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مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب
أعد هذا التقرير بناًء على طلب من الدول األعضاء يف اإلسكوا ومبشاركة ممثلني عن عدد من 
بالتعاون مع بعض  ودوليني  إقليميني  إشراف خرباء  العربية. مت تطويره حتت  الدول  حكومات 
هيئات األمم املتحدة. يأيت هذا التقرير ضمن حزمة من األدوات اليت تهدف اىل مساندة صانعي 
العربية. تشمل هذه احلزمة  املنطقة  وبرامج عمل وطنية للشباب يف  القرار لتطوير سياسات 

اإلصدارات التالية:
-  دليل مرجعي للسياسة الوطنية للشباب: وهو دليل تفصيلي يستهدف صانعي القرار على 
الوطنية  السياسة  وتنفيذ  لتطوير  وآليات حمددة  عامة  خطوات  ويقرتح  التقين،  املستوى 

للشباب.
-  أمثلة عن اخليارات السياساتية يف إطار برنامج العمل العاملي للشباب: يتناول هذا التقرير 45 
دراسة حالة تشمل خيارات بعض الدول يف تطوير سياسات وطنية تُعىن بعدد من القضايا 

اخلاصة بالشباب.
-  تقرير تقين حول القضايا واألولويات والسياسات املتعلقة بالشباب يف بعض الدول العربية: 
يستعرض هذا التقرير أولويات السياسات املتعلقة بالشباب يف عدد من دول املنطقة العربية.
-  مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب: حيدد هذا التقرير عدداً من املعايري والنماذج 

والقوائم املرجعية ملراحل ختطيط وتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للشباب.

السياسة الوطنية للشباب

مبادىء إرشادية





مبادىء إرشادية

السياسة الوطنية للشباب



كتابة وتحرير  |  د. هنريتا أسود
إشراف  |  ريدان عبدالعزيز السقاف

مراجعة لغوية  |  بالل األرفه لي

مالحظة  |  طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي

اآلراء املعرب عنها يف هذا الدليل هي آراء مؤلفيها أو مستقاة من مصادرها وال تعرب 
بالضرورة عن آراء األمم املتحدة.

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذا الدليل وال طريقة عرض املادة اليت يتضمنها 
املركز  املتحدة بشأن  العامة لألمم  األمانة  رأي كان من جانب  أي  اإلعراب عن  على 

القانوين أو السياسة العامة ألي بلد أو إقليم أو سلطات وطنية. 
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املتحدة-  لألمم  والعشرين  والسابعة  والعشرين  السادسة  الوزارّيتني  الدورتني  بتوصيات  عماًل 
الشباب  تنمية  تناولتا قضية  واللتني  )اإلسكوا(،  آسيا  لغريب  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 
ومسألة دعم اللجنة التقين للدول األعضاء لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال تطوير سياسات 
وبرامج  الشباب، قّررت اإلسكوا تطوير جمموعة من األدوات املرجعية لصياغة وتنفيذ وتقييم 
دليل  للشباب،  الوطنية  للسياسة  مرجعي  دليل  تشمل  واليت  للشباب،  الوطنية  السياسات 
يتضمن أمثلة عن اخليارات السياساتية يف اطار برنامج العمل العاملي للشباب، تقرير تقين  حول 
القضايا واألولويات والسياسات املتعلقة بالشباب يف بعض الدول العربية، وأخريًا هذا الكتّيب 
املعيّن باملبادىء اإلرشادية اخلاصة بالسياسة الوطنية للشباب. هلذا الكتّيب دور مكّمل للدليل، 
وهو أداة متكني ألصحاب الشأن من شباب ومؤسسات حكومية وغري حكومية ومنظمات دولية 
باإلضافة إىل القطاع اخلاص، فهو يسّهل عليهم التعاطي مع عملية  صياغة وتفعيل السياسة 
واالخنراط العملي فيها عرب القطاعات وعلى مجيع املستويات الوطنية واحمللية، وذلك لرتمجة 
التوجهات العامة للدولة فيما يتعلق بالسياسة الوطنية للشباب إىل نتائج على أرض الواقع 

من أجل حتسني واتساق وتكامل أداء هذه العملية.

ويهدف هذا الكتّيب إىل دعم جهود الدول األعضاء يف صياغة أو حتديث السياسة الوطنية 
للشباب، وإىل تبسيط املراحل واخلطوات األساسية يف عملية صياغة السياسة، موفرًا بإجياز 
مواّد تطبيقية أثبتت جدواها يف إجناح هذه العملية، مبا يف ذلك مناذج ملنهجيات وإسرتاتيجيات 
الدليل للمستخدمني  الصلة. ويوفر  الدليل ذات  ورسائل حتفيز، مع ربطها بفصول وفقرات 
قوائم مرجعية ملراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم والرتويج/التحفيز، واليت من شأنها مساعدة 
عملية  لتفعيل  التوجيهات  تطبيق  يف  القدرات  وتعزيز  األداء  مستوى  حتسني  على  املعنّيني 

السياسة يف السياق الوطين، اسرتشادًا بربنامج العمل العاملي للشباب.

حيتوي الكتّيب على ثالثة أجزاء تسعى إىل توضيح وتعزيز عملية وضع أو حتديث السياسة 
الوطنية، وتوفر للمستخدمني مقاربات لتكييف مبادئ الربنامج العاملي للشباب وأولويات عمله 
والرتويج/ والتقييم  والرصد  والتنفيذ  التصميم  مراحل  يف  الوطين  السياق  حسب  ومؤشراته 
التحفيز للسياسة العامة للشباب. يتناول اجلزء األول دورة التخطيط اإلسرتاتيجي يف صنع 
السياسة الوطنية للشباب، ويركز بشكل خاص على تقنيات املرحلة التحضريية والتخطيط 
اإلسرتاتيجي يف إطار العملية التشاركية للسياسة. ويربز هذا اجلزء أهمية فهم سياق السياسة 
يف ظل واقع قضايا الشباب، وحتديات البنية املؤسسية والعملية التشريعية وااللتزامات القانونية 
واملوارد البشرية واملالية، آخذًا بعني االعتبار املعايري وحتليل املقارنة للسياسات على املستويات 
الوطنية واإلقليمية والعاملية، وذلك لالستفادة القصوى من جتارب الدول وأفضل املمارسات يف 
للشباب  العاملي  العمل  برنامج  تطبيق  وخطوات  ومؤشرات  أولويات  وتكييف  ربط  كيفية 
)WPAY( يف السياق الوطين. ويرّكز هذا اجلزء بشكل خاص على سبل التنسيق الفّعال عرب 
القطاعات على قضايا الشباب املشرتكة، وعلى اآلليات املتوفرة للوصول إىل الشباب األكثر 

تهميشًا إلشراكهم يف العملية.  

يركز اجلزء الثاين على مرحليت التنفيذ والرصد والتقييم للسياسة الوطنية للشباب. وألّن 
قضايا الشباب عرب قطاعية يف طبيعتها فإنها تتطلب اتباع نهج شامل يف التعاطي معها يف 

الملخص التنفيذي 
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مجيع مراحل تطوير السياسة. لذلك يسلط هذا اجلزء الضوء على كيفية التعاون "األفقي" بني 
املؤّسسات واملنظمات والقطاعات ذات الصلة، وضرورة استكماله بأساليب حتسن التنسيق بني 
مقّدمي  مع  "العامودي"  التعاون  إىل  إضافة  اإلدارات،  داخل  السياسات  جمال  يف  العاملني 
اخلدمات ومنفذي السياسة يف خمتلف القطاعات املعنية. ويستعرض هذا اجلزء بعض اآلليات 
ومناذج التنفيذ املّتبعة وأفضل املمارسات هلذا الغرض، ال سّيما إشراك الشباب الفعلي، وبشكل 
خاص على املستوى احمللي، يف العملية بأكملها، ويعرض معايري الرصد والتقييم ألداء السياسة 

من خالل املؤشرات ذات الصلة، فضاًل عن غريها من االعتبارات املرتبطة بها. 

ويستعرض اجلزء الثالث عملية الرتويج والتحفيز، من خالل إرشادات ومناذج تقنية تساعد 
وتبنّي كيفية  العمل،  والرتويج وخطة  التحفيز  لعملية  نهج إسرتاتيجي  املنظمني على تطوير 
إشراك أصحاب الشأن الرئيسيني، خاصة الشباب، بهدف التحفيز للتغيري يف السياسة، وزيادة 
الوعي، وتطوير الرسائل الرئيسية القائمة على قاعدة احلقوق واألدلة. كما يستعرض هذا اجلزء 
وسائل االستفادة من برنامج العمل العاملي للشباب )WPAY( كإطار ومصدر إلعداد برامج 
التحفيز عرب القطاعية اليت تسلط الضوء على األهداف املشرتكة لقضايا وسياسة الشباب، 
من خالل رسائل رئيسية ونشاطات تستهدف أصحاب الشأن، يستعملها السياسيون وصناع 

القرار والشباب وقادة الرأي واجملتمع احمللي وغريهم من األطراف املعنية. 

القرار  لصناع  توّضح  وسيلة  الكتّيب  هذا  يشّكل  أن  اإلسكوا  تأمل  تقدم،  ما  على  وبناء 
تطوير  عملية  جودة  حتسني  على  تساعدهم  اليت  واملرتكزات  املعايري  وبإجياز  والسياسات 

السياسة الوطنية للشباب.

املنهجية
يستعرض الكتّيب لوثائق وأدبيات وأدلة مرجعية وتقارير ألفضل املمارسات املتعلقة يف عملية 
العاملي  العمل  برنامج  تطبيق  يف  الناجحة  والتجارب  للشباب،  الوطنية  السياسة  صياغة 
للشباب )WPAY( يف السياق الوطين للسياسة، واملعايري املّتبعة لقياس وتقييم آثارها. وقد مت 
الرتكيز بشكل خاص على ثالثة جماالت رئيسية هي: التخطيط، والتنفيذ، والرصد والتقييم، 

والرتويج/التحفيز.
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ُيستخدم هذا الكتّيب كملحق للدليل املرجعي لصياغة السياسة 
مراحل  خملتلف  مفصاًل  سردًا  يتضّمن  الذي  للشباب،  الوطنية 
للشباب.  الوطنية  السياسات  وتنفيذ  وتطوير  صياغة  وأدوات 
الشركاء  وخمتلف  السياسات  صانعي  إىل  الكتّيب  هذا  يتوّجه 
وأصحاب الشأن املعنيني بتطوير سياسات وطنية للشباب، وغايته 
متكينهم من ترمجة املبادئ التوجيهية على أرض الواقع، مستعينني 
واألمثلة  املراجع  إىل  العودة  مع  هلم،  املقدمة  واألدوات  بالنماذج 
واملنهجيات واآلليات املفصلة يف الدليل. وباستطاعة املستخدمني 
خصوصية  حسب  املقرتحة  واألساليب  واآلليات  النماذج  تكييف 
أيًضا  وميكنهم  دوهلم.   يف  املعتمدة  واألنظمة  واهليكلية  الشباب 

استخدام النهج التشاركي الذي يتطلبه برنامج العمل العاملي للشباب واالستفادة من األمثلة 
املوجودة يف الدليل. 

يسعى الكتّيب إىل توفري املبادئ التوجيهية ونقطة االنطالق للعاملني على تطوير أو مراجعة 
السياسات الوطنية للشباب على قاعدة األدلة واليت تركز على النتائج، لكّنه ال ُيغين عن 
واخلصوصيات  الفضلى  واملمارسات  السياسات  بشأن  املفصلة  وإرشاداتهم  اخلرباء  استشارة 

الوطنية للشباب، إقليميًا ودوليًا.

كيفية استخدام الكتّيب



    |       8

مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب



 المحتويات      |      9

3امللخص التنفيذي
5كيفية استخدام الكتّيب

اجلزء األول:  تطوير السياسة الوطنية للشباب يف إطار برنامج العمل العاملي 
للشباب

11

12التخطيط اإلسرتاتيجي للسياسة: مفهوم وتقنيات
15سياق وإدارة عملية تطوير السياسة الوطنية

20امللكية الوطنية للسياسة: مسؤولية مجاعية ألصحاب الشأن
21املقارنة املعيارية وتقييم اخليارات البديلة للسياسة

22تقييم اخليارات البديلة
23صياغة املسودة واعتمادها

25تنفيذ السياسة وتطوير خطة العمل الوطنية
26الرصد والتقييم

26القائمة املرجعية للتخطيط وتطوير السياسة

33اجلزء الثاين: تنفيذ ورصد وتقييم السياسة الوطنية للشباب

34التخطيط لعملية التنفيذ: اإلسرتاتيجية واملمارسات الفضلى
35خماطر قصور عملية التنفيذ: أسباب وآثار

38التنسيق والتعاون: األفقي والعامودي
39اخلطة الوطنية: تكامل املشاريع واملبادرات وامليزانية

40القائمة املرجعية لعملية تنفيذ السياسة الوطنية
47رصد وتقييم أداء ونتائج وآثار السياسة

49القائمة املرجعية للرصد والتقييم عند التنفيذ

51اجلزء الثالث: االتصال والتحفيز
51االتصال اإلسرتاتيجي والتحفيز: نهج السياسة الوطنية

52تطوير الرسائل الرئيسية

المحتويات
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53مناذج للرسائل املطورة
54القائمة املرجعية إلسرتاتيجية االتصال والتحفيز

 
61املراجع 

قائمة األطر
11إطار )1(: أولويات برنامج العمل العاملي للشباب

24إطار )2(:  قائمة مرجعية لعملية التخطيط وصياغة السياسة الوطنية للشباب
إطار )3(:  القائمة املرجعية للتخطيط وتطوير السياسة الوطنية )مقتبس عن 

)USAID ،27الوكالة األمريكية للتنمية

40إطار )4(: القائمة املرجعية لعملية تنفيذ السياسة الوطنية
اإلطار )5(:  اخلطوات املطلوبة لوضع وقياس جناحات السياسات والربامج الشبابية 

48للعمالة

49اإلطار )6(: القائمة املرجعية للرصد والتقييم عند التنفيذ
54إطار )7(: القائمة املرجعية إلسرتاتيجية التواصل

قائمة الرسوم البيانية
16الرسم البياين )1(: سياق عملية السياسة الوطنية

18الرسم البياين )2(: خارطة اإلطار املنطقي لتحقيق النتائج
35الرسم البياين )3(: األسباب واآلثار لقصور عملية تنفيذ السياسة الوطنية
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الجزء األول |     تطوير السياسة الوطنية للشباب في 
إطار برنامج العمل العالمي للشباب

برنامج العمل العاملي للشباب: إطار دويل لسياق وطين
وتلبية  الشباب  الرئيسية يف معاجلة قضايا  الوطنية للشباب اخلطوة  السياسة  يشكل تطوير 
طموحاتهم. ومن شأن هذه السياسة التعبري عن رؤية واضحة املالمح وحتديد األولويات لعمل 
اإلسرتاتيجيات الوطنية. وتشري التجارب إىل أّن عمليات التطوير الناجحة تستند إىل قاعدة 
األدلة يف إطار برنامج العمل العاملي للشباب، وتعمل بنهج تشاركي بني مجيع أصحاب الشأن، 
ال سّيما الشباب منهم، على مجيع املستويات. وقد أقّرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة برنامج 
تتعلق  جمموعات  ثالثة  ضمن  للعمل  أولوية  عشر  مخس  ووضعت  للشباب،  العاملي  العمل 
مباشرة بقضايا الشباب، وربطت تنفيذ الربنامج مبجموعة من األهداف واملؤّشرات ملساعدة 

البلدان على قياس وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق غايات الربنامج. 

إطار )1(: أولويات برنامج العمل العاملي للشباب

I. الشباب يف االقتصاد العاملي

- العوملة
- اجلوع والفقر

- التعليم
- العمالة

II. الشباب ورفاهه

- الصحة
- اإلدمان على اخملدرات

- الفتيات والشابات
- جنوح األحداث

- النزاعات املسلحة
- فريوس نقص املناعة البشرية )اإليدز(

III. الشباب يف اجملتمع املدين

- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
- البيئة

- أنشطة ملىء وقت الفراغ
- مشاركة الشباب الكاملة والفاعلة يف اختاذ القرار

- العالقات بني األجيال
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مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب

تتمّيز هذه األولويات برتابط عالقة السبب والنتيجة، فاالستثمار يف إحداها يرتك أثرًا مضاعفًا 
وشاملة  متكاملة  لعملية  حيثيات  جمموعة  العمل  برنامج  فيشكل  األخرى.  األولويات  على 
للسياسة الوطنية، ذات أهداف ومؤشرات قياسية، تعمل من خالل إسرتاتيجيات وخطط عمل 
لتنمية ومتكني1 وإدماج الشباب يف خمتلف القضايا ذات الصلة. إضافة إىل ذلك، يوفرالربنامج 
خريطة طريق ميكن للدول استخدامها يف تنظيم مواردها وتوجيهها وتوزيعها على األولويات 

مللء الثغرات والتغلب على التحّديات الرئيسية حول تنمية الشباب.

فوائد تطوير السياسة الوطنية يف إطار برنامج العمل العاملي للشباب 
تشري التجارب واملمارسات الفضلى إىل أّن الصناعة اجليدة للسياسة يف إطار برنامج العمل 

العاملي للشباب تعود بفوائد مّجة على مجيع األطراف، منها: 

•  تعزيز مشاركة أصحاب الشأن، ال سّيما الشباب، والسلطات احمللية واجملتمع املدين واملنظمات 
غري احلكومية يف عملية صنع القرار؛ 

•  تشجيع االستفادة من الطاقات الشبابية واإلبداع، وتنّوع اآلراء من طرف ذوي أصحاب الشأن، 
مّما يثري املعرفة واملوارد واحللول وجودتها؛ 

•  حتسني القدرات الوطنية على حتليل السياسات، وتراكم اخلربة لتخطيط وتنسيق وتنفييذ 
وتقييم برامج تنفيذية عرب قطاعية معنية بشرحية حمددة من اجملتمع؛

•  ضمان تعدد وجودة احللول البديلة للسياسة اليت سوف تعرض على صناع القرار، وبالتايل 
حتسني األداء وتقييم النتائج؛

• تنمية الثقة بني احلكومة وأصحاب الشأن واملواطنني؛

•  حتسني إطار األداء اإلداري للسياسة مما يساعد بشكل كبري على حتقيق األولويات الوطنية ذات 
الصلة لتطال أكرب شرحية من الشباب. 

