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دليل مرجعي 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 املستوى التقين، ويقرتح خطوات عامة وآليات حمددة لتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية 

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.
والنماذج  املعايري  من  التقرير عدداً  للشباب: حيدد هذا  الوطنية  للسياسة  إرشادية  -  مبادىء 

والقوائم املرجعية ملراحل ختطيط وتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للشباب.

دليل مرجعي

السياسة الوطنية للشباب





دليل مرجعي

السياسة الوطنية للشباب

في إطار مشروع:
تعزيز قدرات صانعي القرار في منطقة اإلسكوا في صياغة السياسات الوطنية وخطط 

العمل تجاوبًا مع برنامج العمل العالمي للشباب
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دليل مرجعي للسياسة الوطنية للشباب

كتابة وتحرير  |  هنريتا أسود
إشراف  |  كريمة القري

  بتول شكوري
  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.

E/ESCWA/SDD/2013/5/Manual 
13-0320 
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كلمة شكر

شكر خاص جلميع من ساهم يف تطوير ومراجعة هذا الدليل، من خالل املشاركة يف االجتماعات 
وابداء الرأي واملالحظات وتقدمي املساهمات على تنوعها، وخنص بالشكر:

األردن: رشاد الزعيب، زين صوفان، جرب عريقات، ياسني اجلحاوشة. اإلمارات: مجال حممد 
احلمادي، وفاء آل علي، راشد غامن الشماسي. البحرين: إميان فيصل جناحي، تونس: حممد 
جويلي، فؤاد العويين. السودان: وليد كرار، شذى عثمان عمر. العراق: مهند شهيد العكيلي، 
باسمة الشييب، هدى اهلداوي. ُعمان: عدنان الفارسي، تيمورة البوسعيدية. فلسطني: إعتدال 
اسماعيل، مىن الزيتاوي، حممود عطايا. قطر: نورة عيسى العبداهلل، علي شبيب املرخيي. 
الكويت: عمر سعود اهلمالن. لبنان: أمحد الزين عاصي، حممد عويدات. ليبيا: معتز الرائس، 
املغرب: حممد  عادل حممد.  أمحد  املقصود مصطفى،  عبد  نور  قدور. مصر:  يوسف  أمين 
شكيب باملليح. اليمن: منصور البشريي، السالمي صاحل السالمي، عادل علي الرعيين، هيف 

أمحد غامن.

وكذلك نتقدم بالشكر إىل اهليئة العامة لرعاية الشباب والرياضة يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، وللمرصد الوطين للشباب يف اجلمهورية التونسية على دعمهما للفعاليات املصاحبة 

لتطوير هذا الدليل.

وكذلك إىل: صندوق	األمم	املتحدة	للسكان: اليكساندر بوديروزا، زياد يعيش، ليلى أبو سري، 
سهى منر. منظمة	العمل	الدولية: باترك دارو، شذى اجلندي. اليونسكو: سايكو سوجيتا. 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: منار يزبك. برنامج	األمم	املتحدة	للمتطوعني: كوثر زروايل. 
جامعة	الدول	العربية: أمحد عبد املنعم. التحالف	العاملي	للشباب: سيدرك شقري. خرباء	
ليلى  نوكس،  النور، سونيا  رنا خلف، حسين منصية، معتز عادل  أسود،  وخمتصون: هنريتا 
زخريا. اإلسكوا: فريدريكو نيتو، كرمية القري، أديب نعمه، ربا عرجا، بول تاكون، الرا اخلوري، 

ترييز مسعد، ريا يونس، ماريانا الطباع وفرانشيسكا حبيرت.
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المقدمة

أمانًا  أكثر  لبناء عامل  به  القيام  الشباب  مبا يستطيع  "دعونا نعرتف وحنتفل 
وعداًل.  دعونا نعزز جهودنا لتشمل الشباب يف السياسات والربامج وعمليات 

صنع القرار اليت تفيد مستقبلهم ومستقبلنا".
بان	كي	مون،	األمني	العام	لألمم	املتحدة،	2010.

"إن أكرب استثمار للبالد يكمن يف بناء أجيال شباب متعلم ومزود باملعرفة"...و"إن 
مورد البالد احلقيقي الوحيد هو شبابها".

الشيخ	زايد	بن	سلطان	آل	نهيان،	الرئيس	الراحل	لدولة	اإلمارات	العربية	
املتحدة	

البلدان هم أكرب مورد بشري للتنمية وأهم عامل للتغيري  "الشباب يف مجيع 
العليا  ومثلهم  خميلتهم  إّن  التكنولوجي.  واإلبداع  واالقتصادي  االجتماعي 
اليت  اجملتمعات  وتنمية  تطوير  استمرارية  يف  أساس  ركن  ورؤياهم  وطاقاتهم 
يعيشون فيها.  إّن املشاكل اليت يواجهها الشباب، إضافة إىل رؤياهم وتطلعاتهم، 
هي العناصر األساسية للتحديات واآلفاق يف جمتمعات اليوم وأجيال املستقبل".
األمم	املتحدة،	1995.
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األساس املنطقي إلعداد الدليل
للقضايا  واحللول  والواقعية  الفكرية  اخللفية  على  الضوء  بتسليط  املنطقي  األساس  يعىن 
املطروحة، كما ُيربز فوائد ومزايا تنفيذ مشروع هذا الدليل التقين لوضع السياسات الوطنية 
الوطنية  والسياسات  الشباب  وضع  عن  سريعة  حملة  ُتقّدم  العرض،  هذا  سياق  يف  للشباب. 
الشبابية ملنطقة غريب آسيا اليت تعىن بها اللجنة االقتصادية واالجتماعية )اإلسكوا( والدوافع 
واألسباب وراء تفعيل هذا املشروع وأهميته يف إسناد الدعم التقين للدول لغريب آسيا األعضاء 

لتحسني الصياغة واألداء الوطين للسياسات الشبابية.
ميثل الشباب يف املنطقة العربية، الذين ترتاوح أعمارهم بني 15-24 سنة، فئة دميغرافية كربى 
يف هذه الدول وتتعّدى نسبتهم العشرين يف املائة. وتنمو هذه الفئة مبعدالت غري مسبوقة، حيث 
فاق عدد الشباب العريب 66 مليون نسمة القادرين على العمل يف عام 2005 )أي 21 يف املائة من 
جمموع السكان(، بينما كان هذا العدد يف سنة 1980 حنو 33 مليون نسمة )أي ما يعادل 5,19 يف 
املائة من جمموع السكان(. وتشري التوقعات إىل أّن عددهم سيصل إىل 78 مليون نسمة يف عام 
2020، )أي ما يعادل نسبة 20,18 يف املائة من جمموع سكان املنطقة(1. ويشكل الشباب يف بالدهم 
قوة ومصدرًا للثروة الوطنية والتنمية البشرية اللتني ال يستهان بهما، هذا إذا ما ُفّعل دورهم 
واستثمرت طاقاتهم وفقًا للسياسات واألولويات الوطنية اليت تفي باحتياجاتهم وطموحاتهم 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.
املنطقة  دول  على  واالجتماعية  والثقافية  والسياسية  االقتصادية  تداعياتها  القائمة  للعوملة 
وشعوبها، خاصة الشباب من اجلنسني. وحبسب املراقبني، مل تثمر العوملة فرص العمل املتوقعة 
هلم بفعل فتح األسواق االقتصادية يف املنطقة.  ورغم أّن آليات السوق العاملية قد استوعبت 
عددًا حمدودًا من الشباب العريب الذين متكنوا من الوصول من خالل معارفهم ومهاراتهم، إال 
أّنها يف الوقت نفسه قد زادت يف تهميش الشباب الذين ال ميلكون االمتيازات والتعليم واملهارات 
لفرص عمل أفضل. وأفرزت العوملة واقعًا جديدًا بسبب معاناة الشباب العريب من غياب تنمية 
بشرية مواكبة ملوجة العوملة، مّما حذى بدول املنطقة أن تدرك احلاجة إىل وضع سياسات شبابية 

شاملة قبل فوات األوان2.
الشباب ودجمهم يف عملية  أكثر من سبب يدفعها وحيتم عليها تفعيل دور  العربية  وللدول 
التنمية عرب وضع سياسات واسرتاتيجيات شاملة وذات منظور قطاعي متكامل.  وتتجلى 
منافع السياسة الوطنية للشباب يف كونها توفر إطارًا لعمل املنظمات احلكومية وغري احلكومية 
العاملي  العمل  برنامج  إطار  على  أساسي  بشكل  يرتكز  الشباب،  قضايا  يف  اخلاص  والقطاع 
للشباب لسنة 2000 وما بعدها.  فإن الربوز املتسارع لفئة الشباب يعمل كسيف ذي حدين: فإّنه 
من ناحية يطرح فرصاً عديدة، ويف الوقت ذاته يشكل حتّديًا مّجًا للدول األعضاء يف بلوغ أهداف 

وغايات التنمية الوطنية الشاملة واملستدامة.

)1( تقرير السكان والتنمية العدد الرابع، الشباب يف منطقة اإلسكوا: دراسة للواقع واآلثار املرتتبة على سياسات التنمية.  األمم املتحدة، 
نيويورك 2009.

)2( ورقة تقييم دمج النوع االجتماعي يف اسرتاجتيات الشباب: عرض حالة فلسطني ومملكة البحرين.  اإلسكوا، بريوت 2011.



 المقدمة      |      13

يشّكل الشباب يف سن اإلنتاج واإلجناب )15-24( أكرب فسيفساء سكانية يف املنطقة.  ومن الفرص 
املتاحة للمنطقة هي االستفادة من "النافذة الدميغرافية" اليت من شأنها توفري فرص متنوعة 
القطاعات  يف خمتلف  وقدراتهم  ومهاراتهم  طاقاتهم  واستثمار  اجلنسني،  من  الشباب  لتنمية 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية واخلدماتية، خاصة الذين هم يف أوج عطائهم اإلنتاجي. كما 
ميكن إلدماجهم أن يضاعف من عطاءهم، السيما املؤهلون منهم وذوو اخلربات والكفاءات. ومن 
الفرص املتاحة أيضاً العمل على تفعيل دور الشباب كمورد تنموي واعد، وتعزيز مهاراتهم وسلوكياتهم 
من خالل مشاركته الفعالة يف التطوير االجتماعي واالقتصادي والسياسي3. أما التحديات فهي 
مجة على كّل االصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واإلنسانية وال يّتسع املكان 
التهميش  لسردها هنا، ولكن من أهمها جعل الشباب، من اجلنسني، مبنأى عن مجيع أشكال 
االجتماعي والسياسي، ومحايته من طمس اهلوية وكل ما يعوق مشاركته يف صنع القرار، إضافة 
إىل توفري التعليم اجليد لتأهيل الشباب للتنافس يف أسواق العمل احمللية4 والعاملية، وخلق فرص 
عمل متخصصة ذات مهنية وحرفية عالية، وتقدمي اخلدمات الصحية واالجتماعية املتقدمة وغريها.

تشري حبوث عديدة إىل أن االستثمار يف الشباب يف عمر اإلجناب واإلنتاج حيدث أثرًا عميقاً وفاعاًل 
يف تنظيم اإلجناب ويف تنشيط الدورة االقتصادية، شرط أن يكون هذا وفقاً للقواعد املنطقية للتوازن 
بني االحتياجات اإلنسانية واملوارد املادية.  وهذا االستثمار يزيد من فرص الشباب لإلبداع واإلنتاج 
واكتساب املهارات، مما ينعكس إجياباً على حركة اجملتمع واالقتصاد والسياسة. ولكن جيب ترسيخ هذا 
االستثمار من خالل وضع قوانني تعزز األطر التنموية املالئمة للسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية 
اليت من شأنها أن تدعم الشباب من اجلنسني، وحتمي مشاركتهم على مجيع األصعدة، السيما صنع 

القرار، ومتكنهم من أجل احلد من الفقر والنبذ والتهميش والنهوض بهم كشريك فاعل ومنتج5.
سياسات	التنمية	يف	املنطقة

سعت احلكومات العربية يف العقود الثالثة املاضية، على اختالف توجهاتها التنموية واالقتصادية، 
السياسات  لتطوير  رسمية  وجمالس  وهيئات  جلاناً  فأنشأت  الشباب،  بقضايا  االهتمام  إىل 
واالسرتاتيجيات الوطنية الشبابية، ولكن معظمها كان يدرج يف إطار التنمية العامة.  وبالرغم من 
أن اجلهود الرامية أّدت إىل مكاسب كبرية يف بعض القطاعات مثل التعليم، فإّن درجات النجاح 
التقليدية لسلوكية  الرؤية  أكثرها  تفاوتت حبسب خصوصياتها، وتغلب على  الدول  بني تلك 
الشباب، السلبية والرافضة.  كما اتسم التخطيط يف معظم هذه البلدان بالضعف وغياب النهج 
التشاركي والشمويل، بسبب قّلة اخلربة الوطنية يف صياغة وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات 
الوطنية، وتغييب الشباب عن عملية صنع القرار، مّما يعيق فعالية مشاركتهم ودجمهم. وبالتايل 
وغاب عنها  وهناك،  هنا  النطاق  للشباب حمدودة  املبادرات على مشاريع  اقتصرت معظم 

)3(  أسعد وفهيمي. الشباب يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا: فرصة دميوغرافية أو حتدي. مكتب مرجعية السكان، واشنطن دي.سي. 
 .2007

)4(  األمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، اإلطار املفاهيمي، اجتماع اخلرباء حول مواقف البلدان األعضاء 
حيال تطوير سياسة وطنية للشباب يف منطقة غريب آسيا.  )بريوت، آذار/مارس 2011(. 

OFID–( البحث عن اإلصالح االقتصادي اهليكلي للتحول يف املنطقة العربية. صندوق األوبك للتنمية الدولية ،)5(  هندوسة، ه.  )2007(
 .http://www.ofid.org/publications/pdf/pamphlet/ofid_pam37w.pdf .فيينا، النمسا.  دار دروكراي إدلباخر للنشر .)OPEC
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التنمية  لتحقيق  الضامنة  العناصر  يشكالن  وهما  االجتماعي،  النوع  ودمج  القطاعي  التنسيق 
الشاملة واملستدامة.

من خالل القراءة العامة للسياسات الوطنية يف دول منطقة اإلسكوا، يتضح أن السياسات املعنية 
بقضايا السكان كانت تشمل قضايا الشباب وتهدف بصورة إمجالية إىل حتسني مستوى حياتهم 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية ومتكينهم من تطوير قدراتهم للمساهمة يف بناء جمتمعاتهم.  
والظاهر يف تلك السياسات هو االختالف يف التوجهات واألولويات الوطنية هلذه البلدان، خاصة 
على الصعيدين االقتصادي والسياسي.  كما أشارت هذه القراءة إىل مرور السياسات التنموية 
للدول العربية مبرحلة تطوير وتغيري يف التعامل مع قضايا الشباب، تتكون من فرتتني مميزتني: 
األوىل هي "نهج التنمية العامة" لقضايا الشباب خالل عقدي الثمانينات والتسعينات، والثانية 
"نهج تعريف الشباب والتنمية القطاعية" اليت بدأت مع دخول األلفية الثالثة سنة 2000 إىل حينه.

وقامت احلكومات حينها، على اختالف توجهاتها التنموية واالقتصادية، بصياغة مجلة من املراسيم 
والسياسات العامة بهدف حتسني الظروف احلياتية للسكان، مبا فيهم الشباب. وحّددت هذه 
السياسات األولويات التنموية الوطنية وفقاً لرؤيتها االسرتاتيجية واالحتياجات يف إطار التوجهات 
الدولية.  وكان تعامل احلكومات مع قضايا التنمية يف شموليتها دون الرتكيز على التنمية القطاعية 
والفئات االجتماعية املعينة، وهذا النهج التقليدي مبنظوره العام للتنمية أّدى ولفرتة طويلة إىل 
من  كجزء  واملرأة،  الشباب  مثل  احلساسة،  واالجتماعية  السكانية  الفئات  متطلبات  معاجلة 

االحتياجات العامة6.

واعتمدت هذه السياسات منظورًا عامًا إلدارة التنمية ما زالت بعض تلك الدول متارسه حىت 
املاضي القريب، السيما تلك اليت تعاين من الضغوط السكانية، مثل اجلزائر ومصر واملغرب 
واليمن، أو تعاين من احلروب أو النزاعات، مثل فلسطني ولبنان والعراق والسودان. ونتيجة هلذا 
النهج  هذا  بسبب  الشباب  ومل حيظ  واإلهمال7.  والتغييب  بالتهميش  الشباب  يشعر  النهج، 
القطاعات  مجيع  يف  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  إىل  لالستجابة  التنمية  من  املطلوب  بالقدر 
وخصوصية مكوناتهم، خاصة يف فرتة التحول الدميغرايف يف املنطقة.  ويعّد هذا التحول فرصة 
مهمة جيب على الدول العربية أن تستثمرها للنهوض بهذه الفئة كما جنحت يف ذلك دول 
شرقي آسيا. وكان هلذا املنظور العام يف السياسات أثر سليب أيضًا على التوجه وعلى نوعية 
ومضمون األحباث والبيانات واملؤشرات املتعلقة بالسكان عامة وبالشباب والنوع االجتماعي 

على وجه اخلصوص.

مل تساعد املرحلة االنتقالية املتأرجحة يف الثلث األخري من القرن العشرين على بلورة رؤية 
الدول العربية االسرتاتيجية للشباب.  وكانت تداعياتها سلبية على ترمجة السياسات وعلى 

)6( األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، موجز السياسات االجتماعية: هجرة الشباب يف البلدان العربية 
 .http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/sdd-09-TP7-a.pdf  .2009  .)العدد الثالث(

)7( )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، تقرير التنمية البشرية العربية: حتديات األمن البشري يف الدول العربية )نيويورك: املكتب 
اإلقليمي للدول العربية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2009( 109. علي عبد القادر وخالد أبو إسماعيل، حتديات التنمية للمنطقة 

العربية: منهج للتنمية البشرية )القاهرة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجامعة الدول العربية، 2009( 33-32.
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اليت  الثمانينات،  بداية  والشبابية خاصة. ففي  الوطنية عامة  والربامج  تنفيذ االسرتاتيجيات 
محلت عنوان "اإلصالح االقتصادي"، ازدهر االقتصاد نتيجة ضغوط العوملة واألسواق العاملية.  
األداء االقتصادي  العقد. وتغرّي  يتباطأ يف منتصف  املتسارع بدأ  النمو االقتصادي  ولكن ذلك 
العريب بشكل كبري يف الفرتة 1985-1994، عندما اخنفض االستثمار بنسبة تزيد عن 6 يف املائة 
من الناجت احمللي اإلمجايل، وحتول هذا االستثمار إىل دول شرقي آسيا8. وحتّمل القطاع العام يف 
الدول العربية وطأة تراجع هذا االستثمار ودفعت الفئات األكثر عرضة، املرأة والشباب، الثمن 
األكرب يف هذه املرحلة. وأدركت حكومات املنطقة حينها أن ال استدامة يف اإلصالح االقتصادي 
الشباب  بالسكان وال سيما  النهوض  واجتماعية متوازية من شأنها ضمان  تنمية بشرية  دون 

الداخل إىل سوق العمل.

أما سياسات التنمية القطاعية فقد برزت نتائجها يف بداية األلفية الثالثة وأسفرت عن تقدم 
ملموس يف عدة قطاعات.  فعلى املستوى االقتصادي، أتى االنتعاش تدرجييًا مع حترير األسواق 
وتقاسم مسؤوليات النمو والتنمية مع القطاع اخلاص9. أما يف قطاع التعليم، فقد أشارت تقارير 
التنمية البشرية 2002-2006 إىل أّن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشباب ارتفعت من 
املائة، تصدرتها دول اخلليج عامًة وتالها املشرق ومن مث املغرب  املائة إىل 76,3 يف  63,9 يف 
العريب.  ولكن يف دول املنطقة األقل منوًا ما يزال أكثر من ثلث الشباب من اجلنسني أّميًا، وهذه 
النسبة تفوق الـ 50 يف املائة عند الفتيات منها عند الفتيان.  كما اخنفضت الوفيات النفاسية 
إىل الثلثني.  وهذه الدالئل تشري إىل جناح نهج التنمية القطاعية، بالرغم من أن تلك النتائج 
تعترب متواضعة إذا ما قيست باحتياجات الشباب لتفعيل دورهم وقدراتهم التنافسية يف أسواق 

العمل واإلنتاج من أجل فرص حياتية أفضل.

وهنا نوّد اإلشارة إىل موضوع الرتابط والربط بني السياسات القطاعية للشباب.  فبالرغم من 
التقدم امللموس يف عدد من القطاعات، إال أن نتائجه مل ترتجم بشكل متكامل ومرتابط فيما 
نتائج  معاينة  عند  واضحة  بصورة  اخللل  هذا  ويربز  الشبابية.   التنمية  مستوى  على  بينها 
قطاعات التعليم واالقتصاد والعمل.  ففي حني تشري التقارير إىل زيادة واضحة يف معدالت 
التعليم االبتدائي والثانوي وما بعدها، وإىل حتسن الوضع االقتصادي وتقلص الدين العام يف عدد 
من دول املنطقة، إال أن هذه النجاحات مل تقم على ترابط التخطيط بني القطاعني، ومل 
تنعكس نتائجها على قطاع العمل، ال بل كشفت البيانات عن واقع معاكس.  فنسبة البطالة 
على ازدياد يف كافة الدول العربية منذ عقود، حىت الثرية منها مثل الدول املصدرة للبرتول. 
هذا إضافة إىل التباين العكسي يف فجويت معدالت التعليم والبطالة للفتيات والفتيان الذي 

زاد عن 50 يف املائة عند الفتيات10.

التخطيط اإلسرتاتيجي  القطاعات إىل ضعف  االجنازات بني كافة  إخفاق ترمجة هذه  يعود 

)8( هندوسة 4-3. 

)9( هندوسة 5-4.

)10(  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، الشباب العريب خيططون لألهداف اإلمنائية لأللفية. )نيويورك: املكتب اإلقليمي للدول العربية 
التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2006( 6-10.  مطبعة الطالئع.
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للسياسات التنموية وضعف التنسيق والرتابط القطاعي فيما بينها، إضافة إىل بعض القيود 
االجتماعية والثقافية التقليدية. كل هذا يضّيع فرصاً كثرية ومثينة ميكن للشباب من اجلنسني أن 
يستفيدوا منها على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والفردي. وتكمن أهم عوامل هذا اإلخفاق 
ثانياً،  التقليدية يف رسم السياسات على الرغم من املتغريات واملستجدات؛  أواًل، املمارسة  يف: 
ضعف التعاون واخلربات الوطنية الفنية يف جمال التخطيط املشرتك بني القطاعات؛ ثالثاً، 
يف  وإدماجها  بينها  املنظم  املنهجي  والرتابط  للشمولية  للشباب  القطاعية  السياسات  افتقار 
السياسات األخرى القطاعية والعامة، لتحقيق أولويات الفئات اليت تعمل من أجلها؛ رابعاً، إقصاء 

الشباب من اجلنسني وتغييب مشاركتهم الفاعلة ودجمهم يف العملية التنموية وصنع القرار11.

املال  رأس  استنزاف  إن  إذ  باهظة،  اقتصادية  وتكاليف  اجتماعية  عواقب  الشباب  وإلقصاء 
البشري واالجتماعي يرتّتب عليه آثار وتكاليف اقتصادية من حيث بطالة الشباب، والتسّرب 
من املدارس، والصحة، واهلجرة وغريها.  وتشري دراسة أجراها الربوفيسور جاد شعبان عن 
التكلفة اإلمجالية إلقصاء الشباب يف الشرق االوسط إىل أرقام مذهلة. ففي مصر مثاًل، قد 
تصل هذه التكلفة إىل 17,4 يف املائة من الناجت احمللي اإلمجايل، كما قد تصل إىل حنو 7,3 يف 
املائة من الناجت احمللي اإلمجايل يف األردن12. ويف ظل هذا الواقع الذي يفرض نفسه منذ عقود 

ستبقى قضية تنمية الشباب حتتل الصدارة من حيث األهمّية يف دول املنطقة.

ودفع توجه هذه السياسات إىل انتقاء احللول املؤقتة واآلنية ملشاكل الشباب، وهو نهج "اإلصالح 
السريع "quick fix" أو ما ُيعرف أيضًا بنهج "إمخاد احلرائق" كلما وأينما اندلعت. وأثبت هذا 
النهج فشله وتسبب يف تفاقم مشاكل الشباب على الصعيدين الوطين واإلقليمي. فهو نهج رّد 
ِفعل وليس استباقيًا وشاماًل وتشاركيًا، وال ينّم عن رؤية أو استشراف أو ختطيط اسرتاتيجي 
ونوّد  التنموية.  العملية  يف  الفعلية  املشاركة  عن  الشباب  بإقصاء  تسّبب  كما  املعامل،  واضح 
اإلشارة إىل أنه يف السنوات العشر االخرية أدرك عدد من دول املنطقة عواقب هذا الفشل 

وعمدت هذه الدول إىل االستثمار الطويل األمد يف تنمية الشباب من اجلنسني.

ما هو املطلوب بالفعل هو االلتزام من قبل احلكومة مبا أقرته وصرحت به مرارًا وتكرارًا ومل 
ُيطّبق على مستوى طموحات الشباب املنشود يف وضع السياسات والربامج اليت من شأنها 
حتقيق العدالة واملساواة لكال اجلنسني، وتعزيز مشاركتهم يف أخذ القرارات والتخطيط االسرتاتيجي 
الطويل األمد، اللذين يضمنان احللول الشاملة واملستدامة. علماً أن الشباب يشكلون أهم وأكرب 

مورد إنتاجي وهم رأس املال الفكري لتحقيق اإلصالح والتحديث يف هذه الدول.

ويف العقدين األخريين، اجتاحت املنطقة العربية تغيريات اقتصادية واجتماعية كبرية، كان سببها 
العوملة بشكل خاص، إضافة إىل عوامل إقليمية ووطنية أخرى أثرت على الشباب وقضاياهم، 
إجياباً حيناً وسلبًا يف أكثر األحيان حسب التقارير الدولية والوطنية.  وشهد العقد املاضي حتواًل 

)11(  فيتزجريالد، ر. )2002(، جعل الدمج عمليًا )Making Manstreaming Work(. مركز حبوث السياسات األوروبية، خاص جبامعة غالسكو، 
.http://www.heide-ruehle.de/heide/artikel/276/doc/makingmainstreamingworkextstudy.pdf

األوسط  الشرق  )مبادرة  للتنمية   )wolfenhson( وولفنسن  مركز  األوسط.  الشرق  يف  الشباب  إقصاء  تكاليف   )2008( ج.  )12(  شعبان، 
للشباب(، كلية ديب لالقتصاد.



 المقدمة      |      17

ملموسًا يف مبادرات معظم الدول األعضاء لإلسكوا يف التعاطي مع قضايا الشباب.  فقد شرع 
معظمها يف عمليات صياغة ووضع التشريعات والسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية للشباب.  
لكن املراجعات والتقييمات هلذه املبادرات تشري إىل أنها مل حتقق النتائج املرجوة، ألّن أكثرها كان 
إما جمزءًا أو طموحًا أو غري عملي أو غري علمي يف صياغته وختطيطه، أو مفتقرًا إىل األحباث 
املتخصصة بالشباب وإىل البيانات املصنفة حسب اجلنس والعمر، وإىل الرتابط القطاعي ودمج 
النوع االجتماعي، ويف أكثر االحيان إىل غياب املشاركة الفاعلة للشباب من اجلنسني يف حتديد 
التحديات واألهداف وصنع القرار؛ وأن العديد منها مل يدخل حيز التنفيذ وبقي حربا على ورق13.

أهمية	هذا	الدليل
ما زالت التجارب الوطنية للدول العربية يف هذا اجملال حمدودة األثر كونها يف بدايتها وألن 
اهليئات املعنية ما زالت تعاين من ضعف القدرات الوطنية واألدوات واملهارات. يضاف إىل ذلك 
غياب املشاركة الفاعلة للشباب يف العملية وصنع القرار مما أثر سلباً على نتائج هذه التجارب 
والقضايا املتعلقة بالشباب. ولذا مل تستطع أكثر تلك الدول النهوض إال بالقلة القليلة منهم يف 
حني يرتدى حال األكثرية الشبابية من اجلنسني يف وجه الصعوبات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية. وهنا يستوجب علينا أن نوضح بأن التطور التنموي يف بلدان اإلسكوا يتفاوت بني 
دولة وأخرى، لكنها باجململ ما زالت فتية اخلربة وحتتاج إىل التمرس يف معاجلة قضايا الشباب14. 
وبالتايل، هناك حاجة كبرية على الصعيد الوطين لتبادل اخلربات يف جمال صياغة السياسة 
الوطنية للشباب بشكل شامل ومنهجي، والتمرس على كيفية ربط األولويات الوطنية وتطوير 

.)WPAY( األهداف واملؤشرات ارتكازا اىل إطار برنامج العمل العاملي للشباب

تكمن أهمية هذا الدليل يف أنه يهدف إىل تزويد الدول األعضاء بالتقنيات الضرورية للنهوض 
العاملي  العمل  بناًءا على إطار برنامج  الوطنية للشباب،  بعملية الصياغة املتكاملة للسياسة 
للشباب لسنة 2000 وما بعدها. وهو يأخذ بعني االعتبار ومبوضوعية اختالف واقع تلك الدول 
اخلربة  مستوى  وتفاوت  الوطنية  كوادرها  واحتياجات  وأمنياً،  وسياسياً  واقتصادياً  اجتماعياً 
الوطنية، وواقع الشباب العام وخصوصيتهم يف العملية التنموية. كما يوفر التوجيهات لكيفية بناء 
للشباب  الوطنية  للسياسات  تكاماًل  أكثر  صياغة  أجل  من  اجملال  هذا  يف  الوطنية  القدرات 
بتنسيق عرب قطاعي ومشاركة فاعلة للشباب. ويعرض من خالل األمثلة أفضل املمارسات يف 
دول اإلقليم وحول العامل متيحاً بذلك االستفادة من اخلربات املتوفرة. كما يقدم الدليل للقارئ 

املراجع ذات الصلة. 

اعتمد برنامج العمل العاملي للشباب سنة 1995، ويعترب هذا الربنامج أّن إشراك الشباب يف 
عملية وضع السياسات الوطنية الشبابية نهٌج اسرتاتيجّي يساعد على تفعيل دورهم وحتقيق 
احتياجاتهم وطموحاتهم واألولويات الوطنية املتعلقة بهم، ويؤّكد على ضرورة اقرتان عملية 

)13(  األمم املتحدة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(، اإلطار املفاهيمي، اجتماع اخلرباء حول مواقف البلدان األعضاء 
حيال تطوير سياسة وطنية للشباب يف منطقة غريب آسيا. )بريوت، آذار/مارس 2011(.

)14( اإلسكوا 7-6.
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دمج الشباب بدمج النوع االجتماعي، لتكون شاملة ومتكاملة وتضمن العدالة واملساواة يف إتاحة 
املشاركة  للجنسني على مجيع املستويات ويف كافة القطاعات، إضافة إىل مشاركتهم على 
مجيع األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وهي حق مكتسب لكل مواطن ومواطنة 

إىل أي فئة اجتماعية أوعمرية انتموا 15.

املستفيدون	من	الدليل
يعترب هذا الدليل مرجعًا أساسّياً ألصحاب الشأن، من صناع السياسات والشباب واملعنيني يف 
القضايا الشبابية يف الدول العربية. فهو يتوجه إىل مجهور واسع النطاق من صانعي القرار 
ومنظمات  واملاحنني  والباحثني  والشباب  الربامج،  ومنفذي  ومديري  االسرتاتيجيات  وواضعي 
اجملتمع املدين ذات الصلة وغريها.  كما يساعد مجيع أصحاب الشأن من املهتمني أو املشاركني 

يف عملية البحث والصياغة والتخطيط والتنفيذ للسياسات الوطنية الشبابية.

حمتويات	الدليل
يتكون هذا الدليل من مخسة فصول تستعرض بنهج شامل موضوعات صياغة وتنفيذ ورصد 
وتقييم السياسة الوطنية للشباب جبميع مراحلها بشكل كامل ومرتابط، مستندة بذلك إىل 

برنامج العمل العاملي للشباب باعتباره اإلطار املرجعي املعتمد دوليًا.

يتناول الفصل	األول السياسة الوطنية للشباب وإطارها النظري عرب تعريف األمم املتحدة 
لفئة "الشباب"، ومفهوم السياسة الوطنية واستعراض األساليب واملنهجيات املعاصرة لقضايا 
الشباب وحمورها نهج األمم املتحدة لربنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها.  
عام  بشكل  السياسات  مبفهوم  املتعّلقة  النظرية  اجلوانب  استعراض  إىل  الفصل  هذا  يهدف 
وسياسات الشباب بشكل خاص، وهو يعتمد يف التحليل على مراجع أكادميية وأدبّيات صادرة 
عن األمم املتحدة تتعلق بسياسات الشباب. أّما املستفيدون من هذا الفصل، فهم صّناع القرار 

والعاملون يف جمال التخطيط للشباب.

التعريف  إىل  يهدف  للشباب، وهو  الوطنية  السياسة  الثاين عملية صياغة  الفصل	 يتناول 
متكاملة  صياغة  أجل  من  توافرها  اليت جيب  والشروط  واخلطوات  واملنهجيات  باألساليب 
للسياسة الوطنية للشباب.  وبالتايل، يركز هذا الفصل على أهمية استهداف الشباب كشرحية 
وشريك فاعل يف عملية صياغة السياسة الوطنية للشباب على مجيع األصعدة، حبيث يعترب 
الشباب من خالل منهجية تشاركية منبعًا للحل وليس للمشاكل.  إّن مرحلة صياغة السياسة 
الوطنية للشباب هي املرحلة الرئيسية وحجر األساس لعملية التخطيط للشباب، وهي توفر 
العناصر الرئيسية لرتسيخ الرؤية واملفهوم والشراكة عند أصحاب الشأن، وحتديد األولويات 
واألهداف االسرتاتيجية واملنهجية العلمية والتجريبية لتفعيل السياسة وجعلها واقعا يلتزم فيه 
األقسام  ومدراء  القرار  صانعي  من  كّل  الفصل  هذا  من  ويستفيد  املعنيني.   الفرقاء  مجيع 
والربامج يف خمتلف القطاعات والفنّيني والعاملني يف جمال التخطيط الوطين والقطاعي 

)15( اإلسكوا 7-6.
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واألكادميّيني واملنظمات الدولية والوطنية غرياحلكومية والشباب أنفسهم املعنيني والعاملني يف 
جمال قضايا الشباب.

ويعرض الفصل	الثالث حمتوى السياسة الوطنية للشباب، وهو يوّفر خريطة طريق متكاملة 
ومنوذجًا يقّدم نقاط االنطالق لصناع السياسات والتنمية يف مجيع مراحل مبادرتهم الوطنية 
هذه. يهدف هذا الفصل إىل توفري إرشادات توّجه العاملني يف جمال صنع السياسة الوطنية 
للشباب إىل أهّم املواضيع اليت جيب أن تتناوهلا السياسة.  وتتمثل املراجع املستخدمة يف هذا 
الفصل بأدبّيات األمم املتحدة وجتارب البلدان األعضاء والبلدان األخرى اليت ميكن االستفادة 
القطاعية واملنظمات  السياسات واجلهات  الفصل كّل من صانعي  منها.  ويستفيد من هذا 

الدولية والوطنية غري احلكومية والفنّيني والشباب أنفسهم الذين سوف يساهمون يف التنفيذ.

يطرح الفصل	الرابع عملية تنفيذ السياسة الوطنية للشباب، وهي مرحلة رئيسية أخرى تتبع 
منهجية قاعدة األدلة، وهي ذات أهمية اسرتاتيجية من حيث املشاركة والعمل امليداين عرب 
القطاعات، وإنشاء اآلليات والتنسيق وإدارة العملية وتعميم السياسة الشبابية، وإعداد املؤشرات 
ذات الصلة واملصنفة حسب اجلنس والعمر. يهدف هذا الفصل إىل توفري إطار تنفيذ عملي 
جيمع بني النهج القطاعي والنهج احملّلي مبا يضمن توضيح أساليب ومنهجيات تنفيذ السياسة 
إضافة إىل خطوات التنسيق بني اجلهات املعنية. ويستخدم هذا الفصل مراجع خمتلفة، نذكر 
منها أدبّيات األمم املتحدة وجتارب البلدان األعضاء والبلدان األخرى اليت ميكن االستفادة منها، 
القطاعية  واجلهات  والشركاء  احمللية  والسلطات  السياسات  صانعي  من  كّل  منه  ويستفيد 

والفنّيني والشباب أنفسهم املساهمني يف عملية التنفيذ.

الوطنية للشباب، ويهدف إىل حتديد  السياسة  تقييم  الفصل	اخلامس	واألخري، فيتناول  أما 
أساليب تطوير قائمة من املؤشرات الرئيسية الدالة على تنفيذ السياسة مبوجب األولويات اليت مّت 
حتديدها يف الفصل الثاين حول صياغة السياسة الوطنية للشباب.  ويركز هذا الفصل على عملية 
الرصد والتقييم لضمان فعالية السياسة الوطنية ويرتكز على املنهجية العلمية والتجريبية معا من 
خالل وضع مؤشرات رئيسية ترتبط بالشباب من اجلنسني، لكي توفر البيانات املصنفة واملوثقة، 
حسب اجلنس والعمر، الضرورية لتحليل وتقييم فعالية السياسة والسماح يف تعديل بعض أهدافها 
وخطة عملها من أجل حتسني األداء وتعزيز املقومات الرئيسية للعملية، ومنها: البيانات املمسوحة 
واملؤشرات والبحوث واألنشطة والقدرات الوطنية على مجيع املستويات؛ واليت هي يف الواقع 
الدول األعضاء يفتقر إىل اخلربة يف مجع تلك  الدول األعضاء. فأكثر  احللقات األضعف عند 
البيانات واملسوحات واخلربة يف حتديد ووضع أفضل املؤشرات وأكثرها داللة على واقع الشباب. 
وهنا تكمن قيمة تبادل اخلربات والدروس املستقاة وأفضل املمارسات ال سيما من خالل األمثلة 
املقدمة من البلدان النامية يف اإلقليم ومن حول العامل.  وتتمثل املراجع املستخدمة يف هذا الفصل 
التجارب  األخرى ذات  والبلدان  اإلسكوا  البلدان األعضاء يف  املتحدة، وجتارب  األمم  أدبّيات  يف 
البارزة.  ويستفيد من هذا الفصل كّل من صانعي القرار ومديري الربامج والفنّيني من القطاعات 

اخملتلفة املعنية والشركاء والشباب املساهمني.

ويوّفر الدليل عددًا من األمثلة، ويستعرض يف كل فصل جتارب وطنية عن صياغة السياسات 
من داخل الدول العربية وحول العامل.  وتأيت هذه األمثلة لتسلط الضوء على خمتلف عناصر 
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العملية وأهميتها والنماذج واملنهجيات املتوفرة والنجاحات والتحديات.

كيفية	استخدام	الدليل
السياسة  وتنفيذ  وتطوير  التوجيهية يف وضع  للمبادئ  إرشادي  الدليل كمرجع  يستخدم هذا 
الوطنية للشباب، والختاذ اخلطوات األوىل واألساسية حنو صياغة تلك السياسة.  فهو يتناول 
املناطة  األساسية  املعلومات  لتوفري  شامل  بأسلوب  والضرورية  الرئيسية  واملراحل  املبادئ 
باملفهوم واملنطق، واإلطار والتخطيط والتنفيذ، كما يتطرق بشكل مفصل إىل مضمون عملية 
الصياغة وتنفيذها وتقييمها، إضافة إىل كيفية تفعيلها من خالل عرض منوذج  يتناول املراحل 
العملية بأكملها من اهليكلية واملكونات واملوارد واآلليات وكيفية استخدام األساليب واألدوات 

واملراجع واألمثلة وغريها.

يهدف الدليل إىل إطالع اجلمهور بشكل عام، وإرشاد الفئات املعنية بشكل خاص إىل كيفية 
لصياغة  الضرورية  واملراحل  اخلطوات  وحتديد  املناسبة،  واملراجع  واألدوات  املنهجية  انتقاء 

وختطيط وتنفيذ وإدارة العملية برمتها حسب خصوصية كل دولة وفئاتها الشبابية.

بالرغم من تفاوت نسب التنمية واملوارد يف تلك البلدان، واختالف احتياجات شبابها وخصوصيتهم 
يساعد   الدليل  استخدام  فإن  يواجهونها،  اليت  والتحديات  واالقتصادية  والسياسية  الثقافية 
املعنيني، حكومات ومنظمات وشباب، على توحيد مفهوم السياسة وصياغتها من خالل طرح 
خريطة طريق ومعايري دولية للعملية، متعارف عليها ومطبقة يف الدول النامية وتلك اليت يف 
طور النمو، وذلك لضمان شموليتها ونهجها التشاركي، ولكي تتماشى وخمتلف االحتياجات 

.)WPAY(واألهداف الوطنية االسرتاتيجية ضمن إطار برنامج العمل العاملي للشباب

ويستطيع مستخدمو هذا الدليل أن يستفيدوا من األمثلة املقدمة يف وضع السياسة الوطنية 
للشباب ومزايا تبين النهج التشاركي يف سياق أفضل املمارسات والدروس املستقاة من دول

املنطقة وحول العامل.
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الفصل األول | ما هي السياسة الوطنية للشباب

"هذه السياسة الوطنية للشباب متثل نقطة ارتكاز هامة - ليس فقط للشباب والشابات 
ولكن لبالدنا برمتها.  هي مدعاة لالحتفال والتفاين. احتفال، ألنها أول مرة يف تاريخ جنوب 
إفريقيا يعرَتف رسميًا بطموحات واحتياجات الشباب والشابات ويعرب عنهم مببادرة مشروع 
سياسة وطنية كبري. تفاين، ألنه لو حتققت الرؤية واالسرتاتيجيات احملددة يف هذه السياسة 

وأصبحت واقعًا، فال بد أن نكّرس أنفسنا من أجل تطوير شبابنا رجااًل ونساًء".
الرئيس	نيلسون	مانديال،	1997 	 	 	 	 	 	 	

1- ما هي السياسة الوطنية للشباب؟
تعرّب السياسة الوطنية للشباب عن مدى التزام احلكومة بقضايا الشباب، نساء ورجال. فإذا 
كانت تشاركية النهج ونفذت بالكامل فهي تكفل هلم العيش الكرمي وتليب احتياجاتهم وتوفر 
الفرص لتحقيق طموحاتهم كمواطنني ذوي حقوق وواجبات. يتفاوت نطاق ونسبة استهداف 
السياسة لفئة الشباب حسب مستوى االلتزام املنوط بعدة عوامل، أهمها اإلرادة السياسية 

وتوفر القوانني والتشريعات وفعالية منظومة اجملتمع املدين.

وبشكل عاّم ُترتجم السياسة الوطنية بوثيقة اسرتاتيجية حمددة، وهذه هي الطريقة الفضلى.  
ولكن قامت بعض الدول باعتماد جمموعة من املمارسات للسياسة املتجذرة يف عدة وثائق حتدد 
كيفية تعامل احلكومة مع قضايا الشباب )هذا النهج غري موصى به(16. ومن أجل صياغة سياسة 
وطنية فعالة وشاملة، ينبغي أن تتقيد العملية بعدد من العوامل سيتم تناوهلا يف هذا الفصل.

هناك طرق خمتلفة لتصنيف السياسة الوطنية، ذلك أن عملية وضعها وصياغتها يرتكزان 
على  قائمة متفرعة من املوضوعات اليت جيدر إدراجها، ومنها املنهجية واستهداف اجلماعات 
واجلهات املعنية وامليزانيات ودمج النوع االجتماعي وغريها.  فعلى سبيل املثال يشّدد هاورد 
ويليامسون يف سياق استعراضه لعملية سياسة الشباب املتعلقة باجمللس االورويب17 مشددًا على 

مخسة عوامل رئيسية:

)أ( التغطية )املناطق اجلغرافية والفئات االجتماعية، إضافًة إىل جماالت السياسة(؛

)ب( القدرة أو االستيعاب )الدور والعالقات بني احلكومة ومنظمات الشباب غري احلكومية(؛

)ج( االختصاص )قضية التدريب والتأهيل(؛

)د( التعاون والتنسيق والتوافق )هرميًا وأفقيًا(؛

)ه( الكلفة )املوارد املالية والبشرية الالزمة(.

Denstad, F., (Sept, 2009). Youth Policy Manual: How to develop a national youth strategy. Council of Europe Publishing, Stras-  )16(
.bourg.  http://book.coe.int

.Denstad 9 - 11 )17(
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وسوف يتطرق هذا الدليل يف الفصول اليت تتبع إىل عملية الصياغة وعواملها املؤثرة.

إّن نظرة سريعة على السياسات الوطنية للشباب يف بعض الدول العربية تظهر أّن جهود هذه 
الدول بدأت تثمر حسبما يشري إليه تقرير األمم املتحدة للسنة العاملية للشباب 2010 "حوار وتفاهم: 

الشباب يف املنطقة العربية" )اإلطار 1( 18، ولو أّنها أتت متأخرة بعض الشيء. نظرة إقليمية – 

اإلطار 1- جهود جديدة يف رسم السياسات الوطنية للشباب يف املنطقة العربية
• 6 دول قد وضعت سياسة وطنية للشباب: األردن، البحرين، فلسطني، لبنان، مصر، واليمن.

• 4 دول يف طور صياغة سياسة وطنية للشباب: اإلمارات، قطر، العراق، وسورية.

• شكل كل من العراق ولبنان واليمن برملانًا للشباب يف 2009.

2- سلطة حكومية واضحة املعامل
لإلعراب عن جدية التزامها بالشباب وقضاياهم حتتاج احلكومة أن تنشأ أو تعنّي هيئة حكومية 
رائدة، جملساً أعلى أو وزارة، ومتنحها تفويضاً واضحاً وعلى أعلى مستوى لتنسيق العمل الوطين 
لوضع سياسة وطنية للشباب، والطلب من مجيع الوزارات املعنية اإللتزام والتعاون اجلدي معها 
على مجيع املستويات. وعلى هذه اهليئة املوكلة شأن الشباب أن تكون واضحة املعامل جلميع 
املشاركني، وهلا صالت قوية ومباشرة مع الوزارات األخرى والشركاء الرئيسيني املعنيني، خاصة 
والتنظيم ميثل  التنسيق  بينها. لذا جيب تعيني جلنة مسؤولة عن  التعاون  بتأمني  يتعلق  فيما 
أعضائها اجلهات ذات الصلة واملعنية يف عملية الصياغة، ال سيما لضمان مشاركة وتعاون مجيع 
الفرقاء.  وتظهر التجارب أن عدم وجود هيئة رسمية واضحة السلطة وبالتايل تفويض رسمي 

هي مضيعة للوقت الثمني وللموارد والطاقة، وقلما تدر أي نتائج تذكر )اإلطار 2(19.

اإلطار 2- غياب هيئة رسمية واضحة لرسم السياسات

فيها سلطة  توجد  ال  اليت  للشباب  الوطنية  االسرتاتيجية  بالد طورت  توجد  املثال  فعلى سبيل 
مسؤولة من احلكومة مناط بها مسؤولية تنسيق التعاون وتنفيذه.  يف هذه احلاالت، ذهب الكثري من 
املوارد والوقت يف وضع االسرتاتيجية اليت تنطوي على التشاور الشامل مع الشباب واجملتمع املدين، 
ولكن مع احلد األدىن من امللكية احلكومية. وكانت نتيجة ذلك أن االسرتاتيجية مل تنفذ. وبداًل من 
ذلك، فقد وضع مشروع اسرتاتيجية واقتضى املزيد من متارين التدريب وبناء القدرات لألشخاص 

واملنظمات املعنية، ولكّن ذلك مل حيّسن من أوضاع الشباب يف البالد.

 UN-ESCWA/UNPY, 2010. “International Year of Youth: Dialogue and Mutual Understanding – Regional Overview: Youth in  )18(
the Arab Region”. UN publication, NY. http://social.un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20the%20

 Arab%20Region-Western%20Asia.pdf

 .Denstad 9 )19(
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3- تعريف الفئات املستهدفة
وفقاً لتعريف األمم املتحدة فإّن الشباب هم األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 سنة20.  
وتوّضح املنظمة بأن هذا التعريف العملي اعتمد ألسباب إحصائية، ألن معظم البيانات املتوفرة 
يف دول العامل ترتكز على توزيع السكان حبسب الفئات العمرية اخلمسية.  وفيما تعتمد البلدان 
األعضاء يف األمم املتحدة تعاريف متفاوتة للشباب لعدة اعتبارات وعوامل، اجتماعية وثقافية 
واقتصادية ومؤسسية وسياسية، يفضل اعتماد تعريف موّحد بني البلدان وضمن قطاعات البلد 
الواحد جلعل املقارنة أكثر سهولة عرب الزمن وبالتايل جعل مسار التنمية الوطنية أكثر فعالية.

تطور مفهوم الشباب مع الوقت، وهو بناًء اجتماعياً وليس بيولوجياً، مما يفسر التفاوت بني بلد 
االجتماعية  التنمية  حبسب  الصلة  ذات  القطاعات  بني  وحىت  الواحد  البلد  وضمن  وآخر 
واالقتصادية والثقافية.  وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف حُتّدد الفئة املستهدفة من قبل السياسة 

الوطنية للشباب، ويأيت اجلواب متفاوتاً ومعتمدًا على السياق الوطين.

وقد أظهرت نتائج االستقصاء الذي أجرته منظمة اإلسكوا سنة 2008 حول استجابة البلدان 
األعضاء لربنامج العمل العاملي للشباب أن سبعة بلدان فقط من أصل البلدان األعضاء الثالثة 
عشر اليت مألت االستبيان تعّرف الشباب باعتبارهم الفئة العمرية 15-24 سنة، بينما أعطت 
البلدان األخرى تعاريف ترتاوح بني 10 و35 عاماً.  نالحظ أن حتديد العمر السفلي والعلوي 

للشباب يتفاوت بشكل ملحوظ )اإلطار 3(21، )مالحظة: مل جتب الكويت عن االستبيان(22.

اإلطار 3- تعريف الشباب يف املنطقة العربية

تعاريف	أخرى15-24	سنة
ما هو تعريف 
الفئة العمرية 

للشباب يف 
بلدكم؟

اإلمارات العربية املتحدة
البحرين
عمان

فلسطني
قطر
لبنان

اململكة العربية السعودية
اليمن

األردن )12–30 سنة(
اجلمهورية العربية السورية )15–29 سنة(

السودان )18–29 سنة( 
العراق )10–24 سنة(
مصر )18–35 سنة(

 http://www.un.org/esa/socdev/unyin/qanda.htmUnited Nations (2008). Youth and the United Nations, Frequently Asked   )20(
. Questions

)21(  األمم املتحدة، اإلسكوا، حتليل نتائج استبيان اإلسكوا حول استجابة البلدان األعضاء لربنامج العمل العاملي للشباب. استنتاجات 
ومقرتحات، ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال االستجابة لربنامج العمل العاملي للشباب: التقارير الوطنية ومنهجية توثيق 

اإلجنازات. بريوت، 18 كانون األول/ديسمرب 2008.

)22( الفئة العمرّية للشباب يف السودان اليوم هي 35-15.
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وفقاً هلذا التعريف ميكن القول أن الشباب هم فئة اجتماعية دميغرافية23. وضمن هذه الفئة 
جيدر التمييز بني الذين ترتاوح أعمارهم من 15 و19 سنة، وهم "املراهقني" )adolescents( وبني 
احتياجات  ألن  وذلك  سنة،  و24   20 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين   )young adults( "الشباب" 

وحتديات هاتني الفئتني خمتلفة.

ال يقتصر هذا االختالف يف تعريف الشباب على الصعيد الوطين وحىت بني القطاعات يف 
الوطن الواحد على الدول األعضاء يف اإلسكوا، وإمنا هو واقع يف معظم دول العامل.  فبعض 

الدول يف آسيا وأفريقيا تعرف الشباب كما يلي:

• يف ماليزيا ُيعرف الشباب بالفئة العمرية بني 15–40؛

• يف الفليبني ُيعرف الشباب بالفئة العمرية بني 15–30؛

• يف تايلندا ُيعرف الشباب بالفئة العمرية بني 14–25؛

• يف جنوب أفريقيا ُيعرف الشباب بالفئة العمرية بني 14–35؛

• يف أوغندا ُيعرف الشباب بالفئة العمرية بني 18–30.

يف حني تعمل السياسة ضمن حدود واضحة ألعمار الشباب، إال أن التباين العمري ضمن البلد 
واإلحصاءات  البيانات  وضبط  دقة  على  كبري  بشكل  يؤثر  القطاعات  خمتلف  ويف  الواحد 
والتقارير وبالتايل على حتليل الواقع الذي من شأنه أن يسلط الضوء على قضايا واحتياجات 
وتطلعات الشباب ويوجه صانعي السياسات عند تبنيهم القرارات.  كما أن هذا التباين يتسبب 
يف صعوبة اعتماد التدابري املناسبة للسياسة ويقلل من االستفادة القصوى للفئة املستهدفة، 

خاصة أن االحتياجات والتطلعات والطموحات ختتلف مع تفاوت األعمار.

ينبغي أن تستهدف السياسة الشبابية مجيع فئات الشباب من اجلنسني، ذكورًا وإناثًا، وبالتساوي 
بالنسبة للفرص املتاحة وتكون ذات توزيع جغرايف متوازن، كما ينبغي أن ترّكز بشكل خاص 
على من هم أكثر عرضة للخطر مثل اليافعات وذوي االحتياجات اخلاصة ليتمتعوا باحلقوق 
والفرص املتساوية. وعلى احلكومة أن تتعامل مع الشباب باعتبارهم موردًا حيويًا أساسيًا يف 
وضع السياسة وتنفيذها ورصدها وتقييمها.  وبالتايل جيب عليها استهدافهم ليس فقط كفئة 
مستفيدة من اخلدمات، وإمنا كشركاء وقادة يف هذه العملية. فإّن هذا األمر يتيح الفرص هلم يف 
احلكومة  أن على  كما  قرار.   وأصحاب  وكشركاء  الشأن  كأصحاب  الكاملة  إمكاناتهم  حتقيق 
مسؤولية خاصة لضمان مشاركة الشباب األكثر عرضة للخطر، وهذا يشمل جمموعات الشباب 
الذين يعانون من الفقر املدقع، واملعوقني، واملنخرطني يف تعاطي اخملدرات وغريهم ألن هؤالء 
بعض  ويف  وتوجيه  متابعة  خدمات  إىل  يكونون حباجة  وقد  اليهم  الوصول  يصعب  الشباب 

احلاالت إىل عناية خاصة.

)23( األمم املتحدة، اإلسكوا 11-10.
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4- اسرتاتيجية حمددة وشفافة للسياسة
يقوم جناح السياسة الوطنية للشباب على اسرتاتيجية واضحة وحمددة ذات جودة عالية، تعزز 
مشاركة الشباب يف التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم، فضاًل عن اجملتمع املدين يف صنع 
القرار والتنمية. كما تعتمد نهجًا تشاركيًا شاماًل قائمًا على قاعدة احلقوق والدالئل. ويعاجل حتليل 
حمددة  والتدابري  وعملية،  موضوعية  األهداف  وتكون  للشباب،  الفعلية  االحتياجات  الواقع 
تنطبق والواقع واملعطيات واملوارد املتوفرة لتحقيق األهداف اليت مت وضعها.  كما جيب أن 
تعرف األسباب اليت أثرت يف املاضي على التوازن بني الشباب من اجلنسني، وضرورة تصحيح 
هذا اخللل لتكون السياسة والتدابري والربامج أكثر إنصافًا يف خلق الفرص وتوزيع املوارد. وإّن 
اعتماد مثل هذه املمارسة أفضل من أن ترصد احلكومة ميزانية كبرية ألنشطة شبابية تفتقد 

مشاركتهم والتخطيط االسرتاتيجي ملعاجلة قضاياهم24.
وينبغي على االسرتاتيجية املتوسطة والطويلة األمد للسياسة الوطنية للشباب أن تتضّمن:

عمل  وخطة  وميزانية  ومنهجية  وأهداف  رؤية  من  الرئيسية  العناصر  )أ(  تكامل مجيع 
ومؤشرات، من أجل تصميم إطار فعال ومتكامل يساعد على رصد وتقييم السياسة؛

)ب(  وضع خطة عمل منفصلة ترتجم فيها األهداف القصرية واملتوسطة املدى، وكذلك 
التدابري واملؤشرات واملعايري واإلجراءات املقرتحة على أساس املساواة بالفرص للشباب 

من اجلنسني؛
)ج(  تبيّن ميزانية مفصلة داعمة للمبادرات وأنشطة الشباب من اجلنسني وبالتساوي، مع 

الرتكيز على الفئات األكثر عرضة للخطر، يوافق عليها من قبل احلكومة أو الربملان؛
)د( ارتباط األهداف والتدابري ارتباطًا وثيقًا مبؤشرات أو مقاييس عالية اجلودة؛

)ه(  جتنب اختصار األهداف حبفنة مواضيع مبعثرة وبعض التدابري واألنشطة. ولذا فإن 
العملية تتطلب تدريباً وخربة خاصة، وقد يكون من الضروري االستعانة خبرباء من 

اخلارج يف اسرتاتيجية التنمية املنهجية، إذا مل تتوفر اخلربة الوطنية العالية اجلودة؛
)و(  وضع منهجية تشاركية متكاملة وعرب قطاعية. استنادًا إىل التجارب والنتائج واملمارسات 
التشاركية  للعملية  اسرتاتيجية  كأداة   )LFA( املنطقي25  اإلطار	 باستخدام  ينصح 
والرصد والتقييم. فاإلطار املنطقي حاليًا هو األفضل واألكثر استعمااًل يف احلقل التنموي 
على الصعيد الدويل، وقد أثبت فعاليته يف صياغة السياسات الوطنية. كما أن أكثر 
املتخصصني يف هذا اجملال يعملون مع املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة واملفوضية 

األوروبية واملنظمات غري احلكومية، ومن املمكن االستعانة خبرباتهم.

.Denstad 10–11 )24(

)25(  يوفر اإلطار املنطقي نهجًا منظمًا ومنطقيًا لتحديد األولويات والنتائج املرجوة  واألنشطة  للمشاريع والربامج.  وإذا اسُتخدم بشكل 
صحيح، فإنه يساعد على وضع اآللية السليمة لتطوير املشروع من كونه مفهومًا إىل وثيقة تصميم مشروع شامل.  كما أن هذه 
األطر املنطقية بإمكانها توفري األساس لرصد ومراجعة وتقييم فعالية وكفاءة وأهمية املشروع أو الربنامج املرجو.  ديردن، فيليب ن. 

 .http://www.ecode.es/marco_logico/pdf/26.pdf )2005 ،تشرين الثاين/نوفمرب(
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إن شفافية القطاع العام تأيت نتيجة السياسات وعمل املؤسسات واملمارسات احلكومية اليت 
املعنية على  الفئات  للسياسة، وحتث  العام  الفهم  تبلور  بطريقة  املعلومات  نقل  تدأب على 
املشاركة الفعالة يف مسار العملية، وتزيد من فعاليتها السياسية ومن ثقة املواطنني باحلكومة.  
وبناًء على اقرتاح امارتيا سني26 احلائز على جائزة نوبل لإلقتصاد، فإن الشفافية ليست غاية يف 
حّد ذاتها وإمنا وسيلة لتحقيق أهداف أخرى مثل رفع مستوى الرعاية احلكومية وتعزيز كفاءتها 
وفعاليتها.  وترتبط ممارسة الشفافية باملساءلة العامة اليت ميارسها أصحاب الشأن مع املسؤولني، 
وترقى إىل أعلى املستويات حبسب حّس الوعي واملشاركة واملسؤولية عند اجلميع27. وتستطيع 

وسائل اإلعالم من خالل برامج التحفيز أن تلعب دورًا كبريًا وحتدث تأثريًا يف هذا امليدان.

ويف غياب تعريف موّحد ومّتفق عليه للشفافية، وعدم وجود "مقياس واحد يناسب اجلميع"، 
بل مبادئ وممارسات فضلى مت اختبارها، شهدت الشفافية منذ عام 2000 يف األوساط الدولية 
اهتمامًا كبريًا.  فقد تطّرقت إليها املراجع الدولية وأبرزها: إعالن األمم املتحدة لأللفية28، واتفاق 
الصعيد  أما على  الفساد30.  ملكافحة  املتحدة  األمم  واتفاقية  التنموي29،  للتمويل  مونتريي  مؤمتر 
اإلقليمي، فقد نشطت اإلسكوا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي31 )املكتب اإلقليمي للدول العربية( 
وغريها من املنظمات يف تقدمي الدعم التقين للدول األعضاء وإقامة الربامج لتعزيز الشفافية 

كجزء من أجندة اإلصالح للحكومات العربية.

للشفافية دور وتأثري كبريان يف العملية التشاركية لوضع السياسة الوطنية وتنفيذها ورصدها 
وتقييمها.  وتعتمد على إتاحة الفرصة للمواطنني للوصول إىل املعلومات واالطالع على عمل 
املؤسسات املرتبطة مبصاحلهم، مما يساعدهم على فهمها ومتابعتها32. ولكي تأخذ العملية صفة 
الشفافية يتطلب من احلكومة ما يلي )ميكن أن يضاف هلذه القائمة حسب خصوصية البلد(:

)أ( أن توّفر البيانات والدراسات واإلحصاءات الكاملة واملوضوعية والدقيقة وذات الصلة؛

)ب(  أن تتيح مشاركة أصحاب الشأن من املنظمات واجملموعات الشبابية، وااللتزام يف األخذ 
بآراء املشاركني يف حتديد أهدافها؛

 OECD, (April, 2003). PUBLIC SECTOR TRANSPARENCY AND INTERNATIONAL INVESTMENT POLICY. OECD online  ) 26( 
 publication. http://www.oecd.org/dataoecd/45/22/2506884.pdf

UNDP, Programme on Governance in the Arab Region: Transparency and Accountability. http://www.pogar.org/arabic/  )27(
.governance/transparency.asp

The United Nations Millennium Declaration (A/RES/55/2). 2000. http://www.un.org/millennium/summit.htm )28(

Report of the International Conference on Financing for Development-Monterrey Consensus (A/CONF.198/11) 2002, http://  )29(
 .www.un.org/esa/ffd/aconf198-11.pdf

United Nations Convention Against Corruption (A/58/422), 2003. http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/  )30(
signing/Convention-e.pdf

. UNDP 12 )31(

 OECD, (July, 2001). PUMA Policy Brief No 10. Engaging Citizens in Policy-Making: Information, Consultation and Public  )32(
Participation. http://www.oecd.org/dataoecd/24/34/2384040.pdf
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)ج(  أن ختّصص لعملية املشاركة الوقت الكايف واملرونة لكي يتسىن للمشاركني طرح أفكارهم 
واآلليات اليت تتيح هلم باالخنراط يف العملية بشكل فعال؛

)د( أن توفر قنوات التواصل وتبقيها مفتوحة بني املسؤولني وأصحاب الشأن؛

)ه(  أن تعلن عن اجلهة احلكومية املسؤولة، وزير أو مسؤول رفيع املستوى، عن التنسيق والتنفيذ؛

)و( أن حتدد مجيع الوزارات املشاركة واملعنية "وحتدد نطاق" أو "ونطاق" مسؤولياتها كل 
حسب قطاعه؛

)ز( أن جتعل العالقة بني األهداف واملوضوعات واألنشطة ملموسة وواضحة وبديهية؛

)ح( أن تتضّمن وثيقة مشروع السياسة نص التزام واضح مبمارسة الشفافية.

ومن البديهّي أن تؤثر العوامل املذكورة أعاله يف السياسة بشكل مباشر. إن جناح هذه العملية 
مرتبط بشكل عضوي مبستوى املمارسة وجدية التزام مجيع األطراف املعنيني. ولتعزيز مفهوم 
يف  الشأن  أصحاب  وإشراك  والتشاور  إإلعالم  إىل  مدعوة  احلكومة  فإن  الشفافية،  وممارسة 
القرار. وستعمل هذه اخلطوات على متكني  املستويات، خاصة يف صنع  العملية على مجيع 
العالقة مع املشاركني وترفع من جودة ومصداقية وشرعية القرارات املتخذة33. ونقّدم مثااًل 

على املشاركة وااللتزام يف دولة سريالنكا وكيف يساهمان يف تعزيز الشفافية )اإلطار 4(34.

.OECD 13  )33(

 ILO, 2009. How to Engage Youth in Policy-Making? P13 http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/downloads  )34(
. youthguide/part3_how.pdf

اإلطار 4- سريالنكا- تعزيز الشفافية مبشاركة الشباب يف وضع السياسة
كان فريق	العمل	الوطين	للشباب بالتعاون مع منسق برملان الشباب واألمني العام لغرفة التجارة 
الشباب. يسري  الوطين لسياسة  العمل  برنامج  وتنفيذ  للشباب يف سريالنكا مسؤولني عن تطوير 
الوطين. ودور هذا  العمل  الربملان، وهو مبادرة للشباب تلعب دورًا مهمًا يف  الشباب أعمال هذا 
الربملان "أن يكون املنصة اليت تعرب من خالهلا القيادات الشبابية يف سريالنكا عن هواجسها، وتأخذ 
اإلجراءات الالزمة للتغيري اإلجيايب املنوط بالقضايا االجتماعية اليت تؤثر عليهم وعلى جمتمعاتهم، 
وذلك بتمكني الشباب وتعبئتهم". يضم الربملان 225 مندوبًا ترتاوح أعمارهم بني 16 و25 سنة ميثلون 

مجيع املناطق واألعراق والديانات.
قام الربملانيون الشباب بالتعاون مع فريق	العمل	الوطين	للشباب بتنسيق عملية تشاور واسعة 
يف سريالنكا لوضع خطة العمل الوطنية. وساهم يف التنظيم 163 شابًا من خمتلف األوساط الريفية 
واحلضرية واملزارعني واملناطق املتأثرة بالنزاعات.  وكانوا مسؤولني عن تنسيق املشاورات، وانتقاء 
املشرتكني واملدربني، وتنسيق التدريب وتوثيق املناقشات وحتديد منهجية العملية التشاورية وتصميم 
االجتماعات. بالدرجة األوىل، كان هدف التشاور هو احلصول على آراء وردود فعل الشباب من كل 
أحناء البالد على برنامج العمل الوطين.  أما بالدرجة الثانية، فاهلدف هو اإلحياء للشباب السريالنكي 

مبلكية اخلطة. أسفرت عملية التشاور الشبايب عن 15 تعدياًل على خطة العمل الوطنية.
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5- سياسة قائمة على املعرفة
من الضروري أن ترتكز السياسة الوطنية للشباب على احتياجاتهم الواقعية وليس على تصّوٍر 
البحوث  خالل  من  الواقع  توثيق  وباإلمكان  طويلة.  لفرتة  به  معموال  كان  كما  الحتياجاتهم 
واملسوحات وغريها من األساليب املتخصصة يف مجع املعلومات والبيانات.  هذه هي السياسة 
القائمة على املعرفة، وتشمل نوعني كالهما متساويني باألهمية من حيث تطوير وضع السياسات: 

)أ( املعرفة والبحث العلمي؛

)ب( البحث العملي وهو املعرفة بالتجربة.

