب التمكين والمشاركة ااألمم المتحدة للسكان، 

 .٢٠٠٧دمشق، 



  

  

في مختلف المجاالت بهدف  مع السوريالمجتإعداد التقارير والدراسات حول واقع الشباب في  :ثانياً  
وتم إعداد .  إلقاء الضوء على المشاكل التي يواجهونها، والتي ينبغي تناولها في االستراتيجية الوطنية للشباب

تقرير كمي عرض نتائج المسح الميداني حول التمكين والمشاركة المجتمعية للشباب، وتقرير كيفي عرض 
كذلك أعدت دراسات تحليلية معمقة تناولت خمسة مجاالت .  جموعات البؤريةالنتائج التي خلصت إليها الم

  األحوال المعيشية؛ ) ج(التعليم؛ ) ب(الصحة العامة والصحة اإلنجابية؛ ) أ: (ذات أولوية هي
وقد تضمنت جميع هذه الدراسات توصيات بشأن  . المشاركة المجتمعية) ه(النوع اإلجتماعي؛ ) د(

  .سوريةنية للشباب في االستراتيجية الوط
  

  ديمغرافية-أهمية استهداف الشباب كفئة اجتماعية  -باء
  

ديمغرافية من مجموع السكان، تماماً كما هي حال األطفال وكبار السن على -الشباب فئة اجتماعية  
ماعية وهم فئة اجت.  سنة ٢٤و ١٥ينتمون إلى فئة عمرية معينة بين  غرافية ألنهمديمهم فئة ف.  سبيل المثال

مستقلة ألن احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها ودورهم في المجتمع تختلف عن احتياجات الفئات األخرى 
من كونهم فئة مستهلكة للموارد إنهم في مرحلة انتقالية في دورة الحياة، .  وأدوارها والتحديات التي تواجهها

وهم كذلك في مرحلة تكوين .  وعمر اإلنتاج االقتصادي إلى فئة منتجة للثروات، بين عمر اإلعالة االقتصادية
  .الشخصية ومعرفة الذات وتكوين األسرة الخاصة بهم

  
   صياغة سياسة خاصة بالشباب وإنشاء مؤسسة يعني ، غرافيةديم-استهداف الشباب كفئة اجتماعيةإن

  .بهم وإعداد مسوحات متخصصة بقضاياهمحكومية خاصة 
  

 الشبابصياغة سياسة خاصة ب  - ١
  

كسياسات (ينبغي وضع سياسة وطنية للشباب عوضاً عن تناول قضاياهم ضمن السياسات القطاعية   
وفي هذا .  أو خطط التنمية الوطنية الشاملة التي قد تقوم بإغفال قضاياهم وأولوياتهم) التعليم والعمل والصحة

سات التشغيل، مثل متابعة اتجاهات السياق، تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى ضرورة استهداف الشباب في سيا
فغالبية العاطلين عن العمل هم من الشباب الذين يبحثون عن عمل .  معدل البطالة لديهم ومعدل البطالة العام

  .للمرة األولى
  

 إنشاء مؤسسة حكومية خاصة بالشباب  - ٢
  

ة على شكل ويستحسن أن تكون هذه المؤسس.  ينبغي إنشاء مؤسسة حكومية تعنى بشؤون الشباب  
مجلس أعلى للشباب يتمتع بالصفة التنسيقية بين مختلف اإلدارات، والوزارات القطاعية، والمنظمات غير 
الحكومية والقطاع الخاص، علما أن تطبيق صيغة موحدة على جميع البلدان غير ممكن ألن كل بلد له 

، خلفاً لوزارة الشباب ٢٠٠١في عام  المجلس األعلى للشباب فقد أنشأ األردنوفي هذا السياق، .  خصوصياته
ى المجلس تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشباب من حيث تنفيذ البرامج والمبادرات وتولّ.  والرياضة
ويشير رئيس المجلس، معالي السيد عاطف عضيبات، إلى أن وزارة الشباب والرياضة استبدلت .  والمشاريع