التخطيط اإلسرتاتيجي للسياسة: مفهوم وتقنيات
التنموية  واإلدارة  السياسة  بالدرجة األوىل إىل حتديد طبيعة  التخطيط اإلسرتاتيجي  يهدف 
املستقبلية. والتخطيط أداة إدارية ذات طبيعة ديناميكية ومرنة، وهو عملية مستمرة تساعد 
نهج تشاركي وشامل، وعلى  تبيّن  واإلسرتاتيجيات ومديريها على  والسياسات  القرار  صناع 

التكّيف تبعًا للمتغريات يف السياق الوطين. 

مع  باالشرتاك  اإلسرتاتيجي،  التخطيط  عملية  تقود  اليت  احلكومية  اهليئة  أو  الوزارة  تقوم 
عمل  وخطط  وإسرتاتيجيات  وأولويات  وأهداف  رؤية  بتحديد  املعنيني،  الشأن  أصحاب 

)1(  UNESCAP, )2003(. A Guide to the Application of Public Participation in Planning and Policy Formulation Towards 
Sustainable  Transport Development. Online Publication, NY, p 5-6. http://www.unescap.org/ttdw/Publications/TPTS_pubs/
pub_2308/pub_2308.pdf
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السياسة، وكذلك بوضع املعايري واآلليات واإلجراءات الالزمة لتطوير وتنفيذ ورصد وتقييم 
السياسة ونتائجها وأثرها. وُيعترب التخطيط اإلسرتاتيجي اخلطوة األساسية األوىل يف تطوير 

نظام املساءلة على أساس النتائج. وُيعىن هذا التخطيط باألسئلة التالية:

• أين حنن؟

• ما هي القضايا واملكّونات اليت نتعامل معها؟

• إىل أين نريد الوصول؟

• كيف ميكن الوصول إىل ما نريد؟

اخلارجية  والبيئة  احلالة  حتليل  نتائج  على  كبري  حّد  إىل  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ويعتمد 
واالقتصادية،  الدميوغرافية،  االجتاهات  مثل  الصلة،  ذات  واملكّونات  للقضايا  احلاضنة 
واالجتماعية والسياسية، والنزاعات، ألّن هلا تأثريًا قويًا على نتائج التخطيط وبالتايل على 

السياسة. 

يوّفر إطار التخطيط حمطات يف دورات تطوير السياسة وإدارتها الستعراض مسار العملية 
استمرارية  على  احلفاظ  أجل  من  مرحلية،  النصف  أو  النصفية  املراجعة  مثل  ونتائجها، 
إلغاء  أو  تعديلها  على  والعمل  الصلة؛  ذات  واألنشطة  العمل  وخطة  االسرتاتيجية  واتساق 
بعض مكوناتها وفقا للمتغريات على أرض الواقع. وهذا يتطلب مرونة يف التخطيط ووضع 
كون  متوسط،  تنمية  كمعدل  سنوات،  واخلمس  الثالثة  بني  ترتاوح  حمددة،  زمنية  خطة 
التخطيط على املدى الزمين الطويل يقلل من دّقة اخلطة، نظرًا للبيئة املتغرية ولصعوبة 

توقع األحداث املستقبلية، مما يستلزم القيام بتقييم سنوي أو ملنتصف املدة 2.

املايل  التخطيط  إطار  وتتزامن مع  تتكامل  أن  التخطيط اإلسرتاتيجي  وجيب على عملية 
املوارد  خُتصص  وأن  احملددة،  الزمنية  الفرتة  إطار  يف  العملية جمدية  تكون  لكي  للميزانية، 

حسب أولويات السياسة وتكون الوزارة أو اهليئة اخملتصة مسؤولة عنها. 

الوطنية  السياسة  تطوير  يف  تدرجيي  نهج  اّتباع  أّن  املاضية  السنوات  أظهرت جتارب  ولقد 
للشباب وتنفيذها ال يؤيت النتائج املرجّوة. ولذا فإّن على صناع القرار والسياسة وأصحاب 
الشأن اآلخرين تبين نهج التخطيط اإلسرتاتيجي للسياسة الشبابية والذي يعمل على دمج 
الوطنية  التنمية  إطار  يف  املعنية  األخرى  القطاعات  أهداف  مع  الشبابية  السياسة  أهداف 
والسياسات واإلسرتاتيجيات القطاعية. وهذا حيتاج إىل دعم على أعلى املستويات السياسية 

واإلدارية والتنسيق بني عدة مكونات وتكيفها مع الظروف احمللية والسياقات 3.

(2)  ILO, Employment Policy Department. )2012(. Guide for the Formulation of National Employment Policies. Online Publication, 
p117-142. Geneva, Switzerland. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/
wcms_188048.pdf

(3) Ibid 15 – 16. ILO, p 117 – 142. 
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مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب

تقنيات التخطيط اإلسرتاتيجي للسياسة
أثبتت التجارب والدروس املستقاة أّن إدخال نظام التخطيط اإلسرتاتيجي يف عملية السياسة 
الوطنية يؤّدي إىل حتسني كفاءة املؤسسات وامللكية الوطنية وجودة وتكامل العملية وزيادة يف 

مستوى حتقيق النتائج4، وذلك من خالل:

• زيادة فعالية عملية التخطيط والتنفيذ؛ 

• زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد املتاحة؛

• فهم أفضل لسياق العملية، وقدرة أكرب على اإلنذار املبّكر والتكّيف مع الظروف املتغرية؛

• حتسني عملية اختاذ القرارات؛

• حتسني القدرات التنظيمية؛

• حتسني التواصل من خالل التنسيق والتعاون املؤسسي املنهجي؛

• تعزيز الشفافية واملسؤولية من خالل وضع إطار لتقييم األداء والنتائج؛

•  إنشاء رؤية وأهداف مشرتكة بني اجلهات املعنية الوطنية واالقليمية والدولية يف مجيع 
القطاعات؛

• زيادة مستوى الوعي وفهم أفضل للبيئة اليت تتفاعل فيها السياسة.

خطوات التخطيط اإلسرتاتيجي العشر
تتم عملية التخطيط اإلسرتاتيجي للسياسة من خالل عشر خطوات رئيسية تعكس أهمية 

وشمولية التخطيط5: 

1. اإلعداد للتخطيط االسرتاتيجي: املشاركني وهيكلية االدارة والتنظيم واملعلوماتية والتواصل 

2.  حتليل احلالة: جيب أن يتضّمن حتلياًل نقديًا لألداء والوضع والنتائج، بغية حتديد مواطن القوة 
والضعف لقطاع الشباب

3. اإلطار اإلسرتاتيجي والزمين

4. حتديد الرؤية واملهمة 

5. حتديد القضايا واألهداف اإلسرتاتيجية 

6. حتديد الربامج اإلسرتاتيجية 

)4(  UNDP. Strategic Planning and Policy Development. Strategic Planning Manual, p11. http://www.undp.ba/upload/publications/
Strategic%20Planning%20Manual.pdf 

)5( Ibid 17 – 18. UNDP, p12. 
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7. حتديد التكاليف وربط عملية التخطيط اإلسرتاتيجي بعملية امليزانية 

8. وضع وتطوير مؤشرات الرصد والتقييم 

9. حتديد املعايري لألهداف واألنشطة، وتصنيفها حسب األولويات 

10. تطوير خطط العمل التنفيذية 

سياق وإدارة عملية تطوير السياسة الوطنية
إّن فهم سياق السياسة الوطنية يتطلب النظر إىل تفاعلها يف السياقات الثالثة التالية: 

 السياق العام

 السياق السياسي

 السياق التنظيمي/املؤّسسي.

ويتطّلب تطوير عملية السياسة  فهم هذه االخرية بأبعادها األربعة واليت يتفاعل كل منها 
ضمن السياقات الثالثة املذكورة أعاله، وهي التالية: 

 فهم املشكلة

 تطوير وطرح احللول البديلة 

 اختبار اخليارات لنجاح العملية

 اختيار احللول األفضل وتنفيذها

ويساعد هذا األمر صناع القرار وواضعي السياسات على مقاربة أكثر شمولية لقضايا الشباب 
وتطبيق النهج التشاركي بشكل أكثر فعالّية ملعاجلة هذه القضايا وكذلك الختيار احللول البديلة 

والفضلى للسياسة ووضعها طور التنفيذ، ضمن إطار برنامج العمل العاملي للشباب. 

وجيسد الرسم البياين )1( سياق عملية السياسة الوطنية6، ويوضح عملية تطوير السياسة يف 
السياقات الرئيسية الثالث املرتابطة واليت تتفاعل فيها ضمن األبعاد اليت ُذكرت أعاله. 

)6( Aswad, H. )March, 2013(. Adapted from the OFMDFM. A Practical Guide to Policy Making in Northern Ireland, p11  .
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مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب

ما هي النتائج املرجوة للسياسة؟       ما هي اخملرجات األكثر فعالية لتحقيق هذه النتائج؟
ما تأثري قانون حرية املعلومات؟         ما هي األدلة الوطنية واخلارجية املتوفرة؟         ما هي املكاسب السريعة؟ 

ما هو دور املنتدى املدين؟ 
ما هي اخملاطر اليت تتعرض هلا السياسة؟ وكيف ميكن إدارتها؟   ما هي احتياجات وآراء املؤثرين واملتأثرين بالسياسة؟

السياق العام

كيف ميكن للسياسة أن تتالئم مع برنامج عمل احلكومة وأولويات اهليئة التنفيذية واتفاقات اخلدمة العامة؟
ما هو دور األمم املتحدة واملنظمات الدولية؟  ما هي تناقضات وأولويات السياسة اليت حتتاج إىل حلول؟

كيف ميكن إبقاء أصحاب الشأن املعنيني؟ هل مّتت املباشرة يف عمليات تقييم األثر؟ 
ما هي إسرتاتيجية طرح وتقدمي السياسة؟

من هي اجملموعات أو االفراد احملتاجون للمعلومات واإلرشادات )وماذا/ومىت/وكيف(؟  
هل للسياسة أثر على اإلدارات والسلطات احلكومية اخملولة ذات الصلة؟

هل توجد أبعاد إقليمية ودولية للعملية؟
هل التزم الوزراء املعنيون؟ من هم أصحاب الشأن الرئيسيني؟ وكيف تتم مشاركتهم؟ 

 كيف ينبغي أن تتم مشارك اهليئات واللجان واجلمعيات؟
هل تعمل بإلتزامات املساواة والعدالة وحقوق اإلنسان؟

ما هي األدلة ذات اجلودة والصلة املتوفرة؟ وما مصادرها؟
ما تأثري العملية على السياسات األخرى القائمة؟ مىت يتم إشراك اإلدارات والقطاعات األخرى؟  

)مثل االقتصاد، واإلحصاء، والتعليم، والصحة، واالتصال، والتشريع(
ما هي تكاليف/ فوائد/ حتديات احللول البديلة املقرتحة؟

ما هي مصادر التمويل املتاحة؟ وكيف يتم تأمينها؟
ما هي اإلدارات اليت يتوجب مشاركتها؟ وكيف؟

هل اعُتمد النهج التشاركي عرب القطاعي؟ وكيف؟
هل شاركت مجيع القطاعات املعنية؟ وعلى أي مستوى؟

ما هي نظم التقييم وأهداف األداء املطلوبة؟
ما التدريب والدعم املطلوبان للموظفني والشركاء على مجيع املستويات؟

كيف تساهم احلكومة اإللكرتونية يف تعزيز املشاركة وتنفيذ السياسة؟ 
هل هناك بدائل للتشريع والتنظيم؟

كيف ميكن ضمان استدامة السياسة؟
كيفية مشاركة هيئات التنفيذ والسلطات احمللية والشباب وأصحاب الشأن اآلخرين؟ 

السياق السياسي

السياق المؤّسسي

فهم املشكلة

اختياراحللول االفضل وتنفيذها

تطوير وطرح احللول البديلة

اختبار اخليارات للنجاح 

الرسم البياين )1(: سياق عملية السياسة الوطنية
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دورة عملية تطوير السياسة الوطنية للشباب
لتطوير السياسة الوطنية دورة كاملة تنطوي على مخس مراحل مرتابطة ومتكاملة ولكل 

مرحلة حتّدياتها، وهي: 

 الشروع يف السياسة / حتديد القضايا / األجندة الوطنية: وهي مرحلة تأسيسية مهمة 
ووضعها  الشباب  تستلزم حتديد قضايا  الشبابية  للسياسة  االسرتاتيجي  الوطين  للتخطيط 
واملؤسسي،  والسياسي  العام  بدقة:  الثالثة  االساسية  وفهم سياقاتها  الوطنية  األجندة  على 
والتعقيدات  النتائج وكيفية حتقيقها  والتفكري بعمق حول  القضايا  وتستدعي إستعراض هذه 
واألسباب اليت قد متنع إجنازها. كما توفر هذه املرحلة الوسائل التقنية للفصل بني املسببات 
واألعراض، مما يساعد صناع القرار والسياسة على حتديد معامل تلك السياسة ملعاجلة هذه 

القضايا بدّقة.

الوطنية  الشبابية  السياسات  بإستعراض  املرحلة  هذه  تعىن  البديلة:  واحللول   التحليل 
والقطاعية القائمة ومدى ترابطها ونقاط تالقيها، وحتليل الواقع وطرح احللول البديلة ملعاجلة 
القضايا مبشاركة عرب قطاعية فّعالة جلميع أصحاب الشأن. وتهتّم أيضًا بالعمل على حتديد 
ويرتكز  حتقيقها.  لكيفية  العريضة  واخلطوط  الشباب  لسياسة  الوطنية  واألولويات  األهداف 
حتليل الواقع بشكل عام على عدد من املكونات النوعية والكمية، مستخدمًا دراسات وحبوث 
حتديد  التحليل  يتضّمن  احلاالت،  مجيع  ويف  وغريها.  مناذج  وبناء  إحصائية  وحتاليل  وبيانات 
املشكلة ومعايري التقييم، وطرح عدد من احللول البديلة القابلة للتنفيذ وكيفية تقييمها، إضافة 

إىل تقدمي توصيات جبدول األعمال الذي ُيفّضل اعتماده.

السياسية واملؤسسية وأصحاب  تبعًا لالحتياجات واألولويات  القرارات  ُتّتخذ  القرار:  صنع 
الشأن ومنظومة قيم ُيسعى إليها. إن عملية صنع القرار حركة ديناميكية مستمرة ومدجمة 
البعض نشاطًا حلل  التفاعل مع احمليط والبيئة. ولكن يف بعض األحيان قد يعتربها  بعملية 
عملية  القرار  اختاذ  ُيعترب  حني  ويف  ُمرٍض.  حّل  إىل  التوصل  يتم  عندما  تنتهي  ما  مشكلة 
املعرفة  على  املنهجي  تطبيقها  يرتكز   ، واحلقوق  واألدلة  النتائج  قواعد  على  تقوم  منطقية 
فهو  احلكومية  القرارات  اختاذ  أما  املنطقية.  االستنتاجات  إىل  للتوصل  واألدلة  واملهارات 
يتطلب من السياسيني وصناع القرار ضرورة حتقيق التوازن يف الواقع السياسي وتفادي تأثريه 

السليب على أصحاب الشأن. 

إدارة عملية تطوير السياسة 
إّن إدارة عملية تطوير السياسة ضرورة ملحة لضمان الفعالية واالستدامة، وذلك يتطلب أن 
تكون احلكومة  قادرة على إدارة هذه العملية اليت تقودها، حىت تتمكن من استخدام مجيع 
املوارد املتوفرة لديها وتعزيز قدرات وكفاءات املعنيني بالسياسة الوطنية للشباب يف خمتلف 
القطاعات العامة واخلاصة واجملتمع املدين، وتبيّن الشراكات االسرتاتيجية الفاعلة واملتوازنة 
مع مجيع األطراف املعنية، من ماحنني وقطاع خاص، وجمتمع مدين ومنظمات دولية وغري 

حكومية والشباب أنفسهم.
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ومن أهم عوامل هذه األدارة احلصول على دعم السياسيني البارزين وأصحاب الشأن الفاعلني 
واملؤثرين من أجل ضمان قبول مقرتحات السياسة وتفعيلها. لذا يتوجب على حمللي الواقع 
فهم اهتمامات تلك الفئات وأخذها بعني االعتبار. فوضع السياسات عملية سياسية بالدرجة 

األوىل وتقنية بالدرجة الثانية. 

يف ظل هذا الواقع، تصبح إدارة عملية تطوير السياسة ضرورة ملحة لضمان فعالية وإستدامة 
هذه االخرية، مما يتطلب استطاعة من احلكومة على إمتالك القدرات إلدارة العملية واستخدام 
املالية والبشرية املتوفرة لديها، كما ويتطلب توفر تلك املوارد والكفاءات لدى  مجيع املوارد 
أصحاب الشأن املشاركني بالعملية، من أجل حتقيق أكرب تأثري إجيايب ممكن على أرض الواقع.

لضمان جناح العملية ودفعها إىل حتقيق النتائج املرجوة، وفقا لألهداف واألولويات الوطنية، مما 
يساهم إسرتاتيجيا بتعزيز العوامل األساسية التالية:7

 امللكية الوطنية 

 واملساءلة 

 والشمولية

إدارة قائمة على قاعدة النتائج

مّلا كانت عملية تطوير السياسة الوطنية قد اعتمدت نهج قاعدة النتائج، تقوم إدارة السياسة 
واخملرجات،  )املدخالت،  اخلطية  السلسلة  عناصر  خمتلف  بني  السببية  العالقة  تبيان  على 
والنتائج، واألثر(. وتدرج النتائج، كما يوضحه الرسم البياين )2(: خريطة اإلطار املنطقي لتحقيق 

النتائج8 )مقتبس عن الرسم البياين للبنك الدويل خلريطة املنطق األساسي(. 

الرسم البياين )2(: خارطة اإلطار املنطقي لتحقيق النتائج

)7(  UNDG WGPI, RBM/Accountability Team. )March, 2010(. United Nations Development Group Results-Based Management 
Handbook: Strengthening RBM harmonization for improved development results. Online publication, NY, p 7 http://www.un.cv/
files/UNDG%20RBM%20Handbook.pdf.

