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

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

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

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

والقوائم املرجعية ملراحل ختطيط وتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للشباب.
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كتابة وتحرير  |  رنا مرسيل خلف
إشراف  |  كريمة القري - ريدان عبدالعزيز السقاف

ترجمة  |  عبداهلل الفاضل
مراجعة لغوية  |  بالل األرفه لي

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

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

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

القانوين أو السياسة العامة ألي بلد أو إقليم أو سلطات وطنية.
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I. مدخل
يف خطابه أثناء قمة جامعة الدول العربية للشباب مبستهلرّ عام 2013، عربرّ الشاب األردين أمحد 
اهلندواي، وهو اآلن مبعوث أمني عام األمم املتحدة للشباب، عن حال الشباب يف الوطن العريب 
ببالغة قائاًل: »الشباب يف الدول العربية اليوم هم نفط هذا القرن«... »بصورة من عام 2010، 

خاطب بن علي الشباب قائاًل: 'أنا فهمتكم'، فهل حقا قمنا بفهم الشباب العريب اليوم؟«  

املتعلقة مبعدالت اخلصوبة  العربية والسلوكيات  البلدان  الدميوغرافية يف  أنتجت األمناط  لقد 
العالية )7,2% لكل امرأة باملقارنة مع 4,6% عامليًا( واخنفاض معدل الوفيات )اخنفاض سنوي 
مبعدل 2,3% باملقارنة مع 1,6% عامليًا( يف الستينيات والسبعينيات حتورّالت دميوغرافية وضعتها 
بني أعلى املستويات عامليًا يف نسبة السكان الشباب، حيث ميثرّل الشباب بني عمر )15-24( سنة 
ع أن تستمررّ أعداد الشباب يف هذه املنطقة، اليت  مخس السكان تقريبًا يف تلك البلدان. ويتوقرّ
ازدادت بأكثر من مخسة أضعاف من 1950 إىل 2005، بالزيادة لتصل إىل حنو 88 مليونًا يف عام 
يات - وال  2040. وقد أطلقت حقيقة فتورّة هذه الرتكيبة الدميوغرافية وقدراتها البشرية حتدرّ
سيرّما من حيث فرص العمل والتعليم- وفتحت يف الوقت ذاته 'نافذة دميوغرافية' ميكن أن تعزرّز 

تنمية الشباب واالستفادة من أعداد كبرية من األفراد يف ذروة إنتاجيتهم )1(.      

هذه املكافأة الدميوغرافية حمدودة يف املدى الزمين )لن تستمر إىل األبد( وغري عكسية )عندما 
قها، جيب على  للتكرار )من حيث االستفادة منها(. ولضمان حتقرّ تبدأ ستستمر( وغري قابلة 
احلكومات العربية أن تستثمر يف هذه الزيادة الشبابية )2(. وبالتايل، فإنرّ تشجيع سياسات شبابية 
وطنية تشاركية مع الشباب متمحورة حوهلم، عملية حاسمة يف هذا الصدد. بدأ العديد من 
الدول العربية بصوغ وتطوير سياسات وخطط عمل وطنية للشباب تسعى إىل بناء قدرات 
الشباب وحتسني وضعهم. ولكن، كما تبنيرّ األشكال 1 و2، فإن وضع سياسة الشباب يف البلدان 
العربية ضعيف )3(. ففي عام 2012، مل تصغ سوى مثانية بلدان عربية )البحرين ومصر واألردن 
زالت  ما  حني  يف  للشباب،  وطنية  سياسات  واليمن(  والسودان  ولبنان  وفلسطني  واملغرب 

البلدان الباقية يف طور صوغها)4(. 

ة، متأخرة يف صناعة سياسات  ما زالت البلدان العربية، نتيجة حتديات هيكلية وظرفية ملحرّ
الشباب. وقد يعود ذلك إىل نقص اخلربة واملعرفة يف مناذج الشباب املنبثقة حديثًا، حيث يعترب 
الشباب جمموعة دميوغرافية اجتماعية ذات حتديات وموارد خاصة بها )5(. ويف غضون ذلك، إنرّ 
املستويات  على  القرار  صنع  عملية  يف  للشباب  الكامل  اإلشراك  يف  اجلدي  االهتمام  غياب 
وبناء على ذلك،  العديد من احلاالت.  والسياسية هو سبب آخر يف  واالقتصادية  االجتماعية 
العاملي  العمل  برنامج  من  االستفادة  يف  العربية  الدول  قدرات  لبناء  جهودها  اإلسكوا  ق  تنسرّ
للشباب. يأيت هذا الدليل املوضوعي أداًة تسلرّط الضوء على حاالت وأمثلة الستجابة السياسة 

الوطنية للشباب يف عدة بلدان إلطار برنامج العمل العاملي للشباب. 

الفصل األول | استخدام الدليل
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اإلطار 1: حالة السياسة الشبابية يف العامل-حىت يناير 2012

باألزرق: السياسة موجودة 
باألخضر: السياسة قيد

التطوير أو التعديل 
بالرمادي: ال توجد سياسة   

تنويه: يوجد سياسة شبابية يف 
السودان ومل يتم اإلشارة إىل 

ذلك يف هذه اخلارطة  
                                        www.youthpolicy.org :املصدر

اإلطار 2:  حالة السياسات الشبابية يف البالد العربية ضمن اإلسكوا مقارنة بباقي دول 
كنسبة مئوية العامل – 
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II. دور الدليل وغايته
يهدف هذا الدليل املوضوعي إىل دعم صانعي السياسات يف منطقة اإلسكوا لصوغ سياسات 
وخطط عمل وطنية للشباب وتطويرها وتنفيذها على ضوء برنامج العمل العاملي للشباب. 
وهو يأيت استجابة مباشرًة لكل من اجللسة الوزارية السابعة والعشرين لبلدان اإلسكوا اليت 
عقدت يف أيار/مايو 2012 وورشة العمل الفنية اليت عقدت مع عدد من الدول األعضاء يف 
اإلسكوا يف تشرين األول/أكتوبر 2012 يف بريوت. ويف حني دعت األوىل منظمة اإلسكوا إىل دعم 
الدول األعضاء فنيًا وبناء قدراتها يف جمال تطوير سياسات وخطط عمل وطنية للشباب 
مرتكزة على الشباب، حثرّت الثانية على تطوير أدوات غرضية لتنمية القدرات دعمًا لصوغ 
السياسات الوطنية للشباب وتطويرها. وقد مت مناقشة حمتوى هذا الدليل يف ورشة العمل 
اإلقليمية الثانية اليت ُعقدت يف ديب بتاريخ 3 و4 نيسان/أبريل 2013 مبشاركة ممثلني عن 14 

دولة عربية.

ماً لدليل برنامج العمل العاملي للشباب والدليل  م هذا الدليل، الذي يعترب دلياًل موضوعيا متمرّ يقدرّ
املرجعي لسياسات الشباب، 45 مثااًل توضيحياً على االستجابات القطرية لتحديات الشباب 
واحتياجاتهم يف إطار برنامج العمل العاملي للشباب. وهو يستخدم أكثر من 38 حالة قطرية 
إلظهار املشاكل اليت واجهتها تلك األقطار واالستجابات السياساتية املقرتحة وأهداف األداء 
وتقييم األثر وبروتوكوالت التنفيذ. واحلاالت القطرية–املوضحة يف الصورة رقم 3 - متنوعة، ال 
يف استجاباتها السياساتية فقط، بل ويف طبيعة املشكلة املواجهة ويف األولويات ذات اخلصائص 

اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية اخملتلفة. 

وبهذا الرتكيز، يستهدف هذا الدليل اجلهات احلكومية وصناع القرار والشباب والباحثني واهليئات 
اليت ختدم الشباب واألطراف املعنية الرئيسية األخرى لتزويدهم حباالت وأمثلة عن اإلصالحات 
السياساتية والعمليات املتبعة وتقييم األثر يف جماالت الرتكيز املوضوعية املتبنرّاة عاملياً. وسيدعم 

ذلك صوغ السياسات الوطنية للشباب وتطويرها. 

اإلطار 3: احلاالت املستخدمة بالدليل طبقا حملاور برنامج العمل العاملي للشباب

الشباب يف اجملتمع املدينالشباب ورفاههمالشباب يف االقتصاد العاملي

الفقر العوملة
تعاطي الصحةالتشغيلالتعليمواجلوع

اخملدرات
الفتيات 
والشابات

جنوح 
السيدا/ النزاعاألحداث

اإليدز

ثقافات 
املعلومات 
واالتصاالت

البيئة
نشاطات 

وقت 
الفراغ

املشاركة 
يف صنع 

القرار

العالقات 
بني 

األجيال

اجلبل جامايكابولندابنماألبانية
اململكة لبنانصربيابنماأسرتالياالكامريونكولومبيابلغارياكونغوفنلندااألسود

املتحدة

بنتالند يف ميكرونيزياكرييبايتلوكسمبورغنيجرييا
أنتيغوا أورغوايالصومال

الكمريوناملكسيكمالطااألردننيبالصربيانيجريياغامبياوباربودا

جنوب أفغانستانباربادوساليمنسوازيالنداألردناهلندمقدونياغامبيانيوزيلندة
نيرّوإيأفريقيا

بوركينا 
اليابانجامايكاأورغوايفاسو
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III. املنهجية والتطبيق
م إىل مخسة فصول رئيسية. يشرح الفصل األول حالة السياسة الشبابية يف  هذا الدليل مقسرّ
العامل وبرنامج العمل العاملي للشباب. فيما يغطي  كل من الفصل الثاين والثالث والرابع  أمثلة 
عن السياسات الشبابية املتعلقة بالشباب يف االقتصاد العاملي؛ والشباب ورفاههم؛ والشباب يف 
اجملتمع املدين. وتعرض هذه األمثلة استجابة السياسات الوطنية للشباب يف 15 أولوية خمتلفة 
من أولويات برنامج العمل العاملي للشباب، حيث خصصت ثالث حاالت قطرية لكل جمال. 
يسلرّط  حالة.  كل  وخصائصها حسب خصوصية  وأولويتها  تتنوع يف طبيعتها  احلاالت  وهذه 
الدليل يف الفصل اخلامس واألخري منه الضوء على بروتوكوالت تنفيذ سياسة الشباب واملتعلقة 
بآليات التوجيه وهيكليات التنفيذ ومؤسساته واإلجراءات العملية والتنفيذ واملتابعة والتقييم 

وغريها من الشروط ذات الصلة. 

ل للدليل املرجعي للسياسة الوطنية للشباب، وبالتايل فاستخدامهم معًا سيدر  هذا الدليل مكمرّ
فائدة أكرب. ويف حني أنرّه يسلط الضوء على اخليارات السياساتية يف كل جمال ذي أولوية من 
جماالت برنامج العمل العاملي للشباب، جيب أن يدرك املرء أنرّ فصول برنامج العمل العاملي 
للشباب مرتابطة فيما بينها ويعتمد كل منها على اآلخر يف نطاق إطار سياسايت شامل عابر 
للقطاعات. وهكذا، فال جيب أن يكون حمتوى السياسة الشبابية حمدودًا بالتعامل مع مسائل 

الشباب اخملتلفة وأولوياتهم وحتدياتهم. 

إضافة إىل ذلك، يستفيد هذا الدليل من السياسات الوطنية واإلسرتاتيجيات وخطط العمل 
اخملتلفة للشباب حول العامل، حيث طبيعة بعض اجملاالت حتتل أولوية أعلى، وحيث طبيعة 
هذه البلدان وسياقها يتطلبان استجابات سياساتية خمتلفة. وبالتايل، جيب استخدام األفكار 
الفوري، مع  أنها مناسبة للتبين  ر على  ه، ال أن تفسرّ والتوصيات يف هذه احلاالت مبثابة موجرّ

مالحظة أنرّ اهلياكل والظروف احمللية جيب أن تؤخذ يف احلسبان على الدوام. 

إحدى اإلسرتاتيجيات املقرتحة يف استخدام هذا الدليل هي مشاركة الشباب يف أثناء عملية 
صياغة السياسات الوطنية للشباب وتنفيذها وتقييمها. إذا كان للعملية أن تكون تشاركية حقًا 
مع الشباب، فهم أفضل طرف لتقدمي اآلراء حول احلاالت السياساتية املستشهد بها واستخدامها 

للخروج بأفكار مبتكرة مفيدة حول استجابة سياساتية ختدم احتياجاتهم على أفضل وجه.

IV.  برنامج العمل العاملي للشباب بوصفه إطارًا لتطوير                
سياسة الشباب

يف عام 1995 تبنرّت اجلمعية العامة لألمم املتحدة برنامج العمل العاملي للشباب حىت عام 2000 وما 
بعده تقديرًا للذكرى السنوية العاشرة على السنة الدولية للشباب اليت أعلنتها األمم املتحدة 
)1985-1995(. وقد أتبع الربنامج بإرشادات لتأسيس السياسات الوطنية للشباب للعمل على 
املستوى الوطين وعلى مستوى األمم املتحدة. وهو يشمل مخسة عشر جمااًل ذا أولوية ضمن 
الة كما يف اإلطار رقم 4. )6( )7( ثالث جمموعات من املسائل املتعلقة بنمو الشباب واملواطنة الفعرّ
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اجملموعة األوىل - الشباب يف االقتصاد العاملي: 
1- العوملة، 2- اجلوع والفقر، 3- فرص العمل، 4- التعليم

اجملموعة الثانية - الشباب ورفاههم:
5- الصحة، 6- إساءة استعمال اخملدرات، 7- الفتيات والشابات، 8- جنوح األحداث، 9- 

الشباب يف النزاعات املسلحة، 10-  فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز
اجملموعة الثالثة: الشباب يف اجملتمع املدين:

11- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 12- البيئة، 13- أنشطة وقت الفراغ، 14- املشاركة 
يف صنع القرار، 15- العالقات بني األجيال اخملتلفة

هذه األولويات مرتابطة ومتصلة جوهرياً. فعلى سبيل املثال، إنرّ سوء استعمال اخملدرات وجنوح 
األحداث قد يكونان من عواقب عدم مشاركة الشباب الفعالة يف التعليم وسوق العمل. وبالتايل، 
فاالستثمار يف واحد من هذه اجملاالت ذات األولوية يؤثر يف اجملاالت األخرى من الربنامج وميكن أن 

خيلق أثرًا مضاعفاً يف حياة الشباب. )6(  

اإلطار 4: حماور وأولويات الربنامج العاملي للشباب

الشباب ورفاههم

HIV
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اإلطار رقم 5: اجملاالت اخلمسة عشر ذات األولوية يف برنامج العمل العاملي للشباب )6(

اجملموعة األوىل: الشباب يف االقتصاد العاملي

يف  الشباب  باختالف  أو سليب  إجيايب  فهو  متوازن،  الشباب غري  العوملة على  أثر  1-   العوملة: 
ن حياة البعض مبعلومات  املناطق املتنورّعة. مثال على ذلك هو كيف ميكن للعوملة أن حتسرّ
ودخل أفضل أو خبيارات للهجرة، وأن تفسد حياة البعض بتجارة األسلحة واالجتار بالبشر.  

العامة وعدم  املالية واخلدمات  الوسائل  الوصول إىل  الفقر حمدودية  -  اجلوع والفقر: يشمل  2
الوفاء حبقوق اإلنسان ومحايتها. ويشمل أيضًا صعوبة الوصول إىل املوارد أو التحكم بها. كما 

مينع اجلوع الشباب من أخذ دورهم يف اجملتمع.

3-  التشغيل: بطالة الشباب مسألة رئيسية حيث تتضاعف الصعوبات اليت يواجهها الشباب 
يف العثور على عمل مناسب مقابل دخل الئق يف وجود مشاكل أخرى كاألمية وعدم توفر 

التدريب وصعوبة االنتقال من املدرسة إىل العمل.  

إعداد  على  وقدرته  التعليم  جودة  ظلرّ حمدودية  يف  رئيسيًا  حتديًا  التعليم  يعترب  -  التعليم:  4
الشباب ألسواق العمل، وصعوبة الوصول إىل التعليم نتيجة العوامل االجتماعية واالقتصادية، 

وحتديدًا للشباب املعرضني للمخاطر.  

اجملموعة الثانية: الشباب ورفاههم

-  الصحة: تشمل عدم توفر البيئات الصحية اآلمنة وسوء التغذية واألمراض املعدية والطفيلية  5
واملنقولة باملياه واستهالك التبغ والنشاط املنطوي على خماطر ويرتافق مع نقص الوصول 

إىل املعلومات واخلدمات الصحية.

-  إساءة استعمال اخملدرات: يف حني يتزايد تعاطي اخملدرات، وال سيرّما يف بيئات االستجمام،  6
فإنرّ عواقبه منذرة، وترتاوح على نطاق واسع من العنف إىل احلوادث إىل خماطر األمراض 

السارية.

-  الفتيات والشابات: جيتاح عدم املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك إنكار حقهن يف الوصول  7
املتساوي إىل التعليم العايل وأسواق العمل وإىل اخلدمات والعدالة وإنفاذ القانون يف قضايا 
دًا أسباب  العنف القائم على اجلنس، كل املستويات االقتصادية والطبقات االجتماعية مهدِّ

عيش الشابات.

-  جنوح األحداث: تؤجج اجلنوح عوامل عديدة ترتاوح من الظروف االقتصادية إىل العنف يف  8
األسرة. وعلى الرغم من أنرّ اجلاحنني الشباب ال يرتكبون غالبًا جرائم عنيفة، بل جرائم أقلرّ 

خطورة كالسرقة أو السلوك املزعج، فإنرّ اجلنوح ميثرّل خطرًا على اجملتمع.

أو  القسري،  للعمل  أو  للقتال  جينرّدون  الشباب  زال  ما  املسلحة:  النزاعات  يف  -  الشباب  9
يستهدفون يف العنف اجلنسي أو االستغالل. وهم، يف أوقات النزاع، ضحايا ومرتكبو جرائم يف 

اآلن ذاته، وحتت خطر احلرمان من الفرص التعليمية واالجتماعية واالقتصادية. 

-  فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز: يرتفع خطر تعررّض الشباب لفريوس نقص املناعة  10
البشري/اإليدز مع الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني ووصمة العار ونقص معلومات الوقاية 
وصعوبة الوصول إىل التعليم. والشابات خصوصًا معررّضات للخطر، كما أن تقدمي الرعاية 

ر الفريوس العائالت واجلماعات.  غري متناسب عندما يدمرّ
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اجملموعة الثالثة: الشباب يف اجملتمع املدين

م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  11-  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: مع زيادة العوملة، تقدرّ
وتبقى  والتعليم.  والتشغيل  املشاركة  يف جماالت  سيما  وال  أيضًا،  يات  وحتدرّ فرصًا  للشباب 

املسائل األساسية هي التفاوت يف الوصول إىل تلك التكنولوجيا واستخدامها وجودتها. 

12-  البيئة: نوعية البيئة حيوية لصحة الشباب وفرصهم. جيب تشجيع قيادة الشباب يف تعزيز 
استدامتها حمليًا ووطنيًا وعامليًا.

وهويات  االجتماعية  املشاركة  يف  دورًا  الفراغ  وقت  أنشطة  تلعب  الفراغ:  وقت  -  أنشطة  13
الشباب واالستكشاف الثقايف؛ وهي تعزرّز منو الشباب ورفاههم، وجيب االعتناء بها. 

14-  املشاركة يف صنع القرار: مشاركة الشباب حيوية لتنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب. إنرّ 
مشاركة الشباب يف البيت واملدرسة واجملتمع تفيد البيئة االجتماعية-االقتصادية، وتبين قدرات 

الشباب، وتسهم يف منوهم الشخصي.

-  العالقات بني األجيال: إنرّ حصة الشباب من إمجايل عدد سكان العامل تتقلص تدرجييًا،  15
يف حني تزداد حصة اجليل األكرب سنًا. لذا جيب النظر إىل تنمية الشباب بوصفها جزءًا ال 

يتجزأ من رفاه األجيال األكرب سنًا، والعكس بالعكس.
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الموضوع األول | العولمة

حالة ألبانيا )8(

املشكلة: االجتار بالشباب واستغالهلم
عزرّزت املرحلة االنتقالية يف ألبانيا اجلرمية املنظمة. وقد عررّض ذلك الضحايا من بني الشباب 
لالجتار بقصد الدعارة والعمل يف الشارع ونقل األعضاء وغريها من األعمال غري القانونية 
املتفشية يف البلدان النامية. ألبانيا حاليًا بلد يسود فيه استغالل الفتيات جنسيًاً واالجتار بهن 

والعمل القسري، كما أن 50% من األشخاص املترّجر بهم تقلرّ أعمارهم عن 18 سنة. 

ملخص
السياسة: اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف ألبانيا 2013-2007.

اهلدف العام: منع االجتار بالبشر.
لدعم  آليات  وخلق  ألبانيا،  يف  واستغالهلم  بالشباب  لالجتار  التامة  اإلزالة  أجل  من  العمل 

ضحايا االجتار يف أثناء دجمهم يف املدارس والوظائف.

التدخالت/النشاطات  اهلدف احملّدد / اإلجراء

-  إنشاء 12 وحدة إقليمية لألطفال والشباب 
يف كل مديرية شرطة يف املقاطعات للتعامل 
عن  بهم  املتعلقة  اجلنائية  الدعاوى  مع 
يف  والدفاع  هلا  السريع  التحديد  طريق 
للعملية  املهنية  واملتابعة  املناسب  الوقت 

القانونية والوقاية.
-   تأمني املعاجلة القانونية والنفسية-االجتماعية 
اآلمنة  املالجئ  وكذلك  للضحايا  والطبية 

ومراكز التأهيل.

بالبشر  االجتار  تزيد  اليت  األسباب  معاجلة 
والسيرّما  املنظمة،  اجلرمية  شبكات  وحماربة 
للخطر  املعررّضني  الشباب  تقوية  عن طريق 

اقتصاديًا ومحايتهم اجتماعيًا.

إقامة محالت توعية وطنية )تصل إىل املناطق 
الريفية( حول خماطر االجتار بالبشر وحقوق 
الشباب عن طريق فقرات تلفزيونية قصرية 

وتوزيع منشورات تثقيفية. 

باالجتار  الوعي  لرفع  توعية  حبمالت  القيام 
الفتيات  محاية  على  الرتكيز  مع  بالبشر 

والشابات.

الفصل الثاني | الشباب في االقتصاد العالمي
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استكمال اإلطار القانوين حول العنف واالجتار 
بالشباب.

مجع البيانات اإلحصائية والدراسات متعددة 
االختصاصات لتفعيل الربامج الوطنية حول 

االجتار بالبشر.

وضع فصل حول االجتار بالبشر يف منت الكتاب 
املدرسي املعين بالرتبية اجملتمعية؛ توزيع كتب 

عن حقوق اإلنسان والطفل.

التعليمية يف  الربامج  يف  بالبشر  االجتار  تناول 
املدارس العامة.

عقد مسابقات وطنية وعروض إيضاحية عن 
وغريها  األقران  وتعليم  والفن  املسرح  طريق 

حول العنف واالجتار بالبشر.

غري  التعليم  من  اإلبداعية  األشكال  تشجيع 
الرسمي حول االجتار بالبشر.

املؤشر: عدد اللقاءات التثقيفية يف املناطق الريفية والتدريبات القانونية والنفسية-االجتماعية. 

الفئة املستهدفة: 
غري حمددة

اجلهات الفاعلة: 
قائد  والرياضة  والشباب  والثقافة  السياحة  وزارة  يف  الشبابية  السياسات  تنسيق  مديرية 
رئيسي. ويتم التعاون من أجل التخطيط والتنفيذ مع اجلهات احلكومية والوزارات األخرى 
الدولية،  واملنظمات  املدين،  اجملتمع  وجمموعات  واخلرباء،  واحمللي،  املركزي  املستويني  على 
واألطر الشبابية األلبانية )جملس، برملان، شبكات يف اخلارج( وقطاع األعمال. ويتم التنسيق 

عن طريق جمموعة عمل مشرتكة بني الوزارات. 
تقييم األثر: 

يتم التقييم بشكل ممنهج، واملتابعة والتقييم مستمران حول وضع الشباب يف ألبانيا عن طريق 
مؤشرات ملموسة قابلة للقياس. 
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حالة نيجرييا )9(

املشكلة: هجرة الشباب غري القانونية احملفوفة باخملاطر
يف العام 2010، كان عدد مهاجري نيجرييا مليون شخص، أي 0،6% من السكان. ووصلت هجرة 
األشخاص املاهرين إىل 10،7% من السكان احلاصلني على التعليم العايل )10( )11(. لكنرّ هجرة 
ها اخملاطر؛ فكثريون  الشباب النيجرييني غري املاهرين، وهي غالبًا غري قانونية، هي اليت حتفرّ
حياولون أن يهاجروا إىل أوروبا وأمريكا الشمالية خماطرين يف كثري من األحيان بأرواحهم حبثًا 

عن دخل وفرص أفضل.       

ملخص
السياسة: وثيقة السياسة الوطنية الثانية اخلاصة بالشباب يف نيجرييا.

اهلدف العام: عكس أزمة اهلجرة اليت تشمل الشباب الذين خياطرون بأرواحهم للهجرة 
بأي مثن إىل أوروبا وأمريكا الشمالية وأحناء أخرى من العامل.

اإلسرتاتيجيات:
• خلق آليات حكومية إلدارة اهلجرة ال تكتفي باإلجراءات العقابية والضابطة.