فأي حكومة ختطط لوضع سياسة وطنية للشباب هي حباجة يف الدرجة األوىل إىل مجع 
البحوث احملدثة ذات الصلة بالشباب، أو أن تشرع يف مثل هذه البحوث عندما يكون هناك 
نقص يف تلك املواد من بيانات وتقارير، أو ضعف يف نوعيتها.  مثال على ذلك ما قامت به وزارة 

الشباب يف باكستان )اإلطار 5(35.

اإلطار 5- أحباث يف صلب عملية صياغة السياسة

يف عام 2005 وضعت وزارة الشباب يف باكستان آليات لتنفيذ ورصد البحوث والتنمية. بعد ضغوط 
من قبل منظمات اجملتمع املدين للبحث والكشف عن قضايا الشباب، اعرتفت الوزارة املعنية أنه من 
الضروري أن يتوفر لديها أحباث مالئمة أكثر للواقع كجزء من عملية صياغة السياسة الوطنية.  

وبناًء على ذلك، كلفت احلكومة اهليئة املعنية إعداد دراسة استقصائية عن الشباب الباكستاين.

إذًا، فإن النهج القائم على قاعدة األدلة مكون أساسي لتصميم اسرتاتيجية السياسة وتنفيذها. 
وهو ميكننا من معرفة أّي من املقاييس فاعل وأيها غري فاعل، وأيها جيب أن ُيستخدم ومىت 
وكيف يتم التنفيذ. وعلى سبيل املثال، إذا هدفت السياسة جللب الشباب إىل سوق العمل، أو 

 ODI. Ahmed, Z (2006). Interventions of CSOs towards the First youth Policy of Pakistan. CSO Case Study 4 ODI Research and  )35(
.Policy in Development online publication, p4

إجنازات: اشرتاك فاعل للشباب مع فريق العمل الوطين يف تصميم وإدارة عملية التشاور، واحلصول 
على مساهمات ملموسة من الشباب، واليت أسفرت عن تعديل خطة العمل الوطنية.

حتديات:	تشكيك أويل من قبل الشباب السريالنكي وانعدام الثقة يف العملية السياساتية. غالبية 
الشباب يواجهون مشكلة احلصول على املعلومات املتعلقة خبطة العمل الوطنية، مما يعيق قدرتهم 

على املشاركة الفعالة يف املناقشات على املستوى السياسي.
الدروس	املستقاة: هناك إلتزام من مجيع أصحاب الشأن بإشراك الشباب يف مرحلة تنفيذ برنامج 
العمل الوطين.  ويف حني استفاد الشباب املنسق من التجربة، كان من الضروري أن يزود باملعلومات 

الكافية وأن يدّرب على كيفية إدارة العملية التشاورية.



 الفصل األول      |      31

يف  فاعلني  مواطنني  ليصبحوا  مساعدتهم  أجل  من  املدمن  الشباب  مع  التعامل  كيفية  إىل 
جمتمعاتهم، فإّن تطبيق البحوث املرتكزة على هذه القاعدة تساعد يف معرفة األجوبة الصحيحة 

والواقعية من أجل تطبيقها.

إضافة إىل ذلك، إن ارتكاز السياسة الوطنية للشباب على قاعدة األدلة أمر حيوي وضروري 
لعملية الرصد والتقييم. فإذا مل تتوفر بيانات أساسية دقيقة، تعد حصرًا من خالل البحث 

امليداين الشامل، يكون من غري املمكن قياس األثر احلقيقي هلذه السياسة.

إن اهليئة احلكومية املسؤولة عن إدارة قضايا الشباب، مثل الوزارة أو اجمللس األعلى، هي الكيان 
الصلة  ذات  األحباث  واملتابعة بشكل منتظم على  االطالع  تقع على عاتقه مسؤولية  الذي 
وتشجيعها36. يتّم ذلك بالتعاون مع األوساط البحثية يف املؤسسات احلكومية واملنظمات غري 
احلكومية املعنية.  وبإمكان هذه اهليئة احلفاظ على تواصلها مع مراكز البحوث املعنية من 
خالل عقد اجتماعات منتظمة، حيث يطلع موظفو الوزارة واملسؤولون على آخر التطورات 
واألحباث اجلارية عن الشباب، و/أو من خالل ندوات أو مؤمترات سنوية تضم كال من جمتمع 

البحوث وممثلي احلكومة واملنظمات الدولية وغري احلكومية والشباب.

وبعد االطالع، باستطاعة اجلهة احلكومية املسؤولة أن تطلب التشعب أو التعمق يف األحباث، 
وفقًا للحاجة أو احلالة القائمة، مثل البيانات املصنفة حسب اجلنس والعمر واملستوى التعليمي 
والدخل الفردي والعائلي وغريها حبسب ما تراه ضروريًا لتحليل حالة الواقع بدقة وموضوعية، 
وإلعطاء صناع القرار وواضعي السياسة والشركاء الرئيسيني صورة واضحة ومفصلة تساعدهم 

على فهم قضايا الشباب وتسهل يف صياغة السياسة ومن مث تنفيذها.

كما تشري األحباث والتجارب إىل أّن السياسة املستندة إىل قاعدة األدلة كأساس تؤدي إىل 
تعزيز الشفافية ليس فقط يف مراحل صياغتها وتنفيذها وتقييمها، وإمنا تساعد أيضًا على حتديد 

مستوى النجاح الذي حتققه بصورة جلية وواضحة للجميع.

قد حتمل السياسة الوطنية للشباب توجهات خمتلفة عن كيفية النظر إليهم كفئة اجتماعية.  
ويف أغلب األحيان تكون هذه النظرة مرآة لرؤية احلكومة لدورهم يف اجملتمع. ومع حلول العقد 
املاضي تطورت املنهجيات والنظرة التنموية املتعلقة بالشباب. تبدلت التعابري إثر هبوب رياح 
العوملة إىل دول املنطقة العربية، وأضحى "الشباب هم املورد وليسوا املشكلة". تداولت احلكومات 
واملنظمات مثل هذه العبارات فأضحت شعارات معروفة. لكن مفهوم الشباب بأنهم "مورد" 

أو "مشكلة" هو يف الواقع ثنائية37 هامة للتصور العام للسياسة الشبابية.

يف املاضى كان املنظور التقليدي، أي الرتكيز على املشكلة، يهيمن على نهج احلكومة لسياسة 
الشباب. فمن خالله، كان ينظر للشباب إما أنهم عرضة ويف خطر وحباجة إىل السياسات 
احلكومية حلمايتهم، أو أنهم مثريون للشغب. وبالتايل، استهدفت السياسة شرائح حمددة من فئة 

.Denstad 9–13 )36(

SPW/DFID-CSO Youth Working Group. (March, 2010). Youth Participation in Development. DFID online publication. http://  )37(
  www.odi.org.uk/resources/docs/194.pdf
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الشباب، وكان التنسيق حمدودًا للغاية أو شبه معدوم بني خمتلف القطاعات.

كمواطنني ذوي قيمة  كمورد يف اجملتمع –  النظر للشباب  الثنائية، فهو  أما الشق اآلخر من 
وقدرة حبد ذاتهم – وبذلك كان من الطبيعي أن تركز السياسة الشبابية على ضمان مشاركتهم 
الناشطة يف اجملتمع، وعلى إجياد السبل اليت متكنهم من حتقيق قدراتهم الكاملة كمواطنني.  
خالفًا للشق األول من الثنائية، فهنا تعمل السياسة على استهداف مجيع الشرائح الشبابية، 
وتهدف إىل إجياد نهج عرب قطاعي متكامل يركز عليهم وعلى احتياجاتهم وحتدياتهم.  فمن 

خالله، يقوم دور احلكومة على توفري "جمموعة من الفرص" للشباب.

تدور إحدى االعتبارات الرئيسية يف هذا الصدد حول تعريف "األدلة" يف البيانات املتعلقة بصنع 
السياسة. ويف حني أن تعريف هذا املصطلح ما زال بعيدًا عن الكمال، فإّن "دليل البحوث 

اجليدة" )اجلدول 1(38 قّدم يف دراسته األخرية  تفسريًا خّلص فيه خمتلف أنواع األدلة.

اجلدول 1- دليل البحوث اجليدة

وصف	موجزأنواع	األدلة

نوع من البحث مهم لعمل احلكومة مصدره الدراسات أدلة وصفية حتليلية
والبيانات التوضيحية حول طبيعة وحجم وديناميكية 
أو  الفرعية  اجملموعات  االجتماعية،  املشاكل  السكان، 
املقارنة  بشأن  البيانات  جتمع  االجتماعية.  األنشطة 
بانتظام باستخدام أساليب وصفية وحتليلية من قبل 
احلكومات والوكاالت اإلحصائية الوطنية، وهي ترتكز 
القطاعات  عرب  املتغريات  من  واسع  نطاق  على 

اخملتلفة، ذات الفرتات الزمنية املتتالية.

إّن البحث عن الدالئل الستنباط مواقف وقيم وفهم مستوى فهم السياسة واملواقف العامة
املواطنني عملية مهمة للغاية من أجل عمل حكومي 
فعال.  فإن احلصول على بيانات بشأن منظور وخربة 
وفهم املواطنني للسياسة يتم من خالل تصميم حبوث 

نوعية ومسوحات اجتماعية.

اخلطي النمذجة االحصائية )واالقتصاد القياسي( االحندار  أساليب  النماذج  هذه  تستخدم 
واللوجسيت، وافرتاضات حول سيناريوهات السياسة 
هذه  عدد  ازداد  وكلما  معاجلة.  إىل  حتتاج  اليت 
النماذج  وضع  يف  املستخدمة  واملتغريات  االفرتاضات 
االحصائية، مستندة إىل األدلة العملية السليمة، يكون 

التحليل دقيقًا وصحيحًا وواقعيًا. 

Davies, P. (2004). Is evidence-based government possible? http://www.nationalschool.gov.uk/policyhub/downloads/  )38(
 JerryLeeLecture1202041.pdf
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نظرة استعراض ممنهج تعطي  لن  املنفردة  الدراسة  أن  القول  ميكن 
متوازنة متثل جمموع األدلة املتوفرة حول املوضوع أو 
السياسة.  ذلك ألنها مأخوذة من عينة حمدودة وذات 
املمنهج  االستعراض  فإن  حمددين.   وسياق  زمن 
املوجودة  لألدلة   )meta-analysis( اجلمعّي  والتحليل 
بإمكانهما التغلب على أوجه القصور والتحيز احملتملة 
ديفيس،  1994؛  وهدجز،  )كوبر  املنفردة  الدراسة  يف 
2003(. وخيتلف هذا االستعراض عن املراجعة الشكلية 
حمددة  حتليلية  إجراءات  يوفر39  بأنه  للكتابات 

ومنهجيات قائمة على القاعدة الكمية. 

توفر هذه الدراسات دلياًل قيمًا ومركزًا لسياسة معينة دراسات منفردة ودراسات جتريبية ودراسات احلالة
وبرامج ومشاريع يف سياقات حمددة.  وخالفًا لعملية 
إبراز  قدرة على  أقل  فإّنها  املمنهجة،  االستعراضات 
من  اليت  والظروف  والسياقات  السكان  تغري  مدى 

خالهلا قد تكون السياسة فاعلة أم ال. 

هي أساسًا معنية )ليس بشكل حصري( بتأثري السياسة أدلة التأثري
من  هو  هلا  استخدام  أفضل  عمومًا،  النتائج.  على 
شبه  والبحوث  التجريبية  الدراسات  تصاميم  خالل 

جتريبة مع إجراءات جيدة مضادة للوقائعية. 

والربامج أدلة التنفيذ السياسة  وإجناز  تنفيذ  بفعالية  أساسًا  تهتم 
وشبه  التجريبية  البحوث  تصاميم  إن  واملشاريع. 
التنفيذ  قضايا  تناول  يف  كثريًا  تساعد  التجريبية 
النسبية  الدقة  من  قدر  بتحقيق  وذلك  والتسليم، 
خملتلف وسائل التطبيق.  ولكن فعالية التنفيذ والتسليم 
تستخدم  اجلودة  عالية  نوعية  بيانات  أيضًا  تتطلب 
واألساليب  الرتكيز،  وجمموعات  املتعمقة،  املقابالت 
وأساليب  املراقبة  وأساليب  األخرى،  االستشارية 

املشارك-املراقب، واملسوحات االجتماعية.

احلكومة أدلة اخلرباء سياسة  لدعم  عادة  اخلرباء  رأي  يستخدم 
أو  استشارية  جمموعات  بشكل  إما  وممارستها، 
مستشارين خاصني.  ولكن استخدام اخلرباء كأساس 
انتقاء  مشكلة  يثري  واملمارسات  السياسات  لوضع 
اخلربة  هذه  أن  ضمان  عن  فضاًل  واخلربة،  املعرفة 
األدلة  وألحدث  التنمية  يف  القائم  للتحديث  مواكبة 

البحثية.

املصدر: مقتبس من ديفيس،0200439 

.OECD 13–16 )40(
 Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. The Cochrane Collaboration,  )39(

2009. www.cochrane-handbook.org
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مشاركة الشباب واجملتمع املدين  -6
إن تشجيع احلكومة للشباب ومنظمات اجملتمع املدين على املشاركة يف عملية وضع السياسة 
الوطنية يعد استثمارًا سليمًا يف تعزيز العالقات بينهم ويف حتسني عملية صنع السياسة. فإن 
املشاركة عنصر أساسي للحكومة الفاعلة. كما أنها تساهم بنفس القدر من األهمية يف بناء الثقة 
مع اجملتمع املدين وجمموعات الشباب وتعزيز قدراتهم40. وإن توفر قانوٍن يف هذا السياق يرسخ 
للسياسة  األهداف  حتقيق  وفرص  اإلجيابية  اخملرجات  ويضاعف  التشاركي  واملنهج  املشاركة 

املزعومة.

 ،)OECD( 41وهنا جيدر بالذكر أن املسح امليداين الذي أجرته منظمة التعاون االقتصادي والتنموي
والذي تناول أدبيات املشاركة اجملتمعية وعالقة احلكومة باملشاركني يف وضع السياسة الوطنية، 

استخدم التعاريف التالية:

)أ(  املعلومات: وهي عالقة أحادية اجلانب تعمل على الوصول السليب للمعلومات، أي 
بناء على طلب املواطنني، واستنادًا إىل التدابري الفاعلة حبيث تزود احلكومة املواطنني 
باملعلومات املتوفرة لديها من خالل اإلعالم واملؤمترات واملؤسسات احلكومية والتعليمية 

وغريها؛

)ب(  التشاور: وهي عالقة ثنائية اجلانب تتطلب توفري املعلومات. تعمد فيها احلكومة على 
استشارة األطراف املعنية، من منظمات جمتمع مدين ومجعيات وأكادمييني وخرباء 
تأخذها  فعلهم،  ردود  أو  أو طروحاتهم  الفنية  آراءهم  املشاركون  فيها  يقدم  وأفراد، 

احلكومة بعني االعتبار؛

)ج(  املشاركة	الفاعلة: وهي عالقة تقوم على الشراكة مع احلكومة يف كل املراحل. إذ 
تشارك مجيع األطراف املعنية يف اقرتاح اخليارات وتسيري احلوار املتعلق بالسياسة ويف 
املشاركة  عملية  يف  جدًا  متقدمة  عالقة  وهذه  وتقييمها.  ورصدها  وتنفيذها  رسمها 
بالرغم من أن مسؤولية القرار النهائي بشأن صياغة السياسة تقع على عاتق احلكومة. 
وهذا النموذج هو األفضل للوصول إىل وضع سياسات وطنية عادلة تعرّب عن احتياجات 
الشباب، وتكون أكثر واقعية يف أهدافها وفعالية يف تطبيقها، وختفف من األثر السليب 

على الفئات املستهدفة والقطاعات ذات الصلة.

منظمات  من  اجملتمع،  مكونات  على خمتلف  احلكومة  انفتاح  على  التشاركي  املنهج  ويستند 
هذه  بتمكني  أهميته  تكمن  كما  ذات صلة.  وقطاع خاص  جمتمع مدين وجمموعات شبابية 
وأفكار  مصادر  تقدمي  على  قدرتها  واستغالل  الصياغة  عملية  يف  املشاركة  من  اجملموعات 
ومعلومات وموارد جديدة ومصاحل متباينة، مما يساعد احلكومة على اختاذ القرارات املالئمة 

.OECD 9–17 )41(
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للعملية وضبط السياسة بالوجهة الصحيحة. والتجربة الباكستانية )اإلطار 6(42 مثال على دور 
الوطنية،  السياسات  وضع  يف  املدين  واجملتمع  احلكومية  غري  للمنظمات  الفاعلة  املشاركة 

وبالتحديد السياسة الشبابية.

.ODI 14–16 )42(

األوىل  الوطنية  السياسة  وضع  يف  املدين  اجملتمع  مشاركة   – باكستان   -6 اإلطار 
للشباب

تسلط هذه الدراسة الضوء على عملية وضع أول سياسة للشباب ومشاركة منظمات اجملتمع املدين 
مع حكومة باكستان حيث بدأت هذه املنظمات، العاملة يف جمال تنمية الشباب منذ عام 1989 
استخدام خمتلف الوسائل، مثل البحوث واملؤمترات الوطنية والدولية والتحفيز اإلعالمي لتحقيق 
تغيريات على صعيد السياسات. وميكن تقييم أداءها من خالل التقدم الذي أحرز بشأن سياسة 
للثقافة  الباكستانية  الدولة  وزير  ذكر  2004، حني  األول/أكتوبر  تشرين  وحىت  البدء  منذ  الشباب 
والرياضة وشؤون الشباب، السيد حممد علي دوراين، "أن حكومة باكستان قد أعلنت عام 2005 سنة 
املدين  اجملتمع  منظمات  إشراك  يف  جديون  إننا  بطريقة جمدية.  بالسنة  االحتفال  ونود  الشباب، 

ومنظمات الشباب والنشطاء وغريهم من أفراد اجملتمع". 
وتاريخ هذه املشاركة يف وضع السياسة الوطنية للشباب حافل بنجاحات وإخفاقات. فقد مت إعداد 
أربع مسودات للسياسة، يف عام 1989 و1993 و2002 و2004. كانت األوىل يف عام 1989 ومل تقدم إىل 
خبري  فأعدها   1993 سنة  يف  الثانية  املسودة  أما  للصحافة.  فقط  أعلنت  ولكن  الوزراء  جملس 
استشاري أجنيب، ولكنها مل تقدم أيضًا إىل جملس الوزراء.  أما الثالثة يف عام 2002، فعرضت أخريًا 
وبنجاح على جملس الوزراء للموافقة عليها. وبعد استعراضها اقرتح اجمللس بعض التعديالت. وبناًء 

على ذلك أصدرت املسودة الرابعة واحلالية يف كانون األول/ديسمرب 2004.
اجملتمع  مع  بالتشاور  احلكومة  بدأت  2001، عندما  بالسياسة يف عام  املتعلق  الفعلي  التغيري  حصل 
املدين. بني أيار/مايو 2001 وكانون الثاين/يناير 2002، نظمت وزارة الثقافة والرياضة وشؤون الشباب 
"وزارة  متكنت  املشاورات،  هذه  ضوء  ويف  ووطنية.  إقليمية  تشاورية  عمل  حلقات  األوىل  للمرة 
املدين  اجملتمع  ومنظمات  للشباب  اإلقليمي  لقسمها  النشطة  املشاركة  مع  الباكستانية  الشباب" 
والطالب من إعداد مسودة سياسة وطنية شاملة للشباب )املسودة الثالثة(، وشكلت هذه العملية 

القاعدة للمسودة النهائية يف عام 2004.
اقتصر دور املنظمات الدولية يف هذه العملية على الدعم املادى والتقين لصياغة املسودات األربع. 
فقد عني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP( بالتعاون مع وزارة الشباب )MoCSYA( اخلبري 
 )UNICEF( االستشاري الدويل إلعداد املسودة الثانية بني عامي 1992 و1993.  مث، دعمت اليونيسيف
الوزارة  يف عام 2001 على إقامة حلقات التشاور اإلقليمية وحلقة عمل وطنية يف إسالم أباد.  كما 
قدمت مؤسسة روكفلر وصندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( مساهمات مالية إلعداد إحدى 
الدراسات االستقصائية عن الشباب اليت أجراها جملس السكان يف عام 2003. بعد ذلك يف أيلول/

سبتمرب 2004، دعمت السفارة النروجيية الوزارة إلقامة محلة وطنية جديدة للشباب. 
ثابرت منظمات اجملتمع املدين املعنية بقضايا الشباب يف مشاركتها بعملية السياسة الوطنية.  بدأت 
يف التحفيز لوضع تلك السياسة، ومن مث يف املشاورات مع اجلهات احلكومية املعنية. والتحقت 28 
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منظمة بشعبة شؤون الشباب يف الوزارة. رسميًا، بدأت منظمات اجملتمع املدين العمل مع احلكومة 
يف نيسان/أبريل 2003، عندما طلب رئيس الوزراء آن ذاك من تلك املنظمات بتقدمي خططها لفريق 
عمل الوزارة للشباب على املستوى الوطين، واملقاطعي واملناطقي والقروي.  وأثبتت التجربة أن 
خلق الروابط  والتنسيق والتواصل بني منظمات اجملتمع املدين أنتج جمموعات ضغط قوية فرضت 
الواقع مبشاركتها.  اشرتك يف هذه العملية أكثر من 547 منظمة ومجعية وجمموعة حتت مظلتني 
للمجتمع املدين أنشئتا يف عام 1987.  األوىل على املستوى الوطين )APYF( وتتكون هيكليتها من 
جملس وبرملان للشباب، وجملس استشاري وكذلك مجعية عمومية للشباب.  أما املظلة الثانية 

)NYCOP( فتعمل على املستوى احمللي.
خالل  من  السياسة،  عملية  يف  الشباب  مشاركة  لضمان  أيضًا  املدين  اجملتمع  منظمات  ونشطت 
تنظيمها ملؤمترات ومشاورات شبابية.  معظم هذه املشاورات واملؤمترات نفذت ردًا على املسودة 

الثالثة للسياسة سنة 2002.
وتتجلى آثار املشاركة الفاعلة للمجتمع املدين الباكستاين من خالل اإلجراءت اليت اختذتها احلكومة 
عند وضع السياسة الوطنية للشباب يف خطة العمل، واليت قدمتها ملنظمات اجملتمع املدين يف 29 

كانون الثاين/يناير 2005. وقد وضعت الوزارة آليات تنفيذ ورصد تتضمن املهام الرئيسية التالية:
 	الرصد: وحدة تنفيذ السياسة الوطنية لرصد الربامج واخلدمات لتنمية الشباب.  وستشمل 

تدرجييًا الرصد ملنظمات اجملتمع املدين؛
  البحوث	والتنمية: بعد التحفيز ملنظمات اجملتمع املدين يف الكشف عن قضايا الشباب يف 
باكستان، اعرتفت الوزارة أن مزيدًا من األحباث املتعلقة بالشباب جيب أن تتوفر كجزء من 

عملية صياغة السياسة.  وقامت احلكومة بتكليف دراسة استقصائية عن الشباب؛
 التحفيز: ستنسق الوزارة مع منظمات اجملتمع املدين للتحفيز لقضايا الشباب؛

  بناء	القدرات: ستوفر الوزارة برامج تدريبية لبناء القدرات للعاملني يف القطاعات احلكومية 
وغري احلكومية ذات الصلة؛

الشبابية، وحيث أمكن  التنمية  التنسيق بني خدمات  الوزارة    تنسيق	وتيسري: سوف تعزز 
ستقوم بتيسري إنشاء برامج ومبادرات للشباب.

الدروس	املستقاة: هناك عدة دروس قد استنتجت من هذه الدراسة وأهمها التايل: 
مع  املباشر  التواصل  من  السياسة  مقدرة صناع  ويف غياب  أساسي.  أمٌر  الشباب    أن مشاركة 
الشباب لضمان مشاركتهم، تلعب منظمات اجملتمع املدين دورالوسيط يف إيصال الصوت مبختلف 
القضايا املتعلقة بالشباب يف مجيع أحناء البالد، وتنقل نتائج املشاورات واألحباث واملسوحات 

ذات الصلة إىل اجلهات احلكومية املعنية؛
  أن التعاون مع احلكومة أمر ضروري جلعل املشاركة يف العملية فعالة يف مجيع املراحل، وأّن 

تنظيم املؤمترات باملشاركة من احلكومة واملنظمات الدولية، هو واحد من أساليب التعاون؛
 أن إنشاء شبكات ملنظمات اجملتمع املدين تساعد على خلق جمموعات ضغط قوية؛

  ليس من املمكن جتاهل أثر وسائل اإلعالم، بل جيب استخدامها يف مجيع مراحل العملية، 
خاصة للتحفيز.
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تفاوت مستوى املشاركة وتفاعل العالقات مع احلكومات على نطاق واسع ويف خمتلف مراحل 
وضع السياسة نظرًا إىل طبيعة اجملتمع املدين العريب غري املتجانسة واختالفه من بلد إىل آخر، 
واالقتصادية  والثقافية  والتشريعية  السياسية  بالبيئة  تأثره  إىل  إضافة  نفسه،  البلد  يف  وحىت 
السائدة.  ولكن جيب اعتبار منظمات الشباب غري احلكومية كشركاء للحكومة يف عملية صنع 
القرار وممثلني جملموعات كبرية من الشباب. إن تلك املنظمات هي أداة للوصول إليهم، وليست 
هدفًا يف حد ذاتها.  إضافة إىل ذلك، يتوجب اكتشاف وسائل أخرى للوصول إىل أكرب عدد ممكن 
من الشباب يف وقت واحد ويف مجيع املناطق. ويتوّجب أن ال يسمح هلذه املنظمات الشبابية 
احتكار موقعها باعتبارها اجلهة اليت متثل الشباب. ويتعنّي أن تستكمل أيضًا من قبل جمموعات 

أخرى كالنوادي الشبابية، تبعًا للواقع والسياق الوطين.

مشاركة	الشباب	يف	دور	املستفيدين	والشركاء	والقادة	
جيب أن يرتجم منظور التنمية احلديث "الشباب مورد" يف السياسة الوطنية بشكل واضح، من 
خالل إعالن صريح من قبل احلكومة يضمن مشاركتهم املكتملة يف عملية الصياغة والتنفيذ 
والتقييم على حد سواء. كما ينبغي أن تلعب منظمات اجملتع املدين ذات الصلة دورًا هامًا يف 

منوذج املشاركة الشبابية، وأن حتظى باعرتاف ودعم حاسمني من احلكومة.

يف حني ينتمي عدد كبري من الشباب إىل املنظمات غري احلكومية، إال أن العديد منهم ال يتمّتع 
تنظم احلكومة  أن  ينبغي  أكثر شمولية،  املشاركة  تكون  احلالة، وكي  بانتماء معني. ففي هذه 
مشاورات مفتوحة مع الشباب، عادة ما جتري على الصعيد احمللي يف مجيع أحناء البالد. وميكن 
تنظيم هذه املشاورات مبساعدة احلكومات احمللية، ومن خالل النظام املدرسي جنبًا إىل جنب 

مع املنظمات الشبابية.

لطاملا انطوت مساهمة الشباب ومشاركتهم يف وضع السياسة على مزيج من األدوار تعتمد 
على عدة عوامل منها متعلقة يف السياق احمللي أو مستوى و/أو مرحلة التدخل للعملية، وأخرى 
العمل  فريق  واالجتماعية وغريها.  كلف  العلمية  ومقوماتهم  مباشرة، خبربتهم  بهم  مرتبطة 
للشباب يف إدارة تطوير التنمية الدولية )DIFD( - شبكة الشباب واألطفال واجملتمع املدين - 
إقامة دراسة مسح عام للشباب يف عام 2007. وكان الغرض منها تقييم النهج املتبع يف قضايا 
الشباب، يف جمال التعاون اإلمنائي ملمارسة وضع السياسات واملساعدات للدول. يف احملصلة 
دعت هذه الدراسة إىل العمل لصاحل الشباب كمستفيدين وكشركاء، وإىل أن يتاح هلم قيادة 

عملية رسم التنمية الشبابية.

للشباب ضمن عملية  األدوار  بتعريف هذه   )2 )اجلدول  الدويل  البنك  قام  السياق،  ويف هذا 
املشاركة، ألن فهمها ضروري لالستفادة القصوى من قدرات الشباب وكيفية التعاطي معهم، 
وهو أساسي يف تصميم العملية وحتديد أهدافها وخمرجاتها. جيب التأكيد، ضمن نطاق التعريف، 

على أن الشباب يف دور الشركاء والقادة، هم أيضًا من املستفيدين.
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اجلدول 2- تعريف	املستفيدين	والشركاء	والقادة	)مقتبس	من	تقرير	البنك	الدويل	2007(

يعَرف كأساس جيد للتدخل من أجل الشباب:العمل من أجل الشباب كمستفيدين
• يعترب الشباب فئة مستهدفة ومزودة مبعلومات كافية

• يركز بشكل مطلق على قضايا الشباب من خالل التوثيق

• ميهد القاعدة للعمل مع الشباب كشركاء

يعرف:التعامل مع الشباب كشركاء
•  بالتدخل التعاوين، حيث يستشار الشباب بشكل كامل ويزودون 

باملعلومات
•  بأنه ينطوي على التعاون واملسؤولية املتبادلني

•  بأنه يأخذ بعني االعتبار حاجة الشباب عموما إىل جتربة العمل 
على هذا املستوى قبل أن يتطوروا ليصبحوا قادة ومبادرين 

تطور قد ال يريده أو يستطيع حتقيقه اجلميع. للتنمية – 

• متكني املداخالت املوجهة واملبادر بها من قبل الشبابدعم الشباب يف دور القادة
•  إعطاء املساحة الكافية لقيادات الشباب يف صنع القرار من 

داخل األجهزة والنظم والعمليات القائمة

إن واقع الشباب يف الدول العربية ومنطقة اإلسكوا حتديدًا، يربز تارخيًا حافاًل باإلقصاء والتهميش 
لتلك الفئة، خاصة فيما يتعّلق بالعمل السياسي ومراكز صنع القرار.  والشابات يعانني الضعفني 
على مجيع املستويات. وعلى سبيل املثال، فإن نسبة مشاركة الشباب يف برملانات مثل البحرين 
ولبنان هي أدىن من 7 يف املائة. عالوة على ذلك، أنشأت أربع بلدان فقط )مصر، واألردن، 
تعاجل قضايا  املنطقة  بلدان  زالت غالبية  وما  بالشباب43،  متعلقة  تشريعات  واليمن(  وتونس، 

الشباب بالوكالة، من خالل اللجان املعنية بشؤون الرياضة أو الثقافة أو األسرة أو السكان.

لكن العقد الراهن شهد حتوالت يف مقاربة احلكومات ملشاركة الشباب. إذ قام عدد من دول 
اإلسكوا األعضاء وبالتعاون مع منظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية 
بإعادة تركيز جهودها على قضايا الشباب وتشجيع مشاركتهم من املنظور احلديث. إذ بدأت 
تعرتف بهم كفئة هامة من السكان، ليس فقط كمستفيدين من عملية التنمية واخلدمات ولكن 
كشركاء يف هذه العملية، خاصة يف وضع السياسة الوطنية ذات الصلة. حىت أن بعضها ذهب 
إىل حد أتاح للشباب يف أن يقودوا أجزاء من هذه العملية. وشّكلت عملية مشاركة الشباب يف 
وضع السياسة الوطنية للشباب يف مملكة البحرين سابقة غري مألوفة يف املنطقة ومثال حيتذى 

به )اإلطار 7(44.

UN-ESCWA/UNPY 9–19 )43(

 SPW / DFID-CSO, (2010). Youth Participation in Development: A Guide for Development Agencies and Policy Makers. DFID  )44(
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مشاركة الشباب يف عملية السياسة الوطنية اإلطار 7- البحرين – 
إشراك الشباب يف عملية السياسة الوطنية يزيد من فرص جناحها وتقبلها.  وتساعد عملية التشاور 
على تطوير مهارات الشباب وقدراتهم على املساهمة بصورة أكثر فعالية يف املبادرات املستقبلية 
للسياسة. من هذا املنطلق، قام قسم الشباب والرياضة )GOYS( يف البحرين، بإيعاز من امللك ودعم 
ومتويل من برنامج األمم املتحدة للتنمية )UNDP(، بعملية شاملة لوضع السياسة الوطنية للشباب 
دامت 18 شهرا. وعمل القسم على تقييم الواقع واحتياجات وتطلعات الشباب البحريين بهدف 

توفري املعلومات لوضع أول سياسة وطنية للشباب يف البحرين، واليت مت تطويرها يف عام 2004.

القضايا	املطروحة:
 ترمي املشاورات إىل معاجلة غياب اسرتاتيجية وسياسة وطنية للعمل مع الشباب ومن أجلهم؛
  مشاركة الشابات البحرينيات يف عملية السياسة الوطنية؛ تعمل على تشجيعهن يف االخنراط 
عرب محلة توعية شاملة، تنطوي على التواصل من خالل الراديو واملقابلة وجها لوجه وعملية 

مسح يستخدم اإلنرتنت، وذلك الستعراض وتوثيق آرائهن. 

األهداف:
خالل  من  البحرينيني،  والشبان  الشابات  ومواهب مجيع  وآراء  وطاقة  على خميلة    البناء 

مشاركتهم الناشطة يف مجيع مراحل صياغة االسرتاتيجية؛
 وضع اسرتاتيجية وطنية للشباب منسقة وشاملة، تؤدي إىل وضع خطة عمل لعام 2005 إىل 

2009؛
بناء قدرات الشباب والعاملني واملشاركني يف عملية الصياغة لالسرتاتيجية.  

مشاركة	الشباب:
الشباب كمستفيدين: شارك حوايل 16,000 من الشابات والشبان، ترتاوح أعمارهم بني 15 إىل 30، ما 
الرتكيز،  مناقشات جملموعة  املشاركون من خالل  الشباب. عمل  السكان  املائة من  يف   8.9 يعادل 
واملسح عرب االنرتنت، وعدد منهم شارك يف  عملية التشاور ومحلة التوعية "محلة صوت الشباب".  
الشباب كشركاء: وظف ودرب أكثر من 100 شاب وشابة لتنسيق "محلة صوت الشباب". كما لعبوا 
دورا ناشطا يف تشجيع وإجراء البحوث ذات الصلة. وقد عمل هؤالء الشباب جنبا إىل جنب مع 
ومتت  مطلعني  وكانوا  األجيال.  بني  ما  مجعت  جلان،  تسع  يف  والوزراء  املدنية  اخلدمة  موظفي 

استشارتهم وتعيني مهام هلم يف هذه اللجان.

العملية:
أجريت البحوث على مدى تسعة أشهر يف العامني 2004 و2005 وتضمنت تسع مواضيع مستندة إىل 
إطار برنامج العمل العلمي للشباب يف السياق الوطين البحريين، وهم: التعليم والصحة والعمالة 
والثقافة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والضمان االجتماعي والبيئة والرياضة والرتفيه واحلقوق 

املدنية وحقوق اإلنسان.

وقسمت العملية إىل مخس مراحل متتالية:
 إنشاء جمموعات عمل مواضيعية )Thematic( وإجراء دورات تدريبية للشباب؛
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 مجع املعلومات عن طريق املسوحات وجها لوجه وجمموعات الرتكيز؛
 التوعية عن طريق احلديث اإلذاعي للمجتمع احمللي، واملواقع االلكرتونية لإلنرتنت؛

املتحدة  األمم  لربنامج  التابعني  التقنيني  املوظفني  النهائية مبشاركة  الصيغة  ووضع    مراجعة 
اإلمنائي )UNDP(، وجمموعات العمل من وزارة الشباب )GOYS( والشباب املشاركني؛

 احلصول على املوافقة من احلكومة ومن مث الرتويج للسياسة.
النتائج: صيغت خطة العمل التنفيذية وتضمنت 96 توصية من أصل 136 كانت قد وردت يف الوثيقة 
االسرتاتيجية. وهي تتألف من مخسة برامج اسرتاتيجية كربى، شملت إنشاء برملان وجلنة وطنية 

وصندوق تنمية للشباب؛ كذلك جلنة وزارية لشؤون الشباب.

الدروس	املستقاة:
  إن العمليات املعقدة والواسعة النطاق تتطلب اتفاقًا واضحًا وشفافًا منذ البداية وعلى أعلى 

املستويات بني األطراف املنفذة، لتفادي العراقيل والتطلعات املتباينة؛
  ينبغي ختصيص املوارد والوقت الكافيني لضمان أن مجيع الشباب املستهدف، من داخل وخارج 

النظام التعليمي الرسمي، هم مهيؤون للمشاركة يف أنشطة التشاور؛
  على صعيد التدريب، املالحظ أن الشباب ال يستجيب إىل نفس وسائل التحفيز والتواصل. لذا 
يستوجب القيام مبسح أّويل جيد للفئات املستهدفة، والعمل مع جمموعات جتريب تساعد على 

فهم السبل والوسائل املالئمة واملتعددة وتسهيلها لضمان أقصى قدر من املشاركة الشبابية.
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7- التعاون ما بني الوزارات واملشاركة على أعلى املستويات
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  احلد  يف  يشمل  لكنه  الوطين،  السياق  على  وهيئات،  وزارات 

الصحة والعمالة والتعليم والثقافة والشباب.

لقد أثبتت التجارب يف العديد من البلدان أّنه من الصعب ضمان جناح املشاركة والتعاون الوزاري، 
وذلك بسبب التحديات القائمة، ومنها كيفية إعطاء خمتلف املؤسسات املشاركة ملكية منفردة 
حتت سقف اسرتاتيجية موحدة للسياسة45. أما األخرى فهي رغبة كّل وزارة أن تكون اجلهة 
القائدة للعملية. يضاف إىل ذلك تضارب املصاحل بينها واختالف ثقافة العمل. ولتفادي العديد 
من هذه التحديات، قامت بعض احلكومات بوضع آليات لضمان حسن التعاون بني الوزارات، 
أو  الدولة  وزراء  إنشاء جلنة من  للشباب، مثل  الوطنية  املستويات، يف سياساتها  أعلى  وعلى 
جمموعة عمل من كبار املسؤولني احلكوميني، لكي يضمنوا حسن األداء واملشاركة والتعاون يف 

مجيع مراحل العملية من التخطيط إىل الصياغة والتنفيذ والرصد والتقييم.

لوحظ يف الدراسة اليت أعدتها الوكالة االمريكية للدعم والتنمية )USAID(46 يف مثانية بلدان 
أن تلّقي الدعم الرفيع املستوى يف احلكومة أمر ضروري إلحداث التغيري ووضع السياسات. كما 
أن توفر االلتزام املسبق والكبري للسياسات يتسم بتشكيل حتالفات لكبار صانعيها، متسلحني 
أهم  من  بذلك  يصبحون  وهم  السياسية.   اخملاطر  لتقاسم  وإرادة  متماسكة  منطقية  بأسس 

املساهمني يف استدامة السياسات. وقد تأثرت هذه العملية بعدد من العوامل منها:

)أ( قيادة قوية من جانب أفراد نافذين؛

)ب( مستوى منخفض من املعارضة املنظمة؛

)ج(  دعم مؤسسي ومايل مستمر.

يعّد مناصرو السياسة امللتزمون بالنهوض بقضياها من أهم احملفزين لتطوير السياسة واإلصالح. 
إنهم أصحاب الشأن وقد ينتمون إىل أية جمموعة ذات صلة.  ومن أهم ما يتمتعون به هو 
إمكانية الوصول إىل صانعي القرار الرئيسيني.  ويف العموم، كّلما ارتفع مستوى شأنهم يكون 
التأثري أكرب على السياسة ذات الصلة. مثال على ذلك الدعم الرئيسي يف أوغندا )اإلطار 8(47 

وامللكي يف األردن )اإلطار 9(48 للسياسة الوطنية للشباب.
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8- التنسيق بني القطاعات: نهج متكامل لسياسة الشباب
إّن احلكومة هي املعين األول مبعاجلة قضايا الشباب يف إطار سياسة وطنية. تكمن أهمية هذه 
السياسة يف ضرورة شموليتها السرتاتيجية متماسكة ومتكاملة حتدد كيفية التعامل بني خمتلف 
القطاعات املشاركة وعالقتها ببعضها البعض.  وبالرغم من تعدد اجملاالت لسياسة الشباب 
املنتمية إىل قطاعات خمتلفة، إال أنها متداخلة التأثري بشكل قوي يستدعي التنسيق والتنظيم 
القطاعية  التأثريات  تعكس  اليت  البسيطة  األمثلة  ومن  املستويات.  أعلى  وعلى  بينها  فيما 
املتداخلة هو مستوى ونوعية التعليم وتأثريهما املباشر: 1( على وعي الشباب من اجلنسني إىل 
قضايا الصحة العامة واإلجنابية؛ و2( على فرص حصوهلم على فرص عمل الئقة؛ و3( على 

حتصيل املعلومات واملهارات املطلوبة يف عصر العوملة.

يشكل هذا التقاطع أو التشابك خملتلف القطاعات جمموعات تضم نظما تقليدية مثل العالقة 
احلياتية  باملهارات  التعليم  عالقة  مثل  تقليدية  غري  وأخرى  والصحة،  والعمالة  التعليم  بني 
واملهنية كالتطوع، والرياضة البدنية، واكتساب املهارة القيادية وغريها من املهارات اليت ختوهلم 
سبل  إجياد  احلكومة  على  حيتم  املوضوعات  هذه  وتناول  العاملي.  العمل  سوق  يف  التنافس 
للتنسيق بني خمتلف قطاعاتها، مما يقودنا للتعاطي مع منوذج سياسة معروف بالسياسة عرب 
القطاعية49. وهي سياسة متكاملة، تعىن بتنسيق وتنظيم اإلجراءات والتدابري احلكومية املتخذة 
يف خمتلف اجملاالت حتت سقف اسرتاتيجية موحدة وشاملة للشباب. وباإلمكان تعزيز مساهمات 

Online publication. www.euromedyouth.net
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اإلطار 8- أوغندا
ينسب إىل موسيفيين، رئيس أوغندا، رصيد كبري يف لعب الدور القيادي والرئيسي يف ختفيض معدل 
انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف بالده خالل التسعينات.  وذلك من خالل مثابرته يف 
اإلشارة إىل هذا الوباء يف خطابه العام، واإلمعان يف اإلشارات للمواطنني بأن حكومته كانت )وما 

زالت( جادة يف وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

اإلطار 9- األردن
قام امللك عبداهلل واألسرة امللكية بدعم وتأييد قضايا الشباب ووضع السياسة الوطنية من خالل 
بالشباب  املتعلقة  املشاريع  وتشجيع  العام  اجلو  وتأهيل  للشباب،  األعلى  الوطين  اجمللس  إنشاء 
انتعاش وازدهار  الدولية( مما أدى اىل  املالية )مبا يف ذلك اجلهات املاحنة  املوارد  واألنشطة وتوفري 

القطاع الشبايب وإىل سياسة وطنية للشباب تعد من أكثر السياسات نشاطا يف البلدان العربية. 
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اجلهات املشاركة، من خالل حتديد املسؤوليات املؤسسية حسب اخلربات املتوفرة لكل جهة 
وميزاتها التنافسية مما يضمن توفر الكفاءات لتنفيذ العملية وحتقيق أكرب أثر ممكن.

مبا أن عملية السياسة الوطنية للشباب تتضمن اشرتاك عدد كبري من اجلهات املنفذة، مبا 
القطاع  ومؤسسات  احلكومية  غري  واملنظمات  احمللية  واحلكومات  املركزية  احلكومة  ذلك  يف 
بدور حمدد  اجلهات ختتص  هذه  من  كالًّ  فإّن  أنفسهم  الشباب  وحىت  واجلمعيات  اخلاص 
يعتمد على املهارات واملوارد املتوفرة لديها يف سياق سياسة الشباب. فتجربة دولة السويد 
الشباب،  سياسة  يف  املشاركة  األطراف  لكل  السليم  االستيعاب  إمكانية  على  دليل  خري 
وذلك بتطوير إطار وطين مرتابط مت إدراجه يف ختطيط السياسة الوطنية وضمن آليات 

لوضع اإلطار يف 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، إال أن 
كل قطاع مشارك، ممثل بوزارة أو هيئة حكومية، يبقى هو املسؤول عن تنفيذ األجزاء املتعلقة 

به وخمرجاتها املتضمنة يف هذه السياسة.

9- ختصيص امليزانية
املشاريع  لتحقيق  للشباب  الوطنية  للسياسة  مستقلة  ميزانية  ختصص  أن  احلكومة  حتتاج 
واألنشطة ذات الصلة. ومن املهّم أن خُيّصص للجهة احلكومية القائدة لعملية السياسة، وزارة 
كانت أو هيئة، ميزانية خاصة للشباب تغطي الكلفة واألنشطة يف مجيع مراحلها وأن تراعي 
املشاركة  تتوزع على اجلهات  أن  امليزانّية  النوع االجتماعي بشكل متوازن. ميكن هلذه  فوارق 
املشاركة   احلكومية  اهليئات  أو  للوزارات  تابع  بعضها  تتكون من خمصصات  وقد  املسؤولة.  
ولكن على اجلهة القائدة أن تنّسقها بشكل جيد وفعال.  وإّن الفشل يف هذا الدور قد يؤدي إىل 

فقدان احلافز من مجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك جمموعات الشباب.

إذا اعرتفت احلكومة مبساهمة اجلمعيات واملنظمات الشبابية غري احلكومية، فعليها االستثمار يف 
احلكومية. هذه ممارسة متبعة يف  املنظمات غري  الشبابية ويف دميومة قطاع  املبادرات  تطوير 
العديد من الدول األوروبية50. كما يتوجب على احلكومة أن ختصص جزًء من ميزانيتها، بشكل 
منح إدارية، للمنظمات الشبابية لتتمكن هذه األخرية من القيام مبهام إدارية عامة ال تتعلق 
باملشاريع املدرجة يف السياسة.  مثال على ذلك االجتماعات التنظيمية، والتواصل مع األعضاء، 

والتدريب اإلداري وغريها من األنشطة.

إضافة إىل ما تقدم، يتوجب أيضًا على احلكومة أن ختصص ميزانية عامة، يف إطار منح حتصل 
عليها املنظمات الشبابية غري احلكومية، لتنفيذ األنشطة املدرجة يف خطة عمل اسرتاتيجية 

السياسة الوطنية.

. Denstad 9–20 )50(
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التواصل بني املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية  -10
ينبغي على السياسة الوطنية للشباب حتديد اآلليات واخلطوات والتدابري اليت يتعني تنفيذها 
أدوارًا رئيسية يف  الواضح أّن خمتلف السلطات احلكومية تلعب  على املستوى الوطين. من 
التشريعية  والسلطة  الوزارات(،  أو  الدولة،  )رئيس  التنفيذية  السلطة  مثل  السياسات  وضع 
املنفذة  احلكومية  املؤسسات  تلعب  وكذلك،  القضائية.  والسلطة  يعادهلا(،  ما  أو  )الربملان، 
للسياسات دورًا شديد األهمية.  ولذا فإن قوة املؤسسات احلكومية املشاركة يف صنع السياسة 

هلا تأثري مباشر على جناحها او فشلها. 

يف الوقت عينه، لن تتمتع السياسة الوطنية حبس الواقعية ما مل تشمل األبعاد احمللية واإلقليمية، 
وتتمتع مبشاركة نشطة من السلطات احلكومية احمللية.  إذًا، ينبغي على احلكومة املركزية أن 
تقرتح  وأن  واحتياجاتها،  واالقليمية  احمللية  السلطات  ومسؤوليات  باختصاصات  ملمة  تكون 
بالتايل، على  معها51.  والشراكة  والتنسيق  بالتعاون  السياسة  لتنفيذ  املالئمة  والوسائل  السبل 
احلكومة يف مسار تصميم السياسة أن تضمن توفري احلوافز، ومنها التوجيه وتشجيع املمارسات 
الفضلى العملية واملالية للسلطات احمللية. ويف املقابل، على هذه السلطات أن تعمل بدافع 
التحفيز، كنتيجة للجهد الوطين، ملعاجلة قضايا الشباب وتطوير خطط العمل احمللية الفاعلة 

وذات الصلة.

أما املؤسسات غري احلكومية، فتلعب هي األخرى دورًا هامًا يف رسم السياسة. يف البدء كان 
يقتصر دورها على التحفيز لتغيري السياسات )جمموعات اجملتمع املدين واملنظمات الشعبية 
ومؤسسات  )األكادمييا  القرار  صنع  لعملية  البيانات  بتوفري  التحفيز(،  ومجاعات  واملنظمات 
البحوث(، وعن طريق توفري التمويل )املنظمات املاحنة( للبحوث املتعلقة بالسياسات واحلوار 
ذات الصلة وصياغتها وتنفيذها52. وللمنظمات الدولية والوطنية دوٌر فعال يف الدعم والتأثري 
لتشمل  احلكومية  غري  املنظمات  هذه  دور  تنامى  مضى،  عقد  ومنذ  السياسات.  على صنع 

مشاركتها املستوى التشريعي والتقين يف وضع السياسات53.

تنشأ احلاجة لوضع السياسة الوطنية من داخل وزارة معينة دون سواها، ألن قوة املؤسسات 
املشاركة هلا تأثري مباشر على نتائج السياسة وخمارجها. والتجربة الكمبودية )اإلطار 10(54 خري 

مثال على أهمية التنسيق وإشراك السلطات واملنظمات على مجيع املستويات.
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11- التحفيز للسياسة الوطنية للشباب
متعددة  خلفيات  ذوو  وهؤالء  والنفوذ،  الشأن  أصحاب  على  اجلهود  التحفيز  يركز  ما  غالبًا 
احلكومة  يف  املسؤولني  من  وهم  العام،  والرأي  السياسات  يف  التغيري  إحداث  على  وقدرات 
الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية، أو زعماء تقليديني، أو رؤساء مدارس، أو أعضاء يف رابطات آباء 
ومعلمني وتالميذ، أو زعماء دينّيني وجمتمعات حملية، أو رجال وسيدات أعمال، أو مشاهري، 
يؤثر على  وقرار  اجملتمع. ومعظمهم يشغر مراكز سلطة  النافذين يف  وغريهم من األشخاص 

اإلطار 10- كامبوديا- تنسيق السياسة الوطنية للشباب على كل املستويات

من داخل "حكومة كمبوديا امللكية" يقوم قسم الرياضة يف وزارة الرتبية والتعليم والشباب بتنسيق 
السياسة الوطنية للشباب، بالتعاون مع الوزارات األخرى ذات الصلة. 

تبّنت احلكومة كجزء من بناء الدولة، سياسة األجلني املتوسط والطويل األمد يف التخطيط لسياسة 
الشباب والرياضة. فقامت مبشاريع تعزز رفاهية الشباب على املستوى احمللي، وعّززت الروابط بني 

الوزارات، وأنشأت شراكات جديدة مع منظمات ومجاعات حملية لتنمية الشباب والرياضة. 

كانت للسياسة ثالثة أهداف متوسطة األمد:
والرتفيهية، وتوطيد  الرياضية  واملرافق  الوصول إىل األخصائيني  )أ(  األول هو حتسني عملية 
وتوسيع احلركات الشبابية واجلمعيات على مجيع املستويات. كما تهدف إىل تطوير الشراكة 

بني القطاع العام واخلاص يف إطار تنمية الشباب والرياضة؛
)ب(  والثاين هو تعزيز قدرة اإلدارة العامة للشباب والرياضة يف إدارة العملية التنموية والتخطيط 

وتنفيذ الربنامج؛
)ج(  والثالث هو تشجيع إنشاء احلركات واجلمعيات الشبابية، واجلماعات الكشفية واملنّظمات 

املعنّية حبقوق الشباب على املستوى الوطين. 
بدأت احلكومة تطوير التنظيم واإلصالح اإلداري عن طريق تدريب املوظفني على املستوى املركزي 
واملقاطعات واملناطق واجملتمعات احمللية. وتضمن النهج مزجيا من االسرتاتيجيات تعمل على إنشاء 
مراكز على مستوى األقاليم واحملافظات لتوعية الشباب. وتكون هذه املراكز مبثابة قاعدة إلطالق 
محالت التحفيز والتواصل والتعبئة الشبابية يف إطار أنشطة اجملتمع احمللي ومشاريع إفرادية.  كما 

اشرتكت أيضًا مع برنامج الوزارات األخرى والصندوق االجتماعي.
أما هدف احلكومة الطويل األمد فكان تعزيز دور القطاع اخلاص يف األنشطة الشبابية والرياضية، مبا 

يف ذلك الشركات اخلاصة واملنظمات واجلماعات احمللية.
أنشأ قسم الشباب والرياضة يف وزارة الرتبية والتعليم والشباب عددًا من الشعب ذات صلة لتنفيذ 
برامج السياسة الوطنية. تنسق هذه الشعب وتتعاون عن كثب مع الوزارات واملنظمات الوطنية 
والدولية واجلمعيات واجملموعات املعنية بقضايا الشباب على مجيع املستويات يف كمبوديا. كما أنها 
تتألف من الشباب أنفسهم، وتعمل يف سياق الرتبية البدنية والرياضية )املعهد الوطين للرتبية البدنية 

والرياضية(، والتعليم العام، والتدريب الفين واملهين، والتعليم غري الرسمي. 
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احلياة العامة واخلاصة للشباب. وإّن إشراك هذه الشخصيات يف العملية أمٌر حيوي وأساسي 
للغاية، ألنه نادرًا ما حيصل التغيري بدون دعمهم.

تتسم جهود التحفيز األكثر فعالية يف قدرتها على حتديد االشخاص من واضعي السياسات و/
أو قادة الرأي، وجيب إقناع هؤالء بالقضية وبدعمها، وطرح اخلطوات املطلوبة عليهم إلظهار 

هذا الدعم.

إذًا ال ميكن إحداث التغيري يف السياسة أو غريها من القضايا الوطنية، بدون إقامة محالت حتفيز 
شاملة وعلى مجيع املستويات، داخل املؤسسات احلكومية وخارجها، مع األخذ بعني االعتبار 

مخسة عوامل رئيسية55:

)أ( الوضع العام والسياق الوطين واحمللي؛

)ب( املنظور املتوسط والطويل األمد للسياسة؛

)ج( النهج املتعدد التخصصات والقطاعات يف البحوث والتحليل، املرتكز على قاعدة األدلة؛

)د( كيفية املشاركة لتحقيق التغيري؛

)ه( مناذج االتصال املالئمة على مجيع املستويات.

التحفيز56: هو عملية يقوم بها فرد أو جمموعة تهدف عادة إىل التأثري على السياسة العامة أو 
السلوكيات أو املمارسات الضارة أو مفاهيم أو قرارات معينة داخل نظم سياسية واقتصادية 
واجتماعية ومؤسساتية وعائلية وغريها. تعىن عملية التحفيز بتحديد املشكلة وطرح احللول 

املناسبة هلا.

ال يوجد حاليًا تعريف دويل موحد للتحفيز، وإمنا مفاهيم متفق عليها ومعمول بها. كما أّن هناك 
عدة أنواع من التحفيز ومنهجيات يتم تطبيقها تبعًا للمشكلة أو السياسة املراد معاجلتها، أو 
وفقًا للظروف العامة القائمة واملوارد املتوفرة.  يف هذا الدليل، سنتطرق بشكل موجز إىل عملية 
التحفيز للسياسات وسنقدم العناوين الرئيسية لكيفية تناوهلا، كما سنعنّي أفضل املمارسات. 

يرتكز جناح التحفيز على الفهم الدقيق لتلك العوامل والفرص الساحنة للتأثري على عملية 
وضع السياسات على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي.

التحفيز	لوضع	السياسة:	وهو مشرتط بفهم وضع السياسة الوطنية كمسار عمل يتناول 
بينها، ذات عالقات قوة  تتفاعل شبكات قوى معنية فيما  للقلق57.  أو مسألة مثرية  مشكلة 

DFID, (2006). Learning from the Renewable Natural Resources Research Strategy. Online publication. http://www.dfid.gov.uk/  )55(
.r4d/pdf/ThematicSummaries/Brief5_Effective_policy_advocacy.pdf

International Alliance. Advocacy in Action: A Toolkit for NGOs and CBOs Responding to HIV/AIDS. Online publication. http://  )56(
.www.aidsalliance.org/publicationsdetails.aspx?id=142

 ORS, REISMAN et al. (2007). A GUIDE TO MEASURING ADVOCACY AND POLICY. Annie E. Casey Foundation online  ) 57(
 publication. http://www.aecf.org/upload/PublicationFiles/DA3622H5000.pdf
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معقدة، تشّكل مصادر معلومات متعددة. تصّب كل هذه عوامل يف ثالث عمليات رئيسية: 

)أ( مشكلة التكوين؛

)ب( حتسني مقرتحات السياسة؛

)ج(  والعمل السياسي.

ألن مسار عملية السياسة متفرع ومعقد، قد حتسم بعض املسائل املتعلقة بالسياسة من خالل 
اإلقناع أو تقدمي احلقائق والتحليالت. أما البعض اآلخر فقد يقّرر بالتصويت أو املساومة أو تفويض 
السلطة. ويف أغلب األحيان، جيرب صناع القرار على أخذ اخليارات الصعبة للسياسة. لذا جيدر 
أن يركز حتليل الوضع للسياسة على األمور اليت تنجز فعلياً، فضاًل عما هو مطلوب أو مقرتح. 

وألن السياسة تضع إطارًا تؤثر فيه احلكومة على سلوك املاليني من الشباب، يتوجب على رواد 
التحفيز واخملططني، قبل القيام بأي اقرتاح ملشروع سياسة أو طرح بدائل ملا هو قائم او مغّيب، 

أن يتحلوا مبعرفة58 دقيقة وخربة معمقة يف ما يلي:
)أ(  عملية وضع السياسة يف بلدهم وكيفية صياغتها وتنفيذها، مبا فيها القواعد واإلجراءات 

الرسمية؛
)ب(  القوانني والتشريعات الوطنية والسياسات واملعاهدات وااللتزامات الدولية ذات الصلة؛

)ج(  كيفية حتديد املشاركني الرئيسيني: من مؤسسات )عامة وخاصة( ومنظمات ومجعيات 
أهلية وسياسيني وقادة الرأي والدين والشباب واجملتمع املدين، واإلعالم بشكل خاص، 
عالوة على اجملموعات املناصرة؛ ويضاف إىل ذلك توضيح عالقات توازن القوى فيما 

بني هذه اجملموعات ونطاق أدوارهم حبسب نفوذهم وقوة التأثري لديهم؛
)د( كيف ومىت ومن أين تبدأ عملية التحفيز لتحقيق أكرب أثر ممكن للجهود املتضافرة. 

املرحلة	التحضريية: تتطلب هذه املرحلة القيام بعدة خطوات منها ما يلي:

عن  املتوفرة  والبشرية  املادية  واملوارد  والبحوث  للبيانات  وإنتقاء  سريع  مسح  )أ(  إقامة 
الشباب، داخل وخارج نطاق املنظمات واهليئات واملؤسسات املشاركة؛

)ب( حتليل القوانني و/أو التشريعات القائمة بشكل موسع ومعمق، فضاًل عن عيوبها؛

)ج( النظر يف التزامات الدولة ذات الصلة، ومدى وفائها بها؛

)د( فهم اخللفيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية القائمة وديناميكية اجملموعات 
ذات الصلة مما يساعد على حتديد مستوى الصعوبات اليت قد تواجه عملية التحفيز؛

)ه(  االسرتشاد بهذا الفهم ملعرفة اجملموعات اليت سوف تعارض أو تدعم مسرية ومشروع  
اإلصالح.

.Ibid )58(
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التخطيط	االسرتاتيجي	للتحفيز59: على القوى املشاركة القيام بعدد من اخلطوات األساسية 
وأهمها: 

)أ(  انتقاء املؤسسة أو املنظمة أو اجلهة اليت ستقود وتنظم عملية التحفيز للسياسة؛ ومن 
من  قدر  أقصى  لتحقيق  ممثلة  املعنية  الرئيسية  واألطراف  القوى  تكون  أن  األفضل 

التعاون والعمل املشرتك؛ 

إمتام عملية  الشباب وكيفية  واملعلومات واخلربات عن قضايا  )ب(  مجع وتفنيد األحباث 
صياغة السياسة وتنفيذها؛

وكيفية  والتحديات  النجاحات  وتعداد  السياسة،  لصياغة  العملية  اخلطوات  )ج(   حتديد 
جتنبها أو ختّطيها؛

)د( وضع خارطة بصرية توضح كيف يتم اختاذ القرارات لصياغة السياسة يف بلدهم؛

)ه(  الكشف عن أسلوب احلكومة يف حتديد األولويات للشباب، وذلك يف متابعتها عند اختاذ 
القرارات السياسية؛

)و(  تسليط الضوء على الروابط القائمة مع السياسات الوطنية يف سائر القطاعات املعنية 
اليت قد تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على األولويات االسرتاتيجية لعملية التحفيز 

وعلى سياسة الشباب املقرتحة؛

يف  وقرراتها  مواقفها  ومواكبة  مراقبة  خالل  من  العام  احلكومي  للجو  معمقة  )ز(  قراءة 
القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية والدينية املستجدة، 
على  للتأثري  الساحنة  الفرص  لتحديد  وذلك  الصلة،  ذات  احمللية  القيادات  فيها  مبا 

السياسة وصانعيها؛ خاصة أن تلك الفرص قد تسنح يف أي وقت؛

)ح(  معرفة تصور القيادات يف البلد لقضايا الشباب ووجهة نظرهم وقراراتهم فيما يتعلق 
مبواضيع العمل والتعليم والصحة العامة وحجم توزيع السكان. ومجيع هذه مؤشرات 

رئيسية للبيئة العامة للسياسة؛

)ط(  تقييم تأثري وسائل اإلعالم ونطاقها، مبا فيها اإلعالم االجتماعي، على مجيع أصحاب 
الرأي منهم؛ إضافة إىل مقاربة اإلعالم للشباب  السياسيني وقادة  الشأن وال سيما 

وقضاياهم؛

)ي(  تعداد الفرص املتاحة ونقاط الدخول احملورية للتأثري على عملية وضع السياسة وتوجيه 
املشاركني يف انتقاء القضايا األساسية للتحفيز؛

)ك(  حتديد األشخاص الذين يشّكلون نقاط تواصل يف خمتلف القطاعات، وأولئك الذين 
سوف يشّكلون الوجه العام حلمالت التحفيز واملتكلمون الرسميون.

.ORS 22-23 )59(



 الفصل األول      |      49

واقع	العالقات: لطاملا مت التغاضي يف مسار التحفري عن واقع العالقات، وهو أمٌر بالغ األهمية، 
يف سياق التعامل بني أصحاب الشأن/املصلحة مهما اختلفت أولوياتهم ومواقعهم60، وهذه بعض 

النقاط اهلاّمة يف هذا الشأن:

)أ(  لطاملا لعبت املصاحل السياسية واالقتصادية للحكومات والضغوط الدينية أو الطائفية 
دورًا كبريًا يف حتديد نطاق وأولويات السياسات ومسار عملها ومصريها؛

والقيادات  احلكومة  تسيطر على عالقة  الريبة  زالت  ما  النامية،  البلدان  معظم  )ب(  يف 
السياسية باملنظمات غري احلكومية وممثلي اجملتمع املدين بشكل عام؛

)ج(    االعتقاد السائد لدى عدد كبري من صانعي السياسات أّن املنظمات غري احلكومية 
تفتقر إىل اخلربة واملهارات واملعارف الالزمة لوضع السياسات.

وتؤدي هذه العوامل يف أغلب األحيان إىل رفض السياسيني/صانعي القرار االستماع أو التعاون 
مع جهود التحفيز لتلك اجملموعات.  وبالتايل، من الضروري معرفة من هم صانعو السياسة 
املعنيني والفاعلني لبناء جسور ثقة معهم من خالل احلوار املفتوح والبناء. ومن املهّم اإلحياء 
باملصداقية واملهنية من خالل دقة املعلومات اليت تقدمها هذه املنظمات، ووضوح رؤيتها لعملية 
وضع السياسة الوطنية، والطرح اإلجيايب واملنطقي هلا. عند هذا املفصل تكمن أهمية التحفيز 
وخربة احملفزين والتخطيط االسرتاتيجي للعملية يف ختطي هذه العقبات ومّد اجلسور وفتح 

قنوات التواصل البناء على الصعيد املؤسسي والعام.

وبغض النظر عن النظام السياسي القائم61 يف أي من تلك الدول ومدى تقبله و/أو تشجيعه 
فعلى  منهم،  الشباب  خاصة  الشأن،  أصحاب  قبل  من  املبذولة  اجلهود  ومستوى  للمشاركة 
احملفزين استهداف كل فروع الدولة التنفيذية/الوزارات والتشريعية/الربملان والقضائية واملصاحل 

احلكومية واملسؤولني احملليني، وحىت يف بعض احلاالت الشرطة و/أو األجهزة األمنية. 

النهج	املعتمد

تشري التجارب والبحوث أنه بسبب طبيعة قضايا الشباب يفضل أن يعتمد مزيج من النهوج 
human rights-( 62التحفيزية لوضع السياسات الوطنية عرب قطاعية، القائم على قاعدة احلقوق
based( وقاعدة الدالئل63 )evidence-based( مبشاركة مجيع الفعاليات االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية والشبابية العامة واخلاصة واملنظمات الدولية وغري احلكومية، لدعم ومحاية حقوق 

الشباب، مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلاصة، وتغيري النظرة النمطية السائدة. 

 .Ibid )60(

 .Ibid )61(

.ECORYS, (2011). Assessing practices for using indicators in fields related to youth. ECORYS online publication  ) 62(
www.uk.ecorys.com         

 .Ibid )63(
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1- الرؤية واألساس املنطقي واإلطار النظري لسياسة الشباب
)أ(	الرؤية: تنبع السياسة املتعلقة بالشباب والتشريعات اليت حتكمها من رؤية أيديولوجية حتدد 
االجتاه االسرتاتيجي هلذه السياسة. ومتثل رؤية السياسة الوطنية للشباب نظرة الدولة الرسمية 
راسمي  من  الشأن،  ألصحاب  حتدد  أّنها  كما  الوطنية.  التنمية  يف  ولدورهم  هلم  واملستقبلية 
العمل وحدوده  السياسات والسياسيني واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية والشباب إطار 
واألولويات الوطنية. إضافة إىل كون الرؤية إعرابًا عن االلتزام السياسي للحكومة جتاه الشباب 
وقضاياهم ومشاركتهم يف العملية التنموية. ويشكل هذا االلتزام حافزًا للعمل، كما أنه يفتح أبوابًا 
أمام دعم سياسات متكني الشباب تشريعيًا وماديًا وبشريًا، وتوفري اآلليات املمكنة لتنفيذ تلك 
السياسات ومتابعتها ورصدها، واملساءلة السياسية بشأنها64. وما يلي مثال على الرؤية للسياسة 

الوطنية  من فلسطني )اإلطار 11(65 للطالئع والشباب.