)8(  Busjeet, G - World Bank. (2010). Planning, Monitoring, and Evaluation: Methods and Tools for Poverty and Inequality Reduction 
Programs. Online publication, Washington, D.C., p 19 http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/ME_Tools-
MethodsNov2.pdf.
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لإلدارة القائمة على نهج قاعدة النتائج دورة حياة مرتابطة وديناميكية. فالنهج التشاركي يضع 
أصحاب الشأن يف صلب العملية. تبدأ الدورة بالتخطيط اإلسرتاتيجي للسياسة، كوضع الرؤية 
واألهداف وحتديد إطار النتائج، لتنتقل يف املرحلة التالية إىل التوافق بني مجيع أصحاب الشأن 
املعنيني على جمموعة من النتائج ملعاجلة قضايا الشباب الرئيسية من خالل الربامج؛ ومن مث 
تشرع يف املرحلة الثالثة إىل تطبيق اخلطة الوطنية ورصدها يف آن واحد لضمان حتقيق النتائج 
املرجوة؛ أّما يف املرحلة األخرية، فيكتمل الرصد ويبدأ التقييم، وهما عنصران رئيسيان يف عملية 
والباحثني  والسياسات  القرار  يوّفران معلومات حيوية ودروسًا مستقاة لصناع  اإلدارة ألّنهما 

املنفذين من أصحاب الشأن ميكن االستفادة منها يف عملية املراجعة الدورية للسياسة. 

الربط بني البحوث والتحليل واختاذ القرارات املتعلقة بالسياسة
النهج واهليكلة وعملية التطوير والتنفيذ والرصد والتقييم للسياسة عناصر أساسية يف إدارة 
السياسة، تهدف إىل دعم ومساعدة الوزارة أو اهليئة اخملتصة واجلهات املنفذة يف مراحل تطوير 

العملية التالية:

 صياغة السياسة 

 إشراك املواطنني وأصحاب الشأن 

 التواصل والتحفيز؛

املدين  واجملتمع  احمللية  والسلطات  الوزارات  مع  وفعالية  جبّدية  والتعاون  التشاور  ويساعد 
ومعامل حمددة  واضحة  رؤية  ذات  سياسة  صياغة  على  املعنيني  والشباب  اخلاص  والقطاع 
وموارد مرصودة، وكذلك على توجيه عملية التنفيذ والرصد والتقييم للسياسة لضمان شمولية 

العملية وحتقيق النتائج املرجوة.

وتشري التجارب من أفريقيا وآسيا9، يف سياق إدارة عملية السياسة، إىل أّن ضمان جناحها يعتمد 
أواًل على حتّلي الفريق اإلداري بفهم معمق للعوامل احليوية املساهمة فيه، على أن يكون هذا 
الفريق والكوادر احلكومية وأصحاب الشأن املشاركني ذوي خربة ومهارات إدارية عالية، مبا فيها 

وضع السياسات؛ ويعتمد ثانيًا على تنوع معرفتهم وخربتهم اإلدارية يف احملاور التالية:

• التواصل: إدارة تطلعات وعالقات أصحاب الشأن/والشركاء؛

• التوافق يف اآلراء: العمل على التوافق على االحتياجات املتباينة خللق بيئة موحدة؛

• التوقيت املناسب: إدارة التوقيت يف الشروع وإكمال عملية السياسة؛

•  االلتزام: إدارة العمل لكسب االلتزام السياسي من قبل صناع القرار واحلكومة واملنظمات 
الدولية وغري احلكومية، اإلقليمية والوطنية، والتزام اجملتمعات احمللية؛

)9(  UNESCAP / lLO, )2008(. Integrating youth action plans into national policies. Workshop Report Session 9. http://www.unescap.
org/epoc/pdf/escap-ilo-Session%209-integrating%20youth%20plans.pdf 
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•  احلساسيات السياسية: إدارة كيفية التعامل مع خمتلف احلساسيات جتاه قضية أو مشكلة 
معينة ذات صلة؛

•  استخدام التقنيات املالئمة: امتالك القدرة على استخدام وإدارة أدوات التحليل، وإدارة 
املشاريع، والرصد والتقييم.

ومن الضروري التنويه بأّن إدارة السياسة تتطلب بنية حتتية وهيكلية إدارية راسخة وفعالة، 
مبا يف ذلك دوائر معلومات ومعلوماتية داعمة. ويف هذا املنحى، شرعت البلدان األكثر فعالية 
يف اإلدارة باعتماد سياسات وطنية للمعلومات، ألنها أدركت أهمية املعلومات كعامل رئيسي 
والبيانات  املعلومات  مجع  يتضّمن  وهذا  مراحلها.  مجيع  يف  السياسات  وتطوير  للتنمية 
اإلحصائية وغريها، لتكون متوفرة يف الوقت املناسب الستعماهلا من قبل اإلدارات اخملتصة 
بالسياسات والقضايا احلكومية األخرى. وعملت تلك البلدان على استعمال تقنيات وأدوات 
للمعلوماتية من أجل التواصل مع مجيع املواطنني، وعلى نشر وتسهيل عملية وصوهلم إىل 

املعلومات ذات الصلة. 

امللكية الوطنية للسياسة: مسؤولية مجاعية ألصحاب الشأن
وضع إعالن باريس للعام 2005 امللكية الوطنية للسياسات والربامج يف صلب أجندة اإلصالح 
الدويل جلعل املعونات أكثر فعالية. وبذلك أضحت امللكية الوطنية واحدة من الركائز اخلمس 
إلعالن باريس. ومّلا كان التقدم احملرز يف هذا اجملال جزئيًا، مّت حتديد املزيد من العوامل املساعدة 
والضرورية لتحقيق النتائج املرجّوة يف التنمية الوطنية والدولية. وكان الرتكيز على »امللكية« 
وإدارة  قيادة  على  النامية  الدول  يف  احلكومات  بقدرات  مباشرة  تتعلق  ألنها  خاّص  بشكل 
عمليات السياسات التنموية وإسرتاتيجياتها وتنسيق اإلجراءات واألنشطة ذات الصلة. ويف هذا 
تعّد  وأن  األمور  زمام  النامية  الدول  تقود  بأن  راغبًة  التزامها  املاحنة  الدول  السياق، جّددت 
املعونات  تنسيق  عملية  وتدير  الوطنية،  أولوياتها  فيها  حتّدد  تنموية  وإسرتاتيجيات  سياسات 

واملوارد التنمية األخرى على مجيع املستويات10.

تتطلب امللكية الوطنية للسياسة عّدة عناصر رئيسية لتفعيلها:

 أ.  قيادات سياسية داعمة للتنمية؛

 ب. التزام احلكومة بوضع اإلسرتاتيجيات وخطط العمل لتنفيذ السياسات؛

 ج.    التزام احلكومة ضمان مشاركة واسعة وفعالة يف عملية السياسة جملموعات من أصحاب 
الشأن، وخاّصة الشباب؛

 د.    التزام اجلهات املاحنة تعزيز االخنراط بالعمل والتقيد باألولويات الوطنية ودعم القدرات 
التقنية والبحثية وغريها؛

)10(  OECD. (2011). Aid Effectiveness 2005-10: Progress in Implementing the Paris Declaration. Chapter 2: Ownership of Development 
Policies and Strategies, p 29-38. http://www.oecd.org/dac/effectiveness/48726747.pdf 
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 ه.  تبيّن احلكومة نهج اإلدارة القائمة على النتائج اليت تعّزز التزام ومشاركة أصحاب الشأن؛

 و.  إنشاء وتعزيز األجهزة املؤسسية واآلليات لتطوير وتفعيل السياسات الوطنية؛

 ز.  إنشاء آليات حوار مؤسسي مع الشركاء لتنسيق التعاون حبسب األولويات الوطنية؛

 ح.  بناء وتوجيه القدرات الوطنية واستخدام اخلربات واالختصاصات احمللية املتمكنة واملتوفرة؛

 ط. ضمان مشاركة املرأة والشباب كعنصرين رئيسيني وضروريني الستدامة العملية.

املشاورات غري الرسمية والرسمية 
تعرّب عملية التشاور عن التزام احلكومة باالنفتاح والشمولية يف نهجها لتطوير السياسة. وهو 
وإن مل يكن هدفًا بذاته فإّنه يشّكل ركنًا أساسيًا يف صناعة السياسة، ويساعد على جذب 
ومشاركة أصحاب الشأن يف تطوير وطرح احللول البديلة وتأمني اجملال لردود الفعل اخملتلفة. 
وذلك يعزز الشعور مبلكية القضايا واحللول على املستوى الوطين واحمللي. وتلعب املشاورات 
الرسمية بني الوزارات دورًا رئيسيًا يف عملية وضع السياسة. فلدى بعض الوزارات خربة واسعة 
حول تأثري إختيار السياسة على مسار العملية ونتائجها. وتقوم الوزارة أو اهليئة اخملتصة بتنسيق 
وتنظيم املشاورات على مرحلتني لتحديد األهداف ووضع اهليكلية وخطة التنفيذ والتحفيز 

وفريق العمل.

تبادر احلكومة باملشاورات غري الرسمية والرسمية، من املفضل يف مرحلة مبكرة من العملية، مع 
أصحاب الشأن الرئيسيني، وعلى وجه اخلصوص أولئك املعنيني بتقدمي اخلدمات وتنفيذ السياسة 
ورصدها. واجلدير بالذكر، أّنه يف أكثر االحيان يتّم جتاهل املكونات احمللية أو التقليل من دورها، 
مثل السلطات احمللية واملنظمات والشباب، مع العلم أنها تلعب دورًا حموريًا يف عملية ومرحلة 
تنفيذ السياسة. قد ال تظهر للحكومة أهمية أو رمزية عملية التشاور يف املدى املنظور، خاصة 
يف ظّل حمدودية املوارد، ولكّن غياب التشاور الفعلي بإمكانه أن يؤّدي إىل تعقيدات وحىّت إىل 
فشل العملية يف وقت الحق. لذا من الضروري العمل على ِإشراك أصحاب الشأن يف مرحلة 
مبكرة من العملية، وتعميم املعلومات والوثائق ذات الصلة، لتقدمي اقرتاحات وخيارات جمدية 

ومتقدمة لصياغة السياسة وتنفيذها. 

كما ينبغي النظر إىل التشاور يف مجيع مراحل العملية كأداة حلل املشاكل، وليس كأداة تواصل 
مجيع  من  الشأن  أصحاب  يشرك  جديد  بأسلوب  للتفكري  حاجة  هناك  فحسب.  واّتصال 
باستعمال  احللول  طرح  إىل  اهلادفة  املناقشات  يف  بّناء  بشكل  الشباب،  خاصة  القطاعات، 
منهجيات جديدة واالستفادة من التكنولوجيا املتاحة لدى احلكومة والقطاع اخلاص وإبداعات 

وإبتكارات الشباب. 

املقارنة املعيارية وتقييم اخليارات البديلة للسياسة

املقارنة املعيارية

تعترب املقارنة املعيارية أداًة تعليمية لتطوير للسياسة، وحمّفزًا لألداء وحمّركًا للتحسني والتميز 
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املؤسسي. يف السنوات األخرية، أصبحت أداة القياس للسياسات رائجة وذات تأثري متنامي. 
واهلدف من املقارنة املعيارية الدولية هو متكني صناع السياسات من مقارنة أداء الدولة مبجموعة 
من الدول األخرى. وقد يعزز ذلك اإلحساس بالقدرة التنافسية بني الدول، ويسهم يف اكتساب 
املعرفة من جتارب الدول األخرى، خاصة الناجحة منها. واجلدير بالذكر، أن أفضل املقارنات 

تكون ما بني دول ذات مواصفات متقاربة أو مماثلة. 

إّن مثل هذا النهج يساعد الدول على احلد من خوض التجارب املكلفة للسياسة، مما أدى إىل 
احتضان صناع القرار للمقارنة املعيارية الدولية كمصدر إحياء لرسم السياسات واالسرتاتيجيات 
الوطنية. وقد أضحت املقارنات الدولية  واألقليمية مهمة لقياس األداء يف ما بني الدول حول 

العامل. أكثر أدوات القياس رواجا يف جمال املقارنة املنهجية هي:

• استعراض األدلة والسياسات وأنظمتها؛

• استعراض أفضل املمارسات؛ 

• بطاقات األداء؛ 

• بطاقات التقارير؛ 

على  الداّلة  باملعلومات  الدول  تزّود  أّنها  واإلقليمية  الدولية  املعيارية  املقارنة  ومن خصائص 
مكانتهم مقارنة بالدول األخرى يف جمال السياسات. وذلك يساعد احلكومة والقطاعات العامة 
واخلاصة واملنظمات املعنية على استخدام هذه املعلومات لفهم وحتديد مكامن الضعف لديها 

واالستفادة من خربات اآلخرين يف دول مماثلة.

تقييم اخليارات البديلة
من أهم أركان هذه العملية ضمان أوسع مشاركة ألصحاب الشأن الرئيسيني، وذلك من أجل 
األصعدة، خاصة على  واملتاحة على مجيع  املتنوعة  اخليارات  من  أكرب عدد  احلصول على 
املستوى احمللي، ولتحقيق هذا الغرض من املهّم احلفاظ على مستوى عاٍل من التواصل واالّتصال 
بني مجيع الفرقاء املعنيني، من موظفني وشركاء دوليني ووطنيني وحمليني وشباب، من خالل 
إطالعهم على املعلومات واألدلة واألوراق الرئيسية ذات الصلة، ومن مّث التشاور معهم وإتاحة 
املشاركني.  القوى بني  توازن  للتعليقات واقرتاح اخليارات واحللول، مع احلفاظ على  الفرص 

ويشمل إجراء التقييم النموذجي اخلطوات التالية11: 

  حتديد احتياجات السياسة املتعلقة بالقضايا اليت ينبغي معاجلتها، وتبيان كيفّية مساهمة 
السياسة يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية؛

  حتديد أهداف السياسة من أجل احلصول على أكرب جمموعة من اخليارات ذات الصلة. 
وينبغي أن تكون هذه األهداف قابلة للقياس، وذلك لتوفري تقييم مفّصل يسمح يف وقت 

)11(  USAID, Lush et al., )2000:21(. The Policy Circle. The Importance of High-level Support and Policy Champions Online 
publication. 22 – 23. P32 -58. http://www.policyproject.com/policycircle/content.cfm?a0=3 
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الحق بقياس جناح السياسة وأثرها؛

أو  الراهن«  »الوضع  أو سياسة  األساس«  )خيار »خّط  السياسة    حتديد ووصف خيارات 
»احلّد األدىن«(، مع طرح جمموعة واسعة من اخليارات املناسبة البديلة للنظر فيها؛

  عرض تفاصيل التكاليف والفوائد واخملاطر والتأثريات لكل خيار، والعمل على فرزها مع 
احتياجات تقييم األثر؛

  توضيح اآلثار املرتتبة على التمويل، مبا يف ذلك ترتيب أولويات التمويل. حبسب أولويات 
مكونات السياسة ذات الصلة؛ 

اخليارات  من  كّل  مزايا  عرض  مع  للسياسة،  األفضل  باخليار  والتوصية  النتائج    تلخيص 
األخرى على حدة؛

 رفع التوصيات لكيفية إدارة ورصد وتقييم السياسة. 

ومن املستحسن النظر يف وضع خطط مبكرة لتقييم خيارات السياسة املتعلقة بعملية صنع 
يف  فيه  النظر  إعادة  أو  تطويره  مث  ومن  أويل  تقييم  إجراء  املناسب  من  يكون  وقد  القرار، 

مراحل خمتلفة.

صياغة املسودة واعتمادها
تتطلب العملية التشاركية لصياغة السياسة الوطنية استعدادات وحتضريات كبرية وواسعة 
كّل  ويف  املستويات  مجيع  على  الشأن  وأصحاب  املنسقة  الوطنية  اجلهة  قبل  من  النطاق 
القطاعات. وإلمتام هذه االستعدادات والتحضريات جيب استكمال اخلطوات الرئيسية وعلى 
رأسها رصد امليزانية الكافية وتشكيل »اللجنة املنسقة« ومنحها سلطة واسعة الصالحيات 
املداخالت  وبتنقية جممل  العملية  بإدارة  لتقوم  واإلدارية،  التشريعية  املستويات  أعلى  وعلى 
الناجتة عن املشاورات، ومن مّث صياغة املسودة، بعد حتديد غاياتها وأهدافها الوطنية. ويف هذه 
املرحلة يلعب »فريق العمل املواضيعي« )Thematic Working Group( دورًا حموريًا مبساعدة 
املنّسقني. وهلذا الغرض، ُتشكل فرق العمل ويهتم كل فريق مبوضوع حمدد. وللحصول على 
منتج ذي جودة عالية، على أعضاء تلك الفرق التحّلي  باملهارات واخلربات الالزمة ذات الصلة 
العملية  الكافية  للتفرغ هلذه  املادية   املوارد  باملواضيع املطروحة، كما وجيب أن تتوفر هلم 

وإمتامها. 

عند انتهاء هذه الفرق من التحليالت ووضع اخملرجات واملؤشرات وكتابة التقارير ذات الصلة، 
جيب أن ُتعطى اللجان االستشارية الوقت  الكايف لالطالع عليها لتقدمي املالحظات، مث ُتسلم 
التقارير واملالحظات إىل »جلنة الصياغة« املسؤولة بشكل رئيسي عن عملية جتميع مسودة 
السياسة الوطنية للشباب. وبدورها، حني تنتهي »جلنة الصياغة« من املسودة األوىل للسياسة 
جيب أن تطلع مجيع اللجان واهليئات املشاركة يف العملية عليها الستعراض الوثيقة وتقدمي 
املالحظات.  ومن الضروري أن يقوم ممثلو »الفريق املشرتك بني الوزارات« بإطالع املسؤولني، 
أهداف  أّن  لضمان  املعنية،  الوزارات  خمتلف  يف  والثاين  األول  الصف  وإداريي  الوزراء  من 
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وميزانيات السياسة تتوافق وإلتزامات السياسات العامة هلذه الوزارات. بعد ذلك، على »جلنة 
الصياغة« أن جتمع املالحظات واملساهمات وأن تدرجها يف املسودة األوىل ملشروع السياسة 

الذي سيعلن عنه ويناقش يف دورة مشاورات ثالثة وأخرية.