• البدء بآلية توعية فعالة للشباب لوقايتهم من خماطر املتصلة باهلجرة.
•  ضمان أن تبذل احلكومة جهدها من أجل حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي وتأمني 

معيشة الئقة وصحة ورفاه مادي وفرص متساوية للجميع.
• تشجيع الشباب على لعب أدوار أساسية يف السياسة والدميقراطية وتأييد مبادئ البقاء 

اإلنساين.
• بناء عالقات ثنائية بني البلدان املرسلة للمهاجرين واملستقبلة هلم.

•  القيام ببحث تبادل املعلومات بني بلدان املنشأ وبلدان املقصد من أجل  قواعد بيانات دقيقة 
عن املهاجرين.

•  تبينرّ سياسات سريعة االستجابة ملعاجلة البطالة العالية والفقر والفوضى الداخلية وسوء 
إدارة االقتصاد وتدهور وضع الريف.

•  تقوية مجيع املؤسسات واهليئات املسؤولة عن تدفقات اهلجرة )اجلمارك واهلجرة والشرطة( 
من خالل بناء قدراتها وإعادة تدريبها ومتويلها متوياًل مناسبًا. 

الفئة املستهدفة: 
18-35 سنة. وتكون الفئات وفق درجة احلساسية وشروط املعيشة، أي الشباب الذين هم: 
طالب يف املرحلة الثانوية/ما بعد الثانوية، أو خارج املدرسة، أو عاطلون عن العمل/ال يعملون 
بدوام كامل، أو ذوو إعاقة، أو جاحنون/ متورطون يف جرمية، أو إناث، أو موهوبون، أو ريفيون، 
أو مشررّدون، أو حاملون لفريوس نقص املناعة البشري/اإليدز، أو مشاركون بالنزاعات املسلحة 

رون. أو متأثرون بها، أو أميون، أو عاملون باجلنس، أو مهجرّ
اجلهات الفاعلة:

ق تطبيقًا متعدد القطاعات من خالل  تقود الوزارة االحتادية للتنمية الشبابية السياسة الشبابية، وتنسرّ
احلكومة )من املستوى االحتادي إىل مستوى الوالية واحلكومات احمللية(، واهليئات الشبابية املتختصة
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)اجمللس الوطين للتنمية الشبابية، اللجنة االستشارية، نظام اخلدمة والوكالة والصندوق( ومنظمات 
اجملتمع املدين واملنظمات الدينية وشركاء التنمية والقطاع اخلاص. يتم السعي دائمًا إىل احلصول على 
األطراف  الشراكة بني هذه  وإىل  املستويات  واالقتصادي على مجيع  السياسي  احلكومات  التزام 

املعنية واحلكومات على مستوى الوالية واحلكومات احمللية.       
تقييم األثر: 

املرجعي  للخط  طبقًا  الوالية  مستوى  وعلى  واحمللي  الوطين  املستوى  على  هما  والتقييم  املتابعة 
ولبيانات البحث. وتتم مراجعة السياسة الوطنية للشباب كل مخس سنوات.
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حالة نيوزيلندا )12(

املشكلة: دمج املهاجرين من إثنيات خمتلفة
تتمتع نيوزيلندا بسياسات هجرة مفتوحة نسبيًا. ويشكل املهاجرون نسبة عالية فيها. يف العام 
د ذلك نيوزيلندا جبماعات إثنية متنوعة.  2010، وصلت اهلجرة الصافية إىل 65،004 )12(. وقد زورّ
وتأيت هذه اجلماعات غالبًا من خلفيات غري ناطقة باإلنكليزية، ولديهم احتياجات خمتلفة 

لدجمهم يف اجملتمع حسب خلفياتهم والوقت الذي قضوه يف البلد.    

ملخص
السياسة: إسرتاتيجية التنمية الشبابية: العمل من أجل تنمية األطفال والشباب، 2002.

اهلدف العام:  تنقسم السياسة إىل غايات )الصف 1( وأهداف )العمود 1(؛ والتدخالت تقع 
بينهما:

الغاية/اهلدف

 النهج املستند
 إىل نقاط

تنمية  القوة – 
الشباب

 العالقات
 النوعية بني

الشباب

 مشاركة
الشباب

  النهج
 املستند إىل

املعرفة

لدى مجيع 
الشباب فرص 
إلقامة صالت 

إجيابية مع 
بيئاتهم 

االجتماعية 
الرئيسية.

تشجيع أصحاب 
العمل واملدارس 

على إدخال 
مبادئ احرتام 

التنورّع.

تشجيع القيام 
بورشات عمل 
للمعلمني لفهم 
الشباب، مبا يف 
ذلك ثقافاتهم.

دعم العائالت 
وأولياء األمر 

املعينني 
ملساعدتهم على 

تعزيز مشاركة 
أبنائهم الشباب.

تطوير موارد 
املدارس اليت 
تساعد على 

خلق بيئة 
مرتابطة وشاملة 

وتقبل التنورّع.

بإمكان مجيع 
الشباب الوصول 

إىل فرص 
تنموية.

تقدير السياق 
الثقايف للمشاركة 
ضمن مجاعات 

إثنية/ثقافية 
خمتلفة.

ترويج املعلومات 
للجماعات اليت 

ستعمل مع 
الشباب 
وجبانبهم.

إدراك 
احتياجات 
الشباب يف 

الرعاية السكنية 
أو رعاية الدولة 

أو الرعاية 
الوصائية.

تدريب على 
اخلدمة 

االجتماعية 
والعمل مع 

خمتلف 
جمموعات 

الشباب.
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سياسة احلكومة 
وممارستها يتبع 

نهجًا إجيابيًا 
لتنمية الشباب.

ضمان تنوع 
برامج التنمية 

الشبابية املمورّلة 
من قبل احلكومة 
اليت تهتم على 

حنو مناسب 
بتنورّع الشباب.

ضمان التدريب 
للعمال الشباب 

يف نهج شامل 
للتنمية الشبابية.

تأمني فرص 
للشباب 

لالخنراط يف 
اجملتمع واملشاركة 
فيه وللتعبري عن 

أنفسهم )على 
حنو إبداعي(. 

إيصال املعلومات 
للشباب حول 

برامج ونشاطات 
التنمية الشبابية 

املتوفرة يف 
اجملتمع.  

هناك نقاط معينة معرتف بها أيضًا بصفتها جماالت تدّخل معّينة يف السياسة، 
وهي:

–  االعرتاف بقضايا معينة متعلقة بالشباب الذين هاجروا حديثًا، مبا يف ذلك العوائق اللغوية 
والثقافات املتضاربة ويشمل هذا محل هويات خمتلفة يف البيت والعمل واملدرسة.

– تعزيز فرص احلفاظ على اللغة والثقافة.
دون  الدراسة  لغرض  نيوزيلندا  يف  لوحدهم  يعيشون  الذين  الشباب  احتياجات  –  تلبية 

احلصول على أي دعم من عائالتهم.
– االقرار باالحتياجات اخلاصة للشباب الالجئني.

– إدراك االختالفات الثقافية يف القيم واملمارسات وفهمها .
–  مساعدة أولياء األمر على فهم أبنائهم ضمن الثقافة الشبابية يف نيوزيلندا يف املدرسة والعمل.

– املساعدة يف االنتقال إىل البلوغ يف ثقافة جديدة وأحيانًا غريبة.

الفئة املستهدفة: 
الفئة العمرية 12-24 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
تقود وزارة شؤون الشباب تنفيذ اإلسرتاتيجية. وينفذ برنامج »العمل لتنمية الشباب واألطفال« 
عدة وزارات ويتم التنسيق بني وزاريت شؤون الشباب والتنمية االجتماعية يف وضع الربنامج. 
املرجعية  واجملموعات  واحمللية،  املركزية  احلكومية  اهليئات  األخرى  الفاعلة  اجلهات  تتضمن 

واألطر الشبابية واملنظمات غري احلكومية واجلماعات احمللية واألسر واألفراد.           
تقييم األثر: 

يتم مراقبة التقدم يف حتقيق غايات اإلسرتاتيجية وأهدافها عن كثب، ويتخذ التقييم النهج 
القاعدي.
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حالة بنما )13(

املشكلة: حمدودية الوصول إىل السكن الالئق واالئتمان واألصول اإلنتاجية
يعاين الشباب، وال سيرّما الفقراء، من حمدودية الفرص املالية كالوصول إىل القروض، وهو ما 
يرتكهم، خاصة األزواج الشباب، عاجزين عن احلصول على بيوتهم اخلاصة. واحلالة أصعب 

بالنسبة ألولياء األمور العازبني الذين غالبًا ما يعتربون غري جديرين باحلصول على ائتمان.

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف بنما )2004(.

اهلدف العام: ضمان وصول الشباب إىل حقهم يف سكن الئق؛ وضمان هذا يسمح هلم بتطوير 
أصوهلم املعيشية وعالقاتهم اجملتمعية، ويشمل حقهم يف االئتمان والفرص االستثمارية واألرض 

والعمل ورأس املال.
األهداف احملددة:

– دعم مصاحل الشباب يف حقوق السكن واحتياجاتهم املعيشية.
– دعم التعاونيات من أجل بناء سكن شبايب الئق تتوفر فيه بيئة صحية.

السكن  ذلك  يف  مبا  وتنفيذه،  الشبايب  السكن  لتصميم  القطاعات  بني  التنسيق  –  ضمان 
االجتماعي ألولياء األمر العازبني الشباب.

–  التنسيق بني الدولة والشركات اخلاصة لوضع برامج إسكانية وتعاونيات وللحصول على 
ن سكنًا بدياًل قصري األجل. مقاسم أرض تؤمرّ

مبا  القطاعات  بني  حتالفات  وإقامة  واألعمال،  املصارف  لقطاعي  ضريبية  حوافز  –  توليد 
ل على الشباب الوصول إىل أنظمة االئتمان اليت تطورّر مشاريع الشباب املتوسطة  يسهرّ

والصغرية ومتناهية الصغر.
ن وصول الشباب يف املناطق الريفية إىل األرض واألصول واخلدمات  –  دعم الربامج اليت تؤمرّ

اإلنتاجية.
ن الوصول العادل إىل التكنولوجيا والتدريب والدعم الفين. – إنشاء صندوق جمتمعي يؤمرّ

– إنشاء برامج تدعم أنظمة تسويق السلع واخلدمات احمللية بكفاءة وفعالية.
عة للمنتجات  –  دعم التعاونيات املدرسية على مجيع املستويات التعليمية، وإنشاء مراكز جممرّ

احمللية اليت ينتجها الشباب يف املناطق الريفية.
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الفئة املستهدفة: 
15-29 سنة. ثالث فئات عمرية: )15-19(؛ )20-24(؛ )29-25(.

اجلهات الفاعلة:
وزارة الشباب والنساء واألطفال واألسرة هي اجلهة املسؤولة عن ختطيط وتنفيذ وتنسيق 
العديد من سياسات الدولة والربامج الرسمية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالشباب. وهي تعمل 
من خالل وحدة الشباب الوطنية التابعة لليربالية األمريكية، وهي الوحدة الفنية اليت تضمن 
التوافق مع املعايري القانونية الوطنية والدولية. هناك مشاركة فعالة من جانب الشباب يف 
املعنية،  األطراف  مجيع  مع  القطاعات  بني  يتم  والتنسيق  التعاون  السياسة.  مراحل  كل 
وحتديدًا: الدولة واجملتمع املدين والشباب واألطر الشبابية )من مثل اجمللس الوطين للشباب 

وحركة القيادة الشبابية( واملشاريع اخلاصة والصحافة واجلامعات.             
تقييم األثر:

واملناطقي  واإلقليمي  والوطين  احمللي  املستوى  على  ومستمر  تشاركي  بشكل  املتابعة  تتم 
واحمللي.
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حالة لوكسمبورغ )14( )15(

املشكلة: الشباب من العائالت األقل حظاً يواجهون خطر الوقوع يف الفقر 
بشكل كبري

لدى الشباب املنحدرين من العائالت األقل حظًا، يف أثناء انتقاهلم إىل مرحلة البلوغ، موارد 
حمدودة، ويواجهون صعوبة يف احلصول على فرص معيشية. كان معدل تشغيل الشباب )يف 
عمر 15- 24( 17،7% يف العام 2010. وهذا، جمتمعًا مع األزمة املالية األخرية، يضعهم على حنو 

متزايد أمام خطر عاٍل يتمثل بالعزلة والسقوط حتت حافة الفقر.  

ملخص
السياسة: ميثاق لوكسمبورغ للشباب 2012-2014، قانون الشباب.

اهلدف العام: وقاية العائالت الفقرية من العزلة
ويكون ذلك عن طريق وضع السياسة االجتماعية على حنو أكثر اتساقاً واستدامًة ملصلحة 
العائالت الفقرية عن طريق معاجلة وجه الفقر متعدد األبعاد ومكافحة فقر األطفال بالدرجة 

األوىل.

اهلدف احملدد التدخالت/الفعل

تقدمي الدعم ألطر الطفولة املبكرة. الفرص  وتكافؤ  االجتماعي  التماسك  تعزيز 
فرص  تقدمي  عرب  والشباب  األطفال  جلميع 
تربوية خارج األسرة وخارج املدرسة بالشراكة 

مع األسر لضمان وصول اجلميع إىل التعليم.

إصالح مكاتب الرفاه. الفقر  حلقة  لكسر  الوقائية  اآلليات  تعزيز 
حول  الـ2011  قانون  عرب  املفرغة  واإلقصاء 
ن تدخاًل مرتابطًا  املعونة االجتماعية اليت تؤمرّ
واليت  الصلة  ذات  اخلدمات  مجيع  لتشبيك 

ل دمج املعررّضني للخطر يف اجملتمع. تسهرّ

تعزيز االستفادة من خدمات الرعاية البيتية 
ومن احلد األدىن املضمون من الدخل للعائالت 

املعرضة خلطر الفقر.  

توعية املستفيدين من احلد األدىن املضمون من 
الدخل ليستفيدوا أكثر من السكن اجملاين ومن 
على  تساعد  اليت  البيتية،  الرعاية  خدمات 
حنو خاص األطفال املعرضني خلطر السقوط 

يف الفقر ومواجهة اإلقصاء االجتماعي. 

الفئة املستهدفة: 
0-30 سنة. ثالث فئات عمرية: األطفال )0-11(، واليافعني )12-17( والشباب البالغني )29-18(. 
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التمويل:
ن احلكومة ضمن حدود موازنتها الدعم املايل ملؤسساتها الشريكة على أساس أنها تقع  تؤمرّ

حتت مظلة قانون الشباب، وال تغطي تكاليف البنية التحتية أو التجهيزات.
اجلهات الفاعلة:

لهما.  تشرف جلنة  للشباب مشرتكة من الوزارات على ميثاق الشباب وخطة عمله وتفعرّ
وهي تنسق التعاون بني الوزارات وغريها من اجلهات الفاعلة العامة. وترعى »اخلدمة 

الوطنية للشباب« التنسيق وتدعم الشباب واجلهات الفاعلة األخرى يف التنفيذ.            
تقييم األثر:

يرفع الوزير املعين تقريرًا وطنيًا عن وضع الشباب إىل الربملان كل مخس سنوات.
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حالة غامبيا )16(

املشكلة: سعة انتشار الفقر واجلوع يف غامبيا   
غامبيا واحدة من أفقر دول العامل، حيث حلرّت يف املرتبة 165 من بني دول العام عام  2013.)17(  
والفقر يف غامبيا ظاهرة ريفية حيث أن الزراعة هي املصدر الرئيسي للمعيشة، وهو مشكلة 

شبابية حيث أن 70% من الشباب فقراء.     

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف غامبيا )2018-2009(.

اهلدف العام: التنمية االقتصادية وتشغيل الشباب يف غامبيا.
اإلسرتاتيجيات:

1-  حتسني قدرات الشباب على كسب الدخل، واإلسهام يف متكينهم االقتصادي الذي من شأنه 
ن مشاركتهم يف صنع القرارات اليت تؤثر فيهم على مستوى األسرة واجملتمع. أن حيسرّ

2- مساعدة الشباب باملستلزمات الزراعية كاألرض واألسمدة واآلالت.
3- تقدمي اإلرشاد والتدريب بشكل مستمر.

4- تشجيع املؤسسات املالية على تقدمي قروض بفوائد منخفضة للشباب.
5- الدفاع عن الربامج املوسعة للحدرّ من الفقر.

6- تيسري الوصول إىل وسائل اإلنتاج من مثل األرض للفقراء من الرجال والنساء والشباب.
7- تأمني التدريب ملنظمات الشباب على املوارد املالية.

8- زيادة حجم القروض للشباب الذين حصلوا من قبل على قروض. 
9-  تشجيع الشباب على العمل كصيادي سمك أو عاملني يف فرتة ما بعد احلصاد أو بائعني يف 

قطاع الصيد. 

الفئة املستهدفة: 
13-30 سنة. ويف ظروف خاصة، ميكن إضافة أعمار أخرى. 

اجلهات الفاعلة: 
ق اجمللس الوطين للشباب التنفيذ حتت إشراف  تقود وزارة الشباب والرياضة العملية. وينسرّ
واألطر  األخرى  احلكومية  واجلهات  الوزارات  مع  هؤالء  ويتعاون  والرياضة.  الشباب  مديرية 
الشبابية ومنظمات اجملتمع املدين والشركاء يف جمال التنمية والقطاع اخلاص من أجل عملية 

التنفيذ بطرق متعددة القطاعات واملستويات واالختصاصات.
التمويل:

يشمل شركاء التمويل التقليديون للحكومة الغامبية وكاالت األمم املتحدة وأمانة سر الكومنولث. 
من  أو مدعوماً  مع منح فردية  لغاية معينة ويكون مشرتكاً  التمويل غالباً خمصصاً  ويكون 

القطاع اخلاص خالل نشاطات سنوية.      
تقييم األثر: 

جتري املتابعة والتقييم على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي. وجيري البحث املتعلق باخلط 
م احملرز.  املرجعي عند بداية التنفيذ، وتتبعه دراسات وبيانات لتقييم التقدرّ
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الموضوع الثالث | التشغيل

حالة جامايكا )18(

املشكلة: عدم وجود بيئة حمفزة لفرص تشغيل الشباب
استنادًا إىل إحصائيات األمم املتحدة، وصل معدل الشباب العاطلني عن العمل يف عام 2009 
يف جامايكا إىل 22،5%. لكن السياسة الوطنية للشباب تذكر أن ثلث الشباب تقريبًا القادرين 
والعنف  اجلرمية  من  عالية  مستويات  إىل  يؤدي  وهذا  دخل.  وبدون  عاطلون  العمل  على 

واالحساس باليأس واإلحباط بني الشباب. 

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب 2003.

ع ريادة األعمال. اهلدف العام: تيسري فرص التشغيل وخلق بيئة تشجرّ

اهلدف احملدد التدّخل

زيادة قدرة الشباب على احلصول على عمل. وتطوير  التعليمي  للتدريب  التأييد  •  كسب 
وقطاع  الرسمي  القطاع  يف  املهارات 

املنظمات غري احلكومية.
وبرامج  العمل  على  التدريب  فرص  •  زيادة 

اخلربة والتعيني يف املكان املناسب.
بالسوق،  املرتبطة  األحباث  •  تشجيع 

والتخطيط من أجل التدريب والتأهيل
وقطاعات  التعليم  بني  املباشر  •  الربط 

التشغيل.

زيادة فرص تشغيل الشباب. لتشغيل  األعمال  أصحاب  حوافز  •  تعزيز 
شباب قليلي اخلربة.

•  تعزيز ابتكارات الشباب يف الزراعة والثقافة 
والتكنولوجيا.

تعزيز بيئة متكينية لفرص التشغيل الذايت. لتيسري  القروض  برامج  تقوية  عن  •  الدفاع 
وصول الشباب إىل االئتمان والقروض.

•  القيام بتدريب الشباب على ريادة األعمال 
وتطوير املشاريع.

•  تعزيز التشغيل الذايت كبديل عن التشغيل 
التقليدي.  
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الفئة املستهدفة: 
15-24 سنة. الفئات ذات األولوية هم الشباب: الريفيون واإلناث وذوو اإلعاقة واملتعايشون 
مع فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز، والذين يعملون يف الشوارع، والذين حيملون شهادة 

من الوكالة الوطنية للتدريب وغريها من الوكاالت التدريبية.   
التمويل: 

السياسة  لتنفيذ  األولوية"  البشرية ذات  10% سنويًا من موازنة "االحتياجات  تضع احلكومة 
الوطنية للشباب. يكون ختصيص املوارد عرب الوزارة املسؤولة عن الشباب واجلهات اليت 

ذ برامج الشباب.  تنفرّ
اجلهات الفاعلة: 

املركز الوطين لتنمية الشباب خمورّل بتنسيق التنمية الشبابية وختطيطها ومراقبتها سنويًا. 
وهو يعمل وفق نهج متعدد القطاعات مع اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب والتدريب البشري 
وتدريب املوارد/الوكالة الوطنية للتدريب وهيئة التنمية االجتماعية والشركاء من منظمات 
اللجنة  التنسيق عن طريق  يكون  الربامج.  لتنفيذ  الدولية  التمويل  ووكاالت  املدين  اجملتمع 
التوجيهية الوطنية للتنمية الشبابية اليت تضمرّ الشباب ومعهد التخطيط ووزارات الدولة 

ومنظمات الشباب.                   
تقييم األثر:

يتم مراجعة السياسة الوطنية للشباب كل مخس سنوات لفحص التقدم احلاصل يف حتقيق 
املؤشرات املوضوعة ومراجعة األهداف لضمان صلتها بوضع الشباب. وتتابع اللجنة التوجيهية 

للتنمية الشبابية الوطنية عملية التنفيذ بشكل مستمر عن طريق تقارير دورية. 
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حالة ميكرونيزيا )19(

املشكلة: عدم وجود التخطيط القطاعي الذي يعزز تشغيل الشباب حمليًا  
دة  املولرّ والنشاطات  الذايت  التشغيل  طريق  عن  االقتصاد  يف  ميكرونيزيا  شباب  مشاركة 
للدخل حمدودة وحتتاج حلواًل هيكلية، وال سيرّما مع حمدودية فرص التشغيل احلكومي. وخلق 
فرص العمل، أمٌر حاسم ملعاجلة الفقر، حيث يعيش 31،2% من السكان على أقل من دوالر 

واحد يف اليوم حبسب مؤشرات عام 2000.

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب 2004- 2010.

الة يف التنمية االقتصادية. اهلدف العام: تشجيع مشاركة الشباب الفعرّ

النتيجة / املؤشر األهداف احملددة

زيادة عدد املشاريع اليت ميلكها الشباب كل 
سنة.

وضع إسرتاتيجيات خصخصة تعطي أفضلية 
للمشاريع القابلة للتحقيق اليت ميلكها الشباب 

ويشغلونها حبلول عام 2007.

ختفيض هجرة الشباب املوهوبني بنسبة %10. الشباب  ميلكها  قانونية  ملشاريع  العقود  منح 
ويشغلونها.

زيادة عدد الشباب العاملني يف الزراعة وصيد 
األسماك والسياحة.

القيمة  تعزرّز  اليت  الشباب  مشاريع  تشجيع 
املضافة االقتصادية يف الزراعة وصيد األسماك 

والسياحة عن طريق الدعم املايل.

تأمينها  ميكن  اليت  األغذية  استرياد  تقليل 
حمليا.

من  ميكرونيزيا،  "اشرت  وطنية  محلة  ابتكار 
وتنتج  تربرّ  اليت  لألغذية  ميكرونيزيا"  قبل 
وجتىن حمليًا من قبل مشاريع ميلكها الشباب 

يف عام 2005.

تأسيس 4 ائتالفات اقتصادية شبابية يف إطار 
السياسة الشبابية.

تأسيس ائتالف للتنمية االقتصادية الشبابية يف 
كل والية حبلول عام 2006.

ميلكها  العاملني مبشاريع  الشباب  زيادة عدد 
الشباب.

عن  للشباب  االقتصادية  املساعدة  تأمني 
الزراعية،  للمشاريع  واملنح  القروض  طريق 
األسماك،  صيد  ختص  واليت  التجارية 
القاعدة  تعزرّز  أخرى  حملية  واختصاصات 

االقتصادية للمجتمع احمللي مثاًل.  
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زيادة عدد املشاريع الشبابية. ميلكها  اليت  للمشاريع  مالية  حوافز  تقدمي 
شباب وفيها 3 عمال أو أكثر.

الفئة املستهدفة: 
15-34 سنة. تشمل الفئات ذات األولوية للشباب: املتسربون من املدارس، واملدمنون على 
اخلاصة،  االحتياجات  وذوو  وعقلية،  جسدية  مشاكل صحية  من  يعانون  والذين  اخملدرات، 
واملعرضون للعنف، وذوو الدخل املنخفض، واملعتدون على األحداث، والعاطلون عن العمل. 