ؤولية وطنية، أي مسؤولية جميع الوزارات واإلدارات بمجلس أعلى للشباب ألن خدمة الشباب مس
واإلطار المؤسسي للمجلس يسهل عليه تنسيق الجهد الوطني .  والمنظمات، وليست مسؤولية وزارة واحدة

فتنسيق قضايا الشباب ذو أهمية خاصة في البلدان العربية حيث تكثر .  )٨٨(المتعلق بالشباب وتنظيمه وقيادته
                                                  

  ، مرجع التطلعاتواإلنجازات واآلفاق والرؤيا المملكة األردنية الهاشمية، المجلس األعلى للشباب، عاطف عضيبات،   )٨٨(
 .سبق ذكره



  

  

  فقد أحصى دليل الشباب .  الحكومية وغير الحكومية والخاصة التي تعنى بالشبابالمنظمات والبرامج 
دول عربية هي  ١٠عدد المنظمات والبرامج والوزارات التي تعنى بالشباب في  )٨٩(في الشرق األوسط

ت األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية وعمان وفلسطين وقطر والكوي
زعة حسبما ترد في مو ٢٠٠٤في عام  ٢٢١وقد بلغ عددها اإلجمالي .  ولبنان والمملكة العربية السعودية

  .٣الجدول 
  

  العدد اإلجمالي للمنظمات والبرامج والوزارات المعنية بالشباب  -٣الجدول 
  ٢٠٠٤في بلدان عربية مختارة، 

  
  العدد اإلجمالي للمنظمات والبرامج والوزارات  

  ١٣  اًإقليمي
  ٣٨  األردن

  ٥  اإلمارات العربية المتحدة
  ٨  البحرين

  ١٤ الجمهورية العربية السورية
  ٢عمان

  ٣٤فلسطين
  ٥قطر

  ١٢الكويت
  ٨٩لبنان

  ١  المملكة العربية السعودية
  ٢٢١  المجموع

  .دليل الشباب في الشرق األوسط، مرجع سبق ذكره: المصدر
  

ل منظمات الشباب في البلدان موضوع التقرير منهجية متشعبة اعتمدت في جمع المعلومات حو  
فقد تم تأسيس مكتب أبحاث أولي لتعيين موقع المنظمات المتعلقة بالشباب في كل من هذه البلدان، .  الجوانب

وركز البحث على تحديد المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومراكز األبحاث وغيرها من المنظمات التي 
اإلنترنت ومراجعة  فيوتم جمع المعلومات عبر البحث .  تها على برامج مخصصة للشبابتشتمل أنشط

وتبين اإلحصاءات بأن .  أسماء المنظمات وعناوينها عن الوزارات والسفارات ومصادر أخرى قد تكشف
ه األردن لبنان يأتي على رأس الالئحة من حيث عدد هذه المنظمات والبرامج والوزارات المعنية بالشباب، تلي

  .وفلسطين
  

 إعداد مسوحات متخصصة بقضايا الشباب  - ٣
  

ينبغي إجراء مسوحات تتناول قضايا الشباب بهدف توفير بيانات حديثة ودورية حول تعليم الشباب   
وينبغي أن تكون هذه البيانات مفصلة .  وعملهم وصحتهم، وحول مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية

سنة  ٢٤-٢٠سنة، وصغار البالغين  ١٩- ١٥الشباب المراهقون (عي، وبحسب العمر بحسب النوع االجتما
، )أم في المدن األرياففي (وبحسب مكان اإلقامة ) نظراً إلى االختالف بين قدراتهم واحتياجاتهم وتحدياتهم

  ...إلخ 
                                                  

 youth.org/cd_rmed/mains/www.info: ، متاح على الموقع اإللكتروني التالي٢٠٠٤دليل الشباب في الشرق األوسط،   )٨٩(
                                                                    .                                                                                                                            main_ar.htm 



  

  

ة عريضة تضم فالشباب فئ.  وتجدر اإلشارة إلى أن استهداف الشباب ال يعني تناولهم كفئة متجانسة  
على تلك الفئات  وينبغي أن تركز السياسة الوطنية للشباب.  فئات فرعية متعددة وليست كياناً ديمغرافياً واحداً