وفيما يلي قائمة مرجعية تتضمن اخلطوات األساسية يف عملية ختطيط وصياغة السياسة 
الوطنية، وهي قابلة للتعديل واإلضافة حسب السياق12:

إطار )2(:  قائمة مرجعية لعملية التخطيط وصياغة السياسة الوطنية 
للشباب

)أ(   حتديد وتوضيح القضايا اليت ستتناوهلا السياسة؛
)ب( حتديد ما إذا كان لدى اجلهة املنظمة سلطة/صالحية لسن السياسة؛

)ج(  حتديد الشخص أو الطرف املسؤول عن عملية صياغة السياسة؛
)د(  حتديد وإشراك أصحاب الشأن الرئيسيني يف عملية الصياغة؛

)ه(  حتديد منوذج للسياسة؛
)و(  استعراض السياسة؛

)ز(  التحقق من عدم وجود أي تعارض مع السياسات القائمة أو القوانني؛
)ح(  مراجعة مسودة السياسة مع أصحاب الشأن؛

)ط( استعراض مسودة السياسة مع املستشار القانوين أو املساعد التقين القانوين؛
)ي(  مراجعة ووضع الصيغة النهائية للسياسة؛

)ك( إكمال عملية املوافقة وتبين السياسة؛
)ل(  نشر وتوزيع الصيغة املوافق عليها للسياسة وتنفيذها.

مراجعة مسودة السياسة الوطنية للشباب 
عند اكتمال  صياغة املسودة األوىل للسياسة، على »اللجنة املنسقة« اإلعالن عنها وتوزيعها 
على مجيع اجلهات املعنية )املتأثرة واملؤثرة(، واملباشرة جبولة مشاورات ثالثة ونهائية. تهدف 
السياسة،  استعراض مسودة  املعنية فرصة  األطراف  إعطاء  إىل  املشاورات  اجلولة من  هذه 
البناءة. وباإلمكان حتقيق هذا اهلدف بأساليب عّدة  الفعل واملداخالت  للحصول على ردود 

حبسب  الوقت واملوارد البشرية واملادية املتوفرة13.

إقرار واعتماد السياسة الوطنية للشباب 
املالحظات  مجع  الصياغة«  »جلنة  على  واألخرية،  الثالثة  املشاورات  مرحلة  انتهاء  بعد 

)12(  Public Health Law Center, )July, 2010(. POLICY DRAFTING CHECKLISTS. PHLC Online publication. http://
publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/ship-fs-policydraftingchlist-2010.pdf 

)13( Denstad, 24-29 . 



 الجزء األول      |      27

االنرتنت،  شبكة  خالل  ومن  الوطنية،  واملؤمترات  االجتماعات  يف  ُقدمت  اليت  واملساهمات 
والتواصل االجتماعي وغريها من الوسائل اليت استعملتها اجلهة املنسقة للمشروع. بعد دمج 
املتعمدة،  الرسمية  القنوات  خالل  من  للحكومة  األوىل  املسودة  ُتقّدم   املناسبة  املداخالت 

ملناقشتها واعتمادها. 

لكي تصبح مسودة السياسة وثيقة رسمية معمواًل بها، جيب أن توافق احلكومة عليها رسمّيًا. 
بعض  ففي  آخر.   إىل  بلد  من  الوطنية  السياسة  العتماد  الرسمية  اإلجراءات  وقد ختتلف 
البلدان، تكون املوافقة على مستوى الوزارة، بينما يف بلدان أخرى ينبغي أن توافق احلكومة أو 
جملس الوزراء، ويوضع اخلتم الرسمي على الوثيقة14. ويف بعض الدول ُتستشار اللجان الربملانية 
املسؤولة عن الشباب. ولكن عادًةُ تعرض مسودة السياسة على مجيع الوزارات املعنية إلقرار 
مضمونها.  لذا فإّن عرض املسودة على الوزارات إبان عملية الصياغة واملراجعة عن طريق 

»جلنة تعاون الوزارات« أمر حيوي لتسريع عملية التبين واملوافقة.

تنفيذ السياسة وتطوير خطة العمل الوطنية
يف هذه املرحلة يتّم التبين الرسمي للسياسة الوطنية من قبل احلكومة واالعالن عنها. وهنا 
ُترتجم أهداف السياسية الوطنية إىل برامج ومشاريع وأنشطة ُتنفذ على أرض الواقع مبشاركة 
مجيع أصحاب الشأن. وعلى الرغم من أّن احلكومة هي املسؤول األساسي عن تنفيذ السياسة 
واخملططني  املنسقيني  الشأن  أصحاب  تشمل  املسؤولّية مجاعية،  فإن  بالفعل  لكن  الوطنية، 

واملنفذين للعملية.

ولضمان جناح عملية التنفيذ جيب تعزيز اهليكلية املؤسسية الساحنة ملشاركة أصحاب الشأن 
املعنيني، ال سّيما الشباب، وتوفري املوارد الضرورية إلعداد خطة العمل  للسياسة تضمن حتقيق 

أقصى قدرة من التأثري اإلجيايب والفعلي. وتشمل عملية التخطيط ثالث حماور: 
• حتديد املسؤولية واملهام لألفراد / اهليئات / املنظمات؛

• حتديد إسرتاتيجية التواصل والتحفيز؛ 

• حتديد املوارد البشرية واملادية الالزمة؛

حتديد املوارد لتنفيذ أنشطة خطة عمل السياسة
جيب حتديد إجراءات وآليات التنفيذ املرتبطة باملنهجية املعتمدة حسب طبيعة نظام السياسة 

الوطنية. ميكن ملنهجية التنفيذ أن تتخذ أشكااًل خمتلفة منها: 
)Direct Implementation( التنفيذ املباشر •

)Simultaneous Implementation( التنفيذ املوازي •
)Phase Implementation( التنفيذ املرحلي •
)Pilot Implementation( التنفيذ التجرييب •

)14( Ibid. 
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كما تشمل عملية التنفيذ وضع قواعد اإلدارة واملقاضاة، إضافة إىل عوامل أخرى مؤثرة مثل غاية 
التشريع، وقدرة البريوقراطية احلكومية على تنسيق وإدارة العملية، كذلك مستوى دعم اهليئة 

التنفيذية، وأنشطة جمموعات أصحاب الشأن واملعارضة. )انظر اجلزء الثاين من هذا الكتّيب(.

ختصيص امليزانية للسياسة
والبشرية  املالية  املوارد  رصد  خالل  من  وقضاياهم  بالشباب  التزامها  ترمجة  احلكومة  على 
الكافية لتمويل عملية السياسة الوطنية. بدال من رصد مبالغ ال تفي باالحتياجات، أو أن تنتظر 
التمويل من مصادر خارجية إذا ما توفر هلذا الغرض. ومن املهّم أن ُيّصص للوزارة أو اهليئة 
اليت تقود عملية السياسة ميزانية خاصة للشباب تغطي الكلفة واألنشطة يف مجيع مراحلها، 

وأن تراعي تلك امليزانية املرصودة إحتياجات النوع االجتماعي بشكل متوازن.

ميكن هلذه امليزانّية أن تتوزع على اجلهات املشاركة املسؤولة. وقد تتكون من خمصصات بعضها 
تابع  للوزارات أو اهليئات احلكومية املشاركة، شرط أن تنّسقها اجلهة القائدة للعملية بشكل 
فّعال. وإّن التقصري أو الفشل يف تأمني التمويل واملوارد قد يؤدي إىل فقدان احلافز من مجيع 
السياسة  على  سلبا  األمر  هذا  وينعكس  الشباب،  جمموعات  ذلك  يف  مبا  الفاعلة،  اجلهات 
ونتائجها. كما يتوجب على احلكومة ختصيص جزء من ميزانيتها، بشكل منح إدارية، للمنظمات 
يف  املدرجة  باملشاريع  تتعلق  ال  عامة  إدارية  مبهاّم  القيام  من  األخرية  هذه  لتتمكن  الشبابية 
السياسة. مثال على ذلك االجتماعات التنظيمية، والتواصل مع األعضاء، والتدريب اإلداري 
تقدم،  ما  إىل  إضافة  التنموي.  ودورها  قدراتها  تعزيز  إىل  تهدف  اليت  األنشطة  من  وغريها 
يتوجب على احلكومة ختصيص ميزانية عامة، يف إطار منح حتصل عليها املنظمات الشبابية 

غري احلكومية، لتنفيذ األنشطة املدرجة يف خطة عمل إسرتاتيجية السياسة الوطنية.

الرصد والتقييم
تعترب عملية الرصد والتقييم مقوم أساسي وحيوي لعملية السياسية نظرًا ألهميتها ىف وضع 
وتقييم املعايري الوطنية لقياس آداء وأثر السياسة. وإن عملية الرصد والتقييم تسمح للحكومة 
وأصحاب الشأن اآلخرين مبعرفة ما إذا كانت السياسة حتقق غرضها األساسي ىف معاجلة قضايا 
السياسة  استعراض  كما جيب  والكفاءة.  التكلفة  من حيث  فعالية  األكثر  وبالطرق  الشباب 
بشكل دوري إلعادة توجيهها أو تعديل نطاقها أو أهدافها عند الضرورة، ولتفادي اهلدر أو سوء 

ختصيص املوارد والكشف عن العوائق. 

القائمة املرجعية للتخطيط وتطوير السياسة
يف ختام هذا اجلزء ندرج  يف اإلطار )3(: القائمة املرجعية للتخطيط وتطوير السياسة الوطنية 
)مقتبس عن الوكالة األمريكية للتنمية، )USAID(15، وهي مبثابة خريطة طريق تساعد صناع 

)15(  USAID – The Policy Project: Planning Check List. Online publication, p1-3 http://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&es
rc=s&source=web&cd=1&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.policyproject.com%2Fpolicycircle%2Fdocuments
%2Fplanningandfinance.doc&ei=JJlZUdSdC4iTtQaFroGAAg&usg=AFQjCNEP6S23yvkNfrZpTLUmGfpTEPiFPg&bvm=bv.
44442042,d.Yms
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واخلطوات  املكونات  العملية  تضمنت  إذا  فيما  والتدقيق  املراجعة  على  وإدارييها  السياسات 
اخلصوصية  القائمة حسب  هذه  تكييف  وباإلمكان  وجناحها.  الكتماهلا  الضرورية  واإلجراءات 

الوطنية والقضايا واملوارد املتوفرة. 

)مقتبس عن  الوطنية  السياسة  للتخطيط وتطوير  املرجعية  القائمة  إطار )3( 
)USAID ،الوكالة األمريكية للتنمية

1. عملية التخطيط تضم ممثلني عن: 
 وزارة الصحة 
 وزارة املالية 

  اهليئات أو األقسام احلكومية املسؤولة عن شؤون الشباب يف القطاعات األخرى املعنية
 اهليئات أو األقسام احلكومية املسؤولة عن شؤون املرأة  

 السلطات احمللية )إدارة التخطيط الالمركزي( 
 املسؤولني احملليني )احملافظ، رئيس البلدية( 

 الربملانيني املعنيني بقضايا الشباب واآلخرين ذوي التأثري  
o الوكاالت احلكومية احمللية األخرى ____________________ 

 املنظمات غري احلكومية و جمموعات املصاحل اخلاصة الناشطة يف اجملاالت التالية:
o قضايا الشباب

o قضايا املرأة
o حقوق اإلنسان 

o السياسات العامة والتخطيط اإلسرتاتيجي
o قضايا ذوي االحتياجات اخلاصة 

o الصحة اإلجنابية 
o البيئة

o قضايا أخرى _____________________________

o قادة اجملتمعات احمللية
o قادة الرأي

o القادة الدينيني

o القطاع اخلاص:    )يرجى تعداد القطاعات املشاركة(  _________________________
o غريها من وكاالت التعاون املشاركة __________________________

o اجلهات املاحنة )يرجى تعداد الدول واملنظمات والقطاع اليت تدعمه( ______________

2. هل أجريت التحليالت التالية قبل أو خالل عملية التخطيط؟:
 حتليل واقع أصحاب الشأن

 حتليل الواقع / تقييم االحتياجات 
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 حتليل مستوى االستجابة للعملية
 حتليل SWOT )نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات( 

 التحليل القانوين/التشريعي والتنظيمي
 حتليل واقع ذوي االحتياجات اخلاصة

 حتليالت أخرى _______________________ 

3. هل تستند هذه التحليالت إىل: 
 البيانات األولية اليت مت مجعها لعملية التخطيط

 البيانات الثانوية )إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ذكر املصادر( ______________________
 املعلومات املقدمة من املشاركني خالل عملية التخطيط _______________________

4. هل اسُتعملت أّي من املؤشرات التالية لتوجيه عملية التخطيط؟ 
 البحوث يف قضايا الشباب 

 املشاركة 
 التعاون املشرتك بني الوزارات 

 اإلبتكار 
 الشباب وتقدمي املشورة للهيئات

 التوازن بني اجلنسني يف األولويات واألنشطة
 احتياجات الشبان والشابات 
 التعليم الرسمي وغري الرسمي

 سياسات متكني الشباب 
 الشباب والتشريعات 

 الفوارق بني اجلنسني من الشباب
 الشباب واملعلومات

 سياسة متعددة املستويات ومرتابطة

5. هل استخدمت أية معلومات حول املواضيع التالية خالل عملية التخطيط؟
 احلصول على التعليم 

 الوصول إىل خدمات التشغيل 
 الوصول إىل خدمات الصحة 

 حقوق اإلنسان )معاهدة حقوق الطفل(
 مهارات مقدمي اخلدمة واحتياجات التدريب 

 سلوك مقدمي اخلدمة 
 بيئة السياسة والتحديات 

 توفر املوارد والقيود القائمة 
 حواجز تفعيل السياسة 

 أنشطة خللق الطلب
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 مشاركة القطاع اخلاص 
 أخرى ____________________ 

6. هل حدد ورّتب املشاركون االحتياجات حبسب األولوية؟
 نعم         ال

للمعلومات  وفقا  االحتياجات  أولويات  ووضع  التقييم  و/أو  التحديد  مت  7.  هل 
والتحليالت )يف أسئلة 2-5( املذكورة آنفا؟

 نعم         ال

8.  هل كان للتحليالت واملؤشرات و/ أو معلومات من القوائم املذكورة أعاله )يف 
شؤون 2-5( فائدة يف حتديد االحتياجات وترتيب األولويات؟

 نعم         ال

االحتياجات  معاجلة  الكمي حتقق  للقياس  قابلة  أهدافًا  املشاركون  وضع  9.  هل 
ذات األولوية؟ )مثال: زيادة النسبة املئوية للنساء احلامالت اللوايت يتلقني أربع 
زيارات قبل الوالدة يف العيادات احلكومية يف اثنني من املناطق الريفية من ٪10 
املعلنة بشكل  األهداف  2015(. وهل صيغت هذه  30٪ حبلول عام  إىل  حاليا 

واضح لتجيب على األسئلة التالية؟
 ما الذي يتوجب عمله؟ 

 وبأي حجم وكّم؟ )قياس( 
 ما هي اجملموعة أو اجملموعات املستهدفة؟ 

 ما هي الفرتة املتوقعة لتحقيق اهلدف؟ 
 هل اهلدف واقعي ومن املمكن حتقيقه؟

10. هل نظر املشاركون يف اسرتاتيجيات بديلة لتحقيق األهداف؟  نعم    ال

اإلسرتاتيجيات  بعض  إستبعاد  قبل  التالية  العوامل  املشاركون  تناول  11.  هل 
واختيار أخرى للوصول إىل األهداف؟

 اجلدوى املالية لإلسرتاتيجية 
 التكاليف واملوارد الالزمة لإلسرتاتيجيات البديلة 

 توفر املوارد )املالية يف املقام األول ومصادر التمويل واملوارد البشرية( 
 العوائق القانونية، والعوائق النابعة من السياسات القائمة األخرى

 اجلدوى السياسية 
 اجلدوى الثقافية 

  قدرة األنظمة احلكومية املتعلقة بالشباب )عدد ومهارات املوظفني، هيكلية التنظيم 
والبنية التحتية، اخل( 
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 التأثري على الفئات الشبابية املستهدفة وغريها )الفوائد امللموسة وغري امللموسة( 
 أخرى ___________________ 

12. هل مت تطوير األنشطة لتنفيذ اإلسرتاتيجية؟   ال            نعم )إذا كان 
الرد باإلجياب، يرجى التحقق مما إذا مت حتديد ما يلي: 

 من هي اجلهات املنفذة لألنشطة؟
 أين هي مواقع تنفيذ األنشطة؟ 
 املدة املتطلبة لتحقيق اهلدف؟

جلميع  التمويل  بإمجايل  مقارنة  التكاليف  إمجايل  إىل  املشاركون  نظر  13.  هل 
اإلسرتاتيجيات البديلة قبل اختاذ قرار نهائي بشأن اإلسرتاتيجية اليت ينبغي 

اختيارها ملعاجلة القضايا ذات األولوية؟
 نعم         ال

على   )13 )س  اخلطوة  تلك  بعد  التخطيط  يف  املشاركني  رأي  استقر  14.  وهل 
إسرتاتيجية نهائية لتحقيق أهداف حمددة؟

 نعم         ال

)املباشرة  األنشطة اخملطط هلا  لتنفيذ  التكاليف  بتقدير  املشاركون  قام  15.  هل 
وغري املباشرة(؟ 

واإلشراف،  )التدريب،  مسبقا؟  لألنشطة  الالزمة  املدخالت  مجيع  حددت    هل 
واملستلزمات، واملعدات، واللوازم املكتبية، وتكاليف الطباعة، اخل.(  نعم         ال

  هل مت حتديد مجيع التكاليف غري املباشرة لعملية السياسة؟ )إدارة العملية، مصاريف 
الكهرباء، النقل، اخل(

 نعم         ال

16. هل حدد املشاركون مصادر التمويل لتغطية تكاليف مجيع األنشطة؟ وهل مت  
النظر يف املصادر التالية:

  متويل من اجلهات احلكومية والوزارات املعنية بالشباب، هل حيتاج التمويل احلايل إىل 
إعادة ختصيص أو أنه من املمكن احلصول على أموال إضافية؟

 متويل من اجلهات املاحنة
 متويل من القطاع اخلاص ألنشطة حمددة 

17.  هل مت إعداد ميزانية مفصلة تتضمن املبالغ الالزمة جلميع نفقات املكونات 
املرتبطة بالسياسة واألنشطة؟ وهل مت إعداد ميزانية مفصلة لإليرادات تشمل 

كافة مصادر متويل السياسة وأنشطتها؟  نعم         ال
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18.  هل مّت إجراء حتليل لتحديد ما إذا كانت سياسات وإجراءات التنفيذ/التفعيل 
واألنشطة؟  السياسة  تنفيذ  أو تسهل عملية  تعرقل  احلالية للحكومة سوف 