التمويل: 
يف حني أن التمويل هو مسؤولية مديرية الصحة والرتبية والشؤون االجتماعية، فإنرّ األموال 
الوطنية  املوازنة  التأييد واإلبداع مطلوبان لضمان األموال من  حمدودة. لذلك فإن كسب 

وغريها من املصادر. 
اجلهات الفاعلة: 

مديرية الصحة والرتبية والشؤون االجتماعية هي اجلهة الرئيسية اليت تقود عملية صياغة 
ذة إلنشاء برامج ونشاطات معينة  املنفرّ السياسة وتنسيقها وتنفيذها مع استقاللية اجلهات 
وتنفيذها. يكون التنسيق بني أصحاب الشأن من: مؤسسات الدولة واملكتب الوطين للشباب 
الدينية  واملنظمات  احلكومية  وغري  احلكومية  املنظمات  ذلك  يف  مبا  الشركاء،  من  وغريها 

ومنظمات اجملتمع املدين والشباب ومؤسساتهم.           
تقييم األثر: 

ق استنادًا إىل مؤمترات الشباب الوطنية والتقارير  جيري التقييم سنويًا على شكل تقرير منسرّ
ة وفقًا للنهج القاعدي. ويتم مراجعة السياسة كل سنتني لضمان صلتها الوثيقة باألوضاع  املعدرّ

السائدة. 
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حالة اهلند )20(

املشكلة:   البطالة بني الشباب- ضعف يف املهارات املطلوبة للحصول على 
عمل  

نسبة  كانت  حني  يف   2005 عام  يف   %10،4 بـ  اهلند  يف  الشباب  بني  البطالة  نسبة  ر  تقدرّ
احلاصلني على عمل ولكن يعيشون على أقل من دوالر يوميًا هي 29،2% يف العام نفسه. 
والوهن  الفقر  إىل  اهلند  يف  املقنرّعة  البطالة  أو  البطالة  من  الطويلة  الفرتات  وتؤدي  هذا 

االجتماعي والعقلي.

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب 2012، وستتم مراجعتها يف عام 2022.

اهلدف العام: تهدف هذه السياسة، من خالل برنامج  مستدام للتعليم والتدريب باإلضافة 
إىل خدمات الدعم املناسبة، إىل مساعدة الشباب على أن يعتمدوا على أنفسهم اقتصاديًا 
ويصبحوا منتجني يف بلدهم، إما من خالل احلصول على عمل أو من خالل تأسيس أعماهلم 

اخلاصة.

األنشطة أو التدخالت النتائج األهداف احملددة

رعاية "العمل املنسق لتنمية املهارات". اخنراط  معدل  زيادة 
الشباب يف العمل.

اليت  األيام  عدد  زيادة 
العمل  للشاب/ة  ميكن 

فيها سنويًا.

من  الشباب  متكني 
مهاراتهم  تطوير  خالل 
القابلة للتوظيف وتأمني 

فرص لريادة األعمال.
على  الشباب  ملساعدة  تدريبية  برامج 
حتسني فرص حصوهلم على عمل؛ تأمني 
والتعليم  التدريب  مؤسسات  إىل  الوصول 
يف اجملاالت املرتبطة بفرص العمل الناشئة.

تعزيز ريادة األعمال من خالل شبكة من 
التدريب  تقدم  اليت  واجلهات  املنظمات 
األعمال؛  ريادة  على  الفين/والتدريب 
واملؤسسات املالية وقطاع الشركات وذلك 
صغرية  مشاريع  إلقامة  الشباب  لتحضري 

وما يرتبط بها من أنشطة.

إنشاء قاعدة بيانات من األحباث املتعلقة 
أوقات  يف  وبراجمهم  الشباب  باحتياجات 

الفراغ، وحتديثها.

امل�ؤ�رش: إجياد 500 مليون شخص ماهر حبلول عام 2022.
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الفئة املستهدفة:
ثالث فئات عمرية هي: 16-21؛ 21-25؛ 30-26.

الفئات هم الشباب الذين هم: طالب، يعيشون يف األحياء الفقرية، مهاجرون، ريفيون، أبناء 
قبائل، معرضون للمخاطر، موجودون يف مناطق نزاع، متسربون من املدارس، متعايشون مع 
فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز والسل، موجودون يف مؤسسات الرعاية، أيتام، أحداث.

احملرومون  النساء،  التالية:  الفئات  حتت  ينضمون  الذين  الشباب  األولوية:  ذات  الفئات 
اجتماعيًا واقتصاديًا، املهمشون، وذوي االحتياجات اخلاصة.

اجلهات الفاعلة:
تعترب وزارة الشباب والرياضة ومعهد راجيف غاندي الوطين لتطوير الشباب جهات فاعلة 
التنمية  هيئات  وتدعم  بها،  اخلاصة  الشباب  سياسة  تضع  أن  والية  كل  وبإمكان  رئيسية. 
الشبابية التنفيذ. وتدعم جلنة تنسيقية على مستوى الوالية وشبكة اهليئات املعنية بالشباب 

التنسيق، وهذا يضمن التنسيق بني الوزارات وبني الوكاالت.
التمويل:

حيصل معهد راجيف غاندي على التمويل من اجلهات املاحنة والشركات والوكاالت الدولية، إخل.
تقييم األثر:

للنهج  املبنية طبقًا  التطور  وتقارير  الشبابية  التنمية  مؤشر  على  بناًء  هو  والتقييم  املتابعة 
القاعدي واليت تدخل يف التقارير السنوية.
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الموضوع الرابع | التعليم

حالة بولندا )21(

املشكلة: عدم العدالة يف الوصول إىل التعليم   
الوصول إىل التعليم النوعي فيما خيص التعليم والتجهيزات املدرسية ليس عاداًل حيث يعاين 
طالب املدارس الريفية واملهنية من ضعف التعليم مقارنًة بغريهم من التالميذ. فعلى سبيل 
املثال، يتعلم 90،6% من تالميذ املدارس الثانوية اللغة اإلنكليزية يف املدارس، يف حني ال يتعلمها 

سوى 55% يف املدارس الريفية و12% من تالميذ املدارس املهنية.  

ملخص
السياسة: إسرتاتيجية الشباب يف بولندا لألعوام 2012-2003.

اهلدف العام: خلق فرص التطور املتكافئة وحتقيق الذات للشباب.
األهداف احملددة:

1- استكمال اإلصالحات التعليمية من أجل الوصول إىل التعلرّم بشكل أفضل.
2- تكافؤ الفرص التعليمية للشباب يف الوصول إىل التعليم.

3- تقوية الصلة بني التعليم والسوق ونظام اإلرشاد املتعلق بها.
4- تعزيز برامج وقاية الشباب من البطالة بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية.

5- خلق الظروف الستقالل الشباب فيما خيص شروط املعيشة. 

التدخل / الربامج اهلدف احملدد / النتيجة

الفراغ  وقت  يف  األجنبية  اللغات  تعلرّم  تعميم 
للشباب من مجيع اخللفيات االجتماعية.

تكافؤ فرص الشباب يف الوصول إىل التعليم 
عن طريق:

 رفع نسبة االلتحاق باملدارس.
 تعميم فرص تعلرّم اللغة.

 تعزيز تعليم تكنولوجيا املعلومات.
 وضع نظام للتعلرّم مدى احلياة.

 نشر التعلرّم عن بعد.

جملتمع  وطين  حكومي  تعليمي  برنامج  وضع 
الروما.

تكافؤ الفرص التعليمية للشباب من املناطق 
الريفية عرب برامج للروما.

التعلرّم  نتائج  قيمة  لتقييم  اإلجراءات  تشجيع 
– نظام للتأهيل التعليمي غري الرسمي.

جتهيز كل املدارس الثانوية بقاعات كومبيوتر 
وأجهزة  ومكتبات  لإلنرتنت  عريضة  وحزمة 
عرب  معلومات  ومراكز  الوسائط  متعددة 

اإلنرتنت.
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البوابات  مثل  تعليمية  موارد  قاعدة  بناء 
التعليمية الغرضية )حسب املوضوع( واملكتبات 
املواد  ذات  مات  واخملدرّ اإللكرتونية  االفرتاضية 
متعددة  التعليمية  والتطبيقات  التعليمية 

الوسائط. 

دعم التعلرّم عن بعد.

الفئة املستهدفة: 
15-25 سنة. تستند فئات الشباب إىل عمرهم املدرسي وتشغيلهم وحالتهم العائلية والصحية 

والقانونية ونشاطهم ومنطقة عيشهم.
التمويل:

تعرتف اإلسرتاتيجية بنقص البيانات التفصيلية حول األموال اخملصصة. وهذه األموال تشمل 
أموااًل من املوازنة احلكومية واحلكم الذايت احمللي والتمويل املشرتك من أطراف معنية وصناديق 

االحتاد األورويب.   
اجلهات الفاعلة:

يقود وزير الرتبية الوطنية والرياضة، بالتعاون مع املؤسسات الشبابية واملؤسسات احلكومية 
وغري احلكومية املعنية بالشباب نهجًا سياساتيًا متعدد األقسام ومتكاماًل يتبع »طريقة مفتوحة 
بانتظام  املعنية  األطراف  بني  واملعلومات  اخلربات  وتبادل  التخطيط  التنسيق«. جيري  يف 

للقيام بنشاطات على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي.             
تقييم األثر:

ُوضع تقرير عن الشباب يف العام 2011 باستخدام النهج القاعدي بالتنسيق مع مجيع األطراف 
املعنية. 
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حالة كرييبايت )22(

املشكلة: املؤهالت التعليمية املنخفضة املؤدية إىل البطالة
على الرغم من أنرّ اإلنفاق على التعليم يف كرييبايت هو واحد من أعلى املعدالت يف منطقة 
احمليط اهلادي، فإنرّ كثريًا من الشباب ال يذهبون إىل املدرسة. و هذه املشكلة تتفاقم نتيجة 
عدم كفاية أعداد املعلمني املؤهلني وضعف البنية التحتية وحمدودية فرص التعليم غري 

الرسمي. غالبًا ما تقود املؤهالت املتدنية الناجتة عن ذلك إىل البطالة.

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف كرييبايت 2011-2015 وخطة العمل املقرتحة هلا.

اهلدف العام: تأمني فرص للشباب ليطوروا املهارات املهنية واحلياتية وليصبحوا مسؤولني 
ومعتمدين على أنفسهم وأعضاء مساهمني يف اجملتمع.

األهداف احملددة:
1- تعليم األطفال والشباب املعررّضني للخطر أو ذوي االعاقة وتطوير مهاراتهم.

2- توعية أولياء األمور حول تنمية املراهقني وتعليمهم ودورهم.
3- تأمني اخلدمات املتعلقة باملشورة واإلرشاد املهين وجتارب العمل للطالب.

4-  توسيع املناهج املدرسية غري الرسمية للتعلرّم ذات الصلة بالشباب، مبا يف ذلك اخليارات 
غري الرسمية لتنمية املهارات واملهارات احلياتية والرتاث الثقايف واملعلوماتية.
صة وتقويتها. ز على جماالت متخصرّ 5- توسيع مراكز التدريب املهين اليت تركرّ

6- توسيع مراكز التعلرّم اجملتمعية للتدريب والوصول إىل املعلومات عن طريق املكتبات.  

التدخل املتعلق باهلدف 4 املؤشر اهلدف

تقدمي خيارين مهنيني جلميع طالب املدارس 
الثانوية حبلول عام 2013.

اخليارات املهنية 
املتاحة،

املعلمون، املهنيون، 
املدربون. 

مراجعة/إصالح منهاج 
التعليم السائد لتأمني 
خيارات مهنية على 

مستوى الثانوية.

مترّت التغيريات حبلول 2013. املهارات احلياتية.تدررّب املعلمون على 
املنهاج يضم املهارات 

احلياتية.

دمج تنمية املهارات 
احلياتية يف منهاج 

الصفوف الثانوية قبل 
األخرية.

التغيريات يف 50% من  حبلول 2015، جرت 
املدارس االبتدائية و70% من الثانوية.

تعليم املعارف التقليدية 
يف صفوف إضافية.

إشراك خرباء مشهود 
هلم يف تعليم املهارات 

التقليدية كخيارات 
مهنية أو إضافية على 

املنهاج.



الفصل الثاني   |      35

أسبوع ثقايف يف املدارس سنويًا. تطوير الشباب ذوي 
املهارات التقليدية يف 

أعمال صغرية.

عقد أسبوع ثقايف 
لتقدير املهارات 

التقليدية وعرضها.

الفئة املستهدفة: 
15-29 سنة. تشمل الفئات ذات األولوية والشباب املعررّضني للخطر وذوي االعاقة والريفيني 

واخلارجني من املدرسة والعاطلني عن العمل واملهمشني.
اجلهات الفاعلة:

تقود وزارة الشؤون الداخلية واالجتماعية العملية عرب وضع مجيع الربامج املتعلقة بالشباب 
وتنسيقها وإدارتها بدعم من وحدة الشباب فيها. وهذه األخرية تراقب التنفيذ وتشرف عليه 
اإلدارات  مع  وبالتعاون  االختصاصات  ومتعددة  القطاعات  متداخلة  منتظمة  مبحاضرات 
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومنظمات الشباب وغريها من 

األطراف املعنية بالشباب.             
تقييم األثر:

يتم إنتاج تقارير سنوية من قبل كل األطراف املعنية، وعقد اجتماعات حكومية خاصة عند 
احلاجة للتقييم. بعد ذلك ُتقارن التقارير وتوزع على األطراف املعنية واجمللس الوطين للشباب 
عن طريق احلكومة. ومن مثرّ يتمرّ ربطها خبطط التنمية وغريها يف كرييبايت من أجل متابعة 

وتقييم شاملني وفاعلني.
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حالة مقدونيا )23( )24(

املشكلة: مركزية النظام التعليمي 
مركزية النظام التعليمي مسألة أساسية يف اإلسرتاتيجية التعليمية يف مقدونيا. فهي تعزرّز 
حيث  من  وهذا،  الطالب.  الحتياجات  يستجيب  وال  مرن  غري  مقيِّدًا  بريوقراطيًا  نظامًا 

النتيجة، حيدرّ من دمج الشباب يف اجملتمع ومن دمج مقدونيا يف االحتاد األورويب. )24(

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف مجهورية مقدونيا - 2005.

اهلدف طويل األجل: التنمية االجتماعية ودمج الشباب عن طريق التعليم النوعي الرسمي 
وغري الرسمي.

اهلدف احملدد: دمج الشباب اجتماعيًا عرب عملية التعليم ويف أثنائها.

التدخلهدف السياسة

•  تقدمي تعليم مدين منوذجي مستمر للشباب من التعليم االبتدائي إىل 
احلقوق  على  التشديد  مع  واملهين  العايل  للتعليم  مماثل  الثانوي 

املدنية واحلريات واملسؤوليات.
•  فتح املدارس للربامج املدنية اليت تعرضها املنظمات غري احلكومية

•  تقدمي برامج تعليمية متعددة الثقافات لطالب املدارس واجلامعات 
حبيث تشمل نشاطات إضافية على املنهاج، تبادل الطالب بني 
املدارس والقيام بزيارات متبادلة، املباريات الرياضية بني املدارس، 
إىل  للوصول  التوسع  اخملتلفة،  اإلثنية  اجملموعات  بني  التعاون 

اجلماعات الريفية واملساواة اجلندرية بني املشاركني.
املدرسي  التدريس  من  جزءًا  بوصفه  التطوعي  بالعمل  •  التعريف 

املنتظم.
م على يد خبري. • دعم الشباب املوهوبني وتشجيعهم بتدريب متقدرّ

• تنظيم نشاطات ثقافية ورياضية واجتماعية يف السكن الطاليب.   

•  بناء مواطنني فعالني 
هني  وموجَّ ومسؤولني 

دميقراطيا.
أخالقيات  •  تعزيز 
والتسامح  السالم 

والتعايش.
الطالب  فصل  •  إزالة 
املنحدرين من ثقافات 
يف  اجتماعية خمتلفة 

املدارس.
غري  التعليم  •  ترويج 

الرسمي يف املدارس.

الفئة املستهدفة:
ي جيب أن يأخذ يف احلسبان أيضَا تعررّف اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب الشباب بأنهم أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و24  سنة، لكنها تالحظ أيضًا أنرّ ‘أي فعل أو برنامج شبايب جدرّ

األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني 24 و30 سنة.
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التمويل:
ضمن موازنة مديرية الشباب- النشاطات عن طريق دعم  املشاريع من خالل مسابقات مفتوحة ودعوات معلنة. متورّل وكالة الشباب والرياضة – 

اجلهات الفاعلة:
تلعب وكالة الشباب والرياضة وممثلو مجعيات التنسيق الشبابية دورًا مركزيًا يف التنفيذ. يكون 
الوطنية«  اإلدارية  »اللجنة  الدوري هلا عن طريق  والتقييم  العمل ووضعها  توجيه خطط 
املشرتكة بني الوزارات. وجيري التنسيق مع هيئات اجلمعيات الشبابية التمثيلية وبالتوافق مع 
اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب واستنادًا إىل صالت أفقية وعامودية مع األطراف املعنية اليت 
تشمل: احلكم احمللي، وحدات احلكم الذايت احمللية، وكالة الشباب والرياضة، املنظمات غري 

احلكومية، اللجنة اإلدارية الوطنية، ومجعيات الشباب.                
تقييم األثر:

يتم إنتاج تقرير وطين سنوي استنادًا إىل مسوح وبيانات إحصائية.
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الموضوع الخامس | الصحة

حالة اجلبل األسود »مونتنيجرو« )25(

املشكلة: فقدان التدابري الوقائية يف الصحة الشبابية    
يعاين معظم الشباب من صعوبة الوصول إىل خدمات الصحة الوقائية غري التدخليرّة وإىل 
املعلومات املتعلرّقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية والصحة العقلية والعنف. وليس هناك سوى 
القليل من االهتمام بالنشاط اجلسدي والتغذية. يطالب 62،3% من الشباب بوضع خدمات 
يبدؤون  الذين  الشباب  تبنيرّ  بيانات  مع  ذلك  ويرتافق  الشباب.  متناول  يف  صحية مستقلة 
التدخني يف سنرّ 12-14؛ 80% من املدمنني على اخملدرات تبلغ أعمارهم بني 20 و30 سنة، كما 
أن انتحار الشباب الذين تبلغ أعمارهم 15-24 سنة هو ثالث أعلى سبب للوفاة يف اجلبل 

األسود. ويضاف إىل ذلك احلوادث املتعلرّقة بالصحة وحوادث السري وإصاباتها.

ملخص
مديرية  قانون  مع  مرتافقة  وهي  األسود.  اجلبل  يف  للشباب  الوطنية  السياسة:  السياسة 

الشباب والرياضة.
اهلدف العام: زيادة وعي الشباب بأمناط احلياة الصحية.

التدخل النتيجة اهلدف احملّدد

•  تدريب الصحفيني واحملررين 
على كتابة التقارير املتعلقة 
واإلجنابية  اجلنسية  بالصحة 
مراقبتها  وعلى  اسة،  احلسرّ

عن طريق اإلعالم.
•  تنظيم محلة لتوعية الشباب 
اجلنسية  الصحة  حول 

واإلجنابية.
•  تشجيع الربامج الرتبوية عن 
وتدريب  النظراء  طريق 
احلياة  أمناط  على  نظراء 

الصحية. 
•  كتابة مواد الرتبية عن طريق 
احلياة  أمناط  حول  النظراء 

الصحية، وتوزيعها.
لتأمني  محالت  • إقامة 
الشبابية  الصحة  خدمات 

وتطويرها.

زيادة عدد النشاطات املتعلقة 
بالتايل:

- تعزيز أمناط احلياة الصحية.
الشباب  استخدام  -  زيادة 
لوسائل منع احلمل املوثوقة.
مبتناول  صحية  -  مؤسسات 

الشباب.
-  احلدرّ من استخدام اخملدرات 
والعنف واحلوادث وإصاباتها 
ومحل  اإلجهاض  ل  ومعدرّ

املراهقات، إخل.
والربامج  اجلمعيات  -  أعداد 
بالصحة  املتعلقة  الشبابية 
والعنف  واإلدمان  اإلجنابية 
الشباب  وإشراك  وغريها، 

فيها.
صحة  على  -  احملافظة 

الشباب العقلية.

توعية الشباب بالصحة اجلنسية 
عواقب  من  واحلدرّ  واإلجنابية 

االتصال اجلنسي غري ااَلمن.

تعزيز التغذية الصحية والرياضة.

حول  الشباب  وعي  زيادة 
اإلدمان.

ضد  الوقائية  األعمال  تعزيز 
كل أنواع اجلرائم.

حوادث  حول  الوعي  زيادة 
السري والوقاية منها.

صحة  حول  الوعي  زيادة 
الشباب العقلية.

الفصل الثالث | الشباب ورفاههم
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الفئة املستهدفة: 
15-29 شاملة.

التمويل:
عة بالتفصيل لتنفيذ اإلسرتاتيجية وخطط العمل واملتابعة والتقييم عن طريق  املوازنة موزرّ

مصادر خمتلطة )من املوازنة احلكومية وصناديق االحتاد األورويب والتربعات وغريها(.  
اجلهات الفاعلة: 

يقود قسم الشباب يف مديرية الشباب والرياضة تنفيذ السياسة، ويعاجل التنسيق على املستويني 
الوطين والدويل، وبني القطاعات احلكومية ومع األطراف املعنية األخرى، كاملنظمات غري 
احلكومية والقطاع اخلاص. وكذلك يتعاون جملس الشباب –بصفته هيئة مستقلة مؤلفة من 
أيضَا معه يف ختطيط  ق  والقطاع غري احلكومي- وينسرّ العامة  الوزارات واملؤسسات  ممثلي 

الربامج وتنفيذها وتقييمها.    
تقييم األثر: 

املوضوعة بطريقة كفوءة وتشاركية  واملؤشرات  والتقييم للمخرجات اخملططة  املتابعة  تكون 
ووفق النهج القاعدي على املستوى احمللرّي والوطين واألورويب. كما يتوجب وضع التقارير دورياً.
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حالة إقليم بنتالند يف الصومال )26(

املشكلة: حمدودية اخلدمات الصحية وصعوبة الوصول إليها    
اخلدمات الصحية غري كافية وهي مبعظمها »خدمات طوارىء يقدمها املاحنون«. أصابت 
احلرب األهلية 90% من البنية التحتية الصحية بالضرر، وسلبت معظم التجهيزات واإلمدادات، 
وقلرّصت عدد املمارسني الطبيني ونوعيتهم )طبيب واحد لكل 35000 مريض(. وقد ترك هذا، 
جمتِمعًا مع اخنفاض االستثمار يف الصحة )2،7% من املوازنة احلكومية(، الشباب حتت وطأة 
وعي صحي منخفض وحتت حمدودية الوصول إىل اخلدمات الصحية وصعوبته )21% فقط 
من الشباب يستخدمون مرافق الصحة العامة(، وزاد التعررّض للتهديدات الصحية، كاألمراض 
املناعة  نقص  وفريوس  جنسيًا  املنتقلة  واألمراض  والسل(  اإلسهال  )مثل  للشفاء  القابلة 
البشري/اإليدز وسوء التغذية والقات واخملدرات والعنف اجلنسي )ميارس ختان اإلناث على 
95% من الفتيات(. وتتفاقم هذه احلالة باملشاكل البيئية )ال حيصل سوى 24% من السكان 

على ماء آمن( والنفسية.  

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب )2008(.

اهلدف العام: متكني الشباب من الوصول إىل املعلومات والتعليم واخلدمات االستشارية يف 
جماالت صحة الشباب: 

ن الدعم الصحي الوقائي على شكل معلومات وتعليم  •  إنشاء مصلحة للصحة الشبابية تؤمرّ
وخدمات استشارية يف جماالت كالصحة اإلجنابية وتعاطي اخملدرات وسوء املعاملة اجلنسية 

واألمراض املنقولة جنسيًا.
ل لتعزيز الفرص التعليمية جلميع  •  زيادة مبادرات الصحة والتغذية يف املدارس. وهذا أيضًا تدخرّ

الشباب يف بنتالند وعلى مجيع مستويات النظام التعليمي.
• إقامة محالت بهدف القضاء على املمارسات التقليدية املؤذية مثل ختان اإلناث. 

• توفري معلومات وبيانات إسرتاتيجية حول وضع الصحة الشبابية وحتدياتها.
• حتسني وصول اخلدمات الصحية إىل الشباب البدو وغريهم من فئات السكان احملرومة.

•  تشجيع املبادرات اليت تسعى إىل احلدرّ من ختان اإلناث والعنف األسري والزواج املبكر 
واالغتصاب وغريها من أشكال العنف ضد الشابات.