)ب(	األساس	املنطقي: ُيعىن األساس املنطقي بتسليط الضوء على اخللفية الفكرية والواقعية 
األسباب  ويشرح  ومزاياه،  تنفيذها  فوائد  يربز  كما  املطروحة،  القضايا  او  للمشاريع  واحللول 
املنطقية أو املبادئ املستخدمة اليت أدت إىل اختاذ قرار أو اختاذ إجراء ما. كما يعمل األساس 

املنطقي عادة على توثيق النقاط التالية:

ملاذا مّت اختاذ خيار أو قرار معني؛  )1(

  UNFPA, (2003). State of World Population 2003. Investing in adolescent: health and rights. SWOP 2003, P 51 )64(

)65( وزارة الشباب والرياضة، )2010(. االسرتاتيجية الوطنية عرب القطاعية للطالئع والشباب. السلطة الوطنية الفلسطينية. رام اهلح. 
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رؤية السياسة الوطنية للطالئع والشباب اإلطار 11- فلسطني – 
بناًء على قرار سيادة الرئيس حممود عّباس مّت إعادة تشكيل وزارة الشباب والرياضة إىل اجمللس 
األعلى للشباب والرياضة مبنّظمة التحرير الفلسطينّية بتاريخ 2011/4/16. سيتوىّل اجمللس األعلى 
للشباب والرياضة مهاّمه كونه اهليئة احلكومّية املسؤولة عن العمل الشبايّب يف قطاع غّزة والضّفة 
للشباب  والرياضة  الشباب  وزارة  رؤية  من  القطاع  هذا  رؤية  تنطلق  والشتات.  والقدس  الغربّية 
والنمو  للتطور  واملتكافئة  املتنوعة  الفرص  لديه  ومسؤول،  ومشارك  ممكن  "شباب  الفلسطيين: 
املتوازن. شباب قادر على الوصول إىل اخلدمات واملعلومات اليت حيتاجها لتطوير ذاته وجمتمعه. 
شباب قادر على االعتماد على ذاته، ويفكر بشكل نقدي وبناء، ويكون له دور ونصيب مميز يف عملية 
التنمية والبناء والتغيري اجملتمعي، وإبداء الرأي جتاه كافة قضاياه وقضايا جمتمعه وأن يتوفر له كل 
أشكال الدعم والتسهيالت والفرص.  شباب ملتزم ومنغرس ومتجذر يف وطنه يستند إىل تراث غين، 
وبني  الشباب بشكل عام،  بني  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  كالعدالة،  اإلنسانية  القيم  ومنظومة من 
الذكور واإلناث بشكل خاص، ويؤمن بالدميقراطية وبالتعددية الفكرية والسياسية والثقافية واحرتام 
إعداد خّطة اسرتاتيجّية  والرياضة حاليًّا على  للشباب  األعلى  القانون". ويعكف اجمللس  وسيادة 

تتناسب والتغرّيات اليت واكبت املرسوم الرئاسي بهذا الشأن.
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كيف مت تطوير األسس الختياره؛  )2(

ملاذا اعتمدت معلومات أو افرتاضات معينة وكيف مت ذلك؛  )3(

ملاذا تعترب اخلالصة املربمة موثوقًا بها أو واقعية.  )4(

الوطنية  السياسة  قّدمته  الذي  املنطقي  األساس  عرض  نوّد  السياق،  هذا  يف  األمثلة  ومن 
للشباب لدولة جنوب أفريقيا )اإلطار 12(66. ُيعّد هذا النّص من أوضح النصوص املتوفرة يف 
السياسات الوطنية للدول طور النمو، وهو أيضًا أكثرها جرأة يف التعاطي مع الواقع بشكل 

علمي ومنطقي.

South Africa, (March, 2009). National Youth Policy 2009 – 2014. Online publication.  http://www.thepresidency.gov.za/  )66(
MediaLib/Downloads/Home/Publications/YouthPublications/NationalYouthPolicyPDF/NYP.pdf

اإلطار 12- جنوب أفريقيا – األساس املنطقي للسياسة الوطنية للشباب 2009–2014

منذ ظهور الدميقراطية عام 1994، مت خلق فرص بعيدة املدى من خالل عملية التحول. وشملت 
هذه تطوير التشريعات والسياسات لتوجيه التدخالت. وباملثل مت حتديد احلاجة إىل وضع "السياسة 

الوطنية للشباب )2000("، وجرت هذه العملية عام 2000. 

بنيت اسرتاجتية السياسة الوطنية للشباب 2009-2014 على أساس السياسات والتدخالت الرباجمية 
ذات الصلة واملنفذة ما بني عام 1994 وعام 2007. يف كثري من احلاالت، أدت هذه املبادرات اىل 
حتوالت بعيدة املدى على الرغم من أن أدلة كثرية تشري إىل تقدم كبري حمرز لتحقيق أهداف هذه 
عملية  كشفت  فقد   مستهدفة.  كفئة  الشباب  يواجهها  اليت  للتحديات  التصدي  ويف  التدخالت 
التحول أيضا ثغرات يف السياسات العامة والتحديات اليت ال تزال قائمة. سياسة 2009-2014 للشباب 
تهدف حتديدا إىل سد هذه الثغرات والتصدي للتحديات واختاذ تدابري جديدة لتحسني وتسريع 
التنفيذ، مما حيقق خطوات كبرية يف اجتاه تنمية الشباب لضمان مكانتهم  يف بناء جنوب أفريقيا 

مزدهرة ودميقراطية، وخالية من العنصرية والتحيز ضد املرأة. 

من هذا املنطلق، حث رئيس اجلمهورية السابق، ثابو مبيكي، يف خطابه عن حالة األمة عام 2007، 
مجيع الشركاء الرئيسيني على "تكثيف اجلهود من أجل إدماج تنمية الشباب يف خطط احلكومة 
العمل احلكومي لعامي 2007  الكتل لربنامج  أيضا يف اجتماعات  الدعوة  الرئيسية". وتكررت هذه 
و2008. كما حّث الرئيُس احلكومَة على تكثيف جهودها إلدماج تنمية الشباب يف السياسات احلكومية 
وبراجمها ضمن إطار السياسة الوطنية للشباب، وكذلك العمل على وضع وحدات الشباب بشكل 
اسرتاتيجي جيعل املدراء العامني ورؤساء اإلدارات ومديري البلديات مسؤولني مباشرة عن هذه 

الوحدات. 

وكون برامج الشباب قد وجدت طريقها إىل خطط عمل احلكومة جتسيد واضح للطريقة اليت تويل 
فيها جنوب أفريقيا أولويات التنمية الشبابية.

ولذا فهذه السياسة جمهزة للتعاطي مع قطاع الشباب اجلنوب أفريقي، بنّية سد الثغرات احملددة، 
اخلدمات  نوعية  منها، وحتسني  الفاشلة  وإلغاء  آليات جديدة،  وإدخال  القائمة،  التدخالت  وتعزيز 
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)ج(	اإلطار	النظري: يتناول هذا اإلطار ثالثة أجزاء: األول تعريف الشباب، والثاين املقاربات 
املنهجية املعاصرة املتعلقة بالشباب، والثالث مقاربة األمم املتحدة املتمحورة حول برنامج العمل 
العاملي للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها. وجيدر باملالحظة أن املقاربات املنهجية املعاصرة 

املستعرضة يف هذه الفقرة هي أربعة إضافة إىل مقاربة األمم املتحدة. 

)1(	تعريف	الشباب
وكانت  24 سنة67.  و   15 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  باألشخاص  الشباب  املتحدة  األمم  تعرف 
أسباب اعتماد هذا التعريف العملي إحصائية. فمعظم البيانات املتوفرة يف البلدان تنطوي على 
توزيع السكان حبسب الفئات العمرية اخلمسية. وال ينطوي هذا التعريف على أّي حتيز ضّد 
التعاريف األخرى اليت قد تعتمدها البلدان األعضاء يف األمم املتحدة واملبنية على عدة عوامل 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ومؤسسية وثقافية. ومن أجل تسهيل املقارنة بني البلدان وضمن 

البلد الواحد عرب الزمن، من االفضل اعتماد تعريف موحد. 

وقد تطرقنا إىل تعريف الشباب يف الفصل األول من هذا الدليل.  وباإلمكان االطالع على 
الفقرة 6- اليت تظهر نتائج االستقصاء الذي أجرته اإلسكوا يف عام 2008 حول تعريف البلدان 

 .United Nations (2008). Youth and the United Nations, Frequently Asked Questions. http://www.un.org/esa/ socdev/unyin/qanda.htm  )67(

املقدمة، وتوسيع نطاق التغطية وزيادة التأثري. كذلك فهي توفر أساسا ملراجعة االجنازات الرئيسية 
تقدمي اخلدمات  وللمسؤولني عن  والتفكري يف دورهم،  الشباب  تنمية  الناشئة يف جمال  واالجتاهات 

ونظم الدعم االجتماعي الرئيسية. 

بالسياسات  املتعلقة  األولويات  من  اسرتاتيجية، جمموعة  كوثيقة  السياسة،  تقدم  سوف  وبالتايل 
والتوصيات بغية حتويل املفهوم العام للتنمية الشبابية اىل عمل فعلي، مما يضمن للشبان والشابات 

حتقيق إمكاناتهم الكاملة، يف حني أنها تسهم يف التنمية الشاملة للمجتمع بأسره.

وبناء على ما تقدم، فإن األساس املنطقي للسياسة الوطنية للشباب 2009-2014 معين مبا يلي:

•  حتديد الثغرات يف السياسة احلالية واقرتاح التدخالت يف جمال السياسات االسرتاتيجية الرامية 
إىل ملئها، وبالتايل الدفع  مبزيد من التنمية الشبابية؛

• حتديد أهداف التدخالت اجلديدة؛

• تلبية االحتياجات املستمرة للشباب بالرتكيز على اجملاالت اليت يلزم فيها إجراء تكميلي؛

• ضمان تعميم التنمية الشبابية يف الربامج اليت تديرها خمتلف القطاعات الرئيسية؛

• وضع مسؤولية تنفيذ السياسات يف إطار املسؤولية املؤسسية والعملية؛

• مسح العملية املعنية بالتقدم احملرز يف تنفيذ السياسة؛

• حتديد آلية الرصد والتقييم لغرض املساءلة والتحسني املستمر للتدخالت.
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األعضاء للشباب حسب برنامج العمل العاملي. وقد تفاوتت يف هذا االستقصاء تلك التعاريف، 
بينما  و24 سنة،   15 العمرية بني  الفئة  باعتبارها  الشباب  البلدان  إذ عرفت سبعة من هذه 

أعطت البلدان األخرى تعاريف ترتاوح بني 10 و35 سنة. 

وُيستدّل من هذه التعاريف أّن الشباب هم فئة اجتماعية - دميغرافية.  كما جيب التمييز ضمن 
فئة الشباب، بني "صغار البالغني" )adolescents(، وترتاوح أعمارهم بني 15 و19 سنة، و"الشباب" 
)young adults( الذين ترتاوح أعمارهم بني 20 و24 سنة، ألن هاتني اجملموعتني هلما احتياجات 
البالغني"  "صغار  جمموعة  أن  باملالحظة  وجدير  منها.  لكل  وخاصة  خمتلفة  وحتديات 
)adolescents( تنقسم إىل فرتتني: فرتة "املراهقة املبكرة )early adolescence( "ومتتّد من عمر10 
سنوات إىل 14 سنة، واألخرى فرتة "املراهقة املتأخرة )late adolescence(" ومتتّد من عمر 15 

إىل 19 سنة. 

وملرحلة الشباب أهمية قصوى يف دورة حياة اإلنسان، فهي تتميز عن املراحل األخرى مثل 
الطفولة، والبلوغ، والشيخوخة، بكونها مرحلة انتقالية. يتحول فيها الشباب من فئة مستهلكة 
للموارد إىل فئة منتجة ويصبحون هم موردًا حيويًا للبالد على الصعيد االقتصادي.  أما من 
ناحية تكوين األسرة، فأغلب الشباب يف الدول األعضاء هم يف مرحلة الزواج واإلجناب وتأسيس 

أسرهم املستقلة، كما أن شخصيتهم ومعرفتهم تتكون يف هذه املرحلة68. 

)2(	املقاربات	املنهجية	املعاصرة	املتعلقة	بالشباب
توجد عدة منهجيات تتعلق بالشباب، ولكن يف هذا الدليل سوف نتطرق إىل أربع مقاربات 
منهجية أساسية )رسم 2، مقتبس من تقرير السكان الرابع لالسكوا(69 وهي على النحو التايل: 

	املقاربة	األوىل:	الشباب	كمرحلة	يف	دورة	حياة	اإلنسان أ-

تعترب هذه املقاربة أن معارف وسلوكية ومواقف اإلنسان ختتلف مع دورة حياته، بدءًا بالطفولة، 
ومرورًا باملراهقة والبلوغ، وصوال إىل الشيخوخة. وتتكون مرحلة الشباب عند أواخر مرحلة 
املراهقة وأوائل سنوات البلوغ. وُيظهر استعراض كل مرحلة أهم خصائصها.  فمرحلة الطفولة 
والتغريات  اجلسدي  البلوغ  يف  املراهقة  مرحلة  تتم  مث  ومن  والذهين،  اجلسدي  بالنمو  تتميز 
االستقاللية  حنو  بالنزعة  تتميز  نفسية  حالة  مما خيلق  معها،  التأقلم  وحماولة  الفيزيولوجية 
والرفض. ويلي هاتني املرحلتني مرحلة البلوغ اليت تتضمن يف أوىل سنواتها تكوين شخصية 
الفرد وبناء األسرة املستقلة، وبعدها تأيت مرحلة الشيخوخة او كرب السن اليت تشهد تراجعا 
للقدرات اجلسدية وأحيانا الذهنية. ويف هذه املرحلة االخرية يتوقف الفرد عن اإلنتاج ويعود إىل 

مرحلة االستهالك للموارد. 

)68( األمم املتحدة )اإلسكوا(، 39-10.

)69( األمم املتحدة )اإلسكوا(، 40-10.
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	املقاربة	الثانية:	الشباب	ضمن	فلسفة	التنمية ب-

يف اإلطار التقليدي للتنمية ال ُيستهدف الشباب كفئة حبّد ذاتها وبشكٍل مباشر كمشاركني يف 
العملية وكمستفيدين من عوائدها. إمنا يتّم التعامل معهم عرب إدراجهم ضمن خطط التنمية 
الشاملة أو القطاعية )التعليم، والصحة، والعمل وما إليها(. ولكن بتطور مفهوم التنمية الذي 
أقر أن اإلنسان هو حمور التنمية البشرية ووسيلتها وغايتها، بدء الرتكيز على أهمية حتسني 
إجيابية  نتائج  من  فيها  ملا  الشباب  يف  االستثمار  أهمية  برزت  اإلنسانية. حينها  احلياة  نوعية 
لعملية التنمية، تساهم يف كسر حلقة الفقر املتوارث عرب األجيال. كما تشدد هذه املقاربة على 
أهمية التعليم والصحة يف حياة الشباب وعلى متكينهم يف هذين اجملالني، وإتاحة فرص العمل 

هلم واملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية، خاصة يف عملية صنع القرار.

	املقاربة	الثالثة:	الشباب	يف	سياق	التحول	الدميغرايف ج-

الدميغرايف  التحول  إذ ترى أن  الدميغرايف.  التحليل  املقاربة على أسس وفرضيات  تعتمد هذه 
يطرح حتديات ينبغي التصدي هلا إضافة إىل فرص جيب االستفادة منها. فالتحول يف املعدالت 
من خصوبة ووفيات مرتفعة إىل معدالت منخفضة يرافقه حتول يف اهليكل العمري للسكان، 
ويتخلله بروز فئة الشباب حيث ترتفع نسبتها يف جمموع عدد السكان. ويؤدي حتول اهليكل 
العمري للسكان إىل انفتاح النافذة الدميغرافية )youth bulge( بشكٍل تتدىن فيه نسبة األطفال 
)0-14 سنة(، وترتفع  نسبة السكان يف سن العمل )15–64 سنة(، واالستقرار أو حىت ارتفاع 
وأكثر(.  أما الفرصة الدميغرافية فهي تلك اليت تظهر عندما  متواضع بنسبة كبار السن )65 – 
تنمو فئة السكان يف سن العمل مبعدالت تتجاوز منو الفئات السكانية املعالة أو الالمنتجة )مثل 
األطفال وكبار السن(. وتتيح هذه الفرصة، حيث نسبة االنتاج تكون مرتفعة إذا ما استثمر يف 
الشباب، االدخار الشخصي والعام. ولكي يستفاد من هذه الفرصة، ينبغي على احلكومات وضع 

السياسات االقتصادية واالجتماعية لتعمل على حتويل االدخار إىل استثمار تنموي.

	املقاربة	الرابعة:	مقاربة	تارخيية	تربط	بني	حجم	السكان	وحجم	املوارد د-

أما هذه املقاربة فهي تبين على أن النمو السريع للسكان يؤدي يف نهاية املطاف إىل التقصري 
يف املوارد املتاحة وبذلك إىل عجز احلكومات عن تلبية احتياجات الشباب.  وتعتمد بذلك على 
إىل  بالشباب  الوضع  هذا  يدفع  وقد  واآلسيوية.  األوروبية  الدول  لبعض  التارخيية  التجارب 
جمموع  ارتفاع  أن  إىل  اخلرباء  ويشري  حبقوقهم.  للمطالبة  العنف  وارتكاب  املشاكل  افتعال 
الشباب إىل نسبة ترتاوح بني 20 و30 يف املائة من جمموع السكان، يف وضع يطغي عليه احلرمان 
وعدم اإلنصاف االجتماعي واالقتصادي، قد يسبب يف أن يشكل هؤالء الشباب مصدر انعدام 
لالستقرار وشيوع للفوضى والعنف، وحىت اإلرهاب. ويرى الباحثون أن البالد اليت لديها نسبة 
40 يف املائة أو أكثر من السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و29 سنة من جمموع البالغني )بعمر 
15 سنة وما فوق(، كانت يف عقد التسعينات معّرضة الندالع التصادمات فيها أكثر مبّرتني من 
الدول اليت اخنفضت فيها هذه النسبة عن 40 يف املائة.  وأكثر البلدان اليت تتميز بهذه النسب 
هي من الدول النامية أو اليت يف طور النمو، واليت معدل بطالة الشباب فيها يصل إىل ثالثة 

أو مخسة أضعاف معدل البطالة عند البالغني بشكٍل عام.
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الرسم البياين 1-	املقاربات	املنهجية	املعاصرة	املتعلقة	بالشباب

)مقتبس	من	تقرير	السكان	الرابع	لإلسكوا(

)ج(	مقاربة	األمم	املتحدة	-	برنامج	العمل	العاملي	للشباب	حىت	سنة	2000	وما	بعدها

منذ عام 1965 ما زالت األمم املتحدة تعطي قضايا الشباب أولوية خاصة.  ففي تلك السنة 
أقرت اجلمعية العامة إعالن الشباب.  وبعد عقد، أي يف سنة 1975، ركزت املنظمة على ثالثة 

مواضيع أساسية تتعلق بالشباب وهي:

املقاربة األوىل
الشباب	كمرحلة	يف	دورة	

حياة	االنسان	
ختتلف معارف اإلنسان ومواقفه وسلوكياته 
حبسب دورة حياته، من مرحلة الطفولة إىل 

املراهقة إىل البلوغ إىل كرب السن. 
الشباب = مرحلة انتقالية بغاية األهمية.

املقاربة الرابعة  
مقاربة	تارخيية	تربط	بني	

حجم	السكان	وحجم	املوارد																														
نسبة  إىل  الشباب  جمموع  ارتفاع  مع 
من جمموع  املائة  يف   30 و   20 بني  ترتاوح 
وعدم  احلرمان  من  سياق  يف  السكان، 
قد  واالقتصادي،  االجتماعي  اإلنصاف 

إىل مصدر  الشباب  هؤالء  يتحول 
النعدام االستقرار.

الشباب
)15-24 سنة(

املقاربة الثانية
الشباب	ضمن	فلسفة	التنمية		

يف إطار التعريف التقليدي للتنمية، تدرج 
الشاملة  التنمية  الشباب ضمن خطط  فئة 
أو القطاعية. ومع تطور مفهوم التنمية، برزت 
بالفرص  وتزويدهم  الشباب  متكني  أهمية 

لالستفادة من إمكاناتهم.

املقاربة الثالثة 
الشباب	يف	سياق	التحول	

الدميغرايف
يرتافق التحول الدميغرايف مع حتول يف اهليكل 
الدميغرايف مع  التحول  العمري للسكان، يرتافق 
حتول يف اهليكل العمري للسكان، ويتخلله بروز 
فئة الشباب وارتفاع نسبة السكان يف سن 

العمل مقارنة بنسبة السكان الـ معالني 
النافذة  مرحلة  هي  )وهذه 

الدميغرافية(.
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)1( املشاركة؛

)2( التنمية؛

)3( السالم.

وأعلنت اجلمعية العامة عام 1985 "السنة الدولية للشباب: املشاركة والتنمية والسالم"، وشدد 
اجملتمع الدويل يف تلك السنة على أهمية التوزيع العادل واملشاركة ونوعية احلياة بالنسبة إىل 
املتعلقة  التوجيهية  "املبادئ  بتأييد   14/40 العامة يف قرارها  الشباب. كما قامت اجلمعية  فئة 
مبواصلة التخطيط واملتابعة املناسبة يف ميدان الشباب". ومنذ أول التسعينات، برز اهتمام األمم 
املتحدة املتزايد بقضايا الشباب من خالل إدراجها لقضاياهم يف أجندة مؤمتراتها العاملية - نذكر 

منها سبع مؤمترات عاملية رئيسية: 
)1(  املؤمتر العاملي حول الرتبية للجميع: تأمني حاجات التعليم األساسية - جومتيني، تايلند، 

1990؛
)2( املؤمتر الدويل للسكان والتنمية - القاهرة، مصر، 1994؛

)3( مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية - كوبنهاغن، 1995؛
)4( املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة - بيجني، الصني، 1995؛

)5( األهداف اإلمنائية لأللفية )خاصة األهداف 2 و3 و6(- نيويورك، 2000 ؛
)6( مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة - جوهانسربغ، 2002؛

)7( برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها - نيويورك، 1995.

العاملي  العمل  "برنامج  بإنشاء  خّصتهم  حني  الشباب  بقضايا  التزامها  املتحدة  األمم  وتّوجت 
للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها" يف عام 1995. وهو برنامج مستمد من الصكوك الدولية 
بها  الربنامج مبادرة غري مسبوقة قام  واملذكورة أعاله. ويعترب هذا  السابقة  العامة واخلاصة 
العامة  التنمية. وقد وفر إطارا للسياسة  اجملتمع الدويل لالعرتاف بقيمة الشباب ودورهم يف 
تضمن  كما  الشباب.  حالة  لتحسني  الدويل  والدعم  الوطين  للعمل  عملية  توجيهية  ومبادئ 
الربنامج يف البدء عشر أولويات، أضيف إليها الحقا مخس أخرى يف عام 2003 عند رصد برنامج 
العمل وتقييمه. ومن مث اقرتح تقرير الشباب يف العامل سنة 2007، تصنيف اخلمس عشر أولوية 

ضمن ثالث جمموعات )اجلدول 3(70:
)1( اجملموعة األوىل تتناول الشباب يف االقتصاد العاملي؛

)2( اجملموعة الثانية تتناول الشباب يف اجملتمع املدين؛
واليت  للخطر"  املعرض  "الشباب  )سابقًا  ورفاهه  الشباب  تتناول  الثالثة  )3( واجملموعة 

استبدلت بالتسمية احلالية(.

)70( األمم املتحدة )اإلسكوا(، 10–42.
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اجملموعات  بهذه  2001–2010، علماً  العامل  أطفال   3/60 قرارها  العامة يف  اجلمعية  أحاطت  وقد 
الثالث، وطلبت استخدامها يف التحاليل املقبلة لربنامج التنفيذ. وبذلك يركز برنامج العمل العاملي 

للشباب على األولويات اخلمس عشر ضمن اجملموعات الثالث الظاهرة يف اجلدول 3 أدناه. 

جمموعة	"الشباب	يف	االقتصاد	
العاملي"

جمموعة	"الشباب	
ورفاههم"

جمموعة	"الشباب	يف	اجملتمع	
املدين"

األولويات ضمن اجملموعة:
- العوملة

- اجلوع والفقر
- التعليم
- العمالة

األولويات ضمن اجملموعة:
- الصحة

املناعة  نقص  فريوس   -
البشرية/اإليدز

- تعاطي اخملدرات
- جنوح األحداث

- الفتيات والشابات
- النزاعات املسلحة

األولويات ضمن اجملموعة:
- البيئة

- أنشطة شغل وقت الفراغ
- مشاركة الشباب الكاملة والفعالة.
   يف حياة اجملتمع ويف اختاذ القرارات

- القضايا املشرتكة بني األجيال
- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أما يف ما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب وسبل تطبيقه تبعا للسياق الوطين، فقد 
جاء ما يلي )اإلطار 13(71: 

.A/RES/50/81 ،71(  األمم املتحدة، برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها(
http://www.un.org/documents/ga/res/50/a50r081.htm        

اإلطار 13- برنامج العمل العاملي للشباب حول سبل التنفيذ

جانب  من  لاللتزام  واضًحا  إظهاًرا  للشباب  العاملي  العمل  لربنامج  الفعال  التنفيذ  "سيتطلب 
املؤسسات واملنظمات املسؤولة إزاء اعتماده وتنفيذه، كما سيتطلب االشرتاك الفعال من جانب 
تلك املنظمات، وال سيما الشباب من مجيع قطاعات اجملتمع. ودون هذا االلتزام من جانب اهليئات 
احلكومية وغري احلكومية على الصعيد الوطين والصعيد اإلقليمي والصعيد الدويل، لن يكون برنامج 

العمل سوى بيان عاملي للمقاصد ومعيار عام للعمل. 

ولذلك، فإن تنفيذ برنامج العمل يستلزم نظاما شامال من اآلليات التمكينية. وينبغي هلذه اآلليات 
الثقافية  أن تستخدم، بصفة مستمرة، املوارد البشرية والسياسية واالقتصادية واملالية واالجتماعية – 

الالزمة لضمان تنفيذ برنامج العمل بكفاءة وفعالية.

تقع املسؤولية عن تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب يف نهاية األمر على عاتق احلكومات، بدعم 
من اجملتمع الدويل، وبالتعاون، حسب االقتضاء، مع القطاع غري احلكومي والقطاع اخلاص. وإن حتويل 
مقرتحات العمل الواردة يف برنامج العمل إىل خطط وأهداف وقوانني حمددة ستتأثر باألولويات 
الوطنية واملوارد وباخلربة التارخيية. وميكن للمنظمات اإلقليمية والدولية أن تساعد احلكومات يف 

هذه العملية، إذا ما طلبت احلكومات ذلك".
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2-  توفري الدعم للسياس�ة على أعلى املس�تويات السياسية: 
إنش�اء جملس وطين للش�باب أو حتديد "الوزارة الرائدة" 

لقضايا الشباب 
يف عام 1998 أكد كل من خطة عمل الشباب، املقرة يف براغا، )املنتدى العاملي الثالث للشباب، 
1998( وإعالن لشبونة بشأن سياسات وبرامج الشباب )املؤمتر العاملي للوزراء املسؤولني عن 
جناح  لضمان  الرئيسية  املتطلبات  على  االجتماعني،  هذين  عن  الصادران   )1998 الشباب، 

وتكامل عملية صياغة السياسات الوطنية، وذلك كما يلي: 
)أ( التزام على أعلى املستويات السياسية؛

)ب( توفري مستوى كاف من املوارد؛
)ج(  مشاركة الشبان والشابات يف مجيع مراحل عملية الصياغة؛

)د(  إقامة شراكة قوية بني أصحاب الشأن الرئيسيني؛
)ه( تعميم سياسات الشباب واقرتان خطط العمل بالسياسة الوطنية للشباب.

وحني تطرح بعض األسئلة تكون األجوبة دالالت تساعد على فهم مستوى االلتزام السياسي 
حيال الشباب وقضاياهم ووضع سياسة وطنية شبابية. ومن هذه االسئلة ما يلي: 

)أ( هل هناك التزام مايل ملعاجلة قضايا الشباب؟
)ب( كم من األولويات املتعلقة بالشباب على جدول األعمال الوطين؟ 

)ج(  هل أدىل مسؤولون رفيعو املستوى مبواضيع او مبادرات تتعلق بالشباب؟ 
)د(  هل تداول املسؤولون بيانات عامة او تناولوا قوانني تتعلق بالشباب؟ 

أسئلة كهذه تساعد على قراءة اجلو السياسي العام ومواقفه من الشباب وقضاياهم ومدى 
وأفريقيا  الالتينية  وأمريكا  العربية  الدول  التجارب من خمتلف  وتشري  السياسي هلم.  الدعم 
وآسيا، أن الدعم السياسي على أعلى املستويات ضروري من أجل حتقيق عملية وضع السياسة. 

واألمثلة  املستويات،  أعلى  على  واملشاركة  التعاون  موضوع  عاجلنا  قد  كنا  األول  الفصل  يف 
املستويات ضروري لضمان  أعلى  السياسي على  الدعم  أن  تؤّكد  األول  الفصل  املتوفرة من 

املشاركة والتعاون واكتمال العملية يف وضع السياسة وتنفيذها. 

يف تقرير عن السياسة الشبابية يف بوليفيا72، قالت مستشارة السياسات يف منظمة فيوتشرز 
من  الرغم  "وعلى  أنه  املستويات  أعلى  على  الدعم  سياق  يف   )the Futures Group( غروب 

 Rosen, J (2000). Formulating and Implementing National Youth Policy: Lessons from Bolivia and the Dominican  )72(
Republic – Key to Success. Focus on Young Adults. Online publication. http://www.fhi360.org/NR/rdonlyres/
ermaun2ifcr356t7xviikxrrbjsg25g7ejy6vps5rixbfh4rz527ik4ry3hznklml64szgxbgavfvp/Youth%2bPolicy%2bbolivia%2band%

 2bDR.pdf
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الطابع غري الرسمي للجنة الفنية الوطنية، لن يقول وزير ملوظفيه" "ال أريدك أن تذهب إىل 
اجتماع دعت إليه السيدة األوىل".

ويف إطار قيادة العملية قال خوسيه ماريا بنتوخا73، من مكتب شؤون األسرة واألجيال البوليفي 
"ما حنن حباجة إليه لقيادة هذه العملية هو جهة ذات رؤية واسعة. واملهم هو عدم احتكار 

قضايا الشباب بقطاع واحد، على سبيل املثال الصحة أو الرياضة". 

يتوجب على احلكومة إنشاء مؤسسة حكومية تعىن بشؤون الشباب. عند احلصول على الدعم 
من أعلى مستوى للسياسة الوطنية، يستحسن أن تكون هذه املؤسسة على شكل جملس أعلى 
للشباب، تبعاً للخصوصية الوطنية، ألنه من غري املمكن تطبيق صيغة موحدة يف مجيع البلدان.  
الوزارات  بني  املستويات  كل  على  التنسيق  ختوله  مبسؤوليات  يتمتع  أن  اجمللس  هذا  وعلى 

القطاعية وخمتلف اإلدارات، وكذلك املنظمات غري احلكومية ذات الصلة والقطاع اخلاص. 

ويف هذا السياق، نستعرض ثالثة أمثلة من األردن وُعمان والسودان. ففي األردن أنشأت اململكة 
األردنية اجمللس األعلى للشباب عام 2001، بإيعاز من امللك عبد اهلل الثاين، بعد إلغاء وزارة 
الشباب والرياضة. وأنيط بهذا اجمللس مسؤولية حتقيق األهداف الوطنية املتعلقة بالشباب، مبا 
والتنظيم  التنسيق  يسهل  للمجلس  املؤسسي  اإلطار  إن  كما  والربامج.  املبادرات  تنفيذ  فيها 

وقيادة اجلهود الوطنية املتعلقة بالشباب.

يف ُعمان74 أصدر املرسوم السلطاين رقم 2011/117، إلنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار 
ومقرها  االعتبارية،  بالشخصية  وتتمتع  الدولة،  لرئيس جملس  تابعة  اللجنة  وهذه  نظامها.  
حمافظة مسقط، وجيوز إنشاء فروع هلا خارج احملافظة. تتضمن اللجنة مثانية وعشرين عضوًا 
من خمتلف القطاعات وُحدد عمر أعضائها ما بني 25 و40 سنة.  وتشكل اللجنة بقرار من وزير 
ديوان البالط السلطاين إىل أن تتوىل اختيار األعضاء وتسمية الرئيس ونائبه وحتديد مكافآتهم.  

تكون فرتة عضوية اللجنة سنتني قابلة للتجديد وُحددت مهامها مبا يلي: 
وتنظيم  واهتماماتهم،  الشباب  قضايا  ملناقشة  دورية  وحوارية  توعية  ندوات  )أ(  تنظيم 

حماضرات لطلبة املدارس والكليات واجلامعات؛ 
)ب(  تنظيم لقاء سنوي على مستوى شباب السلطنة والعمل على استضافة ملتقى لشباب 

العامل بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة بالدول؛
)ج(   تنظيم محالت توعية يف الصحف ووسائل اإلعالم اخملتلفة حلث الشباب على االلتزام 
بالقيم النبيلة وأخالقيات العمل وحدود احلرية املسؤولة واملشاركة يف جماالت التطوع 

وخدمة اجملتمع، واحملافظة على منجزات الدولة ومكتسباتها؛
)د(   وضع خطة وطنية وأنشطة تعىن بهذه املهام وغريها تكلف بها من قبل رئيس جملس 

الدولة.

.Ibid )73(

)74( جريدة ٌعمان الرسمية العدد )949(. مرسوم سلطاين 2011/117 بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار نظامها. )ُعمان، 2011(.
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ويف السودان75، أقر مرسوم من وزارة الشباب والرياضة رقم 8 لسنة 2011، استنادًا إىل املرسوم 
اجلمهوري رقم 22 لسنة 2010، لتكوين جلنة فنية تقوم مبراجعة االسرتاتيجية الوطنية للشباب. 
تتضمن اللجنة أربعة وثالثون عضوًا من خمتلف القطاعات ومن الشركاء الرئيسيني. وقد سّمى 

املرسوم أسماء أعضاء اللجنة على أن توجز عملها يف خالل شهرين. 

هنا جيدر بالذكر أن الوزارات يف البلدان العربية، كما هو احلال يف بلدان العامل األخرى، تتمتع 
على  القدرة  هلا  تكون  لن  نفوذًا  األقل  الوزارة  عام،  وبشكل  النفوذ.  من  مبستويات خمتلفة 
التنسيق ومساءلة الوزارات األخرى. لذا، تكلف بعض احلكومات األمانة العامة للتنسيق إىل 
رئاسة الوزراء أو أحد ممثليها، وتعمل على ضمان مشاركة الوزارات الرئيسية يف اجمللس، مثل 
وزارات االقتصاد واملالية والتخطيط واخلدمات، لتمكينهم من القيام بأدوار فعالة.  وهكذا يكون 
تأثري املؤسسات املنسق أكرب يف تنظيم األنشطة املرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالشباب، ال سيما يف 
البحرين  أقيمت يف  الرياضة. ومثل هذه اجملالس  املناطق احلضرية، ويكون معظمها يف جمال 
ومصر واألردن وهي مسؤولة عن وضع االسرتاتيجيات الوطنية للشباب واإلشراف على عملية 

التنفيذ76. 

3-  حتديد وإش�راك مجي�ع أصح�اب املصلحة الرئيس�يني: 
املؤسس�ات احلكومية واخلاصة واملنظم�ات غري احلكومية 

والشبابية، والشباب من اجلنسني 
يف هذه الفقرة سوف نستعرض أربعة نقاط: 1( تعريف أصحاب الشأن/املصلحة، 2( مبادئ 
حتليل  و4(  الشأن/املصلحة،  أصحاب  مسح   )3 الشأن/املصلحة،  أصحاب  وإشراك  حتديد 

أصحاب الشأن/املصلحة.

	تعريف	أصحاب	الشأن/املصلحة )أ(

تنسق املؤسسات احلكومية عملية السياسات الوطنية للشباب، لكن تصميم وتنفيذ وتقييم تلك 
السياسات ال يتم فعليًا إال باالعتماد على مشاركة أصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني اآلخرين.  
نطاق حتقيق  اعتبارها يف  اليت جيب  األطراف  بأنهم مجيع  الشأن/املصلحة  أصحاب  يعرف 
أهداف مشروع ما، أو إن مشاركتها ودعمها يعد حيويًا لنجاحه.  بناًء على هذا التعريف ويف 
الشباب وجمموعاتهم  الشأن/املصلحة هم  يعترب أصحاب  للشباب،  الوطنية  السياسة  سياق 
واملنظمات غري احلكومية الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة، والقطاع اخلاص، وأحيانًا 

منظمات األمم املتحدة. 

ويؤكد برنامج العمل العاملي على التعاون والدعم املؤسسي والشراكة على اإلسهام يف استثمار 
أكثر متاسكا وفعالية يف الشباب كأصحاب الشأن/املصلحة.  كما جيب أن تهدف هذه الشراكة، 

)75(  وزارة الشباب والرياضة، )2011(.  االسرتاتيجية الوطنية للشباب 2007–2031.  )اخلرطوم، السودان، 2011(.  صورة عن املرسوم الوزاري 
مرفقة كملحق بوثيقة االسرتاتيجية.

)76( األمم املتحدة )اإلسكوا( 10–44.
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وبدرجة أوىل، إىل النهوض بالشباب أنفسهم كموارد قيمة وشركاء فعليني. ويؤكد على هذه 
الشراكة برنامج العمل العاملي للشباب )اإلطار 14(77.

على مستوى وضع السياسات، جيب أن تكون مشاركة أصحاب املصلحة يف العملية ذات مغزى 
اآلثار  الفوائد ومنع  الفضلى لتعظيم  والتنفيذ والرصد، وهي الطريقة  القرار  وطين يف صنع 
السلبية النامجة عن السياسة.  والعمل بنهج "تعدد أصحاب املصلحة عرب القطاعي" يضمن 
االستماع إىل اهتمامات وآراء خمتلفة، ال سيما ألولئك األكثر تأثرًا بقرارات السياسة العامة.  كما 
يساعد العمل بهذا النهج على خلق توازن بني النمو االقتصادي والقضايا البيئية واالجتماعية 

ومصاحل خمتلف اجملموعات، ال سيما الشباب منها. 

وملشاركة أصحاب الشأن/املصلحة منافع وطنية عدة، منها مساعدة احلكومة على االمتثال، 
وضمان الشفافية واملساءلة االجتماعية يف عملية صنع القرارات العامة.  واملساءلة االجتماعية، 
وفقًا للبنك الدويل يف عام 2010، هي "نهج حنو بناء املساءلة اليت تعتمد على إشراك اجملتمع 
املدين، يدخل فيها الشباب ومنظمات اجملتمع املدين اليت تشارك مباشرة أو غري مباشرة يف 
جدية عملية املساءلة"78. ذلك النهج يعزز من تقدمي اخلدمات واملشاريع ومن إشراك أصحاب 

املصلحة، كما حيقق نتائج إجيابية على أرض الواقع. 

إلمكانية  السبل  وأفضل  للمبادرات  ثاقبة  بنظرة  احلكومة  املصلحة  أصحاب  يتمّتع  ما  عادًة 
"تعدد  مشاركة  نهج  اتباع  ينبغي  النتائج،  أفضل  على  احلصول  أجل  ومن  الواقعية.  التنفيذ 
كافة، ضمن سياق صياغة  املصاحل  توازن  للحفاظ على  القطاعي"  املصلحة عرب  أصحاب 

السياسات والربامج الوطنية.  

)77( األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة A/RES/50/81 )1996(. برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة 2000 وما بعدها. 

 UNEP, (2010). BEYOND THE TALK: ENGAGING STAKEHOLDERS IN BIOENERGY DEVELOPMENT. Issue Paper   )78(
No 4. Online publication www.unep.fr/energy/bioenergy/issues/pdf/Issue%20Paper%204_Stakeholder%20Engagement_

 Illustrated%20codf

اإلطار 14- برنامج العمل العاملي )WPAY( ومشاركة الشباب

املشاركة  "أن   )A/RES/50/81( بعدها  وما   2000 للشباب حىت سنة  العاملي  العمل  برنامج  يعرتف 
الناشطة للشباب أنفسهم أساسية للتنفيذ الناجح، وبناء على ذلك، يؤكد على املشاركة الكاملة 
والفعالة للشباب يف اجملتمع وصنع القرار كإحدى األولويات العشر للعمل.  ويطلب من  صناع القرار 
أن يأخذوا يف عني االعتبار مساهمة الشباب يف تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات واخلطط اليت تؤثر 

على مصاحلهم الوطنية".

من  عددا   )2004 الثاين/يناير  )كانون   A/RES/58/133 املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  يتضمن 
املراجع بشأن السياسات والربامج املتصلة يف مشاركة الشباب يف صنع السياسة
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	مبادئ	حتديد	وإشراك	أصحاب	الشأن	/املصلحة )ب(

تستند عملية حتديد و إشراك أصحاب الشأن/املصلحة إىل مبادئ ومعايري وضعتها "الرابطة 
الدولية لتقييم األثر" )International Association for Impact Assessment (IAIA(، وقد أبرمت 
هذه املبادىء بناًء على جمموعة من أفضل املمارسات الدولية )اإلطار 15(79. وينصح بأن تعد 
املشاريع  أو تطوير  العامة  السياسة  عملية حتديد أصحاب املصلحة وإشراكهم على مستوى 

الوطنية من قبل خرباء مستقلني، لتجنب التحيز وتضارب املصاحل.

.UNEP 45–46 )79(

اإلطار 15- مبادئ حتديد وإشراك أصحاب الشأن/املصلحة

لضمان شراكة فاعلة ومتوازنة ينبغي أن تتحلى عملية حتديد وإشراك أصحاب الشأن/املصلحة 
باملبادئ السبع التالية:

1-  التكامل: ينبغي على هذه العملية أن تكون قادرة على دمج املساهمات املقدمة من خمتلف 
اجملموعات من مؤسسات حكومية إىل منظمات دولية وغري حكومية واجملتمع احمللي. هذا املبدأ 

يضمن التمثيل الشامل والعادل؛

الشأن/ أصحاب  التعامل مع خمتلف  باستطاعتها  مرنة،  العملية  تكون  أن  ينبغي  2- 	التكيف: 
املصلحة بأساليب ومنهجيات متعددة ومالئمة؛

3- 	الشفافية: على العملية أن تكون واضحة وسهلة املتطلبات. ينبغي أن تؤمن حصول اجلميع 
على املعلومات، وأن تسلم بوجود قيود وصعوبات وتعدد أسباب اختاذ قرارات معينة وأن تتابع 

بشكل مسؤول؛

4- 	املصداقية: إن عملية إشراك أصحاب املصلحة هي السبيل الوحيد هلم يف التأثري على مسار 
عالية  تقنية  وخربة  مهنية  ذوي  أشخاص  قبل  من  العملية  تناول  القرار. جيب  عملية صنع 

بالعملية لضمان الثقة يف العملية ومن يسريها؛

5-  الصرامة: ينبغي تطبيق "أفضل املمارسات" للعملية، باستخدام منهجيات وتقنيات مناسبة 
حلجم املشروع أو املرحلة اليت يتم فيها إشراك أصحاب املصلحة. على وجه اخلصوص عندما 

يتعلق األمر بالتشاور معهم أو يف عملية التوثيق؛

العملية عن معلومات وخمرجات تساعد يف حل املشاكل وحتظى  6-  العملية: ينبغي أن تسفر 
بقبول وقدرة أصحاب الشأن/املصلحة على تنفيذها؛

7- 	اإلفادة: ينبغي أن تساعد العملية على صنع القرار، مع مراعاة هموم مجيع أصحاب الشأن/
املصلحة.
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إضافة إىل ذلك، على العملية أن:

)1( تضمن إشراك أصحاب الشأن/املصلحة يف مرحلة مبكرة من وضع السياسة؛

)2( أن يكون هلا مغزى وتفعل نشاطهم؛

)3(  أن تعمل على التحفيز وإجراء املسح االستقصائي ألصحاب الشأن/املصلحة، ملعرفة 
وفهم القيمة املضافة لكل جمموعة، وأن حتّدد أدوارهم ومسؤولياتهم، عالوة على فهم 

جدول األعمال، وحتديد كيفية التعامل معهم كشركاء.

السياسة  إشراكهم يف وضع  ينبغي  الذين  الشأن/املصلحة  إىل أصحاب  بعناية  النظر  وجيب 
الوطنية. وتعتمد عملية اإلشراك على العوامل التالية:

)1( طبيعة العملية التنموية )وضع سياسة أو مشروع معني(؛

)2( السياق الوطين واحمللي ومن هم أصحاب الشأن/املصلحة املتأثرين.

وبناًء على ذلك، يتوجب حتديد ما يلي:

)1( اهتمام أصحاب الشأن/املصلحة أو تأثريهم الشخصي والتنظيمي؛

)2(  احتمال اخملاطر من وجهة نظر أصحاب الشأن/املصلحة ومدى تأثريها السليب على 
السياسة أو املشروع؛

السلطات  إىل  وحمليني،  حكوميني  قادة  من  إبالغها،  الواجب  الرئيسية  )3(  القيادات 
التنظيمية واملؤسسات العامة واخلاصة، والقيادات الشبابية وغريهم؛

)4( الفئات او اجملموعات املهمشة واملهملة من أصحاب الشأن/املصلحة.

	مسح	أصحاب	الشأن/املصلحة80 )ج(

أما املسح االستقصائي ألصحاب الشأن/املصلحة فقد يعتمد على عدة مستويات تبعا لطبيعة 
العملية املعمول بها.  ويف السياق املدرج هلذا الدليل سوف نسلط الضوء على نوعني من املسح: 
األول على مستوى السياسة والثاين على مستوى املشاريع. ويف كال املستويني يهدف املسح إىل 
هذا  إلجراء  املنهجيات  من  وتستخدم جمموعة  واهتمامهم.  الشأن/املصلحة  أصحاب  حتديد 

املسح. بشكل عام، يرتبط اختيار املنهجية بأهداف املشاركة81. 

بيانات  نوعية  على  يتوقف  وهو  السياسات  لوضع  الشأن/املصلحة  أصحاب  )1(  مسح 
أصحاب املصلحة على مستوى احلكومة. فمعظم احلكومات لديها قواعد بيانات تتعلق 

بهم، خاصة أولئك الذين شاركوا يف املاضي يف مفاوضات لوضع سياسات قطاعية. 

.UNEP 45–47 )80(

.UNEP 45–47 )81(
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)2(  مسح أصحاب الشأن/املصلحة على مستوى املشاريع يف نطاق املشاريع احمللية، وال سيما 
يف بلدان يف طور النمو، يتوّجب عليه إدراج أصحاب املصلحة احملليني. وال يكفي إشراك 
زعيم كبري أو قائد سياسي حملي ألنه قد تتضارب مصاحله مع بعض اجملموعات ذات 
الصلة. لذلك جيب إشراك الشباب من اجلنسني والعمال وأصحاب األعمال واملزارعني 
وذوي املهارات واملهنيني احمللّيني وغريهم. ويف حال تعذر تنظيم هذه اجملموعات رسميًا، 
قد حيتاج مسريو العملية إىل مساعدة يف حتديد ممثلني عنهم للمشاركة يف منتديات صنع 

القرار.

	حتليل	أصحاب	الشأن/املصلحة )د(

بعد عملية املسح هذه وتوفر املعلومات على خمتلف أصحاب الشأن/املصلحة، جيب االنتقال 
الذين  والثانويني  األساسيني  الشأن/املصلحة  أصحاب  هم  من  لتحديد  التحليل82  إىل عملية 
لديهم مصلحة خاصة يف القضايا اليت تهم املشاريع أو السياسات املعمول بها.  ويهدف حتليل 
أصحاب الشأن/املصلحة لوضع رؤية اسرتاتيجية لطبيعتهم البشرية واملؤسسية، وتبنّي العالقات 
شبكة  جيسد  التايل  والرسم  تربطهم.  اليت  واملصاحل  بها  يهتمون  اليت  والقضايا  بينهم  فيما 
التحليل ألصحاب الشأن/املصلحة )الرسم البياين 2( وهو مقتبس عن -حتليل أصحاب الشأن/

.83)WWF املصلحة

 WWF US / ARTEMIS Services, (2005). Cross-Cutting Tool Stakeholder Analysis. Resources for Implementing the WWF  -  )82(
Standards. Online publication. https://intranet.panda.org/documents/folder.cfm?uFolderID=60976

.Ibid )83(
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الرسم البياين 2-  شبكة حتليل أصحاب الشأن / املصلحة

مالحظة: إّن خطوط الشبكة هي للتوجيه فقط

هذه اخلطوة يف حتليل أصحاب املصلحة تركز على الشراكات وعلى حتديد األطراف الذين 
حيتاجون أو يرغبون يف املشاركة، ومىت وكيف ميكن حتقيق هذه الشراكة. كذلك يوفر األساس 
لتطوير أوجه التعاون. فإّن فهم آراء أصحاب املصلحة يساعد على اختاذ القرار بشأن مواصلة 

التعاون مع هذه األطراف او اجلنوح عنه. 

4-  النهج التش�اركي لصياغة السياسات: الشباب واملنظمات 
الشبابية كأصحاب املصلحة وشركاء 

يف هذه الفقرة، سوف نستعرض تعريف هذا النهج وأدواته ومنافعه وحتدياته والدروس املستقاة 
منه. وسوف نعرض أمثلة من اإلقليم وآسيا وأفريقيا ذات داللة.

يشدد برنامج العمل العاملي للشباب على أن تكون مشاركة الشباب حمورية يف وضع السياسات 
أية فئة منهم لضمان فعالية  املتعلقة بقضاياهم وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وأن ال تستثىن 
معاجلة شواغل السياسة، وجيب اعتبارهم شركاء يف استنباط حلول لقضاياهم واهتماماتهم 
املشرتكة، بداًل من أن ينظر إليهم كمشكلة أو خطر وارد يستوجب حّله. كما ينبغي االعرتاف 

أكثر تأثريًا 

األكثر تأثرًا
التشاور

أكثر تفاعال

مثل	املؤسسات	احلكومية	
واملنظمات	غري	احلكومية

اجملتمعات	احمللية	
اجملموعات	املستهدفة

مثل	اإلعالم	وصناع	
الرأي

عامة	الناس

احلوار

مجع املعلومات
أكثر سلبية

إعطاء معلومات

أقل تأثريًا

األقل تأثرًا
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بالشباب كعناصر فاعلة ذات مهارات وقدرات تستثمر يف إجياد حلول بناءة للقضايا االجتماعية 
اليت تؤثر عليهم بشكل مباشر أو غري مباشر. ويتوّجب على صناع السياسات ليس فقط دعوة 
آرائهم بعني  إليهم وأخذ  الشباب للتواجد يف املناقشات املتعلقة بالسياسات، ولكن االستماع 
التشاركي عملية ضرورية وأساسية يف حتقيق  النهج  والعمل. ويف هذا اإلطار يصبح  االعتبار 

أولويات برنامج العمل العاملي ضمن السياق الوطين.

التعريف: إن النهج التشاركي املعتمد يف صنع السياسات القائمة على املشاركة، هو نهج عام 
ذو هدف شامل، فضاًل عن "أداة" معينة. وبغض النظر عن املنهجية املّتبعة، فهو ُيعىن بتسهيل 
إدماج األفراد أو اجلماعات يف تصميم السياسات من خالل وسائل التشاور أو املشاركة من أجل 

حتقيق املساءلة والشفافية واملواطنة النشطة84.

هناك أسلوبان العتماد هذا النهج: األول، مدفوع "من أعلى باجتاه القاعدة" أي أن احلكومة 
إىل  القاعدة  "من  يكون مدفوعًا  والثاين،  السياسات.  املشاركة يف صنع  احلث على  تبادر يف 
النهج  اتباع  أعلى" أي أن تبادر املنظمات واجملموعات الشبابية خاصة يف دعوة احلكومة إىل 
من  املبادرات  أتت  قليلة  حاالت  ويف  سياسة حمددة85.  على  للتأثري  سعيًا  ذللك  التشاركي، 
هيئات خارجية، مثل اجلهات املاحنة املسؤولة، القرتاح هذا النهج على احلكومات وحّثها على 
تبّنيه. يف هذا الصدد، جتدر اإلشارة أّن لدى احلكومات واملنظمات اإلمنائية الدولية القدرة على 
فتح الفضاء السياسي وتهيئة الظروف املناسبة، وإنشاء اهلياكل الضرورية والعمليات للتمكني 

من وضع سياسات تشاركية. كما أن منظمات اجملتمع املدين قد تلعب دورا هامًا. 

وينطوي مدى النهج التشاركي الفعلي لوضع السياسة على سلسلة من اخلطوات وأدواتها - 
أنواع األدوات األكثر استخدامًا يف وضع السياسات التشاركية - توضح مستوى املشاركة الذي 
حتقق. وقد أبرمت منظمة األغذية والزراعة العاملية )FAO(86 يف عام 2002 وثيقة تقرتح فيها 

املستويات السبعة التالية: 

)1(  املساهمة: تطوعية أو قد تأخذ أشكاًل أخرى من املداخالت لتحديد مسبق للمشاريع 
والربامج؛

حبقوقهم  املتعلقة  باملعلومات  الشأن/املصلحة  أصحاب  يعلم  املعلومات:	 )2(  تبادل	
ومسؤولياتهم وخياراتهم؛

أدوات تبادل املعلومات: وتتضّمن اإلعالن العام عن وثائق السياسة أو تقارير مرحلية 
عن السياسات القائمة عرب وسائل اإلعالم التقليدية، مثل اإلذاعة والتلفزيون والرسائل 
اإلخبارية... إخل، وإلكرتونيًا عن طريق مواقع على اإلنرتنت ورسائل الربيد اإللكرتوين، 
العامة  األماكن  يف  معلومات  إقامة كشك  مثل  التفاعلية  االتصاالت  أو عن طريق 

Rietbergen-McCracken, J. Participatory Policy Making. Policy and Planning. Civicus / pg Exchange online publication. http://  )84(
 www.pgexchange.org/images/toolkits/PGX_F_ParticipatoryPolicy%20Making.pdf

.Ibid )85(

.Ibid )86(
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املعلومات  نشر  أيضًا  وميكن  هاتفي.  معلومات  إنشاء خط  أو  السوق  أو  كاملكتبات 
للمواطنني بواسطة منظمات اجملتمع املدين كالنقابات واجلمعيات وغريها؛

)3( 	التشاور: إعطاء أصحاب املصلحة الفرصة للتفاعل وتوفري ردود الفعل واإلعراب عن 
اقرتاحاتهم وخماوفهم.  وقد يقدم حتاليل وتقارير ولكن ال توجد أية ضمانات بأنها سوف 

تستخدم يف اختاذ القرارات؛

أدوات التشاور: وهذه تشمل جمموعة واسعة بدءًا مبنتديات املناقشة مثل اجتماعات 
إلكرتونيًا( إىل غريها من  أو  والدراسات االستقصائية )شخصيًا  الطاولة املستديرة، 
آليات ردود الفعل كاستطالعات الرأي العام أو التعليق على مشروع السياسة، أو 
عرب  مؤمترات  وعقد  الرتكيز،  وجمموعات   )townhall meetings( علنية  جلسات 
اإلنرتنت.  إضافة إىل أدوات للتشاور املستمر مثل جلان املواطنني واللجان االستشارية 

من ممثلي املنظمات واجملموعات ذات الصلة؛

املواقف  بشأن  الشأن/املصلحة  أصحاب  يفاوض  اآلراء:  التوافق	يف	 وبناء	 )4( 	التعاون	
واملساعدة يف حتديد األولويات، وتدار هذه العملية من قبل أشخاص مستقلني؛

)5(  صنع	القرار: يلعب أصحاب الشأن/املصلحة دورا يف اختاذ القرارات املتعلقة بالسياسة 
واملشاريع ويف تصميمهم وتنفيذهم ورصدهم وتقييمهم؛

)6( 	الشراكة: يعمل أصحاب الشأن/املصلحة معا على قدم املساواة جتاه أهداف متبادلة؛

)7( 	التمكني: هي نقل عملية التحكم يف صنع القرار واملوارد إىل أصحاب الشأن/املصلحة 
جمتمعني.

أدوات املشاركة النشطة: هذه األدوات مرتبطة باملستويات رقم أربعة إىل سبعة يف 
سلسلة املشاركة املذكورة أعاله.  وتهدف إىل إشراك املواطنني واجملتمعات احمللية اليت 
تساعد على وضع جدول أعمال ورسم أطر احلوار واقرتاح اخليارات للسياسة الوطنية، 
على الرغم من أن القرار النهائي يقع على عاتق احلكومة. ومن تلك األدوات األكثر 

شيوعًا واستخدامًا هي:

•  "امتالك السياسة" من قبل احلكومات/املنظمات. وتنطوي هذه على عدد قليل من أصحاب 
املصلحة وهم ال ميتلكون اخلربة يف مسألة السياسة العامة )كمؤمترات توافق الرأي وهيئات 

املواطنني احمللفني-citizen juries(؛

• تشكيل اجملموعات اليت تشمل خرباء )مثل اللجان الثالثية وجمموعات العمل املشرتكة(؛

•  تشجيع املشاركة األوسع نطاقًا للمواطنني )مثل الرؤية التشاركية وسيناريو التنمية، ومنتديات 
للمواطنني وعمليات احلوار. أما األدوات األخرى األكثر استخدامًا من قبل منظمات اجملتمع 
املدين وأصحاب الشأن/املصلحة اآلخرين فهي احلمالت والشراكات والتحالفات، والبحوث 

املتعلقة بالسياسات اليت تصب يف عملية احلوار الواسعة. 

بإمكان النهج التشاركي لصنع السياسة أن يقتصر على ممارسة واحدة فقط تتعلق بعملية وضع 
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سياسة وطنية معينة للشباب، أو أن يكون جزءًا من نهج تشاركي قائم على املشاركة املنتظمة 
من قبل املنظمات واحلكومات املعنية. ويف كال السياقني ميكن إنشاء هياكل مؤقتة أو دائمة مثل 
اللجان أو اجملالس )مثل جملس الشباب Youth Council( اليت تشمل منظمات اجملتمع املدين 

وجمموعات الشباب وأفراد اجملتمع احمللي وغريهم87. 

األسلوب األول للنهج التشاركي: املدفوع	"من	أعلى	يف	اجتاه	القاعدة"، والذي تأخذ فيه 
احلكومة زمام املبادرة، يتضمن اخلطوات التالية:

اخلاص  والقطاع  املدين  اجملتمع  منظمات  من  للمشاركة  املصلحة  أصحاب  )أ(  حتديد 
ومنظمات اجملتمع احمللي والقادة احملليني، حبسب خصوصية هذه اجملموعات واهتمامها؛

إجراء حتليل أويل ألصحاب الشأن/املصلحة لفهم وحتديد مصاحلهم ونفوذهم وقدراتهم؛ )ب( 

إنشاء فريق عمل يضم ممثلني جملموعات أصحاب املصلحة الذين حددوا للمشاركة؛ )ج( 

)د(  تنظيم سلسلة من املشاورات ومنتديات احلوار بغية التواصل مع شرحية واسعة من 
املشاركني املهتمني أو املتأثرين بهذه السياسة واحلصول على آرائهم ومالحظاتهم. ويتم 
بتنظيم  لتقوم  إحداها  بانتداب  أو  املنظمات  مع  باالشرتاك  النشاطات  هذه  تنظيم 

احلوارات واملشاورات؛

)ه(  تصميم وتنفيذ خطة عمل تتيح لفريق العمل مجع وحتليل املعلومات املتعلقة بالسياسة، 
مبا يف ذلك ردود الفعل املباشرة من أنشطة املستوى 3، واستعراض البيانات الثانوية، 

واملقابالت اليت أجريت مع صانعي السياسة الرئيسيني، وغريها؛

القرار داخل  السياسات وصناع  التقارير إىل واضعي  )و(  ترتيب عدد االجتماعات إلبالغ 
احلكومة واملنظمات عن نتائج نشاطات مستوى 4، ومتكينهم من التفكري يف اآلثار املرتتبة 

على هذه النتائج لتصميم السياسات؛

)ز(  تيسري حلقة عمل رفيعة املستوى للتوصل إىل وضع خيارات للسياسة واختاذ قرارات 
بشأن كيفية املضي قدما بالعملية؛

نتائج  على  املعنية  واجملموعات  املواطنني  إلطالع  االتصال  اسرتاتيجية  وتنفيذ  )ح(  وضع 
العملية التشاركية والتقدم احملرز يف وضع الصيغة النهائية للسياسة.

األسلوب الثاين للنهج التشاركي: املدفوع	"من	القاعدة	إىل	أعلى": ويف هذه احلالة تأخذ 
منظمات اجملتمع املدين والشباب زمام املبادرة ملطالبة احلكومة الشراكة يف عملية وضع السياسة 
وأخذ القرارات. حيث تستخدم هذه املنظمات أدوات دعم لوضع السياسات التشاركية مثل 

احلمالت والشراكات والبحوث وغريها. 

العام حول  الوعي  لزيادة  التحفيز  احلكومية على  املنظمات غري  فيها  تركز  )أ(  احلمالت: 

. Rietbergen-McCracken 49-50 )87(
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مسألة السياسة املتناولة، وتعبئة الشباب وأصحاب الشأن/املصلحة اآلخرين، والضغط 
على احلكومات للعمل على القضايا امللحة وأخذ اآلراء املتناولة يف هذه احلمالت على 

حممل اجلد. 

)ب(  الشراكات: يتزايد تشكيل شراكات منظمات اجملتمع املدين فيما بينها أو مع هيئات 
خمتلف  على  القرار  صنع  يف  التأثري  بهدف  اخلاص  القطاع  مؤسسات  أو  حكومية 
املستويات. على سبيل املثال، إّن العديد من احتادات املنظمات والشبكات ناشطة يف 
التحفيز إلصالح السياسات الدولية، يف حني تعمل منظمات غري حكومية أخرى عن 
كثب مع بعض احلكومات ملراجعة أو حىت صياغة مسودات السياسات والتشريعات 
الوطنية.  وقد انتقد هذا األخري أحيانًا ألنه قد ميّس باستقاللية املنظمات غري احلكومية 

املعنية، حىت أتاح هلم التأثري القوي واملباشر. 

)ج(  حبوث تشاركية: تستخدم حبوث السياسة من قبل املنظمات واجملموعات من أصحاب 
الشأن/املصلحة لتشجيع وتنوير املشاركني وعملية وضع السياسة.  ويف احلاالت األكثر 
فعالية، أجريت األحباث بطريقة تشاركية من أجل إيصال أصوات املواطنني العاديني 
واجملتمعات احمللية واسرتعاء انتباه واضعي السياسات. ولكي تكون هذه األحباث أكثر 
صانعي  إشراك  املنظمني  على  اإلصالح،  أو  السياسات  تصميم  على  وفعالية  تأثريًا 
السياسة الرئيسيني منذ بداية عملية البحث، وأن يقوموا بإدماجها يف العملية الرسمية 

الستعراض السياسة. 

أعاله  والثاين  األول  الفصل  يف  واملقدمة  الوطنية  السياسات  برسم  املتعلقة  األمثلة  تتضمن 
دالالت خملتلف األدوات واألساليب اليت استخدمت من قبل احلكومات واملنظمات يف تطبيق 
واألردن  والبحرين  باكستان  مثل  للشباب،  الوطنية  السياسة  رسم  لعملية  التشاركي  النهج 
88 أدناه أمثلة إضافية من آسيا وأفريقيا تسلط الضوء 

وأفريقيا اجلنوبية وغريها. ويف اإلطار 16 
بشكل أكرب على تنوع هذه األساليب واألدوات كل حسب سياقه الوطين.

 ESCAP, (2001). Assessment of National Youth Policies for Further Implementation of the World Programme of Action for Youth  )88(
to the Year 2000 and Beyond. Youth Policy, online publication. http://www.escap-hrd.org/youth/ypol.htm

أمثلة من آسيا وأفريقيا اإلطار 16- النهج التشاركي لصياغة السياسة الوطنية – 

الوكاالت  اليت تشمل مجيع  املشاركة  القائمة على  التخطيط  املالديف: عقد حلقات  1- 	جزر	
احلكومية وغري احلكومية الرئيسية، اليت مثلت فيها كل جمموعة فرقًا ال يقل عن شخصني، 

وشملت هذه عضوًا واحدا على األقل يف الفئة العمرية املستهدفة الشباب؛

2-  بنغالديش: تنفيذ برنامج حللقات عمل بشأن "قضايا الشباب والفرص". وتنظيم حلقات عمل 
العمل  حلقات  من  جمموعة  وعقد  الوطين،  الصعيد  على  الفرعية  املقاطعات  من   560 يف 
القطاعية بشأن القضايا ذات األولوية مثل العمالة، التدريب والتعليم، والتنمية الذاتية، واخملدرات 

وقضايا الصحة، البيئة والثقافة، واملشاركة واهلجرة؛
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التحديات	والدروس	املستفادة89

هناك عدد من التحديات واخملاطر اليت تواجه النهج التشاركي لصياغة السياسة الوطنية، 
وتتضّمن: 

إىل  وحيتاج  طوياًل  وقتًا  النهج  هذا  يستغرق  عام  بشكل  واملوارد:  الوقت  )أ(  احتياجات 
املوارد، وميكن أن تصبح العملية مكلفة ال سيما إذا تعلق األمر مبجموعات كبرية من 

أصحاب الشأن/املصلحة؛
صنع  عملية  يف  املشاركة  إىل  املواطنون  يدعى  عندما  احملتمل  من  التوقعات:  )ب(  رفع 
بآرائهم.   آرائهم، أن يرفع هذا من توقعاتهم أن يعمل  السياسات من خالل استطالع 

وألن هذا يتعّذر يف بعض األحيان، على املنظمني توضيح األمور منذ البداية؛
)ج(  خلق النزاعات: قد تؤدي العملية التشاركية إىل نزاعات بني جمموعات خمتلفة من 
تكشف  وبذلك  ُتعلن  سوف  اليت  املتعارضة  آرائهم  بسبب  الشأن/املصلحة  أصحاب 

التوترات الكامنة؛

. Rietbergen-McCracken 49-52 )89(

"اجمللس  واشرتك  التنمية،  سياسة  توجيه  للشباب  اجلديد  الوطين  اجمللس  اقرتح  3-  ماليزيا: 
األفكار،  تبادل  دامت عدة سنوات، شملت  استعراض  عملية  من خالل  للشباب"،  املاليزي 
والتشاور، والتفاوض، والتغذية املرتدة بني األطراف املعنية، مبا يف ذلك وزارة الشباب والرياضة 
نهاية  يف  السياسة  على  الوزراء  جملس  صّدق  وقد  الشباب.  الوطنية  االستشارية  واللجنة 

املطاف عام 1998؛

4-  جنوب	أفريقيا: إنشاء وافتتاح "اللجنة الوطنية للشباب" من قبل رئيس البالد، الذي أعطى 
الرصيد األكرب يف وضع السياسة وطنية للشباب وخطة العمل.