التي تواجه تحديات أكبر من غيرها، مثل الشباب ذوي االحتياجات الخاصة، والشباب في الريف، والشباب 
: السنة الدولية للشباب"، وهي ١٩٨٥وفي عام .  المتسربين من الدراسة، والشباب العاطلين عن العمل

المبادئ التوجيهية المتعلقة " ٤٠/١٤، أيدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها "المشاركة والتنمية والسلم
استهداف فئات على أهمية هذه المبادئ ركزت ".  بمواصلة التخطيط والمتابعة المناسبة في ميدان الشباب

  .١٩٩٥، وأعيد التأكيد عليها في برنامج العمل العالمي للشباب عام ابالشبمن معينة 
  

  ديمغرافية-استهداف الشباب كفئة اجتماعية  -٤الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالفرص تمكين الشباب وتزويدهم: أهمية العمل على محورين  -جيم
  لالستفادة من إمكاناتهم كاملة

  
هو عملية تدريجية يكتسب " التمكين"و . باً ما تركز السياسات الوطنية للشباب على تمكين الشبابغال  

.  فيها الشباب األدوات التمكينية المتمثلة بالتعليم والصحة والتي تخولهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم
الثانوي والجامعي، وضمان عدم  يينالمستو على أهمية توفير التعليم للشباب في لذلك تركز السياسات عموماً

وتركز كذلك على أهمية تحسين أوضاعهم الصحية من حيث ضمان اتباعهم نمط حياة .  تسربهم من الدراسة
وتمتعهم ) كممارسة الرياضة، وتناول الغذاء المتوازن، واالمتناع عن التدخين وعن تناول الكحول(صحي 

  .بالصحة اإلنجابية
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  والشبان
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الثاني من هذا التقرير التطور الملحوظ الذي شهدته البلدان العربية في مجال تمكين  وقد أورد الفصل  
ولكن هؤالء الشباب ال يملكون الفرص الستخدام .  الشباب حيث ارتفعت معدالت االلتحاق الثانوي والجامعي

اة العامة لمجتمعم هذه األدوات، واالستفادة من إمكاناتهم كاملة من حيث المشاركة في سوق العمل، وفي الحي
فهم يصلون إلى مستوى تعليمي مرتفع ولكنهم ال يجدون فرصة عمل مالئمة لالستفادة .  وفي الحياة السياسية

وينبغي لذلك .  من تعليمهم، وتحسين مستوى معيشتهم، والمساهمة في عملية التنمية واالستفادة من عوائدها
  .اني تزويدهم بالفرص لالستفادة من إمكاناتهم كاملةتمكين الشباب والثالعمل على محورين، أولهما 

  
  األهداف والغايات والمؤشرات: برنامج العمل العالمي للشباب  -دال

  
 ٢٠٠٠ سنة، صدر تقرير األمين العام عن متابعة برنامج العمل العالمي للشباب حتى ٢٠٠٧في عام   
متعلقة برصد تقدم الشباب في سياق االقتصاد ، وُأتبِع بإضافة تناولت الغايات واألهداف ال)٩٠(اوما بعده
: وهذه هي المجموعة األولى من برنامج العمل العالمي للشباب التي تتضمن أربع أولويات هي.  العالمي

وإن وجود مؤشرات مرجعية فعلية في شكل غايات معينة .  العولمة، والفقر والجوع، والتعليم، والعمالة
سهل عملية وضع جدول أعمال تنمية الشباب وطنياً ودولياً، وعملية تقييم وأهداف محددة زمنياً يمكن أن ي

  :وقد ورد في تقرير األمين العام لألمم المتحدة ما يلي.  التقدم المحرز في تنمية الشباب على الصعيد الوطني
  

في تمثل الغايات واألهداف المعروضة في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية منطلقاً جيداً للبدء "
بيد أن المسائل التي تتناولها األهداف .  تحديد الغايات واألهداف المتعلقة بتنمية الشباب