الفئة املستهدفة: 
اإلعاقة  وذوي  البدو  الشباب:  تشمل  أولوية  ذات  جمموعات  مثانية  هناك  سنة.   30-15
واملتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز والنساء والعاطلني عن العمل واملهمشني 

رين داخليًا.   واملتسربني من املدرسة واملهجرّ
التمويل:

أنشئ صندوق وطين للتنمية الشبابية جلذب وإدارة وختصيص األموال اليت تقدمها احلكومة 
الت السياسة الوطنية  وجمموعات املساعدة الدولية والقطاع اخلاص واملهاجرين خلدمة تدخرّ

للشباب.  
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اجلهات الفاعلة: 
مل ُيذكر أي قائد رئيسي للسياسة الشبابية؛ كانت صياغة السياسة الوطنية للشباب حصيلة 
جهد مشرتك بني اجمللس الدويل للسياسة الوطنية للشباب ووزارة العمل والشباب والرياضة 
الوطنية  السياسة  تنفيذ  يتم  املدين.  اجملتمع  ومنظمات  األسرة  وشؤون  املرأة  تنمية  ووزارة 
للشباب عرب مقاربة متكاملة ومشرتكة بني القطاعات واالختصاصات لتنمية الشباب تضمن 
التنسيق عرب جمموعة  ويتم  الوطنية.  والربامج  السياسات  الشباب مندجمة يف  أنرّ مسائل 
ومنظمات  الدولة  وزارات  املعنية:  األطراف  متثرّل مجيع  للشباب  الوطنية  السياسة  تنسيق 
اجملتمع املدين ومنظمات التنمية الدولية والقطاع اخلاص والشباب. ختدم شبكة شباب بنتالند 
بوصفها منربًا وطنيًا/تشبيكيًا ملنظمات اجملتمع املدين، وُعينت نقطة ارتباط شبابية من قبل 

الوزارات لتنسيق االستجابة الوزارية الحتياجات الشباب.      
 تقييم األثر: 

تكون املتابعة والتقييم عن طريق جمموعة مراقبة السياسة الوطنية للشباب اليت يتمثرّل فيها 
الشباب. وتتم مراجعة السياسة الوطنية للشباب كل 4 سنوات.
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حالة األردن )27(

املشكلة: فشل الربامج الصحية يف تلبية احتياجات الشباب بفعالية    
من   %25 )بني  التدخني  بـ:  تتعلق  أنها  الرئيسية على  الشبابية  الصحة  إىل مسائل  ُينظر 
الوقائي  الصحي  الوعي  وحمدودية  الوزن  وزيادة  والكحول  واخملدرات  الذكور(  املراهقني 
وممارساته واجلهل بالصحة اإلجنابية. يعترب 35% من الشباب أنرّ برامج التوعية احلالية املتعلقة 

باملسائل املذكورة آنفًا غري فعالة.     

ملخص
السياسة: اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن )2009-2005(.

اهلدف العام: تشجيع مشاركة الشباب يف تلبية احتياجات الشباب يف الصحة العقلية.
اع القرار واجملتمع باحتياجات الشباب، ال سيما النفسية منها. • توعية أولياء األمور وصنرّ

• إشراك الشباب من أجل حتديد احتياجاتهم النفسية وتلبيتها بفعالية.
• توسيع اخلدمات الصحية النفسية املتوفرة حاليًا للشباب وتعزيزها.

•  تأمني خدمات الصحة النفسية االستشارية واملتقدمة للشباب ذوي االحتياجات اخلاصة، 
وتقوية مشاركتهم يف احلياة اجملتمعية.

•  خلق فرص جديدة جلميع الشباب ليخططوا أعمااًل ومبادرات اخلدمات اإلجتماعية ويشجعوا 
على القيام بها استجابة لتحدياتهم وللفرص اجملتمعية.

الفئة املستهدفة: 
12-30 سنة. هناك أربع شرائح عمرية مستهدفة: )15-12(، )18-16(، )22-19(، )30-22(.  

اجلهات الفاعلة: 
وتقييمها  ومراقبتها  اإلسرتاتيجية  تنفيذ  تنسيق  مبسؤولية  للشباب  األعلى  اجمللس  يتمتع 
األطراف  من  وغريها  املدين  اجملتمع  ومنظمات  األخرى  الوزارات  مع  بالتعاون  ومراجعتها 
املعنية مبا يف ذلك الشباب. واجلهات التالية هي أيضًا جهات فاعلة: املنرب الوطين للشباب 
املقرتح والذي سيعمل مبثابة إطار متكيين لرعاية تشبيك جمموعات اجملتمع املدين؛ وجمموعة 
لشؤون  الوزارات  من  مشرتكة  وجلنة  التنفيذ؛  م  تقدرّ حول  اآلراء  لتقدمي  للشباب  استشارية 

الشباب لتعزيز العمل والتقييم متعدد القطاعات ومتعدد االختصاصات.
 تقييم األثر: 

ُتراجع اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب بعد مخس سنوات.
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الموضوع السادس | إساءة استعمال المخدرات

حالة فنلندا )28(

املشكلة: زيادة اإلدمان على اخملدرات والكحول 
ل زيادة تعاطي اخملدرات املرتافقة مع مشاكل عقلية بني أولياء األمور تهديدات لصحة  تشكرّ
األطفال والشباب ومنورّهم اآلمن. على الرغم من أنرّ 80% من الشباب يشعرون أنرّهم بصحة 
االكتئاب  نتيجة  اخملدرات  لتعاطي  متزايد  يتعررّضون على حنو  الشباب  فإنرّ مخس  جيدة، 

والصعوبات االجتماعية-االقتصادية.

ملخص
السياسة: قانون الشباب الفنلندي؛ برنامج سياسة األطفال والشباب 2015-2012.

اهلدف العام: اختاذ تدابري وقائية لضمان رفاه األطفال والشباب وصحتهم.
التدخالت على املستوى الوطين: 

ا جمتمعيًا عن طريق أطٍر شبابية ثقافية  •  دعم هوايات بعيدة عن اخملدرات واليت تبين حسرّ
ورياضية.

•  ترويج العمل املتعلق بتعاطي اخملدرات والصحة العقلية وتطويره بوصفه شكاًل من العمل 
الشبايب.

• الرتويج للمشاريع التنموية الناجحة لتشجيع املمارسات اجليدة.
• تقدمي بدائل بعيدة عن اخملدرات للمجموعات املعررّضة خلطر اإلدمان.
• تعزيز تدابري احلماية من تأثريات الكحول والتدخني واخملدرات والقمار.

• الوقاية من التأثريات املؤذية لسوء استعمال أولياء األمور للمواد اخملدرة على األطفال واحلدرّ منها
•  صيانة صحة أولياء األمور العقلية، وضمان قبوهلم للعالج يف حال اإلدمان على اخملدرات، وتعزيز 

الدعم ألطفاهلم، وتعزيز قدرة املهنيني على التعامل مع هذه احلاالت.
التدخالت على املستويني اإلقليمي واحملّلي:

•  ضمان توفر اخلدمات الصحة العقلية واخلدمات اخلاصة باإلدمان وباملبتدئني يف تعاطي اخملدرات 
والوصول إليها.

• دعم األطفال وأولياء األمور عندما يعاين األولياء من اإلدمان أو من مشاكل الصحة العقلية.
• االنتباه إىل أهمية التمييز املبكر الضطرابات الطعام يف املدارس والنوادي.

ر خدمات الدعم واإلرشاد حول استخدامها. • ضمان توفرّ

الفئة املستهدفة: 
0-29 سنة. هناك مخس فئات عمرية مستهدفة: )6-0(، )12-7(، )17-13(، )24-18(، )25-

ا الفئات ذات األولوية فهي الواقعة يف عمر )7-29( والفتيان يف الصفوف العليا من  29(. أمرّ
التعليم املهين الثانوي. 
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التمويل:
اإلدارية  والفروع  للوزارات  السنوية  املوازنات  من  للشباب  الوطنية  السياسة  أنشطة  اخملتلفة، ومن قسم السياسة الشبابية لدى وزارة الرتبية والثقافة، ومن جهات فاعلة أخرى، متورّل 
معونات  شكل  على  منها  األموال  ص  اليت ختصرّ األوروبية  اهليكلية  الصناديق  ذلك  يف  مبا 

ملنظمات الشباب وعملهم.    
اجلهات الفاعلة: 

تقود وزارة الرتبية والثقافة عمل الشباب وسياستهم. املكاتب احلكومية يف املقاطعات هي 
ق  سلطات إقليمية تقوم الوزارة معها بتعديل أهداف املصاحل الشبابية يف كل مقاطعة، وتنسرّ
السياسة الوطنية للشباب على املستويني الوطين واإلقليمي. تتضمن اجلهات الفاعلة األخرى: 
الشباب( ومنظمات  الشبابية )مثل اجمللس االستشاري لشؤون  والبلديات واألطر  الوزارات 
د على أدوراها على مستوى املقاطعات واألقاليم يف السياسة الوطنية  اجملتمع املدين اليت ُشدرّ
للشباب. جيري التعاون العابر للقطاعات بني السلطات احمللية. وهذه األخرية لديها شبكة 
إلرشاد الشباب وخدمتهم تتمثل فيها اإلدارات احمللية للرتبية والرعاية االجتماعية والصحية 

والشبابية؛ ومن إدارات العمل والشرطة.       
تقييم األثر: 

من أجل القيام مبقارنات وطنية ودولية حول التطورّر احلاصل. ُتراَجع السياسة كل أربع سنوات.يتمرّ تقييم سنوي شامل للسياسة الوطنية للشباب وللموازنة استنادًا إىل مؤشر مراقبة النتائج 
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حالة األورغواي )29(

املشكلة: عدم االهتمام مبشكلة إدمان الشباب على اخملدرات  
البدء  عند  العمر  متوسط  يبلغ  واليت  استخدامًا  األكثر  املادة  هي  الكحول  األورغواي  يف 
: أكثر من 50% يتعاطون  باستخدامها 12،8 سنة. يربز مسح أستهدف طالب املرحلة الثانوية أنرّ
الكحول، و40% يستعملون التبغ مررّة يف حياتهم، و18،3% أصبحوا مدخنني منتظمني- معظمهم 
نساء- و40% يتعاطون املارجيوانا. واستعمال احملفزات، كالكوكايني وغريه من اخملدرات غري 

املشروعة، موجود أيضًا ولكن على حنو هامشي نسبيًا.

ملخص
السياسة: اخلطة الوطنية للشباب )2015-2011(.

الرعاية  إىل  اخملدرات  يتعاطون  الذي  الشباب  وصول  وتعميق  توسيع  العام:  اهلدف 
دي اخلدمات الصحية واجملتمعية من القطاعني  واملعاجلة وحتسني جودتهما، عن طريق مزورّ

العام واخلاص.

التدخلاخملرجات )حبلول 2015(األهداف احملّددة

متعاطي  الشباب  قدرة  •  ضمان 
)العائلة  ومعيليهم  اخملدرات 
إىل  الوصول  على  وغريها( 

اخلدمات.
•  ضمان أن تكون املوارد يف متناول 

الشباب بفعالية.
واإلحالة  اإلحالة  أدوات  •  تقوية 

العكسية وخدماتها.
على  احمللية  القدرات  •  تقوية 
عن  الناجتة  املشاكل  معاجلة 
العقاقري ذات أثر على السلوك.

اخلدمة   دي  مزورّ مجيع  •  تقدمي 
من  املشمولة  العناية  خلدمات 
احمللية  اإلدارة  )أجهزة  ديلوس 

املؤقتة من اخملدرات( بفعالية.
)ديلوس(  أجهزة   5 •  تركيب 
حملية يف مونتيفيديو وكينلونس 

مدة سنة على األقل.
األقل  على  شاب   300 ى  •  تلقرّ

الرعاية من اآلليات اجملتمعية
•  إجناز رسم خارطة طريق حملية 
والرعاية  لإلحالة  )ديلوس( 
هذه  يف  اخملدرات  ملتعاطي 

املنطقة.

ملكافحة  الرعاية  خدمات  •  دعم 
مراكز  طريق  عن  اخملدرات 
أيام  تعمل 24 ساعة/7  اتصال 
متعددة  رعاية  فرق  وتأمني 

االختصاصات للمرضى.
•  العمل قانونياً على سياسة التبغ 
األدوات  وتقويـة  القائمـة، 
املؤسساتية والقانونية مبا جيعلها 
مستدامة، ودمج اإلسرتاتيجيات 
التعليميـة يف مياديـن التعليم 

واإلعالم.
•  دعم األجهـزة املؤقتة حىت تدير 
حمليـاً.  اخملـدرات  مشـكلة 
وتشـخيصها حمليـاً من أجل 
املشـاركة احمللية وحتديد املوارد 

واحلماية.
•  تنصيب وتطوير مصاحل صحية 
حمليـة كفؤة ملعاجلة متعاطي 
جلعلها يف  والوسطاء  اخملدرات 
ولتقويـة  اجلميـع  متنـاول 
عرب  االجتماعـي  التماسـك 

الطرق االجتماعية واملشورة.
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الفئة املستهدفة: 
14-29 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
د هيئة الشباب التابعة جمللس السياسة االجتماعية السياسة الوطنية للشباب بطريقة  حتدرّ
تشاركية. مل ُيذكر أي قائد رئيسي للعملية. الالعبون الرئيسيون هم: جملس الشباب االحتادي 
ل من قبل أقسام خمتلفة للشباب، هيئة جملس السياسة االجتماعية الشبابية اليت  املشكرّ
تعمل على املستوى اإلسرتاتيجي، الوحدات احلكومية  القطاعية واحمللية واليت تعمل على 
التنسيق متعدد  التشغيلي، جهات حكومية أخرى ومنظمات اجملتمع املدين. يكون  املستوى 
وثنائي عن طريق أمانة فنية تعمل بوصفها رأس الدعم الرسمي للمعهد الوطين للشباب.          

تقييم األثر: 
اإلسرتاتيجي  للتنسيق  املشرتكة  اللجنة  قبل  من  منتظم  بشكل  التنفيذ  وتقييم  متابعة  تتم 

الشبايب وبطريقة تشاركية واستنادًا إىل مؤشرات تقاس بانتظام. 
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حالة سوازيالند )30(

املشكلة: نقص التوعية عن اخملدرات وإعادة التأهيل للشباب املدمنني  
النفسي ملعاجلة متعاطي اخملدرات غري مالئم وتنقصه الربامج  يعترب املركز الوطين للطب 
التأهيلية املوجهة للتخفيف من تأثريات تعاطي اخملدرات. على الرغم من اكتشاف أنرّ %34 
من الشباب كانوا يتعاطون اخملدرات اخملتلفة بدءًا من أعمار 10-19 سنة، فإن 60% من هؤالء 
يتعاطون الكحول، و32،8% التبغ، و8% يتعاطون غريها من اخملدرات )دراسة يف العام 2002(.  

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف سوازيالند 2009.

اهلدف العام: تقليص الزيادة يف تعاطي اخملدرات بني الشباب، وتأمني مرافق صحة نفسية 
مالئمة للشباب تقوم بالدور البارز يف هذه اجلهود.

التدخلاهلدف احملدد

توعيـة  محـالت  •  إقامـة 
اخملدرات  أثر  حول  للشباب 
والكحول وتقدمي تدابري للحد 
مـن إدمان الشـباب على 

الكحول واخملدرات.
إطـار سياسـة  •  مراجعـة 
اخملـدرات الوطنية لتتناول 
الشـباب  تعاطي  مسـائل 
تأهيلهم  وإعادة  للمخدرات 

وتشغيلها. 

إنشاء وحدة يف املركز الوطين للطب النفسي ويف السجون 
لتأمني إعادة التأهيل واملشورة حول اإلدمان على اخملدرات 

والكحول.

الشباب  إدمان  لتقليص  قة  منسرّ عامًة  محلة  وتنفيذ  تطوير 
على اخملدرات ولتوجيه طاقات اجملتمع وموارده بفعالية إىل 

معاجلة األسباب العميقة لإلدمان على اخملدرات.

تيسري تأمني املعلومات واخلدمات االستشارية وبرامج التوعية 
اليت تسلرّط الضوء على خماطر اخملدرات.

تقدمي روادع للكحول وتعاطي اخملدرات:
-  زيادة الضرائب على الكحول واملنتجات املتعلقة به.

-  تشجيع ممارسة املزيد من احليطة واملتابعة على بيع املنتجات 
املستخدمة يف اخملدرات املصنرّعة.

- تطبيق عقوبات أشد صرامة على منتهكي قانون اخملدرات.

الفئة املستهدفة: 
15-35 سنة.

التمويل:
توفر مديرية شؤون الشباب األموال واملوارد لإلسرتاتيجية الوطنية للشباب. أما إذا ما أصبح 
قهما. التمويل اخلارجي ممكنًا، فتدير سياسٌة خاصة باملساعدات موارد املساعدة واملساءلة وتنسرّ
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 اجلهات الفاعلة: 
تقود مديرية شؤون الشباب ضمن وزارة شؤون الرياضة والثقافة والشباب مع جلنة مشرتكة 
من الوزارات )تابعة هلا( تنفيذ السياسة الوطنية للشباب؛ مع إشراف نائب رئيس جملس 
الوزراء ورقابة جلنة احملفظة الربملانية لشؤون الشباب، واالحتاد الوطين للشباب واملنرب الوطين 
ق اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب مع اللجنة املشرتكة من الوزارات،  للشباب. وهي أيضًا تنسرّ
واليت تراقب التنفيذ وأداء اجمللس الوطين للشباب يف تنفيذ الربامج وإقامة شراكات وجمالس 
إقليمية والتشاور مع الشباب، وغري ذلك. تشمل األطراف املعنية األخرى احتاد تنمية الشباب 
الذي يعمل مبثابة جلنة استشارية غري حكومية حول مسائل الشباب، ومراكز الشباب وأطرهم 
ع العمل على املستويات احمللية والريفية واحمليطة باملدن، والقطاع اخلاص الذي يعزز  اليت تشجرّ

فرص الشباب عن طريق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.          
تقييم األثر: 

تتم املتابعة والتقييم عن طريق مؤشرات أداء وعملية تشاركية مع اجلهات الرئيسية واملستفيدين 
لون املنرب الوطين للشباب. تراجع السياسة الوطنية للشباب كل مخس سنوات.  الذين يشكرّ
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الموضوع السابع | الفتيات والشابات

حالة الكونغو )31(

املشكلة: عدم املساواة بني اجلنسني؛ العنف ضد الشابات 
التأثريات مسائل تعررّضت الشابات يف الكونغو خالل النزاع الذي استمر طيلة السنوات العشر املاضية ألذى  واالغتصاب. وتشمل  واالستعباد اجلنسي  واإلساءة اجلسدية  العنف  نتيجة 
وإصابات  فيها  مرغوب  غري  محل  وحاالت  البشري/اإليدز  املناعة  نقص  )فريوس  صحية 
وغريها(، ومشاكل نفسية )صدمات ورفض اجتماعي وغريها(، وحتديات قانونية وأمنية )ضعف 
السلطة القضائية وتدينرّ محاية الضحايا وغريها(، ومسائل اقتصادية )تدينرّ التمكني وإعادة 

دمج الضحايا إخل.(. تفاقم القيم الثقافية والقوانني التمييزية وفقدان التضامن النسائي.

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف الكونغو 2009.

اهلدف العام: تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على العنف.
امليدان: الشباب والنوع االجتماعي.

التدّخل اهلدف احملدد

يف  اجلنسني  بني  املساواة  حول  سياسة  تنفيذ  تيسري 
ميدان الشباب.

تعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء 
النوع  أساس  على  العنف  على 

االجتماعي.

توعية الشباب من أجل بيئة تشجع املساواة والعدالة 
سيما  ال  العنف،  أشكال  كل  على  القضاء  أجل  ومن 

العنف اجلنسي ضد النساء.

غري  واملنظمات  واحلركات  اجلمعيات  عمل  تعزيز 
الشبابية ذات الصلة. احلكومية 

تعزيز الوصول املتساوي إىل التعليم للفتيان والفتيات 
واحملافظة على تسجيل الفتيات احلوامل يف التعليم.

تعزيز مشاركة الفتيات يف اجلمعيات واحلركات الشبابية 
واحلياة الوطنية.
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الفئة املستهدفة:
ترتاوح الفئة العمرية بني 15 و35 سنة. الفئات األخرى املستندة إىل اجلنس واإلقامة والتعليم 
الريفيون/احلضريون،  املتعلمني،  املتعلمون/غري  الشباب:  هي  العائلية  واحلالة  والصحة 
الناشطون/اخلاملون جنسياً، املتزوجون /العازبون، الذين يعانون من صعوبات، املتعايشون مع 
رون داخليًا، الالجئون إىل اخلارج، املتعايشون مع  إعاقة، يعيشون يف الشارع، اليتامى، املهجرّ
فريوس نقص املناعة البشري أو األمراض املنتقلة جنسيًا، الفتيان/الفتيات، إخل. مع إعطاء 

األولوية للفئات األكثر عرضة للخطر.
اجلهات الفاعلة: 

ق وزارة الشباب والرياضة تنفيذ االسرتاتيجية عرب وضع خطط عمل متكاملة ممورّلة من  تنسرّ
اخلطة اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب. ويتمرّ التنفيذ بطريقة ال مركزية مشرتكة بني القطاعات 
على املستوى الوطين واحمللي وعلى مستوى املقاطعة. اجلهات الفاعلة األساسية يف العملية 
هي: 1- جلنة توجيهية مشرتكة من الوزارات تعمل مبثابة منرب سياسي للشباب. 2- جلنة فنية 
الذي  للشباب  الوطين  اجمللس  املتعددة. 3-  القطاعات  بني  والتقييم  التجارب  تبادل  تتبع 
يشجع حوار الشباب والتشاور فيما بينهم. 4- الشبكات واحلركات واجلمعيات األهلية اليت 

ه اخلطط ومتورّهلا.  ع تطوع الشباب ومشاركتهم. 5- احلكومة اليت توجرّ تشجرّ
تقييم األثر: 

مستوى  وعلى  والوطين  احمللي  املستوى  على  دورية  اجتماعات  التنفيذية  اهلياكل  تعقد 
مؤشرات  إىل  استنادًا  التقييمات  وجتري  املمارسات،  وأفضل  املراجعات  وتتبادل  املقاطعة، 
رئيسية، وتنتج تقارير النشاط، وحتللها. جترى مراجعة يف منتصف املدة وتقييم يف نهاية اخلطة 
لتقييم التنفيذ وتوجيه اجلهود املستقبلية. تتمرّ مشاركة األطراف املعنية بالنتائج عن طريق 

موقع إلكرتوين وقاعدة بيانات الشباب وأدوات أخرى.
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حالة أنتيغوا وباربودا )32(

املشكلة:  األعراف االجتماعية واملمارسات الثقافية اليت تدعم التمييز على 
أساس اجلنس  

تثري 'اجلنسانية'، اليت تظهر على شكل صور سلبية وقوية من العنف والنشاط اجلنسي يف 
وسائل اإلعالم، العنف واالحتقار جتاه النساء. ويفاقم الفقر والتحديات التعليمية والدعارة 

ة هذه املشكلة.  والعنف األسري واملسائل التشريعية من حدرّ

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف أنتيغوا وباربودا.

اهلدف العام: تشجيع ثقافة ُينظر فيها إىل الشابات والشباب على أنهم متساوون، ومينحون 
فرصًا متساوية، وأدوات للبحث عن عالقات ُمرضية وهادفة مع بعضهما بعضًا.

اإلسرتاتيجيات:
1- العمل على خلق بيئة تعزز املساواة بني اجلنسني وتشجع العالقات اإلجيابية والداعمة بني 

الشباب والشابات.
طة  املنمرّ الثقافية  واملمارسات  االجتماعية  األعراف  وتغيري  اجلنسني  بني  العدالة  2-  تعزيز 

جنسيًا.
3- الدفاع عن احلق يف الوصول املتكافئ إىل الفرص التعليمية.

4- تعزيز املهارات والتدريب املهين كوسيلة للحدرّ من فقر النساء.
5- تشجيع ثقافة داعمة لدور النساء يف صنع القرار على املستوى الوطين.

6- تشجيع ثقافة املسؤولية اجلنسية بني الشباب وتعزيز اإلخالص بوصفه قيمة ثقافية.

التدخالتاهلدف احملدد لإلسرتاتيجية رقم 2

النقدي لإلعالم يف حتسني املساواة بني  الدور  •  تعزيز 
اجلنسني.

•  دعم العمل اجملتمعي الذي يرقى بالعالقات بني اجلنسني.
•  تشجيع الربامج اليت تساعد الفتيان على تشكيل أفكار 

إجيابية عن العالقات بني اجلنسني وعن أنفسهم.
•  دعم حقوق االنتقال وبرامج التدريب اليت تساعد يف 

تكوين الشخصية وتدخل قيم املساواة بني اجلنسني.
•  تطوير املبادرات اليت تعاجل العنف على أساس النوع 

االجتماعي.
• تعزيز املساواة بني اجلنسني بوصفها مبدأ ناظمًا للحياة.

املراهقات  األمهات  تعليم  •  تشجيع 
بوصفه حقًا قانونيًا هلن.

حول  التشريعي  اإلصالح  •  تشجيع 
وسوء  األطفال  معاملة  سوء 
املعاملة اجلنسية والدعارة والعنف 

األسري واإلجهاض.
• تعزيز التدريب وفرص التشغيل. 