)أ( تأليف اللجنة من 19 مفوضني من الشباب املتفرغني وغري املتفرغني؛

)ب(  تنظيم مؤمتر قمة وطين للشباب ضم 200 من ممثلي أكرب املنظمات الشبابية والسياسية 
واجملتمع احمللي ملناقشة عملية صياغة السياسات وإنشاء إطار عمل وتوجيهات للسياسة 

الوطنية للشباب؛

بالشباب يف مجيع  املعنية  القطاعات  النطاق شملت مجيع  واسعة  تشاور  )ج(  تنظيم عملية 
املقاطعات، وجلسات استماع للشباب )واليت شملت ما يزيد عن 3 آالف شخص شاب 

ضمن  35 جلسة نظمت(؛

)د(  تنظيم سلسلة من حلقات العمل القطاعية وجمموعات الرتكيز حول 12 قضية اسرتاتيجية 
ورئيسية؛

مفاهيم  حول  اجملموعات  من خمتلف  إقرتاحًا   92 وقدم  مكتوبة،  عروض  على  )ه(  التشجيع 
وبرامج والفرص التنموية للشباب.
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تقودها  الوثيق يف عملية  والتعاون  املشاركة  تؤّدي  أن  احملتمل  االستقاللية: من  )د(  فقدان 
احلكومة إىل فقدان املنظمات استقاللية قرارها أو أن تظهر بهذا الشكل. وهلذا تداعيات 

خطرية على مصداقيتها؛

)ه(  جمازفات سياسية: الوجه اآلخر للقيام بعملية التحفيز للسياسة، هو اجملازفة يف أن 
تهديد  مبثابة  وبالتايل  السياسية  املسائل  تدخل يف  مبثابة  النشاط  احلكومة هذا  تعترب 

ملسار شؤونها.

الدروس	املستفادة90 

على منظمات اجملتمع املدين واملؤسسات احلكومية اليت تود االخنراط واملشاركة يف عملية وضع 
السياسة الوطنية أن تأخذ بعني االعتبار التحديات واجملازفات املذكورة أعاله، وأن تعّد نفسها 
جيدًا لتفاديها وعدم االنزالق فيها.  وهنا بعض االقرتاحات املكتسبة من الدروس املستفادة يف 

هذا الصدد: 

أو  للحملة  اسرتاتيجيًا  اجملموعة  أو  املنظمة  اختيار  يكون  أن  جيب  احلمالت:  )أ(  اختيار 
السياسة اليت تود املشاركة فيها، وأن تتسم بأهمية خاصة الهتماماتها ونطاق عملها كي 

حُتدث أثرًا حقيقيًا؛

القوة والضعف، والقدرات اخلاصة  املفيد معرفة نقاط  الدور اخلاص بها: من  )ب(  حتديد 
باملنظمة، وما إذا كانت تود العمل عن كثب أو تفضل البقاء على مسافة معينة من 

العملية وصنع القرار؛

املعمول مبوجبها،  السياسة  الضروري تطوير فهم معمق ملسألة  املنّظمة: من  )ج(  جهوزية 
وحتليل الديناميكية القائمة حول العملية لقراءة واضحة لألجواء العامة ووضع مصاحلها 

يف كفة امليزان؛

)د(  التخطيط للمشاركة: اختيار جمموعات أصحاب الشأن/املصلحة الذين تود املنظمة 
إشراكهم،  وما إذا كان أّي منهم حباجة إىل اهتمام خاص، وحتديد املنهجية التشاركية 
األفضل يف التطبيق، والتوقيت املناسب إلطالق عملية املشاركة بغية زيادة تأثريها على 

السياسة؛

)ه(  صقل املهارات: الرتكيز على املهارات الضرورية واملطلوبة للقيام بالعملية أمر جدي 
ومهم. مثال على ذلك املهارات املطلوبة للتفاوض أو الضغط أو االتصاالت أو بناء 

القدرات أو استخدام املنهجيات القائمة على املشاركة.

. Rietbergen-McCracken 49-53 )90(
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5- حتليل الواقع: عملية املسح ومجع البيانات ودراسات حالة 
تعريف	حتليل	الواقع91

فيها  املشاركني  الفرقاء  ومتزامنة، تساعد مجيع  استنتاجية متكررة  الواقع هو عملية  حتليل 
البيئية  ذلك  يف  الوطنية-مبا  السياسة  لسياق  مشرتك  مفهوم  إىل  التوصل  على  واخملتصني 
السكانية  الفئة  على  تؤثر  اليت  املؤسسية  والنظم  والسياسية،  واالقتصادية،  واالجتماعية، 
كمجموعة مستهدفة.  وهذا من أهم اخلطوات اليت جيب اختاذها عند النظر يف التخطيط 
االسرتاتيجي ووضع السياسات، ألنه يتيح لكل أصحاب الشأن/املصلحة رؤية أوضح للقضايا 
القائمة وأسبابها وآثارها، كما يقدم فرصة أفضل لتطوير غايات مالئمة وأهدافًا قابلة للتحقيق؛ 
ووضع خطط عمل قابلة للتنفيذ، ومؤشرات ذات صلة، أقرب للواقع منه للمنظور، لرصد 

وتقييم السياسة والربامج الوطنية.

يشمل حتليل الواقع حتلياًل للعوامل الرئيسية اليت تؤثر على األهداف اخلاصة بالعملية، مبا يف 
ذلك التحديات املباشرة وغري املباشرة، والفرص والظروف املؤاتية. ومن املمكن ربط كل من 
إن كانوا أفرادا أو مجاعات أو  هذه العوامل يف واحد أو أكثر من أصحاب الشأن/املصلحة – 

مؤسسات معنية أو متأثرة بأنشطة السياسة أو الربامج. 

غالبًا ما يشمل التحليل الربط بني املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية أو العاملية. وهذا يعين 
الصعيد  على  واملؤسسية  االقتصادية  التغيريات  مث  ومن  احمللي  املستوى  على  الظروف  فهم 
تلك  يف  تؤثر  واليت  اخلاص،  والقطاع  احلكومات  فيها  تقوم  اليت  والدويل  واإلقليمي  الوطين 
الظروف احمللية.  فاملقاييس احمللية تعىن باالحتياجات املعيشية واهتمامات السكان واملؤسسات.  
أما على املستويات األخرى فينظر التحليل إىل العالقة بني القضايا احمللية الرئيسية مثل برامج 
اخلاص،  القطاع  استثمارات  أو  واحلكومة  االقتصادية،  والسياسات  العام  والدين  العمل 

واالسرتاتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة. 

ويتطّلب حتليل هذه العالقات وآثارها خربات متعددة يف خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك العلوم 
حتديد  وينبغي  وغريها92.  واإلحصاءات  والصحة  والرتبية  واالقتصاد  والسياسية،  االجتماعية 
الفجوات يف املعلومات الرئيسية واملسائل املرتبطة بها كجزء من هذه العملية. فإن فهم هذه 
العالقات وتأثرياتها على كل مستوى يؤدي إىل وضع اسرتاتيجيات وأنشطة متكاملة عاموديًا 

تربط بني السياسة الوطنية واملمارسات احمللية، مما يؤدي إىل تأثريات أوسع نطاقًا. 

ونود التأكيد على أن حتليل الواقع هو عملية تشاركية شاملة، توفر فرصا حيوية للجمع ما بني 
أصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني املتوجب مشاركتهم الفعالة يف مجيع مراحل التحليل، كل 
حسب خربته وموارده وموقعه من القضايا املطروحة.  ومن املمكن حتديد األدوار بشكل عام 

 WF, (Dec, 2006). Define Situation Analysis. Resources for Implementing the WWF Project & Programme Standards. Panda.org  )91(
  online publication. https://intranet.panda.org/documents/folder.cfm?uFolderID=60977

. WWF 53–54 )92(
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النشطة  املشاركة  أّن  إىل  التجارب  وتشري  فريق.   املرتتبة على كل  واخلطوات  واملسؤوليات 
ألصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني ترجح جناح التحليل يف تقدمي الصورة الواقعية واحللول 
املالئمة. كما أن هذه املشاركة تشعرهم بامتالك العملية، وبذلك تضاعف التزامهم فيها ويف 

نتائج التحليل. 

ما	هي	أهمية	حتليل	الواقع

الصلة  ذات  واألنشطة  واألهداف  الغايات  وضع  السياسات  صانعي  على  جّدا  الصعب  من 
واملغزى للشباب يف غياب فهم واضح ملا حيدث على أرض الواقع. وهنا يكمن الدور األساسي 
للتحليل يف خلق فهم مشرتك ضمن سياق الواقع الشبايب عند مجيع أصحاب الشأن/املصلحة، 
خاصة عند فريق العمل املسؤول عن عملية التحليل. إذ يتوّجب على هذا الفريق أن ينظر إىل 
التحديات الرئيسية والعوامل اليت تسببها، والفرص الساحنة، واملقايضات واحلوافز وأن يسلط 
الفاعلة  التخطيط  عملية  مسار  يف  وضرورية  حيوية  ألنها  النهائي،  تقريره  يف  عليها  الضوء 

واملتكاملة من قبل صناع السياسة. 

توقيت	حتليل	الواقع	وكيفّية	استخدامه

يعد حتليل الواقع أول وأهم خطوة يف مسار التخطيط االسرتاتيجي لوضع سياسة/مشروع 
 93)GTZ يف تقرير CIFRA 1999 مقتبس عن على مجيع األصعدة.  ويشري )الرسم البياين 3 – 
أدناه إىل موقع التحليل يف دورة عملية السياسة/املشروع.  وتكمن أهميته بأنه يستخدم يف مجيع 
مراحل العملية، وبوجه خاص يف وضع املؤشرات واألهداف لتطوير وتنفيذ االسرتاتيجية وخطط 
الواقع  حتليل  عملية  إعداد  ويشمل  والتقييم.  الرصد  مرحلة  يف  وكذلك  الصلة،  ذات  العمل 

خطوات رئيسية تتضمن ما يلي: 

إجراء عملية مسح شاملة؛  )أ( 

حتديد وحتليل املشكلة؛ )ب( 

حتديد غاية وأولويات حتليل الواقع؛ )ج( 

حتديد أهداف حتليل الواقع؛ )د( 

حتديد العناصر الرئيسية واملبادئ لتحليل الواقع؛ )ه( 

تنظيم العملية؛ )و( 

حتديد وحتليل أصحاب املصلحة )الفصل الثاين، فقرة 3 و4(. )ز( 

 GTZ, (April, 2002). Hands on! A Manual for Working with Youth on Sexual and Reproductive Health. Supraregional Project:  )93(
Innovative Approaches in Reproductive Health. Universum Verlagsanstalt publication, Wiesbaden. http://www.evaplan.org/pub/

 grafik/pdf/handson.pdf
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الرسم البياين 3-  حتليل الواقع يف دورة عملية السياسة/املشروع )مقتبس عن 
)CIFRA 1999

إجراء عملية مسح شاملة

عملية املسح هي من اخلطوات األساسية والضرورية إلجراء حتليل شامل ودقيق يقدم صورة 
متكاملة لوضع الشباب والفئات املستهدفة على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات احمللية، 
ذلك  يف  مبا  فيهم،  املعنية  القطاعات  وعرب  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي  السياق  ويف 

القطاع اخلاص.  وللتمكن من إيصال هذه الصورة، على املسح أن يتضمن ما يلي:
• مسح املشاكل ذات الصلة )أسبابها وآثارها( على املستوى الوطين واملقاطعايت واحمللي؛

• مسح ألصحاب الشأن/املصلحة املتأثرين واملعنيني واملهتمني؛

• مسح مؤسسايت للسياسات واملعاهدات والقوانني الوطنية والدولية ذات الصلة؛ 

للربامج  واحمللي،  واملقاطعايت  الوطين  املستوى  على  قطاعي،  عرب  مؤسسايت  •  مسح 
واملشاريع واملبادرات واخلدمات واملراكز ذات الصلة، املاضية واحلالية؛

 حتليل الواقع

- حتديد وحتليل املشكلة                         
- حتديد الغاية واالولويات                       

- حتديد أهداف التحليل                    
- حتديد العناصر الرئيسية واملبادئ

- حتديد وحتليل أصحاب الشأن / املصلحة
-  تنظيم العملية

تنفيذ ورصد السياسة/ 
املشروع

خطة العمل

مؤشرات أهداف 
السياسة/املشروع

أنشطة وبرامج 
مستقبلية 

أنشطة ومشاريع 
منفذة وقائمة اىل 

حينه/سابقة 
وقائمة اىل حينه 

تقييم السياسة/املشروع 
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• مسح مؤسسايت عرب قطاعي، على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل للبحوث والبيانات 
والتقارير وللممارسات الفضلى ذات الصلة يف وضع السياسات، الكمية والنوعية، للمنظمات 

ومراكز األحباث واجلامعات واملؤسسات احلكومية واخلاصة وغريها؛
• مسح للمؤسسات واهليئات واملنظمات واجلمعيات ومبادراتها ومشاريعها ذات الصلة، الوطنية 

واملقاطعاتية واحمللية، مبا فيها املعنية بالفئات األكثر عرضة وتهميشًا. 

)ب( حتديد العناصر الرئيسية واملبادئ لتحليل الواقع

باإلمكان حتليل الواقع على خمتلف املستويات: احمللية والقطاعية والوطنية وغريها. وخيتلف 
مدى الوقت واجلهد املطلوب إلجراء هذه العملية من بلد إىل آخر، كما أنها تعتمد على نطاق 
املواضيع والقضايا اليت جيرى النظر فيها وحتليلها. ال ينبغي أن تصبح هذه العملية هدفًا يف 

حّد ذاتها، وكذلك ال جيب أن تستهلك حصة غري متناسقة من املوارد املتاحة. 

أما فائدة حتليل الواقع من نتائج وتوصيات فقد تتالشى مع مرور الزمن، لذا على املسؤولني أن 
94 أدناه يقدم نظرة 

يستخدموها لوضع أسس للرصد املستمر لقضايا رئيسية حمددة. واجلدول 4 
الواقع واخملرجات ذات الصلة. ما عرض يف  مفصلة عن العناصر اليت تدرج عادة يف حتليل 
اجلدول هو جمرد اقرتاحات لعناصر التحليل واخملرجات، فكل مشكلة قائمة حتتاج إىل دراسة 
أو املطلوبة، واعتبارات أخرى حبسب خصوصية  يف ضوء الوضع احمللي واملعلومات املتوفرة 

الفئة والبلد.

اجلدول 4-  عناصر حتليل الواقع

األنشطة

التخطيط
مجع املعلومات

التحليل
املستوى	احمللياملستوى	الوطين	

إشراك	مجيع	
اجلهات	الفاعلة	
الرئيسية	وحتديد:	

• األهداف
• النطاق التقين

• التغطية اجلغرافية 
• العملية واملشاركة
• املهارات الالزمة 

• امليزانيات

مجع	ومراجعة	
القائمة:	

•  التقارير وغريها من 
الوثائق

•  اإلحصائيات 
• الربامج 

•  مقابالت اخملربين 
الرئيسيني

•  مجع التقارير 
واملعلومات 
اإلحصائية 

•  القيام مبناقشات 
جمموعة الرتكيز يف 

القضايا ذات 
األولوية 

•  مقابالت مع اخملربين 
الرئيسيني

حتديد:	
• املشاكل األكثر إحلاحا 

• األسباب وآثارها
•  االستجابات احمللية، 

واسرتاتيجيات التعاون 
والقدرات 

•  اجلوانب الرئيسية 
للسياق )حتديد 

اسرتاتيجيات وتدابري 
تدخل حمتملة( 

 USAID, (2004). Conducting a Situation Analysis of OVC: A Framework and Resource Guide. USAID Bureau for Africa – (AFR  ) 94(

 557=/ SD) online publication. http://www.ovcsupport.net/s/library.php?ld



 الفصل الثاني      |      77

اخملرجات

خطة	مكتوبة	
تتضمن	املسؤوليات 

لكل هيئة او جهة 
مشاركة مع بند من 

بنود امليزانية

نظرة	عامة	كاملة:
• للمشاكل 

• سياق املشاكل 
•  االستجابات احمللية 

واسرتاتيجيات 
التعاون، والقدرات 

•  القوانني والسياسات 
ذات الصلة 

• اخلدمات ذات 
الصلة

مسح	أويل:	
• للفئات األكثر تضررا 

•  جملال اخلدمات 
املتوفرة يف الربامج 

القائمة

فهم	معمق:	
•  للمشاكل 

•  لسياق املشاكل 
•  السرتاتيجيات 

التعاون
•   للعمل الرباجمي 

احلايل واحملتمل 
•  للقوانني والسياسات 

ذات الصلة 
•  للخدمات 

)معلومات مصقولة 
وموثقة عن نطاق 
تغطية اخلدمات 

القائمة(

حيتوي	التقرير	على:	
 حملة عامة عن 

املشاكل
  حتديد أولوية القضايا 

والقدرات واملوارد
   حتديد نقاط التدخل 

الرئيسية 
 توصيات للعمل 

  معلومات رئيسية 
ومصادر للرصد 

املستمر

Source: Williamson J. October 2000. What can we do to make a difference? Situation analysis concerning 
children and families affected by AIDS (draft). Displaced Children and Orphans Fund of USAID.

)ج( حتديد غاية حتليل الواقع

اخلطوة األوىل يف وضع خطة إلجراء حتليل الواقع هي حتديد غايته. وإّن حتديد هذه الغاية 
وإجناز  لتنفيذ  خطة  وضع  ويف  والتعليمات،  بالنهج  املتعلقة  اخليارات  تقليص  على  يساعد 
العملية.  لكن السؤال األساسي الذي يطرح نفسه هو "كيف ميكن يف نهاية املطاف استخدام 
نتائج التحليل املكتملة؟" إذ يتوقف حتديد الغاية على جمموعة من العوامل، مبا فيها نطاق 
التفويض للمنظمات واجملموعات املشاركة، واألشخاص أو الفئات اليت يهدف التحليل التأثري 
عليها. إضافة إىل ذلك، إّن حتديد املشكلة اليت سيتناوهلا التحليل، هو أيضًا عنصر من عناصر 
حتديد غايته. وغالبًا ما ينشأ احلافز على حتليل الواقع من جراء مشاكل مستدركة. إذًا إّن حتديد 

هذه املشاكل سوف يساعد يف وضع اهلدف العام للتحليل95.

يف نهاية املطاف، إّن غاية التحليل هي تسهيل عملية فهم املشكلة من أجل اختاذ القرارات 
املالئمة، وصياغة عناصر اإلطاراملنطقي، وحتديد نطاق العملية برمتها لوضع سياسات أو برامج 

أو مشاريع هادفة وذات صلة96. 

)د( حتديد وحتليل املشكلة: هذه عملية استنتاجية، يعمل التحليل على كشفها وعرض النقاط 
اليت حتتاج إىل معاجلة وهو يسعى إىل اإلجابة عن عدة أسئلة: 

.USAID 55-56 )95(

UNESCAP, (1999). National Youth Policy Formulation Manual. Online publication http://www.unescap.org/stat/meet/rrg3/twsa-  )96(
.module1.pdf
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ما هي املشكلة؟  )1(
ملاذا هناك مشكلة؟  )2(

• ما هي األسباب احملتملة للمشكلة؟
• ما مدى جدية وخطورة املشكلة؟

من هي الفئات املتأثرة بهذه املشكلة؟  )3(
• ما هو عددها؟

• أين تتواجد؟
• ما هي خصائصها؟

ماذا مت إجنازه حلل هذه املشكلة؟  )4(
أما املعلومات املطلوبة والضرورية لإلجابة على هذه األسئلة، تتضمن أجوبة ذات طبيعة كمية 

ونوعية. 

يف عام 1994 قام أوربيتا بوضع إطار ختطيط متكامل للقطاعات االجتماعية )الرسم البياين 
4 مقتبس عن أوربيتا 1994 من دليل إسكاب )ESCAP((97، وذلك من خالل دمج خمرجات إطار 
احملددات القريبة للقطاع االجتماعي من خدمة اإلنتاج والتسليم ونظام التمويل هلذا القطاع. 
ويشّكل هذا اإلطار أساساً لتحديد املشكلة وتوفري احللول املمكنة، ووضع اإلجراءات باألولوية 

الالزمة حللها. 

)ESCAP( إسكاب	دليل	من	1994	أوربيتا	عن	مقتبس

.UNESCAP 56–57 )97(
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بعملية حتليل  القيام  أهمية وضرورة  إىل  احلديثة  واألدلة  الكتابات  العديد من  وتشري   
الواقع، على أن تتضمن حتلياًل ألصحاب الشأن/املصلحة، وأن تقدم الوسائل واألدوات الالزمة 
للقيام يف كال العمليتني. هذا وإّن معظم املسؤولني ال يؤيدون التحليل األخري، لعدم جدواه يف 
نظرهم، ولتداخل بعض أجزائه يف عملية حتليل الواقع، عالوة على التكلفة املناطة به وعامل 
الوقت.  ولكن يف الواقع، إّن هاتني العمليتني خمتلفتان من حيث السياق واإلطار واملراحل، 
بني  القائمة  العالقة  عن  شرحًا  أدناه  املربع  ويتضمن  حماورهما.  بعض  تداخلت  وأن  حىت 

التحليلني وأوجه التالقي واالختالف )اإلطار 17(98.

على حتليل الواقع أن يصف بشكل واضح، كجزء أساسي من العملية، ترابط األهداف فيما 
بينها، وكذلك التحديات املباشرة وغري املباشرة، والفرص املتاحة، وعالقات أصحاب الشأن/
املصلحة. وقد يتوفر هذا الوصف على شكل نص أو تصوير بياين هلذه الروابط، أو كالهما معًا. 
ويف كال احلالتني، على التحليل ذي اجلودة العالية ضمان رسم إطار مشروع السياسة بوضوح، 

وتبيان كافة االسباب وآثارها ضمن نطاق املشروع والرتابط فيما بينها. 

.WWF 53-56 )98(

اإلطار 17- العالقة ما بني حتليل الواقع وحتليل أصحاب الشأن/املصلحة

1-  حتليل	الواقع – هو حتليل للعوامل اليت تؤثر على أهداف مشروع السياسة.  ويعمل أساسًا على 
حتليل السياق بشكل مستقل عن أصحاب الشأن/املصلحة. وباستطاعته أن يظهر الواقع:

قبل البدء يف وضع مشروع  السياسة؛ )أ( 
ويف مرحلة اختيار تنفيذ إسرتاتيجيات حمددة ذات صلة.  )ب( 

أو  العملية،  جّراء  املتأثرين  واملنظمات  لألشخاص  حتليل  هو   – املصلحة  أصحاب	 2-  حتليل	
املؤثرين عليها، أو الذين يساعدون يف تنفيذها. وينبغي أن يعاجل هذا التحليل املسائل التالية:  

اجلهات اليت يتوجب عليها املشاركة؛ )أ( 
)ب(  اجلهات الرئيسية اليت قد تؤثر على و/أو هلا مصلحة يف مشروع وضع السياسة، وبذلك 

جيب إدراجها يف التحليل )يالحظ أن هذا اجلزء من التحليل متداخل مع حتليل الواقع(؛
)ج(  اجلهات الرئيسية الفاعلة اليت قد تؤثر على إجناح او إفشال ختطيط أو تنفيذ أية اسرتاتيجية 

ذات صلة؛
)د(  الشركاء املنفذين، كليًا أو جزئياً، ألنشطة املشروع والضروريون لتحقيق التنمية املستدامة 

الطويلة األمد؛
الدوافع لكل من هذه اجملموعات واحلوافز املطلوبة إلشراكهم يف العملية؛ )ه( 

املتلقون الرئيسيون لنتائج املشروع. )و( 
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حتديد أهداف حتليل الواقع: إن حتديد غاية التحليل وكيفية استخدام نتائجه سوف  )ه( 
يساعد بشكل كبري على حتديد األهداف. فكثريًا ما تكون هذه األهداف شاملة لظروف 
الشباب وتغطي املناطق املتأثرة والعوامل املسببة واخملففة وأولويات العمل. وتضع العملية 
وصفًا كميًا ونوعيًا للظروف السائدة يف مناطق جغرافية حمددة على الصعيد الوطين أو 
دون اإلقليمي، أو أو على صعيد املقاطعات أو اجملتمع احمللي. وهذه بعض األهداف املقرتحة:

الظروف  تصف  ألهداف  هرمي  تسلسل  إىل  للمشاكل  اهلرمي  التسلسل  )1(  حتويل 
املستقبلية املرغوب فيها واملمكن حتقيقها بشكل واقعي؛

)2(  وضع األسس الختاذ القرارات بشأن تداخالت بديلة تهدف للتأثري على احلالة القائمة 
وإىل تفعيل أكرب للسياسة والربامج القائمة؛ 

وطين  وتوجه  موحدة  رؤية  وضع  إىل  ومنفذيها  والسياسات  القرار  صناع  )3(  إرشاد 
اسرتاتيجي قائم على الدالئل مستوحى من صميم الواقع العلمي لصياغة السياسات 

والربامج الوطنية، إضافة إىل تنفيذ هذه الرؤية ورصدها؛

بينهم،  من  عرضة  األكثر  على  املؤثرة  واملتغريات  الشباب  حلالة  الكمي  )4(  التحديد 
ووصف ظروف الشباب وأسرهم، وجمتمعاتهم؛ 

أو  املشاكل  على  سلبا  أو  إجيابًا  تؤثر  اليت  والعوامل  التعاون  اسرتاتيجيات  )5(  حتديد 
االسرتاتيجيات، واملؤشرات للرصد والتقييم؛

)6(  التحديد الكمي آلثار املشاكل وإبراز كيف ميكن تغيري طبيعتها وحجمها بفرتة زمنية 
معينة؛

)7(  حتديد األدوار والربامج ونطاق التغطية، والنهج املتبع للهيئات احلكومية واملنظمات 
املدين  اجملتمع  ومنظمات  الدينية  واهليئات  احلكومية،  غري  واملنظمات  الدولية، 
مع  مشاركتها مستقبليا  املمكن  من  اليت  أو  حاليا  املتواجدة  الشبابية  واجملموعات 

الشباب؛

)8( ترتيب املشاكل احملددة حبسب األولوية؛

)9( حتديد املناطق اجلغرافية حبسب األولوية؛

لرصد  والالزمة  األساسية  اإلجراءات  ووضع  الفاعلة،  والربامج  السياسات  )10(  حتديد 
آثارها والتغريات على أرض الواقع.

تنظيم وتنفيذ عملية حتليل الواقع )و( 

كما سبق أن ذكرنا، إّن حتديد الغاية واألهداف للتحليل ترسي األسس لوضع خطة عمل تتضّمن 
مجيع مراحل التحليل. ولذلك ينبغي اختاذ القرارات املتعلقة بالعناصر التالية:

للشباب  العاملي  العمل  برنامج  إطار  إىل  استنادًا  وطنيًا  )حيدد  املفاهيمي  )1( اإلطار 
وأولوياته واملؤشرات املقرتحة(؛
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)2( خطة العمل؛  

)3( منهجية الدراسة؛

)4( تنقية وحتليل املعلومات اجملموعة؛

)5( تكاليف الدراسات وامليزانية املفصلة؛

)6( كيفية نشر املعلومات؛

)7( القيادة  العملية؛

)8( اإلدارة واملساءلة؛

)9( الرصد وأنشطة املتابعة.

ويف سياق تنظيم عملية التحليل جيب حتديد ما يلي:

- طبيعة البيانات واملعلومات ذات الصلة وتصنيفها ومنهجية جتميعها؛

-  منهجية التحليل وربط النتائج لتقييم الوضع، وهذا يستوجب انتقاء جمموعة القواعد أو 
املعايري املعتمدة وطنيًا ملقارنة الوضع الفعلي بها؛

- دور الشركاء الرئيسيني يف عملية التحليل؛

-  مدى املشاركة الفاعلة للشباب وجمالسهم ومنظماتهم يف هذه العملية وكيفية متكينهم 
وتطويرهم.

حتديد وحتليل املشكلة )ز( 

إن "شجرة املشكلة" هي نهج ختطيطي يستند على حتديد االحتياجات، لكنه ال يرتجم املشاكل 
بشكل تلقائي إىل أهداف إمنا يستند إىل إجراء حتليل صحيح وكامل للوضع القائم. ينبغي أن 
املسفيدة  األطراف  وأنشطة  ومصاحل  واحتياجات  النظر  لوجهات  وفقًا  القائم  الوضع  يفسر 

واملعنية. ومن الضروري أن يقبل املعنيون باخلطط ويلتزموا بتنفيذها. 

وريثما تنفذ عملية التحديد والتحليل، يبقى اجملال مفتوحا باستمرار الختاذ خطوات خمتلفة، 
وتقدمي أفكار جديدة ومساهمات من األطراف املعنية. وينبغي أن يتبع حتليل "شجرة املشكلة" 
)الرسم البياين 5(99 ختطيطًا فعليًا للمشروع مع استخدام لنهج "اإلطار املنطقي" على سبيل 
املثال. كما ينبغي حتليل قدرات ونوايا أصحاب الشأن/املصلحة عالوة على السياق املؤسسي 

األوسع جلعل اخليارات ذات الصلة والواقعية ممكنة وقابلة للتنفيذ. 

حتليل املشكلة وهو أمٌر ذو أهمية كربى فيما يتعلق بتخطيط املشاريع. وهو األساس واملربر 

MDF. MDF Tool: Problem Tree Analysis. Online publication. http://www.toolkitsportdevelopment.org/html/resources/91/910EE48E-  )99(
 350A-47FB-953B-374221B375CE/03%20Problem%20tree%20analysis.pdf
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لتصميم املشروع. ويشتمل حتليل املشكلة على: 

- التحقق من موضوع التحليل؛

- حتديد املشاكل املتصلة بهذا املوضوع؛

- إحصاء مجيع املشاكل املستدركة من مجيع املشاركني؛

- إنشاء تسلسل هرمي للسبب - واألثر بني املشاكل؛

- تقدمي رسم ختطيطي لعالقة السبب باألثر.

األسباب وأثارها الرسم البياين 5- شجرة املشكلة – 

حتليل الواقع: اإلطار اإلجرائي

يف نطاق العملية، على التحليل أن يصور الواقع بشكل دقيق آخذا بعني االعتبار ما يلي:
)1(  واقع الفئات املتأثرة، خاصة املهمشة منها، شابات وشبانًا، يف مجيع القطاعات ذات الصلة 

والقطاعات الفرعية على الصعيد الوطين واحمللي؛
)2(  األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية واالجتماعية والثقافية اليت تؤثر بشكل مباشر أو 

غري مباشر على هذه الفئات؛

املشكلة	الرئيسية

تأثريات	املشكلة	الرئيسية

أسباب	املشكلة	الرئيسية
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)3(  منهجية مجع املعلومات، الكمية والنوعية، وتنقيح البيانات وتعديل هيكلتها حيثما يكون 
ضروريا؛ 

)4(  تعريف بعض )حوايل مخسة( الشروط اليت تتعلق بكل مشكلة رئيسية وتصنيفها حسب 
أولويتها بالنسبة للشباب والدولة؛

)5( تنظيم الشروط وفقا للعالقة بني أسباب املشكلة وآثارها؛

)6( إعادة صياغة املشاكل بشكل أهداف تبعا هلرميتها وأولويتها؛

)7( التحقق من املنطق ومعقولية العالقة بني الوسيلة والنتيجة؛

)8( حذف أو تعديل األهداف غري القابلة للتحقيق ضمن سياق السياسة املعلنة؛

)9( طرح احللول والبدائل القابلة للتحقيق؛

)10( إضافة أهداف جديدة بعد عملية التقييم أو إذا أستدعت الضرورة ذلك.

االقرتاحات  بعض  يف  التحليل  لعملية  والنوعية  الكمية  البيانات  منهجيات جلمع  تتوفر عدة 
تبعا  املنهجيات  هذه  تعدل  أن  البديهي  من   .100)USAID(/ويليمسن عن  مقتبس   18 )اإلطار 

للسياق الوطين أو احمللي أو وضع الشباب. 

 .USAID / Williamson 55 – 59 )100(

اإلطار 18- استخدام جمموعة من املنهجيات جلمع البيانات
حني يتخذ القرار املتعلق باملعلومات األساسية اليت يتعني مجعها، ختتار اللجنة املنظمة منهجيات 
خمتلفة جلمع البيانات وفقا لالحتياجات وأهداف حتليل الواقع. وعادة ما ُتستخدم نهوج خمتلفة 

جلمع وحتليل املعلومات الكمية والنوعية. 
	نهج	مجع	البيانات	الكمية	 .1

لتقدير حجم  لألسر  االستقصائية  املسوحات  •  استخدام قاعدة البيانات )baseline data( من 
الفئة املستهدفة؛

•  إجراء مسح سكاين للشباب وانتشارهم اجلغرايف عن طريق خدمات نظام املعلومات اجلغرافية 
)GIS)؛

• استخدام بيانات اإلحصاء؛
• استخدام  قواعد بيانات املنظمات الدولية والوطنية لتقدير حجم فئة الشباب السكانية؛

•  استخدام قواعد بيانات املنظمات الدولية والوطنية إلحصاء التدخالت ومواضيع أخرى ذات 
عالقة؛

• استخدام النمذجة اإللكرتونية؛
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وجيدر التنويه أنه من الضروري عند إجراء أي حتليل للواقع وقبل الشروع يف مثل هذه العملية 
أن يتحلى فريق العمل املسؤول بالفهم الكامل والواضح للرتكيبة االجتماعية والثقافية والسياسية 
واالقتصادية وأن يضع يف اعتباراته مجيع االحتماالت والبدائل، وأن تكون املنهجيات املعمول 
فيها ميدانيا مقبولة من مجيع األطراف املشاركة واملعنية، كذلك املتأثرة ولكن غري املشاركة.

6- حتليل مقارن لعملية وضع السياسات: سيناريوهات بديلة
طبيعة حتليل عملية السياسة أمر سياقي بامتياز، ألنه يعمل يف إطار موضوع حمدد تتفاعل فيه 
ذا  دورًا  النوعية  املنهجيات  تلعب  السبب،  ومؤسسات. وهلذا  أطراف معينة من جمموعات 

أهمية خاصة، فهي تسمح للباحث او احمللل دراسة القضايا اخملتارة بعمق وبشكل مفصل.

أما السمة البارزة لتحليل مقارنة عملية السياسة، فهي تكمن يف تنوع املنهجيات املستخدمة، 
وختتلف باختالف املواضيع والسياق اجلغرايف أو الثقايف أو السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي. 
وبسبب هذا التنوع الكبري، حيرص احملللون على العمل بشكل متناسق ومركز، يف إطار املقارنة، 
على العمليات اليت من خالهلا حيدد النطاق وتطلق املبادرة وتوضع وتنفذ السياسة101. ومن أهم 
بتوصيات  للخروج  ومقارنتها  وحتليلها  املكتسبة  اخلربات  دراسة  هو  املقارن  التحليل  أهداف 
عملية وقابلة للتطبيق من أجل تعميم األسس لتحسني أداء عملية صنع السياسة وتنفيذها 

ورصدها وتقييمها102.

 Cyr, A. & deLeon, P. (1975). Comparative Policy Analysis. This article was an introduction for the December 1975 issue of   )101(
  Policy Sciences, Vol 6, No. 4. Rand publication. http://www.rand.org/pubs/papers/2008/P5458.pdf

)102( األمم املتحدة )اإلسكوا(، )2010(. حتليل مقارن ملشاركة اجملتمع املدين يف السياسة العامة يف بلدان عربية خمتارة. نيويورك. ص 4.

• إحصاء قائمة املنظمات الشبابية؛
•  إحصاء قائمة املنظمات املعنية واألسر وجمتمعات الشباب املهمشني وذوي احلاجات اخلاصة، 

واملنتشرة جغرافيا.
	نهج	مجع	البيانات	النوعية	 .2

• استعراض مستفيض للمؤلفات ذات الصلة بالشباب على صعيد الوطن أو دونه؛
•  مقابالت وطنية ومقاطعية ملمثلني من املؤسسات الرئيسية، مثل احلكومة واملنظمات واجملتمعات 

احمللية؛
• مقابالت معمقة مع الشباب وراعيهم؛

•  مناقشات جمموعات الرتكيز مع اخملربين الرئيسيني )مثل أعضاء اجملتمع احمللي، والعاملني يف  
املنظمات غري احلكومية، واألهايل، والشباب(؛

•  دراسات تضم الشباب اخلارج عن النظم الرسمية واالجتماعية )مثل الشباب املتسربني من 
املدارس واجملتمع، وشباب الشوارع وغريهم من الذين ال مأوى هلم وغريهم من الذين ال حيتمل 

أن يكونوا ممثلني يف اإلحصاءات الرسمية(.
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وكما تأكد املقولة: "لتحسني الشيئ، يتوجب قياسه أوال"، تشري التجارب إىل أن القيام بعملية 
املقارنة على املستوى الوطين واحمللي يساعد بشكل فاعل على إبقاء اجلهود يف املسار الصحيح 
حنو حتقيق األهداف، وتشجيع أصحاب الشأن/املصلحة على االهتمام املتواصل، وإعطائهم 
اإلنذار املبكر إلحتمال فشل أو جناح االسرتاتيجية املتبعة، وتدعيم التحفيز، وشحذ املساءلة، 
واملساعدة على ختصيص املوارد على حنو أكثر فعالية. أما على الصعيد الدويل، فإن هذه 
العملية )بني بلدين أو أكثر( تعطي مؤشرًا على نقاط القوة والضعف لكل بلد. وتساعد على 
تطوير أدوات التقييم ومعايريه، وعلى تبادل اخلربات واّتباع أفضل املمارسات، كما تبني هذه 
العملية ما ميكن حتقيقه من الناحية العملية، وتوفر املعلومات لكل من احلكومات واجملتمعات 
هذه  تشري  كما  السياسة.  أهداف  حتقيق  على  والعمل  التحفيز  يف  يستخدموها  كي  املدنية 
التجارب أيضاً إىل أن نقص البيانات ذات الصلة، خاصة املصنفة منها، قضية شائعة ومتكررة103. 

ويف العقدين األخريين أجريت عدة حتاليل مقارنة للسياسات الوطنية للشباب، لكّن أهمها هو 
التحليل )اإلطار 19(104 الدويل الذي استكمل سنة 2005 وضم اثنيت عشرة دولة من مجيع أقطار 
أو أنها كانت يف  العامل. وكانت الدول املشاركة قد تبنت سياسة وطنية للشباب ألول مرة، 
مرحلة مراجعة وتطوير سياساتها املاضية. يقارن التحليل املشاكل واملمارسات اليت ينطوي 
عليها وضع وتنفيذ وتقييم سياسات الشباب. كما تعطي هذه الدراسة للخرباء وصناع السياسات 
يف احلكومات واملنظمات اإلمنائية الوطنية والدولية، ومنظمات الشباب واملؤسسات املتخصصة 
حملة عامة عن كيفية إدماج سياسات الشباب على املستوى الدويل والوطين. وبسبب حجم 
والدروس  واإلستنتاجات  واملشاكل  التحليل  ملخص خطوات  أدناه  املثال  يف  ذكرنا  الدراسة 
الكاملة من خالل  الدراسة  أن يطلع على  القارئ  وباستطاعة  املمارسات.  وأفضل  املستقاة 
الرابط االلكرتوين املعروض أدناه، وأن يستشف العرب وينظر إىل سيناريوهات خمتلفة وبديلة، 

عن كل دولة حسب خصوصيتها.

http://www.unicef.org/lac/spbarbados/Planning/Global/Youth/en-NeuICNYPComparativeStud-   
 yonNYPsaktuell-2005.pdf

 UNICEF, (2007). Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries. Report Card 7. UNICEF,  )103(
Innocenti Research Center. Online publication. http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc7_eng.pdf

 ICNYP / GTZ- BMZ (2005). COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL YOUTH POLICIES. Sectoral Project ““Promotion  )104(
of children and youth as a target group in development cooperation”. GTZ online publication. http://www.unicef.org/lac/

   spbarbados/Planning/Global/Youth/en-NeuICNYPComparativeStudyonNYPsaktuell-2005.pdf

اإلطار 19- مثال عن حتليل مقارنة للسياسات الوطنية للشباب

أجرت األمانة العامة للمجلس الدويل لسياسة الشباب الوطنية )ICNYP( هذه الدراسة بالتعاون 
يف  مستهدفة  كفئة  والشباب  باألطفال  "النهوض   )GTZ/ BMZ( أملانيا  يف  القطاعي  املشروع  مع 
التعاون اإلمنائي"، ودامت الدراسة ما يقرب الثمانية أشهر من أوائل شهر نوفمرب/تشرين ثاين 2004 

إىل أواخر مايو/أيار 2005 وكانت الدراسة فريدة من نوعها على عدة أصعدة:
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•  ألول مرة جيرى حتليل مقارن للسياسات الوطنية للشباب على املستوى الدويل تضم الكبار 
والشباب يف دراسة مشرتكة؛

•  تشمل منهجية الدراسة البحوث وإجراء مقابالت مع ممثلني من الوزارات املسؤولة عن الشباب 
ومنظمات الشباب الوطنية املنسقة ملنابر تأثري السياسات الوطنية الشباب. 

وفيما يلي سبع خطوات اختذتها الدراسة: 
1- استعراض للمعايري الدولية املتعلقة بالسياسة الوطنية للشباب؛

2- حتليل دويل بشأن اإلجراءات الرامية إىل تعزيز السياسة الوطنية للشباب؛
3- حتليل إقليمي بشأن اإلجراءات الرامية إىل تعزيز السياسة الوطنية للشباب؛

4- انتقاء املعايري إلجراء التحليل القطري للسياسة الوطنية للشباب؛
5- حتليل مقارن لإلجراءات القطرية لتنفيذ السياسات الوطنية للشباب؛

6- عرض أفضل املمارسات للسياسات والربامج الوطنية للشباب؛
7-  اقرتاح بشأن املعايري والشروط واخلطوات املرتبطة يف تنفيذ السياسات الوطنية للشباب.

نتائج	التحليل:
1-  على الصعيد الدويل، أبرز ما توصل إليه حتليل اإلجراءات الرامية إىل تنفيذ السياسات الوطنية 
للشباب هو أن حوايل 30 يف املائة من الدول االعضاء يف األمم املتحدة )155 بلدا يف عام 2001( اليت 
قامت بصياغة سياساتها الوطنية للشباب لديها سياسات وطنية شبابية شاملة ذات طبيعة عرب 
قطاعية، وحوايل ثلث الثالثني يف املائة من هذه الدول يتمتع مبشاركة نشطة للشباب يف عملية 
السياسة الوطنية ذات الصلة. أما الثلثني اآلخرين فمعظمهم تسيطر وتهيمن عليهم احلكومات 
املعنية وال دور يذكر ملشاركة الشباب يف تلك السياسات. أما الدول االعضاء املتبقية ونسبتها 70 
يف املائة واليت متتلك سياسة وطنية للشباب، فسياساتها ذات طبيعة قطاعية حمدودة، منحصرة 
يف الوزارة املسؤولة عن الشباب وليست مرتبطة بالوزارات األخرى اليت تقدم خدمات للشباب 

مثل التعليم والعمل والصحة وغريها؛
2-  على الصعيد اإلقليمي، قام عمل دؤوب منذ "السنة الدولية للشباب" يف 1985 لتعزيز السياسات 
والربامج الشبابية الوطنية املتكاملة والشاملة وعرب القطاعية، لكن التطور احملرز كان متفاوتاً. 
ففي بلدان الكومنولث )Commonwealth( كان التقدم نتيجة ملبادرة برنامج الكومنولث للشباب 
واجتماعات وزراء الشباب للكومنولث منذ عام 1990. كذلك يف بلدان أوروبا الغربية، فقد أحرز 
التقدم نتيجة عدة مبادرات من قبل إدارة اجمللس األورويب للشباب والرياضة واملؤمتر اليت أقامته 
للوزراء األوروبيني املسؤولني عن الشباب والحقا لربنامج االحتاد األورويب للشباب وكذلك الورقة 
البيضاء احملررة عن الشباب. يف الواقع، إن إدارة اجمللس األورويب للشباب والرياضة قامت بتقييم 
السياسات الوطنية للشباب يف بعض دوهلا األعضاء، مثل إستونيا، فنلندا، ليتوانيا، لكسمربغ، 

مالطة، هولندا، النرويج، رومانيا، إسبانيا والسويد؛
3-  يف الواقع، إن معامل السياسة الوطنية للشباب تبدو خمتلفة متاما إذا ما نظرنا إىل مناذج اجمللس 
)CYP( فهو  الربنامج  أما  أخرى.  )CYP( ومناذج  للشباب  الكومنولث  وبرنامج   )COE( األورويب 
يغطي عددا أكرب من البلدان، 54 بلدا من أفريقيا، وآسيا ومنطقة البحر الكارييب، وأوروبا واحمليط 
اهلادئ. وطبق منوذج CYP هذا الربنامج على بلدان مثل جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا، وبنغالدش 
وماليزيا وباكستان يف آسيا، وجامايكا، ومجهورية الدومينيكان يف منطقة البحر الكارييب. وعلى 
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الرغم من التقدم الكبري يف املناطق املذكورة أعاله، يبقى التقدم ضعيفا وخجوال يف مناطق غريب 
آسيا وأفريقيا الناطقة بالفرنسية )francophone( وأوروبا الشرقية، نظرًا لعّدة مشاكل تعاين منها.

من أبرز هذه املشاكل ما يلي:
1-  أواًل، إعطاء جملس الوزراء العرب للشباب والرياضة  ومؤمتر وزراء الشباب والرياضة يف "أفريقيا 
الناطقة بالفرنسية للمجتمعات احمللية" اهتمامًا متواصاًل للشباب يف سياق الرياضة على حساب 

السياسة الوطنية للشباب؛ 
وأوروبا  آسيا  منطقة غريب  ناشط يف كل من  تطوير جمتمع مدين  املقدرة على  2-  ثانياً، عدم 
الشرقية يشكل معضلة كبرية لدول تلك املناطق يف وضع سياسات وطنية للشباب، مع الرتكيز 
على مشاركة الشباب الفعلية. وتشري التجارب إىل أنه يف غياب جمتمع مدين ناشط، تواجه 
العديد من البلدان مشاكل يف وضع وتنفيذ سياسة وطنية فعالة ذات طبيعة عرب قطاعية 

ومبشاركة الشباب يف مجيع املراحل، كما أن القيود السياسية لعبت دورًا يف تلك املناطق.

وفيما يتعلق بتحليل املقارنة لإلجراءات القطرية لتنفيذ السياسات الوطنية للشباب، تشري تقارير 
األمانة العامة )ICNYP( إىل ما يلي: 

1-  إن عدة حكومات مثل جنوب أفريقيا، وكينيا، وكذلك البحرين مؤخرًا، أخذت يف عني االعتبار 
وجهات نظر ورؤى الشابات والشبان يف بالدهم إلدراجها يف صياغة وتصميم "السياسة الوطنية 
للشباب". كما أنها أعطت أولوية لتشجيع مشاركة الشباب الفعالة يف عملية صنع القرار ويف 

حياة اجملتمع كجزء من السياسة الوطنية؛
وضع  عملية  يف  الشباب  إلشراك  استباقيًا  نهجًا  تتخذ  مل  األخرى  احلكومات  من  العديد  2-  إن 
السياسة الوطنية. وبولندا هي أقرب مثال هلذه احلالة، فبالرغم من أنها قامت بدعم إنشاء 
"جملس الشباب البولندية"، لكنها عينت فريقا من أساتذة اجلامعات إلعداد مشروع السياسة 
الوطنية يف غياب مشاركة الشباب النشطة هلذه العملية. ومنوذج بولندا نهج متبع يف كثري من 
الدول اليت  تعترب أن مشاركة الشباب تهديد لعملية السياسة الوطنية. واملثري للدهشة أن هناك 
عدة بلدان يف أوروبا ليس لديها سياسات وطنية للشباب، إمنا جمموعة قطع متناثرة من هذه 
السياسية لوضع سياسة وطنية شاملة ومتكاملة ومبشاركة  اإلرادة  تفتقد  أنها  السياسة: كما 

الشباب أيضا؛
3-  إن حوايل ثلث البلدان املالكة لسياسة وطنية للشباب اعتمدت سياستها من قبل برملاناتها.  أما 
الثلثني املتبقيني فقد اعتمدا من قبل اجمللس الوزاري و/أو رأس الدولة. والعديد من الدول اليت 
اعتمدت فيها السياسة الوطنية للشباب كقانون، كرست جزءًا من هذا القانون التنموي لدعم 
أمريكا  الصلة. مثال على ذلك دول  الشباب، وللخدمات ذات  الشبابية، ومشاركة  اجلمعيات 
الالتينية: ككولومبيا واملكسيك، ويف أفريقيا كجنوب أفريقيا وكينيا، ويف أوروبا مؤخرًا ككوسوفو؛

4-  من حيث الشكل واملضمون: هناك أيضا بعض االختالفات األساسية يف األمثلة الواردة يف تشريع 
الشباب من بعض احلكومات يف أمريكا الالتينية: ككولومبيا وبوليفيا، وكوستاريكا، وإكوادور، حيث 
تتضمن هذه القوانني الشبابية أطرًا واسعة وشاملة لعدة قطاعات. كما حتتوي على تعريف 
عن  املسؤولة  احلكومية  واهليئة  الصلة،  ذات  والربامج  للسياسات  ونظام  وحقوقهم،  للشباب 
الشباب )وزير أو نائب وزير، وزير الدولة للشباب إخل(، واخلدمة الطوعية الوطنية والتنسيق، 
وجملس املنظمات الشبابية الوطنية ومشاركة الشباب يف عملية صنع القرار، والتمويل، والتوعية 

يف املقاطعات والبلديات؛
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5-  من حيث التقدم احملرز والعقبات: عرب عدد قليل من احلكومات مثل كينيا، وماليزيا، وكولومبيا، 
أثر هذه  كما حددت  السابقة.  للشباب  الوطنية  السياسة  تأثري  إطار  يف  التقّدم  والنمسا عن 

السياسة على حتسني: 
)أ( اجملتمع؛

)ب( حالة الشباب بصفة عامة؛
)ج( حالة اجملموعات الفرعية من الشباب.

6-  من حيث وضع املؤشرات: مل تضع معظم الدول بشكل منهجي قائمة سلسلة النتائج واملؤشرات 
لقياس نتائج السياسات الوطنية للشباب. وجيب معاجلة هذه املسألة بقدر أكرب يف املستقبل من 

خالل اجلهود االستشاراتية املتعلقة بهذه السياسة.  
)أ(  يف إطار السياسات وخطط العمل وتعزيز برامج الشباب: من الضروري حتديد مؤشرات 
والفئات  الوطين  للتمكن من قياسها. وهناك مؤشرات متوفرة على املستوى  النتائج 

املستهدفة اليت ميكن استخدامها للقيام بهذه العملية؛
أفريقيا  وجنوب  وباكستان  وماليزيا  وكينيا  واهلند  وكولومبيا  البحرين  من  كل  )ب(  تقوم 
وأوغندا وأوروغواي بتقييم السياسة الوطنية للشباب وخطط العمل املناطة بها بشكل 

غري منتظم، ونادرًا ما استخدمت مؤشرات لألداء؛
أثر  لتقييم  ومنهجية  املؤشرات  قائمة من  اليت وضعت  الوحيدة  الدولة  ماليزيا  )ج(   كانت 
يف  والتعديالت  التنقيحات  من  عديد  يف  قامت  أنها  كما  للشباب،  الوطنية  السياسة 

سياستها الشبابية على مدى العشرين عاما املاضية؛  
)د(   إن معظم البلدان اليت مت استعراضها يف هذه الدراسة كانت إما يف بداية عملية تطوير 
السياسة الوطنية للشباب، أو أنها مل تتطور بعد جمموعة املؤشرات املنهجية لتقييم أثر 

السياسة على كل منها.
7-  وقد ُوجد يف عدد قليل من البلدان اهتماما باملشاركة الكاملة للشباب. وساعدت عملية حتليل 
املقارنة والتقييم هذه يف عملية إعادة التوجيه للبلدان املشاركة، ولكن ما زال كثري من البلدان 

حباجة إىل اختاذ مثل هذا اإلجراء.
املشاكل اليت تعاين منها الدول ذات خربة بالسياسة الوطنية للشباب 

مشاكل  مع  للتعامل  والسياسات  التشريع  توجه  والرؤية وضعف  السياسية  اإلرادة  1-  غياب 
للشباب  الوطنية  السياسة  إطار  يف  قطاعي  عرب  ونهج  أسس  على  الشباب  وإمكانيات 

وتعميمها يف خطط التنمية العامة؛
2-  غياب تطبيق إطار مفاهيمي وخطة متابعة لتصميم وتنفيذ وتقييم سياسة وطنية متكاملة 
للشباب تعتمد على خمتلف السياسات القطاعية ذات الصلة والتابعة للمؤسسات الوطنية 
مجيع  على  احلكومية  غري  الشباب  منظمات  عن  فضاًل  واحمللية،  اإلقليمية  واملنظمات 

املستويات؛
3-  اخنفاض دعم امليزانية لتصميم وتقدمي مثل هذه السياسات الوطنية للشباب إىل اجلهات 
التنمية  عملية  يف  واإلمكانات  الشباب  قضايا  وتهميش  املستويات،  على مجيع  املستهدفة 

الوطنية العامة؛
غري  ومنظماتهم  الشباب  سيما  ال  الشأن/املصلحة،  ألصحاب  الكافية  املشاركة  4-  ضعف 
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احلكومية، يف عملية صياغة الرؤية واالسرتاتيجيات، فضاًل عن خطط لتنفيذ وتقييم السياسة 
الوطنية املتكاملة للشباب؛

5-  نقص يف توفري فرص التدريب للكوادر الوطنية  يف الوزارات املعنية بالشباب واملنظمات ذات 
الصلة، لتعزيز القدرات على تصميم وتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للشباب وعلى التعامل 

بفعالية مع احتياجاتهم وتطلعاتهم؛
6-  مشاكل يف حتديد الشباب وجمموعاتهم الفرعية واحتياجاتهم وتطلعاتهم، وكذلك يف التمييز 

بني األطفال والشباب يف هذا الشأن وعدم اخللط بني الفئات؛
8-  عدم وجود منهجية الستعراض املشاكل الوطنية واحتياجات الشباب مستندة إىل قاعدة 

بيانات ومؤشرات قطاعية وعرب قطاعية شاملة؛
9-  ضعف الربط بني قضايا الشباب وأولوياتهم يف إطار عملية السياسة الوطنية، مثل التعليم 

والعمالة والصحة، فضاًل عن احلد من الفقر، والتكامل االجتماعي وبناء املواطنة؛
متكن  زمنيًا  مرتبطة  مراحل  تتضمن  الوطنية،  السياسة  لتنفيذ  زمنية  10-  غياب خطة عمل 

الشباب من املشاركة يف مجيع جوانب هذه السياسة؛
11-  غياب املعرفة يف مناذج أفضل املمارسات من أجل إشراك الشباب يف مجيع جوانب عملية 

السياسة وكذلك اإلجراءات الرامية إىل تعزيز مشاركتهم.  

أفضل	املمارسات
يف هذا الصدد، تعد جتارب دول جنوب أفريقيا وكينيا وماليزيا واهلند وباناما وكولومبيا والبحرين 
لتعزيز وتفعيل مشاركة  املمارسات وميكن استخدامها كنماذج  وأملانيا من أفضل  والسويد  واألردن 

الشباب يف السياسة الوطنية ذات الصلة. 

الدروس	املستفادة
الوطنية  السياسة  وتطوير خطة عمل  وتقييم  وتنفيذ  املتعلقة يف صياغة  املستفادة  الدروس  أهم 
للشباب هي بالدرجة األوىل أن تويل أكثر البلدان اهتمامًا أكرب مبشاركة الشباب الناشطة يف مجيع 
مراحل وجوانب السياسة الوطنية، وأن تلتزم بشكل واضح ومستمر يف توفري التمويل الكايف وتنفيذ 

خطة عمل السياسة بطرق فعالة.
من الدروس املستفادة األخرى احلاجة إىل وضع تعريف قانوين واقعي وموحد للشباب من أجل 
على  تؤثر  اليت  التعريف  طريقة  ذلك  على  مثال  للشباب.  الوطنية  السياسة  وتنفيذ  ختطيط 
اخلدمات اإلصالحية اليت متارسها األنظمة مع اجملرمني الشباب، وهذا االختالف القطاعي بتعريف 

الشباب خيلق مشكلة رئيسية يف العديد من البلدان.

االستنتاجات
االستنتاجات كثرية ولكن أهمها ما يلي: 

1-  أّن بإستطاعة السياسة الوطنية للشباب توفري رؤية جديدة ووجهة حمددة لتحسني واقع 
الشباب من اجلنسني على الصعيد الوطين واملقاطعي واحمللي والقطاعي، فضال عن تعزيز 
وجهة الربامج ذات الصلة وتنفيذ تلك الرؤية من قبل أصحاب الشأن/املصلحة وبالشراكة 

معهم وفيما بينهم؛
2-  أن حتليل مقارنة السياسات، بالرغم من صعوبة حتديد مفهومه وتطبيقه والوقت واملوارد اليت 
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7- حتديد أولويات وأهداف السياسة 
من  حتديد جمموعة  مبوجبها  يتم  عامة  لسياسة  إطارًا  للشباب  العاملي  العمل  برنامج  يوفر 
األولويات اليت تهدف إىل ضمان توفر الفرص بشكل متساٍو بني الشابات والشبان، وللوصول 
إىل االستخدام األمثل إلمكانياتهم كأفراد أو كشركاء يف عملية التنمية. وتساعد هذه األولويات 
على إحداث توازنات، كما أنها تقلل من اإلقصاء االجتماعي للشباب، وخاصة الشابات منهم 
وذوي احلاجات اخلاصة والفئات األكثر تهميشًا. كما تعمل على استيعاب ديناميكية الشباب 
بشكل إجيايب وتوفري إطار للسياسة واملبادئ التوجيهية للعمل الوطين والدعم الدويل من أجل 

حتسني واقع الشباب من اجلنسني. 

لتطوير  توجيهي  كإطار  للشباب  العاملي  العمل  برنامج  اإلسكوا  يف  األعضاء  الدول  اعتمدت 
التنمية الشبابية على الصعيد الوطين. ولكي حتقق هذه الدول التنمية املرجوة وختطط لدور 
شبايب فاعل على مجيع األصعدة الوطنية واحمللية، عليها  أن تتبىن نهجًا شاماًل ومتكاماًل عرب 
قطاعي، من خالل تطوير سياسة وطنية ذات صلة جتسد الرؤية املستقبلية عن دور الشباب 

يف تلك الدول، وتهدف إىل حتقيق طموحاتهم والوفاء باحتياجاتهم يف السياق الوطين العام. 

بدرجة أوىل، تعترب السياسة الوطنية للشباب تعبريًا عن التزام الدول جتاه هذه الفئة من خالل 
رؤية وطنية مشرتكة هلم. حتدد هذه السياسة أولويات الشباب وأدوارهم وأهدافها االسرتاتيجية 
ضمن إطار برنامج العمل العاملي ويف السياق الوطين. ويف هذا النطاق، على احلكومة توفري 
املوارد الالزمة لتنفيذ خطة عمل السياسة وأنشطتها لتلبية احتياجات الشباب وطموحاتهم.  
ونظرًا لطبيعة قضايا الشباب، تعمل السياسة الوطنية للشباب على حتديد مجلة من التدخالت 
والتدابري عرب القطاعية اهلادفة إىل حتقيق األهداف الكمية والنوعية اليت يتم إقرارها على 
احلياة  وإشراكهم يف  وإدماجهم  الشباب  السياسة إىل متكني  تلك  تؤدي  الوطين، كما  الصعيد 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة. 

تستند املقاربة املنهجية لإلطار املفاهيمي لسياسات الشباب إىل مخسة عشر جمااًل ذات أولوية 
حددها الربنامج العاملي للشباب. وتهدف هذه األولويات إىل ضمان توفري الفرص بشكل متساٍو 
للشباب من اجلنسني، من أجل االستخدام األمثل إلمكانياتهم كمستفيدين وشركاء يف عملية 
وضع السياسة الوطنية التنموية. يف حني تشكل هذه األولويات سياقات واسعة، إال أنها تعكس 

السياسات  ومنفذي  القرار  وصانعي  اخلرباء  يطلع  ألنه  العمليات  أهم  من  ُيعترب  يتطلبها، 
والفئات املستهدفة على سبل وسيناريوهات بديلة، وهو مُيّكن من الشروع يف صياغة واعتماد، 

وتعزيز، وتنفيذ، ورصد وتقييم العملية التشاركية للسياسة وحىت أعادة توجيهها؛
3-  أّن من املهم أن ال توضع أو يعمل بالسياسة الوطنية للشباب مبعزل عن القضايا الرئيسية 
اإلنسان،  حقوق  مثل  كافة،  الشأن/املصلحة  وأصحاب  واجملتمع  للحكومة  األولوية  ذات 
واإلصالح الدميقراطي، واحلكم الرشيد، والتنمية املستدامة، واحلّد من وطأة الفقر، والنهوض 
السياسة  عملية  على  وينبغي  وغريها.  واخلدمايت  والصحي  التعليمي  واإلصالح  بالعمالة، 
الوطنية تشجيع مشاركة الشباب يف كل مراحلها وعلى مجيع املستويات، خاصة يف حتديد 

القضايا واألولوية واختاذ القرارات.
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يف الوقت نفسه مدى التحديات اليت يعاين منها جيل الشباب مبختلف ثقافاتهم وتوجهاتهم.  
ومت إدراج تلك األولويات يف ثالث جمموعات، تطرقنا إليها بشكل مفصل يف الفصل األول من 
هذا الدليل )اجلدول 1(، وهي تساعد صانعي السياسات على انتقائها لتشكيل اإلطار العام 

للسياسة الشبابية. 

برسم خطط عمل متكاملة من  األولوية بطبيعة متشابكة تسمح  اجملاالت ذات  وتتميز هذه 
خالل اسرتاتيجيات تستهدف متكني الشباب وإدماجهم من أجل حتسني مستوى عيشهم. تقّدم 
هذه اجملاالت فرصًا يستوجب االستفادة منها، لكنها تضفي حتديات تستدعي إجياد حلول هلا. 
وحبكم ترابطها، تتواجد عالقة سبب ونتيجة فيما بينها، إضافة إىل مفعول استثمار مضاعف 

جملال على اجملاالت األخرى يف حياة الشباب. 

فعلى الرغم من أهمية حتديد األولويات الوطنية وربطها بتلك اليت اقرتحها إطار برنامج العمل 
العاملي لصياغة وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب، إال أن حتديدها يصري فارغًا من مضمونه إذا 
مل تتوفر هلا أهداف حمددة ذات إطار زمين معني. ووفقًا لطبيعة السياسة الشبابية فقد حدد 
برنامج العمل العاملي نوعني من األهداف: كمية ونوعية. وتكمن أهمية هذه األهداف يف أنها 
التخطيط  عملية  فعالية  ومدى  الوطنية  السياسة  أثر  لقياس  مؤشرات  وضع  على  تساعد 
والتنفيذ. كذلك تسمح يف تطوير االسرتاتيجيات وخطط عمل السياسة ضمن أجندة وطنية 
للشباب. إضافة إىل أّن املؤشرات املرجعية متكن من قياس خمرجات السياسة ورصدها عالوة 
األهداف  من  للشباب جمموعة  العاملي  العمل  برنامج  تّضمن  وقد  احملرز.  التقدم  تقييم  على 
الكمية والنوعية اليت تسعى السياسة الوطنية للشباب إىل حتقيقها105. ختتلف األهداف النوعية 
عن الكمية يف أنها بعيدة املدى وغالبًا ما يصرح عنها يف خطة التنمية الوطنية، وهي تتضمن 

بشكل عام ما يلي: 

حتقيق النمو االقتصادي والقضاء على الفقر؛ )أ( 

متكني املرأة والرجل وحتقيق التنمية البشرية العادلة واملستدامة؛ )ب( 

حتقيق اإلنصاف والتوزيع العادل للثروة على كافة املستويات. )ج( 

نظرًا لطبيعة قضايا الشباب، تتسم هذه األولويات واألهداف واملؤشرات ذات الصلة، الكمية 
والنوعية، بالطابع القطاعي أيضًا. لذا، ال بد من أن تصاغ السياسة الوطنية بنهج عرب قطاعي 
ضمن أطر السياسات القطاعية ذات الصلة، بشرط أن ال تتعارض وإطار برنامج العمل العاملي 
للشباب. وينطوي مفهوم سياسة الشباب عرب القطاعية على ربط جمموعة هذه السياسات 
لتعمل بشكل منسق تبعا لألولويات واألهداف االسرتاتيجية احملددة هلا. ونعطي مثااًل على ذلك 

عملية صياغة السياسة الوطنية للشباب يف فلسطني)اإلطار 20(106 

(  األمم املتحدة )اإلسكوا(. متابعة قضايا ذات أولوية يف جمال التنمية االجتماعية يف منطقة اإلسكوا: السياسات الوطنية للشباب.  105(
http://css.escwa.org.lb/sdd/1415/8a.pdf .)2011 ،الدورة الثامنة، البند 5 )ج( من جدول األعمال املؤقت. بريوت، )آذار/مارس

)106(  السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الشباب والرياضة، )2010(. االسرتاتيجتية الوطنية عرب القطاعية للشباب. االولويات واالهداف 
االسرتاتيجية، ص 46.
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اإلطار 20-  فلسطني- االسرتاتيجية الوطنية عرب القطاعية للشباب: األولويات 
واألهداف االسرتاتيجية

ملا كان شباب فلسطني هم أساس قوة اجملتمع الفلسطيين، ومصدر أمله يف إنهاء االحتالل وإقامة 
الدولة، وانطالقا من رؤية هذا القطاع املتمثلة باالستثمار يف قطاع الشباب من خالل متكينه من 
احلاضنة  والدميقراطية  إلبداعهم،  احملفزة  احلرية  تسوده  مبناخ  كافة،  اجملتمعية  للمصادر  الوصول 
السياسة  خملرجات  واستنادًا  فرصهم،  لتكافؤ  الضامنة  االجتماعية  والعدالة  الفاعلة،  ملشاركتهم 
الوطنية للطالئع والشباب )2006(، والنشاطات التشاورية بشأنها، وتطبيقاتها مع بعض املؤسسات 
العاملة مع الشباب، هذا من جهة، وبناًء على النشاطات اليت نظمتها وزارة الشباب والرياضة، 
وخاصة ورش العمل املتخصصة اليت مت اإلشارة إليها يف املنهجية، وحتليل الواقع، ومراجعة األدبيات، 
مت حتديد أربعة أهداف اسرتاتيجية لقطاع الشباب، تتقاطع مع عدد من اجملاالت احملددة يف القطاعات 
األربعة اليت تضمنتها القطاعات الرئيسية الواردة يف خطة احلكومة الثالثة عشرة. تغطي األهداف 
هي:  رئيسية  للشباب  القطاعية  العمل  )جماالت  تسعة حماور  إيرادها  سيتم  اليت  االسرتاتيجية 
املشاركة، املواطنة واالنتماء، والتعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة واإلعالم، وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، والبيئة، والرياضة والتعلم الالمنهجي، والرتويج(.