على سبيل املثال: 
 هل طبيعة التقارير لنظام املعلومات اإلدارية معقدة وشاقة؟ 

  هل مّت تدوين املبادئ التوجيهية  للربوتوكوالت / القواعد واملعايري وتقدمي اخلدمات؟ 
وهل مّت تدريب منّفذي السياسة ومقّدمي اخلدمات؟

السياسة  يف  احملرز  التقدم  لتتبع  والتقييم  الرصد  إجراءات  تطوير  مّت  19.  هل 
واألنشطة اخملطط هلا؟ 

  كيف سيتم رصد أهداف السياسة وخطة عمل التنفيذ؟ هل ستجرى دراسات و/أو 
على  التشاور  سيتّم  وهل  استبيانات؟  على  احلصول  سيتم  هل  رأي؟  استطالعات 
الوطين؟ وهل سيكون هناك عملية مراجعة  الصعيد  اليت أجريت على  الدراسات 

وتدقيق؟ 
 هل مت تصميم شكل التقرير الدوري املعيّن برصد وتقييم التقّدم احملرز لألهداف؟ 

  هل مّت تصميم منوذج لتتبع امليزانية والنفقات الحتواء تكاليف األنشطة وتعديلها إذا ما 
لزم األمر؟

20. هل أعدت خطة عمل مفصلة لتنفيذ السياسة حتتوي على املكونات التالية: 
 امللخص التنفيذي 

  خلفية مشروع السياسة ومعلومات عن الوزارة أو اهليئة اخملتصة واملنظمة، والقضايا 
ذات األولوية للسياسة

 وصف إسرتاتيجية السياسة ملعاجلة قضايا الشباب ذات األولوية 
 بيان السياسة لتحقيق األهداف من خالل اإلسرتاتيجية املعتمدة 

 وصف خطة عمل ملعاجلة هذه القضايا: 
i.  تقدير حاجة العملية لتوظيف خربات يف هذا اجملال أو التعاقد مع خرباء ومنظمات 

وشركات  
ii. إجراءات تفعيل عملية السياسة 

iii. اإلجابة على األسئلة التالية: من هم املستهدفون، وما هي القضايا، وإىل أين نود 
الوصول، ومىت، وما هي املوارد؟ 

ومصادر  العملية،  لتنفيذ  السنوية  العمل  خطة  ميزانية  ذلك  يف  مبا  املالية،    اخلطط 
التمويل و/أو اخلطط لتوليد الدخل للعملية 

 إجراءات الرصد والتقييم
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ترويج واسع النطاق لوثيقة السياسة الوطنية للشباب
تقين.  واآلخر  إحداهما سياسي  بطابَعني،  للشباب  الوطنية  للسياسة  الرتويج  تتصف عملية 
فبعد االنتهاء من التحفيز للتشجيع على املشاركة، وبناء توافق يف اآلراء وكسب دعم أصحاب 
الشأن الرئيسّيني، وبعد مرحلة الصياغة وتبيّن مسودة السياسة النهائية، تأيت مرحلة الرتويج 

للسياسة الوطنية )ميكن مراجعة اجلزء الثالث فيما يتعّلق باالتصال والتحفيز(. 

يتحلى التحفيز والرتويج بطبيعة سياسية، ومن أركانها الرئيسية فهم ديناميكيات العالقات 
السياسية، وتوازن القوى، وفعالية التأثري للتعامل الناجح مع مجيع مكونات السياسة. يتّم 
التوّجه إىل السياسيني والربملانيني واملسؤولني احلكوميني وصناع القرار وإداريي القطاعني 
يؤثرون  الذين  والشباب  والدين  احمللية  اجملتمعات  الرأي يف  قادة  واخلاص، فضال عن  العام 
املدين.  الصحافيني ووسائل اإلعالم وغريهم من قادة اجملتمع  السياسة، كذلك  يف صناعة 
اهلدف من هذا التواصل هو تسليط الضوء على السياسة الوطنية الشبابية وكسب أوسع 

التنفيذ الحقًا.  والتأييد لتسهيل جناح عملية  الدعم  قدر من 

خاصة  املنّفذين،  الشأن  أصحاب  مع  املّتبع  التشاركي  بالنهج  فيتجلى  التقين  الطابع  أما 
الشباب، ومن خالل عملية التخطيط االسرتاتيجي للتحفيز/الرتويج وخطة العمل وحتديد 
يف  مبا  واإلجراءات،  واألنشطة  االتصال،  وقنوات  الرئيسية  والرسائل  واملنهجية،  األهداف 
لتحقيق  امليزانية  ورصد  واألثر،  األداء  ومؤشرات  التنفيذ  ومراحل  الزمنية  اجلداول  ذلك 

الدليل(.   املعلومات ميكن مراجعة  )للمزيد من  املرجوة  النتائج 

لكّن التجارب تدل على أّن احلكومات غالبا ال تقوم بالتخطيط لعملية الرتويج للسياسة 
الشبابية وال متنحها املوارد الالزمة، وتتعامل مع العملية كمجرد خطوة دعائية ملدة قصرية 
من الزمن، وذلك باستخدام قنوات النشر التقليدية. كما تعتمد بشكل رئيسي على وسائل 
ُتنشأ  وقد  الصحف،  يف  املقاالت  وبعض  العامة،  األماكن  يف  اإلعالنات  والفتات  اإلعالم 
والتخطيط  التحليل  إىل  اللجوء  دون  يتّم  ذلك  وكّل  الغاية.  هلذه  اإلنرتنت  على  صفحة 
النتائج  برصد  واالهتمام  للمعلومات،  الوصول  وسهولة  والتوعية  للرتويج  اجلاّد  املسبق 

السياسة.  وبالتايل فشل  التنفيذ  وتقييمها. وهذه إحدى أسباب فشل 

أساسية  كأداة  للشباب  الوطنية  للسياسة  الرتويج  عملية  اعتبار  الدول  على  فإّن  لذا 
ونشر  الرئيسية  الرسائل  إيصال  على  تعمل  أن  وعليها  التنفيذ،  مرحلة  إجناح  يف  تساهم 
خالقة  تكون  أن  الرتويج  محالت  وعلى  وأهدافها.  السياسة  دور  أهمية  حول  املعلومات 
ومبتكرة كي تصل اىل أكرب عدد من املواطنني يف خمتلف املناطق واإلنتماءات واجملتمعات، 
وأهم  وفاعلة.  مبسطة  واضحة،  برسائل  وتتميز  الشباب،  واهتمام  مشاركة  على  تستحوذ 
الشأن  أصحاب  عند  واقعية  غري  تطلعات  ال ختلق  كي  اجلهود  هذه  تنظيم  األمر،  يف  ما 

وغريهم من املواطنني، خاصة عند الشباب. 

الجزء الثاني |  تنفيذ ورصد وتقييم السياسة الوطنية 
للشباب
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التخطيط لعملية التنفيذ: اإلسرتاتيجية واملمارسات الفضلى
التنفيذ هو املرحلة اليت ُترتجم فيها السياسة اخملتارة إىل عمل، ولذا قد تكون املرحلة األكثر 
صعوبة وحسمًا وتطلبًا يف مسار عملية السياسة الوطنية. فأّي نقص يف التصميم أو ضعف يف 
بيئة السياسة وعناصرها سيظهر يف هذه املرحلة. ورغم ذلك غالبًا ما ُيهمل البعد التنفيذي 
القرار  واملبادرون وصناع  السياسات  العملية. وغالبًا ما يفشل مديرو  املمارسات  للسياسة يف 
وغريهم من املعنيني بإعداد األرضية املساندة للتنفيذ. وهذا قد يؤّدي إىل أداء ضعيف ال يفي 

باملتطلبات و التوقعات، وحىت يكاد أن يكون مكلفًا وكارثيًا يف بعض األحيان. 

إّن تصميم التدخالت يزيد من فرص جناح التنفيذ، وذلك بوضع  اآلليات اليت تساعد يف التغلب 
على صعوبات وإزالة املعوقات. لذا يتوجب على مديري ومبادري وصانعي السياسة ومنّفذيها 
النظر يف األبعاد السبع عند التخطيط لعملية التنفيذ. وبهدف اإلجياز سوف نتطرق يف هذا 
الكتّيب للبعدين الثالث والسابع فقط )للمزيد من التفاصيل ميكن مراجعة الدليل املرجعي(:

1. الرقابة اإلدارية وبرنامج / إدارة املشاريع 
2. احلوكمة واملساءلة 

3. التخطيط 
4. إدارة املوارد

5. إدارة اخملاطر 
6. إشراك أصحاب الشأن

7. املتابعة والرصد والتقييم

أما التخطيط فهو عملية ديناميكية تتبلور مبشاركة أصحاب الشأن لرسم إسرتاتيجية التنفيذ 
وأهدافها ومناهجها ومدخالتها وخمرجاتها. وهذا ما يدعو من البدء إىل إدماج اعتبارات التنفيذ 
بشكل مباشر يف مرحلة التصميم للسياسة، من خالل سلسلة إجراءات إسرتاتيجية16. وهذا يعين 
قدرات  وتعزيز  األرضية  بناء  مع  متزامنة  متواضعة  أو  صغرية  مبادرات  أو  البدء خبطوات 
اجملموعات املشاركة للتعامل مع التدخالت األكثر طموحًا، خاصة يف احمليط الذي تكون فيه 
قضايا السياسة ذات الصلة موضع نزاع أو الحتوذ على الدعم السياسي والشعيب احمللي الكايف، 
نظرا لعدم اكتمال املعلومات أو نقصها أو ضعف التحفيز هلا، أو ألسباب سياسية. لذا، فإّن 
إعداد املبادرات االختبارية بإمكانه أن يساعد على تسهيل التنفيذ من خالل تأمني القدرة على 
التكيف ومعرفة األساليب/اخلطوات اليت تصلح، وكيفية إصالح األمور املتعثرة أو غري الفاعلة 
قبل االنطالق باملبادرات الكبرية.  وتتطلب عملية التخطيط وتصميم املبادرات توفر أو إنشاء 

قاعدة نظم معلومات ثابتة ومتماسكة. 

)16(  UNEP, )August, 2009(. Integrated Policymaking for Sustainable Development: A reference Manual. P44. UNEP online publica-
tion. http://www.unep.org/pdf/UNEP_IPSD_final.pdf
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خماطر قصور عملية التنفيذ: أسباب وآثار
أما أسباب القصور يف تنفيذ السياسة وآثارها فهي كثرية ومتنوعة، معظمها يرتكز يف احملاور 
األربعة اليت يشري اليها الرسم البياين )3( أدناه - األسباب واآلثار لقصور عملية تنفيذ السياسة 

الوطنية17:

1. عدم وضوح السياسة

2. غياب االلتزام 

3. املمانعة/الضغوط 

4. ضعف اإلرادة واإلدارة 

الرسم البياين )3(: األسباب واآلثار لقصور عملية تنفيذ السياسة الوطنية

)17( د. هنريتا أسود، )آذار، 2013(. رسم بياين ألسباب وآثار قصور عملية  تنفيذ السياسة الوطنية.   

االسباب واآلثار 
وضوح السياسةاإللتزام

ضعيف وغري واضحنقص يف املوظفني

توجيهات متضاربة

سياسة ال تتطلع إىل 
املستقبل 

مصاحل خاصة

ضغوط سياسية غياب اإلرادة  
وحس املبادرة

الفساد بدافع 
مصاحل خاصة

غياب املساءلة

غياب الدعم والتمكني 
مصطلحات من أعلى املستويات

قانونية غري 
مفسرة

غياب تعاون 
املواطنني

إسرتاتيجية أو خطة 
عمل غري موجودة

غياب التعاون 
كفريق عمل 

غياب احلافز

أهداف السياسة 
غري واقعية  

ضيق الوقت
القيود املالية

املمانعة والضغوط ضعف اإلرادة واإلدارة
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تبسيط عملية التنفيذ: اتباع نهج موّحد بني القطاعات
يتم ترمجة وثيقة السياسة الوطنية للشباب من خالل حتويلها إىل عمل على أرض الواقع. لذا، 
فإّن توفري اإلطار املناسب للتنفيذ والتنسيق منذ بداية عملية الصياغة أمٌر ضروري للغاية. فعلى 
السياسة توفري أطر واضحة لآلليات واجلداول الزمنية اليت تساعد يف الرصد واملتابعة  املنتظمة 
للسياسة واملبادرات الوطنية ذات الصلة. وتهدف هذه األطر إىل تعزيز قدرات أصحاب الشأن 

بدءًا من املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص والشباب.

القطاعي.  عرب  املؤسسي  النهج  بتبيّن  دول  عّدة  قامت  التنفيذ،  عملية  إلجناح  مسعاها  ويف 
يتطلب هذا النهج التعاون والتنسيق واملساءلة على املستويني القطاعي واملؤسسي والقطاعات 
الرئيسية املعنية بهذه السياسة، وهي احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين والشباب 

وغريهم من أصحاب الشأن18.

لتحقيق النجاح يف هذا السياق، ينبغي إنشاء هيئة وطنية لتنمية الشباب، كاملة الصالحيات 
وذات طبيعة عرب قطاعية، استنادًا إىل مراسيم تشريعية، ممّولة ومأمونة على حتقيق أهداف 
املتكامل  والتخطيط  والتحفيز  املناصرة  اهليئة  هذه  مهام  من   للشباب.  الوطنية  التنمية 
للسياسة وبرامج الشباب، ضمن إطار ختطيط إسرتاتيتجي لوضع السياسات والربامج وتنفيذها 
والعمل على رصدها وتقييمها. ومن مهّماتها أيضًا إنشاء مركز لتوحيد نظم املعلوماتية، ومجع 

املعلومات املتعلقة بالسياسات الشبابية يف مجيع القطاعات وإعداد التقارير ذات الصلة. 

يهدف هذا الرتتيب املؤسسي إىل وجود توافق وتنسيق بني خمتلف القطاعات واملؤسسات 
لتنفيذ وجناح إسرتاتيجية التنمية الشبابية بشكل متكامل، وحيقق هذا الرتتيب إدماَج وتعميم 
السياسة الوطنية للشباب يف القطاعات املذكورة. وهذا يتطلب من أصحاب الشأن الرئيسيني 
يف عملية التنفيذ وضع أهداف مشرتكة، بغّض النظر عن اختالف نطاق عملهم والسياسات 

والتشريعات اليت تنطبق على مؤسساتهم19. 

مشرتكة  أهداف  حول  القطاعات  عرب  والتعاون  التنسيق 
للسياسة 

ختتلف السياسة الوطنية للشباب عن غريها من السياسات العامة بأنها تتناول عدة قطاعات 
احلكومية يف  واهليئات  الوزارات  السبل إلشراك خمتلف  إجياد  الضروري  لذا من  وجماالت. 
من  احلكومية،  املؤسسات  بني  واملشاركة  التعاون  ويعتمد  والتقييم.  والتنفيذ  الصياغة  عملية 
عن  املسؤولة  الوزارات  األدىن  احلّد  يف  يشمل  لكنه  الوطين،  السياق  على  وهيئات،  وزارات 

الصحة والعمالة والتعليم والثقافة والشباب واملال والتخطيط.

)18(  Nyda, )2011(. Our Youth. Our Future. The Integrated Youth Development Strategy )IYDS( of South Africa 2012- 2016. Online 
publication, Johannesburg, South Africa, p125 – 133. www.nyda.gov.za 

)19) Ibid. 
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ولتحسني مستوى التنسيق، على الوزارة أو اهليئة اليت تقود عملية تطوير السياسة الرتكيز 
تأثري  من  النهج  هذا  يقلل  الشباب.  بقضايا  املعنية  للقطاعات  مشرتكة  أهداف  وضع  على 
اهليكلية والبريوقراطية احلكومية، ويزيد من التفاهم املشرتك واملعرفة بالقضايا الشبابية اخملتلفة 
أيضا  يعزز  للسياسة،  احملّددة  الوطنية  باألولويات  املّتسقة  األهداف  هذه  وضع  وإّن  األبعاد. 
مستوى التواصل وتبادل املعلومات والتعاون واالبتكار ، ويرفع من مستوى األداء ويساعد على 
تعزيز ودمج املوارد. ويستوجب التنسيق تناول البعدين األفقي والعامودي للعملية ضمن نهج 

تشاركي يف إطار التعاون عرب القطاعي. 

وقد أثبتت التجارب يف العديد من البلدان صعوبة ضمان جناح املشاركة والتعاون الوزاري عرب 
القطاعي، وذلك بسبب عدد من التحّديات، منها كيفية إعطاء خمتلف املؤسسات املشاركة 
ملكية منفردة حتت سقف إسرتاتيجية موحدة للسياسة20، ورغبة كّل وزارة أن تكون اجلهة القائدة 
للعملية، إضافًة إىل تضارب املصاحل بني الوزارات واختالف األولويات وثقافة العمل ومقاربة قضايا 
الشباب. ولتفادي العديد من هذه التحديات، قامت بعض احلكومات بوضع آليات لضمان حسن 
التعاون بني الوزارات، على أعلى املستويات، يف سياساتها الوطنية للشباب، مثل إنشاء جلنة 
وزارية أو هيئة أو جمموعة عمل عرب قطاعية من كبار املسؤولني، لكي يضمنوا حسن األداء 
واملشاركة والتعاون يف مجيع مراحل العملية من التخطيط إىل الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم.

ولوحظ يف الدراسة اليت أعّدتها الوكالة االمريكية للدعم والتنمية )USAID(21 يف مثانية بلدان، 
أّن تلّقي الدعم الرفيع املستوى يف احلكومة أمر ضروري إلحداث التغيري ووضع السياسات. كما 
لكبار صانعيها،  حتالفات  بتشكيل  عادًة  يرتبط  للسياسات  والكبري  املسبق  االلتزام  توفري  إّن 
متسلحني بأسس منطقية متماسكة وإرادة لتقاسم اخملاطر السياسية. وهم يصبحون بذلك من 

أهم املساهمني يف استدامة السياسات. وقد تأثرت هذه العملية بعدد من العوامل منها:
• قيادة قوية من جانب أفراد نافذين

• مستوى منخفض من املعارضة املنظمة
• دعم مؤسسي ومايل وافر ومستمّر

وكون احلكومة هي املعيّن األول مبعاجلة قضايا الشباب يف إطار السياسة الوطنية، تكمن أهمية 
بني  التعامل  كيفية  ومتكاملة حتدد  متماسكة  السياسة يف ضرورة شموهلا إلسرتاتيجية  هذه 
املتعلقة  اجملاالت  تعدد  من  وبالرغم  البعض.  ببعضها  وعالقتها  املشاركة  القطاعات  خمتلف 
بسياسة الشباب املنتمية إىل قطاعات خمتلفة، إال أنها متداخلة التأثري بشكل قوي يستدعي 
التنسيق والتنظيم فيما بينها وعلى أعلى املستويات. ومن األمثلة البسيطة اليت تعكس التأثريات 
القطاعية املتداخلة مستوى ونوعية التعليم وتأثريهما املباشر: على وعي الشباب من اجلنسني 
وعلى  الئقة،  فرص عمل  وعلى فرص حصوهلم على  واإلجنابية،  العامة  الصحة  قضايا  إىل 

حتصيل املعلومات واملهارات املطلوبة يف عصر العوملة.