• إجراء دراسات وطنية عن الشابات.
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الفئة املستهدفة:
املدرسة   ،)4-0( املدرسة  قبل  فئات:  اىل  وتنقسم  سنة؛  و35   0 بني  العمرية  الفئة  ترتاوح 
االبتدائية )5-11(، املراهقون/ الشباب البالغون )18-35(. العمر ذو األولوية هو بني 12 و30؛ 
والفتيات  املراهقات  واألمهات  والشباب  والفتيان  والشابات  الفتيات  هو  املستهدف  النوع 

احلوامل والشابات ذوات االحتياجات اخلاصة. 
التمويل:

ع األطراف املعنية على زيادة مساهماتها.    ن مديرية شؤون الشباب األموال وتشجرّ تؤمرّ
اجلهات الفاعلة: 

وإقليمية  وطنية  إسرتاتيجية  حتالفات  ترعى  وهي  العملية.  الشباب  شؤون  مديرية  تقود 
ر عمل األجهزة كاجمللس الوطين للشباب  ودولية؛ وتدعم برامج ونشاطات كسب التأييد، وُتيسرّ
ل اللجنة التوجيهية للتنمية الشبابية الوطنية. وهذه األخرية تشمل  واجملالس اجملتمعية وتشكرّ
الشباب ووزارات الدولة والوكاالت ومنظمات التنمية الشبابية التمثيلية. وهي تقوم بتصميم 
اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب، واملتابعة والتقييم، والتنسيق مع األطراف املعنية كاحلكومة 
الدينية  واملنظمات  املدين  اجملتمع  ومنظمات  احلكومية،  غري  واملنظمات  اخلاص  والقطاع 

والشباب واملنظمات الشبابية. 
تقييم األثر: 

تكون املتابعة والتقييم للسياسة الوطنية للشباب على أساس األهداف واملؤشرات املوضوعة 
بطريقة تشاركية. تتم مراجعة السياسة الشبابية كل 5 سنوات. 
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حالة اليمن )33(

املشكلة: الزواج واحلمل املبكران 
يزيد الزواج املبكر من تعررّض الشابات للخطر والتمييز على أساس اجلنس يف اليمن. معدل 
الوفاة املرضية بني األمهات هو 365 لكل 100.000 والدة حية. وغالبًا ما يتأثر هذا املعدل باحلمل 
املبكر الذي يصل إىل 56،3% بني املراهقات و83،7% بني الشابات البالغات. وتتفاقم املشكلة 
مع حمدودية وصول الشابات اليمنيات إىل العمل والتعليم والقدرة على االنتقال والتسليف 

وصنع القرار واحلقوق القانونية.

ملخص
السياسة: اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب واألطفال يف اليمن. 

اهلدف العام: خطة وطنية تستهدف احلد من احلمل املبكر واملباعدة بني الوالدات.

التدخالت / النشاطاتاألولويات

الفتيات  اهلادفة إىل تشجيع  املبادرات  تقوية 
على متابعة تعليمهن الثانوي.

وكمًا،  نوعًا  اإلناث  مدارس  توزيع  1-  زيادة 
العدالة يف  يؤدي إىل  أن  والذي من شأنه 

املناطق الريفية واحلضرية.
2- ختصيص وظائف وحوافز للمعلمات.

3- تقدمي حوافز مادية ومعنوية للطالبات.

خماطر  حول  وطنية  توعية  حبملة  القيام 
الزواج املبكر.

القيام حبملة توعية مكثفة عن طريق التواصل 
املباشر وغري املباشر.

تشكيل جلنة من املؤسسات ذات الصلة لتقدمي اقرتاح تشريع حلدرّ أدىن لسنرّ الزواج.
اقرتاحات.

مدرسية  برامج  طريق  عن  الشباب  توعية 
حول خماطر الزواج املبكر.

نشاطات  يف  اإلجنابية  الصحة  مبادئ  دمج 
على  خاص  تركيز  مع  املدرسية  الصحة 

خماطر الزواج املبكر.

توسيع خدمات الصحة اإلجنابية لتشمل مجيع 
الشباب.

1-  تأمني خدمات الصحة اإلجنابية مع الرتكيز 
ورعاية  األسرة  تنظيم  خدمات  على 

األمومة والتعليم الصحي.
األمراض  الوعي حول  زيادة  2-  العمل على 
املناعة  نقص  فريوس  وراثيًا،  املنتقلة 

البشري/اإليدز والوقاية منها.
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تقوية الوظائف اليت تشغلها النساء؛ وتشجيع 
دجمهن يف العمل.

تفعيل إسرتاتيجية النساء وتنفيذها.

املؤشر: ختفيض معدل الوفاة بني األمهات إىل 212,5 لكل 100.000 والدة حية حبلول 2015. 

الفئة املستهدفة:
0–24 سنة. 3 مراحل عمرية: من الوالدة إىل الطفولة املبكرة )0-5(، املدرسة )6-14(، املراهقة 

 .)24-15(
التمويل:

مصادر التمويل حمددة من الربامج/املشاريع القائمة؛ واحلكومة وشركاء التنمية.   
اجلهات الفاعلة: 

مل ُيذكر طرف قائد واحد، بل يوصى بتشكيل هيئة جديدة. وتشمل األطراف املعنية األخرى: يتمرّ التنسيق بني العديد من اهليئات احلكومية مبا يف ذلك وزارة الشباب والرياضة، ومع ذلك 
على  والشباب  لألطفال  جلنة  تساعد  والشباب.  اخلاص  والقطاع  املدين  اجملتمع  منظمات 
التعاون بني عدد من الوزارات والقطاعات واالختصاصات وعلى مراقبة التنفيذ؛ يعمل املنرب 
ن  الوطين لألطفال والشباب بوصفه منربًا للمنظمات غري احلكومية لألطفال والشباب؛ تؤمرّ
اللجنة الوطنية االستشارية للشباب منربًا شبابيًا لتبادل وجهات النظر. جتدر اإلشارة إىل أن 
ن خطط عمل على املستوى الوطين وعلى مستوى احملافظات.                السياسة الوطنية للشباب تؤمرّ

تقييم األثر: 
تكون املتابعة والتقييم عن طريق جلنة مشرتكة من الوزارات عرب تدقيقات سنوية. ُتراجع 

اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب كل 4 سنوات.
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الموضوع الثامن | جنوح األحداث

حالة بلغاريا )34(

املشكلة:  ارتفاع مستوى اجلرمية بني األحداث واخنفاض مشاركة الشباب يف 
الوقاية منها  

حتكم احملاكم البلغارية سنوياً على 17500 شاباً ممرّن ترتاوح أعمارهم بني 14 و29 سنة، وهم ميثرّلون 
القانون  بتنفيذ  الثقة  واخنفاض  القانوين  الوعي  قلرّة  لكنرّ  احملكومني.  جمموع  من   %57،7

والسلطات القضائية واحرتامهما تعيق مشاركة الشباب الفعالة يف احلد من اجلرمية.

ملخص
السياسة: اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب 2012-2020؛ قانون الشباب.

اهلدف العام: تعزيز املشاركة الفعالة للشباب يف منع اجلرمية، وال سيرّما جرائم الشباب.

التدخل النتيجة اهلدف احملدد

• تنظيم محالت إعالمية وتربوية.
•  إدخال تغيريات تشريعية من أجل التأثري الفعال 
وتدابـري وإجـراءات وقائية تتوافـق مع عمر 
الشباب الذين ارتكبوا جنحة وتضمن حقوقهم.

الذين  الشباب  دمج   إعادة  خدمات  •  توسيع 
كانت  إذا  والسيما  وحتسينها،  جنحة  ارتكبوا 

على أساس جمتمعي.
متنوعة  مؤسسات  من  اختصاصيني  •  تدريب 
اليت  واملهارات  واملعارف  املواقف  لتطوير 
تساعد  الشباب الذين ارتكبوا جنحة والشباب 

الذين يعانون من مشاكل سلوكية. 
لغة  إىل  استنادًا  مؤسسي  وتفاعل  ِفَرق  •  تقدمي 
اجملرمني  مع  العمل  عند  املصادر  وفهم  مهنية 

الشباب.
•  توجيه برامج رياضية للوقاية من جنوح الشباب 

وإعادة تأهيلهم اجتماعيًا.
ألعمال  املثرية  »الرياضة  ملنع  برامج  •  تنظيم 

الشغب«.
•  حشد اجملتمعات احمللية يف جهود الوقاية من جنوح 

األطفال واألحداث وإعادة دمج اجملرمني.

عمل  مناذج  تقدمي 
اجيابية للحد من 

جنوح األحداث.

اشـراك الشباب 
يف العمل لتخفيض 
حـوادث  عـدد 

السري.

ختفيـض عـدد 
الـيت  اجلرائـم 
يرتكبها الشباب.

السـلطات  إشـراك 
ومنظمـات  احملليـة 
الشـباب واإلعـالم يف 
اليت  احلد مـن اجلرائم 

يرتكبها الشباب.
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•  حتسني الوصول إىل العدالة واملساعدة القانونية 
النوعية.

•  تشجيع مشاركة الشباب الفعالة يف برامج الوقاية 
ومحالتها.

الشباب  بني  الثقة  بناء 
وإنفاذ القانون.

•  تنظيم برامج السالمة الطرقية يف املدارس ويف 
مراكز التواصل الشبايب.

شبابية  ثقافة  تطوير 
حول السالمة الطرقية.

الفئة املستهدفة: 
15-29 سنة.

التمويل:
األوروبية ،إخل.  يتمرّ تأمني األموال من مصادر متنوعة: املوازنة احلكومية واملوازنات البلدية والصناديق اهليكلية 

اجلهات الفاعلة: 
على  القطاعات  متعددة  بطريقة  والتنسيق  التنفيذ  والعلوم  والشباب  الرتبية  وزارة  تقود 
املستوى الوطين واإلقليمي واملناطقي والبلدي. وتتميز العملية بالتشاركية مع جمالس الشباب 
ومنظماتهم اليت تعمل عن قرب مع السلطات املركزية واإلقليمية واحمللية يف صياغة السياسات 

وتنفيذها وتقييمها.   
 تقييم األثر: 

ملعلومات  الوطين  النظام  ذلك  يف  يدعمه  األثر،  تقييم  على  السنوي  الشباب  تقرير  ز  يركرّ
الوطين  املستوى  على  ومراقبتها  الشباب  سياسات  مراقبة  ل  يسهرّ األخري  وهذا  الشباب. 

واإلقليمي واملناطقي واحمللي. 
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 )WPAY( أمثلة عن الخيارات السياساتية في إطار برنامج العمل العالمي للشباب

حالة غامبيا )35(

املشكلة: نقص إرشاد الشباب يف جمال العلم 
البطالة، إىل معدل عال من اجلرمية. هناك حاجة اىل أدرّت هشاشة وضع الشباب احلادة، واليت يعزرّزها فقٌر يصل إىل 70% بني الشباب واخنفاض  ل  التعليمية وارتفاع معدرّ املستويات 

تعزيز االرشاد الذي يساهم يف احلد من اجلرمية.

اهلدف العام: الوقاية من اجلرمية عن طريق نصح الشباب.
اإلسرتاتيجيات:

• تأمني االرشاد للشباب إضافًة إىل الفرص االقتصادية والتعليم والعمل املهين.
•   إعطاء األولوية إلقامة برامج ما بعد املدرسة ومساعدة الشباب على االخنراط يف نشاطات 

ع الثقة بالنفس. تسيطر على العدوان وتعاجل النزاع وتشجرّ
•   ضمان الوصول إىل برامج مللىء وقت الفراغ كاأللعاب والرياضة واملناسبات الثقافية والرتفيه 
واخلدمة اجملتمعية ألنرّ ذلك أساسي يف منع اجلرمية وتعاطي اخملدرات وغريها من أشكال 

السلوك السليب.
ب  ني التفاهم بني الشباب ومع البالغني بهدف استئصال التعصرّ •  وضع برامج تعزرّز التسامح وحتسرّ

اإلثين والديين وكل أشكال التمييز.
•  ضمان مشاركة منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدينية واملتطوعني والشخصيات املشهورة 

والسياسيني وشخصيات السلطة املعروفني يف العمل الشبايب.
الني يف عملية بناء السالم. • ضمان أن يكون الشباب مشاركني فعرّ

ع الشباب على رفض اخملدرات وقبول التعليم ودعم املهارات  •  إعطاء األولوية لربامج تشجرّ
والتشغيل الذايت.

الفئة املستهدفة: 
13-30 سنة. ويف ظروف خاصة، ميكن إستهداف أعمار أخرى. 

اجلهات الفاعلة: 
ق اجمللس الوطين للشباب التنفيذ حتت إشراف  تقود وزارة الشباب والرياضة العملية. وينسرّ
مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الوزارات واجلهات احلكومية األخرى واألطر الشبابية 
ومنظمات اجملتمع املدين والشركاء يف جمال التنمية والقطاع اخلاص من أجل عملية التنفيذ 

بطرق متعددة.
التمويل:

شركاء التمويل التقليديون للحكومة الغامبية هم وكاالت األمم املتحدة وأمانة سر الكومنولث. 
التمويل غالباً ما يكون خمصص لغاية معينة ويكون مشرتك مع منح فردية أو مع القطاع 

اخلاص خالل نشاطات سنوية.
 تقييم األثر: 

جتري املتابعة والتقييم على املستوى الوطين واإلقليمي واحمللي. وجيري البحث املتعلق باخلط 
م.   املرجعي عند بداية التنفيذ، وتتبعه دراسات وبيانات لتقييم التقدرّ



الفصل الثالث   |      59

حالة باربادوس )36(

املشكلة: عصابات الشباب 
يف باربادوس، يتزايد عمل العصابات )حتديدًا، عصابات بالدز وكريبس ويونغ غنز وكونرتي بويز 
النظرية  اجملموعات  تتناقص  اليت جتنرّد أعضاًء شبابًا فيها؛ يف حني  وسيلربيتيز وغوثيكس( 

اإلجيابية اليت حتث تقليديًا الشباب على اتباع قواعد السلوك وأعرافه املقبولة اجتماعيًا.

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف باربادوس.

على  الشباب  مساعدة  طريق  عن  متثرّله  ما  وكل  العصابات  انتشار  منع  العام:  اهلدف 
االنضمام جملموعات ذات أثر اجيايب على اجملتمع.

األهداف احملددة:
• توعية األطفال واجملتمع حول العصابات وحرب العصابات وأثرها االجتماعي السليب.

• إشراك الكنيسة وكل املنظمات الدينية يف الوصول إىل الشباب.
•  دعم عمل اجملموعات االجتماعية وتقويته يف مجيع املؤسسات التعليمية من املستوى االبتدائي 
إىل اجلامعي )مثال: الكشافة واملوجهون والنوادي الفنية والنوادي الرياضية وغريها( وتعريف 

األطفال والشباب على هذه اجملموعات باستخدام احلوافز واملكافآت.
• إصالح النظام التعليمي.

• ترويج لنشاطات الشباب البناءة وجملموعاتهم ومنظماتهم يف وسائل اإلعالم اجلماهريية.
• تأمني ريادة األعمال وفرص العمل لتمكني الشباب من تلبية حاجاتهم إىل االستكشاف والنمو.

• تأمني املشورة وتدريب التطورّر الشخصي للشباب املعررّضني للخطر.
•  ردم الفجوة بني الشباب والفئات األكرب سناً عن طريق العالقات يف العمل والنصح والعمل اجملتمعي.

• تقدمي برنامج وطين إلزامي خلدمة الشباب.
• تقوية قدرات جمالس الشباب.

ن قوانني أقوى للحدرّ من التأثريات السلبية يف اجملتمع. • سرّ

الفئة املستهدفة: 
15-29 سنة. واألولوية للشباب الذين هم: صبية معروضون للبيع، أمهات، معرضون للخطر، 

ذوو اإلعاقة، وعامة الشباب.
اجلهات الفاعلة: 

تقود وزارة العائلة والثقافة والرياضة والشباب مع اجملالس التشريعية والتنفيذية عملية تنفيذ 
السياسة الوطنية للشباب وتنسيقها والتعاون مع األطراف املعنية التالية: جلنة مشرتكة بني 
الوزارات للتنمية الشبابية وجملس التنمية الشبابية )من أجل التجاوب السريع والتنسيق( 
اد األعمال الشباب وخميمات  واملصلحة الوطنية للشباب واملنرب الوطين للشباب ونظام رورّ
أيام العطلة واجمللس الوطين للرياضة وجمالس الدوائر االنتخابية )مع مسؤولية خاصة عن 
مراقبة الشروط اخلاصة بالشباب يف كل دائرة( وجملس التنمية الشبابية يف باربادوس )الذي 

نها( وبرملان الشباب الوطين.    يستهدف منظمات الشباب القاعدية وميكرّ
تقييم األثر:  

هناك مراقبة وتقييم للسياسة الوطنية للشباب على أساس منتظم حسب أهداف قابلة للقياس 
كمياً يقوم بها املنرب الوطين للشباب. ميكن أن تقوم جهات مستقلة بالتقييم كل 3-5 سنوات. 
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 )WPAY( أمثلة عن الخيارات السياساتية في إطار برنامج العمل العالمي للشباب

الموضوع التاسع | الشباب في النزاعات المسلحة

حالة كولومبيا )37(

املشكلة: انتماء الشباب إىل امليليشيات 
تقدر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الشباب املنتمني إىل امليليشيات املسلحة يف كولومبيا 
بأكثر من 11000. وتشري مصادر غري رسمية إىل أنرّ 7400، أيرّ 25% من اجملموعات املسلحة غري 
النظامية، هم حتت الثامنة عشرة. فإذا ما أضفنا الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 
و25 سنة ستتجاوز النسبة 50%. ويتزايد خطف األطفال الذين ترتاوح أعمارهم يف األغلب 
والقوات  الوطين  التحرير  جيش  بها  يقوم  اخلطف  عمليات  ومعظم  سنة،  و17   13 بني 

الكولومبية. املسلحة 

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب 2015-2005.

على  تقوم  ثقافة  تعزيز  ويف  العامة  احلياة  يف  الشباب  مشاركة  تشجيع  العام:  اهلدف 
التضامن والتعايش.

احلماية،  القانوين،  الدعم  الدمج،  التأهيل،  إعادة  التدريب،  )املشاركة،  احملددة:  األهداف 
التخطيط(.

•  تعميق الدميقراطية التشاركية للشباب من مجيع الفئات االجتماعية عن طريق القنوات 
واآلليات املوجودة املتعددة مثل جملس التخطيط وجملس السياسة االجتماعية وجمالس 

الشباب وغريها.
• تشجيع العمل االجتماعي عن طريق عمل الشباب والطالب التطوعي واالجتماعي.

•  خلق ثقافة العيش املشرتك والسالم واملعاجلة الالعنفية للنزاعات عن طريق جمموعات 
شبابية.

•  تشجيع العيش املشرتك عن طريق التدريب على بناء السالم يف املؤسسات التعليمية ومنظمات 
اجملتمع املدين.

•  جتهيز وتأمني فرص معيشية للمحاربني القدامى وإعادة بناء رأس املال االجتماعي والثقة 
واألعراف اليت تعزرّز العيش املشرتك واالحرتام.

ه إىل اإلسرتاتيجيات  •  وضع إسرتاتيجيات ملنع ارتباط الشباب باجملموعات املسلحة؛ والتوجرّ
ك تلك اجملموعات مع تركيز خاص على الشباب الريفيني وأبناء البلد األصليني  اليت تفكرّ

والكولومبيني من أصل أفريقي.
•   تعزيز محاية األطفال والنساء والشباب واجلماعات احمللية املتأثرين بالنزاعات والدفاع عنهم 

قة إلجياد حلول وبدائل للشباب اخلارجني عن القانون. العمل بطريقة منسرّ

الفئة املستهدفة: 
14-26 سنة. واألولوية للشباب املراهقني الذين ترتاوح أعمارهم بني 12-17 سنة ألنهم يعتربون 

قاصرين.
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اجلهات الفاعلة: 
صياغة  تكون  العملية.  هذه  يف  أساسية  فاعلة  جهة  الكولوميب  الرئاسي  الشباب  برنامج 
اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب وتنفيذها التشاركيان على املستوى الوطين )الرئاسي( وعلى 
مستوى احملافظة وعلى املستوى احمللي )البلدي(. ويكون التنسيق عن طريق جلان ومؤسسات 
مشرتكة بني القطاعات يف حني تقوم اللجان املشرتكة بني اجلهات باألحباث واألعمال امللموسة 
على املدى القصري واملتوسط والطويل. تشمل األطراف املعنية: األطر الشبابية )اجمللس الوطين 
للشباب وجمالس الطالب واجملالس الطالبية حسب األقسام واجملال الشبابية البلدية واملناطقية 
وغريها من اجملموعات الشبابية( واملنظمات غري احلكومية العاملة مع الشباب والقطاع اخلاص 
واملؤسسات العامة للدولة. وهي تشمل أيضاً الوكالة الكولومبية للتعاون الدويل ووزارة اخلارجية 
الكولومبية اليت ترعى التعاون الدويل. تربط إسرتاتيجيات التعاون على الصعيدين الوطين 

والدويل من خالل طريق نظام معلومات ذي مرجعية جغرافية.      
تقييم األثر: 

جيري إعداد تقارير منتظمة، وهناك متابعة وتقييم على املستوى الوطين واإلقليمي وعلى 
مستوى األقسام لتحقيق التوافق مع األهداف واملعايري بفعالية وكفاءة. 
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 )WPAY( أمثلة عن الخيارات السياساتية في إطار برنامج العمل العالمي للشباب

حالة نيجرييا )38(

املشكلة: توّرط الشباب يف النزاع نتيجة االستقطاب اإلثين والسياسي  
ي العنف بني  لقد أثار التنافس على الثروة النفطية االضطراب اإلثين والسياسي الذي يغذرّ
اجملموعات اإلثنية ويؤدي إىل عمليات عسكرية يف املنطقة. وازداد النزاع املسلح على امتداد 
البلد مع انقسام الشباب بني طرفني متضادين يف أثناء النزاعات الدينية واإلثنية. هناك نسبة 
مهمة من الشباب يف دلتا النيجر منخرطة يف النزاع يف حني أنرّ اجلهات املعنية بتطبيق القانون 

مشغولة عن األمر حبماية املؤسسات النفطية. 

اهلدف العام: تعزيز الوقاية من اندالع العنف وتصاعد حاالت النزاع عرب نيجرييا؛ وأيضًا 
تعزيز اخنراط الشباب الفعال يف بناء السالم ومنع العنف.

التدخالت اإلسرتاتيجية: 
•  تشجيع احلكومة والشباب واملنظمات الشبابية واملنظمات الدينية على رصد إشارات اإلنذار 
بهدف منع  لألزمات وحتليلها  املعررّضة  املناطق  املعلومات عن  للنزاع وعلى مجع  املبكر 

العنف.
• احلد من العنف عن طريق تعليم احلوار والتسامح والتعاون والسالم بني الشباب.

• تقوية تدابري حل النزاعات عن طريق األساليب غري العنيفة يف حل النزاعات.
ز على مهارات الوقاية من األزمات وبناء السالم. • ترويج املواد التعليمية واملناهج اليت تركرّ

•  إقامة مراكز رعاية مؤقتة إلنهاء ظاهرة أطفال الشوارع يف املدن الكبرية وإعادة تأهيلهم 
وإعادة دجمهم.

• االستجابة على حنو مناسب الحتياجات الشباب اخلاصة يف مناطق النزاع.
ة للدخل. • إشراك الشباب عرب تأمني فرص تشغيل مدررّ

قة لنزع السالح وتسريح املسلحني وإعادة دمج املقاتلني الشباب، والسيرّما يف  •  تقدمي برامج منسرّ
منطقة الدلتا.

الشباب  يرعون  الذين  ألولئك  الصارمة  واملعاقبة  الدماء،  الشباب يف سفك  مشاركة  منع 
الذين يقومون بسفك الدماء على حنو مباشر أو غري مباشر.

 الفئة املستهدفة: 
الفئات وفق درجة احلساسية وشروط املعيشة، أي الشباب الذين هم:  18-35 سنة. وتكون 
طالب يف املرحلة الثانوية/ما بعد الثانوية، خارج املدرسة، عاطلون عن العمل/ال يعملون بدوام 
كامل، ذوي إعاقة، جاحنون/ متورطون يف جرمية، إناث، موهوبون، ريفيون، مشررّدون، متعايشون 
مع فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز، مشاركون يف النزاعات املسلحة أو متأثرون بها، أميون، 

رون. عاملون باجلنس، مهجرّ
التمويل:

الدولة واحلكومات احمللية  واملاحنني الدوليني ومن مساهمات القطاع اخلاص واألفراد. يوصى بأن تؤسس احلكومة االحتادية يتمرّ تأمني األموال من خمصصات املوازنة السنوية للحكومة ومنح 
صندوقًا وطنيًا لضريبة التنمية الشبابية تسهم فيه الشركات اخلاصة.
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اجلهات الفاعلة:
ق تطبيق متعدد القطاعات  تقود الوزارة االحتادية للتنمية الشبابية السياسة الشبابية، وتنسرّ
من خالل احلكومة )من املستوى االحتادي إىل مستوى الوالية واحلكومات احمللية(، واهليئات 
الشبابية اخملتصة )اجمللس الوطين للتنمية الشبابية، اللجنة االستشارية، نظام اخلدمة والوكالة 
والصندوق( ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدينية وشركاء التنمية والقطاع اخلاص. يتم 
السعي دائمًا إىل احلصول على التزام احلكومات السياسي واالقتصادي على مجيع املستويات 
وإىل الشراكة بني هذه األطراف املعنية واحلكومات على مستوى الوالية واحلكومات احمللية.       

تقييم األثر: 
للخطة  طبقًا  الوالية  مستوى  وعلى  واحمللي  الوطين  املستوى  على  هي  والتقييم  املتابعة 

املرجعية ولبيانات البحث. تتم مراجعة السياسة الوطنية للشباب كل مخس سنوات.
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حالة أفغانستان )39(

املشكلة: االفتقار إىل مشاركة الشباب يف تعزيز السالم 
تعاين أفغانستان من عبء »جيل ضائع« من الشباب بفعل ربع قرن من احلرب؛ جيل عاىن 
من النزاع واملنفى وتربرّ على جبهات القتال بداًل من املدارس. جيل يبقى قليل املهارة ومعررّض 
لإلقصاء، ال صوت له على مجيع املستويات بدءًا من العائلة. يقوم سالم أفغانستان وأمنها 
ان على قدرة هذا اجليل على تسوية االنقسامات الوطنية العميقة اجلذور وعلى منع  اهلشرّ
سماسرة السلطة املعادين للحكومة وأمراء اخملدرات واحلرب واملتطرفني الدينيني والسياسيني 

من كسب النفوذ ومن تسليح الشباب واستغالهلم وبالتايل استمرار االضطراب.