احلكومية  املؤسسات  مع  والتنسيق  التعاون  ومن خالل  والرياضة،  الشباب  وزارة  ستعمل  وعليه، 
اخملتلفة ومؤسسات اجملتمع املدين واملمولني ومؤسسات القطاع اخلاص على حتقيق األهداف العامة/

االسرتاتيجية التالية: 

أواًل-	تعزيز	وتوسيع	وتطوير	مشاركة	الشباب	والطالئع	يف	مجيع	جماالت	احلياة
يرمي هذا اهلدف جلعل الشباب والطالئع شركاء حقيقيني ورئيسيني يف صياغة السياسة الوطنية، 
تعزيز  يتضمن  كما  وتقييمها.  ومتابعتها  تنفيذها  يف  املشاركة  من  ومتكينهم  بقضاياهم  معنية  وهي 
اخنراط الشباب الفاعل واملسؤول يف متطلبات النضال التحرري بشكله السلمي الشعيب، واالستفادة 
من طاقاتهم اخلالقة يف عملية التنمية على املستويني احمللي والوطين وبناء املؤسسات. وسيتم ذلك 

من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:

الثقة  إعادة  من خالل  الوطنية،  السياسات  رسم  يف  للمشاركة  رئيسيًا  دورًا  الشباب  1-  منح 
للشباب؛

2-  تفعيل دور الشباب يف املشاركة يف صنع القرار من خالل استثمار طاقات الشباب يف قيادة 
جماالت العمل اخملتلفة؛

3- دمج عنصر الشباب يف اجملالس احمللية والبلدية واهليئات اإلدارية لألندية واملؤسسات؛

4- دمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت العمل وإنفاذ القوانني اليت حتقق ذلك؛

5-  حتقيق التوافق الوطين السياسي واجملتمعي )مبشاركة شبابية ريادية ختطيطًا وتنظيمًا وتنفيذًا، 
مبا  الدولة،  وإقامة  االحتالل  بإنهاء  املتمثلة  العامة(  الوطنية  األهداف  حتقيق  آليات  حول 
ينسجم مع التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومع القرارات الدولية خبصوص حق 

تقرير املصري وغريها من القرارات ذات الصلة؛

ويف  القرار،  يف صناعة  للشباب  مشاركة  أوسع  لضمان  الالزمة  والسياسات  التشريعات  6-  إقرار 
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اهليئات التمثيلية، السياسية والتشريعية واحمللية؛

7-  فتح قنوات احلوار مع القوى السياسية لضمان توحيد الرؤى والربامج اخلاصة باالحتادات الشبابية 
ذات الصفة احلزبية، مع الرؤى الوطنية العامة لقطاع الشباب.

8-  فتح قنوات االّتصال مع الشباب الفلسطيين يف الشتات )سوريا ولبنان مثاًل( وإشراكهم يف الرؤى 
والربامج.

ثانيًا-	تنمية	وتعزيز	قيم	املواطنة	واالنتماء	واحلقوق	املدنية	لدى	الشباب
وسيتم ذلك من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:

1- تطوير برامج توعية باحلقوق املدنية واملواطنة؛

القوانني والتشريعات اخلاصة باحلقوق املدنية، والفردية واجلماعية، ومتابعة تنفيذها  2-  تطوير 
على مجيع األصعدة، ووضع اإلجراءات الكفيلة مبمارسة املؤسسات التعليمية، واإلعالمية، 

والدينية، والثقافية هلذا الدور؛

3- تعزيز وتطوير الثقافة الوطنية واإلنسانية ونشرها بني الشباب والطالئع؛

4- تطوير مهارات املناصرة واملرافعة لدى القيادات الشبابية؛

5- تشكيل جمموعات ضاغطة النتزاع احلقوق الشبابية وتدريبهم على ذلك؛

6- تطوير مبادرات شبابية وطالئعية لتعزيز مفاهيم املواطنة واالنتماء؛

7- تطوير برامج لتنمية وعي الشباب والطالئع حبقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛

8-  إطالق محالت توعية رسمية وشعبية للرتكيز على قيم املواطنة، واحلد من مظاهر التعصب 
السياسي والفئوي واجلهوري والعشائري والديين؛

لوائح تنظيمية للعمل األهلي واحمللي تقتضي وجود  وإقرار  التطوعي،  العمل  9-  الرتويج لقيم 
برامج تطوعية للشباب؛

10-  اختاذ إجراءات رقابية على كل ما من شأنه تعكري أجواء الوحدة الوطنية، أو الرتويج ألي 
من أمناط التعصب؛

11-  وضع معايري وطنية موحدة )مبشاركة القوى احلزبية واجملتمعية( ألمناط الدعاية احلزبية، أو 
االنتخابية، وضمان عدم استغالل الشباب يف الصراعات الداخلية.

ثالثًا	-	متكني	الشباب	اقتصاديًا	واجتماعيًا	وسياسيًا
وذلك مبا يضمن توفري فرص عمل مالئمة، واحلد من تأثري البطالة والفقر على قطاع الشباب. وسيتم 

ذلك من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:
1- تطوير املشاريع الستيعاب الشباب وتوفري فرص عمل هلم؛
2- تطوير كفاءات الشباب من معارف ومهارات وسلوكيات؛
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3-  توفري التدريب والتأهيل املناسب للشباب لتمكينهم من مواجهة التحديات ومتطلبات سوق 
العمل والتغريات الكبرية على الصعد االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛

4- إصالح وتطوير منظومة التعليم وضمان ربط خمرجات التعليم بسوق العمل؛
5- حتقيق تكافؤ الفرص للجنسني يف جمال العمل؛

6- تطوير برامج اإلرشاد املهين لتوجيه الطلبة حنو التخصصات املطلوبة؛
7- تطوير التشريعات والسياسات الوطنية للعمل والتشغيل املعمول بها يف اجملاالت املتعّددة؛

8-  مكافحة الفقر والبطالة والعمل على أنظمة التوظيف، مبا يضمن تكافؤ الفرص، وحتسني 
أوضاع الشباب؛

9-  وضع إجراءات رقابية صارمة ملنع استغالل الشباب والفتيات يف سوق العمل، وضمان عدم 
تشغيل من هم دون سن الثامنة عشرة؛

الفتيات،  وخاصة  والشباب،  األطفال  ضد  املمارس  والتمييز  العنف  أشكال  كافة  10-  حماربة 
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

وتسهيل	 والطالئع	 للشباب	 املقدمة	 واخلدمات	 الربامج	 نوعية	 حتسني	 رابعًا-	
والرتوحيية	 والرتفيهية	 الرياضية	 اجملاالت	 وتشمل:	 عليها.	 وحصوهلم	 وصوهلم	
بتطبيق	التعلم	الالمنهجي	من	خالهلا،	والتعليم	املساند،	والصحة	العامة	والنفسية	

واإلجنابية،	والبيئية،	والثقافية
الشبابية  الفئات  مصاحل  يعزز  مبا  والعايل(  )العام  الفلسطيين  التعليمي  النظام  تطوير  التعليم: 
الرسالة اإلنسانية والوطنية والدميقراطية للشعب  ودورهم وحقوقهم يف اجملتمع، مع الرتكيز على 
لإلنسان  الفردية  والطموحات  اجملتمعية  االحتياجات  بني  يوازن  تعليمي  نظام  الفلسطيين، ضمن 
الفلسطيين يف ظل مبدأ احلق يف التعلم. وسيتم ذلك من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:

1-  تطوير النظام التعليمي العام، مبا يشمل املناهج واألنشطة، وتأهيل املدرسني والبنية التحتية 
للنظام التعليمي، بالشكل الذي يليب االحتياجات العقلية والنفسية واجلسدية للطلبة بشكل 

عام، وخاصة ضمن الفئة العمرية )15 - 18(؛
2- تطوير وتوسيع الربامج الالمنهجية يف التعليم املساند؛

الطاقات  الفردية مبا يستثمر  بالفروقات  ارتباطًا  والتدريب  العايل  التعليم  3-  النهوض بقطاع 
الشابة ضمن األولويات التنموية واالحتياجات اجملتمعية املتغرية. وتأهيل املؤسسات التعليمية 
األسرى  الشباب  ملنح  املناسبة  اآلليات  ووضع  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ودمج  الستيعاب 

فرصة إلكمال تعليمهم؛
4-  تعزيز اعتبار املدارس واجلامعات حاضنات للتغيري اجملتمعي اإلجيايب، ومكانا تنطلق من برامج 
العمل مع باقي مؤسسات اجملتمع وخصوصا األسرة، وخاصة باحلد من مشكالت التسرب 

والعنف وبطالة اخلرجيني؛
5- دعم ومتويل التعليم العايل.

األهداف  حتقيق  خالل  من  ذلك  وسيتم  والشباب.  للطالئع  الصحي  املستوى  حتسني  الصحة: 
التفصيلية التالية:
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1-  حتسني وتطوير مستوى اخلدمات الصحية الصديقة للشباب والطالئع، وخصوصًا يف املدارس 
واجلامعات؛

2- تفعيل اخلطط الصحية لتتناسب واحتياجات الشباب الصحية والنفسية؛
3-  توسيع نظام التأمني الصحي ليشمل الشباب، وكذلك تغطية األدوات املساعدة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة؛
4-  تعزيز وتطوير الوعي الصحي للطالئع والشباب يف جماالت الصحة العامة والصحة اإلجنابية 

والنفسية والوقائية والسلوكيات واألمناط الصحية السليمة؛
5-  تعزيز وتطوير طرق السالمة والوقاية من احلوادث على اختالف أنواعها كحوادث الطرق، 

حوادث العمل، احلوادث املنزلية....اخل؛
6-  ضمان حصول الطالئع والشباب على اإلرشاد النفسي واالجتماعي وخصوصًا املتعرضني 

لتجارب صادمة؛
7- تطوير خدمات التأهيل الطيب والوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة من الشباب والطالئع؛

8-  سّن وتطبيق قوانني وتشريعات حلماية صحة الشباب والطالئع مبا يشمل محايتهم من املواد 
الكيماوية املستخدمة يف الزراعة واملواد املصنعة؛

9- احلد من العنف املوجه ضد الطالئع والشباب وبني الشباب أنفسهم؛
10-  تعزيز وتطوير البنية الصحية يف املدارس )الوحدات الصحية واملشارب مبا يشمل حاجات 

األشخاص ذوي اإلعاقة(.

البيئية  القضايا  البيئية، وربط ممارستهم جتاه  بالقضايا  الشباب وتعميق وعيهم  البيئة: تعزيز دور 
باالحتياجات التنموية واالستدامة. وسيتم ذلك من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:

1-  صياغة اخلطط البيئية لتتناسب مع احتياجات قطاع الشباب وتعزز دورهم يف احلفاظ على 
البيئة؛

للطالئع  البيئي  الوعي  لرفع  للوصول  واإلعالمية  املؤسسية  الطاقات  خمتلف  2-  توظيف 
والشباب، وخاصة يف املواضيع اليت تهمهم؛

3-  التعاون مع اهليئات احمللية لتشجري وحتضري التجمعات السكنية وإنشاء احلدائق العامة، وحث 
اجلهات املسؤولة الختاذ اإلجراءات املناسبة خبصوص مكبات النفايات، والصرف الصحي؛

تلفزيونية  وبرامج  توعية  )نشرات  والطالئع  الشباب  لدى  البيئية  والثقافة  الوعي  4-  تطوير 
وإذاعية( ، وختصيص حصص لرفع الوعي البيئي لدى الطلبة؛

5- تطوير برامج ومبادرات تنموية بيئية بقيادة وتنفيذ الشباب والطالئع؛
6- دعم املبادرات الشبابية اخلاصة يف حتسني البيئة ومحايتها؛

7- توفري فرص للشباب والطالئع يف املؤسسات البيئية اخملتصة؛
8- تطوير وتعزيز العمل التطوعي الشبايب املوجه حلماية البيئة؛

9- تبادل اخلربات البيئية لدى الشباب على املستوى احمللي والدويل.
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الثقافة	واإلعالم:  تشجيع قيم املسؤولية واملشاركة واحلقوق واملساواة واإلبداع واالحرتام املتبادل 
والتعددية بني الطالئع والشباب الفلسطيين. وسيتم ذلك من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:

1-  اختاذ ما يلزم من إجراءات وتشريعات وبرامج لتفعيل أشكال وأدوات اإلبداع واإلنتاج الثقايف 
والفين واإلعالمي واملعريف، مبا يضمن مساهمة فاعلة للشباب يف كافة جماالت اإلبداع؛

2-  تعزيز دور الطالئع والشباب يف اإلعالم ودمج الشباب يف اخلطط اإلعالمية الوطنية وتعزيز 
مشاركة الشباب يف األنشطة الفنية؛

3- التوسع يف برامج التبادل الثقايف لتعزيز املعارف واالنفتاح على ثقافات الشعوب األخرى.

الطالئع  وإبداعات  طاقات  تعزيز  الفراغ:  وأوقات	 والرتويح	 الالمنهجي(	 و)التعلم	 الرياضة	
برامج رياضية وتروحيية  والنفسية من خالل توفري  البدنية وصحتهم اجلسدية  ولياقتهم  والشباب 
التعلم  لوسائل  الوصول  يف  املساواة  وتعزيز  استثمار،  أفضل  فراغهم  وقت  من خالهلا  يستثمرون 

الالمنهجي والرتويح والرياضة اخملتلفة. وسيتم ذلك من خالل حتقيق األهداف التفصيلية التالية:
1-  تطوير األندية واملراكز الشبابية الستيعاب أكرب عدد ممكن من قطاع الشباب مع الرتكيز على 
الفتيات، لتصبح هذه املراكز بيئات حاضنة للشباب وإبداعاتهم، وليس فقط ملمارسة الرياضة؛

2-  توفري البىن التحتية الالزمة ملمارسة األنشطة )التعلم الالمنهجي( الرتوحيية اخملتلفة؛
فاعلة،  وتروحيية  المنهجية  برناجمية  رزم  لتقدمي  والرياضية  الشبابية  املراكز  قدرات  3-  بناء 

ومؤثرة، وهادفة تليب احتياجات واهتمامات الشباب وتبين قدراتهم؛
4-  توسيع مفهوم الرياضة )التعلم الالمنهجي( والرتويح، والرياضة للجميع، والرياضة العالجية، 

وتبنيها من قبل املؤسسات الرتبوية والتعليمية؛
5-  إعداد الربامج وتوفري الفرص أمام الشباب ملمارسة الرياضة واألنشطة )التعلم الالمنهجي( 

والرتوحيية، وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة والفتيات؛
6- توفري نشاطات وخميمات صيفية تعزز التسامح وحتمل االختالف وتنبذ التعصب والتسلح؛
7- تشجيع النشاطات الكشفية، وتطوير رؤية الكشافة باجتاه االستفادة من األنشطة اخملتلفة؛

)التعلم  الرياضية  اجملاالت  يف  الشباب  مع  العاملة  املؤسسات  بني خمتلف  اجلهود  8-  تنسيق 
التوجهات  ومتابعة  والرياضة،  الشباب  وزارة  بإشراف  وذلك  والرتوحيية،  الالمنهجي( 

السياساتية العامة؛
9-  إشراك اإلعالم يف عملية احتضان وتغطية وترويج للرياضة واألنشطة )التعلم الالمنهجي( 

الرتوحيية وخلق أبطال فلسطني؛
10- إدخال برامج ال منهجية داعمة للمنهج الدراسي بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل؛

11-  تشجيع املبادرات الشبابية اخلاصة باملبدعني واملوهوبني من الشباب والطالئع بالتنسيق مع 
الوزارات املعنية من خالل إثراء برامج ونشاطات خاصة إلطالق مواهبهم؛

12-  تطوير قدرات املراكز واألندية الشبابية يف جماالت: البنية التحتية والتجهيزات والتطوير 
وبرامج  تقدمي خدمات  ولتتمكن من  واحلاكمية  واملعلوماتية  واملالية  اإلدارية  والنظم  الكادر 

نوعية؛
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يف حتديد األولويات تبعًا لربنامج العمل العاملي للشباب لكن يف صميم السياق الوطين الحتياجاتهم 
وتطلعاتهم.

ويف نقلة نوعية غري مسبوقة يف صياغة السياسة الوطنية للشباب يف دول اإلسكوا، وضعت 
وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية الئحة دالئل ومؤشرات )اإلطار 21(107 لضمان دمج متغري 
العمر ومصاحل الطالئع والشباب يف السياسات والربامج واملشاريع، وقياس أثر السياسة على 

هذه الفئات.

)107( السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشباب والرياضة، 68–72.

13-  تطوير الفرص أمام الشباب والطالئع إلطالق طاقاتهم ومبادراتهم اإلبداعية وتنمية مواهبهم 
العمل  وبرامج  اإلبداعية  املبادرات  الفلسطينية عرب  البيئة  اجملاالت ومنها محاية  يف شىت 

التطوعي؛
14-  نشر التوعية اجملتمعية وخاصة بني أوساط أولياء أمور الشباب ألهمية النشاطات )التعلم 

الالمنهجي( الرتوحيية قبل تنفيذها لضمان اخنراط الشباب بكثافة فيها؛
15-  دمج الشباب يف برامج تنموية لتعبئة أوقات الفراغ بشكل مفيد لتنمية روح العمل التطوعي 

لديهم؛
16- تطوير برنامج مساحات صديقة للطالئع يف النوادي الشبابية.

تكنولوجيا	املعلومات: التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملاالت اإلجيابية 
ذلك من خالل حتقيق  وسيتم  وانفتاحهم.  وخرباتهم  مداركهم  وتوسع  الشباب،  معارف  تعزز  اليت 

األهداف التفصيلية التالية:
1- التوسع يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف النظم التعليمية املدرسية واجلامعية؛

2-  التوسع يف إيصال اخلدمات التكنولوجية للمناطق الفقرية واملهمشة، ومبا يتناسب من قدراتهم 
املادية؛

3- التنسيق مع املؤسسات اخملتلفة لتقدمي تدريبات يف جمال تكنولوجيا املعلومات؛
داخليا  فلسطني  شباب  صوت  إلسماع  اإلنرتنت  على  االجتماعية  املواقع  من  4-  االستفادة 

وخارجيا، وفضح ممارسات االحتالل، والرتويج ملناصرة الشعب الفلسطيين؛
5-  تنفيذ مشاريع خاصة بفئة الشباب والطالئع من خالل استثمار التكنولوجيا ووسائل االتصال 

احلديثة، والتنسيق والتشبيك مع مؤسسات عربية ودولية لتنفيذ برامج افرتاضية شبابية.
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ونود التنويه إىل أن العديد من البلدان تواجه حتديات كبرية يف جمال التنفيذ والتعاون والتنسيق 
الوطنية للشباب ال  والسياسة  أن األهداف  التجارب إىل  والعمودية. وتشري  واملتابعة األفقية 

اإلطار 21-  فلسطني - الئحة دالئل ومؤشرات دمج متغري العمر ومصاحل الطالئع 
والشباب يف السياسات والربامج واملشاريع 

• من هي الفئات املستهدفة بشكل مباشر أو غري مباشر من السياسة- الربنامج- املشروع؟

• ما هي نسبة الطالئع والشباب املشاركني باملقارنة مع اجملموعات األخرى؟

• ما هي املعلومات املتوفرة حول التقسيم العمري للمشاركني واملستفيدين؟

•  هل مت استشارة الطالئع والشباب يف التحضري للمشروع؟ هل مت احرتام آرائهم؟ وهل مت ضمان 
مشاركتهم؟ وعلى أي مستوى من التخطيط؟

•  هل سيؤدي املشروع لتعزيز دور الشباب ولتعديل حالة الالمساواة والتمييز القائمة يف الثقافة والقانون 
واملؤسسات؟

•  إىل أي حد ميكن للمشروع أن حيقق حاجات الشباب اآلنية وكيف ميكن أن يسهم يف ضمان مستقبل 
أفضل هلم الحقا؟

•  هل يأخذ املشروع ظروف الطالئع والشباب وحاجاتهم من حيث توقيت النشاطات وحرية احلركة 
وتغطية تكاليف املشاركة؟

•  هل تعّرف القائمون على املشروع على العقبات اليت قد تقف يف وجه الطالئع والشباب وتثنيهم عن 
املشاركة؟

•  هل هناك حاجات تدريبية للقائمني على املشروع واملساهمني فيه لرفع احلساسية والوعي حلاجات 
الطالئع والشباب ووجهات نظرهم؟

• هل مت التخطيط ملراقبة األداء وتقييم املشروع من وجهة نظر الطالئع والشباب؟

•  هل مت النظر يف كيفية فحص تأثري املشروع على كافة الفئات العمرية مبا يف ذلك الطالئع والشباب؟

• هل هناك إمكانية لدمج إجيايب لألكرب عمرًا يف حياة الطالئع والشباب؟

• هل يتم استهداف اآلباء واألمهات واملعلمني وأصحاب العمل من أجل حتسني أوضاع أبنائهم وبناتهم؟

•  ما هي اخلطوات الالزمة لتقوية التزام املؤسسات ذات العالقة مبنظور شبايب قائم على حتليل 
مواقفهم ووجهات نظرهم وموقعهم يف املشروع؟

•  هل ستقوي السياسة )الربنامج–املشروع( جمموعات الطالئع والشباب ويدعم تنظيمهم ألنفسهم 
ليتمكنوا من توضيح وإيصال وجهات نظرهم، وضمان تطبيق حقوقهم وحتقيق مصاحلهم اآلنية 

واملستقبلية؟
•  هل أخذت السياسة )الربنامج-املشروع( احلاجات املتباينة للطالئع والشباب من حيث الفئات 

العمرية والنوع االجتماعي وحالة اللجوء والوضع االقتصادي للطليعي والشاب؟
• هل سيؤدي استهداف الشباب لتحقيق مصلحة جمتمعية عامة؟
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بني  عموديًا  املزامنة  يف  نقص  وهناك  احمللي،  املستوى  على  الشباب  سياسة  وحدات  تتبعها 
املستوى الوطين/اإلقليمي واحمللي، وكذلك على املستوى األفقي بني اهليئات الرئيسية املسؤولة 
عن سياسات الشباب عرب القطاعات على املستوى الوطين واحمللي. ويف هذا الصدد، تظهر 
واألهداف  األولويات  حتديد  يف  الشأن/املصلحة  أصحاب  من مجيع  الفاعلة  املشاركة  أهمية 

للسياسة وتنفيذها ورصدها وتقييمها.  

8-  إدماج قضايا الشباب والنوع االجتماعي وفقاً إلطار برنامج 
 )WPAY( العمل العاملي للشباب

واملرأة/الفتيان  الرجل  اجلنسني،  من  الشباب  منظور  مراعاة  بتعميم  الشباب108  إدماج  يعرف 
والفتيات يف العملية التنموية على مجيع املستويات ويف كافة القطاعات. وقد صيغت تباعًا 
إلدماج/تعميم مراعاة النوع االجتماعي. إدماج النوع االجتماعي هو عملية تقييم اآلثار املرتتبة 
أو  السياسات  أو وضع  التشريع  ذلك  مبا يف  اختاذه،  يعتزم  إجراء  أي  يف  والرجل  املرأة  على 
الربامج، وذلك يف مجيع اجملاالت وعلى مجيع املستويات. إنها اسرتاتيجية جلعل الشباب من 
والربامج عرب  السياسات  وتقييم  ورصد  وتنفيذ  تصميم  من  يتجزأ  ال  بعدًا  وجتاربهم  اجلنسني 
للشابات  يتسىن  حىت  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  مجيع  ويف  القطاعات 
والعمالة،  التعليم  فرص  إتاحة  حيث  من  احلقوق  يف  املساواة  قدم  على  يكونوا  أن  والشبان 

والوصول إىل املعلومات واخلدمات وغريها.  

أكد تقرير الشباب يف العامل لعام 2007 أن ضعف قابلية الشباب على اإلسهام يف عملية التنمية 
اجملتمعية ليست مناطة حصريًا مبسألة افتقارهم للقدرات الذاتية على النهوض بأعباء التنمية، 
وإمنا هي مرتبطة بشكل كبري مبحدودية أو انعدام الفرص املتاحة هلم يف بعض البلدان للمشاركة 
الفاعلة يف عملية التنمية. ويعود ذلك إىل عجز وطين او حملي لعدم قدرة بعض البلدان على 
تلك  عجز  ذلك  إىل  ُيضاف  وسياسيًا.  واجتماعيًا  اقتصاديًا  التنموية  العملية  بهذه  النهوض 
البلدان على لعب دور فاعل يف ظل التغريات البنيوية اليت تسببها العوملة على مجيع األصعدة، 
وما متليه من مواصفات ومتطلبات جديدة إلصالح النظم واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية 
والتحوالت  التغريات  إىل جانب  واإلقليمي. هذا  احمللي  الصعيدين  الرئيسية على  والسياسية 

الدميغرافية الشبابية على النطاق احمللي واإلقليمي109. 

أفريقيا  البلدان يف  وبعض  وأوروبا  آسيا  بلدان  العديد من  الوطنية يف  التجارب  تؤكد  كذلك 
ومنطقة اإلسكوا أّنه من شبه املستحيل إدماج قضايا الشباب والنوع االجتماعي يف السياسة 
الوطنية ذات الصلة يف ظل غياب املشاركة الفاعلة ألصحاب الشأن/املصلحة وبشكل خاص 
الشابات والشبان يف مجيع مراحل العملية وعلى كل املستويات، وأهمها صنع القرار. كما إن 
استعراض السياسات القطاعية يوضح التنوع اهلائل للقضايا االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

 UNDP Evaluation Office, (January 2006), EVALUATION OF GENDER MAINSTREAMING IN UNDP. New York, USA.  )108(
 http://www.undp.org/evaluation/documents/eo_gendermainstreaming.pdf

)109( األمم املتحدة )اإلسكوا( 68–73.
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املتعلقة مبجال سياسات الشباب. وتشري االستنتاجات إىل أن تعزيز مشاركة الشباب أساسية 
وحيوية لعملية اإلدماج وبالتايل إجناح السياسة الوطنية. ولتحقيق هذا اإلدماج ال بد من أن تركز 

الدول على جانبني: 

مستفيدين  باعتبارهم  املشاركة  على  للشباب  الذاتية  القدرات  بتعزيز  يتعلق  )أ(  األول 
وشركاء وقادة؛

ضمان  يف  الرئيسيني  والشركاء  للحكومة  التنموي  املؤسسايت  البعد  يف  يتعلق  )ب(  الثاين 
مشاركة الشباب الفعلي واملنهجي.

وسوف نستعرض أدناه عددًا من األدوات110 املستعملة يف العديد من الدول اليت متلك سياسات 
وطنية للشباب، واليت حرصت على تطبيق توجيهات برنامج العمل العاملى للشباب مبا يتعلق 
بإدماج الشباب والنوع االجتماعي من خالل املشاركة الفاعلة.  وجيدر التأكيد على شمولية 
العمليات لتضمن مشاركة عادلة للجنسني وللشباب األكثر تهميشًا، وكذلك توزيعًا جغرافيًا 

مناسبًا.  وهي كما يلي: 

التدريب على أنشطة وبرامج توفري املهارات الالزمة للمشاركة يف احلياة العامة؛ )أ( 

يف  املشاركة  على  ملساعدتهم  واالستشارات  املعلومات  توفر  للشباب  مراكز  )ب(  إنشاء 
األنشطة ويف حياة جمتمعاتهم؛

كيفية استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )ج( 

ترويج أنشطة الشباب ومساهماتهم يف وسائل اإلعالم؛ )د( 

دعم مشاركة الشباب يف العمل التطوعي والتزامهم يف قضايا جمتمعاتهم احمللية؛ )ه( 

دعم املشاريع واملبادرات الشبابية؛ )و( 

تشجيع املنظمات الشبابية؛ )ز( 

مشاركة الشباب يف عمل املنظمات غري احلكومية والعمل السياسي. )ح( 

وعندما ينظر إىل اهليكلة أو الرتتيبات اليت تسمح للشباب باملشاركة املؤسسية على الصعيد 
احمللي والوطين أو اإلقليمي، جيب على الدول أن تتبع نهج عمل موجه ذا خطني: 

)أ(  على السلطات ان تنشئ جمالس وبرملانات وحمافل شبابية، وهي مساحات عامة، 
ذات  للمشاريع  املباشرة  املباشرة وغري  املسؤولية  اجلدية وحتمل  باملشاركة  تسمح هلم 
الصلة.  كما تساعدهم على أن يلعبوا دورًا ناشطًا يف وضع وتنفيذ السياسات والربامج 

واملشاريع ذات الصلة، خاصة يف اختاذ القرارات؛

European YouthForum. THE EUROPEAN YOUTH CAPITAL POLICY TOOL KIT. Online publication. http://www.youthforum.  )110(
org/CAPITAL/images/stories/POLICY_TOOL_KIT-_ALL-LINKS.pdf
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)ب(  على السلطات احمللية والوطنية واإلقليمية أن توفر سبل وصول الشباب اىل احملافل 
املذكورة أعاله، والدعم املايل واملاديات حسب مستوى الكفاءة. 

لضمان املشاركة الشبابية يتوجب على اجلهات املسؤولة أن تتخذ اخلطوات األساسية إلدماج 
وهي  منهجي،  وبشكل  الوطنية  بالسياسة  املتعلقة  املراحل  اجلنسني، يف مجيع  من  الشباب، 

مدرجة أدناه )الرسم البياين 6(111.

الرسم البياين 6- اخلطوات األساسية إلدماج الشباب من اجلنسني

)مقتبس عن برنامج الكومنولث للشباب(

 Commonwealth Youth Programme, (2008). YOUTH MAINSTREAMING AS A STRATEGIC TOOL FOR YOUTH  )111(
DEVELOPMENT. Commenwealth Secretariat. Online publication. http://www.thecommonwealth.org/files/178082/FileName/

YMM_08_5A-1PAP-YM.pdf
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ويبنّي الرسم أعاله اخلطوات األساسية اخلمس إلدماج الشباب، من اجلنسني، وضمان   
الرتابط  بني اخلطني األفقي والعامودي للعملية: 

)أ(  حتليل الواقع: يف هذه اخلطوة، جيب القيام ببحوث تركز على واقع الشابات والشباب 
يعملوا  أن  اجلنسني  من  الشباب  باستطاعة  مصنفة.  وبيانات  تقارير  على  واحلصول 
كباحثني وخمربين رئيسيني، وأن يقوموا بإجراء حبوث تشاركية، وأن يدعموا التقييمات 

الوطنية؛

)ب(  غايات وأهداف: مع مراعاة األمثلة املذكورة أعاله )يف هذا االجتماع الدويل للشباب 
منطقة الكومنولث(، جيب أن تعاجل هذه اخلطوة وتستهدف مستوى الفقر عند الشباب، 

وحمدودية التعليم/وحمو األمية، وكذلك البطالة؛

)ج(  السياسات والربامج: على هذه اخلطوة أن تسعى إىل حتقيق الغايات واألهداف اليت 
حددت يف املرحلة السابقة. مثل برامج احلد من الفقر )املشاريع الصغرية واملتوسطة، 
إخل(؛ وخلق سياسات/برامج حملو األمية والعمالة. كما وينبغي أن يشارك الشباب يف 

تصميم وتنفيذ هذه الربامج لضمان فعاليتها وتعظيم فائدتها؛

)د(  الرصد والتقييم: جيب أن جتمع املؤشرات بني اجلوانب النوعية والكمية من أجل حتسني 
أنشطة  بني  اجلمع  املثال،  الشبابية. على سبيل  األنشطة  أثر  لتقييم  املتاحة  الفرص 
التعليم واحلد من الفقر وخلق فرص العمل. وكذلك جيب أن يكون تقييم وجهات نظر 

الشباب عن التقدم احملرز والنتائج واألثر كجزء ال يتجزأ من خطة الرصد والتقييم؛

)ه(  املوارد: ينبغي ختصيص ميزانية كافية وواضحة ترعى النوع االجتماعي لضمان تنفيذ 
اخلطوات األربع املذكورة أعاله وتأمني املوارد البشرية االزمة تضمن مشاركة الشباب 

وذات توازن يف التمثيل للنوع االجتماعي.

إضافة إىل اخلطوات األساسية إلدماج الشباب، نود عرض قائمة تساعد صانعي السياسات 
والربامج على تعزيز العملية )اإلطار 22(112.  

..Commonwealth Youth Programme, 74-75 )112(

اإلطار 22- قائمة اإلدماج - ملرحلة تصميم السياسة/املشروع 
• هل يشكل الشبان والشابات جزًءا من فئة السكان املستهدفني؟

•  هل سيصنف حتليل الواقع  البيانات حسب الفئة العمرية، والنوع ااالجتماعي واجملموعة االجتماعية-
االقتصادية والعرقية، وإخل؟

•  هل مت التشاور مع اهلياكل الشبابية القائمة )مثل اجملالس الوطنية املعنية واملنظمات الشبابية 
والنوادي، واملدارس الثانوية والكليات وغريها( كجزء من اخللفية لعملية البحوث؟
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ويف هذا السياق، علينا التأكيد أنه من غري املمكن تنفيذ اسرتاتيجيات اإلدماج للشباب والنوع 
االجتماعي دون إيالء االعتبار الكايف للخصوصيات الثقافية والسياسية واالقتصادية واجلغرافية 
واحمللية والوطنية.  كما علينا العمل على إدراج األوجه اإلجيابية منها، وتغيري أو عزل املمارسات 
السلبية االجتماعية واملؤسسية اليت تقيد وتعيق حتقيق املساواة والعدالة للشباب من اجلنسني113.

توصيات	اجملموعة	الفرعية114	لش�بكة	وكاالت	األمم	املتحدة	حول	مشاركة	
الشباب	يف	بناء	السالم	

احد التحديات اليت تواجه العديد من البلدان أثناء انتقاهلا من حالة النزاع والعنف املسلح اىل 
االستقرار هو تعزيز التماسك االجتماعي والثقة بني الفئات العمرية والسكانية، حيث من املمكن 
ان يتم ذلك من خالل عملية بناء سالم شاملة وتشاركية متكن القيادات الشبابية من لعب دور 
يف معاجلة الصراعات وحتجيم التطرف. وبالتايل ينبغي أن يتم تقدير ودعم الشباب للمساهمة 

بشكل إجيايب لتحقيق أهداف العدالة االجتماعية واألمن والسالم يف جمتمعاتهم.

مت تطوير هذه املبادئ لدعم صانعي القرار واملعنيني يف وضع اسرتاتيجيات تشاركية وشاملة بني 
األجيال لبناء السالم ولوضع برامج اليت تعزز منهجية وضمان مشاركة الشباب:

1	التنوع	الشبايب	أمر	له	أهمية	وجيب	البناء	عليه

1.1  جيب االنتباه و املعرفة أن تعريفات مصطلح الشباب ختتلف اعتمادا على السياقات 
االجتماعية والثقافية والسياسية، وبالتايل جيب ان نسعى جاهدين لفهم السياق التارخيي 

احمللي الذي كرب فيه هذا اجليل الشاب.

USAID - The Women in Development (WID) IQC, (2003). Gender Assessment for USAID/Jordan http://www.usaid.gov/our_  )113(
 work/cross-cutting_programs/wid/pubs/Jordan_Gender_Assessment.pdf

 Inter-Agency Network for Youth Development (IANYD) http://undesadspd.org/Youth  )114(
UNInterAgencyNetworkonYouthDevelopment.aspx

• هل سيتم متكني الشباب لكي يدعموا عملية حتليل الواقع؟

• هل سيتم األخذ بآراء الشباب ودجمهم عند حتديد الغايات واألهداف؟

• هل سيدرج الشباب ضمن الغايات واألهداف العامة؟

• هل حددت غايات وأهداف خاصة بالشباب؟

• ما هي بنود امليزانية اخلاصة بالشباب؟ 

• ما هي األنشطة احملتملة اخلاصة بالشباب؟

• ما مستوى مرونة تصميم السياسة/املشروع، لتسمح يف التعبري عن قرارات الشباب املتعلقة بالعملية؟ 

• ما هي مؤشرات األداء اخلاصة بالشباب؟

• ما مدى مشاركة الشباب يف عملية الرصد والتقييم؟
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1.2  التنوع أمر مهم وأساسي، كما جيب األخذ بعني االعتبار االختالفات يف العمر واجلنس 
والعرق، والطبقة، والدين، واحلالة االجتماعية، ومكان اإلقامة )ريف/حضر( والقدرات 
واالهتمامات بني الشباب، فضال عن دورهم أثناء النزاع وبعده، مثمنني ومقدرين جتارب 
اجلميع، مبا يف ذلك الشباب املرتبطني بالصراع. وينبغي بذل جهد خاص لتسهيل املشاركة 
الفعالة للشباب األكثر عرضة التجنيد والتورط يف أعمال العنف، فضاًل عن الفئات 

األكثر ضعفًا وتهميشًا.

2	الشباب	لديهم	امللكية	والقيادة	يف	عمليات	بناء	السالم

املؤسسات  يف  القرار  مستويات صنع  يف مجيع  الشباب  مشاركة  تشجيع  على  2.1  العمل 
الوطنية واإلقليمية والدولية ووضع آليات ملنع وإدارة وتسوية الصراعات.

والشبكات،  املنظمات  يف  والقيادة  للمشاركة  الشبابية  للقيادات  فرص  وخلق  2.2  تشجيع 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  السياسية،  والنظم  واجملتمعات  االجتماعية،  اإلعالم  ووسائل 

االلتزام بأولويات الشباب كما يروها.

2.3  العمل مع القيادات الشابة اليت هي قدوة ألقرانها مع ضمان وتشجيع مشاركة الشباب 
املهمشة.

.3.1 االعرتاف بأهمية األخذ بآراء وأصوات الشباب لتحقيق حتول جمتمعي أكرب.

3.2  متكني الشباب لتعزيز صوتهم، وإنشاء منصات وآليات لتمكينهم من تقدمي مساهمات 
تطوعية ناشطة وهادفة يف املناقشات اليت جتري يف جمتمعهم، وبني أعضاء من مجاعات 

الشباب، بغض النظر عن العمر، العرق واجلنس والقدرة.

4	الشباب	جزء	من	تصميم	وتنفيذ	وتقييم	برامج	السالم

4.1  إدخال جمموعات متنوعة من الشباب بصورة مباشرة يف حتديد التدخالت احلاسمة اليت 
خمتلف  وأدوار  الصراع  حتليل  ويف  والعنف،  الصراع  وحركة  مسارات  تغري  أن  ميكن 
األطراف. وكذلك يف تنفيذ مباشرة ورصد وتقييم الربامج من خالل منهجيات مصممة 

والعمر املناسب.

4.2  ضمان وجود آليات لردود الفعل و اآلراء واالتصاالت املعمول بها لتمكني القادة الشباب 
ليكونوا مسؤولني أمام أقرانهم، وأمام اجملتمعات احمللية، والشركاء والوكاالت املاحنة.

5	مشاركة	الشباب	يف	بناء	السالم	هو	تدخل	على	النطاق	الكلي	والقطاعي

5.1  مشاركة الشباب يف بناء السالم يربط مجيع القطاعات واملستويات يف اجملتمع، مبا يف 
ذلك مستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ودمج ذلك على مستوى األسرة 

واملدرسة واجملتمع.

5.2 تشجيع مشاركة الشباب على نطاق كلي عرب عدة مناهج يف العمل، منها تدخالت:

 )أ(  نهج قائم على احلقوق، أي اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل
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)ب(  نهج اقتصادي يضع الشباب بوصفهم عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية االقتصادية

)ج( نهج اجتماعي سياسي يطور مشاركة الشباب حنو اجملتمع املدين والساحة السياسية.

اجليدة  املمارسات  على  والبناء  األجل،  والطويلة  املستدامة  التدخالت  على  5.3  الرتكيز 
ودراسة توسيع نطاقاتها.

6	تنمية	الشباب	اإلجيايب	هو	دعمهم	ورعايتهم	خاصة	يف	ظل	الصراع

6.1  استهداف الشباب املنخرطني يف أعمال العنف أو األنشطة السلبية يف توجيه طاقاتهم 
مواردهم إىل أنشطة إجيابية وحتقيق أهداف بديلة.

6.2  وضع اسرتاتيجيات الوقاية من العنف اليت تتجاوز ردود فعل أمنية بسيطة والنظر يف 
الوقاية على مستوى األسرة واملدرسة واجملتمع احمللي، اخل

القيادة،  يف  مهارات  وتعليم  والعنف،  الصراع  مع  التعامل  على  الشباب  قدرة  6.3  تعزيز 
والوساطة وتسوية النزاعات، واالتصاالت، والالعنف واألعراف االجتماعية اإلجيابية، 
وجتهيز الشباب باملعرفة واملهارات لتطوير إمكاناتهم خالل انتقاهلم إىل مرحلة الرشد.

من  واالستفادة  على  للتعرف  والتطلعات،  األهداف  ومشاركة  لتبادل  الشباب  6.4  دعم 
العاطفية  االجتماعية /  والدخول يف جماالت متعددة، مبا يف ذلك اجملاالت  خرباتهم، 
واألخالقية / الروحية واملدنية واملهنية واملادية واملعرفية والشخصية والثقافية التنمية.

7	تعزيز	مشاركة	الشباب	يف	بيئة	آمنة	ومأمونة

7.1 توفري بيئة آمنة جسديا ونفسيا وداعمة للشباب للمشاركة.

7.2  االنتباه حلساسية االنقسامات وعدم املساواة بني األقران الشباب وجمتمعاتهم احمللية، 
حاالت  خلق  أو  النمطية،  القوالب  على  بالتحريض  االنقسامات  هذه  تفاقم  وجتنب 

حيتمل أن تكون صعبة أو خطرة للشباب أثناء وبعد مشاركتهم.

8	تعزيز	الشراكة	بني	الشباب	والبالغني	وجمتمعاتهم

وتعزيز  األجيال،  التعاون بني  والتواصل وسبل  التفاهم  زيادة  إىل  الرامية  اجلهود  8.1  دعم 
الشراكات بني البالغني والشباب من أجل سد الفجوات بني الشباب واآلباء والشيوخ، 

من أجل حتديد املشاكل املشرتكة والعمل معا للتغلب عليها.

8.2 تشجيع احلوار الذي ميكن أن يعزز الثقة بني احلكومات والشباب ودعم تقاسم السلطة 
من خالل تعزيز الروابط مع هياكل السلطة وصناع القرار.  تقاسم السلطة جيب أن يوفر 
يف  وكذلك  والسياسية،  االقتصادية  القرارات  اختاذ  يف  للمشاركة  للشباب  مناسبة  أماكن 

عمليات بناء السالم.

9	وضع	السياسات	لتلبية	االحتياجات	الكاملة	للشباب

9.1 دعم تطوير سياسات وطنية شاملة تليب كافة احتياجات وتطلعات الشباب، وميكن 
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أن تركز على مشاركة الشباب والتنمية والتمكني.

9.2 دعم وضع سياسات وطنية للشباب تتماشى متاما مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
واملواثيق اإلقليمية )مثل ميثاق الشباب األفريقي( وغريها من وثائق السياسات الرئيسية.

9-  التحفيز للسياسة الوطنية للشباب على مجيع املستويات: 
الداخلية واخلارجية 

إن التحفيز أداة اسرتاتيجية يف حماولة تغيري املنظور العام والصور النمطية  للشباب، وكذلك 
أردنا يف هذا  وقد  للشباب،  الوطنية  للسياسات  القرار  العام وصانعي  الرأي  التأثري على  يف 
املستويات  كل  وعلى  الوطين  السياق  ضمن  يطبق  متكامل،  بشكل  التحفيز  تناول  الدليل 
والقطاعات وخمتلف القضايا. وكّنا قد تطرقنا يف الفصل األول )11( بشكل مفصل إىل عدة 

أوجه من مكونات عملية التحفيز مبا فيها: 

)أ( املفهوم؛

)ب( نوعية العملية واملهارات املطلوبة للقيام بها؛

)ج( الرحلة التحضريية؛

)د( التخطيط االسرتاتيجي؛

)ه( واقع العالقات؛

)ز( النهج املعتمد.

أما يف هذا الفصل فسوف نتناول التحفيز من جوانب أخرى مكملة، وهي كما يلي: 

التحفيز واملفاهيم ذات الصلة؛ )أ( 

أنواع التحفيز؛ )ب( 

خطوات عملية التحفيز )نوقشت يف الفصل األول 11(؛ )ج( 

نهج اإلطار املنطقي. )د( 

	التحفيز	واملفاهيم	ذات	الصلة )أ(

سبق وذكرنا أنه ال يوجد تعريف موحد للتحفيز. فقد تعددت مفاهيم التحفيز لكنها جتمتع على 
مبدئني أساسني: 

نشر الوعي عند أصحاب الشأن/املصلحة )املتأثرين واملؤثرين واملعنيني(؛  )1(

إحداث التغيري اإلجيايب يف السياسة او السلوك لصاحل الفئة املستهدفة.  )2(
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ويف هذا السياق، نود استعراض )اجلدول 5(115 للتحفيز واملفاهيم ذات الصلة. يتضمن هذا اجلدول 
مخسة مفاهيم، وبإمكان اخملططني للتحفيز واحملفزين أنفسهم االطالع ومقارنة أوجه االختالف 
فيما بينها، من خالل التحليل املقدم للعناصر اخلمسة الرئيسية املرتبطة بكل من هذه املفاهيم، 

وهي: 

)1( اجلهات الفاعلة الرئيسية؛

)2( الفئات املستهدفة )األولية والثانوية(؛

)3( األهداف؛

)4( االسرتاتيجيات؛

)5( مؤشرات النجاح. 

يف ظروف معينة حني تكون مسألة السياسة العامة متثل مصدر قلق بالغ للمواطنني، أو حني 
توجد معارضة قوية من بعض مجاعات املصاحل املكتسبة، يفضل استخدام أكثر من مفهوم 

ضمن محلة التحفيز الواحدة متاشيا مع املتطلبات على أرض الواقع.

USAID / LGU Unit, (2005). Advocacy Trainer’s Manual. Deliverable No. 6, p 15. USAID online publication. http://erc.msh.org/  )115(
 LEAD_CD/N_Advocacy_Behavior_Change/Advocacy_Trainers_Manual.pdf
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)USAID اجلدول 5-  التحفيز واملفاهيم ذات الصلة )مقتبس من

التحفيز	
واملفاهيم	
ذات	الصلة

اجلهات	
الفاعلة	
الرئيسية

الفئات	
املستهدف
األولية	
والثانوية

مؤشرات	االسرتاتيجياتاألهداف
النجاح

اجملتمع	املدين	التحفيز
وقد	يتكون	من:	
منظمات التنمية 

واجملموعات 
احمللية، والقطاع 

اخلاص واملنظمات 
الدينية، وشبكات 
وسائل اإلعالم، 

واألكادمييا 
ومؤسسات 

البحوث، 
وجمموعات 

واضعي 
السياسات 

وقادتها

املؤسسات	
العامة	وواضعي	

السياسات

بشكل	عام:	

تغيري أو تعديل  
السياسات، مبا يف 

ذلك القوانني 
واملراسيم، 
والربامج  
واملشاريع، 

تنفيذ األنشطة 

ختصيص املوارد

الرتكيز	على:	
واضعي 

السياسات وصناع 
القرار املؤثرين 
على أهداف 

التحفيز
االجتماعات 

الرفيعة املستوى 
واللقاءات 
الشخصية 
واحلوارات 
واملفاوضات

املناسبات العامة 
والوفود  

واملنتديات 
واحلوارات، 
ومؤمترات 

السياسات 
واملهرجانات 
واملناسبات 

اإلعالمية

مؤشرات	
العملية

 Process(
)Indicators
رصد وسائل 

اإلعالم.
مناقشات 

جمموعات 
الرتكيز، 

ومقابالت اخملربين 
الرئيسيني.

استطالعات 
الرأي 

مسح البيئة 
السياسية

املعلومات 
والتثقيف 

)IEC( واالتصال

مقدمي اخلدماتمقدمي اخلدمات

األفراد

أعضاء قطاع 
معني أو 

القطاعات

شرائح من اجملتمع 
احمللي

زيادة الوعي العام 

وتغيري السلوك

تصنيف الفئات 
املعنية

احلمالت 
اإلعالمية، مبا يف 

ذلك وسائل 
اإلعالم 

االجتماعية 
محالت التوعية 

اجملتمعية
لقاءات مفتوحة، 

أنشطة البلدية
وسائل اإلعالم 

التقليدية

قياس املعرفة 
واملهارات 

املكتسبة وتغيري 
السلوك

املؤشرات العملية
مناقشات 

جمموعة الرتكيز
خدمة توصيل 

البيانات والتقارير
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بناء اجملتمع اجملتمع واملنظمةاجملتمع واملنظمةحتفيز اجملتمع
واملنظمة

عملية ذات زيارات منزلية
قضية حمددة 

وخمارج

قادة وأعضاء تعبئة
واملسريين 
واملنظمني

القدرة على قادة وأعضاء
إعطاء األولوية 

لالحتياجات 
والعمل

اجتماعات 
للمجتمع احمللي أو 

املنظمات 

التقييم الريفي 
)PRA( التشاركي

مؤشرات نوعية 
املشاركة

القطاع اخلاص العالقات العامة
من مؤسسات 

األعمال 
واملنظمات 

التجارية

حتسني صورة املستهلكني
املؤسسات 
واالنتاجية

اإلعالن على 
نطاق واسع 
)التلفزيون 

والراديو ووسائل 
اإلعالم 

املطبوعة( 
محالت بطابع 

تصويري
املناسبات العامة

تطوير الفهم 
العام 

وزيادة احلصة يف 
السوق واملبيعات

أنواع التحفيز116 )ب( 

يوجد عدة أنواع من التحفيز، ثالثة منها تصب يف نطاق السياسة الوطنية وهي: 

أو  الوطنية  السياسة  أعمال  جدول  على  حصرًا  تركز  مبادرة  وهو  السياسة:  )1(  حتفيز 
واضعي  على  مباشرة  بصورة  للتأثري  السياسة  هلذه  هدف حمدد  وعلى  القطاعية، 
السياسات.  وعادة ما يفرتض هذا النوع من التحفيز أن التغيري يف السياسة سوف ينتج 

تغيريًا حقيقيًا على أرض الواقع. 

)2(  حتفيز للعامة: يستخدم قوة العدد من املواطنني املتأثرين مبسألة السياسة، باالعتماد 
على جهودهم املنظمة واملبذولة السرتعاء انتباه واضعي السياسات بضرورة تغيريها. 
وقد يشمل هذا النوع من التحفيز عددًا من اإلجراءات العامة، مثل تقدمي االستمارات 
العنيف  غري  املدين  والعصيان  واالعتصامات  واملظاهرات،  االحتجاجات  وتنظيم 
مبجموعات كبرية للتعبري علنًا عن الظلم الالحق بهم من جراء هذه السياسات، بهدف 
الختاذ  املتوفرة  النظم  خمتلف  إلشراك  سبل  وإجياد  السلطة،  أصحاب  مواجهة 
القرارات. وقد حيمل هذه التحفيز أهدافًا إضافية، مثل تغيري الوعي والسلوك عند 
السماح  وكذلك  العملية،  بهذه  للنهوض  ومتكينهم  خاصة(  )املتأثرين  الشأن  أصحاب 

لقادتهم املرافعة عن قضاياهم أو دعم طرح معني للسياسة من قبل املواطنني. 

.USAID / LGU Unit 75–77 )116(
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)3(  حتفيز وسائل اإلعالم: يقوم هذا النوع باستخدام وسائل اإلعالم باختالف أشكاهلا، مبا 
فيها اإلعالم االجتماعي، إلبراز وتسليط الضوء على قضية سياسة معينة بغية إعالم 
املواطنني وكسب احللفاء والتأثري على قادة الرأي وصانعي السياسات. العنصر احلاسم 
يف هذا التحفيز هو التواصل واالستفادة من دعم اإلعالميني املتعاطفني مع القضية 
احملفز هلا، بهدف تثقيف وإعالم وتقدمي املزيد من املعلومات للذين جيهلون تفاصيل 
املسألة واملهتمني واملتابعني، من خالل تغطية مكثفة يف خمتلف وسائله املرئية واملسموعة 
واملقروئة.  إضافة إىل ذلك، ُتستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية إلثارة اخلطاب العام 
القرار  وصناع  السياسيني  اجتاه  يف  املؤيدة  الكتل  داخل  من  القضية  لصاحل  وتوجيهه 
بهدف زيادة الضغط عليهم لصاحل التغيري يف السياسة القائمة. وجيدر بالذكر، أن هذا 

النوع من التحفيز يستعمل كثريًا من قبل احلكومات واملنظمات يف محالتها التوعوية.

باكستان  الشبابية، من  السياسات  التحفيز لوضع  أمثلة يف سياق  أعاله عدة  استعرضنا  لقد 
اليت  واألدوات  واملفاهيم  التحفيز  أساليب  اختلفت  حيث  أفريقيا،  وجنوب  واألردن  والبحرين 
استخدمت من قبل اجلهات املشاركة، احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجملالس الشبابية، على 
مجيع املستويات الوطنية واملقاطعاتية واحمللية.  إمنا مثال الفليبني الذي حنن يف صدد استعراضه 

أدناه )اإلطار 23(117 يتميز بصفات فريدة وقد أسس لنهج حتفيز جديد يدعى "حتفيز النظراء". 

.USAID/LGU Unit 75–78 )117(

حتفيز السياسة الوطنية اإلطار 23- الفليبني – 

ارتبط التحفيز للسياسات الوطنية يف الفلبني باحلركات السياسية واالجتماعية من بدء السبعينات. وقد 
نشأ كمحاولة لتحقيق التغيري اهليكلي واملنهجي نظرًا لتفشي الفقر والقمع السياسي وانتهاك حقوق 

اإلنسان. 
بعد ثورة سلطة الشعب يف عام 1986، تغرّي املظهر العام للتحفيز، واختذ عدة إجتاهات. إذ صار 
عدٌد من املنظمات املعادية للدكتاتورية، والعديد منها غري حكومي، يكرس معظم براجمه وموارده 
لتقدمي اخلدمات االجتماعية-االقتصادية إىل ناخبيهم. حىت إنهم يف كثري من األحيان كانوا يعملون 
والذين  املتعاقبة،  احلكومات  يف  هامة،  حكومية  مناصب  يف  عينوا  قد  الذين  زمالئهم  بعض  مع 
استطاعوا من إعادة توجيه الربامج واخلدمات والتمويل اىل تلك املنظمات. أما اآلخرون، فلم يروا 
أية جدوى من العمل من داخل املنظومة القائمة، فظلوا يف مواجهة مباشرة مع املؤسسات التنفيذية. 
تلقوا  والذين  احملليني،  لشركائهم  اجتماعية-اقتصادية حمدودة  خدمات  إال  معظمهم  يسدي  ومل 
التمويل من املاحنني األجانب.  واستكشف آخرون تدرجييا اجملال التشريعي. ومع تنفيذ القانون قوائم 

األحزاب، جنح هؤالء يف محل بعض قادتهم ليصبحوا صانعي سياسات. 
بالفليبني، هو مشاركة  السياسات  التحفيز يف جمال  تعريف  أعاد  الذي  العناصر  أهم  أحد  ولعل 
صانعي السياسات كمحفزين. وال سابقة هلذه التجربة الفريدة واملتميزة اليت شهدتها الفلبني، حيث 
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	خطوات	عملية	التحفيز	)نوقشت يف الفصل األول، الفقرة 11( )ج(

	نهج	"اإلطار	املنطقي"	)LFA	للتحفيز( )د(

نظرًا ألهمية التحفيز لوضع السياسات، اخرتنا استعراض نهج "اإلطار املنطقي" لعدة أسباب، منها: 
)1( تعقيد وتداخل احلاالت أو السيناريوهات اليت قد يواجهها احملفزون على أرض الواقع؛

)2( احلاجة إىل حتليل معمق ومفصل النتقاء أفضل املفاهيم وأكثرها تالؤما مع تلك احلاالت؛
التحليلية، مثل  العملية  املنطقي" يف  )3(  منهجية ودقة وفعالية وموضوعية نهج "اإلطار 
مسألة حتديد وحتليل أصحاب املصلحة وحتليل املشكلة. وهذا مما يساعد على اختاذ 

خيارات أكثر اسرتاتيجية لتنفيذ عملية التحفيز. 
إن نهج "اإلطار املنطقي" )LFA( عملية منهجية وحتليلية بامتياز، متتلك جمموعة من األدوات 
املركبة واملستخدمة لدعم التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم للسياسات والربامج واملشاريع 
وغريها. ينطوي هذا النهج على استخدام املفاهيم املرتابطة املدروسة واحملللة واملرتبة بشكل 
منطقي من خالل عملية تكرارية. لذا فإّن يف غياب البيانات واألدلة وهما من العناصر اهلاّمة 
هلذه العملية، ال ميكن أن تفضي العملّية إىل قرار مستنري، خاّصة وأّنها عملية منهجية وأداة 

للتحليل. وهكذا ميكن اعتبار اإلطار املنطقي وسيلة تساعد على التفكري والتخطيط.

لعملية التحفيز القائم على اإلطار املنطقي عالقة وثيقة بعملية حتليل السياسة اليت ناقشناها 
يف الفصلني السابقني، وتتضمن هذه العالقة العناصر التالية: 

)1( حتديد املشكلة؛
)2( حتليل ألصحاب الشأن/املصلحة ومسح للبيئة السياسية؛

)3( حتليل بيئة السياسة العامة؛
)4( حتليل املشكلة؛

)5( حتليل موضوعي؛
)6( تطوير االسرتاتيجية.

مع  بالتحفيز  ليقوموا  والتنمية"  للسكان  الفلبينيني  "املشرعني  جلنة  يف  أنفسهم  املشرعون  نظم 
نظرائهم. ويعرف اليوم هذا التحفيز بالشخصي أو "حتفيز النظراء" لصنع السياسات. وتعطي هذه 
التجربة حجة قوية للتحفيز يف احلكومات، حيث يستخدم بعض صانعي السياسات صيغة التحفيز 

كجزء من العملية  إلقناع نظرائهم. 
لقد اختذ حتفيز وضع السياسات يف الفلبني مسارًا خمتلفًا جدًا نظرًا للتطور التارخيي الفريد الذي 
شهدته البالد ما قبل وبعد "ثورة سلطة الشعب" يف عام 1986.  ومن املالحظ أّن العديد من الذين 
شاركوا يف هذه األحداث ما زالوا متواجدين يف العديد من جوانب احلياة االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية للبالد. وقد شغر عدد كبري منهم مناصب قيادية حكومية هامة على مجيع االصعدة 
)الوطنية واحمللية(، مبا فيها اجلهاز القضائي والكونغرس والقطاع اخلاص واألكادميية ووسائل اإلعالم 

واملنظمات الدينية واجملتمع املدين، وما زالوا مستمرين يف مترير هذا اإلرث ألجيال الشباب.
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 LFA( ونود لفت االنتباه إىل أنه جيب التمييز بني نهج "اإلطار املنطقي" وجدول هذا اإلطار
الكفيلة  واألدوات  لألهداف  التحليل  من  املزيد  إلجراء  يستخدم  األخري  هذا  ألن   .)Matrix
عن  فضال  العملية/املشروع،  على  تؤثر  قد  اليت  واخملاطر  االفرتاضات  يشمل  كما  بتحقيقها. 

الشروط املسبقة اليت متكن من إطالق األنشطة على املسار الصحيح.

10- صياغة مسودة السياسة الوطنية للشباب 
تتطلب العملية التشاركية لصياغة السياسة الوطنية استعدادات وحتضريات كبرية وواسعة 
النطاق من قبل اجلهة الوطنية املنسقة وأصحاب الشأن/املصلحة على مجيع املستويات ويف 
من  تقدم  ما  إىل  إضافة  يتوجب،  والتحضريات  االستعدادات  هذه  وإلمتام  القطاعات.  كل 

عمليات، استكمال اخلطوات الرئيسية التالية118:
)أ( وضع امليزانية لعملية تطوير السياسة؛

)ب(  مسح وحتليل البحوث والبيانات )على احلكومة أن توكل البحوث والدراسات إذا كانت 
البيانات ضعيفة أو غري كافية(؛

)ج(  تعيني "اللجنة املنسقة" )تضم ممثلني من أصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني( و"جلنة 
الصياغة" )املؤلفة من خرباء سياسات وبعض املنسقني( لوضع مسودة مشروع السياسة؛
)د(  تشكيل "جلنة تعاون الوزارات" لضمان مشاركة الوزارات املعنية الفاعلة يف عملية الصياغة؛
)ه(  تعيني أعضاء اللجنة التوجيهية )ذات طبيعة تشاركية تضم الشباب أو ممثلني عنهم(؛

)و(  حتديد نطاق وكيفية التواصل مع جمموعات أصحاب الشأن/املصلحة اليت ينبغي أن 
تشارك؛

العامة  املؤسسات  التدريبية إىل أقصى حد ممكن )على مستوى  االحتياجات  )ز(  توضيح 
واملنظمات اليت سوف تكون جزءًا من منظومة وضع السياسة وتنفيذها وتقييمها(؛

)ح( حتديد أصحاب الشأن/املصلحة واخلرباء واملدربني للمشاركة يف العملية؛
)ط( وضع اسرتاتيجية التحفيز اإلعالمي؛

)ي( بدء التحضريات اجلدية لورشة عمل وطنية لتحديد أهداف السياسة؛
التقين واملايل  الدعم  املتواجدة على األرض وطلب  الدولية  )ك(  التواصل مع املنظمات 

منها، بهدف وضع السياسة؛
)ل( تداول أفكار حمتملة للرصد والتقييم؛

)م(  إجراء مشاورات املرحلة األوىل، اليت ترمي إىل إمتام ما يلي: 

الشأن/ أصحاب  ومبشاركة  الوطنية  العمل  ورشة  خالل  )من  األهداف  )1(  حتديد 

..Denstad 9–79 )118(
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املصلحة من مجيع القطاعات على املستوى الوطين واحمللي(؛
)2( إنشاء اللجنة التوجيهية؛

)3( إنشاء فريق عمل مشرتك بني الوزارات؛
)4(  تعيني "اجملموعات التعبوية" )thematic groups( وأعضائها )من أصحاب الشأن/
املصلحة السيما ممثلني عن كل من احلكومة واملنظمات الشبابية غري احلكومية(؛

)5( تشكيل جلنة "جمموعة عمل الوزارات"؛
)6( تشكيل جلنة "الشركاء احملليني للتشاور"؛

)7( تعيني اللجان االستشارية ألصحاب الشأن/املصلحة؛
)ن( إجراء مشاورات املرحلة الثانية وهي عملية تشاورية أوسع نطاقًا من املرحلة األوىل 

وتهدف إىل إمتام اخلطوات التالية: 
)1(  احلصول على اآلراء وردود الفعل احمللية، منسقة من قبل "جلنة الشركاء احملليني 

للتشاور" ومدعومة من قبل احلكومات احمللية؛
وتعبئة  الوعي  لرفع  النطاق  واسعة  إعالمية  حتفيز  محلة  إطالق  على  )2(  العمل 
الشباب للمشاركة يف املشاورات احمللية، مما يعزز عملية السياسة وخيلق جوًا من 

التقدير للمشاركة وأهميتها؛
الصلة  ذات  املنشورات  إنتاج  خالل  من  عامة  وعالقات  إعالنية  )3(  إطالق محلة 
وعرضها يف األماكن العامة وتوزيعها عن طريق املنظمات واهليئات والوزارات 
واللجان والشباب أنفسهم، وهذا خيلق حالة دفع هائلة للمنظمات الشبابية غري 
تلك  دور  ألهمية  مبطنًا  إعالنًا  يعّد  إنه  كما  احمللية.  اجملتمعات  داخل  احلكومية 
املنظمات وتقديرًا لعملها، كذلك يعرب عن اهتمام متزايد يف الشباب لالنضمام إىل 

العملية؛ 
كافة جمريات  على  مطلعني  احملليني  الشأن/املصلحة  وأصحاب  اللجان  )4(  إبقاء 
العملية والتقدم احملرز، وتلقيهم املستمر للمعلومات، بشكل مباشر أو من خالل 
وذلك  التشاور.  مراحل  انتهاء  بعد  خاصُة  واإلعالم،  األخرى  التواصل  وسائل 
القادمة، ال سيما  للحفاظ على مستوى مشاركتهم والتزامهم حتضريًا للمراحل 

تنفيذ ورصد وتقييم السياسة؛
)س( إجراءات صياغة املسودة:

تبدأ عملية الصياغة الفعلية ملسودة مشروع السياسة بعد حتديد غاياتها وأهدافها الوطنية، 
وبعد قيام "اللجنة املنسقة" بتنقية جممل املداخالت الناجتة عن املشاورات. ويف هذه املرحلة 
يلعب "فريق العمل املواضيعي" )thematic working group( دورًا حموريًا مبساعدة املنسقني. 
تشكل فرق العمل ويناط موضوع واحد بكل فريق. حيتوي الفريق على أعضاء من "فريق العمل 
يف  متخّصص  خبري،  منسق  برئاسة  الوزارات"  بني  املشرتك  "الفريق  من  وممثل  املواضيعي" 
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املوضوع احملدد. ويقوم كل فريق بإمتام مهاماته اليت تنطوي على ما يلي:

)1(  أن تشكل وجهة نظر شاملة وجتري حتليال للواقع املتعلق بالشباب يف سياق املوضوع 
املناط بها؛

)2(  أن تستند إىل البحوث والبيانات واإلحصاءات ونتائج املشاورات ذات الصلة باملوضوع 
إلجراء حتليل الواقع؛

املتوفرة  الصلة  ذات  املواد  الوزارات" مجيع  بني  املشرتك  "الفريق  ممثل  يقدم  )3(  أن 
بالوزارات للمنسق املسؤول؛

)4( أن تقدم ملخصًا عن التحليل ليدمج يف مسودة مشروع السياسة؛

)5( أن يكون املنسق مسؤواًل عن كتابة وحتضري هذه التقارير؛

)6(  أن تعمل باستقاللية عن الفرق األخرى يف تطوير اخملرجات واملؤشرات )تتطلب هذه 
املؤشرات حيضرها  إقامة ورشة عمل لتطوير  تدريبًا ومهارات( لذا جيب  العملية 

املنسقون وبعض أعضاء الفرق وممثلو "الفريق املشرتك بني الوزارات".

لتوفري منتج ذي جودة عالية يستوجب على أعضاء تلك الفرق أن تتحلى باملهارات واخلربة 
الالزمة وأن توّفر هلا املوارد املادية الكافية لتتفرغ هلذه العملية وتكمل مهامها على أحسن وجه. 

عند انتهاء هذه الفرق من التحليالت ووضع اخملرجات واملؤشرات وكتابة التقارير ذات الصلة، 
جيب أن تعطى اللجان االستشارية الفرصة الكافية لالطالع عليها لتقدمي مالحظاتها، ومن مث 
أن تسلم مجيعها، مبا فيها املالحظات، إىل "جلنة الصياغة". وهي مسؤولة بشكل رئيسي عن 

عملية جتميع مسودة مشروع السياسة الوطنية للشباب.