) 20( Denstad 24–25 .

) 21(  USAID, Lush et al., )2000:21(. The Policy Circle. The Importance of High-level Support and Policy Champions Online publica-
tion. http://www.policyproject.com/policycircle/content.cfm?a0=3 
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يشكل تقاطع خمتلف القطاعات جمموعات نظم تقليدية، مثل العالقة بني التعليم والعمالة 
والصحة، وأخرى غري تقليدية مثل عالقة التعليم باملهارات احلياتية واملهنية كالتطّوع، والرياضة 
البدنية، واكتساب املهارة القيادية وغريها من املهارات اليت ختّول الشباب التنافس يف سوق 

العمل احمللي والعاملي.

ومبا أّن عملية السياسة الوطنية للشباب تتضّمن اشرتاك عدد كبري من اجلهات املنفذة، مبا يف 
و  واجلمعيات  اخلاص  والقطاع  احلكومية  غري  واملنظمات  احمللية،  والسلطات  احلكومة   ذلك 
الشباب، على كّل من هذه اجلهات أن ختتّص بدور حمدد يعتمد على املهارات واملوارد املتوفرة 
االستيعاب  إمكانية  دليل على  السويد خري  دولة  فتجربة  الشباب.   لديها يف سياق سياسة 
السليم لكل األطراف املشاركة يف سياسة الشباب، وذلك بتطوير إطار وطين مرتابط مت إدراجه 

يف ختطيط السياسة الوطنية وضمن آليات لوضع اإلطار حيز التنفيذ.

املوقع  واحدة يف  تكون هناك جهة  أن  يتطّلب  القطاعي  النموذج عرب  أن هذا  وبالرغم من 
القيادي للعملية برمتها، بدءًا بالتنسيق والتخطيط والصياغة والتنفيذ وانتهاءًا بالتقييم، إاّل أّن 
كل قطاع مشارك، ممثل بوزارة أو هيئة حكومية ومؤسسة خاصة ومنظمات اجملتمع املدين، يبقى 
هو املسؤول عن تنفيذ األجزاء املتعلقة به وخمرجاتها املتضّمنة يف االسرتاتيجية واخلطة الوطنية 

والربامج للسياسة.

التنسيق والتعاون: األفقي والعامودي 
هناك حموران للتعاون على املستوى الوطين لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب. األول، التعاون 
األفقي22، ويتّم على أعلى املستويات بني الوزارات واهليئات الوطنية املعنية بقضايا الشباب.  
للسياسة  التنسيق  املسؤولة عن  اللجنة  أو  الوزارة  بني  يتّم  الذي  العامودي  التعاون  والثاين، 

والسلطات واملنظمات احمللية عرب البالد.

أ- التعاون األفقي: جلنة عرب قطاعية على أعلى املستويات تقوم بعملية التنسيق ما بني 
والشباب  احلكومية  وغري  الدولية  واملنظمات  املدين  واجملتمع  اخلاص  القطاع  ومع  الوزارات، 

املعنيني مبختلف القطاعات التنموية على املستوى الوطين.

بعد أن يتّم تبين السياسة الوطنية للشباب، تنتقل العملية إىل مرحلة التنفيذ. وهذه مسؤولية 
احلكومة، وبشكل خاص مسؤولّية الوزارة أو اهليئة اليت تقود السياسة الوطنية للشباب. من 
مهمات اجلهة القائدة أن تنشأ أو تعني وحدة خاصة داخل الوزارة أو اهليئة، لإلشراف على 
التنفيذ عملية السياسة: مبا يف ذلك التنسيق بني القطاعات، مثل التعليم والرياضة والصحة، 
والشؤون االجتماعية والثقافة وغريها. وإلجناح مهمتها، ينبغي أن تتلّقى هذه الوحدة الدعم 
السياسي واإلداري على أعلى املستويات.  تقّدم الوحدة بشكل منتظم )على سبيل املثال، كّل 
ستة أو تسعة أشهر( تقارير الرصد الدورية إىل الوزير اخملتص بسياسة الشباب، لتوّزع الحقًا 

على مجيع الوزراء يف القطاعات األخرى املعنية.

)22( Denstad: 24-37.
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ب- التعاون العامودي: جلنة عرب قطاعية على أعلى املستويات تقوم بعملية التنسيق ما 
بني الوزارة والسلطات االقليمية واحمللية، ومع القطاع اخلاص واجملتمع املدين واملنظمات غري 

احلكومية والشباب على املستوى احمللي من خمتلف القطاعات. 

تتأّثر األوساط القطاعية احمللية والشبابية بنجاح أو فشل السياسات الوطنية وتؤثر عليها. لذا 
يعتمد تنفيذ السياسة/اإلسرتاتيجية الوطنية على التنسيق والتعاون الوثيقني بني اهليئة املسؤولة 
يف  نظرنا  إذا  وبالفعل،  العامودي.  بالتعاون  األمر  هذا  ويعرف  احمللية،  واملنظمات  والسلطات 
تفاصيل إسرتاتيجية التنفيذ يّتضح أّن السياسة الوطنية للشباب حملية يف املقام األول، وميكن 
بالنسبة  إحلاحاً  األكثر  القضايا  مع  للتعاطي  احملّلي  املستوى  على  فورية  إجراءات  ُتتخذ  أن 
للشباب. من هنا تنبع أهمية الشراكة الفعلية مع املستوى احمللي وضرورة دعم تلك العالقات.  

يف نهاية املطاف، لضمان جناح عملية التنسيق والتعاون يف تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، 
جيب أن تتوّفر  للهيئة املسؤولة العناصر التالية )يف حال غيابها يصعب حتقيق االثنني معًا(:

-  الدعم السياسي واالداري الرفيعي املستوى للتنسيق والتعاون )ميكن ترسيخه عن طريق 
إنشاء قوانني أو تشريعات حمددة للشباب، أو حىت تصنيف الشباب كفئة معرتف بها يف 

الدستور الوطين(؛
- ختصيص ميزانية كافية لعملية وضع وتنفيذ السياسة بأكملها؛ 

من  والرصد  التحفيز  ميكن  الصلة،  ذات  واملنظمات  الشباب  من  قوية  شبكات  -  إنشاء 
خالهلا على املستوى الوطين واحمللي.

اخلطة الوطنية: تكامل املشاريع واملبادرات وامليزانية 
إّن تنفيذ السياسة الوطنية للشباب يتطلب تطوير خطة عمل شاملة حتدد تفاصيل عملية 
التنفيذ وتلعب دورًا حاسمًا يف تطبيق السياسة الوطنية للشباب. لذا، ينبغي أن تكون اخلطة 
شاملة وتشاركية، تعكس بوضوح مجيع اإلجراءات واألهداف واملؤشرات والنتائج واخملرجات/
األنشطة والتكاليف واإلطار الزمين والشركاء املنفذين ونطاق مسؤولياتهم املناطة بكل أولوية 
للشباب،  الوطنية  السياسة  مسودة  مع  ترفق  وثيقة  من  اخلطة  وتتشّكل  السياسة.  حّددتها 

ويتوّجب أن توافق عليها احلكومة.

عندما ُتستخدم السياسة لتحقيق التأثري املرجو، يتوّجب صياغتها وتنفيذها ورصدها وتقييمها 
كعملية مرتابطة يف اإلطار املنطقي. وجيب أن متتّد هذه العمليات على مدى دورة السياسة 
وأن تتكيف حسب املتغريات اإلسرتاتيجية لتحقيق أكرب أثر. ويلعب اإلطار املنطقي للسياسة 
دورًا مهّمًا يف تبيان األنشطة الرئيسية للخطة الوطنية. ويف كل سنة يتعنّي على املنفذين حتديد 
األنشطة املطلوبة وإعداد امليزانية للخطة. وينبغي أن تراعي التشريعات واألولويات واملؤشرات 

وأنشطة وميزانية السياسة كما ومتطلبات النوع االجتماعي. 

ويف هذا السياق حتتاج احلكومة أّن ختصص ميزانية مستقلة للسياسة الوطنية للشباب لتحقيق 
املشاريع واألنشطة.  ومن املهّم أن ُيّصص للجهة القائدة لعملية السياسة، وزارة كانت أو 
هيئة، ميزانية خاصة للشباب تغطي الكلفة املباشرة وغري املباشرة لألنشطة يف مجيع مراحل 
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العملية، كما عليها أن تراعي فوارق النوع االجتماعي بشكل متوازن. ميكن هلذه امليزانّية أن 
تتوّزع على اجلهات املشاركة املسؤولة. وقد تتكّون من خمصصات بعضها تابع  للوزارات أو 
اهليئات احلكومية املشاركة، ولكن على اجلهة القائدة تنسيقها بشكل فّعال. وإّن الفشل يف هذا 

الدور قد يؤدي إىل فقدان احلافز من مجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك جمموعات الشباب.

ولضمان تكامل املشاريع واملبادرات وامليزانية، على اجلهة القائدة أن تتخذ اخلطوات التحضريية 
مراجعة  )ميكن  العمل  إىل عملية تطوير خطة  االنتقال  قبل  وإمتامها  التالية  األربع  الرئيسية 

الدليل(  لتنفيذ السياسة: 
- إجراء مراجعة للسياسة: حتليل السياسات والربامج السابقة واحلالية للشباب؛

-  إجراء مشاورات: يتعني على احلكومة ضمان االلتزام من مجيع األطراف املشاركة، مبا 
فيها القطاع اخلاص، من أجل وضع خطة شاملة وجمدية؛

-  التأكد من توفر اإلحصاءات والبيانات الالزمة لوضع قاعدة البيانات األساس واملؤشرات 
ذات الصلة؛

للمؤشرات  وفقا  األهداف  لتحقيق  اخلطة  أنشطة  لتنفيذ  الالزمة  املوارد  -  ختصيص 
املوضوعة مسبقًا لتسهيل عملية الرصد والتقييم؛

القائمة املرجعية لعملية تنفيذ السياسة الوطنية
يبنّي اإلطار )4( أدناه القائمة املرجعية لعملية تنفيذ السياسة الوطنية23 )مقتبس عن الدليل 

االسرتايل للممارسات الفضلى لتنفيذ السياسة(.

)23(  Australian Gov – ANAO )Oct, 2006(. Implementation of Programme and Policy Initiatives: Making implementation matter. Bet-
ter Practice Guide, p57- 68. Department of the Prime Minister and Cabinet. Canberra, Australia. Online publication,    http://www.
anao.gov.au/uploads/documents/Implementation_of_Programme_and_Policy_Initiatives.pdf

إطار )4( القائمة املرجعية لعملية تنفيذ السياسة الوطنية

السياسة هي من إحدى  التنفيذ خالل مرحلة وضع  تواجه عملية  اليت  التحديات  حتديد 
االعتبارات اهلامة يف تلك املرحلة وتعىن بالعوامل التالية:

•  هل مت الرتكيز على عملية التنفيذ بشكل منهجي عند وضع السياسة؟ وهل شملت حتديد 
التحديات وفهم العقبات؟

• هل مت النظر يف كافة اخليارات املتوفرة لتنفيذ الربامج أو املشاريع؟ 

•  هل لدى احلكومة اّطالع كاف على قضايا التنفيذ العملية، مبا يف ذلك مقرتحات العمل 
والبدائل ومدى فعاليتها؟ 

• هل أخذ بعني االعتبار اختبار بعض اخليارات؟
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•  هل مت إشراك أصحاب الشأن واألخذ برأيهم فيما يتعلق بالتحديات احملتملة والوسائل 
املمكنة ملعاجلتها؟ 

• هل وضعت إسرتاتيجية إلدارة اخملاطر للتعامل مع تضارب املصاحل املرتقب؟ 

• هل أخذت بعني اإلعتبار أولويات عملية التنفيذ مقارنة باألنشطة األخرى؟ 

االستناد اىل خربة املنفذين خالل وضع السياسة 
• من هي اجلهات املنفذة؟ وهل مت إشراكها يف عملية تطوير السياسة؟ 

•  هل خطة عمل التنفيذ وترتيباتها واضحة ألصحاب الشأن واملنفذين؟ وإذا مل تكن كذلك، 
فمن أين ميكن احلصول على املعلومات والتوجيهات بهذا الشأن؟  

حتديد وتقييم اخملاطر وتقدمي التوجيهات ذات الصلة 

التنفيذ؟ مبا يف ذلك حتديد أساليب  الكبرية لعملية  •  هل ُأخذت بعني االعتبار اخملاطر 
العالجات املناسبة؟ 

•  هل تقييم اخملاطر واٍف؟ وهل احلكومة على اطالع وافر مبا يتعلق مبخاطر التنفيذ الكبرية 
احملتملة؟

االهتمام الكايف باإلطار الزمين لتنفيذ السياسة 
• هل سمحت اعتبارات السياسة ببدائل عملية لألطر الزمنية لعملية التنفيذ؟ 

•  إذا كان النظر مبسألة التنفيذ حمدودا يف املرحلة السابقة، فهل من ضمانات بديلة سُتعطى 
اهتماما فوريا؟ 

•  هل ُخّصص االهتمام الكايف للمسارات احلرجة والقيود العملية املرتبطة بالوقت الالزم 
للتنفيذ الفعال؟

النظر يف التدابري املتخذة لألمور الطارئة واالفرتاضات
• هل مت أخذ التدابري الطارئة وحاجاتها بعني اإلعتبار؟ 

•  هل تدعم البيانات املوثوقة فرضيات عملية التنفيذ؟ وإذا كان اجلواب سلبّيًا، ما هي 
احملاوالت اليت تبذل للحصول على البيانات الضرورية؟ ما هي املوارد البديلة اليت جيرى 

النظر فيها للحصول على تلك البيانات؟ وهل سيتم ذلك فورًا أم الحقًا؟ 
•  هل مت النظر يف فجوة املعلومات احملتملة وكيفية تأثريها على عملية التنفيذ؟ وما هي النتائج 

يف حال إطالق املبادرة يف ظل غيابها؟ 
•  هل مت إبالغ املنفذين عن اخملاطر والعواقب احملتملة بسبب فجوة املعلومات، مبا يف ذلك 

حتليل احلساسيات على أرض الواقع؟
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حفظ السجالت واملساءلة 
•  هل وضعت الرتتيبات لتوفري املناخ السليم للرصد ومراقبة وتدوين عملية التنفيذ من خالل 

حفظ السجالت؟ 
•  وهل جيري العمل على إقامة سجالت للقرارات الرئيسية وتدوين األسس اليت ارتكزت 

عليها تلك القرارات؟

اللجنة التوجيهية وفريق العمل 

• هل يستدعي حجم وتعقيد املبادرة إقامة جلنة توجيهية وفريق عمل للمساعدة يف التنفيذ؟ 

• هل يتمتع أعضاء اللجنة والفريق باملهارات املطلوبة للقيام مبهماتهم على أفضل وجه؟ 

• هل مت توضيح األدوار واملسؤوليات والتوقعات لألعضاء؟ 

فعالية الرتتيبات للرصد واملراجعة 
•  هل وضعت معايري حمددة وآليات واضحة لتقدمي التقارير عن حالة عملية التنفيذ وإمكانية 

البحث يف درء اخملاطر إىل املستويات املطلوبة؟
•  هل الرتتيبات القائمة كافية لضمان أن 'األخبار السيئة' لن يتم غربلتها يف التقارير املقدمة إىل 

السلطة التنفيذية؟
• هل سيتم مواجهة و/أو حل اخملاطر/ القضايا بشكل شفاف وفوري؟ 

االحرتاس من تضارب املصاحل 
•  هل مت النظر بالنزاعات أو تضارب املصاحل احملتملني فيما بني أصحاب الشأن وكيفية 

معاجلتها؟ 

• هل متت تسوية العوامل الصغرى والتفصيلية يف السياسة قبل إشراك أصحاب الشأن؟

إدارة اخملاطر 
• حتديد وتقييم اخملاطر اليت قد تتعرض هلا عملية التنفيذ واملشاريع/الربنامج يف وقت مبكر 

• هل التقييم املنهجي للمخاطر ومعاجلتها متوفران بشكل منتظم وكاف؟ 

•  إذا كانت إدارة اخملاطر خارج النطاق التقليدي خلربة أو جتربة الوزارة أو اهليئة القائدة، كيف 
سيؤثر ذلك على فعالية إدارة اخملاطر؟ وهل هناك حاجة لإلستعانة خبربة خارجية؟ 

•  هل هناك ضمانات بأن إدارة اخملاطر مسندة إىل موظفني كبار ذوي مهارات عالية يف 
هذا اجملال؟ 
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•  هل مت إطالع الرئيس التنفيذي بشكل مناسب على اخملاطر اليت يتعرض هلا التنفيذ؟ وهل 
مت توثيق ذلك بشكل كاف؟

إعتبارات جلميع قطاعات احلكومة املعنية
• هل هناك فهم موحد خملاطر عملية التنفيذ املشرتكة؟ 

• هل ُحددت اجلهات واخملاطر احملتملة اليت سوف تتحملها من جراء عملية التنفيذ؟ 

العمل مع منظمات من خارج احلكومة 
•  هل مت التعرف على اخملاطر املنبثقة من جراء العمل مع مقّدمي اخلدمات واملنظمات خارج 

احلكومة؟ وهل مّت تقييمها بشكل واف وحتديد كيفية معاجلتها؟  
• هل مت تقييم خماطر التنفيذ بشكل واضح وصريح؟ وهل أشركت فيه املنظمات لتحقيق 

أقصى قدر من اإلدارة الفاعلة لتلك اخملاطر؟

إدارة اخملاطر من خالل خطة عمل التنفيذ 
•  هل مت تقسيم اجملاالت الرئيسية للمخاطر إىل أجزاء ميكن التحكم بها تكون مسؤوليات 