اإلنمائية لأللفية تتعلق بمجموع السكان، بمن فيهم الشباب، وال تركز تحديداً على كثير من 
زءاً وال جدال في أن الشباب، بوصفه ج.  المسائل التي تؤثر تأثيراً مباشراً على تنمية الشباب

من عموم السكان، يستفيد من التحسينات التي تتم على نطاق المجتمع بأسره في سياق 
محددة تواجه  ديموغرافية -بيد أن الشباب يمثل فئة اجتماعية .  األهداف اإلنمائية لأللفية

واإلقدام على تناول مجموعة من المسائل .  تحديات خاصة بها، وتكون أحياناً متفردة بها
لحدة المشمولة في جدول أعمال تنمية الشباب وتقييم نتائج المبادرات المتخذة على الشديدة ا

صعيد السياسات يمثل فرصة سانحة لتحسين عملية تقرير السياسات، على نحو يجعلها أكثر 
واغتنام هذه الفرصة يقتضي بذل جهد متضافر لصوغ رؤية بشأن تنمية .  مالءمة وفعالية

  .)٩١("ت محددة وأهداف قابلة للقياسالشباب، تشمل تحديد غايا
  

التقدم المحرز : ، صدر تقرير األمين العام حول تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب٢٠٠٩وفي عام   
ويتناول هذا .  )٩٢()A/64/61 – E/2009/3(والمعوقات فيما يتعلق برفاه الشباب ودورهم في المجتمع المدني 

باب في المجتمع المدني ورفاههم والضغوط التي تعوق مشاركتهم التقرير التقدم المحرز بشأن دور الش
.  ويقترح التقرير أهدافاً وغايات لرصد تقدم الشباب على هذين الصعيدين وأولوياتهما.  وتحقيق هذا الرفاه

اختيرت هذه األهداف والغايات في ضوء المشاورات التي جرت مع البلدان األعضاء، والبرامج، واللجان و
ية، والوكاالت المتخصصة التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والمنظمات ذات القيادات الشابة، وغيرها من اإلقليم

                                                  
 .مرجع سبق ذكره  )٩٠(

.  ، الغايات واألهداف المتعلقة برصد تقدم الشباب في سياق االقتصاد العالمي، تقرير األمين العام٢٠٠٧مم المتحدة، األ  )٩١(
  .(A/62/61/Add.1 – E/2007/7/Add.1).  من جدول األعمال المؤقت) ب( ٦٤الجمعية العامة، الدورة الثانية والستّون، البند  .إضافة

  .مرجع سبق ذكره  )٩٢(



  

  

قد اجتمع خبراء وممثلون من هذه الجهات في مقر األمم المتحدة في نيويورك في ف . المنظمات غير الحكومية
تحديد واقتراح أهداف وغايات في سياق اجتماع فريق الخبراء ل ٢٠٠٨مايو /أيار ٢١إلى  ١٩الفترة من 

االعتبار  فيكما أخذت ".  الشباب ورفاهه"ومجموعة " الشباب في المجتمع المدني"تتعلق بمجموعة 
.  المقترحات التي وردت من أصحاب المصلحة الذين لم يتمكنوا من المشاركة في اجتماع الخبراء هذا

.  في عملية االنتقاء من أجل تحديد القابلية للقياسوأجري تقييم إضافي لجميع األهداف والغايات المحددة 
لكل واحد منهما غايات متصلة به، وذلك لتخطي صعوبة ووحدد لكل مجال من المجاالت ذات األولوية هدفان 

  .رصد العدد الكبير من األهداف والغايات التي يضعها فريق الخبراء خالل اجتماعاته
  

ويدرج .  ية لأللفية، أصبح للشباب أهداف وغايات خاصة بهمفعلى غرار األهداف والغايات اإلنمائ  
الشباب في "عة ، ضمن مجمو"التعليم"التي ُأدرجت تحت أولوية  الغاية واألهدافهذا التقرير فيما يلي، كمثال، 