حني تنتهي "جلنة الصياغة" من املسودة األوىل ملشروع السياسة جيب أن تطلع مجيع اللجان 
واهليئات املشاركة يف العملية عليها الستعراض الوثيقة وتقدمي مالحظاتهم. ومن الضروري أن يقوم 
ممثلو "الفريق املشرتك بني الوزارات" بإطالع املسؤولني يف خمتلف الوزارات املعنية على املسودة، 

لضمان أّن األهداف وامليزانيات تتوافق مع التزامات هذه الوزارات يف سياق سياساتها العامة. 

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.

وألن صياغة مسودة السياسة الوطنية هي عنصر حاسم يف وضع السياسة وتبنيها وإحداث 
التغيري املرجو، ومن أجل توفري أدوات مفيدة للمساعدة يف هذه العملية وضمان شمولية الصياغة، 
نعرض أدناه قائمة تتضمن اخلطوات األساسية يف ختطيط وصياغة السياسة الوطنية، وهي قابلة 

للتعديل واإلضافة حسب السياق املعمول فيه )اإلطار 24(119.

 Public Health Law Center, (July, 2010). POLICY DRAFTING CHECKLISTS. PHLC Online publication. http  )119(
//:publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/ship-fs-policydraftingchlist-2010.pdf



 الفصل الثاني      |      115

11- مراجعة مسودة السياسة الوطنية للشباب 
املالحظات  فيها مجيع  تدرج  أن  بعد  السياسة،  األوىل ملشروع  املسودة  تكتمل صياغة  عندما 
واملساهمات املقدمة من أصحاب الشأن/املصلحة والوزارت واللجان املشاركة، جيب أن يعلن عنها 
وتوزع على مجيع اجلهات املعنية )املتأثرة واملؤثرة(، وأن يباشر فورًا جبولة مشاورات ثالثة وأخرية. 

بغية  املسودة،  استعراض  فرصة  املعنية  األطراف  إعطاء  إىل  هذه  املشاورات  جولة  تهدف 
البناءة، من أجل حتسني جودتها قدر  احلصول على أكرب حجم من ردود الفعل واملداخالت 
واملوارد  الوقت  معطيات  على  بناء  عدة  بأساليب  اهلدف  هذا  حتقيق  وباإلمكان  املستطاع. 

البشرية واملادية 120. وباستطاعة اللجنة املنسقة أن تقوم مبا يلي: 

)أ(  طبع ونشر املسودة األوىل ملشروع السياسة الوطنية وتوزيعه على مجيع األطراف دون 
استثناء من خالل اللجان واهليئات والوزارات واملنظمات غري احلكومية وجمموعات 

الشباب وغريها؛ 

.Denstad 9–82 )120(

اإلطار 24- قائمة مرجعية عملية التخطيط وصياغة السياسة الوطنية للشباب 
 تتضمن هذه القائمة اخلطوات اليت ينبغي أن تتبع يف عملية التخطيط للسياسة وصياغتها لضمان 

تنفيذ فعال: 
حتديد وتوضيح القضايا اليت ستتناوهلا السياسة؛ )أ( 

حتديد إذا ما كان لدى اجلهة املنظمة سلطة/صالحية لسن السياسة؛ )ب( 
حتديد الشخص أو الطرف املسؤول عن عملية صياغة السياسة؛ )ج( 

حتديد وإشراك أصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني يف عملية الصياغة؛ )د( 
حتديد منوذج للسياسة )استخدام قائمة عناصر السياسة(؛ )ه( 
استعراض السياسة )استخدام قائمة استعراض السياسة(؛ )و( 

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

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

إكمال عملية املوافقة وتبين السياسة؛ )ك( 
نشر وتوزيع الصيغة املوافق عليها للسياسة وتنفيذها. )ل( 
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)ب(  نشر املسودة األوىل ملشروع السياسة الوطنية على الصفحات اإللكرتونية للسياسة )إذا 
ما تواجدت( و/أو على موقع االنرتنت للوزارة او اهليئة الرائدة للمشروع؛

)ج(  جيب أن يرافق أو يلي توزيع املسودة دعوة لكل املعنيني من املنظمات غري احلكومية 
املسودة  الستعراض  واحمللية،  الوطنية  املستويات  مجيع  على  الشبابية  واجملموعات 

وإعطاء مالحظاتهم؛

)د(  جيب على اجلهة املنسقة للسياسة، تنظيم مؤمتر وطين للشباب جيمع كل الفعاليات 
واللجان واملنظمات غري احلكومية واجملموعات الشبابية املشاركة من كل أقطار الوطن.  
وإعطاء  السياسة  ملشروع  األوىل  املسودة  استعراض  له  األساسي  اهلدف  يكون  وأن 

مالحظات وردود فعل حمددة لكيفية حتسني اجلودة وتطوير السياسة بشكل أفضل؛

)ه(  قد تعقد اجلهة املنسقة اجتماعًا إضافيًا لبعض اجملموعات وأصحاب الشأن/املصلحة 
الرئيسيني لألخذ مبالحظاتهم على الصعيد الوطين واإلقليمي؛

)و(  جيب أيضًا األخذ بآراء ومالحظات "جلان التشاور احمللية" على املسودة األوىل للسياسة، 
على غرار نهج املشاورات السابقة.

12- إقرار واعتماد السياسة الوطنية للشباب
بعد انتهاء مرحلة املشاورات الثالثة واألخرية، على "جلنة الصياغة" مسؤولية مجع املالحظات 
االنرتنت  شبكة  خالل  ومن  الوطنية،  واملؤمترات  االجتماعات  يف  قدمت  اليت  واملساهمات 
أّن  املنسقة للمشروع. كما  الوسائل اليت استعملتها اجلهة  والتواصل االجتماعي وغريها من 
منتج املسودة األوىل النهائية جيب أن يقدم للحكومة، من خالل القنوات الرسمية املتعمدة، 

واعتمادها.  ملناقشتها 

لكي تصبح السياسة وثيقة رسمية معمواًل بها، جيب أن يوافق عليها رسميًا من قبل احلكومة.  
بشكل عام، قد ختتلف اإلجراءات الرسمية العتماد السياسة الوطنية من بلد إىل آخر.  ففي 
توافق  أن  ينبغي  أخرى  بلدان  يف  بينما  الوزارة،  مستوى  على  املوافقة  تكون  البلدان،  بعض 
احلكومة أو جملس الوزراء، ويوضع اخلتم الرسمي على الوثيقة121. ويف بعض الدول من البديهي 
أن تستشار اللجان الربملانية املسؤولة عن الشباب. ولكن عادًة، تبعًا للعملية الرسمية جيب أن 
تعرض مسودة السياسة على مجيع الوزارات املعنية إلقرار مضمونها.  ولذا فإّن عرض املسودة 
على الوزارات إبان عملية الصياغة واملراجعة عن طريق "جلنة تعاون الوزارات" أمر حيوي 

لإلسراع يف عملية التبين واملوافقة.

وقد بقي العديد من السياسات مسودات مشاريع ويعود ذلك جزئيًا إىل سياسة الدول املتبعة، 
وجنوب  غانا،  ذلك  على  ومثال  ونافذة.  رسمية  جلعلها  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  إىل  أو 
افريقيا، فقد حّضر كل منهما مسودات لسنوات طويلة، وبالرغم من أن مسودات هذه السياسات 

.Ibid )121(



 الفصل الثاني      |      117

كان موافقًا عليها عمليًا من قبل أصحاب الشأن/املصلحة، رسميًا، كان من ضرورة احلصول 
على موافقة احلكومة إضافة إىل أصحاب الشأن/املصلحة، وغالبًا ما تستغرق هذه العمليات 

وقتا طوياًل العتماد السياسة122. 

 WHO / CAH, (2004). Making Policy Happen: Lessons from countries on developing national adolescent health and development  )122(
policy. http://www.google.com.lb/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEIQFjAF&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.expandnet.net%2FPDFs%2F2f.%2520Making%2520Policy%2520Happen.doc&ei=00eQT52HIImV8gO

v9OGlBQ&usg=AFQjCNEpHRQHi_vOVm2EvRlu0dJjMLAtSg&sig2=W-pEqilRq8ougr330oeHvg
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يف بعض البلدان حيث يتواجد وزير أو سياسي رفيع املستوى أو زعيم يعترب أن الشباب أولوية 
مفاتيح  واالتصال  واإلعالم  التحفيز  وبذلك يصبح  تغدو سريعًة.  السياسة  املوافقة على  فإّن 
السياسة يف عملية املوافقة، ألنهم يساعدون على زيادة الوعي عند املواطنني وصناع السياسات 
والسياسيني على أهمية وضع السياسة والعملية برمتها. األمر الذي يساعد على الضغط جلعل 

السياسة أولوية، وللموافقة عليها.

ال توجد صيغة مفردة حملتوى السياسة الوطنية للشباب، إذ لكل دولة خصوصيتها، وعليها أن 
حتدد الشكل واملضمون األفضلني.  ورغم ذلك، توجد بعض املبادئ التوجيهية العامة اليت ميكن 
اتباعها.  وعند استعراضنا لعدد من السياسات الوطنية للشباب املستكملة يف مناطق اإلسكوا 
واإلسكاب وأفريقيا وأوروبا، الحظنا أن هذه الوثائق حتمل عدة عناصر مشرتكة يف هيكليتها 

الرئيسية، وهي على النحو التايل:

1- مقدمة؛

2- األساس املنطقي للسياسة؛

3- تعريف الشباب؛

4- حتديد مالمح الشباب؛

5- القضايا التارخيية واملعاصرة اليت تؤثر على مشاركة الشباب؛

6- اإلشارة إىل سياسات ووثائق أخرى كمراجع؛

7- مبادئ وقيم السياسة؛

8- بيان الرؤية والغاية للسياسة؛

9- أهداف السياسة؛

10- حقوق ومسؤوليات والتزامات الشابات والشبان؛

11- االسرتاتيجيات الرئيسية؛

12- الفئات املستهدفة؛

13- آليات التنفيذ والتنسيق؛

14- الرصد والتقييم.

يف مستهل هذا الفصل سوف نعاجل هذه العناصر ونقدم أمثلة ذات صلة. وهدف املعاجلة هو 
الوطنية  السياسة  وضع  إطار  يف  العناصر  هذه  وغرض  وظيفة  فهم  القارئ  على  التسهيل 

للشباب.
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	املقدمة -1
بشكل عام، تتضمن وثيقة السياسة الوطنية للشباب مقدمة مكتوبة من قبل رئيس الدولة أو 
رئيس احلكومة أو الوزير اخملتص لتقدمي مشروع السياسة.  كما يوفر هذا البيان فرصة سياسية 
للتأكيد على أهمية السياسة من اجلانب الوطين، وتأييدها، وذكر االسباب واجلهود الىت أدت 
إىل إنشائها، ووصف عملية صياغة بشكل مقتضب، إضافة إىل التعبري عن مساهمة الشابات 
والشبان ودورهم الرئيسي يف التنمية الوطنية. ومثال على ذلك مقدمات السياسات الوطنية 

لكل من األردن والبحرين وجنوب أفريقيا.

2- األساس املنطقي للسياسة
ميكن االطالع على مفهوم ونهج األساس املنطقي يف الفصل الثاين )فقرة 1(، حيث عاجلناه 
املنطقي على إعطاء تفسري واضح  أن يعمل األساس  العملية هو  واملهم يف  بشكل مفصل.  
وما تهدف إىل  للشباب،  الوطنية  السياسة  واالجتماعية لوضع  العلمية  واملربرات  للمسببات 

حتقيقه. وما يلي مثال من كينيا )اإلطار 25(123:

 Kenya MoYA, (July, 2007). KENYA NATIONAL YOUTH POLICY. SESSIONAL PAPER N0. 3. www.youthaffairs.go.ke )123(

اإلطار 25- كينيا - األساس املنطقي للسياسة الوطنية للشباب 
لوضع قضايا  الكافية  باجلهود  الستينات  أعوام  الطوعية يف  الشبابية  واملنظمات  احلكومة  تقم  مل 
الشباب على  جدول أعمال التنمية. وبدأت معظم الربامج واخلدمات الشبابية يف عام 1964، وهي 

ذات طبيعة اجتماعية وترفيهية، إضافة إىل تلك اليت تركزت يف املناطق احلضرية.
لكن، منذ انعقاد مؤمتر كرييشو لتطوير التعليم والعمالة والتنمية الريفية اليت رعتها منظمة العمل 
الدولية )ILO( وجامعة نريويب، بدأت احلكومة باإلهتمام بشكل أكرب يف قضايا الشباب. وقد نشر 

التقرير"بعد املدرسة - ماذا؟" من قبل )NCCK( يف عام 1966.
من  كل  يف  السياسات  لدى خمططي  كبرية  مساحة  البطالة  مشكلة  احتلت  احلني  ذلك  ومنذ 
احلكومة والقطاع اخلاص. يف حني  اعرتف التقرير الثالث من خطة التنمية الوطنية لعام 1974-
1978، باجلهود املبذولة ملعاجلة مشكلة البطالة بني الشباب، لكنه حذر أن املشكلة سوف تتفاقم يف 

املستقبل. 
وبالرغم من اجلهود املبذولة للشروع يف برامج تنمية للشباب بعدة وثائق متتالية للسياسة الوطنية، 
مثل وثيقة الدورة رقم 2 لسنة 1992 على املقياس الصغري ومؤسسات جواكايل التجارية، وخطة 
التنمية 1997-2001، واخلطة الوطنية للقضاء على الفقر 1999-2015، وغريها من الوثائق.  عالوة على 
الزيادة يف عدد املنظمات املتعاملة مع الشباب، ما تزال املشاكل اليت تؤثر على الشباب سلبا يف 

ازدياد. ويعزى هذا الوضع إىل عدم وجود سياسة شاملة تعمل مبثابة خطة طريق للشباب.
والصحية،  االقتصادية،  الشباب  احتياجات  لتلبية  ابتكارية  برامج  الشباب  منظمات  لقد طورت 
خاصة املتعلقة بالصحة اإلجنابية واحلد من انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف أوساط 
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3- تعريف وحتديد مالمح الشباب
تعريف الشباب: عّرف برنامج العمل العاملي للشباب هذه الفئة بني عمر 15 و24 سنة.  لكن 
العمر  أّن اختيار  التجارب  املتحدة وتثبت  للدول األعضاء يف األمم  التعريف ليس ملزماً  هذا 
املناسب ليس باملهمة السهلة كما ناقشنا يف الفصل األّول وهلا تداعياتها على املستوى التنموي.  
وتواجه هذه الدول على الصعيد الوطين والقطاعي حتديات يف وضع تعريف موحد للشباب 

تسببه العوامل التالية:
•  تعدد تعاريف الشباب املستخدمة يف خمتلف القطاعات ومن قبل املنظمات غري احلكومية 

والدولية يف البالد؛
عدم وجود توافق دويل بهذا الشأن؛  •

االختالفات الشاسعة بني فئات الشباب.  •

البلدان  استجابة  حول   2008 سنة  اإلسكوا  منظمة  أجرته  الذي  االستقصاء  نتائج  وأظهرت 
األعضاء لربنامج العمل العاملي للشباب أن سبعة بلدان فقط من أصل البلدان األعضاء الثالثة 
عشر اليت مألت االستبيان تعرف الشباب باعتبارهم الفئة العمرية 15-24 سنة، بينما أعطت 
البلدان األخرى تعاريف ترتاوح بني 10 و35 عامًا.  وقد مّت استعراض هذه التعريفات سابًقا يف 

)اإلطار 3، الفصل األول، فقرة 2(.

الشباب. يضاف إىل ذلك الربامج البيئية، وبرامج بناء الشخصية، وحمو األمية، والتدريب املهين، 
والرياضية، والرتفيهية، فضاًل عن الربامج االجتماعية والثقافية. ومع ذلك، أعاقت القيود التالية 

فعالية تلك الربامج يف حتقيق أهدافها:
أ .  أواًل، تصاعد الضغوط: بسبب الزيادة املرتفة ملعدل منو السكان، والذي بلغ 2.4  باملائة يف 
عام 1999. وهذا االرتفاع يشكل ضغطًا على املوارد املتاحة، خاصة مع استمرار التصاعد 
الكبري لعدد السكان من فئة الشباب. ويزداد الوضع سوًءا ألّن معدل النمو االقتصادي أقل 

بكثري من معدل النمو السكاين؛
ب .  ثانيًا، االفتقار إىل املهارات املناسبة: فنظام التعليم األساسي والثانوي ومؤسسات التدريب 
العايل تواصل ختريج اآلالف من الشباب غري اجملهزين للدخول اىل سوق العمل، وال ميلكون 

املهارات احلياتية الضرورية؛
ت .  ثالثًا، عدم الوضوح وغياب تنسيق فيما يتعّلق بالسياسات والربامج الشبابية: يف حني أن 
عددًا من الوزارات احلكومية ومنظمات الشباب لديها برامج وسياسات قطاعية للشباب، 

ال يوجد تعريف وطين للشباب وتغيب آليات التنسيق مّما يعيق هذه الربامج؛
واملنظمات غري  تديرها احلكومة  اليت  الشباب  برامج  املوارد: فإّن معظم  ث .  رابعًا، حمدودية 

احلكومية تفتقر إىل التمويل الكايف واملعدات، مما حيد من جناح عملها؛
واملنظور  للنظم  القائمة  اهليكلة  أو  الرتكيبة  إن  للشباب:  املعطاة  املرتبة  تدين  ج .  خامسًا، 
واملواقف السائدة من الشباب، ال توفر بيئة مؤاتية ملشاركتهم يف صنع القرار والتخطيط 

وعمليات التنفيذ.
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أدناه  املقدمة  األمثلة  يف  بوضوح  فتتجلى  للشباب  السياسات  تعاريف  اختالف  أبعاد  أما 
)اإلطار 26(: 

حتديد	مالمح	الشباب: تقدم معظم السياسات الوطنية حملة عن الشباب يف البالد. وتتضمن 
هذه اللمحة يف كثري من األحيان، وصف العالقة بني الشبان والشابات، إضافة إىل العالمات 
ثالثة حماور  توفري نظرة معّمقة عن  الوطنية. فضاًل عن  واالقتصادية  االجتماعية  الرئيسية 

اإلطار 26-  تعريف الشباب يف السياسة الوطنية - أمثلة من كينيا ومصر وجنوب 
أفريقيا وفلسطني 

- يف	كينيا: تعرف السياسة الوطنية الشباب بالفئة العمرية ما بني 15-30 عامًا، آخذة بعني االعتبار 
التعريف املصطلح من اجلانب املادي والنفسي والثقايف واالجتماعي والبيولوجي والسياسي.

- يف	مصر: تعرف اهليئة الرسمية احلكومية املسؤولة عن قضايا الشباب واجمللس الوطين للشباب 
)NCY( أن هذه الفئة هي من عمر 18 اىل 30 سنة. أما احلزب الوطين )الذي حكم مصر ملدة 40 
سنة( فهو يعرف الشباب يف السياسة العامة باعتبارهم الفئة العمرية ما بني 18 و 35 عاما مربرا 
بذلك ان االختالف يعود إىل حقيقة أن قطاعات كبرية من الشباب بني 18 و 35 يف مصر تواجه 
وقلة  الصحي  الوعي  واخنفاض  التعليم،  البطالة، وضعف  مثل  والتحديات،  املشاكل  نفس  عادة 

فرص احلصول على التدريب، والتعليم، والعمل التطوعي.
- يف	جنوب	أفريقيا: تعرف السياسة الوطنية للشباب 2009-2014 الشباب باعتبارهم  الفئة اليت 
تندرج بني سن ال 14 إىل 35 سنة. ويستند هذا التعريف اىل قانون اللجنة الوطنية للشباب عام 
الظروف  االعتبار  بعني  يأخذ  الشامل  النهج  هذا   .2000 عام  للشباب  الوطنية  والسياسة   ،1996
التارخيية واحلالية على حد سواء. على الرغم من أن الكثري قد تغري بالنسبة للشباب منذ ظهور 
الدميقراطية يف عام 1994، ولكن الدافع لتغيري السقف األعلى  35 لعمر الشباب مل يتغري ألن العديد 
من االختالالت التارخيية ما زال قائما وحباجة اىل معاجلة بشكل كامل. هذا التعريف ال يتفق أيضًا 
مع تعريف الشباب على النحو الوارد يف ميثاق الشباب األفريقي )االحتاد األفريقي، 2006( الذي يعرف 
الشباب بالذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و 35 عامًا. وعلى الرغم من أن هذا األخري ال يشمل الذين 

ترتاوح أعمارهم 14 عامًا، تعريف جنوب أفريقيا األوسع للشباب حتّديا بالنسبة هلا.
- يف	فلسطني: خيتلف تعريف فئة الشباب بناء على متغريات عمرية وسوسيولوجية، إذ تعرف 
األمم املتحدة الشباب على أنهم األفراد الواقعني بني عمر 24-15 سنة. أما جامعة الدول العربية فقد 
اعتمدت الفئة العمرية 15-35، ويف فلسطني، ومن أجل أغراض تصميم االسرتاتيجية القطاعية، 
فقد مت االتفاق على أن الشباب ميثلون الفئة العمرية من سن 13-29 سنة، وهنا من املهم التنويه إىل 
يف  املتداولة  التعريفات  عليهم  تنطبق   ،18-15 من  عمريًا  املصنفني  األفراد  هم  الطالئع  فئة  أن 
االتفاقيات الدولية حلقوق الطفل. أما تسميتهم بالطالئع ضمن هذه االسرتاتيجية فتأيت يف سياق 
تقسيم األنشطة يف وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية، إذ تقسم أنشطة الوزارة إىل ثالث فئات، 
هي: األطفال املستهدفني بالرعاية من قبل إدارة الطفولة بني سن 7 - 12، والطالئع املستهدفني 
بالرعاية من قبل إدارة الطالئع بني سن 13 - 17، وأخريًا الشباب املستهدفني من قبل إدارة الشؤون 

الشبابية بني سن 18 - 35.
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أساسية تتعلق مبالمح الشباب ووضعهم على الصعيد الوطين، من خالل اإلجابة عن االسئلة 
التالية: 

 من هم الشباب؟
 ما هي حالة الشباب؟ 

 ماذا يفعل الشباب وما هو دورهم؟ 

أجوبة  وحتمل  الفئة.  لتلك  السياسات  نطاق وصف  الشباب خيتلف  مالمح  يف سياق حتديد 
السياسات عن االسئلة أعاله باقة من املعلومات الكمية والنوعية. وللحفاظ على تركيز وإجياد 

النص، غالبًا ما تقدم هذه املعلومات كملحق للسياسة الوطنية للشباب، وتتلخص كما يلي:

معلومات	ذات	طبيعة	نوعية:	
 استطالعات مواقف الشابات والشبان اليت تعكس تصوراتهم واحتياجاتهم واهتماماتهم 

 مناقشات جمموعات الرتكيز
 مقابالت وتصرحيات أدىل بها الشباب

 دراسات حالة فردية من الشباب والتحديات احملتمل مواجهتها.

معلومات	ذات	طبيعة	كمية:	
 عدد السكان من فئة الشباب 

 يف املناطق احلضرية، والتوزيع يف املناطق الريفية واإلقليمية؛
 السمات العرقية

 مستويات التعليم وحمو األمية 
 نسبة املشاركة يف القوى العاملة

 مستويات البطالة 
 مستويات الدخل

 االنتماء الديين واملشاركة
 احلالة الصحية

 الرتكيبة األسرية
 استخدام أوقات الفراغ 

 معدالت املشاركة باجلرمية 

ويف سياق حتديد مالمح الشباب يف السياسة الوطنية، فإن األمثلة املقدمة أدناه )اإلطار 27( 
تشري بوضوح إىل كيفية توفر أو غياب البيانات املصنفة للشباب ومنهج التعاطي مع قضاياهم.
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الصلة  والبيانات املصنفة ذات  البحوث  الدول اليت متلك كمية كافية من  أن  ومن املالحظ 
تستطرد يف حتديد تفاصيل مالمح الشباب بشكل أكرب ومعمق مثل جنوب أفريقيا واهلند.  ولكن 
العناوين  على  بالضغط  عليها  االّطالع  ميكن  اإلجياز،  وبهدف  النماذج  هذه  طول  بسبب 

االلكرتونية املرفقة أدناه:
http://www.polity.org.za/polity/govdocs/policy/intro.html#Intro جنوب أفريقيا

 .http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/OD59/OD59.pdf اهلند

4- القضايا التارخيية واملعاصرة اليت تؤثر على مشاركة الشباب 
تقوم العديد من السياسات الوطنية بإدراج تفاصيل قضايا الشباب الرئيسية اليت كانت تارخييًا 
وما زالت تتحدى أو تعيق من فرصهم يف حياة أفضل. وتشري حتاليل املقارنة إىل أن معظم هذه 

أمثلة من فلسطني وكينيا اإلطار 27- حتديد مالمح الشباب يف السياسة الوطنية – 
يف	فلسطني: بشكل عام، إن املؤشرات اإلحصائية اليت تقدمها املؤسسات اخملتلفة حول الشباب 
ختتلف نظرًا الختالف الفئات العمرية املعتمدة لدى املؤسسات، ما يستوجب وضع معايري موحدة 
على املستوى الوطين تلتزم بها مجيع املؤسسات العاملة يف األرض الفلسطينية حملية كانت أو 
دولية.  ويشكل الشباب من الفئة العمرية 15-29 نسبة 29.1 يف املائة من جمموع السكان الفلسطينيني 

البالغ عددهم وفق تقديرات منتصف العام 2009 حوايل 3.9 مليون نسمة. 
ويعرف الشباب بأنهم السكان من الفئة العمرية 15-29 سنة، ويتم تقسيم هذه الفئة من زاوية حياة 
اجملتمع  يتسم  وعموما  سنة.   29–20 الشباب  وفئة  15–19سنة،  املراهقني  فئة  إىل:  ومنوهم  األفراد 
الفلسطيين بفتوته نظرًا لوقوع غالبية السكان يف فئيت الشباب واألطفال. هذا وتعترب اخلصوبة يف 
الزواج املبكر خاصة لإلناث.  فلسطني مرتفعة مقارنة مبعدالتها يف دول أخرى، وذلك نظرًا لسّن 
ورغم ذلك اخنفض معدل اخلصوبة يف العام 2007 ليصل إىل 4,6 باملائة مولودا، مقابل 5.6 مولودا يف 
العام 1997. وقد بقي معدل اخلصوبة يف قطاع غزة أعلى منه يف الضفة الغربية، إذ بلغ يف القطاع 

5.6  مقابل 4.1 يف الضفة الغربية وذلك وفق تقديرات آذار 2007.
يف	كينيا: يبلغ عدد الشباب حنو 9.1 مليون نسمة، وهو بنسبة 32 باملائة من العدد االمجايل للسكان. 
ويشكل اإلناث 51.7 باملائة من هذه النسبة. يف حني يشكل الشباب 60 باملائة من إمجايل القوى 

العاملة، لكن الكثري منهم عاطلون عن العمل بسبب مستوى البطالة املرتفعة يف البالد.
وبلغ جمموع عدد الطالب يف املدارس االبتدائية فقط 7.2 مليون يف عام 2003 من بني الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 6–13 سنة. وبلغ معدل االلتحاق باملدارس الثانوية حبلول عام 2002، حوايل 847287، 
يف حني بقي عدد طالب اجلامعات 63941  للعام األكادميي 2002–2003. وبلغ جمموع املسجلني يف 
اجلامعات اخلاصة املعتمدة وغري املعتمدة 10310، وتشكل االناث من هذا العدد 5354، أي نسبة 51,9 

باملائة.
 وما زال وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز مع غريه من األمراض يؤثر سلبًا على احلالة 
الصحية للشباب. وترتاوح أعمار أكثر من 75٪ من املصابني بفريوس اإليدز 20 إىل 45 سنة. وحوايل 

33 باملائة من مجيع حاالت اإليدز املوثقة هي للشباب بني عمر 15-30 سنة.
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القضايا املشرتكة الرئيسية تشبه األولوية اليت حددها برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة 
2000 وما بعدها، وهي كما يلي:

التعليم؛ )أ( 

فرص العمل؛ )ب( 

اجلوع والفقر؛ )ج( 

الصحة؛ )د( 

البيئة؛ )ه( 

تعاطي اخملدرات؛ )و( 

جنوح األحداث؛ )ز( 

أنشطة أوقات الفراغ؛ )ح( 

)ط( الفتيات والشابات؛

املشاركة الكاملة والفعالة للشباب يف حياة اجملتمع وصنع القرار؛ )ي( 

الشباب والعوملة؛ )ك( 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ )ل( 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛ )م( 

الصراعات املسلحة؛ )ن( 

والقضايا املشرتكة بني األجيال. )س( 

وقام مركز أحباث الشباب يف ملبورن124 بتطوير إطار يساعد على تصنيف القضايا ذات الصلة 
إىل ثالث فئات لتسهيل عملية صياغة السياسة، وهي: 

والتدريب  التعليم  مثل  باهليكلية،  املتعلقة  األولويات  تتضمن  اليت  املسارات  )أ(  فئة 
والتوظيف اليت حيتاجها الشباب يف االنتقال من مرحلة االعتماد على اآلخرين عند 

الطفولة إىل مرحلة االستقالل عند البالغني؛

)ب(  الفئة الشخصية تتضمن األولويات ذات الطابع الشخصي مثل قضايا الصحة وتوابعها، 
واإلدمان على اخملدرات وأنشطة الرتفيه وغريها؛

)ج(  فئة املشاركة العامة تتضمن أولويات مثل املواطنة والتمكني للمشاركة يف صنع القرار 
االجتماعي.

. UNESCAP 56–89 )124(
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5- وثائق وسياسات مرجعية للسياسة 
والسياسية  للتنمية االجتماعية  الوطنية للشباب إىل صياغة يف سياق واسع  السياسة  حتتاج 
السياسة،  السياسات، قبل حتديد إطار  لذلك، يستحسن على صانعي  ووفقاُ  واالقتصادية.  

الرجوع إىل الوثائق األساسية الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة مثل:
الدستور واملراسيم التنفيذية واللوائح اإلدارية؛  •

بيانات برنامج احلكومة عن خطط التنمية الوطنية وتصرحيات املسؤولني؛  •

السياسات القطاعية احلالية األخرى وبياناتها؛  •

القرارات الوزارية من وزارات خمتلفة الستعراض وجهة نظرهم عن الشباب؛  •

التشريعات القائمة، واألحكام القضائية واآلراء القانونية املتعلقة بالشباب؛  •

اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل؛  •

القوانني واالتفافيات الدولية املتعلقة بالعمل والتعليم والصحة؛  •

برنامج العمل العاملي للشباب لسنة 2000 وما بعدها؛  •

•  سياسات وطنية من دول أخرى من داخل األقليم او خارجه قد مترست يف صناعة السياسة 
الوطنية وجنحت يف تطبيقها.

يف سياق عملية صنع السياسة الوطنية للشباب، أدناه أمثلة جيدة من األردن125 وبابوا نيو غيين126 
)Papua New Guinea( وفلسطني127)اإلطار 28( يدالن على أهمية دور الوثائق املرجعية يف وضع 
الوثائق يساعد على توفري خلفية لعملية  إدراج مثل هذه  أن  السياسات وبنودها. كما  إطار 

الصياغة ويدعم قيمة املسعى. 

.EuroMed )125(

.UNESCAP 56–90 )126(

)127( السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشباب والرياضة، 68–90.

اإلطار 28- الوثائق والسياسات املرجعية لوضع السياسة الوطنية للشباب 
- األردن: من الوثائق اليت أشارت إليها اسرتاتيجية السياسة الوطنية هي كما يلي: 

امليثاق الوطين؛  •

التشريعات األردنية؛  •

الدستور األردين؛  •



 الفصل الثالث      |      127

6- قيم ومبادئ السياسة الوطنية للشباب
ينبغي أن تتضمن السياسة الوطنية للشباب قسمًا يشرح األساس املنطقي أو القيم الثقافية 
واملبادئ اليت تقوم عليها هذه السياسة.  وسنعرض أمثلة من اإلقليم ومن حول العامل، ملساعدة 

اتفاقية منظمة العمل الدولية )ILO( - وفقًا للمعاهدة 138.  •

- بابوا	نيو	غيين: وفقا لدليل االسكاب )UNESCAP( شملت الوثائق األخرى اليت كانت تعترب 
ذات أهمية يف مسودة السياسة الوطنية للشباب :

الدستور الوطين؛  •

إعالن املسيحية للشباب والتنمية؛  •

اسرتاتيجية احلكومة للتنمية الوطنية؛  •

القانون الوطين خلدمة الشباب؛  •

خطة الشراكة لوزارة الداخلية؛  •

السياسة الوطنية للتنمية واخلدمات االجتماعية؛  •

السياسة الوطنية للمرأة؛  •

سياسة املنظمات غري احلكومية الوطنية.  •

- فلسطني: ارتكزت السياسة الوطنية على حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية والسياسية للشباب 
واملرأة وذوي االحتياجات اخلاصة، وأدناه قائمة بالوثائق املرجعية: 

اإلعالن العاملي حلقوق االنسان 1948؛  •

اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة 1952؛  •

إعالن تعزيز مبادئ السالم بني الشباب واالحرتام والتفاهم املتبادل بني الشعوب 1965؛  •

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 1966؛  •

إعالن طهران واالعالن اخلاص حبقوق املعوقني 1975؛  •

إعالن احلق يف التنمية اتفاقية 1986؛  •

اتفاقية حقوق الطفل 1989؛  •

إعالن القضاء على العنف ضد النساء 1993؛  •

اإلعالن العاملي للمرأة- بكني 1995؛  •

املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 1998؛  •

إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية.  •
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الرؤية قد تكون مفصلية يف  القارئ على فهم هذه السياسة بشكل أوضح، وكيف أن هذه 
تطوير ووضع السياسة. وهذه أمثلة من بروناي دار السالم128 وغانا129 وفلسطني130 هلذا الغرض 

)اإلطار 29(:

.UNESCAP 56–91 )128(

Ghana MoYS, (August, 2010). National Youth Policy of Ghana. Online publication http://www.ghana.gov.gh/documents/ny-  ) 129(
.policy.pdf

)130( السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الشباب والرياضة، 67–91.

أمثلة من بروناي دار السالم  اإلطار 29-  قيم ومبادئ السياسة الوطنية للشباب – 
– وغانا - وفلسطني

بروناي	دار	السالم:
تستند املسودة الثالثة للسياسة الوطنية للشباب يف بروناي دار السالم على القيم واملبادئ التالية:

التوجيهي  الواردة يف مفهوم األمة  القيم واملعتقدات  القيم: تتجلى يف العمل على ممارسة وتعزيز 
املاليو إسالم براجى )امللكية مالي اإلسالمية(.

املبادئ:
•  املساهمة يف تطوير ثقافة واقتصاد مرن ومستدام يتيح لألمة بأسرها واجملتمع يف بروناي دار 
السالم، الشابات والشباب خاصة، املقدرة على التعامل واالستفادة من املتغريات االجتماعية 

واالقتصادية والتكنولوجية السريعة، بدون املساس بقيمهم الشخصية والثقافية؛
•  املساهمة يف بناء الوعي الذايت، والتضامن، وخدمة اآلخرين، والتماسك االجتماعي بني سكان 

بروناي دار السالم، والشباب على وجه اخلصوص؛
•  املساهمة يف تعزيز املهارات واملعارف واملواقف الشخصية املطلوبة بني الناس، وخاصة  املتعلقة 

بالشباب، من أجل تنمية وطنية، وعمالة ومواطنة نشطة ومنتجة؛
الذات،  •  مساعدة الشباب على تطوير صفاتهم الشخصية األساسية، مثل االعتماد على 
والقيادية وأخذ املبادرة، والثقة بالنفس، وااللتزام واإلبداع، واالعمال، وتشجيع التعبري عن 

هذه الصفات على نطاق اجتماعي واقتصادي واسع؛
•  متكني الشباب من تنمية الوعي والتفاهم الدوليني، لكي يعملوا على تقدير مكانة بروناي دار 

السالم يف الرابطة اآلسيوية )رابطة أمم جنوب شرق آسيا(، واملنطقة آسيا الكربى. 
غانا:	

املبادئ الرئيسية هلذه السياسة الوطنية للشباب هي:
•  الوطنية: جيب أن ينمى حب الوطن يف الشباب كقيمة أساسية؛

•  االعتماد على الذات كقادة املستقبل، ينبغي أن يكون الشباب مشبعا بروح االعتماد على 
الذات لكي يسخروا طاقاتهم وإبداعاتهم ومبادرتهم؛

الصدق والنزاهة صفات ال بد منها عند الشباب يف تنميتهم الشخصية والوطنية؛  •



 الفصل الثالث      |      129

7- بيان الرؤية والغاية للسياسة
تأمل  ما  للغاية، وهما يوضحان  وآخر  للرؤية  بيان  للشباب  الوطنية  السياسات  أكثر  تتضمن 

السياسة يف حتقيقه. 

الرؤية131: على عكس األهداف، ال يتعنّي أن تكون تصرحيات الرؤية ملموسة وقابلة للقياس 
النهائية  احلالة  يعرّب عن  أن  الرؤية  بيان  بيان سياسي. فعلى  األحيان  أكثر  بسهولة، فهي يف 

املرجوة. وعادًة ما يأيت بيان الرؤية بشكل تصرحيات نوعية أكثر منها كمية.

جممل  الغاية  تشكل  حتقيقه.  السياسة  توّد  ما  حتديد  أي  الرؤية،  بلورة  على  تعمل  الغاية: 
األهداف الطويلة األمد اليت سوف تساعد السياسة الوطنية للشباب على حتقيقها. لكن حتقيق 

الغاية يعتمد على عوامل أخرى إضافة إىل السياسة نفسها.

أدناه أمثلة لنماذج من بيانات الرؤية، ملاليزيا132 والبحرين133 وكينيا134 وجنوب أفريقيا135 )اإلطار 30(.

.Denstad 9–91 )131(

.UNESCAP 56–92 )132(

مملكة  للشباب:  الوطنية  االسرتاتيجية   .)UNDP( االمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  البحرينية/  والرياضة  للشباب  العامة  )133(  املؤسسة 
البحرين، 2005–2009، ص. 12.  طبعة ورقية.

.Kenya MoYA 84–92 )134(

.S. Africa MoYS 67–92 )135(

•  املشاركة، جيب السعي للحصول على وجهات نظر الشباب ومشاركتهم يف التنمية الوطنية.
كما جيب على احلكومة وغريها من اجلهات املعنية إشراك الشباب بشكل منتظم يف عملية 

صنع القرار؛
حبقوق  يعرتفوا  أن  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  احلكومة  على  جيب  املساهمني،  •  حقوق 

ومسؤوليات الشباب، واملساواة بالفرص له؛
•  جيب على احلكومة واجلهات املعنية األخرى أن تضمن تكافؤ الفرص للشباب، مبا يف ذلك 
الفئات املهمشة، وتوفر الفرص املالئمة للوصول اىل الربامج واخلدمات، بغض النظر عن 

النوع االجتماعي واملوقع اجلغرايف، والظروف االجتماعية والثقافية.
فلسطني:

تنطلق االسرتاتيجية عرب القطاعية للطالئع والشباب من جمموعة من املبادئ األساسية اليت تأخذ 
تعترب هذه  ومرن.  إنساين، حيوي  الفلسطينية ضمن منظور مستقبلي  االعتبار اخلصوصية  بعني 
املبادئ جزءًا أصياًل من اإلسرتاتيجية احلالية، وأساسا للتوجهات، والرؤى، واألهداف، والسياسات 
املنصوص عليها يف منت اإلسرتاتيجية. وترتكز هذه اإلسرتاتيجية أساسًا لوثيقة إعالن االستقالل 

الفلسطيين والقانون األساسي الفلسطيين.
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8- أهداف السياسة الوطنية للشباب
تعترب أهداف السياسة جتسيد لغايتها وأهمية وجودها. فاألهداف حتدد بشكل ملموس اخلطوط 
العريضة لألولويات الوطنية للشباب اليت سوف تعمل السياسة على حتقيقها. من املفضل 
أن حتصر كل أولوية بهدف أو هدفني لإلدراج يف هذه السياسة، وهذا ما سيجعلها أكثر واقعية 

اإلطار 30-  مناذج لبيانات الرؤية و/أو الغاية من ماليزيا والبحرين وكينيا وجنوب 
أفريقيا

ماليزيا:
إّن إنشاء قوة شبابية ماليزية شاملة ومتناغمة، مشبعة بقيم روحية وأخالقية قوية، تتحلى باملسؤولية 

واالستقاللية والوطنية، خيدم كحافز للتنمية والرخاء لألمة وذلك انسجاما مع رؤية البالد 2020.
البحرين: تطرح رؤية االسرتاتيجية الوطنية البحرينية للشباب الصفات املرجوة يف شباب البحرين، 

واملناخ، والفرص الالزمة، ليتمكن الشباب من حتقيق قدراتهم الكامنة كلها: 
"جمتمع حيصل فيه كل شباب البحرين على التقدير واالحرتام، ملساهماتهم وإبداعاتهم املتفردة. 
اإلسالمية.  وقيمهم  لبالدهم  والوالء  واالنتماء  والوطنية،  البحرينية،  بهويتهم  فيه  يشعرون  جمتمع 
وتعليمية، وفرص عمل متساوية،  وثقافية، وصحية،  اجتماعية،  جمتمع حيصلون فيه على فرص 
ليتمكنوا من املشاركة بأداء واجب الوطن عليهم، واملساهمة كمواطنني مسؤولني يف خلق جمتمع 

آمن ومزدهر وعطوف".
كينيا:

أقصى  إلدراك  املواطنني  من  غريهم  غرار  على  متساوية  فرصة  للشباب  يتيح  جمتمع  الرؤية: 
امكاناتهم، واملشاركة بصورة منتجة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والدينية 

دون خوف أو استحسان. 
الغاية: تشجيع الشباب على املشاركة يف العمليات الدميقراطية وكذلك يف اجملتمع احمللي والشؤون 

املدنية؛ والتأكد من أن برامج الشباب تتمحور حول الشباب ومشاركتهم. 
جنوب	أفريقيا:

2014 منسجمة مع ما ورد يف إطار التنمية للسياسة الوطنية  الرؤية: تبقى رؤية السياسة  2009 – 
للشباب 2002، وعلى النحو التايل: "حتقيق التنمية املتكاملة والشاملة واملستدامة للشباب. وهي تنبع 
من إدراك لتارخيية اخللل وعدم التوازن احلايل واحلقائق الراهنة، من أجل بناء جمتمع غري متحيز 
جنسيا، وغري عنصري جلنوب أفريقيا دميقراطية، يتمتع فيها الشباب ومنظماتهم باملساهمة يف كامل 
وتطوير  االعرتاف  أيضًا،  بل  للحياة.  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  اجملاالت  يف  إمكاناتهم 

مسؤولياته لبناء حياة أفضل للجميع".
الغاية: تصبو السياسة الوطنية للشباب 2009 - 2014 إىل تعزيز قدرات الشباب من خالل تلبية 
والفرص،  واخلدمات  التنسيق،  من  متكاملة  حزمة  وتوفري  اإلجيابية،  النتائج  وتعزيز  احتياجاتهم، 
املتواجد  للشباب  وال سيما  للجميع،  الشاملة  التنمية  لتحقيق  الالزم  والدعم  واخليارات  والعالقة، 

خارج النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
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الذي سوف حيقق،  ما  بوضوح خصوصية  أن حتدد  األهداف  أن على  كما  للتحقيق.  وقابلة 
كيف، ومىت. وعلى كل هدف أن: 

يشمل اجملموعة املستهدفة يف السياسة؛  

يكون مرتبطًا بشكل مباشر يف الغاية املعلنة؛  

يكون من املمكن حتقيقه يف إطار اسرتاتيجيات السياسة؛  

يكون واقعيا، مبا يعىن أنه من احملتمل حصوله بعد أن حتقق خمرجات السياسة؛  

يوضع باعتباره غاية مرجوة وليس بشكل عملية؛  

يوضع بناء لقاعدة األدلة واحلقوق، ويكون باإلمكان قياسها.  

لضمان جناح أكرب لعملية وضع األهداف، ينبغي أن يعمل صناع السياسة على انتقاء أهداف 
حمددة وواقعية، ذات زمن حمدد، قابلة للقياس والتحقيق.  وهذا مما يساعد على التصويب 
بشكل فاعل على مبادرات السياسة. وجيب أن يرتجم كل هدف من خالل عدد من النتائج/

اخملرجات املرجوة واملناطة به.

النتائج/اخملرجات: جيب أن تكون النتائج/اخملرجات ملموسة وتشري بالتحديد إىل هدف واحد. 
فهي األسباب الكامنة وراء حتقيق اهلدف، وعادًة ما تكون هناك عدة نتائج/خمرجات لكل 
هدف من األهداف املوضوعة. وهذا يعين أن حتقيق تلك النتائج/اخملرجات يزيد من إمكانية 

حتقيق اهلدف املناط به. كما جيب التأكد من أن يكون كل خمرج:

قاباًل للتحقيق متامًا يف إطار اسرتاتيجية السياسة؛  

مرتبطًا مباشرة باهلدف؛  

قد صيغ بالفعل املاضي، كما لو أنه قد حقق اهلدف؛  

وسيلة ضرورية لتحقيق اهلدف؛  

ملموسًا، وقد وضع بناء لقاعدة األدلة واحلقوق، وباإلمكان قياسه.  

ولقياس جناح كل من الغاية واألهداف والنتائج/اخملرجات جيب وضع مؤشرات هلا. وسوف 
نستهل هذا املوضوع الحقًا يف فقرة الرصد والتقييم )12(.

أدناه مثال عام يوضح التعاريف وعالقة األهداف والنتائج/اخملرجات )اإلطار 31(136.

.Denstad 9–93 )136(
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9-  حقوق ومس�ؤوليات والتزامات الشابات والشبان والدولة 
واألطراف الرئيس�ية املعنية

حتاول معظم سياسات الشباب الوطنية دمج البيانات املتعلقة باحلقوق واالمتيازات للشبان 
املساءلة  وكذلك  واجلماعية،  الفردية  املسؤولية  وحدود  العالقات  أطر  لتوضيح  والشابات 
املتبادلة اليت تقع على عاتق مجيع الشركاء. وهلذا الغرض تلجأ السياسة إىل الوثائق املرجعية 

الرئيسية، وفيما يلي بعض منها:
الدستور الوطين؛  •

بنود القوانني الوطنية )مثل قانون العمل أو التعليم أو الصحة(؛  •
إعالن األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؛  •
اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل؛  •

قرارات منظمة العمل الدولية )ILO( املتعلقة بالشباب؛  •
اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  •

إعالن فيينا وبرنامج العمل.  •

وما يلي مثال جيد وشامل من السياسة الوطنية للشباب 2007 يف كينيا )اإلطار 32(137. 

 .Kenya MoYA 84 – 94 )137(

اإلطار 31-  وضع أهداف ونتائج/خمرجات السياسة

اهلدف: وضع نظام يضمن أن يتم التشاور من قبل احلكومة مع منظمات الشباب غري احلكومية 
بشكل منتظم على القضايا اليت تؤثر على منظمات الشباب أنفسهم، فضاًل عن الشباب، يف عملية 

وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسة الوطنية.
النتائج/اخملرجات:	

-  أنشأت جلنة اختيار، تتمثل فيها منظمات الشباب غري احلكومية، ومهمتها تقييم استمارات 
املشاريع املقدمة من قبل منظمات الشباب غري احلكومية، ومن مث القيام بعملية االختيار.  

سوف متول هذه اللجنة من قبل وزارة الشباب؛
الوطين للشباب ملناقشة  الشباب وبشكل منتظم بدعوة ممثلني من اجمللس  -  قامت وزارة 

قضايا السياسات ذات الصلة، وأخذ آراء اجمللس بعني االعتبار؛
-  نظمت وزارة الشباب املؤمترات السنوية اليت مجعت ممثلني عن قطاع الشباب واملنظمات 

غري احلكومية، ووضعت قضايا السياسة على جدول األعمال؛
-  مت تأسيس برنامج مندويب الشباب يف وزارة اخلارجية، والذي جّند مندوبني من الشباب كل 
عام كأعضاء كاملي العضوية يف الوفد الوطين الذي يشارك يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
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اإلطار 32-  كينيا - حقوق ومس�ؤوليات والتزامات الش�ابات والش�بان والدولة 
واألطراف الرئيسية األخرى

الشباب حبياتهم وحيويتهم. وبغض  يتمتع  أن  بأهمية  الوطنية  السياسة  حقوق	الشباب: تعرتف 
النظر عن الوضع االجتماعي، والنوع االجتماعي، فإن الشباب لديهم نفس احلقوق يف:

احلياة الكرمية؛ )أ( 
التعليم اجلاد واجلّيد؛ )ب( 

الصحة اجليدة والعافية؛ )ج( 
الزواج يف سن الرشد القانوين؛ )د( 

احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسي؛ )ه( 
البحث عن فرص عمل جمدية؛ )و( 

توفري املأوى املالئم والغذاء وامللبس؛ )ز( 
حرية الكالم والتعبري وتكوين اجلمعيات؛ )ح( 

املشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر على حياتهم؛ )ط( 
احلماية من التالعب عليهم إجتماعيًا وإقتصاديًا وسياسيًا؛ )ي( 

امللكية ومحاية املمتلكات. )ك( 

مسؤوليات	والتزامات	الشباب: تسعى هذه السياسة ليس فقط للحفاظ على حقوق الشباب، 
وإمنا مساعدتهم على فهم وإمتام مسؤولياتهم من أجل تطوير اجملتمع. ولتحقيق هذا اهلدف على 

الشباب: 
التحّلي بالوطنية واإلخالص لكينيا، والعمل على تعزيز وترويج رفاه الوطن؛ )أ( 

املساهمة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية على مجيع املستويات، مبا فيها العمل التطوعي؛ )ب( 
خلق وتعزيز احرتام اإلنسانية، واحلفاظ على التعايش السلمي والوحدة الوطنية واالستقرار؛ )ج( 

محاية البيئة؛ )د( 
املساعدة يف دعم ومحاية الشباب احملروم واألكثر عرضة للخطر؛ )ه( 

تعزيز الدميقراطية وسيادة القانون؛ )و( 
خلق فرص عمل مفيدة ومرحبة؛ )ز( 

االستفادة من التعليم وفرص التدريب املتاحة؛ )ح( 
تطوير سلوك إجيايب جتاه العمل؛ )ط( 

جتنب التهور واملمارسة غري املسؤولة لعملية اجلنس؛ )ي( 
تويل زمام املسؤولية يف حياتهم. )ك( 

التقليدية،  املوروثة من اجملتمعات  القوية  الروابط األسرية  البالغني	واألهايل: ضعفت  التزامات	
نتيجة لذلك واستجابة لعالمات  العمرية.  الفئات  املتبادل بني خمتلف  واليت تدعو إىل االحرتام 
التمرد الواضحة بني عدد من الشبان، قامت السياسة بتحديد االلتزامات على اآلباء وأولياء األمور.  
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10- االسرتاتيجيات الرئيسية 
وذلك  للشباب،  الوطنية  السياسة  حددتها  اليت  لألولويات  االسرتاتيجيات  حتديد  من  بد  ال 
للتمكن من تطوير املعاجلة الفاعلة والشاملة وعرب القطاعية لتلك األولويات. كما ينبغي أن 
تنبع هذه االسرتاتيجيات من أهداف السياسة.  ويف حني أن لكل دولة جمموعة فريدة من 
باجملاالت  يتعلق  التشابه كبرية يف ما  أوجه  أن  الدراسات إىل  الرئيسية، تشري  االسرتاتيجيات 

التالية:

التعليم والتدريب؛  •

العمالة؛  •

مشاريع أعمال شبابية؛  •

ويرتتب على هؤالء ما يلي: 
تشجيع الرتبية املسؤولة؛ )أ( 

أن يكونوا قدوة ومناذج إجيابية للشباب؛ )ب( 
توفري الفرص املتساوية للشباب من اجلنسني والوصول إىل األسرة؛ )ج( 

تلبية االحتياجات األساسية واملادية للشباب؛ )د( 
تقدمي أو توفري التوجيه واملشورة للشباب؛ )ه( 

تدريب الشباب على خمتلف املهارات واالجتماعيات؛ )و( 
توفري الدعم املايل ملشاريع الشباب؛ )ز( 

توفري اجملال ملشاركة الشباب على مجيع املستويات؛ )ح( 
مساعدة الشباب على حتقيق أهدافهم وإمكانياتهم الكاملة. )ط( 

التزامات	الدولة: من واجب الدولة تقدمي اخلدمات جلميع مواطنيها حسب توقعاتهم. لذا جيب أن 
ختطط الدولة بعناية وأن تشارك يف تطوير الشباب املسؤول والقادر على املساهمة يف جهود بناء وطن 

احلاضر واملستقبل. لذا ينبغي على الدولة وبوجه التحديد أن:
)أ(  تكون املبادرة يف دعم تنفيذ السياسة الوطنية للشباب. وجيب أن يشمل هذا الدعم مجيع 

اجملاالت مثل خلق فرص عمل وتعليم كافية، وإنشاء مرافق ومراكز صحة للشباب؛ 
تضمن أن يتمتع الشباب حبقوقهم يف الوطن؛ )ب( 

توفر اإلطار الالزم للشباب من أجل الوفاء بالتزاماته؛ )ج( 
تنشئ اآلليات وختلق الفرص ملشاركة الشباب يف التدريب. )د( 

واجبات	القطاع	اخلاص: جيب على القطاع اخلاص املشاركة يف خلق فرص العمل للشباب. كذلك 
عليه املشاركة يف تنمية روح املبادرة واملشاريع، وتوفري املعلومات ونقل التكنولوجيا واملهارات، عالوة 

على جتنب استغالل الشباب كأرباب عمل.
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الصحة وأساليب العيش والسكن؛  •

مشاركة الشباب؛  •

البيئة؛  •

النوع االجتماعي؛  •

الفن واالستجمام والرياضة والرتفيه.  •

 138)UNESCAP( وميكن االطالع على املقارنة اإلقليمية خلمس بلدان آسيوية، قامت بها اإلسكاب
يف أواخر التسعنيات لالسرتاتيجيات الرئيسية، كما أن بعض الدول مثل الفليبني قامت سياستها 

الوطنية بتحديد ثالثة برامج وطنية ضمن اسرتاتيجياتها الرئيسية. 

كذلك ميكن االطالع على االسرتاتيجية الوطنية لفلسطني، إذ تقدم منوذجًا واضحًا عن هذه 
االسرتاتيجيات الرئيسية وتداخالتها.  واملالحظ أن هناك وجه تشابه كبري بينها وبني اجملاالت 

احملددة لدول آسيا واليت وردت يف مثال اإلسكاب أعاله.

11- الفئات املستهدفة
يتم توجيه السياسات الوطنية للشباب بشكل عام إىل تلبية تطلعات واحتياجات مجيع الشباب 
والشابات، لكن معظمهم يقوم بتحديد جمموعات معينة من الشباب تتطلب اهتماماً خاصاً. 
وذلك ألن الشباب ليسوا فئة متجانسة وإمنا متنوعة من حيث العمر واالحتياجات والتطلعات، 
وهذا ما يستوجب تدخالت متنوعة مصممة لتلبية هذه االحتياجات على قدم املساواة.  فمن 
املهم أن تعمل السياسات والربامج الرئيسية يف خمتلف القطاعات املعنية بتآزر ملعاجلة احتياجات 

الشباب بشكل فعال. وجنوب أفريقيا مثال على تنوع هذه الفئات )اإلطار 33(139.

.UNESCAP 56–96 http://www.unescap.org/stat/meet/rrg3/twsa-module1.pdf )138(

. S. Africa MoYS 67–96 )139(

الفئات املستهدفة اإلطار 33- جنوب أفريقيا – 
تدرك سياسة التحديات أّنها تواجه شبابًا من خلفيات متنوعة. لذلك من املهم التعرف على أوسع 
قدر من الفئات اليت تتطلب تدخالت متخصصة.  والقائمة ليست حصرية وهي تشمل اجملموعات 

التالية:
الشابات والشبان )وهم فئتان خمتلفتان بسبب اختالف االحتياجات والتطلعات...(؛  .1

الشباب يف املدارس الثانوية؛  .2
الشباب يف مؤسسات التعليم العايل؛  .3
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12- آليات التنفيذ والتنسيق 
التنفيذ هي املرحلة اليت ترتجم فيها السياسة اخملتارة إىل عمل. ورمبا تكون هذه املرحلة هي 
األكثر صعوبة وحسمًا وتطلبًا يف مسار عملية السياسة الوطنية.  فأي نقص يف التصميم أو 
ضعف يف بيئة السياسة وعناصرها سيتجلى يف هذه املرحلة. وبالرغم من ذلك، غالبًا ما يهمل 
البعد التنفيذي للسياسة يف املمارسات العملية. وغالبًا ما يفشل مديرو السياسات، واملبادرون 
أداء  بالسياسة إىل  يؤدي  للتنفيذ. وهذا  األرضية  بإعداد  املعنيني،  القرار وغريهم من  وصناع 

ضعيف ال يقرتب من التوقعات، وحىت يكاد أن يكون كارثيًا يف بعض األحيان.

وألن اخملاطر قد تكون مرتفعة عند تنفيذ السياسة بشكل صحيح، ال بد من تصميم التدخالت 
جلعل جناح تنفيذها أكثر احتمااًل، وال بّد من إقامة اآلليات للتغلب على صعوبات وتعقيدات 
هذا التنفيذ.  لذلك جيب على مديري ومبادري وصانعي السياسة ومنّفذيها النظر يف مشاكل 
التنفيذ  اعتبارات  إدماج  التخطيط هلا. وهذا ما يدعو إىل  التنفيذ احملتملة، منذ بدء عملية 

الشباب العاطلون عن العمل؛  .4
الشباب يف مكان العمل؛  .5

الشباب من األسر الفقرية؛  .6
الشباب من خمتلف اجملموعات العرقية؛  .7

اآلباء يف سن املراهقة؛  .8
الشباب األيتام؛  .9

أسر الشباب اليتم؛  .10
الشباب املعوقون/ذوي احلاجات اخلاصة؛  .11

الشباب الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البشرية/االيدز وغريها من األمراض املعدية؛  .12
الشباب يف نزاع مع القانون؛  .13

الشباب الذين يتعاطون املواد املدمنة؛  .14
الشباب املشردون وشباب الشوارع؛  .15

الشباب يف املناطق الريفية؛  .16
الشباب يف البلدات؛  .17

الشباب يف املدن؛  .18
الشباب يف املستوطنات غري الرسمية؛  .19

الشباب املهاجر؛  .20
الشباب الالجئ؛  .21

الشباب األكثر عرضة خلطر التعرض لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.  .22
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بشكل مباشر يف مرحلة التصميم، وذلك من خالل سلسلة إجراءات للسياسة بشكل اسرتاتيجي140. 
هذا يعين البدء خبطوات أو مبادرات صغرية أو متواضعة متزامنة مع بناء األرضية وتعزيز 
اجملموعات املشاركة للتعامل مع التدخالت األكثر طموحًا، خاصة يف احمليط الذي تكون فيها 
السياسة متنازعًا عليها أو غامضة املصري نظرًا لعدم اكتمال املعلومات أو نقصها.  لذا، فإن 
إعداد املبادرات الصغرية احلجم ميكن أن يساعد على تسهيل التنفيذ من خالل "تكييف القدرة 
وهو القدرة على معرفة ما يصلح وكيفية إصالح ما   – )adaptive implementation( "التنفيذية
ال يعمل يف صلب عملية التنفيذ. وتصميم هذه التجارب يتطلب إنشاء نظم معلومات ورصد 

قوية. 

ومن األجزاء األساسّية يف مرحلة التنفيذ هو تعيني جهة مسؤولة عن التوجيه والتنسيق العام 
للتنفيذ.  عادًة، ال ميكن ألي جهة أو وزارة أو هيئة واحدة أن تكون مسؤولة بشكل كامل عن 
تنفيذ السياسة بأكملها.  لذا، جيب إنشاء آليات العمل الضرورية بني القطاعات، وبني املنظمات 
املشاركة – وميكن االستناد بقدر املستطاع على اآللية القائمة - لتنفيذ السياسة بشكل مجاعي.  
وأهم معيار ملثل هذه اآلليات هو مدى تفعيل شبكة اجلهات املشاركة بشكل بناء لتحقيق النتائج 

املتوقعة للسياسة. 

إن إنشاء آليات عمل للتنفيذ يف وقت مبكر من مراحل تطوير السياسة الوطنية للشباب، قد 
تتطور تدرجييًا لتويل مهمة التنفيذ. ويف هذا السياق، باإلمكان حتديد أربع جمموعات من عرب 

القطاعات وبني املنظمات املشاركة، وهي كالتايل:

•  جلان التنسيق الرسمية املعينة لصياغة السياسة واملسؤولة عن اختاذ القرارات يف جمال 
قضية معينة؛

•  الفرق الرسمية لتوجيه التنفيذ والعمليات: وهم املديرون أو املنسقون املباشرون لعملية 
التنفيذ؛

فرق العمل املتخصصة يف حل مشاكل إدارية حمددة؛  •

•  فرق ورش عمل ألصحاب املصلحة من أجل استعراض والتماس ردود الفعل من اجلهات 
املعنية، يف عدة جمتمعات حملية أو مناطق متأثرة بعملية تنفيذ السياسة؛

قد ختتلف اآلليات حسب الرتكيبة والنظم واهلياكل الوطنية الداخلية. ولكن أهم دور تلعبه 
هذه اآلليات املناسبة هو تسهيل التعاون يف تنفيذ السياسة، وضمان اخلدمات والربامج الشبابية 
لالستجابة  يسمح  مجاعي،  وبشكل  املستويات  مجيع  على  جيد  بشكل  تنسيقها  خالل  من 
الحتياجات الشباب وإعطائهم الفرص للمشاركة الفاعلة. ومن املفضل أن يطور إطار عمل 

تشاركي للتنفيذ يتضمن ما يلي:

اللجان املسؤولة عن التنفيذ وأخذ القرارات ونطاق عملها؛  •

 UNEP, (August, 2009). Integrated Policymaking for Sustainable Development: A reference Manual. P44. UNEP online  )140(
publication. http://www.unep.org/pdf/UNEP_IPSD_final.pdf
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آليات العمل ونطاقها واألدوار واملسؤوليات واملنهجيات املتبعة؛  •

اآلليات الالزمة لضمان استمرارية التشاور ومشاركة الشبان والشابات؛  •

•  آليات للتحفيز ونشر املعلومات الالزمة وتلقي ردود الفعل واملالحظات على مدار عملية 
السياسة؛

آليات لتعزيز القدرات والكفاءات املهنية للشباب املشاركني وللعاملني مع الشباب؛  •

آليات رسمية للمراجعة املنتظمة؛  •

آليات لتنسيق عرب قطاعية وبني املنظمات لتنسيق الرصد املستمر للعملية.  •

13- الرصد والتقييم: املؤشرات وتصنيفها
حالة الرصد والتقييم ليست بأحسن حال من التنفيذ، خاصًة وأنها غالبًا ما تهمل يف سياق 
عملية السياسة؛ أو يف أفضل األحوال ال تالقي االهتمام الذي تستحّق بالنسبة للدور احليوي 

الذي تلعبه يف دورة حياة السياسة.

توضع السياسة لتخدم الفئات املستهدفة على مجيع األصعدة وخمتلف املستويات. وطبيعتها 
يتعلق  نصًا  تتضمن  أن  السياسة  ينبغي على  لذا  والتقييم.  الرصد  لتشمل  مصممة خصيصًا 
بالرصد والتقييم، وكيف ميكن أن يتم الرصد على املستوى الوطين واحمللي، ومىت وكيف يعد 
التقييم للسياسة )مثاًل: يف منتصف املدة أو نهايتها( وما هي غاية التقييم واملتوقع أن حيرزه . 

الرصد141: هو مراقبة مستمرة أو دورية لعملية ختطيط وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للسياسة.  
وكونه عملية منتظمة، يدعو إىل اخّتاذ شكل تقارير مرحلية تنتجها الوزارة أو اهليئة الرسمية 
املسؤولة عن العملية برمتها بشكل منظم. ال يقتصر الرصد على التقدم املادي، وإمنا يتابع أثر 
العام، خاصة الشباب. إضافة إىل  البيئة اخلارجية والسلوك  التنفيذ وأي تغيريات يف  عملية 
أهميته يف مهمة التقييم، ُتعترب التقارير املرحلية الصادرة عنه ذات فائدة كبرية، وبشكل خاص 
عندما حيدث تغيري يف اإلدارات أو املوظفني أو صناع القرار املشاركني يف تنفيذ هذه السياسة.  
ودورهم  الشباب  وخاصة  العملية  هذه  يف  الشأن/املصاحلة  أصحاب  مشاركة  تعزيز  وجيب 

املركزي فيها. 

حياة  دورة  مدة  منتصف  يف  إجراؤه  وينبغي  سلفًا،  مرحلة حمددة  يف  ُيعّد  فإنه  التقييم  أما 
السياسة. ويفضل أن يعد هذا التقييم من قبل فريق خرباء مستقل يعمل على تقييم التقدم 
املادي واإلجنازات اليت حققتها السياسة يف تلك الفرتة، فضاًل عن األهداف والعناصر اخملتلفة 
لالسرتاتيجية. ومثة هدف آخر لتقييم منتصف املدة، وهو أن يوصي بأي تعديالت يف تصميم 
االسرتاتيجية، أو إعادة النظر يف أهدافها وبالتايل يف املؤشرت واالنشطة ذات الصلة، بناء على 
اخلربات املكتسبة من جراء تنفيذها، أو بسبب عوامل خارجية أو غريها من الظروف واملتغريات.

.Denstad 9–98 )141(
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جيرى التقييم النهائي أيضاً من قبل فريق خرباء مستقل، ومن أهدافه النظر يف وضع االسرتاتيجية 
الوطنية بكاملها.  الغرض من ذلك هو تقييم جودة العمل الذي مت القيام به، ومدى حتقيق الغاية 
واألهداف االسرتاتيجية، عالوة على توثيق هذه العملية، حبيث ميكن لآلخرين التعلم من جتاربها.

لضمان مشاركة أصحاب الشأن/املصاحلة ودورهم املركزي يف عملية تقييم منتصف املدة، ينبغي 
للسياسة واسرتاتيجيتها الوطنية للشباب التعبري عن ذلك بوضوح. وللتأكيد على ذلك ميكن 
حتديد املعايري إلنشاء جمموعة تقييم مرجعية يتمثل فيها الشباب، يتم إنشاؤها عندما حيني 
الوقت هلذا التقييم. وجيب على هذه اجملموعة املرجعية أن تتألف من ممثلني عن مجيع فئات 

أصحاب املصلحة الرئيسيني.