ملخص
السياسة: برنامج الشباب املشرتك يف أفغانستان. 

اهلدف العام: ضمان مشاركة الشباب األفغان بفعالية يف العمليات االجتماعية-السياسية 
مع التأكيد على احلوكمة الوطنية واحمللية والدميقراطية وإعادة اإلعمار وبناء السالم.

اهلدف احملدد: تعزيز التطوع من أجل السالم والتنمية وتأسيس رابطة للمتطوعني الشباب 
يف أفغانستان.

رج: وضع آليات إلشراك الشباب يف العمل التطوعي من أجل السالم والتنمية. اخملخُ

النشاطات الرئيسيةاملؤشرات

تطوع  لتعزيز  متكينية  بيئة 
الشباب.

•  ضمان دعم سياسي واسع النطاق ملفهوم روابط الشباب بني 
واملنظمات غري  واملاحنني  املتحدة  األمم  ووكاالت  الوزارات 

احلكومية واجلامعات والقطاع اخلاص.
•  تقييم الوضع األمين والظروف املعيشية للمتطوعني.

• حتديد البىن التطوعية القائمة اليت ستستخدم.

اليت ستدعم  املؤسسية  البىن 
الشباب  روابط  تشغيل 

األفغان.

ومتعددة  األطراف  متعددة  وطنية  توجيهية  جلنة  •  تأسيس 
القطاعات لتشرف على روابط املتطوعني الشباب على 

امتداد البلد.
•  تأسيس فريق وطين لتدريب روابط الشباب وإدارتها.

•  تأسيس جلان استشارية على مستوى املقاطعات لتأمني تنفيذ 
خمرجات اللجان التوجيهية الوطنية.

واألنظمة  السياسات  وضع 
العمل  لتمكني  واإلجراءات 

التطوعي الشبايب.

•  دعم السياسات املتعلقة بعمل الشباب التطوعي وتطويرها 
واألمن  واملنافع  والعالجات  واحلقوق  والشروط  )املتطلبات 

والصحة والتنقل وغريها(.
وقاعدة  والتقييم  للمراقبة  االجتاهات  متعددة  •  وضع خطة 

بيانات املتطوعني.
•  توفري منافع وخدمات للمتطوعني بعد اخلدمة.
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ة للمتطوعني. •  تدريب املنظمات املضيفة على استضافة املتطوعني ودعمهم منظمات معدرّ
وإدارتهم.

احمللية  واجملتمعات  الشباب  بني  مناصرة  حبمالت  •  القيام 
وأصحاب العمل لزيادة الوعي على أهمية التطوع وقيمته.

الشباب  املتطوعني  اخنراط 
يف نشاطات تنموية متنوعة.

•  تشجيع روابط املتطوعني وتوسيعها والرتويج هلا.
•  املتابعة املستمرة والنصح والتدريب والتواصل مع املتطوعني 

واهليئات املضيفة. 
•  إعداد 150 ألف متطورّع سنويًا يف 34 مقاطعة أفغانية.

الفئة املستهدفة: 
12-25 سنة. اعتبار الشباب فئة غري متجانسة نظرًا لعوامل تشمل اجملتمع احمللي واإلثنية 
واإلعاقة  واالقتصادي  االجتماعي  والوضع  االجتماعي  والنوع  الريفي  أو  احلضري  واملوقع 

إن وجدت. 
التمويل:

يستخدم الربنامج الوطين للشباب خيارات إدارية وأخرى موازية تقوم على جتميع األموال 
وإعادة توزيعها حسب احلاجة.  

اجلهات الفاعلة: 
التنسيق الذي يتم مع: 1- جملس  يقود وكيل وزارة الشباب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
النتائج  يراقب  وهو  وماحنني؛  وكاالت  ورؤساء  مقيمًا  ومنسقًا  وزراء  )ويضم  النتائج  مراقبة 
ورؤساء  الوزراء  معاوين  )ويضم  الفين  التنسيق  فريق   -2 واملايل(.  السياسي  الدعم  ن  ويؤمرّ
ومنظمات  املشاريع  مديري  املتحدة/  األمم  يف  الشباب  ارتباط  ونقاط  احلكومية  املديريات 
اجملتمع املدين الشبابية –اليت تدعى عند احلاجة-، وهو يضع الربامج، ويدعمها، وجيمع املال 
من أجلها، ويراقبها، ويضع التقارير عنها(. 3- جمموعة عمل النشاطات )وتضم العاملني 
الفنيني يف الوزارات ووكاالت األمم املتحدة وشركاء التنفيذ؛ وهي ُتنشئ على أساس حاجات 
معينة ولفرتة مؤقتة ليكون النهج أكثر تنسيقًا(. سيكون كل نشاط مشرتك من الربنامج حتت 

قيادة وزارة قائدة ووكالة قائدة من وكاالت األمم املتحدة.      
تقييم األثر: 

دا طبقًا لتقاريراجلهات واللجان الفنية، وتقارير مالية يتمرّ تبادهلا مع  يتم صياغة تقريرًا موحرّ
مراجعة  األوىل  مرحليتني:  على  التقييم  يتمرّ  عمومًا.  والشعب  واملاحنني  والربملان  احلكومة 
تقييم لإلجنازات ولألثر  والثانية  وإدارتها وفعاليتها،  العمل املشرتكة  لتنسيق خطة  مشرتكة 

االجتماعي-االقتصادي والسياسي على  الشباب. 
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الموضوع العاشر | نقص المناعة البشري/اإليدز

حالة الكامريون )40(

املشكلة: ضعف جهود مكافحة فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز 
يشكل انتشار فريوس نقص املناعة البشري )7،8%( لدى الفئة العمرية 25-29 )4،8%( ولدى 
الشابات يف الفئة العمرية 15-24. تربز الدراسات أيضًا انتشارًا كبريًا للفريوس بني العاملني 
باجلنس )34% يف عام 1997(، ومتعاطي اخملدرات باحلقن )22% يف عام 2000( والذكور الذين 
ميارسون اجلنس مع ذكور.)41( يرتبط انتقال الفريوس بالسلوك اجلنسي اخلطر وضعف إجراءات 
أمان لدى نقل الدم وضعف إدارة فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز مضافة إىل ارتفاع 
تكاليف الفحص وعدم كفاية مرافق الفحص واالختبار واملوارد البشرية واملادية والوصمة اليت 

متنع املشاركة يف برامج مكافحة الفريوس.)42(

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف الكامريون )2006(.

اهلدف العام: احلدرّ من انتشار األمراض املنتقلة جنسيًا وفريوس نقص املناعة البشري/ 
اإليدز بني الشباب )عن طريق محالت التوعية والتعليم واملشورة والفحص(.

األهداف احملددة: 
• تقوية الدعم باملشورة والفحص واملعاجلة يف جمال فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز.
• الدفاع عن حقوق الشباب املتعايشني مع  فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز ودعمهم.

• بناء املوارد البشرية واملادية الضرورية إلدارة فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز.
• تشجيع املقررات التدريبية املتعلقة مبهارات احلياة والتعليم اجلنسي يف املدارس وخارج املدارس.

• تقوية التواصل لتشجيع التغري السلوكي.
• زيادة توفر الواقيات الذكرية والقدرة على الوصول إليها.

• تقوية املشاركة اجملتمعية يف مكافحة األمراض املنقولة جنسياً وفريوس نقص املناعة البشري واإليدز.

الفئة املستهدفة: 
15-35 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
تقود وزارة الشباب تنسيق السياسة وتنفيذها وتقييمها وفق نهج متعدد القطاعات، يدعمه 
التشارك والتعاون املتناغم بني مجيع األطراف املعنية، وهذا يشمل: اإلدارات الالمركزية والسلطات 
احمللية والشركاء التنمويني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص والشباب. تضمن جلنة مشرتكة بني 
الوزارات وضع برامج وخطط عمل وتنفيذها بطريقة تشاركية مع الشباب. ويلعب مرصد وطين 

للشباب دورًا استشارياً لوزارة الشباب؛ ويتعزرّز ذلك باألحباث والدراسات. 
تقييم األثر: 

تقود اللجنة الفنية املتابعة والتقييم يف منتصف املدة ويف آخر العملية استنادًا إىل تقييم تشاركي 
من قبل الوزارات اإلقليمية التمثيلية مع شركاء حمليني وهيئات استشارية شبابية.    
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حالة صربيا )43( )44( )45( 

املشكلة: تبين الشباب أمناط حياة خطرة  
البشري/اإليدز  املناعة  نقص  فريوس  فحوص  معدل  واخنفاض  التسجيل  كفاية  عدم  نتيجة 
الطوعية )2،7 لكل 1000 مواطن(، ال ميكن معرفة مدى انتشار األمراض املنتقلة جنسيًا وفريوس 
نقص املناعة البشري/اإليدز إالرّ تقديريًا. وصل عدد الوفيات نتيجة اإلصابة بفريوس نقص املناعة 
البشري/اإليدز إىل 199،000 يف عام 2007 يف صربيا. )46( )47( واألمراض املنتقلة جنسيًا أكثر وجودًا بني 
الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 20-29 مبعدل 3-4 مرات، مع تعرض النساء خملاطر أكرب. معظم 
فئات السكان املعررّضة للخطر هي تلك اليت هلا شركاء جنسيون متعددون غري منتظمني )أكثر 

من 50% من الشباب( الذين ميارسون اجلنس ألسباب جتارية وحتت تأثري اإلدمان.

ملخص
السياسة: إسرتاتيجية الشباب 2009-2014؛ خطة العمل الوطنية، قانون الشباب.

اهلدف العام: الوقاية من األمراض املنتقلة جنسيًا وفريوس نقص املناعة البشري/اإليدز 
)عن طريق مشاركة الشباب واجملتمع يف ترويج أمناط حياة صحية(.

التدخالت اإلسرتاتيجية:
املناعة  الوطنية على فريوس نقص  االستجابة  الفعالة يف نشر  الشباب  •  تشجيع مشاركة 

البشري/اإليدز وتأمينها.
•  إقامة برامج تكثرّف متابعة األمراض املنقولة جنسيًا وفريوس نقص املناعة البشري/اإليدز 

واحلماية منها.
•  تأسيس جمموعات نظراء وجمموعات شبابية ومجعيات مواطنني لإلسهام يف املواجهة احمللية 

والوطنية مع فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز.
•  حشد أولياء األمور والصحافة ومجعيات املواطنني ومؤسساتهم يف اجملتمع احمللي للتأثري يف الرأي 

العام والسياسة املتعلقة باألمراض املنقولة جنسيًا وفريوس نقص املناعة البشري/اإليدز.
•  دعم الشباب املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز على حنو متزايد وإزالة كل 

أنواع التمييز.     

الفئة املستهدفة: 
االستهداف حسب العمر )15-19؛ 20-24؛ 25-30(، وحسب احلاجة )1- الفقراء، 2- املعاقون، 3- 
الغجر، 4- الالجئون/املهجرون داخليًا، 5- العائدون،  6- النساء، 7- أولياء األمور، 8-مشاكل يف 

السكن، 9- املشررّدون(.
اجلهات الفاعلة: 

وزارة الشباب والرياضة، عن طريق جمموعة عمل مشرتكة على املستوى املركزي واحمللي. كما 
ز على الشباب. التنفيذ عن طريق  يدعم اجملتمع املدين التنفيذ عن طريق منظمات واحتادات تركرّ

جلان تنسيق مشرتكة بني القطاعات.      
التمويل:

وزارة  إىل  التمويل  توجيه  يتمرّ  الشباب؛  لسياسة  املوازنة  يف  اعتماد خمصصات  القانون  يفرض 
الشباب والرياضة اليت ختصص بدورها املوارد إىل الشركاء على املستوى املركزي واحمللي.

تقييم األثر: 
يها تقارير فصلية، مبا يف ذلك التقارير املالية.  تقارير سنوية تغذرّ
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حالة جنوب أفريقيا )48( )49(

املشكلة: صعوبة معاجلة املعدل العايل النتشار فريوس نقص املناعة البشري/
اإليدز  

على الرغم من كلرّ املوارد اخملصصة، فإنرّ جنوب أفريقيا فيها أحد أعلى أرقام األشخاص 
املتعايشني مع  فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز يف العامل. وأعلى معدل حدوث هو بني 
الفئة العمرية 25-29. يف عام 2008، كان معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز 
ل التفاوت يف الوصول إىل  ل النساء أعلى نسبة. يشكرّ على املستوى الوطين 10،9%، حيث تسجرّ
نقص  فريوس  مع   التعامل  يف  والصعوبة  الشباب  متناول  يف  املوضوعة  الصحية  اخلدمات 

املناعة البشري/اإليدز حتديان رئيسيان أمام شباب جنوب أفريقيا.)50(

ملخص 
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف جنوب أفريقيا 2009-2014؛ اإلسرتاتيجية املتكاملة 

الشبابية. للتنمية 
اهلدف العام: قدرات الشباب ومتكينهم من تويلرّ املسائل املتعلقة مبصاحلهم عن طريق بناء 

قدراتهم.
اهلدف احملدد: 

حتسني الوصول إىل الربامج واخلدمات الصحية الصديقة للشباب مثل الفحص واملشورة 
الطوعيان؛ وإىل برامج بناء املهارات احلياتية لضمان فرص وحياة أفضل للشباب املتعايش 

مع فريوس نقص املناعة البشري/اإليدز.

اهلدف العام األهداف احملددة التدخالت

اجملتمعيني على  الصحيني  العاملني  •   تدريب 
العمل حبساسية وفعالية مع الشباب.

•  تشجيع خدمات الرعاية الصحية الشبابية 
والنصح  املشورة  خدمات  إىل  والوصول 
املتعلقة بتنظيم األسرة ووسائل منع احلمل 

وغريها عن طريق خلق بيئات َامنة.

•  حتسني الوصول إىل 
واخلدمات  الربامـج 
الصحيـة اخملصصة 

للشباب.
•  حتسني الوصول إىل 
الرعايـة الصحيـة 

النوعية.

جعل خدمات املشورة 
الطوعي  والفحص 
يف  للشباب  متاحة 
ومنظمات  العيادات 

الشباب.
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•  تدريب الشباب على العمل الصحي اجملتمعي 
يف برامج ختلق فرص عمل للرعاية األساسية 

لألقران.
ز على  •  تنفيذ برامج تغيري السلوك اليت تركرّ
تصرفات الشباب اخلطرة على نطاق واسع 
َالية  تستخدم  واليت  الشباب  فئات  جلميع 

تثقيف األقران.

فريوس  أثر  من  •  احلد 
نقص املناعة البشري/
اإليدز على الشباب.

•  ضمان أن يكون 
الشباب قائمني 

بالتغيري يف صحة 
جمتمعاتهم 

وصاحلها.

جعل الربامج  احلياتية 
املهارات  تبـين  اليت 
وتعزرّز الفرص املعيشية 
يف متنـاول الشـباب 
املتعايشـني فـريوس 
نقص املناعة البشري/

اإليدز.

الفئة املستهدفة: 
14-35 سنة. ويكون تقسيمها على أساس: 1- الفئة العمرية. 2- الفئات املستهدفة بناء على 
االختالفات يف احلاجات واألوضاع. تشمل الفئات ذات األولوية الشباب الذين هم: نساء، معاقون، 
عاطلون عن العمل، خارج املدرسة لكنهم يف سن املدرسة، ريفيون، معرضون للخطر )مبرض 

مزمن وسوء معاملة(، يعيلون أسر، على نزاع مع القانون و/أو يتعاطون املواد اخملدرة.   
التنفيذ:

ق برامج الشباب، وتقررّب  التنفيذ هو عن طريق: 1- الوكالة الوطنية لتنمية الشباب واليت تنسرّ
ويضع  التنفيذ،  يراقب  والذي  الرئاسة  لدى  الشباب  مكتب   -2 بعضها.  من  القطاعات 
السياسات، والشركاء اآلخرين وهم: هيئات الشباب على مستوى املقاطعات ومكاتب الشباب 
ووحداتهم اليت تعمل بوحدات مستقلة يف احلكومة احمللية؛ والقطاع العام )مبا يف ذلك األقسام 
ق مع جلان اأقسام املشرتكة يف  احلكومية اليت تؤسس مديريات الشباب ووحداتهم، واليت تنسرّ
التنفيذ(، والقطاع اخلاص واملشاريع اململوكة للدولة ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري 

احلكومية.
تقييم األثر: 

يكون إعداد التقارير املنتظمة عن اخملرجات والنتائج واألثر عن طريق أدوات املتابعة والتقييم 
اليت تستخدم بطريقة تشاركية صاعدة من األسفل إىل األعلى. جيري التقييم عن طريق 

مؤسسية حبثية ممورّلة من الدولة.
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تكنولوجيا المعلومات   | الحادي عشر  الموضوع 
واالتصاالت

حالة أسرتاليا )51( )52( 

املشكلة: أمن االتصال عرب اإلنرتنت    
ن فرصة لتنمية الشباب،  على الرغم من أنرّ الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تؤمرّ
فإنرّ خماطرها على خري الشباب جيب أن تراقب. كثري من الشباب األسرتاليني ال يشعرون 
 ،)Cyber Bullying( ر االفرتاضي باألمن عند االتصال بالشبكة، وقد عاىن العديد منهم من التنمرّ
أو رآه يف املمارسة على الشبكة وعلى اهلواتف احملمولة. وينتاب القلق كثريين ألنهم ال يعرفون 

كيف يكونون آمنني على الشبكة.

ملخص
السياسة: اإلسرتاتيجية الوطنية لألسرتاليني الشباب 2010.

اهلدف العام: متكني األسرتاليني الشباب من املشاركة بثقة وأمان على شبكة االنرتنت.
التدخالت القائمة:

•  جعل اإلنرتنت مكانًا أكثر أمنًا للشباب عرب خطة أمان افرتاضي )125,8 مليون دوالر( تشمل 
تطبيق القانون والتعليم. وهذا يشمل:

o  إشراك الشباب والعاملني يف جمال التكنولوجيا واخلرباء واالستماع إليهم عن طريق 
ملعاجلة  االفرتاضي  األمن  حول  استشارية  وجمموعة  للشباب  استشارية  جمموعة 

املسائل اليت تواجههم على الشبكة.
o  تشجيع الربامج التعليمية حول األمن على الشبكة ألولياء األمور واألطفال واملعلمني؛ 
على  ومشورة  وموارد  إرشادات  مع   )www.cybersmart.gov.au( موقع  وتأسيس 

الشبكة.
o  دعم املدارس يف مساعدة األطفال على الشعور باألمن على الشبكة ويف معاجلة التنمر 

االفرتاضي.
توصيات مستقبلية: 

• تأمني منابر رقمية تساعد الشباب على إسماع صوتهم وتوفر هلم منافذ لإلبداع.
ر االفرتاضي وانتهاك اخلصوصية واحملتويات غري املناسبة  •  محاية الشباب من اخملاطر والتنمرّ
ليستغلرّوا  الشبكة  على  األسماء  إغفال  يستغلون  الذين  وأولئك  الشبكة  على  واحملتالني 

األشخاص املعررّضني للخطر.
•  دعم جتربة الشباب على الشبكة عرب تأمني وصول أفضل إىل املعلومات والنصيحة لألولياء 

ح الذكيرّ ومواقع الشرطة االحتادية. واملعلمني من خالل نشاطات االنتشار والتصفرّ
الة على حنو إجيايب وتروجيه. •  تشجيع استخدام الشباب اآلمن لإلنرتنت والتقنيات اجلورّ

•  االستمرار يف بناء قدرات البنية التحتية التكنولوجية ألسرتاليا وحتسني الوصول إىل مجيع 
الشباب، مبا يف ذلك جعل احلزم العريضة متاحة عن طريق املدارس.

الفصل الرابع | الشباب في المجتمع المدني
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الفئة املستهدفة: 
12-24 سنة. تركز اخلطة على الشباب املعررّضني للخطر وذلك وفق اخلصائص املتعلقة بالنوع 
االجتماعي ووضع السكان األصليني واملستوى التعليمي واحلالة العملية ومستويات الدخل 

واحلالة الصحية. 
اجلهات الفاعلة: 

ل وزير الطفولة املبكرة والشباب )الذي خيدم يف مكتب الشباب(، مسؤولية عامة عن  يتحمرّ
ليقود  الشباب  مكتب  مظلة  يعمل حتت  للشباب  أسرتاليًا  منربًا  ينشئ  وبالتايل  السياسة، 
التواصل والتنسيق بني الشباب واحلكومة وقطاع الشباب. )48( ومن خالل هذا املنرب جتري 
استشارة الشباب ومشاركتهم القويتان باستخدام أيضًا أدوات متعددة الوسائط )فعاليات، 
إلكرتوين، إخل( لضمان املشاركة  بريد  الصناعية،  األقمار  اتصال عرب  الشبكة،  دردشة على 

القصوى وملكية العملية حسب احتياجاتهم.
تقييم األثر: 

مل يتم الرتكيز على أي معلومات هلا عالقة باملتابعة والتقييم؛ لكنرّ السياسة تضمن عملية 
تشاركية طبقًا للنهج القاعدي.
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حالة النيبال )53( 

املشكلة: الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    
تشكل حمدودية الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )وال سيما للشباب الريفيني 
لت نيبال 43% من  ثابتة، واملعررّضني للخطر( عائقًا أمام استفادة الشباب منها. يف عام 2011، سجرّ امتلكوا خطوط هاتفية  االشرتاكات يف اهلاتف اخلليوي اجلورّال، و22،7% من السكان 

وسجل 9،011 مستخدم إنرتنت لكل 100.000 فرد من السكان.)54( )55(              

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب 2010.

اهلدف العام: ضمان وصول الشباب إىل العلوم وتكنولوجيا املعلومات واستفادتهم منها.
األهداف احملددة:

• تنسيق برامج لضمان وصول الشباب يف املناطق الريفية إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
• تدريب الشباب على املعلوماتية والتكنولوجيا مع الرتكيز على الفئات ذات األولوية.

املعلومات  تكنولوجيا  امتالك مؤهالت يف  النيباليني من  الشباب  ن  اليت متكرّ الربامج  •  دعم 
واالتصاالت، والنجاح حمليًا واالندماج يف السوق العاملي.

البارعة يف جمال العلم والتكنولوجيا؛ وتأمني الفرص  ع املواهب الشبابية  •  خلق بيئة تشجرّ
والتدريب والوظائف الالئقة هلا يف النيبال.

•  تقدمي منح دراسية خاصة الجتذاب الشباب الالمعني لتطوير تكنولوجيا حديثة يف: استخدام 
املوارد والزراعة وتربية احليوانات وإنتاج األعشاب الطبية ومعاجلتها والطاقة املائية.   

الفئة املستهدفة: 
النساء والرجال واجلنس الثالث الذين يبلغون 16-40 سنة من العمر. تشمل الفئات العمرية 
ذات األولوية الشباب الذين هم: نساء، سكان أصليني، ضحايا نزاعات، معررّضون للخطر 
عاملون  خمدرات،  متعاطي  بهم،  ُمترّجر  البشري/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس  )حيملون 
باجلنس، يعيشون يف الشارع، مقيرّدون بعمل معني أو بأعمال أجنبية غري آمنة(، ذوي اإلعاقة 

شة.  واألقليات املهمرّ
اجلهات الفاعلة: 

وتيسريها  السياسة  بتنسيق  ليقوم  للشباب  وتنفيذي  مستقل  وطين  جملس  تشكيل  ومراجعة التنفيذ. سيتألف هذا اجمللس من ممثلي اهليئات املعنية ومنظمات الشباب )مبا يف ذلك  سيتمرّ 
السكان األصليني، وذوي االعاقة واألقليات(، ومن األحزاب السياسية وشاغلي الوظائف العامة 
الذين تعينهم حكومة نيبال. هو سيعمل على املستويني املركزي واحمللي. وسيضمن مشاركة 
ق ويقيم شراكات مع األطراف املعنية: احلكومية  النساء بنسبة 33% يف مجيع املستويات، وسينسرّ
وغري احلكومية والقطاع اخلاص. وسيتم إنشاء أجهزة كمراكز املعلومات وأحباث الشباب ومراكز 
مشورة وخدمة الشباب ومركز تشجيع تشغيل الشباب استنادًا إىل هذه السياسة وحسب 

احتياجات الشباب على املستوى احمللي.       
 تقييم األثر: 

املتابعة والتقييم عن طريق نظام مراقبة تشاركي. تُتم مراجعة السياسة كل 5 سنوات.



74       |    الشباب في المجتمع المدني

 )WPAY( أمثلة عن الخيارات السياساتية في إطار برنامج العمل العالمي للشباب

 )56( )Nuie( حالة نيُّوإي

املشكلة: نشر املعلومات وإيصاهلا 
ل  حمدودية الوقت واملوارد وقوة العمل للرتكيز على مسائل الشباب مسألة رئيسية يكورّن الشباب جزءًا صغريًا جدًا من السكان يبلغ عدده 438 شابًا ميثلون 26،9% من السكان،  ولذا تشكرّ
بينهم ومع نظرائهم من أجل احملافظة على الثقافة النيُّوإيية الفريدة اليت تعاين من خطر يف نيُّوإي. ضمن هذا اجملتمع الصغري جدًا، نيرّوإي أمام حتدي السماح لشبابها بالتواصل فيما 

االنقراض. وتعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أداة مهمة لتمكني الشباب ثقافيًا. 