  ".االقتصاد العالمي
  

  وما بعدها، ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة   -٤الجدول 
  "التعليم"هداف المدرجة تحت أولوية الغاية واأل       

  
التعليم: األولوية

  :٥الغاية 

تعزيز فرص الحصول على التعليم 
الجيد وكفالة أن يكون تعليم الشباب 

بنوعيه الرسمي وغير الرسمي داعماً 
الستمرار عملية التعلم وتنمية 

  المهارات مدى الحياة

عليم األساسي الجيد وكفالة تحقيق تعميم إمكانية الحصول على الت: ١-٥الهدف 
  ٢٠١٥المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول عام 

في المائة  ٥٠، تحقيق زيادة قدرها ٢٠١٥و ٢٠٠٥فيما بين عامي : ٢-٥الهدف 
  في نسبة الطالب الذين يتمون مرحلة التعليم الثانوي

، صوغ وتنفيذ سياسات ترمي إلى تشجيع ٢٠١٥بحلول عام : ٣-٥الهدف 
قال إلى مراحل التعليم الجيد التالية للمرحلة الثانوية، بما في ذلك التعليم االنت

  المهني والبرامج غير الرسمية وغيرها من فرص بناء القدرات

كفالة توافر فرص التعليم المهني والتقني والتدريب على المهارات : ٤-٥الهدف 
  ٢٠١٥لجميع الشباب بحلول عام 

وغ وتنفيذ نظم وطنية لضمان الجودة في ، ص٢٠١٥بحلول عام : ٥- ٥الهدف 
  التعليم بناء على معايير وأدوات متفق عليها دولياً

، تحقيق زيادة بمقدار الثلثين في نسبة الشابات ٢٠١٥بحلول عام : ٦-٥الهدف 
والشبان الذين لديهم القدرة على استخدام الحواسيب واإلنترنت بوصفهما أداة للتعلم 

  واكتساب المعرفة

  .٧ صمرجع سبق ذكره، ، ٢٠٠٩األمم المتحدة، : المصدر
  

طلبت " السياسات والبرامج المتصلة بالشباب"حول  ٤٧/١واعتمدت لجنة التنمية االجتماعية القرار   
إلى الدول األعضاء النظر في استخدام األهداف والغايات المقترحة في تقرير األمين العام على الصعيد "فيه 

رصد التقدم المحرز في مجال رفاه الشباب وإشراكهم في المجتمع المدني وتنفيذ الوطني كوسيلة لتيسير 
إلى األمين العام أن يكثف جهوده لزيادة وضع واقتراح مجموعة من "وطلبت ".  برنامج العمل العالمي للشباب



  

  

مساعدة الدول المؤشرات الممكنة ذات الصلة ببرنامج العمل العالمي للشباب واألهداف والغايات المقترحة ل
  .)٩٣("على تقييم حالة الشباب

وقد أنجزت األمم المتحدة وضع الئحة أولية بالمؤشرات لرصد التقدم المحرز ضمن كل من   
وهي تقدم بالنسبة لكل مؤشر التعريف ومصدر .  األولويات الخمس عشرة لبرنامج العمل العالمي للشباب

شرات المدرجة تحت تعرض هذا التقرير فيما يلي، كمثال، المؤويس.  )٩٤(البيانات وكيفية تفسير قيمة المؤشر
  ".الشباب في االقتصاد العالمي"، ضمن مجموعة "التعليم"أولوية 

  
  وما بعدها، ٢٠٠٠برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة   -٥الجدول 

  "التعليم"المدرجة تحت أولوية المؤشرات 
  

التعليم: األولوية
  ب الملمين بالقراءة والكتابةلشبانسبة ا  - ٤المؤشر 
  لتحاق اإلجمالي بالتعليم الثانويمعدل اإل  - ٥المؤشر 
  إللتحاق الصافي بالتعليم الثانويمعدل ا  - ٦المؤشر 
  لتحاق االجمالي بالتعليم الجامعيمعدل اإل  - ٧المؤشر 
  إلى مرحلة التعليم الثانوي العاممعدل اإلنتقال   - ٨المؤشر 