منفّذيها واضحة؟  
•  هل يتم تعقب وتقييم اخملاطر خالل املراحل الرئيسية للتنفيذ أو عند حصول تغيريات 

مفصلية للخطة؟ 

إدارة عواقب اخملاطر وكيفية التصعيد 
• هل وضعت املنظمة إسرتاتيجية مناسبة للتبليغ عن حالة اخملاطر؟ 

•  هل هناك خطة طوارئ، مبا يف ذلك إسرتاتيجية النهاء العمل يف حاالت اخملاطر الداهمة 
ملبادرات التنفيذ؟

التخطيط لعملية التنفيذ وأهمية التخطيط املبكر
• هل مت ختصيص ما يكفي من الوقت للتخطيط لعملية التنفيذ؟ 

• هل هناك مهارات وخربات كافية إلمتام عملية التنفيذ؟ 

• هل مت استخالص الدروس والعرب من التجارب السابقة أو جتارب اآلخرين يف هذا الشأن؟ 

• هل مت النظر يف اختبار عملية التنفيذ يف مرحلة مبكرة؟

خطة عمل التنفيذ 
• هل ُصّممت خطة عمل التنفيذ بشكل متدّرج ومرن؟ 

• ما هي االفرتاضات اليت قامت على أساسها خطة عمل التنفيذ وإىل أي مدى مّت اختبارها؟ 
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• هل مت دمج اخلربات التطبيقية السابقة للوزارة أو اهليئة اخملتصة  يف هذه اخلطة؟ 

• هل توّفر اخلطة تفاصيل ومعلومات كافية لدعم عملية التنفيذ؟ 

واألدوار  الزمنية  األطر  مثل:  املشاريع  إلدارة  الرئيسية  العناصر  اخلطة  تتناول  •  هل 
واملسؤوليات واملوارد وإدارة اخملاطر والرصد وضمان اجلودة والتقييم؟ 

•  هل تعكس خطة التنفيذ بشكل كاف اخملاطر اليت مّت حتديدها وكيفية إدارتها والعمل على 
إبالغ املنّفذين؟

إعتبارات جلميع قطاعات احلكومة املعنية
•  هل هناك خطة تنفيذية شاملة للمبادرات املشرتكة بني الوزارات، تتناول أدوار وترابط عمل 

املشاركني؟ 
•  هل هناك فهم واضح وموحد لعناصر التخطيط الرئيسية للتنفيذ املشرتك، مبا يف ذلك 
إدارة  القرار، والقيود احملتملة للموارد واجلدولة، وإسرتاتيجيات  اإلدارية وصنع  الرتتيبات 

اخملاطر؟

إعتبارات الوقت والتكاليف واملوارد الالزمة 

•  كيف تؤثر اإلفرتاضات القائمة على متانة اخلطة، باألخّص فيما يتعلق بوترية بدء العملية 
وتوقيتها وتوفري املوارد ضمن نطاقها؟

• هل يتم االهتمام بشكل كاف لنوعية املوارد املطلوبة لتحقيق التنفيذ؟  

اخلطوات واملعامل الرئيسّية  
•  هل من املمكن جتزئة مبادرات التنفيذ إىل خطوات صغرية ولينة؟ على املنفذين جتنب نهج 

"القفزة الكبرية".
•  هل تعكس األحداث الرئيسية وبشكل مناسب املنجزات اهلامة والقابلة للتقييم يف كل 

مرحلة من التنفيذ؟ 
• هل تتناول األحداث الرئيسية تفاعالت وترابط األنشطة املتزامنة أو املتوازية؟ 

•  ما هو املسار الصحيح؟ كيف يتم معرفة ذلك؟ وهل هناك نقاط مراجعة كافية تسمح 
بتعديل اخلطة، أو حىت إيقافها إذا ما لزم األمر؟

إدارة تغيريات اخلطة 
•  هل وضعت إجراءات لتقييم حاجة اخلطة وإدارة التغيريات املنوطة بها، مبا يف ذلك 

املوافقة النهائية عليها من أعلى املستويات؟ 
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•  هل أوىل االهتمام الكايف من أجل تقليل حدوث التغيريات للخطة، خاصة يف مرحلة 
متقدمة من دورة عملية التنفيذ؟

إدارة أصحاب الشأن 
• هل أهداف أصحاب الشأن واضحة ومفهومة؟ 

• هل مت حتديد الفئات املستهدفة من أصحاب الشأن مبا يتفق والنتائج املتوقعة للسياسة؟ 

•  هل شملت الفئات املستهدفة ذوي املعرفة أو الفهم للقضية من املتأثرين ومن ذوي الشأن 
يف فعالية احلل؟ 

•  هل ُنظر إىل اخملاطر واآلثار على عملية التنفيذ إذا ما استبعدت بعض الفئات من 
أصحاب الشأن؟ 

• ما هو املكتسب من إشراك أصحاب الشأن؟

 إدارة تفاعالت أصحاب الشأن 
• هل مت النظر إىل اخلصائص الفريدة لكل جمموعة من أصحاب الشأن؟ 

• أي نهج سوف يستخدم إلشراك كل جمموعة من أصحاب الشأن؟ 

•  هل مت النظر يف احتمال وجود ممانعة لدى بعض أصحاب الشأن حيال التغيري املقرتح، 
وكيف سيتم التعامل معه؟ 

• هل هناك مسؤولية واضحة إلدارة أصحاب الشأن، وكذلك للنتائج املتوقعة يف إشراكهم؟ 

• كيف ستدار تطلعات أصحاب الشأن؟ 

• هل نظر يف التوقيت األفضل إلشراك أصحاب الشأن يف العملية؟ 

• هل مت توفري الوقت واملوارد الكافية إلشراك أصحاب الشأن؟

•  هل مت وضع آليات تضمن العمل مبوجب املعلومات املقّدمة من أصحاب الشأن املعنّيني 
لتحسني نوعية أداء التنفيذ؟ 

• هل مت إبالغ أصحاب الشأن حول كيفية استخدام املعلومات؟ 

• هل هناك إسرتاتيجية للتعامل مع أي نوع من احلساسيات احملتملة؟ 

•  هل هناك آلية لنقل املعلومات املقدمة من أصحاب الشأن، واليت قد تؤثر على إجناح عملية 
التنفيذ؟

تفادي تضارب املصاحل مع وما بني أصحاب الشأن
• هل يعكس النظام بشكل رسمي العالقات مع أصحاب الشأن؟ 
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•  هل هناك أي تضارب حمتمل يف املصاحل مع أصحاب الشأن؟ وإذا كان األمر حمتمال، هل 
هناك بروتوكوالت معمول بها تقلل أو متنع نشوب مثل هذه النزاعات؟

املوارد - النظر يف توظيف املهارات املطلوبة لتنفيذ السياسة 
• هل خصص الوقت الكايف للتخطيط من أجل توفري املوارد الالزمة لعملية التنفيذ؟ 

•  هل اخلربة واملهارات الالزمة متوفرة للقيام بعملية التنفيذ؟ ويف حال عدم توفرها، كيف 
سيتم تدارك هذه النقص؟ 

• هل مت النظر يف اخلربات اخلارجية املتاحة؟ وكيف سيتم التعامل معها بهذا الشأن؟

•  هل وضعت خطة وطنية للتدريب والدعم  التقين؟ وإذا كان اجلواب سلبّيًا، ما هي اخملاطر 
احملتملة، وكيف سيتم إدارتها؟ 

املؤمترات،  مثل  الكافية،  األهمية  املتاحة  التدريب  وأساليب  التكنولوجيا  أعطيت  •  هل 
والتدريب من خالل الفيديو وعلى املواقع اإللكرتونية؟ 

)Change Management( قضايا إدارة التغيري
• هل لدى احلكومة أو الوزارة إسرتاتيجية إلدارة التغيري؟  

•  هل من احملتمل أن تسبب التغيريات النامجة من التنفيذ مقاومة من قبل بعض أصحاب 
الشأن؟ ويف حال وجودها، كيف سيتم التعامل معها بشكل فّعال، وكيف سيتّم تدارك 

التصعيد حسب الضرورة؟

املوارد املالية 
•  هل أن خربات اإلدارة املالية متوفرة بشكل مناسب لدى الوزارة أو اهليئة القائدة لعملية 

تطوير السياسة وأصحاب الشأن؟ 
• هل التقديرات للموارد واقعية، أو أنها تشكل خطرًا على أداء ومسار التنفيذ؟ 

•  هل أّن ترتيبات إعداد التقارير املالية ترصد بفعالية وتنذر بالنفقات املرتتبة يف التنفيذ 
حبسب التوقعات؟ 

نظم املوارد 
•  هل توجد خطة الختبار بشكل منهجي لنظام تكنولوجيا املعلومات املتوفر، قبل إطالق 

عملية التنفيذ؟ 
• هل تتوّفر لدى الفريق كّل املهارات واخلربات الضرورية لتكنولوجيا املعلومات؟  

•  هل نظم تكنولوجيا املعلومات والعمليات واملنهجيات مدجمة يف اخلطة الوطنية وسيتم 
تطبيقها يف كل مراحل دورة عملية التنفيذ؟ 
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رصد وتقييم أداء ونتائج وآثار السياسة: 
متلك  اليت  الدول  معظم  اهتمام  على  للشباب  الوطنية  السياسة  فعالية  قياس  يستحوذ  ال 
سياسة أو إسرتاتيجية وطنية. هذا ما كشفه االستعراض الدويل لصياغة وتنفيذ السياسات 
الوطنية للشباب24. إذ يصعب قياس فعالية السياسة من دون وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية 
للشباب. فالسياسية أو االسرتاتيجّية تظّل وثيقة حباجة إىل ترمجة فعلية على أرض الواقع 
مؤشرات  وتوضع  املوارد  خُتّصص  مل  وما  وأنشطة حمددة.  وبرامج  إسرتاتيجيات  من خالل 
وأنشطة حمددة  للخطة الوطنية وتنفيذها، كما ذكرنا سابقًا يف هذا  الكتيب، لن يكون قياس 

فعالية السياسة واقعيا. 

ويف هذا السياق، يواجه صانعو السياسات حتّديًا رئيسيًا يف تطوير أدوات قياس األثر النوعية 
والكمية ملبادرات السياسة الوطنية للشباب. وإّن حتديد ووضع آليات تنفيذ للسياسة يلعب 
دورا مهمًا يف عملية القياس هذه. وتشري جتارب الدول واألحباث إىل أّن احلجم األكرب لقياس 

فعالية السياسة جيرى على املستويات احمللية، وأّن أكثر األدوات املستعملة هلذا الغرض هي:

• تطوير قائمة مؤشرات رئيسية للتنمية الشبابية )مثل مؤشر تنمية الشباب YDI(؛ 

• التدقيق السنوي يف سياسة الشباب؛

• وضع بيانات قاعدة األساس.

واجلدير بالذكر أّن بعض منظمات األمم املتحدة مثل اليونيسف، تقوم بقياس فعالية السياسات 
من خالل دراسات تقييم األثر )impact evaluation(. ويعمل هذا القياس على جمموعة من 
املنهجيات حتّدد إىل أّي مدى ميكن ربط النتائج امللحوظة على أرض الواقع يف مدخالت 
استيعاب  نتائج، منها:  القياس عدة  ويتناول  الصلة25.  ذات  السياسات  أو مشاريع  الربامج 
واملداخيل  االختبارات،  نقاط  سجالت  وأفضل  التغذية،  وضع  وحتسني  العامة،  اخلدمات 
األعلى وغريها. وقياس الفعالية يف هذه احلالة، يعكس رصد النتائج الذي يقيس ما إذا كان 
السياسات  الرئيسية لصنع  قد مّت حتقيق األهداف، وهذا يساعد يف اإلجابة على األسئلة 

القائمة على قاعدة األدلة، مثل:

 ما الذي يصلح منها وما ال يصلح؟

 أين يصلح، وملاذا، وما هي تكلفته؟

اإلنشاء.  قيد  أو  مفقودة  األساسية  ومؤشراتها  للشباب  الوطنية  السياسات  معايري  تزال  ال 
وطلبت عدة أطراف ودول احلصول على توجيهات لوضع أهداف وغايات ووسائل من أجل 

)24( UNESCAP 24 – 40.

)25(  UNICEF, )January, 2010(. Child Poverty Insights: Measuring policy effectiveness through impact evaluation. UNICEF policy 
and practice. International Initiative for Impact Evaluation (3ie). http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Insights_jan2010_
ENG%282%29.pdf  
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تسمح  القياس  عملية  ألّن  املمارسات،  أفضل  وحتديد  الشبابية  للسياسة  احملرز  التقدم  قياس 
بتحديد التدخالت والنماذج واألدوات والربامج األكثر فعالية يف حتقيق هذه األهداف والغايات 
لوضع  املطلوبة  اخلطوات  أدناه،   )5( اإلطار  ويقدم  املمارسات.  أفضل  إىل  إضافًة  للسياسة، 

وقياس جناحات السياسات والربامج الشبابية للعمالة26.

اإلطار )5( اخلطوات املطلوبة لوضع وقياس جناحات السياسات والربامج الشبابية 
للعمالة

جناح  لقياس  هلا،  املطابق  واألداء  قضية  لكّل  مرجعية  ونقطة  األساس  خّط    حتديد 
السياسات/الربامج

 حتديد متغريات ومؤشرات القياس 
 املقارنة بني احلالة الوطنية واملقياس املرجعي املعتمد 

 فهم الفروقات امللحوظة يف األداء وحتديد املبادرات اليت يتعني القيام بها 
 مراقبة تنفيذ السياسات، وحتليل نتائج القياس، وإذا لزم األمر، تصحيح العملية برمتها 

وهناك حاجة إىل وضع معايري على شكل أهداف وغايات ذات فرتة زمنية حمدودة لرسم 
وتوضيح جدول أعمال السياسة الشبابية.

أداء  بقياس  املعنية  وهي  أمر وطيّن،  وأهدافها  والتقييم  الرصد  مكونات عملية  أّن  ويف حني 
السياسة وأثرها بناء على مؤشرات وضعت هلذا الغرض، إال أّن معايريها منبثقة من برامج 
العاملي للشباب، فهو إطار حيّدد  العمل  برنامج  الدولية،  أهم هذه األطر  وأطر دولية. ومن 
أولويات ومؤشرات مرتبطة بالسياسة الوطنية للشباب وباألهداف اإلمنائية لأللفية. ويساعد 
النهج التشاركي الذي  التنمية الشبابية ذات  هذا اإلطار الدول على املضي قدمًا يف تطوير 
يسعى إىل إدماج السياسة الشبابية باخلطط الوطنية والقطاعية. ويف سياق الدفع قدما بعملية 
قياس التنمية الشبابية، يقوم حاليًا عدد من منظمات األمم املتحدة وجمموعة الكومنولث على 
التعاون لصياغة واختبار وتقييم طرق خمتلفة من أجل إنشاء تعريف أوسع للتنمية الشبابية، 
وإجياد مؤشرات وطنية شاملة لرصد وقياس تنمية الشباب يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية27. ويف عام 2012 أصدرت األمم املتحدة، نتيجة اجتماعات خلرباء دوليني يف السياسات 
الوطنية والربنامج العمل العاملي للشباب واملؤشرات، تقريرا طرحت فيه نوعني من املؤشرات: 

األساسية والتكميلية28.

)26(  ILO – YEN, )June, 2008(. 3rd YEN Lead Country Meeting: Establishing Benchmarks for suc-cessful Youth Employment Policies/
Programs. http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/downloads/events/3lc/3lc-finalrep.pdf

)27( SPW/ DFID-CSO 101 – 117. Country Level Indicators. Section 18.

)28(  UNDESA, )2012(. Quantitative indicators for the World Programme of Action for Youth UNDESA, )2012(. Quantitative 
indicators for the World Programme of Action for Youth. Report of the expert group, New York, Dec 12-13, 2011. Online 
publication, NY. http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc12/RD-EGM-YouthIndicators.pdf
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القائمة املرجعية للرصد والتقييم عند التنفيذ
يف ختام هذه الفقرة يقّدم اإلطار )6( أدناه القائمة املرجعية للرصد والتقييم عند التنفيذ29:

)29( Ibid. Australian Gov – ANAO )Oct, 2006(. P73 - 74. Better Practice Guide.

اإلطار )6( القائمة املرجعية للرصد والتقييم عند التنفيذ

رصد املبادرات أثناء عملية التنفيذ 
• هل مّت دمج الرصد واملراجعة منذ بدء التخطيط لعملية التنفيذ؟ 

• هل تتماشى أنشطة الرصد واملراجعة مع نطاق العملية وتعقيداتها؟ 
• هل تستخدم ترتيبات الرصد ومراجعة املوارد املتاحة بشكل واقعي؟ 

• هل تضمن الرتتيبات القائمة جودة ومتاسك عملية الرصد؟ 
• هل تساعد الرتتيبات على ربط الرصد مبخاطر التنفيذ احلرجة؟ 
• هل تتماشى ترتيبات الرصد واملراجعة مع املتطلبات اخلارجية؟ 

مراجعة التقدم احملرز والشروع يف اإلجراءات التصحيحية 
•  هل يدعم نظام إدارة املعلومات توفري البيانات اآلنية؟ وإذا كان اجلواب سلبّيًا، ما هي 

اإلجراءات املتخذة ملعاجلة هذا الوضع؟ 
•  هل وضعت إسرتاتيجية نقل وتبادل املعلومات للتعامل بشكل فّعال مع عالمات اإلنذار 

لبيانات األداء؟ 
• هل يوجد نظام تتبع منهجي ومتكامل؟ 

اعتبارات جلميع قطاعات احلكومة املعنية 
•  هل يوجد فهم مشرتك لألدوار واملسؤوليات اخملتلفة واملتعلقة بتقدمي التقارير؟ وهل ُوّثق 

هذا التفاهم؟ 
•  هل هناك توافق وانسجام بني البيانات الوزارية من خمتلف القطاعات املعنية؟ وإذا كان 

اجلواب سلبّيًا، ما هي احلاجة املاسة إلصدار تقارير مرحلية منسجمة وذات مغزى؟ 

تقييم نوعية العملية بعد إنتهاء التنفيذ 

•  هل أهمية التقييم مفهومة من قبل مجيع أصحاب الشأن؟ وهل انعكس هذا الفهم واألهمية 
يف خطة عمل التنفيذ؟ 

•  هل الرتتيبات القائمة تدعم عملية مجع البيانات لتساهم يف تقييم فعال؟ وما هي الضمانات 
بأّن هذه البيانات دقيقة ومّتسقة على حد سواء؟ 

•  كيف سيتم استخدام نتائج التقييم والتحليل يف أخذ القرارات ويف عمليات التخطيط 
والتنفيذ املستقبلية؟
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الجزء الثالث | التواصل والتحفيز

 التواصل اإلسرتاتيجي والتحفيز: نهج السياسة الوطنية
اإلسرتاتيجّيني،  والتحفيز  التواصل  استعمال وسائل  السياسات إىل  التغيري يف  إحداث  حيتاج 
والثقايف  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  باملناخ  تتأثر  الوطنية  السياسة  أّن عملية  السّيما 
بشكل كبري. لذا فإّن نوعية وتوقيت جهود التواصل والتحفيز تلعب دورًا رئيسيًا يف جلب انتباه 
السياسيني وأصحاب الشأن واملواطنني إىل قضايا الشباب، ويف وضع السياسة على جدول 
الشأن  أصحاب  جلميع  املستمّر  التعاون  بفضل  الصحيح،  االجّتاه  يف  ودفعها  احلكومة  أعمال 

املعنّيني يف شىت مراحل هذه العملية.