ملخص 
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف نيُّوإي 2014-2009.

وتكنولوجيا  اإلعالم  وسائل  خالل  من  وإيصاهلا  املعلومات  نشر  حتسني  العام:  اهلدف 
املعلومات واالتصاالت.

اهلدف احملدد رجات اخملخُ التدخل

استخدام  على  التدريب  •  تأمني 
األغاين  إلبداع  والربامج  احلواسب 

واألفالم املنزلية.
•  تثقيف الشباب حول الرتاث الثقايف 
عن  الشبابية  التنمية  ومبادرات 

طريق املواقع اإللكرتونية.
رسمي  إلكرتوين  موقع  •  تطوير 

لشباب نيُّوإي.

•  عدد جلسات التدريب اليت جرى 
عقدها.

طورّرها  اليت  النتاجات  • عدد 
الشباب.

•  عدد املواقع اإللكرتونية اليت جرى 
تطويرها.

•  عدد زائري املواقع اإللكرتونية.
•  زيادة وعي الشباب باملبادرة.

•  عدد الشباب الذين يتعلمون طرق 
استخدام الوسائل احلاسوبية.

•  تطوير املواقع اإللكرتونية وحتسني 
والوصول إليها.

التدريب على 
استخدام 
تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت 
يشمل استخدام 

الربامج إلبداع 
األغاين واألفالم 
املنزلية واملواقع 

اإللكرتونية.

الفئة املستهدفة: 
15-25 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
إن قسم الشؤون االجتماعية، بوصفه اجلهة احلكومية املركزية املسؤولة عن الشباب، هو القائد 
الرئيسي يف تنفيذ ومراقبة السياسة الشبابية. وشريكه األساسي يف ذلك هو اجمللس الوطين 
للشباب، وهو منظمة غري حكومية متثرّل اجملموعات الشبابية والشباب األفراد يف اجملتمع. تشمل 
ذة الشريكة واليت تعمل معه األقسام احلكومية واملنظمات غري احلكومية والكنائس  اجلهات املنفرّ
والقطاع اخلاص وقطاع األعمال واجملتمعات احمللية اليت تضمن أن يتمرّ التنفيذ مبشاركة شبابية فعالة.

تقييم األثر: 
تتمرّ املتابعة والتقييم بطريقة تشاركية مع الشباب. ُتراجع السياسة كل 4 سنوات. 
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الموضوع الثاني عشر | البيئة

حالة بنما )57( 

املشكلة: نقص التدريب وكسب التأييد يف جمال محاية البيئة واحملافظة عليها    
اهتمامات يتزايد التلورّث يف بنما حيث 43،7% من األرض مغطاة بالغابات ويف حني أنرّ 11،5% فقط من  من  رئيسيًا  اهتمامًا  إذًا  هو  البيئة ومحايتها،  على  احملافظة  والبحر حممية.  الرب 
زوا، بعد مشاورات، على التدخالت املطلوبة من أجل محاية البيئة والتنمية  الشباب الذين ركرّ

الشخصية والتعليم يف هذه اجملاالت.)58(

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب يف بنما )2004(.

اهلدف العام: ضمان حق اجليل احلايل واألجيال املستقبلية يف التمتع ببيئة مستدامة خالية 
ن محاية تراث التنورّع احليوي وتعزيزه من خالل الشباب. من التلورّث؛ بيئة تؤمرّ

األهداف احملددة:
كسب التأييد:

•  التأثري يف السياسة العامة حىت تأخذ يف احلسبان الدراسة العلمية والتكنولوجيا والتعليم 
والتعزيز املؤسسي ومشاركة الشباب بوصفها عناصر رئيسية يف التنمية املستدامة.
• تأكيد التنورّع احليوي األصلي يف بنما مع الرتكيز على األخالق احليوية والسالمة العامة.

•  دعم مشاركة الشباب يف تعزيز السياسة املتعلقة حبماية املوارد املائية وبنقل املواد اإلشعاعية 
و/أو املواد السامة عرب بنما.

التدريب:
• دمج مواضيع احملافظة على البيئة يف النظام التعليمي.

•  تدريب جمموعات الشباب اخملتلفة على ابتكار مشاريع احملافظة على البيئة وتقدمي النصح 
هلم.

•  تدريب مجيع السلطات احلكومية على مجيع املستويات وتثقيفها حول أهمية احملافظة على 
البيئة لتيسري الربنامج ذي الصلة الذي يقيمه الشباب. 

•  تدريب الفنيني ومهنيي القطاع اخلاص ورواد األعمال على طرق اإلنتاج املالئمة بيئيًا لدعم 
نقل املعرفة إىل الشباب.

البحث والتوثيق:
•  إقامة قاعدة بيانات للشباب وجعلها متاحة هلم مع التحقيقات والدراسات وأفضل املمارسات 

املتعلقة بالبيئة والدروس املستقاة.

الفئة املستهدفة: 
15-29 سنة. ثالث فئات عمرية: )15-19(؛ )20-24(؛ )29-25(.
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اجلهات الفاعلة:
وزارة الشباب والنساء واألطفال والعائلة هي اجلهة املسؤولة عن ختطيط وتنفيذ وتنسيق 
العديد من سياسات الدولة والربامج الرسمية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالشباب. وهي تعمل 
من خالل وحدة الشباب الوطنية التابعة للليربالية األمريكية، وهي الوحدة الفنية اليت تضمن 
التوافق مع املعايري القانونية الوطنية والدولية. هناك مشاركة فعالة من جانب الشباب يف 
املعنية،  األطراف  ومع مجيع  القطاعات  بني  يتم  والتنسيق  التعاون  السياسة.  مراحل  كل 
وحتديدًا: الدولة واجملتمع املدين والشباب واألطر الشبابية )كاجمللس الوطين للشباب وحركة 

القيادة الشبابية( واملشاريع اخلاصة والصحافة واجلامعات.             
تقييم األثر:

واملناطقي  واإلقليمي  والوطين  احمللي  املستوى  على  ومستمر  تشاركي  بشكل  املتابعة  تتم 
والبلدي.
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حالة األردن )59( 

املشكلة: ّقلة استثمار قدرات الشباب يف القطاع البيئي                 
تشمل املسائل البيئية يف األردن: تلورّث اهلواء وتدهور وضع املياه وإدارتها )مع استنزاف أكثر 
دة( وتآكل األرض )الرعي اجلائر يف أكثر من %50  من 50% من املردود اآلمن للمياه اجلوفية املتجدرّ
من األرض الزراعية( احملافظة على التنوع احليوي وإدارة النفايات الصلبة وتوليد الطاقة.)60( 
ن معاجلة ذلك فرصاً تنموية للشباب مع إمكانية توليد 50.000 فرصة عمل من االستثمار يف  تؤمرّ

احملافظة على البيئة وأكثر من 1,3 مليار دينار أردين يف إيرادات على مدى عشر سنوات.)61(

ملخص
السياسة: اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن )2009-2005(.

اهلدف العام: تشجيع القطاع البيئي بوصفه فرصة تنموية للشباب والشابات على املستوى 
الفردي واحمللي والوطين.

األهداف احملددة:
•  تنظيم الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية بوصفها حماور ملبادرات الشباب يف جمال 

التنمية املستدامة.
•  تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تشجيع املبادرات الشبابية يف التنمية 

املستدامة.
•  توجيه برامج التنمية الوطنية والدولية حنو االستثمار يف الشباب يف جمال التنمية البيئية 

واملستدامة.
حىت  املهين  والتدريب  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  البيئية  االختصاصات  نطاق  •  توسيع 

تستجيب الحتياجات سوق العمل احمللي واإلقليمي وفرصه.
•  تشجيع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين على االستثمار يف جماالت التنمية املستدامة 
مع الرتكيز على املبادرات اليت يقودها الشباب يف السياحة البيئية واالستخدام املستدام 

للموارد الطبيعية.

الفئة املستهدفة: 
 .)30-22(  ،)22-19(  ،)18-16(  ،)15-12( مستهدفة:  عمرية  شرائح  أربع  هناك  سنة.   30-12

اجلهات الفاعلة: 
يتمتع اجمللس األعلى للشباب مبسؤولية عامة عن تنسيق تنفيذ اإلسرتاتيجية ومراقبتها وتقييمها 
ومراجعتها بالتعاون مع الوزارات األخرى ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من األطراف املعنية 
مبا يف ذلك الشباب. واجلهات التالية هي أيضاً جهات فاعلة: املنرب الوطين للشباب املقرتح 
والذي سيعمل مبثابة إطار متكيين لرعاية تشبيك جمموعات اجملتمع املدين؛ وجمموعة استشارية 
م التنفيذ؛ وجلنة مشرتكة من الوزارات لشؤون الشباب لتعزيز  للشباب لتقدمي اآلراء حول تقدرّ

العمل والتقييم متعدد القطاعات ومتعدد االختصاصات.      
تقييم األثر: 

السياسة  مراجعة  يتم  سنوات؛  بعد مخس  ث  لُتحدَّ للشباب  الوطنية  اإلسرتاتيجية  ُتراجع 
الوطنية للشباب بشكل دوري كل سنتني.
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حالة بوركينا فاسو )62( 

املشكلة: احلاجة إىل زيادة وعي الشباب البيئي وعملهم 
الرتاجع  ويعترب  والبحرية حممية؛  الربية  املساحات  بوركينا فاسو سوى 14% من  ال يوجد يف 
البيئة الطبيعية مشكلة رئيسية. حيتاج الشباب إىل العيش يف بيئات غري ضارة  املستمر يف 
بصحتهم وصاحلهم وإىل املشاركة بفعالية يف احملافظة على النظام البيئي عن طريق التشجري 

وتنظيف املساحات العامة وتدوير النفايات ومحاية احلياة النباتية واحليوانية وغريها.)63(

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب 2008.

اهلدف العام: تثقيف الشباب حول املسائل البيئية وإشراكهم يف العمل من أجل بيئتهم.
األهداف احملددة:

•  حتسني معرفة الشباب باملسائل البيئية عن طريق كل مصادر املعلومات والتواصل؛ وتثقيف 
الشباب وتوجيههم حول املمارسات اجليدة، مبا يف ذلك: تدوير املواد غري القابلة للتفكك 

احليوي، اجلديدة واملتجددة واستخدامها، إخل. 
•  تشجيع الشباب على االخنراط يف وضع سياسات مناسبة يف جمال البيئة وتنفيذها، ويف برامج 
حلماية البيئة الطبيعية وحتسني نوعية احلياة، وتشجيع مشاركة الشباب فيما خيص البيئة.
•  تشجيع الشباب على تشكيل فرق خضراء حلماية البيئة. تقوم هذه الفرق بنشاطات مثل تدوير 
النفايات ومجع األكياس البالستيكية وتنظيم ورشات عمل حول التصحر وإقامة خميمات 

شبابية إقليمية ووطنية حول املسائل البيئية.

الفئة املستهدفة: 
إناث/ذكور،  ريفيني/حضريني، طالب/غري متعلمني،  الشباب بوصفهم:  15-35 سنة. تقسيم 

لديهم إعاقة، يعيشون يف الشارع.
التمويل: 

باإلضافة إىل موازنة كبرية من احلكومة، هناك أيضاً متويل من اجملتمع املدين وعربه ومن القطاع 
اخلاص ومن الشركاء اآلخرين.

اجلهات الفاعلة: 
جملس الوزراء هو اجلهة صانعة القرار يف جمال سياسة الشباب. تقود وزارة الشباب عملية 
تنسيق السياسة وتنفيذها، وتقوم باملتابعة والتقييم على املستويات الفرعية واإلقليمية مع مجيع 
األطراف املعنية واليت تضم: األجهزة واهليئات احلكومية املركزية والالمركزية، ومؤسسات التعاون 
الثنائي ومتعدد األطراف، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، وحركات الشباب ومنظماتهم والشباب 
احلوار  الشباب،  لوزارة  تابعة  املعنية،  األطراف  فيها  تتمثرّل  استشارية  هيئة  تشجع  أنفسهم. 
والدراسات واالقرتاحات باخلطوط العامة للعمل يف جمال الشباب. وستنشأ أجهزة من النوع ذاته 
على املستوى الالمركزي. يضمن اجمللس الوطين للشباب استشارة الشباب وتعاونهم ومشاركتهم 

ق برامج الشباب وخدماتهم ويدعمها.    بانتظام على املستوى الوطين واحمللي، ألنه ينسرّ
تقييم األثر: 

تتم املتابعة والتقييم عن طريق تقييمات داخلية سنويًا على مجيع املستويات، وتتمرّ تقييمات 
اللجنة  طريق  عن  الدعم  ن  يؤمرّ التنفيذ.  نهاية  وعند  املدة  منتصف  يف  مستقلة  خارجية 

االستشارية للشباب واللجنة الفنية.
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الموضوع الثالث عشر | نشاطات وقت الفراغ

حالة صربيا )64( )65( )66(  

املشكلة: ضعف مشاركة الشباب يف الثقافة     
80% من  الثقافة؛  وراء  السعي  ومن  النشاط اجلسدي  ل صربيا مستوى منخفضًا من  تسجرّ
شبابها يقضون وقت فراغهم يف العالقات االجتماعية أو يف مشاهدة التلفاز أو على اإلنرتنت 

أو يف لقاءات اجتماعية مع نظرائهم.                  

ملخص
السياسة: إسرتاتيجية الشباب 2009-2014؛ جرى تبين خطة عمل وطنية، وإقرار قانون الشباب.

اهلدف العام: حتسني اخليارات من أجل نوعية أوقات فراغ أفضل للشباب.
1-  إقامة نظام حتليل ومتابعة لالحتياجات األساسية للشباب؛ وتقدمي الدعم لربامج التدخل، 
وتنسيق عمل اجلهات الرئيسية الفاعلة يف نشاطات ملىء وقت الفراغ على املستوى الوطين 

واإلقليمي واحمللرّي.
2- تأمني الدعم والشروط من أجل تنظيم الشباب ذاتيًا.

3- تشجيع مشاركة الشباب الفعالة يف وضع سياسات ثقافية وتنفيذها على مجيع املستويات.
ر احملتويات الثقافية، وال سيرّما لصغار السن يف املناطق الفقرية الصغرية. 4- زيادة توفرّ

5- تأمني الظروف أمام الشباب ملمارسة النشاطات الرياضية يف اجملتمع احمللي.
األعمار وعلى  واالستجمامية من مجيع  الرياضية  النشاطات  الشباب يف  6-  دعم مشاركة 

مجيع املستويات.
7- مأسسة الرياضة املدرسية وتطويرها.

التدخالت / النشاطات نتائج اهلدفني 3 و4

السياسات  اطار  يف  ومشاريع  برامج  خلق 
يف  سيما  وال  حتقيقها،  جيب  اليت  الثقافية 

املناطق األصغر واألفقر.

الشباب بشكل فعال يف وضع  دعم مشاركة 
مجيع  على  وتنفيذها  الثقافية  السياسات 

املستويات.

تنظيم العمل التطوعي يف املؤسسات الثقافية 
ألغراض تعليمية.

والذي  للشبايب  اإلنتاج  ونوعية  مدى  زيادة 
خيص الشباب.
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يف  الزائرة  للعروض  مالية  معونات  تقدمي 
مناطق خمتلفة.

واإلنتاجات  للعروض  مالية  معونات  تقدمي 
الشباب  لألعضاء  األقليات  بلغات  الثقافية 

من اجملموعات األقلية.

للشباب  والسيرّما  الثقافية،  االنتاجات  زيادة 
من املناطق األصغر واألفقر.

احملتويات  حول  الشباب  اهتمام  تنميط 
الثقافية.

لدعم  ووطنية  حملية  صناديق  تأسيس 
احملتويات الثقافية يف املناطق األصغر واألفقر.

الفئة املستهدفة: 
االستهداف حسب العمر )15-19؛ 20-24؛ 25-30(، وحسب احلاجة )1- الفقراء. 2- املعاقون. 
3- الغجر. 4- الالجئون/املهجرون داخليًا. 5- العائدون. 6- النساء. 7- أولياء األمور. 8- 

اإلسكان. 9- املشررّدون(. 
اجلهات الفاعلة: 

املستوى  على  السياسة عن طريق جمموعة عمل مشرتكة  تقود  والرياضة  الشباب  وزارة 
ز على الشباب. تنفذ  املركزي واحمللي. يدعم اجملتمع املدين التنفيذ مع منظمات واحتادات تركرّ

جلان تنسيق مشرتكة بني القطاعات السياسات املتبعة.
التمويل:

يفرض القانون اعتماد خمصصات يف املوازنة لسياسة الشباب؛ يتمرّ توجيه التمويل إىل وزارة 
الشباب والرياضة اليت ختصص بدورها املوارد إىل الشركاء على املستوى املركزي واحمللي. 

تقييم األثر: 
يها تقارير عن التقدم، مبا يف ذلك التقارير املالية. تقارير سنوية تغذرّ
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حالة مالطا )67( 

املشكلة: العمل التطوعي يف مالطا غري مدعوم     
يف مالطا، عمل الشباب التطوعي مطلوب لالستثمار يف موارد الشباب ووقتهم وابتكارهم، 
لتعزيز رأس ماهلم االجتماعي عن طريق حتسني احتماالتهم املهنية ورضاهم الذايت، وكذلك 
املثبطة  الرئيسية  العوامل  لكنرّ  والتضامن.  الثقة  على  يقوم  متماسك  يف جمتمع  لإلسهام 
للمتطوعني واليت حتتاج إىل معاجلة هي: اخلوف من سوء املعاملة والتالعب، فقدان الدافع، 
اخلوف من الفشل واألستغالل للعمل الثانوي، نقص الوعي بالفرص التطوعية أو قلة الدعوة 

للمشاركة فيها. 

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب )2013-2010(.

اهلدف العام: تشجيع عمل الشباب التطوعي ودعمه.
األهداف احملددة:

• إقامة محالت ونشاطات لتوعية الرأي العام بهدف تشجيع العمل التطوعي.
•  وضع مشاريع جمتمعية، من شأنها خلق إحساس بالفخر اجلماعي واالنتماء واالرتباط لدى 

الشباب.
• دعم هيكلية:

التعلرّمية  التجارب  لتعزيز  وذلك  وتنفذه،  التطوعية  املنظمات  يدعم  إطارًا  o  تضع 
للمتطوعني الشباب.

o تعمل مبثابة مكتب اتصال بني قطاعات الشباب التطوعية واجمللس الوطين للقطاع 
التطوعي.

o تشجع العمل التطوعي، وال سيما بني املؤسسات التعليمية ومنظمات الشباب.
ن املعلومات حول العمل التطوعي يف ميدان الشباب. o تؤمرّ

o تسعى إىل إقامة أحباث حول العمل التطوعي وتقرتح تغيريات سياساتية عند اللزوم. 

الفئة املستهدفة: 
13-30 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
تقود أمانة السر الربملانية للشباب والرياضة عملية توجيه السياسة ومراقبتها ومتويلها وتقييمها 
قه وتوجهه  ومراجعتها بطريقة متعددة االختصاصات. تطور هيئة وطنية للشباب العمل وتنسرّ
ع مقاربة منتظمًة من الشباب بني األطراف املعنية اليت تشمل: اجمللس  وتراقب تنفيذه، وتشجرّ
الوطين للشباب )بوصفه هيئة مستقلة متثرّل منظمات الشباب( واجمللس اإلقليمي للشباب 
والعائلة ومفورّض املنظمات التطوعية والكنيسة واجلماعات الدينية وغريها وقسم الدراسات 
غري  واملنظمات  الشباب  للعمال  املالطية  واجلمعية  مالطا  جامعة  يف  واجملتمعية  الشبابية 

احلكومية واجملالس احمللية وغريها من اجلهات العامة واخلاصة. 
تقييم األثر: 

الوزارة مسؤولة عن متابعة وتقييم تقدم السياسة العامة للشباب بالتنسيق مع اهليئة الوطنية 
للشباب اليت تراقب عمل الشباب على مستوى الربنامج وتقيرّمه.  
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حالة األورغواي )68( 

املشكلة: ضعف االهتمام واملشاركة يف الرياضة 
 .)%62،8( الذكور  من  ومعظمهم  الرياضية؛  النشاطات  يف  يشاركون  ال  الشباب  من   %55،2
الرياضية مع العمر، وهذا يعزى لقلرّة الوقت بني الشباب  تتناقص املشاركة يف النشاطات 
تشمل عراقيل مشاركة   .)2008 العام  يف  )مسح  األفقر.  الشباب  بني  الوقت  ولقلرّة  األغىن، 
الشباب يف الرياضة: قلرّة العادة، التمييز اجلندري، الصعوبات املادية للوصول إليها.             

ملخص 
السياسة: اخلطة الوطنية للشباب )2015-2011(.

اهلدف العام: تشجيع الرياضة والنشاط البدين عن طريق األلعاب الوطنية للشباب بني 
ة اجتماعيًا واقتصاديًا. الشباب والنساء وفئات الشباب اهلشرّ

التدخل األهداف احملددة اهلدف العام

اخملتلفة  الفاعلة  اجلهات  •  تشجيع 
دعم  على  الرياضة  يف  املشاركة 
للشباب  الوطنية  األلعاب  حتقيق 

يف عام 2011.
•  تنظيم برنامج ألعاب يشمل اجملاالت 
مستوى  على  اخملتلفة  الرياضية 

الدوائر، وعلى املستوى الوطين
•  حتديد معايري إلدخال العدالة بني 
اجلنسني إىل هذه األلعاب؛ حتديد 

نسبة مشاركة )كوتا(.
•  يف نهائيات األلعاب، ستلتقي مجيع 
وبالتايل  والشباب،  الدوائر  وفود 
فرصة لتعزيز الدمج بني الرياضة 

والشباب على امتداد البلد.

بأقسام  الوطنية  األلعاب  •  تطوير 
فرعية  أنظمة  فيها  وقطاعات 
خمتلفة متعلقة بالرياضة والنشاط 

البدين.
•  تشجيع املمارسة املستمرة للرياضة 
والنشاط  البدين بني الشباب، وال 

سيما النساء منهم.
•  تشجيع اندماج الشباب االجتماعي 

عن طريق الرياضة.
من  كجزء  وطنية  مناسبة  •  إجراء 

االحتفاء بالرياضات الوطنية.

جعل األلعاب 
الوطنية للشباب 

إسرتاتيجية 
لتشجيع الرياضة 

بني الشباب.
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•  رعاية احلوار بـني األطراف املعنية 
والشبكات احمللية، وإدارة النشاطات 

والوصول إىل املشاركة اجملتمعية.
•  تنفيذ ممارسة منتظمة للنشاطات 
البدنية واالستجمامية اخملططة يف 
اجملتمع  مبشاركة  خمتلفة  مناطق 

احمللية والشباب.
•  تيسري إجناز اخلطط وتقييمها عن 
للمجتمع،  حتتية  بنية  بناء  طريق 
أسلوب  البدين  النشاط  واعتبار 
مجيع  وصول  ودعم  مالئم؛  حياة 
الرياضية  األنشطة  إىل  األفراد 

والثقافية.

•  تشـجيع التفاعل االجتماعي بني 
طريق  احملليـة عـن  اجملتمعـات 
رياضات تنافسـية وغري تنافسية 
اسـتجمامية  نشاطات  وممارسـة 

وثقافية.
•  تشـجيع تطوير نشـاط الشباب 
الرياضية  والنشـاطات  البـدين 
الرجال  ملسـاعدة  واالستجمامية 
والنسـاء على حتسـني صحتهم 

ونوعية حياتهم.
•  تشجيع مشاركة الشباب والعائالت 
واجملتمعات احمللية يف عملية األلعاب 

الوطنية للشباب.
الشـبكات  ورعايـة  •  تشـجيع 
احمللية  واجملتمعـات  االجتماعيـة 
واملؤسسـات املتعلقـة بالرياضة 

والنشـاط البدين واالسـتجمام. 

تشجيع وتيسري 
الدمج 

االجتماعي 
حتسني نوعية 
حياة الفئات 

األكثر هشاشة 
عن طريق 
جمموعة 

منتظمة من 
األنشطة 
الرياضية 
والثقافية 

واالستجمامية 
مبشاركة اجملتمع 

احمللي.

حبلول 2015: تنظيم دورتان لأللعاب الوطنية للشباب يشارك يف املرحلة 
النهائية منها 6000 شابًا.

املؤشرات

الفئة املستهدفة: 
14-29 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
د هيئة الشباب التابعة جمللس السياسة االجتماعية الوطنية للشباب بطريقة تشاركية.  ل حتدرّ مل ُيذكر أي قائد رئيسي للعملية. الالعبون الرئيسيون هم: جملس الشباب االحتادي املشكرّ
تعمل  اليت  الشبابية  االجتماعية  السياسة  للشباب، هيئة جملس  أقسام خمتلفة  قبل  من 
على املستوى اإلسرتاتيجي، الوحدات احلكومية  القطاعية واحمللية واليت تعمل على املستوى 
التشغيلي، جهات حكومية أخرى ومنظمات اجملتمع املدين. يكون التنسيق املتعدد والثنائي 
للمعهد  الرسمي  الدعم  رأس  بوصفها  تعمل  فنية  أمانة  طريق  عن  القطاعية  وأهدافه  

الوطين للشباب.         
تقييم األثر: 

اإلسرتاتيجي  للتنسيق  املشرتكة  اللجنة  قبل  من  منتظم  بشكل  التنفيذ  وتقييم  متابعة  تتم 
الشبايب وبطريقة تشاركية واستنادًا إىل مؤشرات تقاس بانتظام. 
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الموضوع الرابع عشر | المشاركة في صنع القرار

حالة لبنان )69( 

املشكلة: االنقسامات الطائفية 
ينظر الشباب اللبنانيون إىل االنقسامات الطائفية على أنرّها عقبات أمام مشاركتهم الفعالة 
التامة بغض  يف جوانب عديدة من احلياة الوطنية والعامة، وبالتايل إىل ممارسة مواطنتهم 
النظر عن االنقسامات الطائفية أو اإلثنية. ويربز هذا عن طريق املستويات املنخفضة من 

املشاركة يف املسائل العامة والسياسية قبل سن ال21.