  
متغيرات الكمية والنوعية التي توفر وسيلة دقيقة وموثوقة لقياس التقدم إن هذه المؤشرات هي ال  

وتكمن أهمية هذه المؤشرات في كونها .  المحرز نحو تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي للشباب وغاياته
تلقي الضوء على واقع الشباب وتتيح التعرف على مكامن الخلل التي ينبغي معالجتها من خالل السياسات 

ويمكن اعتبار هذه المؤشرات بمثابة حد .  واالستراتيجيات، وإجراء المقارنات بين البلدان وضمن البلد الواحد
 ٢٤- ٢٠و ١٩-١٥(أدنى لرصد تقدم الشباب، مع مراعاة ضرورة تقسيم كل مؤشر بحسب الجنس والعمر 

قضية، وما إلى ذلك من بين مناطق ريفية وحضرية، ومحافظات وأ(والمناطق الجغرافية واإلدارية ) سنة
  .)٩٥()تقسيمات

                                                  
  المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة التنمية االجتماعية، تقرير عن الدورة السابعة واألربعين  األمم  )٩٣(

  .)E/2009/26 – E/CN.5/2009/9(، )٢٠٠٩فبراير /شباط ١٣-٤و ٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٢(

)٩٤(  United Nations (2009). Youth Development Indicators (work in progress), Youth and the United Nations. Available 
.                                                                                                                            www.un.org/esa/socdev/unyin/youthindicators2.htm: at  

االستجابة : ات الوطنية في مجال صياغة السياسات الوطنية للشبابمخرجات مشروع تعزيز القدرعبد العزيز فرح،   )٩٥(
إدماج قضايا الشباب في عملية : ، اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف اإلجتماعيقائمة المؤشرات  -لبرنامج العمل العالمي للشباب 

  .٢٠٠٩مارس /آذار ٣١-٢٩التخطيط للتنمية، أبو ظبي، 



  

  

  خاتمة
  

 اإلسكوا، منطقة في عريضة ديمغرافية فئة سنة ٢٤و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بين  الشباب يشكل  
 مسبوقة غير بمعدالت الفئة هذه تنموو.  الشباب من هم المنطقة في أشخاص خمسة كل من واحداً أن بحيث

 أهمية إلى إضافة العامة، الحياة في والمشاركة والصحة والعمل عليمالت حيث من واقعها دراسة أهمية برزت
ففئة الشباب لم تعد فئة تشكل عبئاً تنموياً إنما هي   .المنطقة في التنمية سياسات على المترتبة اآلثار تحليل

ت الشباب فسياسا.  السياسياالقتصادي وجتماعي وملية اإلنتاج والتنمية بشقيها االفئة فاعلة ومشاركة في ع
من ضمنها الفرص التي تفرزها التغيرات  ،تعمل على بناء قدراتهم الذاتية، وتسعى إلى منحهم الفرص

وهي تستدعي تخصيص االستثمارات التنموية .  الديمغرافية والكامنة في ما يعرف بالنافذة الديمغرافية
ة الشباب وتصبح قادرة على توظيف وتوجيهها نحو قضايا ذات أولوية على الصعيد الوطني، بحيث تستفيد فئ

  .إمكاناتها في التغيير، وفاعلة في مجاالت أساسية تفرضها عملية التحول الديمغرافي وعملية التنمية
  

 مقارنة الشباب واقعالملحوظ الذي شهده  تحسنال والتنمية السكان تقرير من الرابع العدد هذا بين لقد  
 واعتالل والبطالة االجتماعي لإلقصاء معرضة زالت ما بابالش شرائح بعض ولكن.  الماضية بالعقود
  :المجاالت مختلف في الشباب واقع حول التالية النتائج إلى التقرير وقد توصل.  نحرافالا وأحياناً الصحة