ويظهر التكامل بني الرصد والتقييم يف )اجلدول 6(142 التايل:

اجلدول 6- التكامل بني الرصد والتقييم

التقييمالرصداملادة
عرضيدوري، منتظمالرتدد

إشراف للتقييمتتبعالعمل الرئيسي

الغرض األساسي
حتسني الكفاءة

وضبط خطة عمل
حتسني الفعالية والتأثري والربجمة 

يف املستقبل

املدخالت واخملرجات، ونتائج الرتكيز على
العملية، وخطط العمل

الفعالية، وثاقة الصلة باملوضوع، 
التأثري، وفعالية التكلفة

مصادر املعلومات،
منطية أو من النظم، واملراقبة 
امليدانية، والتقارير املرحلية، 

التقييمات السريعة

نفس مصادر الرصد، باإلضافة إىل 
املسوحات والدراسات

يقوم بها
مديرو الربامج، العاملني واملشرفني 

يف اجملتمع احمللي )املستفيدين(، 
املمولني

مديرو ومشرفو الربامج، املمولون،
مقيمون مستقلون، اجملتمع احمللي 

)املستفيدون(

إبالغ/تقدم التقارير إىل

مديرين ومشرفني على الربامج، 
العاملني يف اجملتمع احمللي،
املشرفني يف اجملتمع احمللي 

)املستفيدين(، واملمولني،

مديرو ومشرفو الربامج، املشرفني 
يف اجملتمع احمللي )املستفيدون(، 

واملمولون،
واضعو السياسات، املستفيدون،

واجملتمع احمللي )املستفيدون(

UNICEF. A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation: Making a Difference?. Online publication http://www.unicef.org/  )142(
.reseval/index.html
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وتستوجب كل مرحلة أو عملية يف دورة حياة السياسة ملؤشرات ذات صلة سوف نستعرضها 
الحقًا يف هذا اجلزء، وهي ال تقتصر على الرصد والتقييم.  فما هي املؤشرات وما أهميتها يف 

عملية وضع السياسة؟

تعريف	املؤشرات143: هي أدوات لقياس جناح حتقيق النتائج، وبذلك جناح األهداف والغاية أيضاً. 
لذا، فمن األجدى تطوير املؤشرات بدرجة أوىل ومن مث العمل على حتديد وتطوير األنشطة ذات 
الصلة.  ألنه مبجرد االنتهاء من وضع املؤشرات، يصبح من السهل اختاذ القرار بشأن األنشطة 
الضرورية لتنفيذ اسرتاتيجية السياسة الوطنية.  وعادًة ما يكون التطبيق النمطي معاكساً.  وقد 

قام اخلرباء بوضع معايري للمؤشرات "الذكية" )SMART( واملقصود منها أن تكون:
حمددة؛  

قابلة للقياس )ال يعين بالضرورة للعد(؛  
قابلة للتحقيق؛  

ذات صلة واقعية؛  
ذات زمن حمدد.  

وهناك نوعان من القياس للمؤشرات: 

املؤشرات املباشرة، وهي قابلة للقياس املباشر وبسهولة؛  

  املؤشرات باإلنابة، ومن الصعب قياسها، إذ تعمل على التقدير التقرييب. ومثاهلا املشاركة 
السياسية واملشاركة يف األنشطة واألماكن العامة أو االنتخابات.  

توجد ثالثة أبعاد للقياسات، واهلدف منها هو احلصول على مؤشرات أكثر دقة للنتائج.  وألن 
جمموعات  تشمل  أن  املهّم  من  والغاية،  األهداف  على  الحقًا  تطبق  سوف  املؤشرات  هذه 

املؤشرات األبعاد الثالث جمتمعة، وهي:  
اجلودة  •

الكمية  •

الوقت  •

كما أنه من الضروري أن تعمل مجيع املؤشرات على:
أن تعكس الواقع وليس الرأي الشخصي؛  

أن تستند إىل البيانات املمكن احلصول عليها؛  
  أن تكون موضوعية وقابلة لإلثبات )مما يعين أن األشخاص الذين يستخدمون املقاييس 

نفسها، بشكل مستقل عن بعضهم البعض، ينبغي أن يتوصلوا إىل نفس النتيجة(؛

. Denstad 9–99 )143(
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العالية    أن يكون حتقيقها واقعيًا )فمثاًل جيب االستعاضة عن املؤشرات ذات الكلفة 
والفائدة األقل من حيوية بغريها مّما هو أكثر بساطًة وأقل كلفة(.

بعملية  لصلته  منها  بعضا  الدليل  هذا  سياق  يف  نستعرض  وسوف  متعددة،  املؤشرات  أنواع 
السياسة يف مجيع مراحلها وأوجهها، وهي التالية: 

 )Socio-Economic Environment Indicators( املؤشرات االجتماعية والبيئية واالقتصادية  •
والصحة  والعمالة  والتعليم  واالقتصاد  للسكان  والعامة  التحتية  الرتكيبة  وتركز على 

والبيئة؛

واملادية  البشرية  فيها  مبا  املوارد  على  وتركز   )Input Indicators( مؤشرات املدخالت  •
واملوارد املالية واملوارد البديلة؛

مؤشرات العملية )Process Indicators( تشري إىل نوعية األنشطة ذات الصلة؛  •

•  مؤّشرات اخملرجات )Output Indicators( تشري إىل النتائج اليت حتققت من تقدمي  اخلدمات 
أو السلع ذات احلاجة، وميكن تقسيمها إىل ثالث:

اليت  األنشطة  وتقيس عددًا من   )Functional Outputs( مؤشرات اخملرجات الوظيفية  •
أجريت يف كل اجملاالت الوظيفية؛

•  مؤشرات خمرجات اخلدمات )Service Outputs( تقيس نظام تقدمي اخلدمات من حيث 
اجلودة وسهولة الوصول والصورة؛

•  مؤشرات استخدام اخلدمة )Service Utilization( تقيس مدى استعمال اخلدمات من 
قبل أصحاب الشأن واملصلحة.

ويف تدرج العملية تستعمل مؤشرات املدخالت أواًل، ومن مث مؤشرات اخملرجات يف عملية الرصد. 
ويف حني تشري حصيلة مؤشرات اخملرجات إىل التغيريات القائمة، نتيجة لتدخالت معينة، فهي 

تقسم إىل نوعني:

واملمارسة  واملعرفة  املوقف  يف  التغيري  تقيس   )Effects Indicators( مؤشرات التطبيق  •
)تغيري السلوك على املدى القصري واملتوسط )2-5 سنوات(؛

•  مؤشرات األثر )Impact Indicators( تركز على قياس التغيري يف احلالة العامة للشباب 
نتيجة أثر التدخالت / اإلجراءات على املدى الطويل )أكثر من 5 سنوات(.

الوطنية  السياسات  من  كبري  توجيه عدد  يف   )WPAY( للشباب  العاملي  العمل  برنامج  وقام 
للشباب، آخرها يف كمبوديا، وبعض املبادرات اإلقليمية، مثل ميثاق الشباب األفريقي واتفاقية 
الشباب األيبريي-األمريكي. ونعرض أدناه املؤشرات لثالث أولويات وضعها الربنامج لتطوير 

السياسات الوطنية وتنفيذها ورصدها وتقييمها )الرسم البياين 7(144.

)144( األمم املتحدة، برنامج العمل العاملي للشباب. األولويات ومؤشراتها أنظر امللحق. 
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الرسم	البياين	7-	بعض	أولويات	برنامج	العمل	العاملي	للشباب	ومؤشراتها

ويف السنوات اخلمس املاضية ازداد الرتكيز من قبل املنظمات الدولية واألمم املتحدة على إعادة 
النظر يف بعض مؤشراتهم بناء على حصيلة البحوث والتجارب والتطبيق الفعلي هلا. 

واألمم  الكومنولث  لدول  القطري"145  املستوى  "مؤشرات  لتقرير  وفقا  املستفادة  الدروس  ومن 
املتحدة، ما يلي:

•  غالبًا ما كان يتبع النجاح يف صياغة السياسات الوطنية للشباب فشل، مبا يف ذلك 
العمليات القائمة على املشاركة؛

•  ينبغي اجلمع بني الرصد والتقييم على املستوى الوطين من جهة وبني اجلهود املبذولة 
ال  املسؤولة  الرسمية  اجلهة  أو  الوزارات  أخرى، ألن  الشباب من جهة  إلدماج قضايا 
تستطيع القيام بهذه العملية مبفردها ألنها تفتقر إىل السلطة واملوارد؛ وقد وضعت 

ماليزيا والربازيل، بدعم من منظمة اليونيسكو، أطر وطنية للرصد والتقييم. 

 SPW/ DFID-CSO Youth Working Group, (2010). Youth Participation in Development: A Guide for evelopment Agencies and  )145(
 Policy Makers. Online publication. http://www.ygproject.org/case-study/country-level-indicators

األولويات	ومؤشراتها

العمالةالتعليمالفقر	واجلوع

  النسبة	املئوية	للشباب	
الذين	يعانون	من	نقص	

حاد	يف	الوزن

  النسبة	املئوية	للشباب	
الذين	يعانون	من	نقص	يف	

الوزن

  النسبة	املئوية	للشباب	
الذين	يعيشون	يف	فقر	

مدقع

  النسبة	املئوية	للشباب	
الذين	يعيشون	يف	الفقر

  معدل	معرفة	القراءة	
والكتابة	بني	الشباب

  معدل	االلتحاق	اإلمجايل	
بالتعليم	الثانوي

  معدل	االلتحاق	الصايف	
بالتعليم	الثانوي

  معدل	االنتقال	للتعليم	
الثانوي	العام

  معدل	االلتحاق	االمجايل	
بالتعليم	اجلامعي

  معدالت	البطالة	لدى	
الشباب

  معدالت	البطالة	لدى	
الشباب	نسبة	اىل	معدالت	

البطالة	لدى	البالغني	
بشكل	عام

  نسبة	الشباب	العاملني	
اىل	عدد	السكان

  نسبة	الشباب	املنخرطني	
يف	القوى	العاملة
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األنشطة

هنا نود التأكيد على دور قاعدة البيانات )baseline data(. إذ فيما يتعّلق ببعض املؤشرات ال بد 
من حتديد قاعدة بيانات من أجل قياس التقدم احملرز.  كذلك إّن البيانات هي اليت تعكس 
البيانات بشكل إحصائيات  ُتقدم هذه  السياسة. وعادًة  تنفيذ  بدء  األرض عند  الواقع على 
أو مسح خملتلف  الشباب. ويف بعض األحيان، قد يتوجب إجراء حبوث إضافية  وحبوث عن 
البيانات  قاعدة  لوضع  السياسة،  تطوير  عملية  أثناء  الشأن/املصلحة  أصحاب  جمموعات 
الالزمة.  من املهم وجود بيانات أساسية لكل مؤشر يوضع يف السياسة واسرتاتيجيتها. وفائدة 

املؤشرات اليت ال يوجد هلا بيانات حمدودة للغاية، وينبغي جتنبها.
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1- إنشاء اآلليات املناسبة لتنفيذ السياسة
يهدف تنفيذ السياسة الوطنية للشباب إىل ترمجة الوثيقة إىل عمل على أرض الواقع. لذا، 
فإن خلق اإلطار املناسب للتنفيذ والتنسيق منذ بداية عملية الصياغة أمٌر ضروري للغاية.  
فعلى السياسة وضع أطر واضحة لآلليات واجلداول الزمنية اليت تساعد يف الرصد واملراجعة 
قدرات  تعزيز  إىل  األطر  هذه  وتهدف  الصلة.  ذات  الوطنية  واملبادرات  للسياسة  املنتظمة 
والشباب.   احلكومية  واملنظمات غري  احلكومية  املؤسسات  من  بدءًا  الشأن/املصلحة  أصحاب 
وباإلمكان حتقيق ذلك من خالل وضع إطار عريض للسياسة يشجع على مشاركة واسعة من 
خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص. وتتيح املرونة يف تطوير برامج وأنشطة 
تسمح باالستفادة من املواهب اإلبداعية للشباب، فضاًل عن إعطائهم املساحة واحلرية الكافيتني 

يف تصميم وتنفيذ مشاريعهم ذات الصلة. 

ولضمان فعالية اجلهود التنفيذية للوزارة الرائدة أو اهليئة الوطنية املسؤولة عن التنفيذ، جيب 
أن تتوفر فيها الشروط التالية:

•  أن تتحلى بااللتزام السياسي وعلى أعلى املستويات من احلكومة بأكملها واألطراف 
األخرى املشاركة، مبا فيها السلطات احمللية؛

•  أن متتلك أو يتوفر هلا املوارد والكفاءات واألدوات االزمة اليت متكنها من حتقيق أهداف 
السياسة؛

•  أن يكون هلا القدرة على وضع اآلليات وتنسيق خطط العمل املناطة بالسياسة واألنشطة 
اجلارية. كذلك، حتديد اجملاالت اليت تتطلب تعزيزًا واهتمامًا خاصًا ضمن اجلهود التنموية 

اليت تصب يف عملية التنفيذ؛
•  أن يكون هلا اخلربة والقدرة على خلق التوازن التنظيمي السليم واحلفاظ على هذا 
التمثيل من قبل  كافة، وطنيا وحمليا، وعلى صعيد  احلكومة  التوازن، على مستوى 

الشركاء الرئيسيني من املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص والشباب.

ومن أهم اآلليات اليت تعتمد عليها عملية التنفيذ للسياسة الوطنية هي خطة العمل. 

خطة	العمل: هي الوسيط الرئيسي الذي حُيقق من خالله تنفيذ السياسة الوطنية للشباب.  
فهي تتيح نهج تصميم شامل على مستوى الوطن لتحقيق أهدافها القصرية واملتوسطة األمد.  
التخطيط  يف  الشأن/املصلحة  أصحاب  إشراك  هو  اخلطة  هذه  يف  األساسية  العناصر  ومن 

والتنسيق ومراحل التنفيذ. وتقوم اخلطة على حتديد العناصر التالية:
االسرتاتيجيات الشاملة لكل من أولويات السياسة؛  •

أطر ونطاق وأهداف الربامج/املشاريع واألنشطة ذات الصلة؛  •
اإلطار الزمين للتنفيذ؛  •

أصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني املشاركني وأدوارهم ومسؤولياتهم؛  •
بنود امليزانية املتعلقة بعملية التنفيذ، من برامج/مشاريع وأنشطة ذات صلة.  •

الفصل الرابع | تنفيذ السياسة الوطنية للشباب
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 )UNESCAP( وجدير بالذكر أن التجارب يف منطقة آسيا، استنادًا إىل تقرير ورشة عمل اإلسكاب
ومنظمة العمل الدولية )ILO( عام  2008، تشري إىل ضرورة إدماج خطة عمل السياسة الوطنية 
للشباب خبطة عمل السياسة العامة والقطاعية وأنشطتها وميزانياتها )الرسم البياين 8 أدناه، 

املقتبس عن تقرير ورشة عمل اإلسكاب 2008(146. 

ميكن أيضًا االطالع على عدة أمثلة من منطقة آسيا عن كيفية وضع بعض الدول مثل الفليبني 
العنوان  بزيارة   )51–48 )ص.   )UNESCAP( اإلسكاب  دليل  تنفيذ  آليات  وماليزيا  وأسرتاليا 

.http://www.unescap.org/stat/meet/rrg3/twsa-module1.pdf :اإللكرتوين التايل

الرسم البياين 8- إدماج خطط عمل الشباب يف السياسات الوطنية

)مقتبس	عن	تقرير	اإلسكاب	2008(

UNESCAP / lLO, (2008). Integrating youth action plans into national policies. Worshop Report Session 9 http://www.unescap.   )146(
org/epoc/pdf/escap-ilo-Session%209-integrating%20youth%20plans.pdf

اخلطة الوطنية، رؤية واسرتاتيجية
 )ميكن أن حتتوي على األهداف اإلمنائية، وحتليل الوضع، وأهداف اسرتاتيجية للسياسة 

على املدى املتوسط(

 
اخلطط القطاعية 

)غالبا ما تدرج يف اخلطة الوطنية(
 )أهداف السياسات واالسرتاتيجيات للقطاعات اخملتلفة، على سبيل املثال السياسة 

الزراعية وسياسة التعليم(  

 
خطط املؤسسات )خطط الوزارة التشغيلية(

)أهداف السياسات واالسرتاتيجيات للوزارات القطاعية وقد تكون خمتلفة عن 
اخلطط القطاعية(


خمصصات امليزانية واجلهات املاحنة

)امليزانية املتكررة، وميزانية التنمية/رأس املال، موارد املعونات(

 
تطوير النتائج

)لألنشطة واملشاريع والربامج احلكومية واملنظمات غري احلكومية واجلهات املاحنة،
واجملتمعات احمللية(
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يف دراسة إقليمية ملقارنة آليات التنفيذ والتعاون للسياسات الوطنية للشباب وكيفية تطبيقها 
يف منطقة آسيا، أشار تقرير "الشباب يف املناطق احلضرية يف منطقة احمليط اهلادئ" املعّد سنة 

2011، إىل ما يلي )اإلطار 34(147:

2- التنسيق والتعاون لتنفيذ السياسة الوطنية
هناك حموران للتعاون على املستوى الوطين لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب. األول، التعاون 
األفقي148، ويتّم على أعلى املستويات بني الوزارات واهليئات الوطنية املعنية بقضايا الشباب. 
والثاين، التعاون العامودي149 وهو بني الوزارة أو الوحدة املسؤولة عن تنفيذ السياسة والسلطات 

احمللية عرب البالد.

)147(  نوبل/ برييرا / سونه، )2011(. "الشباب يف املناطق احلضرية يف منطقة احمليط اهلادئ".  وهي تعاون إقليمي ضم عدة منظمات أممية 
وهيئات وطنية وماحنني، وهم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي / مركز احمليط اهلادئ أمانة منتدى اجلزر )UNDP/PIFS(، واليونيسكو 
)UNESCO( واليونيسيف )UNICEF( ومنظمة العمل الدولية )ILO( وصندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA(، وجملس احمليط 

.)AusAID( اهلادئ للشباب، وهيئة ختطيط الدولة بدعم مايل من هيئة املعونة األسرتالية

.Denstad 9-122 )148(

. Ibid 147 )149(

احمليط  منطقة  يف  احلضرية  املناطق  يف  "الشباب  تقرير  اإلطار 34-  استنتاجات 
آليات التنفيذ والتعاون اهلادئ" – 

وجدت الدراسة أن آليات التنسيق الوطنية لتنفيذ السياسات الشبابية ضعيفة يف هيكلتها وتنفذ 
بشكل سيئ يف بعض البلدان. على سبيل املثال يف جمال جرائم الشباب والعنف، غالبًا ما َيغيب أو 
ُيغيب التعاون بني وزارة العدل، اليت تتعامل مع األحداث اجلاحنني والشباب وبني وزارة شؤون 
الشباب، يف حني أنه من املهم خلق تنسيق وتعاون حكومي قوي خاصة بني الوزارات املعنية.  أما يف 
البلدان حيث هيكلة احلكومات تتضمن مستويات خمتلفة من السلطات، مثل أوروغواي، وبابوا نيو 
غيين وجزر سليمان، يصبح التنسيق أكثر تعقيدًا وأكرب أهمية على حد سواء. لذا، وكجزء مهم من 
الوطين  الصعيدين  على  واملنظمات  املعنية  اجلهات  تدخالت  تتماشى  أن  التنسيق، جيب  عملية 

والدويل مع السياسة الوطنية للشباب، وبالتنسيق مع الوزارة أو اهليئة احلكومية املسؤولة.
أما على مستوى العمليات، ومن أجل متابعة أفضل ملسار تنفيذ املبادرات املتعلقة بالفئات املستهدفة 
عن  واحلديثة  الدقيقة  البيانات  يتم مجع  أن  الضروري  فمن  للخطر،  عرضة  األكثر  أو  الضعيفة 
الشباب، مبا يف ذلك بيانات اجلرمية والعنف.  وتفتقر مجيع الدول اليت مت دراستها إىل البيانات، األمر 
البيانات اليت يتم مجعها من قبل  أّن  بالذكر  الذي أعاق فعالية تصميم وتقييم تدخالتها. وجدير 
احلكومات )أي من خالل التعداد السكاين( ينبغي أن تكون مصنفة حسب الفئة العمرية، وكذلك 
عن طريق اجلنس. كذلك ينبغي على اإلحصاءات اليت جتمعها اجلهات الرسمية للدولة يف خمتلف 
القطاعات، الشرطة والنيابة العامة واحملاكم واملرافق اإلصالحية التابعة لقطاع العدل، أن تكون أيضا 

مصنفة وأن حتفظ بشكل أفضل خيول استخدامها يف نطاق العملية. 
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)أ( تعاون	أفقي: جلنة عرب قطاعية على أعلى املستويات لإلشراف على التنفيذ

بعد أن يتم تبين السياسة الوطنية للشباب، تنتقل العملية إىل مرحلة التنفيذ. وهذه مسؤولية 
احلكومة، وبشكل خاص مسؤولية اجلهة الرسمية املسؤولة عن الشباب وتنسيق االسرتاتيجية 
الوطنية لعملية التنفيذ. يف معظم األحيان، تكون هذه اجلهة وزارة أو هيئة وطنية للشباب.  
املهم هو أن تناط مسؤولية السياسة الوطنية للشباب وتنفيذها على املستوى الوزاري، وأن 
تنشأ وحدة خاصة داخل الوزارة أو اهليئة، أو تعني وحدة متواجدة لإلشراف والرقابة على 
عملية تنفيذ االسرتاتيجية، وتكون هذه الوحدة مسؤولة أيضًا عن قضايا الشباب مثل التعليم 
والرياضة والشؤون االجتماعية والثقافة وغريها. وينبغي أن تعطى هذه الوحدة، بشكل واضح 
ومعّمم على مجيع القطاعات وأعلى املستويات، املسؤولية والدعم السياسي الالزمني لنجاحها 
يف مهمتها. تقوم الوحدة وبشكل منتظم )على سبيل املثال، كل ستة أو تسعة أشهر( بتقدمي 
تقارير الرصد الدورية إىل الوزير اخملتص بسياسة الشباب، ليوّزع الحقًا على مجيع الوزراء يف 

القطاعات األخرى املعنية.

بسبب تنوع قضايا الشباب وطبيعتها عرب القطاعية، يعتمد جناح تنفيذ السياسة على التنسيق 
الشامل والتعاون األفقي بني اهليئات احلكومية اخملتلفة والوزارات اليت تلعب دورًا يؤثر على 
الشباب وحياتهم. فمن غاية الضرورة إجياد السبل املالئمة لضمان تعاون وزاري مشرتك وناجح 
يف سياق السياسة الشبابية. وبالتايل، ال ميكن إال العمل جبدية وبذل كل اجلهود لضمان أقصى 
التعاون ملهمة التنفيذ، خاصة وأن كل وزارة أو هيئة تبقى هي املسؤولة األوىل عن نتائج احملاور 

املتعلقة بها يف هذه السياسة. لذا، ولضمان أكرب قدر من التعاون جيب: 

تشكيل جلنة عرب قطاعية على مستوى كبار موظفي الوزارات أو اهليئات؛   •

تعيني املوظفني هلذه املهمة واملسؤولية؛  •

•  عقد اجتماعات دورية بني كبار املوظفني املسؤولني ملتابعة التقدم احملرز وحل املشاكل 
العالقة كل يف وزارته؛

•  النظر يف إقامة فريق عمل لتنفيذ مشرتك بني الوزارات، يتضمن خرباء من خمتلف 
الوزارات، ذوي خربة واسعة يف عملية تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية أو القطاعية 

للشباب. 

أهم ما يف هذه العملية هي اإلرادة السياسية والقدرة على تنفيذ هذه السياسة/االسرتاتيجية، 
إضافًة إىل إقامة احلوار البناء واملنتظم بني خمتلف الوزارات وبني أصحاب الشأن/املصلحة 

الرئيسيني. فكثرًيا ما وضعت سياسات لكنها بقيت يف قعر األدراج، حربًا على ورق. 

ويف هذا السياق، نسوق مثااًل من اليمن على التعاون األفقي احملدد يف االسرتاتيجية الوطنية 
للطفل والشباب 2006–2015 )اإلطار 35(150.

http://www.. 2015–2006 149(  اجمللس األعلى لألمومة والطفولة ووزارة الشباب والرياضة، 2005.  االسرتاتيجية الوطنية للطفولة والشباب(
hcmc-yemen.org/NewsDetailsPage.aspx?NewsID=F4C23CB0-7F73-403A-A313-123F5FD56744.html
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والشباب  للطفولة  الوطنية  اإلسرتاتيجية  وتنسيق  تنفيذ   - اإلطار 35-  اليمن 
2015  – 2006

يتمثل اثنان من املبادئ اإلرشادية هلذه االسرتاتيجية يف التنمية الشاملة املتكاملة والشراكة والتعاون.  
وتسلم االسرتاتيجية بأهمية خلق تنسيق وتعاون فعالني بني كافة األطراف املعنية بها واملسئولني 
ال إلطار العمل املرتكز  عن محاية وتنمية الطفولة والشباب وامللتزمني بهما. ويتطلب التنفيذ الفعَّ
عرب خمتلف  اجلهات  كلِّ  قبل  من  ومتعاونًة  مندجمًة  متكاملًة،  جهودًا  احلياة  دورة  مفهوم  على 

القطاعات، وحتقيق االستخدام الكفء للموارد الوطنية النادرة.  
وحيدد دليل العمل التنفيذي لالسرتاتيجية وخطة العمل عملية تنفيذ االسرتاتيجية وآليات التنسيق 

واليت توضحها النقاط املذكورة أدناه: 

املهام	التنفيذية	والتنسيقية
تقرتح االسرتاتيجيُة تشكيل جهاز تنسيقي وطين جديد يكون له وضع سياسي عايل املستوى وموارد 
كافية وتفويض مالئم لتحقيق الرتكيز القطاعي )املطلوب( والتدخالت يف جمال الطفولة والشباب.  
وسيسعى هذا اجلهاز إىل تسهيل إتباع أسلوب يعبئ احلكومة مبجملها واجملتمع بكليته يف جمال محاية 

الطفولة والشباب وتنميته.
وستكون املهام املقرتحة للجهاز التنسيقي اجلديد كما يلي:

تسهيل ومتابعة وتقييم تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للطفولة والشباب؛   
الطفولة  وتنمية  محاية  ومبادرات  قضايا  خبصوص  اليمنية  احلكومة  إىل  توصيات    رفع 

والشباب؛
  إجراء البحوث ووضع التصاميم وتشجيع وتنفيذ سياسات واسرتاتيجيات ومبادرات حكومية 

متعددة القطاعات، تستجيب حلاجات وفرص الطفولة اليمنية والشباب اليمين؛
والقطاع  املدين  اجملتمع  ومنظمات  احلكومة  وبني  احلكومية،  الوزارات  بني  التعاون    تيسري 
اخلاص لضمان استجابة تشمل احلكومة مبجملها واجملتمع بكليته لقضايا ومبادرات محاية 

وتنمية الطفولة والشباب؛
اليمن وشبابه وااللتزام جتاههم من خالل إشراكهم يف ختطيط    جتسيد اإلميان يف أطفال 

وتنفيذ وتقييم السياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات؛
تشجيع أطفال اليمن وشبابه واالحتفاء مبساهماتهم االجيابية يف بناء األمة؛  

إقامة اتصاالت باجلهات الدولية النظرية يف جمال التنمية الوطنية للطفولة والشباب؛  
املراجعة السنوية للمنجزات مقارنًة باألهداف األلفية واملعاهدة الدولية حلقوق األطفال.  

الوطنية  لالسرتاتيجية  الناجح  التنفيذ  على  للمساعدة  التالية  اهلياكل  إنشاء  يقرتح  وباإلضافة 
للطفولة والشباب.

كبار  ميكن  مبا  والشباب،  الطفولة  بشؤون  الوزارات خمتصة  من  عدد  من  جلنة  تشكيل   
املوظفني يف الوزارات ذات العالقة من االجتماع بانتظام لضمان التعاون بني الوزارات والقطاعات 
والتخصصات خبصوص التسهيل والدعم املستمر حلماية وتنمية الطفولة والشباب.  كما ستتابع 

هذه اجملموعُة أيضًا تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للطفولة والشباب.
منتدى وطين للطفولة والشباب تتمكن من خالله كافة اجلهات غري احلكومية املعنية بتنمية   
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)ب(		تعاون	عامودي: جلنة على أعلى املستويات احمللية والوزارة الرائدة أو اهليئة املسؤولة عن 
التنفيذ

تتأّثر األوساط احمللية عمومًا والشبابية خصوصًا بنجاح أو فشل السياسات الوطنية. لذا يعتمد 
املسؤولة  اهليئة  بني  الوثيق  التعاون  على  للشباب  الوطنية  السياسة/االسرتاتيجية  تنفيذ 
والسلطات احمللية، وهو معروف بالتعاون العامودي. بالفعل، إذا تعمقنا يف تفاصيل اسرتاتيجية 
التنفيذ يتضح أن السياسة الوطنية للشباب حملية يف املقام األول. وميكن أن يتخذ إجراءات 
فورية على املستوى احملّلي لتحسني الوضع األكثر إحلاحًا بالنسبة للشباب. من هنا تنبع أهمية 
الشباب  املسؤولة عن  اهليئة  هذه  بني  قوية  احلفاظ على عالقات  وضرورة  احمللي  املستوى 

والسلطات واجملتمعات واملنظمات احمللية. 

والتعاون  التنسيق  اجلهات إلجناح عملية  تلك  بني  دائم  وتواصل  قوي  تعاون  وبالتايل لضمان 
لتنفيذ السياسة، جيب أن: 

•  تشكل جلنة جتمع ممثلني من الوحدة املسؤولة يف الوزارة الرائدة للسياسة الوطنية للشباب، 
والسلطات احمللية الرئيسية واملنظمات غري احلكومية وجمموعات الشباب )ميكن ألسباب 

عملية ولتبسيط اإلجراءات واإلعداد أن يكون التمثيل على املستوى املقاطعايت(؛
•  يتعني على اهليئة املسؤولة تأمني التدريب الالزم والكايف للموظفني يف احلكومات احمللية 
املعنية بقضايا الشباب وتنفيذ مبادرات السياسة، لكي يكتسبوا املعلومات واملهارات 
الالزمة، مبا فيها كيفية مشاركة الشباب، وحتسني التنسيق والتعاون عرب القطاعات 
وبني خمتلف اهليئات الشبابية، ودور اجملتمع املدين وكيفية دعم املبادرات الشبابية غري 

احلكومية وغريها؛
•  تعقد اهليئة املسؤولة مؤمتر وطين سنوي جيمع ممثلي السلطات احمللية املعنية بقضايا 
الشباب واملشاركة يف عملية التنفيذ من أجل التواصل واالطالع على التحديات وطرح 
احللول، وتبادل اخلربات لكي توسع عملية التنفيذ على خطى واضحة وبدعم حملي كبري؛

•  توفر اهليئة املسؤولة مبادئ توجيهية ملموسة ومعلومات عن أفضل املمارسات جلميع 
السلطات واملنظمات واجلمعيات احمللية والشباب املشاركني يف عملية التنفيذ، وذلك 
من خالل إصدار ونشر وتوزيع وثائق ودليل رسمي يوضح املبادئ التوجيهية الوطنية 
ويطلعهم على السياسة/االسرتاتيجية الوطنية للشباب واألساليب واملنهجيات اليت 
يتوجب أن تنفذ بها على املستوى احمللي.  كما ينبغي أن تصاغ هذه بطريقة مبسطة، 
جتذب االهتمام مع أمثلة ألفضل املمارسات وأفكار إلشراك الشباب يف صنع القرار 

على كل املستويات؛

جمال الطفولة والشباب لاللتقاء وتداول اآلراء والرتكيز على أنشطة وقضايا وهموم مشرتكة 
على أن تعرتف احلكومُة اليمنيُة بهذه اجملموعة كشريك إمنائي.

تقدمي  على  القادرة  الشباب"  "صوت  مجاعة  إطالق  من  ن  متكِّ للشباب  استشارية  جلنة   
منظور شبايب يف تنفيذ وتقييم االسرتاتيجية الوطنية للطفولة والشباب.
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•  تقوم اهليئة املسؤولة أن تقوم بتشجيع زيارات تبادل املعلومات بني خمتلف البلديات 
اليت تعرب عن اهتمام كبري يف االستثمار يف الشباب والسياسة الشبابية، والوزارة/اهليئة 

املسؤولة عن الشباب، وبرعايتها.
يف نهاية املطاف، لضمان جناح عملية التنسيق والتعاون لتنفيذ السياسة الوطنية للشباب، جيب 
أن تتوفر للهيئة املسؤولة عن العملية العناصر التالية )يف حال غيابها يصعب حتقيق االثنني 

معًا(:
•  الدعم السياسي الرفيع 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 للعملية بأكملها؛  •

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

3- حتديد الشركاء املنفذين الرئيسيني 
لقد تطرقنا بشكل مفصل يف الفصل الثاين إىل عملية حتديد أصحاب الشأن/املصلحة وتقنياتها 
يف نطاق املشاركة على مجيع املستويات. وعاجلنا أيضًا كيفية حتليل املشاركني لفهم قدراتهم 
وذلك  بينهم.  فيما  والتناقضات  تأثريهم  وقوة  واهتماماتهم  واحتياجاتهم  ومصاحلهم  وخرباتهم 
انتقائهم بشكل صحيح لضمان عملية مشاركة فاعلة وتفادي نشوء نزاعات قد تؤثر  بهدف 
بشكل سليب على عملية السياسة.  ويف هذا اجلزء سوف نعاجل عملية حتديد الشركاء يف نطاق 

تنفيذ السياسة. 

وهنا سنركز على أفضل نهج لتحديد الشركاء املنفذين من خالل التجارب يف هذا اجملال. املهم 
أن يكون النهج املتبع ذا نطاق واسع.  أواًل، ألن تنفيذ سياسة الشباب تتطلب تنوعًا كبريًا يف 
املشاركني  حتّلي  يتطلب  ألنه  ثانيًا،  وذكرنا.   سبق  كما  الشأن/املصلحة  أصحاب  جمموعات 
وثالثًا، ألّن عملية حتديد  التنفيذ.  للمساهمة بشكل فاعل يف  واختصاصات خمتلفة  خبربات 
الشركاء أساسية وحيوية بالنسبة للشباب والسياسة معًا، لذا جيب أن تكون دقيقة وفعالة 
وتشمل مجيع أصحاب الشأن/املصلحة، وهما فئتان: )أ( جمموعات الشركاء املتأثرين بالسياسة، 

و)ب( جمموعات الشركاء املؤثرين عليها بشكل مباشر أو غري مباشر على حد سواء.

)أ( جمموعات الشركاء املتأثرين

كون الشباب هم اجملموعة املستهدفة يصبح من البديهي أن يكون أول الشركاء يف جمموعة 
أصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني لتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية املعنية بهم.  لكن املعضلة 
تكمن يف أن معظم احلكومات تعتمد على املوارد املتاحة هلا، وهي حمدودة بشكل عام، ومبا 
خيتص بالشباب بشكل خاص.  لذا قد ال يكون من املمكن إشراك الشباب على نطاق واسع.  
وهو حتد قد تساعد على إزالته املنظمات غري احلكومية واجملالس واجملموعات الشبابية. وهنا 
تكمن أهمية دورها، إضافة إىل اخلربات واالختصاصات اليت تقدمها يف نطاق العمل مع الشباب. 
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يتأثرون بشكل مباشر عند  الذين  الشركاء  الشباب، هناك جمموعات أخرى من  إضافة إىل 
تنفيذ السياسة، وهم:

اآلباء وأسر الشباب واألزواج من اجلنسني )إذا ما كانوا متزوجني(؛   -
املعلمون يف املدارس.  -

العاملني مع  املكتسبة من  واملعرفة واخلربة  أيضًا إشراك ذوي االختصاصات  الضروري  ومن 
الشباب. وهذا يشمل اجملموعات التالية:

منظمات األعمال والنقابات التجارية؛  -

العايل  والتعليم  العامة،  والصحة  اإلسكان  يف جماالت  املعنية  والسلطات  -  املنظمات 
واملستشارون  والشرطة،  االجتماعيون،  والعاملون  الشبابية،  والعمالة  املهين  والتعليم 

وقادة اجملتمعات احمللية.

)ب( جمموعات الشركاء املؤثرين

هذه الفئة من الشركاء متارس تأثريًا كبريًا على السياسات واإلجراءات االسرتاتيجية الوطنية 
للشباب، وهي تشمل اجملموعات التالية:

-  الوزارة أو اهليئة املسؤولة عن الشباب والوزارات األخرى اليت تتضمن بعدًا لقضايا 
الشباب؛

املؤسسات احلكومية واملديريات، دون مستوى الوزارات؛  -

-  الباحثون الشباب واألكادمييون الذين يعاجلون قضايا الشباب )وهلم تأثري غري مباشر 
وأضعف بكثري من صناع القرار(؛

املنظمات الدولية، مبا فيها خمتلف منظمات األمم املتحدة )هم من اجملموعة اليت تتأثر   -
ولكنها أيضًا قادرة على التأثري يف السياسات واإلجراءات(. 

أدناه مثال عن جمموعات الشركاء يف جزر سليمان )آسيا( )اإلطار 36(151:

ILO, (2002). Youth Employment in Solomon Islands. Japan Tripartite Regional Meeting on Youth )151(
  Employment in Asia and the Pacific. Bangkok, (27 February – 1 March 2002). National youth Policy, p 11. Online publication

http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/conf/youth/con_stu/solomon.pdf
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4- الرتويج للسياسة الوطنية للشباب 
لعملية الرتويج للسياسة الوطنية للشباب طابعان، واحد سياسي واآلخر تقين. فبعد االنتهاء 
من التحفيز للتشجيع على املشاركة، وعملية التخطيط، وبناء التوافق يف اآلراء من أصحاب 
الرتويج  تأيت مرحلة  النهائية،  السياسة  وتبين مسودة  والصياغة  الرئيسيني،  الشأن/املصلحة 

للسياسة الوطنية. 

أصحاب  وباقي  الشباب  الشعب، خاصة  عامة  مع  التواصل  إىل  عام  بشكل  الرتويج  يهدف 
الشأن/املصلحة، يف حماولة للفت االنتباه إىل السياسة الوطنية للشباب، من أجل كسب أوسع 
قدر من القبول بها.  وهذا أمٌر ضروري وحيوي لتسهيل جناح عملية التنفيذ الحقًا.  ويف الوقت 

عينه ُيعطى الشباب أهمية أكرب يف اجملتمع، ويعرّب عن التزام احلكومة بهم ويف قضاياهم.

خطة	عمل	الرتويج

الشأن/ أصحاب  من  )ممثل  للرتويج"  عمل  "فريق  يعني  أن  ينبغي  الرتويج،  عملية  سياق  يف 
املصلحة الرئيسيني، على مجيع املستويات وال سيما الشباب(، وأن خيصص للخطة ميزانية 
كافية لتحقيق أهدافها.  عند وضع اإلطار العام للخطة، ينبغي على الفريق حماولة اإلجابة 

عن األسئلة التالية:
املستويات، خاصة  الناس على مجيع  أكرب قدر من  إىل  السياسة  إيصال    كيف ميكن 

الفئات املهمشة؟ 
  ما هي االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها للوصول إىل أكرب عدد ممكن من خمتلف 
اإلعالم  اسرتاتيجية  ذلك  يف  )مبا  املستويات  مجيع  وعلى  الشأن/املصلحة  أصحاب 

االجتماعي(؟

اإلطار 36- جمموعات الشركاء يف السياسة الوطنية للشباب جلزر سليمان )آسيا(
جزر	سليمان:	

شركاء التنمية للشباب: تسعى سياسة الشباب إىل معاجلة قضايا الشباب يف شراكات مع مجيع 
أصحاب الشأن/املصلحة مبا يف ذلك:

املؤسسات احلكومية؛  •
الشركاء االجتماعيون، قطاعات التعليم والصحة؛  •

اجملتمع املدين؛  •
الوكاالت املاحنة؛  •

املنظمات الدولية؛  •
املنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛  •

أصحاب املصلحة اآلخرون.  •
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اخلاص  والقطاع  والرياضية  والفنية  السياسية  فيها  )مبا  واألوساط  الوسائل  هي    ما 
وغريها( املمكن استخدامها على مجيع األصعدة، لتحقيق أهداف الرتويج )جيب أن 

يؤخذ يف احلسبان الفئات املعارضة ومدى تأثريها على أرض الواقع(؟
ومواردهم  قدرتهم  هي  ما  املشاركني؟  الرئيسيني  الشأن/املصلحة  أصحاب  هم    من 

وخربتهم يف الرتويج للسياسة، وعلى مجيع املستويات؟
  كيف ميكن استخدام وسائل اإلعالم مبا يف ذلك وسائل اإلعالم االجتماعية، لتحقيق 

أقصى قدر من الوصول وزيادة النتائج؟ 
ما هي املدة الكافية للرتويج إلحداث األثر املطلوب؟ وأين يتوّجب الرتكيز بشكل أكرب؟   

ما هي أفضل املؤشرات لقياس النتائج والتأثري على مجيع املستويات وعرب الوطن؟  
إّن كتيب الرابطة الوطنية للشباب للكومنولث 2000 يوفر بعض األفكار عن كيفية ضمان 

الرتويج واملناشدة الواسعة النطاق للسياسة، وتشمل هذه ما يلي: 
االبتكار  على  )الرتكيز  للنظر  الفتة  وعناوين  وتوضيحية  بيانية  رسومات     استخدام 

املبسط والواضح(؛
  استخدام لغة واضحة وبسيطة )االبتعاد عن استعمال اللغة املصطلحة واالختصارات(؛

  اختيار صفحات الغالف واألربطة بألوان جتذب االنتباه وال تزعج النظر؛
  تضمني قائمة للمصطلحات واالختصارات.

لكن التجارب تدل على غري ذلك. فغالبًا ما ختصص احلكومات القليل من التفكري والتخطيط 
لعملية الرتويج لسياسة الشباب، وتتعامل مع العملية كمجرد خطوة دعائية ملدة قصرية من 
الزمن، وذلك باستخدام قنوات النشر التقليدية. وغالبًا ما تعتمد احلكومة بشكل رئيسي على 
وسائل اإلعالم والفتات اإلعالنات يف األماكن العامة، وبعض املقاالت يف الصحف، ومؤخرًا قد 
ُتنشأ صفحة على اإلنرتنت هلذه الغاية. وكل ذلك يتم بدون اللجوء إىل التحليل والتخطيط 

اجلاد واالهتمام برصد النتائج وتقييمها،  وهذا أحد أسباب فشل التنفيذ وبالتايل السياسة. 

جناح  يف  تساهم  أساسية  أداة  للشباب  الوطنية  للسياسة  الرتويج  عملية  اعتبار  الدول  على 
مرحلة التنفيذ القادمة.  وأن تعمل على إيصال املعلومات إىل أكرب عدد ممكن من املواطنني يف 
الرتوجيية خالقة ومبتكرة جتلب  أن تكون اجلهود  الضروري  أنه من  البالد. كما  أرجاء  مجيع 
تكون  أن  هو  األمر،  يف  ما  وأهم  وعنهم.  للشباب  واضحة  رسالة  وأن حتمل  الشباب،  اهتمام 

مدروسة ومنظمة لكي ال ختلق توقعات غري واقعية عند املواطنني، خاصة الشباب منهم.
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أمثلة	من	أنشطة	دول	جنوب	وشرق	آسيا152

كثرت احلمالت الرتوجيية للسياسات الوطنية للشباب يف آسيا وأوروبا وجنوب أمريكا وإفريقيا.  
زيادة  إىل  يهدف  فإّن معظمها  واإلبداع،  واللغة  األسلوب  احلمالت يف  ويف حني ختتلف هذه 
الوعي العام لفهم فحوى السياسة الوطنية للشباب. ويف بلدان جنوب وشرق آسيا، أدار هذه 
احلمالت "فريق عمل الرتويج للسياسة الوطنية للشباب"153، وتضمنت اخلطط األنشطة التالية:

أنشطة لزيادة الوعي على وجود ومضمون السياسة الوطنية للشباب؛  •
ورشات عمل إقليمية ملمثلي منظمات الشباب والعاملني معهم على املستوى احمللي؛  •

•  االتصال املباشر مع الشباب للرتويج للسياسة بني الشبان والشابات، من خالل استهداف 
نقاط جتمعهم، مثل أماكن العمل واملدارس واألنشطة الرياضية ومراكز الشباب. وكذلك 
الشوارع  ومسارح  املوسيقية  احلفالت  مثل  الشباب،  أنشطة جتذب  تنظيم  من خالل 

)street theaters( والفنون وغريها.

اسرتاتيجية	إعالمية	لعملية	الرتويج

ال ميكن لعملية الرتويج أن تنجح يف حتقيق أهدافها إذا مل تتضمن اسرتاتيجية إعالمية شاملة 
)مبا فيها اإلعالم االجتماعي( إلطالق السياسة الوطنية للشباب، وخالل فرتة حترير أنشطة 
خطة عمل الرتويج، على االسرتاتيجية حتديد اخلطوات واألنشطة اإلعالمية اليت سوف تساهم 
وبشكل فعال يف ترويج السياسة وإيصاهلا إىل أكرب عدد من املواطنني، بشكل مبسط وواضح 

ويشجع الناس على االلتزام والعمل. ومن بعض هذه األنشطة اإلعالمية:
الدولة  رأس  برعاية  )تكون  الرتويج  ومحلة  الوطنية  السياسة  إطالق  عملية    تنظيم 
انطالقة يف عدة  أكثر من  بالشباب.  وميكن إعداد  الوزير اخملتص  ومعتمدة من قبل 

حمافظات إذا توّجب األمر(؛
السياسة  أهمية  على  يؤّكد  أن  الصحفي  البيان  )على  صحفي  بيان  وتوزيع    إعداد 
الوطنية وأن يتضّمن مقتطفات من الوثيقة. كما جيب أن يتضمن بيانًا صادرًا عن رئيس 
احلكومة أو رئيس الدولة أو الوزير اخملتص(. وجيب أن يوّزع البيان على مجيع وسائل 

اإلعالم دون استثناء؛
الصحفي  والبيان  الوثيقة  لنشر  واالجتماعية  اإللكرتونية  اإلعالم  وسائل    استخدام 
واملعلومات عن محلة الرتويج )خاصة التفاصيل عن األنشطة ومواعيدها ومواقعها( 

وتكون الوزارة الرائدة هي املسؤولة عن تنسيق هذه املعلومات ونشرها؛
  عقد مؤمتر صحفي حيضره الوزير اخملتص بالشباب وكبار املسؤولني احلكوميني لشرح 
هذا  نقل  وميكن  للشباب،  الوطنية  السياسة  على  املرتتبة  واآلثار  املضمون  ومناقشة 
املؤمتر مباشرًة عرب االنرتنت ووسائل اإلعالم االجتماعي التابعة للوزارة الرائدة للسياسة؛

.UNESCAP 56–129 )152(

.Ibid )153(
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  إعداد تصرحيات ورسائل قصرية عن السياسة الوطنية للشباب )تستعمل من قبل 
املسؤولني الكبار يف الوزارات املعنية. وتدرج هذه يف املنشورات الرئيسية اليت تستهدف 

الشابات والشبان، والعاملني مع الشباب(؛

  إعداد إعالنات قصرية تستعمل يف خمتلف وسائل وأوساط محلة الرتويج )تركز على 
أولويات السياسة والرسائل العامة للحملة، وتقدم معلومات للراغبني يف املشاركة يف 

األنشطة أو احلصول على نسخ من مسودة السياسة(.

كما أّنه من الضروري:

  عدم كون وسائل اإلعالم هي قوة الدفع الوحيدة للحملة الشاملة، وإمنا هي وسيلة 
ومنصة إليصال الرسالة واملعلومات والتشجيع على العمل؛

  حتديد وسائل اإلعالم املالئمة )اليت حتمل الرسالة بشكل أفضل، واألكثر تتبعًا من قبل 
املواطنني، خاصة أصحاب الشأن/املصلحة املتأثرين واملؤثرين( حبسب األنشطة احملررة.  
وضع مؤشرات إعالمية لقياس فعالية هذه الوسائل )قد تشمل عددًا من األشخاص 
الذين زاروا مواقع حمددة على شبكة اإلنرتنت، أو قاموا بالتوقيع على عريضة ردًا 
على طلب رسمي من احلكومة، أو قياس زيادة التغطية اإلعالمية لقضية الشباب، أو 

تغيري يف القوانني تبعًا للضغوط اليت مورست يف اإلعالم(؛

  حتديد وسائل اإلعالم االلكرتونية واالجتماعية وكيفية استعماهلا يف كل مراحل العملية، 
ووضع مؤشرات إعالمية لقياس فعالية هذه الوسائل )قد تشمل عددًا من األشخاص 
الذين زاروا املواقع احملددة على شبكة اإلنرتنت، أو قاموا بالتوقيع على عريضة ردًا 

على طلب رسمي من احلكومة، أو زيادة عدد املشاركني يف استنباط الرأي(؛

املتعلقة بهذه احلملة،  األنشطة  الرتويج ومجيع  السياسة ومحلة    توثيق عملية إطالق 
ونشرها لكي تكون متاحة للجميع.  ومن املهم إبراز قصص النجاح الناجتة عن محلة 

الرتويج، لقدرتها على توفري قوة دفع ملرحلة التنفيذ املقبلة. 

5- صياغة خطة العمل للسياسة الوطنية للشباب 
كما ذكرنا أعاله، إن تنفيذ السياسة الوطنية للشباب يتطلب تطوير خطة عمل شاملة. حتدد 
هذه اخلطة تفاصيل عملية التنفيذ، وتلعب دورًا حاسمًا يف تطبيق السياسة الوطنية للشباب. 
واالهداف  اإلجراءات  مجيع  بوضوح  تعكس  وتشاركية،  شاملة  اخلطة  تكون  أن  ينبغي  لذا، 
والشركاء  الزمين  واالطار  والتكاليف  واملؤشرات  واخملرجات/األنشطة  والنتائج  واملؤشرات 
مع  ترفق  وثيقة  واخلطة  السياسة.  أولوية حددتها  بكل  املناطة  مسؤولياتهم  ونطاق  املنفذين 

مسودة السياسة الوطنية للشباب، ويتوجب أن توافق عليها احلكومة.  

ما مييز خطة العمل أّن العملية ترتقي بالشباب وأصحاب الشأن/املصلحة الرئيسيني اآلخرين 
إىل درجة عالية من املشاركة الفعلية، يعترب فيها الشباب كشركاء فعليني، يعملون جنبًا إىل 
جنب مع املسؤولني لتحديد القضايا، ووضع األهداف واألنشطة واملؤشرات والرصد والتقييم 
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الفوارق بني اجلنسني وتدعو إىل  بناًء الحتياجاتهم. وكذلك تتضمن اخلطة تصرحيًا مبراعات 
إعطاء الفرص املتساوية للشابات والشبان من خالل املشاركة يف  مجيع مراحل اخلطة.

تطوير خطة العمل: يف هذا السياق، تقوم اهليئة املسؤولة عن تنفيذ السياسة بإنشاء "جلنة 
العمل  مع جمموعات  بالتعاون  وتنفيذها  العمل  وضع خطة  مهمتها  السياسة"،  عمل  خطة 
املواضيعي )الذين شكلوا لصياغة السياسة(. تكون مسؤولية كل "جمموعة عمل مواضيعي" 
)thematic working group(، )وهي نفس اجملموعات لكن قد يتغري بعض أعضائها يف مرحلة 
فريق  كل  وعلى  به(.  املناط  للموضوع  تبعًا  )كل  للخطة  املدخالت  بتوفري  التنفيذ( حمددة 
"الفريق  خالل  من  احلكومة  يف  املعنية  الوزارات  مع خمتلف  الوثيق  التواصل  على  احلفاظ 
املشرتك للوزارات" )inter-ministerial group( )الذي شكل أيضًا يف مرحلة صياغة السياسة(.  
هناك ثالث خطوات حتضريية رئيسية على اللجنة إمتامها قبل االنتقال إىل عملية التطوير 

الفعلي للخطة، وهي: 

إجراء مراجعة للسياسة: حتليل السياسات والربامج السابقة واحلالية للشباب؛  •

الفاعلة  األطراف  االلتزام من مجيع  احلكومات ضمان  يتعني على  •  إجراء مشاورات: 
املشاركة، مبا فيها القطاع اخلاص، من أجل وضع خطة فعالة وجمدية؛

•  التأكد من توفر اإلحصاءات والبيانات الالزمة لوضع قاعدة البيانات األساس واملؤشرات 
ذات الصلة.

بعد هذه اخلطوات تنتقل اللجنة إىل التخطيط الفعلي. حينها يستوجب عقد ورشة عمل 
جتمع بني منسقي كل "جمموعة عمل مواضيعي" وبني أعضاء من "الفريق املشرتك للوزارات"، 
تنسيق مجيع  عن  مسؤولني  هؤالء  )وسيكون  السياسة"،  صياغة  خرباء  "فريق  أعضاء  وبني 
املدخالت يف وثيقة واحدة متماسكة. وتهدف هذه الورشة إىل توضيح مهام العملية والفرتة 

الزمنية احملددة إلكمال خطة العمل. 

على املشاركني يف هذه الورشة العمل بعناية وبشكل تشاركي لوضع اخلطة من خالل تناوهلم 
جلميع عناصرها، وهي كما يلي:

األهداف؛  

مؤشرات الرصد والتقييم )اليت تقيس حتقيق األهداف وجناحها(؛  

احملرز  التقدم  قياس  خالهلا  من  ميكن  انطالق  نقطة  )توضح  األساس  بيانات    قاعدة 
وحتقيق األهداف(؛

األنشطة )جيب أن تكون ملموسة، قابلة للتحقيق ضمن املوارد املتاحة وحمددة زمنيًا(؛  

املؤسسة أو املؤسسات )تكون مسؤولة عن تنفيذ نشاط أو عدة أنشطة حمددة(؛  

امليزانية )جيب أن يشار إىل املؤسسة املمولة لكل نشاط(.  

مبا أن العملية تتطلب االلتزام باملوارد البشرية واملادية، من الضروري أن حتصل اللجنة على 
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موافقة املؤسسات واملنظمات املشاركة واملمولة لألنشطة الواقعة على عاتقها، وأن تكون وثيقة 
اخلطة واضحة يف حتديد تلك االلتزامات واملسؤوليات جلميع الشركاء املنفذين واملمولني، وليست 

جمرد بيان سياسي. 

قام عدد من الدول بتطوير أو مراجعة أو تعديل خطط عملها لسياساتها الوطنية.  وأدناه، 
الوطنية للشباب يف نيجرييا، وقد طورت اخلطة بدعم من  السياسة  مثال عن خطة عمل 

للسياسة  التنفيذ  واسرتاتيجية  العمل  خطة  على  مثال   – اجلدول 7-  نيجرييا 
الوطنية للشباب 2013-2008

خطة العمل واالسرتاتيجية والتنفيذ هو وثيقة مصاحبة للسياسة الوطنية للشباب. تتضمن بوضوح 
برامج منظمة بطريقة معينة تعكس غايات وأهداف السياسة الوطنية للشباب، واملبادئ التوجيهية 

اليت تستند إليها هذه السياسة، وتدخالت مرتبطة باألولويات وتغطي اجملاالت التالية: 
الشباب والتعليم  .1
الشباب والعمالة  .2
الشباب والصحة  .3
الشباب والبيئة  .4

الشباب وتعاطي اخملدرات  .5
الشباب واجلرمية  .6

الشباب والعلوم والتكنولوجيا  .7
الشابات والشبان  .8

الشباب وفريوس نقص املناعة البشرية / اإليدز  .9
الشباب والرياضة والرتفيه  .10

الشباب واملشاركة يف صنع القرار  .11
الشباب ومنع الصراعات / بناء السالم  .12

الشباب والزراعة  .13
الشباب والثقافة والفنون  .14

)ICT( الشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .15
الشباب واحلياة األسرية  .16

الشباب اهلجرة  .17
الشباب والفقر  .18
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منظمة األمم املتحدة للسكان )اجلدول 7(154 )سنتناول أولوية 1 كنموذج(.

األولوية	1:	الشباب	والتعليم
اهلدف: توفري تكافؤ فرص احلصول على تعليم جّيد جلميع الشباب يف نيجرييا بغض النظر عن اجلنس 

والعرق واملعتقد الديين، واملوقع اجلغرايف، والظروف االجتماعية واالقتصادية.

النتائج	األنشطةاالسرتاتيجيةاألهداف
املتوقعة

وسائل	
اجلهة	املسؤولةالتحقق

توفري التعليم 
األساسي جلميع 
الشباب )بدءًا 

من حمو 
األمية(.

توسيع املدارس 
وبناء أبنية 

جديدة.

ختصيص 
ميزانية للتعليم 

يف احلكومة 
االحتادية، 
والواليات 

والسلطات 
احمللية.

تعزيز الوصول 
للتعليم اجملاين 
بضمان املنح 

الدراسية، 
واالختيار احلر 

للمدرسة.

ضمان توفر 
معلمني مؤهلني. 

وتوفري 
املتخصصني 

بالتعليم.

عدد أكرب من 
املدارس املبناة.

إزدياد املدرسني 
املدربني.

إزدياد االلتحاق 
باملدارس.

تقارير 
ومنشورات،

وتقارير الربامج 
الوطنية، على 

املستوى 
الفديرايل  
والواليات 

واحلكومات 
احمللية

احلكومات 
االحتادية، 

والواليات، 
واحمللية؛

القطاع اخلاص، 
شركاء التنمية 
ذات الصلة، 

منظمات اجملتمع 
احمللي، 

واملنظمات 
الدينية.

الرابع- قسم 2(، ضرورة إدماج خطة عمل الشباب يف السياسة  وقد تناولنا أعاله )الفصل 
الوطنية، وكيفية القيام بذلك )الرسم البياين 7(، بشكل متكامل ويف التسلسل اهلرمي للسياسة 
العامة على عدة مستويات: منها الوزارية، والقطاعية، والوطنية، والرباجمية، وامليزانية. أما 

جناح اإلدماج، فيتوقف على عدة عوامل منها:

كيفية اختاذ القرارات من قبل صناع السياسات يف الدولة؛  •

فعالية الروابط بني اخلطط الوطنية/السياسات ونتائج التنمية؛  •

فرص التكامل املتاحة.  •

إّن فهم هذه العوامل يتيح للجهة املسؤولة عن خطة عمل الشباب رصد الفرص واالستفادة 
منها لتحقيق هذا اإلدماج. 

6- إدارة السياسة 
الغرض من وضع السياسة الوطنية للشباب هو إحداث تأثري إجيايب على أرض الواقع. توجد 

 Nigeria MoYS, (2009). Draft Action Plan and Implementation Strategy for the National Youth Policy 2009– 2014. UNFPA  )154(
Nigeria online publication. http://nigeria.unfpa.org/pdf/sapyp20092014.pdf
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عدة عوامل أساسية تؤثر بقوة على واقع احلياة بشكل عام والشباب بشكل خاص وتعترب من 
املكونات احليوية لعملية وضع وتنفيذ هذه السياسة، ومنها دعم السياسيني البارزين وأصحاب 
الشأن/املصلحة الفاعلني واملؤثرين. فلن يتم قبول مقرتحات السياسة، ولن تصبح فاعلة ما مل 
الفئتني  اهتمامات  السياسة فهم  يتوجب على حمللي  لذا  الفئتني،  حتصل على دعم هاتني 
وأخذها جبدية. فالسياسة والسياسيني هم يف صلب عملية السياسات، وال ينبغي النظر إليها 

كمصدر إزعاج أو العمل على جتاهلهم. من هذا الواقع تنبع أهمية إدارة السياسة الوطنية.

إن إدارة السياسة الوطنية عملية معقدة، تتطلب تعددًا يف املهارات واخلربات واملداخالت. ويف 
نطاق اإلدارة155 التنموية، ميكن تعداد بعض مكوناتها الرئيسية، وهي التالية: 

عمليات صنع القرار واهلياكل، والتفاعالت اليت تساعد على تشكيلها؛  •

مؤسسات البحوث واملنظمات السياسية؛  •

الروابط بني البحوث واختاذ القرارات املتعلقة بالسياسات؛  •

السياسات  الوطنية. إضافة إىل حتليل  السياسة  وتنفيذ  •  نهج ومنهجية وهيكلة وضع 
وصياغتها، كونها عنصر أساسي يف إدارة التنمية. 

من  األوىل  بالدرجة  للحكومة  التنفيذية  املكاتب  ومساعدة  دعم  إىل  السياسة  إدارة  وتهدف 
خالل:

صياغة السياسة وإشراك املواطنني وأصحاب الشأن/ املصلحة والتواصل بشأنها؛  •

•  التشاور الفعال مع مجيع الوزارات واحملافظات واحلكومات/السلطات احمللية املعنية، 
للسياسات  التنفيذ  وتوجيه عملية  الشأن على صياغة سياسات حمددة،  وأصحاب 

لتصبح فاعلة.

وتشري التجارب من أفريقيا وآسيا156، يف سياق إدارة عملية السياسة، إىل أّن ضمان جناحها يعتمد 
أواًل على أن يتحّلى الفريق اإلداري بفهم معمق للعوامل احليوية املساهمة بالنجاح، وأن يكون 
الوطنية  السياسة  ويف  إدارية  ذوي خربة  املشاركني  والشركاء  احلكومية  والكوادر  الفريق  هذا 

وذات مهارات عالية، وبالدرجة الثانية من خالل:

االتصال: إدارة توقعات وعالقات أصحاب الشأن/املصلحة والعمالء؛  

توافق يف اآلراء: إدارة االحتياجات املتباينة خللق بيئة موحدة؛  

التوقيت املناسب: إدارة التوقيت يف الشروع وإكمال عملية السياسة؛  

واحلكومة  القرار  السياسي من قبل صناع  االلتزام  العمل على كسب  إدارة    االلتزام: 

 UNECA. Critical Capacities for Effective Socio-Economic Policy Analysis and Management. Conference of African Ministers.   )155(
 Online publication. http://www.uneca.org/eca_resources/Major_ECA_Websites/conference_of_ministers/20/cm20-8e.htm

.UNESCAP/ILO 103–134 )156(
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واملنظمات الدولية وغري احلكومية، اإلقليمية والوطنية، والتزام اجملتمعات احمللية؛

أو  احلساسيات جتاه قضية  التعامل مع خمتلف  كيفية  إدارة  السياسية:    احلساسيات 
مشكلة معينة ذات صلة؛

استخدام التقنيات املالئمة: إدارة أدوات التحليل، وإدارة املشاريع، والرصد والتقييم.  

من الضروري التنويه على أن إدارة السياسة تتطلب وجود بنية حتتية وهيكلية إدارية فعالة، 
مبا فيها دوائر معلومات ومعلوماتية داعمة. يف هذا السياق، إن البلدان األكثر فعالية يف اإلدارة 
هي اليت اعتمدت سياسات وطنية للمعلومات، ألنهم أدركوا أهمية املعلومات كمورد للتنمية 
بشكل عام، وتطوير السياسات بشكل خاص عرب كل مراحل العملية. هذا فضاًل عن مجع 
املعلومات والبيانات اإلحصائية وغريها، لتكون متوفرة يف الوقت املناسب الستعماهلا من قبل 
اإلدارة اخملتصة باملعلومات وغريها من اإلدارات يف احلكومة، مثل وحدات إدارة السياسات. كما 
استعملت هذه الدول تقنيات وأدوات املعلوماتية للتواصل ونشر وتسهيل الوصول اىل املعلومات. 

7- إدماج السياسة الوطنية للشباب
من املسّلم به أن طبيعة قضايا الشباب فرضت واقعًا معينًا أجرب احلكومات على وضع سياسة 
وطنية للشباب وتشريعات مستقلة بهم. لكنه من الضروري أن تعمل هذه الدول على إدماج 
هذه السياسات الشبابية يف سياستها الوطنية العامة والقطاعية للتنمية. وبالتايل يستوجب 
تنسيق السياسة الشبابية مع اخلطط القطاعية األخرى ودجمها يف االسرتاتيجيات الوطنية 
التكامل يف التخطيط، للتأكيد على أن  والقطاعية ذات الصلة. وهذه خطوة رئيسية حنو 
سياسة الشباب ليست معزولة عن األهداف األخرى يف خطة التنمية الوطنية العامة، وإمّنا هي 
مدرجة يف القطاعات الرئيسية للخطة. وبهذه اخلطوة تدمج السياسة الشبابية عرب القطاعات، 
وتصبح احتياجات الشباب واآلثار املرتتبة عليها مدرجة يف كل من خطط التنمية القطاعية.  
وجيب أن يرافق هذا اإلدماج دعم بتخصيص ميزانية مناسبة وبنية حتتية لتنفيذ السياسة، وإال 

تصبح صياغة السياسة ممارسة عقيمة.

العامة  التنمية  الوطنية للشباب يف اخلطط  السياسة  إدماج  أّن عملية  تؤكد جلنة اإلسكوا157، 
تشمل أربعة أطر أساسية، وهي مصنفة على الشكل التايل: 

إنشاء  خالل  من  العام،  الصاحل  حتقيق  ضمان  عن  مسؤولة  احلكومات  إن  العام:  )أ(  اإلطار 
اآلليات واملؤسسات والعمليات اليت تؤدي إىل إدماج فئة الشباب وضمان مشاركتهم الفاعلة 

يف التنمية.  ويتكون اإلطار العام من العناصر التالية:

أو  البشرية،  أو  املادية،  أو  التنموية  األولويات  الذي حيدد  اإلطار  وهو  الفكري:  -  اإلطار 
االقتصادية، أو مجيعها السرتاتيجية التنمية. 

- األهداف: وهي أهداف نوعية بعيدة املدى، مصرح بها يف خطة التنمية، وغالبًا ما تتضمن: 

)157( األمم املتحدة، )اإلسكوا( 10–135.
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)1( حتقيق منو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر؛

)2( متكني املرأة والرجل من حتقيق التنمية البشرية؛

)3( حتقيق اإلنصاف والتوزيع العادل للثروات على كافة املستويات.

يتبعها حتديد غاياتها خبصوصية  التنمية ذات نطاق عام،  أهداف  يتم حتديد  - الغايات: 
للسياسة،  مفصلة  غايات  وضع  القطاعات عرب  خملتلف  تبعًا  األهداف  هذه  تتفّرع  ودقة، 

االقتصادية واالجتماعية وغريها.

)ب(  اإلطار القطاعي: يشمل خمتلف القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية، االقتصادية واالجتماعية 
التنمية  الوزارات على تنفيذ غايات  واملالية والصحة والتعليم وغريها. وتعمل خمتلف 
ودقة  تتسم خبصوصية  كمية،  غايات  وضع  ويتم  بها.  املناطة  للمهام  وفقًا  القطاعية، 

وتفصيل، تعكس السياسات اخملتلفة  للقطاعات.

)ج(   اإلطار التفصيلي: توضع غايات متفرعة عن األهداف العامة، تتسم بالدقة والتفصيل، 
التفصيلية  املميزات  وحسب  األصعدة،  خمتلف  على  السياسات  خمرجات  وتعكس 

للشباب، مثل العمر واجلنس والتوزيع اجلغرايف.

)د( اإلطار عرب القطاعي: حتتم طبيعة قضايا الشباب وضع سياسات عرب قطاعية لتشمل 
وقضايا  السياسات  طبيعة  بني  العالقة  وتتجلى  املستهدفة.  الفئة  باعتبارها  القضايا  كافة 
الشباب بتكامل، من خالل إدراجها يف عملية التخطيط القطاعي بشقيه اإلنتاجي واخلدمايت.