وألّن مسار وطبيعة السياسة الوطنية متفّرع ومعقد، من املهم صياغة نهج التواصل والّتحفيز 
والرسائل الرئيسية ضمن سياق السياسة الثالثية املذكورة سابقًا، العاّمة والسياسية واملؤّسسية، 
بني خمتلف  القّوة  لعالقات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املشروعة،  واحلقوق  األدلة  إىل  استنادا 
األطراف، من سياسيني وجمتمع مدين وقطاع خاص وشباب. يف إطار التواصل هذا، قد حُتسم 
بعض املسائل املتعلقة بالسياسة من خالل اإلقناع أو تقدمي احلقائق والتحليالت، أما البعض 
ُيقّرر بالتصويت أو املساومة أو تفويض السلطة. ويف أغلب األحيان، جُيرب صناع  اآلخر فقد 
القرار على اخّتاذ  اخليارات الصعبة للسياسة.  لذا جيدر أن يركز حتليل الواقع للسياسة على 

األمور اليت تنجز فعليًا، فضاًل عما هو مطلوب أو مقرتح. 

وللسياسة إطار تؤّثر فيه احلكومة على سلوك املاليني من الشباب، لذا يتوجب على خرباء 
والتشريعات  والقوانني  الوطنية  السياسة  جماالت  يف  اخلربة  ميتلكوا  أن  والتحفيز  التواصل 
الوطنية والسياسات واملعاهدات وااللتزامات الدولية، ويف فهم موازين القوى فيما بني املشاركني 
الرئيسّيني، من سياسيني وإداريني ومؤسسات )عامة وخاصة( ومنظمات ومجعيات أهلية وقادة 
رأي ودين وشباب واجملتمع املدين واإلعالم. وعلى اخلرباء أيضًا أن  يكونوا قادرين  على التأثري 
من أجل تطوير وتكييف الرسائل الرئيسية وإيصاهلا بفعالية ألصحاب الشأن واملعنيني. ويهدف 
التواصل والتحفيز بشكل إسرتاتيجي إىل إحداث التغيري املنشود، إن كان على الصعيد املنظور 
العاّم والصور النمطية  للشباب، أو يف التأثري على السياسيني والرأي العاّم وصانعي القرار 

حلملهم على إرساء السياسات الوطنية ذات الصلة. وهذا من خالل دورين أساسّيني30: 

o نشر الوعي عند أصحاب الشأن )املتأثرين واملؤثرين واملعنّيني(؛

o إحداث التغيري اإلجيايب يف السياسة والسلوك لصاحل الفئة املستهدفة من خالل املشاركة. 

القرار والسياسات ومنفذيها، يف أغلب االحيان، يتعاطون مع  أّن صناع  التجارب إىل  وتشري 
عمليات التواصل والتحفيز بنوع من االستخفاف، ويستعملونها كأدوات ملا بعد احلدث، مّما يعيق 
الكثري من احللول ويؤّثر سلبًا على عملية التطوير والتنفيذ؛ يف حني يتوّجب عليهم التعاطي 
مع هذين العنصرين احليوّيني بنفس أهمية مكونات السياسة األخرى، ال بل اعتبارهما لعنصرين 

)30(  USAID / LGU Unit, )2005(. Advocacy Trainer’s Manual. Deliverable No. 6, p 15. USAID online publication. http://erc.msh.org/
LEAD_CD/N_Advocacy_Behavior_Change/Advocacy_Trainers_Manual.pdf
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يساعدان على حل املشاكل، وبناء اجلسور، ونشر املعلومات  واألحباث، وإقناع اآلخرين وحّثهم 
على املشاركة، وإجياد احللول البديلة للسياسة، ورفع احلّس العام للملكية الوطنية، وهذا يؤّدي 
إىل فهم أوسع وتالٍق وتعاون، مّما يساهم يف جناح السياسة. ومن هنا تنبع احلاجة املاسة إىل وضع 

إسرتاجتيات وخطط عمل وطنية لالتصال للتواصل تكون واقعية وقابلة للتنفيذ. 

إسرتاتيجية االتصال والتّحفيز الوطنية
على الوزارة أو اهليئة املسؤولة عن الشباب والسياسة الوطنية أن تلعب دورًا رياديًا يف تطوير 
إسرتاتيجية التواصل والتحفيز الوطنية للشباب وخطة عملها. طبيعة هذه العملية تشاركية 
بامتياز، وتعتمد على التشاور مع أصحاب الشأن، ال سّيما الشباب واجملتمع املدين، على مجيع 
املستويات الوطنية واحمللية. ويف أكثر األحيان تستعني اهليئة املنظمة باالستشاريني ذوي اخلربة 
يف جمال االّتصال العام وتغيري السلوك والتخطيط اإلسرتاتيجي. وتقوم عملية التطوير على 
مراجعة بيانات خّط األساس املتوفرة، إضافة إىل البيانات اليت جيمعها مستشارو االّتصال من 
واملسؤولني،   واملنظمات  عرضة  االكثر  سيما  ال  الشبابية  اجملموعات  مبختلف  لقاءاتهم  خالل 
وكذلك من خالل حلقات العمل مع أصحاب الشأن، ومن مراجعة البحوث واألدبيات املتاحة 
هلم، إلعالم اإلسرتاتيجية الوطنية ووضع خطة العمل حّيز التنفيذ. وجيدر بالذكر أن مشاركة 

الشباب ضرورية وحيوية يف عملية التطوير والتنفيذ هلذه االسرتاتيجية. 

وتّتسم املنهجية بطبيعة تشاركية وتفاعلية وابتكارية، ذات أبعاد متعددة وقابلة للتنفيذ بنجاح 
إذا ما ُرصدت ميزانية كافية، مع مراعاة للنوع االجتماعي، وتوفر االلتزام من مجيع األطراف 
املعنية وعلى أعلى املستويات. وجيب تسخري كافة وسائل االتصال واإلعالم، مبا فيها اإلعالم 

االجتماعي، هلذا الغرض.  

تطوير الرسائل الرئيسية 
من الشروط األساسية لتحديد وتطوير الرسائل الرئيسية يف سياق السياسة الوطنية، هو أن 
الشباب  لقضايا  ومعّمقًا  واضحًا  فهمًا  املهّمة  بهذه  املوكلون  الشأن  وأصحاب  اخلرباء  ميتلك 
الراهنة ولربنامج العمل العاملي للشباب كإطار عام للسياسة. وجيب أن تستند عملية تطوير 
الرسائل إىل قاعدة احلقوق واألدلة، من حيث الدقة واملوضوعية وإجيابية الدفع. ومن الالزم 
أن يشارك الشباب من اجلنسني يف هذه العملية، إذ هم املعنّييون بالدرجة األوىل وإلبداعهم 

وآرائهم تأثري كبري على نتائج هذه العملية.    

النوع االجتماعي. فلكّل من  الرسائل من جمموعة إىل أخرى حبسب  تأثري  يتفاوت ويتلف 
النساء والرجال والشباب والشابات تصّورات أو تطلعات خمتلفة فيما يتعلق بقضاياهم؟ لذا 
يرتّتب، يف إطار معاجلة هذه القضايا وبهدف إحداث التغيري الفردي واإلجتماعي، أن تأخذ عملية 
التطوير بعني االعتبار عالقات القوى بني اجلنسني يف السياقني االجتماعي والثقايف. وجيب أن 
يكون مصّممو محالت التواصل والتحفيز على بّينة بهذه الفوارق لضمان فعالية الرسائل وتقّبلها 
من الفئات املستهدفة، ال سّيما وأّن معرفتها ومعتقداتها ومصاحلها قد ختتلف وتتفاوت حىت 

ضمن اجملتمع أو البقعة اجلغرافية الواحدة. ومن هنا تنبع أهمية تقسيم هذه اجملموعات.
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مناذج للرسائل املطوّرة
فيما يلي بعض النماذج لرسائل مطّورة حلمالت التحفيز اإلعالمية للسياسة الوطنية للشباب 

يف إطار برنامج العمل العاملي للشباب:

 يوضع برنامج العمل العاملي الشباب يف قلب عملية التنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية.

  مينح برنامج العمل العاملي للشباب أكثر من ملياري شاب وشابة حول العامل صوتًا يف 
رسم السياسات الوطنية.

  يشّكل برنامج العمل العاملي للشباب ضمانة ملشاركة الشباب الفاعلة يف صنع القرار 
وتنفيذ السياسة الوطنية.

  يهدف برنامج العمل العاملي للشباب إىل متكني الشباب يف االقتصاد العاملي، ودعم دورهم 
يف اجملتمع املدين، و ضمان رفاه احلياة هلم.

  الشباب والشابات هم أكثر موارد اجملتمعات قيمة، فلنعمل معًا على االستثمار يف الشباب 
لضمان مستقبل زاهر.

  اجملتمعات اليت ترعى شبابها وتدعم مشاركتهم تكون أكثر إبداعا وجهوزية ملواكبة تغريات 
العصر.

نقص  الوقاية من فريوس  وليتحدثوا عن  والوصمة،   الصمت  الشباب حواجز    ليكسر 
املناعة البشرية/اإليدز.

 العلم والعمل واالبتكار هم مفاتيح املستقبل الواعد للشباب والشابات.

 مشاركة الشباب يف السياسة الوطنية ضمانة لإلزدهار واالستقرار. 

  توفري خدمات الرعاية االجتماعية تقلل من احنراف وجنوح الشباب واليافعني، وتؤثر 
إجيابا على سلوكهم ودورهم يف اجملتمع. 

  لنعمل من أجل سياسة وطنية للشباب تطبق القوانني واملعاهدات الدولية والوطنية، 
كضمانة حلقوقهم.

  لنعمل معاً من أجل سياسة وطنية للشباب تقّدم حلواًل متميزة تدحر البطالة وتعزز 
فرصهم يف العمل.

 مشاركتكم وشراكتكم الفاعلة تضمن إقرار السياسة الوطنية للشباب وجناح تنفيذها.

  من أجل سياسة وطنية تعزز استخدام وإنتاج الشبان والشابات لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت كفرص للعمل واإلبداع والتنمية.  

وفيما يلي رسائل خاصة إىل صانعي القرار:

مشاركتهم  اجملتمع.  تنمية  يف  األساسية  الركيزة  وهم  السكان،  من   %20 الشباب    يشكل 
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وريادتهم تساعد على حتقيق أهداف التنمية واالستقرار املرجوة.

  معاجلة قضية بطالة الشباب حتتاج إىل حلول عرب قطاعية شاملة، تبدأ من الصّحة 
مرورًا بالتعليم وانتهاًء بأنشطة ملىء وقت الفراغ واملعلوماتية وغريها.

املدين  اجملتمع  ومنظمات  للشباب  الفعلي  اإلشراك  أن  املتقدمة  الدول  جتارب    أثبتت 
يف  والتزامهم  مساهمتهم  ويضمن  للسياسة،  الوطنية  امللكية  يرسخ  اخلاص  والقطاع 

صياغتها وتنفيذها.

زيادة  للشباب يستوجب  الوطنية  السياسة  وتنفيذ  الصائبة يف تطوير  القرارات    اخّتاذ 
واملعلومات  البحوث  وحتليل  إنتاج  على  الوطنية  القدرات  لتعزيز  املالية  اخملّصصات 

املوثوقة، وإدارة العملية الستنباط احللول املناسبة وإحراز النتائج املرجوة.

على  قطاعي  تشاركّيًا عرب  نهجًا  يتطلبان  للشباب  الوطنية  السياسة  وتنفيذ    تطوير 
املستويني الوطين واحمللي، لتوحيد الرؤية واألهداف ودمج اإلسرتاتيجيات وخطط العمل، 

فلنعمل معا ملعاجلة شاملة ومستدامة لقضايا الشباب.

  إّن التنسيق والتعاون املستمرين بني صانعي السياسات وممثلي اجملتمع املدين والقطاع 
اخلاص والشباب والباحثني وبني املشّريعني والسياسيني يضمنان التكامل يف األدوار يف 

سبيل تطوير وتنفيذ القوانني والسياسات اخلاصة بالشباب.

القائمة املرجعية إلسرتاتيجية التواصل والتحفيز

يف اخلتام يقدم اإلطار )7( أدناه القائمة املرجعية إلسرتاتيجية االتصال والتحفيز31 )مقتبس عن 
الدليل االسرتايل للممارسات الفضلى لتنفيذ السياسة(.  

 ) 31( Ibid. Australian Gov – ANAO )Oct, 2006(. P71- 72. Better Practice Guide.

إطار )7( القائمة املرجعية إلسرتاتيجية التواصل
وضع إسرتاتيجية لالتصال والتحفيز 

• هل يوجد انتظام وترابط واضحان بني إسرتاتيجية االتصال والتحفيز وعوامل جناح التنفيذ؟ 
•  هل مت التشاور بشكل كاف للحصول على املدخالت من قبل اإلدارة العليا ومع أصحاب 

الشأن؟ 
• هل أخذ حتليل أصحاب الشأن بعني االعتبار عند تطوير اإلسرتاتيجية؟ وهل مت إشراكهم؟
• هل مت إشراك الشباب يف عملية تطوير اإلسرتاتيجية؟ وهل مّتت مراعاة النوع اإلجتماعي؟

•  ما هو دور اإلعالم يف اإلسرتاتيجية؟ وكيف ستستخدم كافة وسائل االعالم، مبا فيها 
االجتماعية؟  



 الجزء الثالث      |      57

جعل االتصاالت جزءا ال يتجزأ من عملية التنفيذ 
•  هل تنعكس اسرتاتيجية التواصل والتحفيز يف خطة التنفيذ؟ كيف سيتم مراجعتها وحتديثها 

خالل دورة عملية التنفيذ؟ 
• هل توقيت الرسائل يدعم حتقيق معامل خمّطط التنفيذ؟  

•  هل تتطلب عملية التنفيذ تبيّن عّدة أساليب لالتصال؟ يف هذه احلالة، كيف سُتبلغ الرسائل 
الرئيسية إىل خمتلف اجملموعات؟ 

• هل توفر اإلسرتاتيجية مساحة وافرة ملدخالت وردود فعل أصحاب الشأن؟ 
•  هل تراعي املوارد املرصودة النوع االجتماعي وتعريا لرسائل الالزمة جلميع أصحاب الشأن 

األهّمّية الالزمة؟

مراحل وحمتوى اإلسرتاتيجية

التخطيط 
• الغاية العامة 

• التحليل الظريف/الواقع 
• حتديد وحتليل وافع أصحاب الشأن: اجملموعات األساسية واجملموعات الثانوية 

• أهداف االتصال )متناغمة ومنتظمة مع أهداف السياسة وخطة التنفيذ وتراعي النوع 
االجتماعي( 

اإلعداد 
• تطوير الرسائل الرئيسية لكل جمموعة، مبا فيها اإلعالم )مع مراعاة النوع االجتماعي(

• حتديد القنوات املناسبة للتواصل مع كل جمموعة وإيصال الرسائل 
• األنشطة واخملرجات واحملطات الرئيسية اخملطط هلا 

التنفيذ 
• املوارد املتاحة )القدرات، وامليزانية، والوقت... اخل، مع مراعاة للنوع اإلجتماعي( 

• عمليات / آليات لدعم األنشطة 
• خطة تنمية القدرات 

الدروس املستقاة والتحسني  
• فرص للحصول على الدعم وتعزيز التحالفات 

• تعديل خطة تنمية القدرات 
• املؤشرات وخطة الرصد والتقييم
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مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب
أعد هذا التقرير بناًء على طلب من الدول األعضاء يف اإلسكوا ومبشاركة ممثلني عن عدد من 
بالتعاون مع بعض  ودوليني  إقليميني  إشراف خرباء  العربية. مت تطويره حتت  الدول  حكومات 
هيئات األمم املتحدة. يأيت هذا التقرير ضمن حزمة من األدوات اليت تهدف اىل مساندة صانعي 
العربية. تشمل هذه احلزمة  املنطقة  وبرامج عمل وطنية للشباب يف  القرار لتطوير سياسات 

اإلصدارات التالية:
-  دليل مرجعي للسياسة الوطنية للشباب: وهو دليل تفصيلي يستهدف صانعي القرار على 
الوطنية  السياسة  وتنفيذ  لتطوير  وآليات حمددة  عامة  خطوات  ويقرتح  التقين،  املستوى 

للشباب.
-  أمثلة عن اخليارات السياساتية يف إطار برنامج العمل العاملي للشباب: يتناول هذا التقرير 45 
دراسة حالة تشمل خيارات بعض الدول يف تطوير سياسات وطنية تُعىن بعدد من القضايا 

اخلاصة بالشباب.
-  تقرير تقين حول القضايا واألولويات والسياسات املتعلقة بالشباب يف بعض الدول العربية: 
يستعرض هذا التقرير أولويات السياسات املتعلقة بالشباب يف عدد من دول املنطقة العربية.
-  مبادىء إرشادية للسياسة الوطنية للشباب: حيدد هذا التقرير عدداً من املعايري والنماذج 

والقوائم املرجعية ملراحل ختطيط وتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للشباب.

السياسة الوطنية للشباب

مبادىء إرشادية