  
  والتعليم الشباب

  
مرحلتي الشباب ب التحاق معدالت حيث من ملحوظاً كمياً تقدماً الماضيين العقدين خالل المنطقة شهدت  
 عامي خالل الثلثَين حوالى من والكتابة القراءةب الملمين الشباب نسبة ارتفعتف.  والعالي الثانوي التعليم
 بين القرائية في التساوي مؤشر ارتفعو.  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ عامي خاللفي المائة  ٨٣.٤ إلى ١٩٩١و ١٩٩٠
 المناهج زالت ما المقابل، في ولكن.  ٢٠٠٥ عام في ٠.٩٢ إلى ١٩٩١ عام في ٠.٨١ من والشابات الشباب
 في وتختبر ،البنكي بالتعليم يسمى ما أو التلقين على تعتمدفهي .  األحيان من الكثير في تقليدية التعليمية
 الفجوات معالجة عن عام بشكل عاجزة المنطقةكذلك ما زالت .  فقط واالسترجاع الحفظ ته علىقدر المتعلم
 مخرجات تالؤم عدم اإلسكوا بلدان معظم في ونالحظ.  واألريافالمدن و الفقراءو األغنياء بين التعليمية
  .العمل سوق احتياجات مع ،الطالب يختارها التي التخصصات ، وهيالتعليمي النظام

  
  والعمل الشباب

  
 معدل يصل بحيث البطالة، من المنطقة في والشابات الشباب من ثالثة كل من واحدحوالى  يعاني  
 خريجي بين البطالة تركز للنظر والملفت.  الجنسينلدى في المائة  ٣٠ ىحوال إلى الشباب لدى البطالة

 عدمويعزى هذا الوضع إلى .  األميين أو بتدائيةإلا المدارس بخريجي مقارنة والجامعات الثانوية المدارس
ارتفاع ملحوظ  إلى لبطالةا عدالتى ارتفاع مأد وقد.  العمل سوق واحتياجات التعليمي النظام مخرجات تالؤم
  .بلدانهم خارج عمل عن بحثاً الذكور، وبالتحديد لشباب،ا هجرة في
  

  والصحة الشباب
  

 على الطارئة التغيرات أن إال الماضية، بالعقود مقارنة المنطقة في للشباب الصحية األوضاع تحسنت  
 )،التدخين عادة وتفشي السليمة، غير يةالتغذ أنماط وانتشار بانتظام، الرياضة تهمممارسعدم ك(تهم، حيا نمط
في زيادة أيضاً المنطقة تشهدو.  والسكري الدم ضغط وارتفاع البدانة أبرزها مختلفة صحية لمشاكل ضهمتعر 

الكشف عن  في الشباب لتردد نظراً الواقع من أقل عادةتكون  التقديرات أن ، علماًيدزباإل اإلصابة معدالت



  

  

 بعض زالت ما اإلنجابية، بالصحة يتعلق ما وفي.  جتماعيةإلا الوصمةوفهم من خ بسبب بالفيروس إصابتهم
 نجبنيو جدا مبكرة سن في تزوجني الريفية، المناطق في عشني اللواتيمنهن  األميات وبالتحديد الشابات،
  .الحمول المتتالية بين المباعدة أهمية مراعاة دونمن  األطفال من كبيرة أعداداً

  
  العامة الحياة في ركةوالمشا الشباب

  
 أو االجتماعي القرار صنع مراكز في المشاركة عن الشباب إقصاء من عام بشكٍل المنطقة تعاني  

 واالستفادة التنمية عملية في المشاركة من األحيان أغلب في الشباب يتمكنلذا ال .  السياسي أو االقتصادي
  .الواقع لتغيير تحركهم إلىأحياناً  ييؤد واإلقصاء بالكبت شعور لديهمفيتولد  عوائدها، من
  

.  آن في وسلبية يجابيةإ انعكاسات إلى اإلسكوا منطقة في الشباب فئة بروز يؤدي قد السياق، هذا فيو  
  .تخطيها ينبغي تحديات أيضاً يفرض قد ولكنه، منها االستفادة ينبغي فرصاً يوفر قد فهو
  