عالوة على ذلك، من أجل أن يكلل إدماج السياسة الوطنية للشباب بالنجاح، من الضروري 
لصياغة  االوىل  املرحلة  منذ  املعنية  القطاعية  والوزارات  احلكومية،  غري  املنظمات  إشراك 

السياسة، لكسب تعاونها يف مرحلة التنفيذ وما بعد. 

ويف سياق إدماج سياسة الشباب، كشف املسح الذي أجرته اإلسكاب )UNESCAP(158، أّن اثين 
عشرة دولة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، أشركت عددًا من اجلهات يف صياغة السياسة 
الوطنية للشباب، وعلى األخص منظمات الشباب. يف بلدان أخرى، شاركت اللجان الربملانية، 
الدينية  واجملموعات  البحوث،  ومراكز  واجلامعات  السياسية  واألحزاب  والشرطة،  والقضاء 
واجملتمعات والسلطات احمللية. وعلى الرغم من ذلك، ففي غالبية هذه البلدان مل يتم إدماج 

السياسة الشبابية يف خطط التنمية الوطنية بعد.

ونستعرض مثلني إلدماج السياسة الوطنية، األول من تايلندا159 واآلخر من رواندا160)اإلطار 37(. 

. UNESCAP 56–135 )158(

.Ibid )159(

.ILO )160(
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تايلندا  اإلطار 37-  أمثلة إلدماج السياسة الوطنية للشباب يف اخلطط الوطنية – 
ورواندا

تايلندا: 
يف حماولة إلدماج سياسة الشباب الوطنية يف صلب اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
أجريت تغطية السياسة الشبابية لتتزامن مع تغطية خطة التنمية الوطنية. عالوة على ذلك، يف 
آخر صياغة خلطة الشباب التنموية، كررت نفس العملية التشاركية املستخدمة يف صياغة اخلطة 

اخلمسية الثامنة )2001-1997(. 
وهلذا الغرض أقيمت عمليتان متوازيتان طّبقتا يف نفس الوقت: 

-  األوىل، قامت احلكومة باستعراض ركز على االسرتاتيجيات لتطوير الصفات املرغوب فيها 
باإلنسان اليت مت حتديدها يف اخلطة اخلمسية الثامنة، وتضمن مشاركة شعبية من خالل متثيل 
أعلى  وهو  للشباب،  الوطين  املكتب  العملية  هذه  بتنسيق  وقام  احلكومية.  غري  املنظمات 

سلطة حكومية مسؤولة عن شؤون الشباب. 
-  الثانية، قامت بها املنظمات غري احلكومية، وكانت تهدف إىل وضع خطة عمل على مستوى 

القاعدة الشعبية، استنادًا إىل دراسة استقصائية لوضع الشباب على مستوى احملافظات. 
والتقت العمليتان عند انتهاء مرحلة التخطيط، لبدء إعداد مسودة خطة التنمية للشباب.

رواندا: دمج عمالة الشباب يف اسرتاتيجيات احلد من الفقر.
يف أعقاب تأييد خطة العمل الوطنية للشباب يف رواندا من قبل جملس الوزراء، تضافرت اجلهود 
من قبل وزارة اخلدمة العامة والعمل، بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة واجمللس الوطين 
للشباب، إلدماج خطة العمل الوطنية للشباب يف اسرتاتيجية التنمية االقتصادية واحلد من الفقر يف 

رواندا )EDPRS(، والذي مت إمتامه يف مطلع عام 2008.
قامت كل من الوزارات واجملالس بالسعي إىل حتقيق هذه العملية من خالل حتديدها لكيفية إدماجها/
دجمها اللتزاماتها يف خطة العمل الوطنية للشباب يف برامج جمموعات العمل القطاعية لالسرتاتيجية 

الوطنية EDPRS، اليت تشارك فيها كل من الوزارات. 
وبنيت هذه العملية على الوعي الكامل بأن ال جدوى من االلتزام السياسي خبطة العمل الوطنية 
إذا مل يرتجم اىل دعم ملموس، ميكن من خالله تأمني التمويل الالزم واملوارد واملساعدة التقنية.  كما 
يتعنّي أن جيد هذا االلتزام حيزًا يف الصيغة النهائية لالسرتاتيجية EDPRS وخطة تنفيذها وميزانيتها 

النهائية.
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1- تطوير قائمة مؤشرات رئيسية
ال يستحوذ قياس فعالية السياسة الوطنية للشباب اهتمام معظم الدول اليت متلك سياسة أو 
اسرتاتيجية وطنية ذات الصلة. هذا ما كشفه االستعراض الدويل لصياغة وتنفيذ السياسات 
الوطنية للشباب161، إذ يصعب قياس فعالية السياسة من دون وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية 
للشباب.  فهي ال تزال وثيقة حباجة إىل ترمجة فعلية على أرض الواقع من خالل اسرتاتيجيات 
وبرامج حمددة.  وما مل يتم ختصيص املوارد ووضع ومؤشرات وأنشطة حمددة للخطة الوطنية 
وتنفيذها، كما ذكرنا سابقاً يف هذا الدليل، يكون قياس فعالية السياسة غري واقعي وممكن تصوره. 

ويف هذا السياق، يواجه صانعو السياسات حتدياً رئيسياً يف تطوير أدوات قياس األثر النوعية والكمية 
ملبادرات السياسة الوطنية للشباب. فإن حتديد ووضع آليات التنفيذ للسياسة تلعب دورًا مهماً يف 
عملية القياس هذه.  وتشري جتارب الدول واألحباث إىل أّن احلجم األكرب لقياس فعالية السياسة 

جيرى على املستويات احمللية، وأن أكثر األدوات املستعملة هلذا الغرض هي التالية:

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

التدقيق السنوي يف سياسة الشباب؛  -

وضع بيانات قاعدة األساس.  -

وسوف نتناول هذه األدوات يف هذا الفصل مع بعض األمثلة املتاحة.   

جيدر بالذكر، أن بعض منظمات األمم املتحدة مثل اليونيسف، تقوم بقياس فعالية السياسات من 
خالل تقييم اآلثار )impact evaluation(. ويعمل هذا القياس على جمموعة من املنهجيات حتّدد إىل 
أّي مدى ميكن ربط النتائج امللحوظة على أرض الواقع يف مدخالت الربامج أو مشاريع السياسات 
ذات الصلة162. ويتناول القياس عدة نتائج، منها: استيعاب اخلدمات العامة، وحتسني الوضع التغذوي، 
وأفضل سجالت نقاط االختبارات، واملداخيل األعلى وغريه. وقياس الفعالية يف هذه احلالة، 
بعكس رصد النتائج الذي يقيس ما إذا كان قد مت حتقيق األهداف، يساعد يف اإلجابة عن األسئلة 

الرئيسية لصنع السياسات القائمة على قاعدة األدلة، مثل:

ما الذي يصلح وما الذي ال يصلح؟  

أين يصلح، وملاذا، وما هي التكلفة؟  

وهذا مما جيعل قياس الفعالية جزءًا ال يتجزأ من اجلهود القائمة لتحسني التنمية وحتقيق نتائج 
أفضل.

.UNESCAP 9 – 116 )161(

 UNICEF, (January, 2010). CHILD POVERTY INSIGHTS: Measuring policy effectiveness through impact evaluation. UNICEF  )162(
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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2- تطوير قائمة مؤشرات رئيسية للتنمية الشبابية
تعاين معظم الدول حول العامل من نقص حاد يف البيانات لفئة لشباب املصنفة حسب العمر 
واجلنس وغريها من الفئات الكمية والنوعية، مما ينعكس سلبًا على التنمية الشبابية بشكل عام، 
القابلة  الواقعية  األهداف  وحتديد  والربامج،  العمل  خطط  وتطوير  السياسات  وضع  وعلى 

للقياس ومؤشراتها وحتقيقها ضمن مدة زمنية حمددة. 

ويقّدم برنامج العمل العاملي للشباب وخطة الكومنولث للعمل من أجل متكني الشباب 2007-
PAYE( 2015( أطرًا فعالة، حيّددان فيها أولويات ومؤشرات مرتبطة بها وباألهداف اإلمنائية 
لأللفية، تساعد الدول على املضي قدما يف تطوير التنمية الشبابية، وإدماجها/دجمها باخلطط 
للتنمية  املنظمة  للمؤشرات  الوطنية  القوائم  تبقى  ذلك  ومع  والقطاعية.  والعامة  الوطنية 
الشبابية شبه معدومة مما يعيق عملية التطوير التنموي، وبشكل خاص تلك اليت ُتعىن التنفيذ 
والرصد والتقييم. وما يزيد على وضع القياس ختلفاً، هو موقف احلكومات يف البدء وحذرها من 

قياس التقدم احملرز يف جمال تنمية الشباب. 

ويف سياق الدفع قدمًا بعملية قياس التنمية الشبابية، يقوم حاليًا عدد من منظمات األمم املتحدة 
إنشاء  أجل  من  وتقييم طرق خمتلفة  واختبار  لصياغة  التعاون  على  الكومنولث  وجمموعة 
تعريف أوسع للتنمية الشبابية، وإجياد مؤشرات قطرية شاملة لرصد وقياس تنمية الشباب يف 

اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية163.  

إن املؤشرات املرجعية لتنمية الشباب هي قياسات تدل على حالة هذه الفئة يف البالد. وهي 
عالمات حيوية ومعايري باستطاعتها قياس فعالية سياسات الشباب التنموية. جيدر بالذكر، أّن 
تقرير164 "اجتماع خرباء مؤشرات سياسة الشباب" يف عام 2003 أشار إىل أّنه جيب التمييز بني 
مؤشرات النوايا للسياسة الشبابية وتفسري فعاليتها مبا يتعلق بالعناصر املكونة هلذه السياسة. 

وتتوفر عّدة مصادر وأدوات ميكن استخدامها لتطوير املؤشرات الوطنية، ومنها ما يلي: 

األمم املتحدة165 - جدول املؤشرات املرصودة من املنظومة التابعة هلا؛  •

دليل مشاركة الشباب لإلسكاب )UNESCAP)؛  •
برنامج الكمنولث للشباب لوضع مؤشر التنمية للشباب 2000؛  •

قائمة من املؤشرات السياسة الوطنية للشباب لدول الكومنولث اآلسيوي )1995(؛  •
•  إعالن لشبونة بشأن سياسات وبرامج الشباب وخطة عمل براغا للشباب )1998( )املفصلة 

يف املالحق 2 و3( وقوائم مراجعة مفيدة لتقييم وبناء وظيفي ملؤشرات تنمية الشباب.

.SPW/ DFID-CSO 101 – 117. Country Level Indicators. Section 18 )163(

EU DoYS, (2003). Experts on Youth Policy Indicators. Third and Concluding Meeting, Final Report. Online publication.  http://  )164(
www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2003_YP_indicators_en.pdf

UNDESA. Available indicators on youth, monitored by the UN system. http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/  )165(
youthindicatorsexist.pdf
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الناجتة عن اإلجتماع  الرئيسية لقياس فعالية السياسات الشبابية،  أدناه مثال عن املؤشرات 
اإلقليمي لدول الكومنولث اآلسياوية يف عام 1995 )اإلطار 38(166. 

.UNESCAP 56 – 118. KEY INDICATORS FOR THE EVALUATION OF EFFECTIVENESS )166(

لبالد   - الشبابية  السياسات  فعالية  لقياس  الرئيسية  اإلطار 38-  املؤشرات 
الكومنولث اآلسيوية 1995

يف االجتماع االستشاري اإلقليمي لدول الكومنولث اآلسيوي، مت حتديد عدد من املؤشرات الرئيسية 
لقياس فعالية سياسة شباب: 

•  حتسني املؤشرات كمية ونوعية املتعلقة باملناطق االسرتاتيجية ذات األولوية، مثل الصحة 
والبطالة وحمو األمية؛

زيادة درجة مشاركة الشباب؛  •
•  زيادة مستوى رضا الشباب كما يتضح من املؤشرات، من خالل تناقص السلوك املعادي 

للمجتمع، وإزدياد استخدام خدمات الشباب؛
ازدياد مستوى رضا أصحاب الشأن/املصلحة؛  •

حتسني التنسيق والتعاون بني أصحاب املصلحة؛  •
تعزيز التزام من قبل احلكومة كما يدل على ذلك:   •

زيادة االلتزام املايل   
االعرتاف بأهمية شؤون الشباب  

وضع أهداف حمددة؛  •
زيادة وعي خمتلف الوزارات عن الشباب، وختصيص املوارد لتعزيز اهتمامات هذه الفئة؛  •

إنشاء مؤسسات جديدة وخدمات تعىن بالشباب؛  •
تعزيز مكانة الوزارات والوكاالت الرائدة بالشباب؛  •

•  حتسني العدالة والوصول للمجموعات الفرعية للشباب، ومنها الشابات واحملرومني بصفة 
خاصة؛

زيادة الوعي يف اجملتمع عن قضايا الشباب؛  •
زيادة تركيز وسائل اإلعالم على قضايا الشباب؛  •

مستوى االعرتاف من قبل اجملتمع الدويل واجلهات املاحنة ملبادرات الشباب.  •
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3- التدقيق السنوي يف سياسة الشباب
يقوم تدقيق السياسة الشبابية على توضيح الصورة العامة للتقدم احملرز على احملاور واألولويات 
أفضل  واستخدام  للشباب وقضاياهم  أكرب  إدماج/دمج  بهدف  وذلك  السياسة،  اليت حددتها 
ملعايري اجلودة.  وتعري اجلهات املاحنة هذه العملية أهمية كبرية يف جهودها لدفع عجلة التنمية 
الشبابية املتكاملة.  ومتلك معظم الوكاالت املاحنة أطر حتليل للنوع االجتماعي )املطبق أيضًا 

على الشباب( يساعد يف توجيه وحتسني نوعي لإلدماج االجتماعي من كافة جوانبه.  

ميكن إجراء هذا التدقيق سنويًا، من خالل مراجعة التقارير الواردة من مجيع املصادر واملنظمات 
ذات الصلة.  ومن املستحسن استخدام خرباء تدقيق/تقييم مستقلني وذلك لضمان املوضوعية.  
عليه  لإلطالع  املشاركة  الرئيسية  اجلهات  مجيع  على  التدقيق  تقرير  توزيع  الضروري  ومن 

والعمل على حتسني وتعديل العناصر او اإلجراءت يف اخلطة او الربامج او املشاريع. 

التدقيق الشامل الذي أجراه صندوق األمم املتحدة للسكان  وفيما يلي مثال من دراسة عن 
)UNFPA( يف النيبال لسياسة الشباب. وميكن استخدام هذا التدقيق ألمرين أساسيني: األول 
الطابع  إلضفاء  وذلك  االجتماعية،  التقييم  آليات  ضمن  نتائجه  إدراج  والثاين  التمويل،  هو 

املؤسسي على إدماج/دمج الشباب )اإلطار 39(167.

.)SPW/ DFID-CSO 101–119. Youth Audit (UNFPA/UNCT Nepal )167(

دراسة تدقيق شامل للسياسة الوطنية للشباب 2009 –  اإلطار 39-  النيبال– 

يف عام 2009 بدأ صندوق األمم املتحدة للسكان يف النيبال بعملية وضع اسرتاتيجيته القطرية للشباب.  
وبدأت هذه العملية على النحو التايل: 

-  إجراء تقييم الطريقة اليت يتم فيها إشراك الشباب يف التنمية يف ذلك الوقت، من خالل برامج 
الصندوق وداخل املنظمة؛

- قيام فريق مشروع توجيه الشباب )YGP( باملساعدة يف التدقيق بوضع استبيان؛
-  قيام فريق لألمم املتحدة يف النيبال )UNCT( والصندوق مبساعدة الفريق االستشاري للشباب 
األداء  "بطاقة  إليها بـ  ويشار  أكثر تفصيال،  تقييم  أداة  لتطوير  النيبال  املتحدة يف  األمم  يف 
للشباب". وكانت مهمة الفريق االستشاري هي التحفيز الستخدام "بطاقة األداء للشباب"  

كمعيار لفرق لألمم املتحدة يف النيبال لتطوير اسرتاتيجية عمل قطرية منسقة للشباب.
املشاكل	املطروحة:	

للنظم  تقييمًا  جتري  أن  الشباب،  مع  عملها  مستوى  تعميق  إىل  الساعية  املنظمات  -  على 
الداخلية اخلاصة بها، فضال عن براجمها؛

األمم  منظمات  ضمن  الشباب  وقضايا  حالة  لتقييم  التدقيق  أدوات  يف  نقص  حاليًا  -  يوجد 
املتحدة. وهذا أمر عصيب يف بلد ثلث سكانه ترتاوح أعمارهم بني 10 و24 عاما.
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األهداف: 
- متكني املنظمات لفهم وحتليل جهودها احلالية مع الشباب؛

- إشراك املوظفني يف التفكري بكيفية إشراك الشباب بشكل أكرب؛
- اعتبار قضايا الشباب بشكل شامل عرب املنظمة، والنظر يف إدماجهم/دجمهم.

الشباب	كمستفيدين:
نتائج التدقيق تؤثر بشكل غري مباشر على مجيع الشباب املستفيدين من عمل املنظمة.

الشباب	كشركاء:
قام اثنا عشر شاّبًا من شباب الفريق االستشاري، وترتاوح أعمارهم بني 19 و29 بتصميم "بطاقة 
ويضمن هذا  الكبار.  مع  املشرتكة  القرارات  واختاذ  التجريبية،  الوحدات  وإقامة  واملراجعة  األداء" 

الفريق مشاركة شابات من جمتمعات عرقية غري ممثلة بشكل صحيح.
العملية:

-  مت تطوير "بطاقة األداء" من قبل "الفريق االستشاري" وموظف الصندوق لربنامج الشباب، 
بناًء ملعايري تنظيم األسرة )IPPF( واستبيان "فريق مشروع توجيه الشباب" و "بطاقة أداء النوع 

االجتماعي" لألمم املتحدة؛
-  جرى ضمان التطبيق العملي هلذه األدوات عرب دعم الصندوق يف نوفمرب 2009  وإرسال اثنني 
من أعضاء الفريق االستشاري إلجراء وحدتني جتريبيتني يف منطقة دانغ ووسط غرب نيبال؛
-  قام االعضاء يف دانغ بزيارة 10 جلان من التنمية القروية، وتفاعلوا مع الفتيات املشاركات يف 
مشروع  الصندوق "اخرت فصولك الدراسية للمستقبل". ومع الشباب واملثقفني األقران من 

النوادي احمللية/املنظمات وجناح الشباب يف مجعية تنظيم األسرة يف نيبال؛
-  كما زار األعضاء أطفال حمليني من أندية األطفال اليت تدعمها اليونيسف يف العمل الالمركزي 
للطفولة وبرنامج املرأة، وكذلك املقيمني الذين مت تدريبهم من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

لتنمية املشاريع الصغرية يف دانغ؛
-  قدمت نتائج زياراة التقييم هذه إىل فريق األمم املتحدة يف النيبال للمصادقة عليه كأداة لدليل 

القياس، ولكي تدرج يف خطة العمل السنوية للصندوق لعام 2010.
النتائج:

-  رأى الصندوق يف النيبال أن هذه الوسيلة كانت فعالة لتقييم جهود املنظمة الشبابية احلالية 
اليت تبذل، والبدء يف عملية وضع االسرتاتيجيات للشباب؛

- أقّر الصندوق مراجعة احلسابات على النحو التايل 
• أقرت السلطات احمللية بفعالية هذه الوسيلة جلمع آراء الشباب على مستوى القاعدة الشعبية؛

• تغري منظور الشباب، ال سيما املسؤولني فيهم على مستوى السلطات احمللية والبلديات.

الدروس	املستفادة:
الشباب على  املتنوعة ملنظمات  أدوات تدقيق خمتلفة، بسبب املشاركة  -  يتوجب استخدام 

مستويات متفاوتة؛
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4- وضع بيانات قاعدة األساس
تستخدم قاعدة األساس ملعرفة مدى انتشار أّي مشكلة واالجتاهات اإلجيابية يف اجملتمع اليت 
ميكن أن تساعد على اختاذ القرارات املناسبة من خالل فهم أفضل للصورة الكربى. وقاعدة 
األساس هي معيار قياس التغيريات املتتالية، عرب زمن معني، الناجتة عن تنفيذ برامج ومشاريع 
تنموية حمددة. وهي متّكن رصد تأثري التدخالت وتقييم مدى جناح النتائج وبالتايل السياسة 

ذات الصلة.

القرارات  وترتبط جودة  بناء على تفسريات قاعدة األساس.  السياسة  تتخذ أغلب قرارات 
جبودة وحجم بيانات قاعدة األساس ذات الصلة. فهي املعيار الذي يعتمد عليه اخلرباء لتحليل 
الواقع، وحتديد املشاكل والفئات املستهدفة واألهداف وأفضل طرق التدخل، ورصد النتائج، 
وتقييم جناح السياسة من خالهلا. وميكن لقاعدة األساس أن تساعد صانعي السياسة يف اختاذ 
القرارات املناسبة املتعلقة بتطوير االسرتاتيجيات وتوقيت بدء أو إنهاء التدخالت، أو تعديلها. 

كما أّن بيانات قاعدة األساس تساعد على معرفة ما إذا كانت املنهجيات املستخدمة صاحلة 
أو غري صاحلة من خالل التغريات احلاصلة ومقارنتها مع بيانات قاعدة األساس. واملؤشرات هي 
والتغيري  قياسها،  املراد  الزمنية  والفرتة  ما،  لقياس شيئ  استخدامها  ميكن  اليت  القياس  أداة 

احلاصل يف عدة إجتاهات. 

وتكمن أهمية بيانات قاعدة األساس يف شمولية املعلومات وجودتها، خاصة تلك اليت مُجعت 
على مدى فرتة من الزمن. فعملية وضع السياسة وتنفيذها ورصدها وتقييمها يتطلب بيانات 

أساسية لقياس التقدم حنو حتقيق النتائج املرجوة مع استخدام مؤشرات حمّددة مسبقًا.

-  تأكد الصندوق من اإلفادة الكبرية يف استخدام االستبيان الذي وضعه وأجراه "فريق مشروع 
املفصلة  الصورة  وفهم  لنقل  وكذلك  النطاق،  واسع  سريع  تقييم  إلجراء  الشباب"  توجيه 

ملستوى مشاركة املنظمة مع الشباب من خالل "بطاقة األداء"؛
- من املفيد أن ينفذ الشباب عملية "بطاقة األداء"، وأن يلتزم بها املسؤولون الكبار يف املنظمة؛

التزام وقيمة  التنظيمي، حيث يوجد  التغيري  آلية مفيدة لدعم عمليات  -  إن "بطاقة االداء" 
الستخدام النهج التشاركي.

التحديات	احملتملة:
-  تأمني الوقت الكايف للموظفني للتفكري وإعطاء مالحظاتهم، وهذا يتطلب دعمًا من املوظفني 

الكبار؛
-  تشجيع املوظفني للحصول على ردود نزيهة ومفتوحة حيال جناحاتهم وجهودهم والتحديات 

اليت يواجهونها
ضمان التزام منظمة العمل بالنتائج والتوصيات.
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وبسبب األهمية البالغة لدور بيانات قاعدة األساس ال بد للحكومات من وضع اسرتاتيجية 
طويلة األمد للمعلومات تتضمن مجع البيانات عن رفاه وتنمية الشباب بشكل مستمر، ولتحقيق 

هذا اهلدف، يستوجب بناء قاعدة بيانات موحدة. 

وبالرغم من هذه األهمّية، فإّن قدرات معظم البلدان يف مجع البيانات ضعيفة لدرجة تستدعي 
املسؤولة عن  اهليئات  أو  الرائدة  الوزارات  قدرات  تعزيز  أجل  من  اجلّدي  احلكومات  اهتمام 
الشباب يف منطقة غريب آسيا، يف جمال مجع املعلومات، على الصعيدين الوطين واإلقليمي. 
كذلك، فإّن التنسيق مغّيب أو غري كاف بني املؤسسات الرسمية واحلكومية واملنظمات الدولية 
البيانات  مجع  توحيد  أجل  من  والشباب  واألكادميية  االحباث  ومؤسسات  احلكومية  وغري 
ومنهجيات التقييم. وهذا مثال عن خربة الربازيل يف تطوير مؤشر تنمية الشباب بالشراكة مع 

منظمة اليونيسكو )اإلطار 40(168.    

 AUC / UNFPA. AFRICAN Youth Development and Empowerment: Sharing Experiences that Work. AUC, p19.Online  )168(
 publication. http://www.uneca.org/adfv/docs/AFYouthDEV_ENG.pdf

النموذج الربازيلي لتطوير بيانات: مؤشر تنمية  اليونيسكو –  اإلطار 40-  الربازيل – 
الشباب

-  مت تطوير مؤشر تنمية الشباب )YDI( كشراكة بني حكومة الربازيل ومنظمة اليونيسكو لضمان 
ملكيتها كأداة فعالة للوضع السياسة الوطنية للشباب؛

-  استخدمت احلكومة الربازيلية مؤشر التنمية للشباب كإطارًا للرصد وتقييم التنفيذ للسياسة 
الوطنية للشباب، وعلى أساسه أعّد أّول تقرير لتنمية الشباب، والذي غّطى سبعًا وعشرين 

والية برازيلية وصدر عام 2003؛
- قدم املؤشر معايريًا حمددة مت إدماجها يف صياغة أول سياسة وطنية للشباب؛

-  اعرتف تقرير الشباب العاملي لعام 2005، بفعالية منوذج مؤشر تنمية الشباب الربازيلي كأداة 
لتطوير السياسة. وأوصت بتكيفها يف املؤشر العاملي لتنمية الشباب، فضاًل عن اعتماده على 

الصعيد الوطين.
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أدوات مساعدة يف تطوير خطط العمل التنفيذية:
مصفوفة	تنفيذية	1

الغاية	االسرتاتيجية:

	احملصلة	:

النتيجة	املتوقعةاجلدول	الزمينمن	املسؤول	عن	تطبيقها	أو	التن�سيق	لتطبيقهاما	هي	التطبيقات	الالزمة	للوصول	إىل	احملصلة

امل���وارد

السياسات	والقوانني	الداعمة	
للوصول	إىل	احملصلة

قياس	األداءاملوارد	األخرى	املتاحة	واملطلوبةاملوارد	املالّية						املتاحة	واملطلوبةالعقبات	احملتملة	
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أدوات مساعدة يف تطوير خطط العمل التنفيذية:
مصفوفة	تنفيذية	1

الغاية	االسرتاتيجية:

	احملصلة	:

النتيجة	املتوقعةاجلدول	الزمينمن	املسؤول	عن	تطبيقها	أو	التن�سيق	لتطبيقهاما	هي	التطبيقات	الالزمة	للوصول	إىل	احملصلة

امل���وارد

السياسات	والقوانني	الداعمة	
للوصول	إىل	احملصلة

قياس	األداءاملوارد	األخرى	املتاحة	واملطلوبةاملوارد	املالّية						املتاحة	واملطلوبةالعقبات	احملتملة	
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مصفوفة	تنفيذية	2

الزمناجلهة	املسؤولةمصدر	املعلوماتوسائل	التحققاهلدفخط	األساساملؤشرات	النتائج	

املؤشر األولالغاية األوىل

املؤشر الثاين

املؤشر األولاحملصلة األوىل

املؤشر الثاين

املؤشر األولاحملصلة الثانية

املؤشر الثاين
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مصفوفة	تنفيذية	2

الزمناجلهة	املسؤولةمصدر	املعلوماتوسائل	التحققاهلدفخط	األساساملؤشرات	النتائج	

املؤشر األولالغاية األوىل

املؤشر الثاين

املؤشر األولاحملصلة األوىل

املؤشر الثاين

املؤشر األولاحملصلة الثانية

املؤشر الثاين
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مصفوفة أهّم املؤشرات الكمّية ذات األولوية يف جمال تنمية الشباب
(Quantitative Youth Indicators Matrix)

األولوّية
)Priority(

اهلدف	/	الغاية
)Goal / Target(

املؤشر
)Indicator(

التعريف
)Definition(

طريقة	االحتساب
)Calculation method(

اجلهة	املعنّية
)Responsible agency(
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مصفوفة أهّم املؤشرات الكمّية ذات األولوية يف جمال تنمية الشباب
(Quantitative Youth Indicators Matrix)

األولوّية
)Priority(

اهلدف	/	الغاية
)Goal / Target(

املؤشر
)Indicator(

التعريف
)Definition(

طريقة	االحتساب
)Calculation method(

اجلهة	املعنّية
)Responsible agency(
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اجملموعة 1: الشباب يف االقتصاد العاملي

	الشباب	والعوملة .1.1

الغاية	1	:	تعزيز	الفرص	املتاحة	للشباب	للمشاركة	يف	االقتصاد	العاملي

اهلدف	1-1:  حبلول عام 2015، صوغ وتنفيذ سياسات وبرامج ترمي إىل زيادة عدد الفرص 
التعليمية والتبادالت الثقافية عرب احلدود فيما بني الشباب

اهلدف	1-2:  حبلول عام 2015، زيادة عدد االتفاقيات الدولية املتعلقة باالعرتاف باملؤهالت 
التعليمية، مبا فيها املهنية، بناء على االتفاقات الدولية القائمة

ضعفًا  األشد  فيهم  مبن  الشباب،  جلميع  تتوافر  أن  كفالة   ،2015 عام  اهلدف	1-3:  حبلول 
وتهميشًا، إمكانية اكتساب اهلوية القانونية

الغاية	2	:	تقليل	التأثري	السليب	للعوملة	على	الشباب	إىل	أدىن	حد	ممكن

اهلدف	2-1:  فيما بني عامي 2005 و 2015 ، تقليل نسبة الشباب املفتقرين إىل احلماية مبقدار 
النصف

اهلدف	2-2:  فيما بني عامي 2005 و 2015 ، حتقيق زيادة بنسبة 50 يف املائة يف التغطية بربامج 
اإلدماج االجتماعي املوجهة إىل الشباب املهّمش، وخباصة املهاجرون الشباب

املؤشرات:	

• عدد الطالب األجانب املسجلني يف التعليم العايل 
• عدد الطالب املسجلني يف التعليم العايل خارج أرض الوطن 

• عدد/نسبة املهاجرين الدوليني حسب الفئات العمرية واجلنس
• عدد الشباب املهاجرين بطريقة غري شرعية

• نسبة الشباب الذين يريدون اهلجرة إىل مناطق خارج أرض الوطن
• نسبة الشباب املفتقرين للحماية
• نسبة املشاركة املدنية للشباب

• نسبة الشباب املشاركني يف اجلرمية
• نسبة الشباب الذين يتم االجتار بهم أو اختطافهم

• معدالت العنف والبلطجة 
• معدالت نشاط عصابات الشباب

• مشاركة الشباب السياسية

ملحق بقائمة الغايات واألهداف والمؤشرات
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	الفقر	واجلوع .1.2

الغاية	1	:	القضاء	على	الفقر	املدقع	بالنسبة	للشابات	والشباب

اهلدف	1-1	:  فيما بني عامي 2005 و 2015، تنصيف نسبة األسر املعيشية اليت يرأسها شباب 
وتعيش يف فقر مدقع، مع كفالة أال تعاين األسر اليت ترأسها شابات من الفقر 

على حنو غري متناسب

اهلدف	1-2	:  فيما بني عام 2005 و 2015، تنصيف نسبة الشابات والشبان الذين ال تتوافر هلم 
من  وغريها  الصحية  والرعاية  الكهربائية  والطاقة  الصحية  واملرافق  املياه 

اخلدمات األساسية

اهلدف	1-3:	 كفالة إشراك الشابات والشبان، عن طريق منظمات الشباب، يف صوغ وتنفيذ 
ورصد وتقييم االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية و/أو احلد من الفقر

أو  املأوى  إىل  املفتقرين  الشباب  نسبة  تنصيف   ،2015 و   2005 عامي  بني  اهلدف	1-4:	 فيما 
املسكن الالئق

اهلدف	1-5:	 فيما بني عامي 2005 و 2015، حتقيق زيادة قدرها 50 يف املائة يف نسبة الشابات 
والشبان الذين تتوافر هلم فرص احلصول على خدمات التمويل املتناهي الصغر 

أو غريها من اخلدمات املالية

الغاية	2:	كفالة	التوافر	العادل	لألغذية	املأمونة	واملغذية	جلميع	الشابات	والشبان

اهلدف	2-1:  فيما بني عامي 2005 و 2015، تنصيف نسبة الشابات والشبان الذين يعانون من اجلوع

اهلدف	2-2:  فيما بني عامي 2005 و 2015، تنصيف نسبة الشابات والشبان الذين ال تتوافر هلم 
سبل مضمونة للحصول على الغذاء املأمون واملغذي

اهلدف	2-3:  كفالة فرص احلصول املتكافئ على املعونة الغذائية يف حال لزومها للشابات 
والشبان يف حاالت األزمات

اهلدف	2-4:  حبلول عام 2015، صوغ وتنفيذ سياسات ترمي إىل توفري املعلومات عن التغذية 
وأساليب املعيشة الصحية

املؤشرات:	

• الدخل الفردي حسب تعادل القدرة الشرائية

•  نسبة السكان العاملني الذين يعيشون حتت 1.25 دوالر يف اليوم الواحد حسب تعادل القدرة 
الشرائية

• نسبة السكان الذين يعيشون حتت عتبة الفقر )1.25 دوالر يف اليوم(
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•  نسبة السكان الذين يعيشون حتت احلد األدىن من استهالك الطاقة الغذائية )عدم احلصول 
على احلاجيات األساسية للعيش(

•  نسبة الشباب 15-24 سنة الذين يعيشون حتت احلد األدىن من استهالك الطاقة الغذائية 
)عدم احلصول على احلاجيات األساسية للعيش(

• مؤشر فجوة الفقر

• نسبة أفقر مخس من السكان يف االستهالك الوطين

•  نسبة الشابات والشبان الذين ال تتوافر هلم سبل مضمونة للحصول على الغذاء املأمون 
واملغذي

• نسبة األسر الفقرية اليت يرأسها شباب 15-24 سنة

• نسبة الشابات والشبان الذين يعانون من اجلوع

•  نسبة الشابات والشبان الذين ال تتوافر هلم الطاقة الكهربائية والرعاية الصحية وغريها من 
اخلدمات األساسية

• نسبة الشابات والشبان الذين ال تتوافر هلم إمكانات احلصول على املعلومة )رادو، تلفاز...(

• نسبة الشباب املفتقرين إىل املأوى أو املسكن الالئق

• نسبة األطفال املفتقرين إىل املأوى )املشردين( أو املسكن الالئق

•  نسبة الشابات والشبان الذين تتوافر هلم فرص احلصول على خدمات التمويل املتناهي 
الصغر أو غريها من اخلدمات املالية

• نسبة األسر بدون شخص يعمل وعمره أكثر من 18 سنة
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	التعليم .1.3

الغاية	1:		تعزيز	فرص	احلصول	على	التعليم	اجليد	وكفالة	أن	يكون	تعليم	الشباب	
وتنمية	 التعلم	 عملية	 الستمرار	 داعمًا	 الرسمي	 وغري	 الرسمي	 بنوعيه	

املهارات	مدى	احلياة

اهلدف	1-1:		حتقيق تعميم إمكانية احلصول على التعليم األساسي اجليد وكفالة املساواة بني 
اجلنسني يف التعليم حبلول عام 2015

اهلدف	1-2:  فيما بني عامي 2005 و 2015، حتقيق زيادة قدرها 50 يف املائة يف نسبة الطالب الذين 
يتمون مرحلة التعليم الثانوي

اهلدف	1-3:	 حبلول عام 2015، صوغ وتنفيذ سياسات ترمي إىل تشجيع االنتقال إىل مراحل 
التعليم اجليد التالية للمرحلة الثانوية، مبا يف ذلك التعليم املهين والربامج غري 

الرسمية وغريها من فرص بناء القدرات

اهلدف	1-4:	 كفالة توافر فرص التعليم املهين والتقين والتدريب على املهارات جلميع الشباب 
حبلول عام 2015

اهلدف	1-5:		حبلول عام 2015، صوغ وتنفيذ نظم وطنية لضمان اجلودة يف التعليم بناء على 
معايري وأدوات متفق عليها دوليًا

اهلدف	1-6:	 حبلول عام 2015، حتقيق زيادة مبقدار الثلثني يف نسبة الشابات والشبان الذين لديهم 
القدرة على استخدام احلواسيب واإلنرتنت بوصفهما أداة للتعلم واكتساب املعرفة

املؤشرات:	

• األمية 

- نسبة األمية حسب اجلنس والعمر
- التوزيع النسيب للسكان حسب املستوى التعليمي واجلنس
- التوزيع النسيب للسكان حسب املستوى التعليمي والعمر

• التعليم األساسي

- نسبة التمدرس يف التعليم األساسي حسب اجلنس
- نسبة االنقطاع عن التعليم األساسي

- نسبة النجاح من التعليم األساسي إىل التعليم اإلعدادي
• التعليم اإلعدادي والثانوي

- نسبة التمدرس يف التعليم اإلعدادي والثانوي حسب اجلنس
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- نسبة االنقطاع عن التعليم الثانوي
- نسبة النجاح إىل اجلامعات

• التعليم العايل

- نسبة التمدرس يف التعليم العايل حسب اجلنس
- نسبة االنقطاع عن التعليم العايل

- نسبة النجاح يف اجلامعات )عدد املتخرجني من اجلامعات(
• التعليم لدى الفئة 15-24 سنة

- نسبة التمدرس حسب اجلنس
- نسبة استعمال احلواسيب واالنرتنت
- نسبة امتالك حواسيب لدى األسرة
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	العمالة .1.4

الغاية	1	:	زيادة	فرص	العمل	الكرمي	واملنتج	املتاحة	للشابات	والشبان

اهلدف	1-1:		فيما بني عامي 2005 و 2015، تنصيف نسبة الشباب غري املندرجني يف إطار التعليم 
وال يف إطار العمالة

اهلدف	1-2:		فيما بني عامي 2005 و 2015، تنصيف نسبة الشباب العاملني يف وظائف ذات 
وضع ضعيف

اهلدف	1-3:		حبلول عام 2015، تضييق الفجوة بني معدالت بطالة الشباب ومعدالت بطالة 
الكبار

الغاية	2:		القي�ام،	بالتع�اون	مع	األط�راف	املعني�ة	ذات	الصلة،	بص�وغ	وتنفيذ	
اسرتاتيجيات	وطنية	لتوفري	العمل	الكرمي	واملنتج	للشابات	والشبان

اهلدف	2-1:	 حبلول عام 2015، صوغ وتنفيذ سياسات وتشريعات وطنية بشأن العمالة تشتمل 
على عناصر تستهدف االهتمام باحتياجات الفئات الضعيفة احملددة من الشباب

اهلدف	2-2:		حبلول عام 2015، صوغ وتنفيذ سياسات وطنية ترمي إىل تعزيز عملية االنتقال بني 
طور التعليم وطور العمالة الكرمية واملنتجة

اهلدف	2-3:		حبلول عام 2015، صوغ وتنفيذ سياسات وطنية ترمي إىل كفالة توافر املعلومات 
واملعارف واخلدمات املالية للشباب احملتمل أن يشتغلوا باألعمال احلرة

املؤشرات:	

• نسبة النشاط حسب اجلنس والعمر

• نسبة املشتغلني حسب اجلنس والعمر

• نسبة املؤجرين حسب اجلنس والعمر

• نسبة العاملني حلسابهم اخلاص واألسرة يف جمموع العمالة حسب اجلنس والعمر

• نسبة البطالة حسب اجلنس والعمر

• نسبة البطالة حسب اجلنس واملستوى التعليمي

• نسبة العاملني يف وظائف ذات وضع ضعيف )يف القطاعات اهلامشية(

• توزيع العاطلني حسب مدة البطالة واجلنس واملستوى التعليمي

• نسبة األطفال املشتغلني
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اجملموعة 2: الشباب ورفاهه

	الصحة 2.1

الغاية	1:		ضمان	حصول	الشباب	على	معلومات	وخدمات	صحية	شاملة	بتكاليف	
معقولة،	مبا	يف	ذلك	املعلومات	واخلدمات	عن	األمراض	املتصلة	باختيار	

أسلوب	احلياة.

اهلدف	1-1:		فيما بني 2005 و2015 التخفيض إىل النصف من عدد الشباب الذين يعيشون على 
مسافة تستغرق أكثر من ساعة عن أقرب مصدر للحصول على خدمات الرعاية 

الصحية األساسية والشاملة اليت تراعي ظروف الشباب.
اهلدف	1-2:		حبلول عام 2015 كفالة أن تتضمن مناهج التعليم األساسي الرسمي وغري الرسمي 
التغذية  نظم  مثل  الصحة،  على  احلياة  وأسلوب  خيارات  تأثري  تعاجل  عناصر 

اهلزيلة، وعدم ممارسة الرياضة، والتدخني.

الغاية	2:		الوصول	إىل	احلد	األدىن	من	انتشار	االعتالالت	والوفيات	املرتبطة	بالصحة	
اإلجنابية،	مبا	يف	ذلك	األمراض	اليت	تنتقل	عن	طريق	اجلنس	بني	الشباب.

اهلدف	2-1:	 حبلول عام 2015، ضمان أن يكون مجيع من يقدمون الرعاية الصحية األساسية 
للشباب قد تلقوا تدريباً على تشخيص وعالج األمراض الشائعة اليت تنتقل عن 
لتقدمي  الالزمة  واملادية  التقنية  املوارد  هلم  تتوافر  وأن  اجلنسي،  االتصال  طريق 
الرعاية، وأن يكونوا قادرين على إسداء املشورة بشأن الوقاية بطريقة كرمية للشباب
اهلدف	2-2:	 حبلول عام 2015، ضمان أن يتاح للشباب العالج الذي يتسم بفعالية التكاليف 

من األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي.

املؤشرات:	

• توزيع السكان حسب الفئة العمرية واجلنس واحلالة الزوجية

• معدالت الزواج حسب الفئة العمرية والسن عند الزواج

• نسبة انتشار نقص الوزن بني األطفال دون سن 5 سنوات

• نسبة وفيات األمهات 

• نسبة وفيات األمهات من العمر 15-24 سنة

• نسبة الوالدات حتت اإلشراف الطيب

• نسبة الوالدات لدى األمهات من العمر 15-24 سنة حتت اإلشراف الطيب

• معدالت اخلصوبة
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• معدالت اخلصوبة لدى األمهات من العمر 15-24 سنة

• نسب املعرفة بوسائل منع احلمل ونسب استعماهلا 

• نسب املعرفة بوسائل منع احلمل ونسب االستعمال لدى األمهات من العمر 15-24 سنة

• نسبة الوالدات

• نسبة الوالدات لدى األمهات من العمر 15-24 سنة

• نسبة إهمال عالج اجلهاز اإلجنايب

• نسبة انتشار األمراض املزمنة لدى الشابات والشبان 

• العوائق اليت حتول دون االنتفاع باخلدمات الصحية

•  نسبة الشباب الذين يعيشون على مسافة تستغرق أكثر من ساعة عن أقرب مصدر للحصول 
على خدمات الرعاية الصحية األساسية والشاملة اليت تراعي ظروف الشباب

• نسبة الوفيات حسب الفئة العمرية واجلنس

• توزيع اهلياكل )منافذ( الصحية يف العينة حسب نوعها

• توزيع اهلياكل )منافذ( الصحية يف العينة حسب اخلدمات املتاحة

• نسب اهلياكل اليت توفر تثقيفًا صحيًا حسب جماله
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	فريوس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز .2.2

الغاية	1:		وقف	انتشار	فريوس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز	بني	الشباب

اهلدف	1-1:	 حبلول عام 2015، ضمان أن يكون بإمكان مجيع الشباب، سواء يف الريف أو احلضر، 
التعرف بصورة صحيحة على طرق انتقال فريوس نقص املناعة البشرية وكيفية 

الوقاية منه.
الذين  الفتيات،  الشباب، ال سيما  2015، ختفيض عدد  و   2005 اهلدف	1-2:  فيما بني عامي 
يعيشون يف ظل الفقر وغريه من أشكال الضعف االجتماعي أو االقتصادي، إىل 

النصف.
اهلدف	1-3:		حبلول عام 2015، ضمان إتاحة الفرصة أمام مجيع الشباب للحصول على اختبار 

فريوس نقص املناعة البشرية طوعًيا.

الغاية	2:		القضاء	على	مجيع	أشكال	التمييز	والوصم	بالعار	ضد	الشباب	املصابني	
بفريوس	نقص	املناعة	البشرية/اإليدز.

)مبا يف ذلك  الشباب  للتدخل من أجل  2015، وضع اسرتاتيجيات  اهلدف	2-2:	 حبلول عام 
األفراد  مستوى  على  الوصم(  على  التغلب  ومهارات  واملشورة  املعلومات 

واجملتمعات احمللية من أجل احلد من وصمة العار املرتبطة بالفريوس/اإليدز.
اهلدف	2-2:	 حبلول عام 2015، سن تشريعات والبدء يف تنفيذها لضمان تقدمي الرعاية والعالج، 
على قدم املساواة مع الراشدين، ودون أي متييز أو وصمة عار، جلميع الشباب 

املصابني بالفريوس واإليدز.

املؤشرات:	

• نسبة املعرفة ولو جزئيًا مبكونات الصحة اإلجنابية
• نسبة املعرفة بوسائل منع احلمل

• نسبة املعرفة الصحيحة بفرتة اإلباضة واحلمل
• نسبة املعرفة باحتمال انتقال األمراض املعدية عرب املمارسة اجلنسية

• نسبة املعرفة باألمراض التناسلية
• نسبة املعرفة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وكيفية انتقاله

•  نسبة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لدى السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 
و24 سنة

•  نسبة السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 15-24 سنة لديهم معرفة صحيحة شاملة عن 
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

• مصادر املعرفة املتعددة
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دليل مرجعي للسياسة الوطنية للشباب

	تعاطي	اخملدرات .2.3

الغاية	1:	القضاء	على	تعاطي	الشباب	للمخدرات

اهلدف	1-1:	 البدء فوًرا يف تكثيف اجلهود املبذولة لتنفيذ احلد من وصول اخملدرات إىل أيدي 
الشباب

اهلدف	1-2:	 فيما بني عامي 2005 و 2015، التخفيض بنسبة الثلثني من الشباب الذين يتناولون 
املشروبات الكحولية أو التبغ أو غريهما من املواد الضارة

اهلدف	1-3:	 حبلول عام 2015، سن وتنفيذ تشريعات ملنع بيع املشروبات الكحولية والتبغ ملن 
تقل أعمارهم عن 21 سنة

اهلدف	1-4:		حبلول عام 2015، وضع برامج، بالتعاون مع الشباب، للتدخل املبكر ومنع إساءة 
اخملدرات، جتذب الشباب وتكون قائمة على شواهد بعينها

الغاية	2	:		كفالة	حصول	الشباب	املدمنني	على	اخملدرات	على	برامج	لتأهيلهم

اهلدف	2-1:		فيما بني عامي 2005 و 2015، حتقيق زيادة بنسبة 50 يف املائة يف عدد الشباب الذين 
يتعاطون اخملدرات وتتاح هلم فرصة العالج بتكاليف زهيدة وبطريقة كرمية

اهلدف	2-2:  فيما بني عامي 2005 و 2015، إحداث زيادة بنسبة 50 يف املائة يف عدد الشباب 
الذين يتعاطون اخملدرات املنضمون إىل برامج احلد من الضرر، واحلاصلون على 

الواقيات الذكرية واحلقن، واملشورة، واملعاجلة البديلة

من  للتعايف  الشباب  تأهيل  برامج  تشتمل مجيع  أن  كفالة   ،2015 عام  اهلدف	2-3:		حبلول 
اخملدرات على اسرتاتيجيات بديلة الكتساب دخل والتدريب على مهارات تيسر 

اندماجهم يف اجملنمع من جديد

املؤشرات:	

• نسبة املدخنني من بني الشباب

• نسبة الشباب الذين يتناولون املشروبات الكحولية أو غريهما من املواد الضارة

• نسبة الشباب الذين تتاح هلم فرصة العالج من اخملدرات بتكاليف زهيدة وبطريقة كرمية
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	قضاء	األحداث .2.4

الغاية	1	:	احلد	من	اخنراط	الشباب	يف	اجلرمية

اهلدف	1-1:	 فيما بني عامي 2005 و 2015، إحداث اخنفاض بنسبة 50 يف املائة يف عدد الشباب 
الذين ال حيصلون على عمل أو تعليم.

اهلدف	1-2:		فيما بني عامي 2005 و 2015، إحداث زيادة بنسبة 50 يف املائة يف عدد األحداث 
اجلاحنني الذين يتلقون تعليًما وتدريًبا إضافيني على املهارات املهنية كجزء من 

تأهيلهم.

الغاية	2:		ضمان	أن	يكون	إنفاذ	القان�ون	والنظم	القضائية	وخدمات	التأهيل،	آمنة	
وعادلة	وتشجع	على	رفاه	الشباب

اهلدف	2-1:	 حبلول عام 2015، وضع تدابري تكفل الفصل املادي والقانوين الكاملني لألحداث عن 
النظم القضائية والعقابية املطبقة على الراشدين، والبدء يف تنفيذ هذه التدابري، 
وتقليل أعداد األحداث املودعني يف مؤسسات مغلقة بنسبة 50 يف املائة فيما بني 

عامي 2005 و 2015

يكون  وأن  القانون  إنفاذ  يف  العاملني  يكون مجيع  أن  2015، ضمان  عام  اهلدف	2-2:	 حبلول 
العاملون االجتماعيون الذين يعملون مع األحداث اجلاحنني قد تلقوا تدريباً حمددًا 

على التدخل يف حالة األزمات بصورة ال عنف فيها

املؤشرات:	

• نسبة الشباب الذين ال حيصلون على عمل أو تعليم

• نسبة األحداث اجلاحنني من جمموع الشباب 15-24 سنة

•  نسبة األحداث اجلاحنني الذين يتلقون تعليًما وتدريًبا إضافيني على املهارات املهنية كجزء 
من تأهيلهم

• نسبة األحداث املودعني يف مؤسسات مغلقة

• نسبة الشباب املعرضني لالعتداءات 

• نسبة أطفال الشوارع
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دليل مرجعي للسياسة الوطنية للشباب

	الفتيات	والشابات .2.5

الغاية	1	:	تشجيع	املساواة	بني	اجلنسني

اهلدف	1-1:		حبلول عام 2015، ضمان إتاحة نفس الفرص اليت حيصل عليها األوالد الذكور 
والشباب أمام الفتيات والشابات يف الدخول إىل التعليم وفرص العمل، والتقدم 

على مجيع املستويات

اهلدف	1-2:	 حبلول عام 2015، كفالة إتاحة املرافق واخلدمات الالزمة لتمكني الشابات والفتيات 
من املشاركة الكاملة يف اجملمتع

اهلدف	1-3:	 حبلول عام 2015، ضمان توفري منابر للذكور لكي يسهموا يف مناقشة املساواة بني 
اجلنسني من خالل اجملمتع املدين وسائر منظمات اجملمتع احمللي

الغاية	2:	القضاء	على	العنف	ضد	الفتيات	والشابات

اهلدف	2-1:	 حبلول عام 2015، تضمني مجيع مناهج التعليم األساسي وحدات تعاجل العنف 
القائم على اجلنس بطريقة مناسبة وشاملة

الفتيات  العنف ضد  اهلدف	2-2:		حبلول عام 2015، ضمان أن تكون كل قضية من قضايا 
والشابات موضع حتقيق إجيايب ومقدمة إىل احملاكمة

املؤشرات:	

• نسبة التمدرس لدى الشابات والشبان يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل

• نسبة االنقطاع الدراسي لدى الشابات والشبان

• نسبة الشباب شابات وشبان احلاصلني على شهادة علمية

• نسبة البطالة لدى الشابات والشبان

• نسبة النشاط لدى الشابات والشبان

• معدالت األجور لدى الشابات والشبان يف قطاعات اإلنتاج

• معدالت الدخل من القطاع غري النظامي
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	النزاعات	املسلحة .2.6

الغاية	1:	الرتويج	لثقافة	وبيئة	السالم	بني	الشباب

ثل السالم، واالحرتام  اهلدف	1-1:  حبلول عام 2015، ضمان أن تكون الوحدات اليت تشجع ُمُ
املتبادل، والتفاهم بني مجيع الشعوب، قد أدرجت يف مناهج مجيع برامج التعليم 

الرسمي وغري الرسمي

املهين  التعليم  االستثمارات يف  2015، مضاعفة مستوى  و   2005 اهلدف	1-2:		فيما بني عامي 
املناهج  تكون  بأن  والتكفل  النزاع،  للشباب يف مناطق  الرسمي  والرسمي وغري 

مناسبة ودون أي متييز وكلية

اهلدف	1-3:		فيما بني عامي 2005 و 2015، إحداث اخنفاض بنسبة 50 يف املائة يف توافر األسلحة 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة

الغاية	2:		تشجيع	مشاركة	الشباب	يف	اجلهود	املبذولة	لتاليف	النزاعات	والتعمري	بعد	
انتهاء	النزاعات

مثل  ومناصرتهم،  ومشاركتهم  الشباب  حلوكمة   ،2015 عام  آليات، حبلول  اهلدف	2-1:	 إنشاء 
جمالس الشباب، واملنتديات، والشبكات على املستويني احمللي والوطين يف مجيع 

املناطق يف أعقاب النزاعات

اهلدف	2-2:  حبلول عام 2015، ضمان أن توفر مجيع برامج نزع السالح، وتسريح اجلنود، والتأهيل، 
وإعادة الدمج، ومشاركة الشباب يف مجيع جوانب عمل هذه الربامج

املؤشرات:	

ثل السالم،  •  وجود برامج يف مناهج مجيع برامج التعليم الرسمي وغري الرسمي تشجع ُمُ
واالحرتام املتبادل، والتفاهم بني مجيع الشعوب

•  مستوى االستثمارات يف التعليم املهين والرسمي وغري الرسمي للشباب يف مناطق النزاع ويف 
املناطق اآلمنة

• نسبة توافر األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

•  وجود آليات حلوكمة الشباب ومشاركتهم ومناصرتهم، مثل جمالس الشباب، واملنتديات، 
والشبكات على املستويني احمللي والوطين يف مجيع املناطق يف أعقاب النزاعات

•  وجود آليات تضمن مشاركة الشباب يف مجيع جوانب عمل برامج نزع السالح، وتسريح اجلنود، 
والتأهيل، وإعادة الدمج
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دليل مرجعي للسياسة الوطنية للشباب

اجملموعة 3: الشباب يف اجملتمع املدين

	البيئة 3.1

الغاية	1:	ضمان	الوعي	البيئي	لدى	الشباب

اهلدف	1-1:  حبلول عام 2015، ضمان إدراج عناصر أو وحدات الوعي البيئي يف مجيع مناهج 
برامج التعليم الرسمي وغري الرسمي

اهلدف	1-2:	 حبلول عام 2010، وضع برامج والبدء يف تنفيذها لضمان أن يكون 50 يف املائة على 
األقل من مجيع املدرسني يف التعليم االبتدائي والثانوي وقادة اجملتمع احمللي قد 
تلقوا حبلول عام 2015 تدريبا ميّكنهم من إعطاء التعليمات والتوجيهات بشأن 

العادات املسؤولة يف جمال البيئة

لتشجيع	 واخلاص	 العام	 القطاعني	 جهود	 يف	 الشباب	 مشاركة	 الغاية	2:		زيادة	
محاية	البيئة

اهلدف	2-1:		حبلول عام 2015، ضمان أن يكون 50 يف املائة على األقل من املبادرات البيئية 
قد  واحمللي،  الوطين  املستويني  وعلى  واخلاص،  العام  القطاعني  مستوى  على 

أتاحت الفرص للشباب لكي يساهموا يف تصميم هذه املبادرات وتنفيذها
اهلدف	2-2:	 حبلول عام 2015، وضع مقاييس مرجعية على املستويني الوطين واحمللي لرصد 
إلعطاء  احمللية  اجملمتعات  مستوى  على  برامج  ووضع  التدوير،  إعادة  مستوى 
يف  تدويرها  وإعادة  النفايات  من  التقليل  تشجيع  يف  قيادية  أدوارًا  الشباب 

جمتمعاتهم احمللية

الغاية	3:	زيادة	استعداد	الشباب	للعمل	يف	قطاعي	الطاقة	املتجددة	واملستدامة

اهلدف	3-1:  حبلول عام 2015، ضمان توجيه مناهج التعليم يف املدارس الثانوية واملهنية حنو 
إعداد الشباب ملهن تتسق والتكنولوجيات النظيفة واملستدامة

التنمية املستدامة والطاقة  العاملني يف قطاعي  املئوية للشباب  النسبة  اهلدف	3-2:  زيادة 
املتجددة بنسبة 25 يف املائة فيما بني عامي 2005 و 2010

املؤشرات:	

• نسبة الشباب العاملني يف قطاعي التنمية املستدامة والطاقة املتجددة

• نسبة الشابات والشبان الذين ال تتوافر هلم املياه 

• نسبة الشابات والشبان الذين ال تتوافر هلم املرافق الصحية 

• نسبة املناطق الغابية واحلرجية
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•  نسبة انبعاثات CO2 )اجملموع، ونصيب الفرد من الدوالر الواحد من الناجت احمللي اإلمجايل 
يف تعادل القوة الشرائية(

• استهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون

• نسبة الثروة السمكية اليت تعيش يف بيئة آمنة

• نسبة املوارد املائية املستخدمة من جمموع الثروة املائية

• نسبة املناطق احملمية الربية والبحرية

• نسبة أنواع احليوانات املهددة باالنقراض

• نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف األحياء الفقرية
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دليل مرجعي للسياسة الوطنية للشباب

	أنشطة	وقت	الفراغ .3.2

الفراغ،	 وقت	 يف	 الشابات،	 األخص	 وعلى	 الشباب،	 الغاية	1:		محاية	حقوق	مجيع	
وزيادة	فرص	ممارسة	هذا	احلق	بصورة	بّناءة	وآمنة

اهلدف	1-1:	 وقف مجيع أشكال استغالل الشباب عن طريق العمل وإنكار حقوقهم يف وقت 
الفراغ حبلول عام 2015 وذلك بطريقة تتسق مع املادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل

اهلدف	1-2:	 الشروع يف عملية تقييم حبلول عام 2010، باستخدام أفرقة من اجملمتعات احمللية 
الفراغ  وقت  وأنشطة  اآلمن  الرتفيه  لفرص  والنساء،  الرجال  من  شبابًا  تضم 
فراغ  لوقت  مالئمة  وموارد  أماكن  إجياد  يف   2015 عام  والبدء حبلول  للشباب، 

الشباب بناء على هذه النتائج

الغاية	2:		تعزيز	االعرتاف	الوطين	بقيمة	فرص	حصول	الشباب	على	الرتفيه	والفنون	
والثقافة	والرياضة

اهلدف	2-1:	 حبلول عام 2015، ضمان أن تكون مجيع املدارس قد أدرجت يف مناهجها أنشطة 
فنية وثقافية ورياضية، وأن تتيح ثالث ساعات أسبوعياً على األقل هلذه األنشطة

اهلدف	2-2:	 إظهار االعرتاف الوطين، حبلول عام 2015، بقيمة فرص حصول الشباب على 
يوم  بإجياد  الرتفيه،  فرص  من  وغريها  والرياضية  والثقافية  الفنية  األنشطة 
والبّناء  اآلمن  الرتفيه  بقيمة  االعرتاف  فيه  الشباب جيري  للرتفيه عن  وطين 

ونشر ذلك من خالل وسائل اإلعالم، ومنافذ القطاعني العام واخلاص

املؤشرات:	

أو  اخلاص  أو حلسابهم  )كأجراء  االقتصادية  األنشطة  يف  الشباب  يقضيه  الذي  •  الوقت 
أصاحب العمل(

• الوقت الذي يقضيه الشباب يف األنشطة غري االقتصادية

• الوقت الذي يقضيه الشباب يف األنشطة املنزلية أو احمللية، والرعاية أو التطوع

• الوقت الذي يقضيه الشباب يف األنشطة الفنية والثقافية والرياضية

• الوقت الذي يقضيه الشباب يف األنشطة الرتفيهية
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	املشاركة	الكاملة	والفعالة	للشباب	يف	حياة	اجملتمع	ويف	صنع	القرار .3.3

الغاية	1:		التكفل	باملشاركة	الكاملة	والفعالة	للشباب	يف	حياة	اجملتمع	ويف	عمليات	
صنع	القرار

 ،2015 عام  حبلول  منظماتهم  طريق  عن  الشباب  أمام  رسمية  فرص  اهلدف	1-1:  إتاحة 
للمساهمة يف مجيع عمليات صنع القرار على املستويات احمللية والبلدية والوطنية

اهلدف	1-2:	 حبلول عام 2015، ضمان االعرتاف علنًا على أعلى مستويات احلكومة، بقيمة 
حالة عدم  أما يف  التنمية؛  يف  وجدت،  إن  الوطنية،  الشباب  مساهمة جمالس 

وجودها، فالعمل على تيسري إقامتها حبلول عام 2015

الغاية	2:		التكفل	بوضع	وتنفيذ	سياس�ات	من	أجل	معاجلة	تنمية	الشباب	بوصفها	
جزًءا	حيوًيا	من	التخطيط	للتنمية

اهلدف	2-1:  ضمان أن تضع مجيع احلكومات سياسات وطنية شاملة للشباب وأن توفر املوارد 
الالزمة لتنمية جوانب حمددة يف السياسات ضمن ميزانياتها الوطنية

املؤشرات:	

• نسبة الشباب من جمموع أعضاء السلطات احمللية والبلدية والوطنية

• نسبة مشاركة الشباب يف األحزاب السياسية

• نسبة التغطية اجلغرافية جملالس الشباب

• أحكام وسياسات تضمن مشاركة الشباب يف صنع القرار
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	القضايا	املشرتكة	بني	األجيال .3.4

الشباب	 أجيال	 بني	 واملنتظم	 والبّناء	 الطوعي	 التفاعل	 فرص	 الغاية	1:		تشجيع	
واألجيال	السابقة	هلا

برامج  عدد  يف  املائة  يف   50 بنسبة  زيادة  إحداث   ،2015 و   2005 عامي  بني  اهلدف	1-1:	 فيما 
أنشطة  يف  واالشرتاك  التفاعل  والشباب  للمسنني  تتيح  اليت  احمللية  اجملتمعات 
تعاونية ويف حالة عدم وجود مثل هذه الربامج، يشارك الشباب واملسنون، حبلول 

عام 2010، يف التخطيط لوضعها

اهلدف	1-2:		وضع وتنفيذ سياسات وطنية حبلول عام 2015 لتشجيع املرونة يف جدولة األعمال 
حبيث يستطيع مقدمو الرعاية من األجيال اخملتلفة البقاء ضمن قوة العمل

الغاية	2:	تشجيع	االحرتام	املتبادل	بني	الشباب	ومن	هم	أكرب	سنًا

تنفيذها، من خالل  والبدء يف  الوعي  لزيادة  2015، تصميم محالت  اهلدف	2-1:		حبلول عام 
لتحسني  احمللي،  اجملتمع  مستوى  على  واملنظمات  واملدارس،  اإلعالم،  وسائل 

االحرتام املتبادل بني الشباب ومن هم أكرب سنا

اهلدف	2-2:		حبلول عام 2015، إزالة مجيع احلواجز املرتبطة بالسن للدخول إىل مواقع العمل، 
والرتقي فيها، واالستمرار بها، واخلروج منها، ال سيما تلك احلواجز اليت تشكل 

متييزا ضد الشباب

املؤشرات:	

• نسبة التغطية االجتماعية لدى الشباب

• نسبة املسنني املستفيدين من التقاعد أو املعاش
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	تكنولوجيات	املعلومات	واالتصاالت .3.5

الغاية	1:		حتقيق	الفرص	الكاملة	حلصول	الشباب	على	املستوى	األساسي	لتكنولوجيا	
املعلومات	واالتصاالت

اهلدف	1-1:  حبلول عام 2015، ضمان إتاحة الفرصة أمام مجيع الشباب، مبن فيهم من يعيشون 
يف املناطق الريفية، والذين يعيشون يف ظل ا لفقر، والشباب من السكان األصليني، 
والشباب املعوقني واملهمشني، للحصول على خدمات اإلنرتنت على مسافة ال 

تتعدى ميال واحدا من مساكنهم
جمانية  فرصًا  التعليمية  املؤسسات  مجيع  توفر  أن  ضمان   ،2015 عام  اهلدف	1-2:	 حبلول 
تنمية  أغراض  من  وغريها  التعلم  ألغراض  اإلنرتنت  خدمات  على  للحصول 

القدرات التعليمية

الغاية	2:		ضمان	أهمية	ومالءمة	وسالمة	حصول	الشباب	على	تكنولوجيا	املعلومات	
واالتصاالت

اهلدف	2-1:	 حبلول عام 2015، البدء يف إصدار املوضوع املقرر حمليًا باللغات احمللية، لنشره 
عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اهلدف	2-2:  حبلول عام 2015، وضع وتنفيذ سياسات وطنية حلماية الشباب من احملتويات 
املعلومات  تكنولوجيا  طريق  عن  إليهم  تنتقل  اليت  املناسبة  وغري  الضارة 

واالتصاالت، مع كفالة حرية التعبري واحلصول على املعلومات يف الوقت نفسه

املؤشرات:	

•  النسبة املئوية لألفراد يف الفئة العمرية 15-24 الذين استخدموا الكمبيوتر من أي مكان يف 
الـ12 شهرًا املاضية

•  النسبة املئوية لألفراد يف الفئة العمرية 15-24 الذين استخدموا اإلنرتنت من أي مكان يف 
األشهر الـ12 املاضية، حسب الرتدد )على األقل مرة واحدة يف اليوم، على األقل مرة 

واحدة يف األسبوع، أقل من مرة يف األسبوع(
•  النسبة املئوية لألفراد يف الفئة العمرية 15-24 الذين استخدموا اهلاتف احملمول يف األشهر 

الـ12 املاضية
• تفصيل استخدام اإلنرتنت من قبل الشباب حسب موقع االستخدام والنشاط

•  نسبة الشباب، مبن فيهم من يعيشون يف املناطق الريفية، والذين يعيشون يف ظل الفقر، والشباب 
من السكان األصليني، والشباب املعوقني واملهمشني، للحصول على خدمات اإلنرتنت

•  نسبة املؤسسات التعليمية اليت تضمن فرصًا جمانية للحصول على خدمات اإلنرتنت 
ألغراض التعلم وغريها من أغراض تنمية القدرات التعليمية

• أحكام حلماية الشباب من اجلوانب الضارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
•  أحكام وسياسات وطنية حلماية الشباب من احملتويات الضارة وغري املناسبة اليت تنتقل إليهم 
على  واحلصول  التعبري  حرية  كفالة  مع  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  طريق  عن 

املعلومات يف الوقت نفسه
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دليل مرجعي 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 املستوى التقين، ويقرتح خطوات عامة وآليات حمددة لتطوير وتنفيذ السياسة الوطنية 

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.
والنماذج  املعايري  من  التقرير عدداً  للشباب: حيدد هذا  الوطنية  للسياسة  إرشادية  -  مبادىء 

والقوائم املرجعية ملراحل ختطيط وتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للشباب.

دليل مرجعي

السياسة الوطنية للشباب