  منها االستفادة ينبغي التي الفرص  - ١
  

 نسبة انخفاض حيث من المنطقة تشهدها التي الديمغرافية التحوالت سياق في الشباب فئة وزبر إن  
 المسنين نسبة في النسبي والثبات) سنة ٦٤- ١٥( العمل سن في السكان نسبة وارتفاع) سنة ١٤-٠( األطفال

 االدخار يادةز في منها تستفيد أن اإلسكوا لبلدان يمكن ديمغرافية نافذة يفتح قد) ما فوقو سنة ٦٥(
  .السكان حياة نوعية تحسين في ،البعيد المدى وعلى ،واالستثمار

  
 تخطيها ينبغي التي التحديات  - ٢

  
 إلى يؤدي قد الشرائح بعض بين االجتماعي واإلقصاء البطالة انتشار سياق في الشباب أعداد نمو إن  
 في االستقرار ماعدان في تساهم لميةس غير أساليب همتباعإلى ا وأحياناً الواقع، لتغيير الشباب تحرك

  .مجتمعاتهم
  

 في واستهدافهم الشباب قضايا مقاربة أهمية متفاوتة، بصورة وإن تعي، اإلسكوا بلدان وأصبحت  
 صياغة على قدرتها دون تحول عقبات عدة من تعاني زالت ما البلدان هذه ولكن.  بهم خاصة سياسات
 بالمقاربات المعمقة المعرفة عدمك( بنيوية طبيعة ذات العقبات هذه نتكو وقد.  لشبابها مالئمة وطنية سياسة
 تقوم فاعلة مؤسسة وجود عدمك( مؤسسية أو) للشباب العالمي العمل برنامج وبأولويات الشباب لقضايا الحديثة
 قرارستإلا ماعدانو الحروب اندالعك( األحيان بعض في ظرفية حتى أو) الشباب بقضايا يتعلق ما في بالتنسيق
 صياغة في البلدان هذه قدرات تدعيم في ،المتحدة لألمم إقليمية كلجنة ،اإلسكوا دور يأتي وهنا).  األمني
  .وتقويمها تنفيذها ومتابعة للشباب وطنية سياسة

  
لذلك، توصي اإلسكوا البلدان األعضاء، ووفقاً لمنهجية برنامج العمل العالمي للشباب، العمل على   

  .ية في التخطيط للشبابثالثة محاور أساس
  
  
  



  

  

 تطوير الجانب الفني  )أ(
  

وتتطلب هذه العملية بناء قدرات وطنية .  ينبغي تطوير الجانب الفني لعملية صياغة سياسات الشباب  
ين مؤهلة لوضع سياسات تستهدف فئة الشباب، وتنفيذ هذه السياسات بما يتيح تفعيل العناصر األساسية من تمك

  .ص التنمويةوإدماج وإتاحة للفر
  
  تعزيز الجانب المؤسسي  )ب(
  

وتتطلب هذه العملية إنشاء مؤسسات .  ينبغي تطوير الجانب المؤسسي لعملية صياغة سياسات الشباب  
تُعنى بقضايا الشباب وقضايا التنسيق بين القطاعات المختلفة التي تتناول األولويات االقتصادية واالجتماعية 

  .في مجاالت تعنى بالموارد البشرية، وأهمها فئة الشباباالستثمار والسياسية للشباب بما يشجع 
  
  توفير التمويل  )ج(
  

 الفئة هذه دمج في ولإلسراع للشباب الوطنية والخطط السياسات لتنفيذ الالزم التمويل توفير وينبغي
 لالستثمار لغمبا تخصيص خالل من يكون التمويل وهذا . والسياسية واالجتماعية االقتصادية المجاالت في

 متطلبات إغفال يمكن فال.  الوطنية واالستثمارية اإلنمائية الخطط إطار في أولوياتها وتحديد توزيعها يجري
 االستثمار برامج في ديمغرافية- اجتماعية فئات استهداف ينبغي بل اإلنمائية، الخطط في البشرية التنمية
 في األساس هو الذي الشباب من الحاضر للجيل سبةالمنا الفرص وخلق الحاجات تلبية يضمن بما الوطنية
  .  المستقبل بناء

  
  