ملخص
السياسة: سياسة الشباب يف لبنان.

اهلدف العام: اندماج الشباب االجتماعي ومشاركتهم السياسية.

التدخالتاهلدف احملدد

متكني التفاعل االجتماعي بني 
الشباب من خلفيات متعددة.

•  توسيع نطاق املساحات العامة واجلماعية؛ وحتسني نوعيتها.
•  إقامة أماكن للنشاطات الثقافية واالستجمامية لتعزيز فرص 

املشاركة يف النشاطات االجتماعية بني الشباب.

يف  الشباب  حقوق  ضمان 
املشاركة يف العمل االجتماعي 
بكل  السياسي  والنشاط 

أشكاله.

•  ختفيض عمر تأسيس اجلمعيات واالنضمام إليها إىل 15 سنة.
•  تبينرّ قانون خيفرّض عمر التصويت إىل 18 سنة يف االنتخاب 
ح إىل عضوية الربملان أو اجملالس البلدية إىل 21  وعمر الرتشرّ

سنة.
• دعم مجعيات الشباب ماليًا.

•  تعديل التشريع املتعلق حبرية تأسيس اجلمعيات.
•  إحياء احتاد الشباب اللبناين وإدخال كلرّ اجلمعيات واملنظمات 

احلزبية يف لبنان فيه.

الثقافية  القيم  تغيري منظومة 
اليت تفاقم التمييز االجتماعي. 

• تعديل القوانني لتضمن املساواة بني الرجال والنساء.
• تبينرّ آليًة جلعل التحريض الطائفي يف اإلعالم خاضعًا للمساءلة. 
وأخرجوها وعرضوها،  ها شباب  أعدرّ اليت  اإلنتاجات  •  تيسري 

وتعزيز اإلعالم البديل بني الشباب.
• تعزيز الوعي االجتماعي حول اإلعاقة.

أمام  اجلميع  مساواة  تعزيز 
القانون بوصفها شرطًا مسبقًا 

للمواطنة.  

•  تعديل القوانني من أجل املساواة التامة بني الشباب، ذكورًا 
وحىت  واإلقليمي  والسياسي  الديين  التمييز  وإلغاء  وإناثًا، 

العمري.
• ضمان حق املرأة اللبنانية يف منح اجلنسية لزوجها وأبنائها.

والثقافة؛  النقل  •  إصدار بطاقات للشباب متنحهم خصمًا يف 
ل الوصول إىل موارد املعلومات وتعزيز املشاركة. وتسهرّ
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الفئة املستهدفة: 
15-29 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
متت صياغة هذه السياسة عن طريق منظمات اجملتمع املدين، اليت ستلعب دورًا رئيسياً يف 
تنفيذه. ومن بني اجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى: وزارة الشباب والرياضة، جمموعات الشباب 
ومنظماتهم، وكاالت األمم املتحدة، الوزارات واهلياكل احلكومية والقطاع اخلاص. سيتم الرتكيز 

أكثر على وسائل التنسيق والتشغيل وخطط العمل اليت يتم وضعها فورًا.
تقييم األثر: 

مل يتم إبراز معلومات عن املتابعة والتقييم. 
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حالة املكسيك )70( 

املشكلة: اخنفاض مشاركة الشباب املدنية الدميقراطية  
ال يشارك سوى 2% من الشباب يف املنظمات السياسية، ما يعكس ضعف الثقة بالسياسة 
واجلهل حبقوقهم وواجباتهم بوصفهم مواطنني مؤثرين يف التنمية الوطنية. يستوجب األمر 
بني  الفجوات  لتقليص  الدولة  ومؤسسات  الشباب  بني  واحلوار  الثقة  من  مساحات  خلق 

الشباب والتمثيل السياسي.

ملخص
السياسة: الربنامج الوطين للشباب 2012-2008.

الوعي بأهمية  املدنية من أجل مواطنة الشباب وخلق  بناء ثقافة املشاركة  اإلسرتاتيجية: 
احرتام حقوق اإلنسان وعدم التمييز وشجب العنف.

اهلدف العام: تشجيع مشاركة الشباب من خالل االعرتاف مبواطنتهم ومحايتها.

النتيجة اهلدف احملدد

•  تشجيع مشاركة الشباب يف السياسات والربامج املؤثرة فيهم، 
كيف  معرفة  على  وقادرين  القانون،  مواضيع  يعتربون  حبيث 

ميارسون حقوقهم بوصفهم مواطنني.
•  االهتمام بتتبع املشاركة االجتماعية والسياسية للشباب األصليني. 

ة. • تشجيع تشريع ملكية القاصرين يف تشكيل مجعيات حررّ
والبيئية  الثقافية  الشباب  حقوق  حول  تشريع  إصدار  •  تشجيع 

واالستهالكية.
•  تدريب املوظفني العامني على معرفة حقوق الشباب واحرتامها 

وتطبيقها.
املشاركة  ترويج  يف  املكسيكي  الشباب  معهد  سلطات  •  زيادة 
السياسية عن طريق تنسيق تواصل منظمات الشباب ومتويلها 

ورعايتها.

مبواطنة  االعرتاف  تشجيع 
الشباب.

•  تشجيع سياسة وطنية حول تبادل الشباب للمعلومات وتوفري 
املعارف حول مشاركة الشباب.

• تقوية منظمات الشباب وتيسري متويلهم العام.
• السعي اىل خلق منظمات الشباب األصليني وتوحيدها.
• تطوير آليات لتمثيل الشباب التام يف السياسات العامة.

واملؤسسات  الشباب  ومنظمات  الشباب  بني  احلوار  •  تشجيع 
التشريعية.

•  تشجيع احلركة الطالبية وعملها الفين واالجتماعي وتبادل جتاربها 
السياساتية.

•  تشجيع األفعال واحلمالت املتعلقة بوظائف احلكومة وخدماتها 
وتشجيع  العام  املناخ  تقييم  وإلعادة  بها،  الشباب  ثقة  لزيادة 

املشاركة.

يف  الشباب  مشاركة  تشجيع 
لبناء جسور   العامة  القرارات 

بني احلكومة والشباب.
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•  75% من الشباب مأخوذين يف احلسبان؛ وحقهم يف التعبري حمرتم.
• 10% من املنظمات الشبابية لديها مساعدة فنية ومتويل.

•  5% من برامج الشباب لديها متثيل شبايب يف تصميم السياسات 
العامة.

النتيجة / املؤشرات.

الفئة املستهدفة: 
12-29 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
املكسيكي  املعهد  التنفيذ هي  األساسية يف  واجلهات  العملية.  لقيادة  تنسيقية  بهيئة  يوصى 
يتمرّ  املدين.  واجملتمع  الشبابية  واألطر  األكادميية  واملؤسسات  احلكومية  واملؤسسات  للشباب 
تصميم السياسات العامة وتنفيذها وتشغيلها وتقييمها عن طريق تنسيق مشرتك بني اجلهات، 
للشباب وتشريعه. وستقرتح شبكة  الوطين  القانون  آلية ذلك من قبل  حيث سيتم حتديد 
وطنية حول سياسة الشباب، تضمرّ ممثلني من مجيع اجلهات العامة املعنية واألطراف املعنية 

ومشاركة الشباب، سياسات عامة وتقوم بتشخيصات حول فاعليتها وأثرها.          
تقييم األثر: 

سيتم تقييم شامل ألثر السياسات العامة ذات الصلة طبقًا للنهج القاعدي.  
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حالة جامايكا )71( 

املشكلة: متكني الشباب 
على الرغم من االعرتاف عامليًا مبوهبة الشباب يف جامايكا، فإنها حتتاج على حنو متزايد إىل 
يواجهون عقبات حتدرّ من مشاركتهم  الذين  الشباب احملرومني  متكني جمموعات معينة من 
التامة يف احلياة العامة. وينطبق هذا على حنو خاص على املهمشني اقتصاديًا واملعوقني وغري 
تأمني  املهم  وبالتايل من  املناعة/اإليدز.  واملتعايشني مع فريوس نقص  املنتمني ألي منظمة 
والعقلي  البدين  إعدادهم  باعتبار ذلك جزءًا من  مساحات وفرص للشباب حىت يشاركوا 

والنفسي للمواطنة.

ملخص
السياسة: السياسة الوطنية للشباب 2003.

اهلدف العام: تشجيع ثقافة تسمح للشباب باملشاركة التامة يف عمليات اجملتمع االجتماعية 
والروحية واالقتصادية والسياسية.

التدخلاهلدف احملدد

تعزيز قدرات الشباب على 
املشاركة يف العمليات 

االجتماعية.

• بناء قدرة الشباب على املشاركة يف العمليات االجتماعية.
• تقوية النصح والتطوعية بني الشباب.

•  تشجيع اآلليات اليت تتيح للشباب وصواًل أكرب إىل املعلومات 
والفرص للتعبري عن وجهات نظرهم، ولتقدمي مدخالتهم إىل 

التخطيط وصنع القرار.

تأمني فضاءات وفرص لزيادة 
املشاركة.

• دعم مشاركة الشباب يف التخطيط وصنع القرار.
•  خلق فرص للشباب للمشاركة يف اجملالس واملنظمات القانونية 

واخلاصة والتطوعية على مجيع مستويات صنع القرار.
• تشجيع الربامج والنشاطات للمتفوقني من الشباب.

لتشجيع  وسيلة  بوصفها  الرياضة  استخدام  على  •  التوافق 
زيادة املشاركة وتطوير املهارات القيادية وبناء الشخصية.  

الثقافية  الديناميكية  تعزيز 
للتعبري  فرص  طريق  عن 

اإلبداعي واملواهب الفريدة. 

• الدفاع عن تطوير املساحات التنموية الثقافية احمللية والشاملة
•  تشجيع الربامج والنشاطات اهلادفة إىل دعم الشباب الذين 

لديهم اهتمام بالتنمية الثقافية وتقديرهم.
•  دعم برامج ما بعد املدرسة حول القيم واملواقف والرياضة 

والثقافة وغريها.
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الفئة املستهدفة: 
15-24 سنة. الفئات ذات األولوية هي الشباب الذين هم: ريفيون، إناث، معوقون، متعايشون 
التمكني  من  شهادة  الشارع، حيملون  يف  يعملون  البشري/اإليدز،  املناعة  نقص  فريوس  مع 

البشري وتدريب املوارد/الوكالة الوطنية للتدريب وغريها من اجلهات التدريبية. 
التمويل:

لتنفيذ  األولوية  ذات  البشرية  لالحتياجات  اخملصصة  موازنتها  من   %10 احلكومة  ختصص 
السياسة الوطنية للشباب سنويًا. ويكون االعتماد عن طريق الوزارة املسؤولة عن الشباب 

ذ برامج الشباب.  واجلهات اليت تنفرّ
اجلهات الفاعلة: 

املركز الوطين للتنمية الشبابية مفورّض بتنسيق تنمية الشباب وختطيطها ومراقبتها على 
املستوى الوطين. وهو يعمل وفق طريقة متعددة القطاعات مع السياسة الوطنية للشباب 
االجتماعية  التنمية  وهيئة  للتدريب  الوطنية  والوكالة  املوارد  وتدريب  البشري  والتمكني 
والشركاء من املنظمات اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية ووكاالت التمويل الدولية لتنفيذ 
الشباب  اليت تضم  الوطنية  الشبابية  للتنمية  التوجيهية  اللجنة  يتم عرب  التنسيق  الربامج. 

ومعهد التخطيط ووزارات احلكومة ومنظمات الشباب.          
تقييم األثر: 

إجناز  يف  الذي حتقق  م  التقدرّ ص  لتفحرّ للشباب كل مخس سنوات  الوطنية  السياسة  ُتراجع 
املتابعة  وتكون  الشباب.  بوضع  لضمان صلتها  أيضاً  األهداف  وتراجع  املوضوعة.  املؤشرات 
املستمرة للتنفيذ من قبل اللجنة التوجيهية للتنمية الشبابية الوطنية من خالل تقارير منتظمة.
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الموضوع الخامس عشر | العالقات بين األجيال

حالة اململكة املتحدة )72( 

املشكلة: ضعف دعم أولياء أمور الشباب
حيتاج األطفال والشباب أن يتمرّ االستماع إىل حاجاتهم واحرتامها ودعمها من قبل أهلهم يف 
بيئة مستقرة يف البيت، حيتاج أهايل الشباب إىل الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالرتبية على 
حنو أفضل وإىل املزيد من الدعم يف تنشئة أطفاهلم ويف تكوين العائلة، ال فيما خيصرّ املعارف 

واملهارات فقط، بل أيضًا فيما خيصرّ الوقت واملوارد املتاحة هلم لتنشئة أطفاهلم.

ملخص
السياسة: من أجل الشباب - مقاربة جديدة للسياسة احلكومية املشرتكة.

مي الرعاية، يف دعم أطفاهلم من الوالدة  ل مقدرّ اهلدف: دعم األهل والعائالت، بوصفهم أورّ
وخالل سنوات املراهقة.

األهداف احملددة:
• دعم التنشئة الوالدية اإلجيابية.

• ضمان أن تأخذ اخلدمات يف احلسبان احمليط العائلي للشباب وأن تسعى إىل دعم أهلهم.
•  تشجيع عمل احلكومة مع املهنيني يف القطاع العام والتطوعي لتحسني الدعم لألمهات واآلباء 

عن طريق:
o تقدمي ترتيبات جديدة من أجل إجازة والدية أكثر مرونة.

عملهم  بني  املوازنة  األهل  يستطيع  حبيث  لألطفال،  مرنة  رعاية  تقدمي  o  دعم 
لألطفال  من  لـ%40  اجملاين  املبكر  التعليم  ذلك  يف  مبا  العائلية،  ومسؤولياتهم 

العمر. الثانية من  البالغني 
o  دعم تأمني خدمات على اإلنرتنت وخطرّ للمساعدة يكون يف متناول األهل ومن يرعى 

األطفال.
o زيادة استيعاب الربامج التعلرّمية املتعلقة بالتنشئة الوالدية والعالقات والعائلة.

o  استكشاف خيارات متكني أولياء األمور واجملتمعات من أن يكون هلم صوت يف مراكز 
األطفال.

•  ضمان أن جتعل السلطات احمللية املعلومات املتعلقة خبدمات العائلة، كالنشاطات احمللية 
والصحة والتعليم والتنشئة الوالدية والدعم املايل واإلسكان، متاحة جلميع أولياء األطفال

، مثاًل، من أثر سيادة الروح  •  تسهيل تقدمي اآلراء الشركات حول مشاغلهم وشكاواهم، للحدرّ
التجارية واملادية على أطفاهلم.

•  منح أولياء أمور األطفال والشباب ذوي االحتياجات اخلاصة وذوي االعاقة جمااًل أوسع للخيار 
والتحكم.

•  تأمني دعم يف جمال العالقات لألشخاص الذين حيتاجون إليه، مبا يف ذلك املشورة لألزواج  
وأولياء األمور.
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الفئة املستهدفة: 
13-19 سنة. 

التمويل:
يأيت التمويل من مصادر خمتلفة تشمل اجلمعيات احلكومية احمللية واألقسام احلكومية. 

اجلهات الفاعلة: 
ل من سلطات حملية متعددة. وهي تعمل بطريقة  تقود احلكومة العملية مع جملس مشكرّ
تشاركية وبقيادة قطاعية مع الشباب واألطراف املعنيني، وهي تشمل: اجلمعيات احلكومية 
احمللية والسلطات احمللية، قسم الشراكة اإلسرتاتيجية للرتبية من أجل قطاع الشباب التطوعي 
الذي يقوده اجمللس الوطين خلدمات الشباب التطوعية وبرملان الشباب يف اململكة املتحدة 
واهليئة الوطنية للشباب وجملس الشباب ومؤسسة الشباب واملشروع االجتماعي يف اململكة 
املتحدة وغريها من املنظمات غري احلكومية واملنظمات التطوعية واهلياكل احلكومية والقطاع 
لت جمموعة تدقيق وطنية تضم ممثلني شباب من  اخلاص. ولضمان مشاركة الشباب، شكرّ
م جمموعة عمل شبابية جديدة، جتمع مديرين تنفيذيني  هياكل املشاركة الشبابية القائمة. وتقدرّ

ووزراء، النصح حول السياسة وأثرها على الفئات األكثر فقرًا وحساسيًة.         
تقييم األثر: 

ينشر سنويًا  تدقيق وتقييم ألثر السياسات العامة ذات الصلة طبقًا للنهج القاعدي.  
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حالة الكامريون )73( )74( 

املشكلة: صراع األجيال 
لقد أصبح صراع األجيال متكرر يف الكامريون، مبا يعكس األحكام املسبقة والتحيرّز ضد كلرّ 
ع ذلك:  فقدان احلوار واالختالفات يف  ًا. وهناك عوامل تشجرّ من الشباب واألجيال األكرب سنرّ
األعراف والقيم بني الشباب والراشدين، التأثريات الثقافية-االجتماعية، ندرة فضاءات حوار 
األجيال، حمدودية مهارات الراشدين يف إدارة مشاكل املراهقني، الصورة السلبية عن الشباب 
اليت ترورّجها وسائل اإلعالم والشباب أنفسهم، باإلضافة إىل عدم كفاية التعليم بني األكرب 

ًا للقيام بأدوارهم اإلشرافية. سنرّ

ملخص
السياسة: السياسة الشبابية يف الكامريون )2006(.

اهلدف العام: احلد من صراع األجيال.
األهداف احملددة:

• ختفيض االختالفات بني إدراك الشباب ألعرافهم وقيمهم وإدراك الراشدين هلا.
• تعزيز القدرات على إدارة مشاكل املراهقني والشباب.

• تعزيز الثقة بني األجيال.
• تشجيع فضاءات احلوار بني األجيال والديانات وأشكاله وتنويعها.

• تشجيع مشاركة الشباب التامة والفعالة يف اجملتمع.

الفئة املستهدفة: 
15-35 سنة.

اجلهات الفاعلة: 
تقود وزارة الشباب تنسيق السياسة وتنفيذها وتقييمها بطريقة متعددة القطاعات، يعززها 
الالمركزية  اإلدارات  يشمل:  وهذا  املعنية،  األطراف  بني  املتناغم  والتعاون  التشارك 
اخلاص  القطاع  يف  الفاعلة  واجلهات  املدين  واجملتمع  التنمية  وشركاء  احمللية  والسلطات 
وتنفيذها  العمل  وخطط  الربامج  وضع  الوزارات  من  مشرتكة  جلنة  تضمن  والشباب. 
بطريقة تشاركية مع الشباب. يلعب مرصد وطين للشباب دورًا استشاريًا لوزارة الشباب؛ 

ويتعزز ذلك باألحباث والدراسات.
تقييم األثر: 

تقود جلنة فنية املتابعة والتقييم بشكل نهائي ونصف نهائي وتشجعهما استنادًا إىل تقييم 
تشاركي للوزارات اإلقليمية التمثيلية مع الشركاء احملليني وجمالس الشباب االستشارية.
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حالة اليابان )75( )76(

املشكلة: تديّن التعاون بني األجيال يف التعليم 
البيوت واجملتمعات احمللية، نتيجة عقليات األجيال وتقاليدها ومواقفها اخملتلفة، أقل  تصبح 
احلالة  وتنطبق هذه  ودعمهم.  معهم  التفاعل  وعلى  والشباب،  األطفال  تنشئة  قدرة على 
بشكل خاص على العمليات التعليمية ومتتد إىل التفاعل مع الشباب يف البيت ومع أوليائهم 

يف العمل ومع مديريهم.

ملخص
القانون 71 لعام 2009 )تشجيع تنمية األطفال  السياسة: رؤية لألطفال والشباب 2010« – 

والشباب ودعمهم( - استبدال السياسة الوطنية للتنمية الشبابية 2008.
والشباب حىت تصبح مدعومة من  الصحية لألطفال  التنمية  بيئة  العام: حتسني  اهلدف 

اجملتمع كله.
التدابري:

1- إعادة بناء العالقات بني العائالت واملدارس واجملتمعات احمللية.
2- تشجيع جهود املشورة للشباب وعائالتهم من جمموعات القطاع اخلاص.

على  التدابري  لتنفيذ  متعددين  داعمني  وتطوير  الصلة  ذات  املنظمات  وظيفية  3-  تقوية 
املستوى احمللرّي.

4- حتسني دعم تنشئة األطفال.
5- جمابهة البيئات الضارة احمليطة باألطفال والشباب.

التشغيل  الياباين )من حيث  الراشدين  التفكري يف كيفية وجوب أن يكون جمتمع  6-  إعادة 
والتفاعل مع األطفال واألهل واألوصياء السيئي املعاملة واألحداث والعائالت واجملتمعات 

احمللية(.

تدخالت/نشاطاتالنتيجة

املفتوحة"  "البيوت  تأسيس 
ن الدعم لألوصياء. اليت تؤمرّ

القدرات  وحتسني  البيتية،  للرتبية  اجملتمعية  املبادرات  دعم 
التعليمية للعائالت عن طريق تطوير املوارد البشرية، وتأمني 
الفرص التعلرّمية واملعلومات، حتسني أنظمة املشورة، وتشجيع 
التعاون مع السكان احملليني، ومتطوعي الصاحل العام واألطفال، 

واملدارس، واملرشدين يف املدارس، إخل. 
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املفتوحة"  "املدارس  تطوير 
نقاط  استخدام  طريق  عن 

القوة الداخلية واخلارجية.

دة مع العائالت واجملتمعات احمللية  إعادة إحياء املدارس املوحرّ
السكان  قبل  من  التطوعية  النشاطات  تشجيع  عن طريق 
احملليني، وتأسيس أنظمة جمالس إدارة املدارس، حيث يشارك 
وتدابري  سياسة  وضع  املدارس.  إدارة  يف  والسكان  األولياء 

تشجيعية لتحسني أنظمة التعليم واملشورة ووظائفها.

ونشاطات  ماكن  أ مة  قا إ
خمتلفة ملا بعد املدرسة.

بعد  وصفوف  )نواٍد  املدرسة  بعد  لألطفال  خطة  -  وضع 
املدرسة لألطفال(.

-  خلق أماكن ممتعة آمنة للطالب ملا بعد املدرسة وللمشاركة 
يف اجملتمع احمللي.

- إقامة أماكن للتجربة ونشاطات التبادل.
-  حتسني املكتبات والبيئات اجملتمعية حبيث تكون مالئمة ويف 

متناول السكان احملليني.

الفئة املستهدفة: 
من 0-30 سنة. وتؤخذ املرحلة والظروف االجتماعية يف احلسبان، فصنرّف الشباب يف فئات، 
الشباب  الراشدون   -4 املراهقون.   -3 االبتدائية.  املدرسة   -2 املبكرة.  الطفولة   -1 هي: 

ومراحل بعد ذلك. 
اجلهات الفاعلة: 

املراكز الرئيسية لتشجيع التنمية والدعم لألطفال والشباب حتت قيادة رئيس وزراء اليابان هي 
جهات فاعلة رئيسية يف ختطيط السياسة ومراقبتها وتقييمها. جتري جلسات االستماع لألطفال 
والشباب على امتداد العملية التماساً آلرائهم. يتمرّ السعي إىل التنسيق والتعاون مع اجلهات 

اإلدارية واحلكومات احمللية اليت تدعم التنفيذ مع اجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص واخلرباء.
تقييم األثر: 

ُتدعم عملية املتابعة والتقييم ببحث مسحي وجلسات استماع لألطفال والشباب.
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I. احلوكمة
التشريع

يرى  لكن  بها.  الدولة  تلتزم  موثوقة  لسياسة شباب  الرسمي ضروريًا  التشريع  البعض  يعترب 
م.)77( لدى بعض البلدان سياسات شبابية طويلة األجل  آخرون أن فقدان التشريع ال يعيق التقدرّ
دون قانون للشباب ناظم هلا )مثال: ألبانيا والنرويج وفلسطني(؛ يف حني تبنت بلدان أخرى 
قوانني وطنية للشباب تشكل أسس سياسة الشباب وإسرتاتيجياتهم )مثال: أذربيجان وفيتنام 
وأطر  أساسية  تشريعات  على  الشبابية  سياساتها  أقامت  البلدان  معظم  لكن  والسويد()78(. 

سياساتية موجودة تشري إىل الشباب من بني مسائل أخرى.

أقامت دولة جنوب أفريقيا سياستها استنادًا إىل:)79(
• دستور مجهورية جنوب أفريقيا، 1996
• قانون اهليئة الوطنية للشباب، 1996

• اإلطار الوطين لسياسة تنمية الشباب، 2007-2002
• القانون الوطين لتنمية الشباب، 2008 

• التقرير احلكومي من أجل الرفاه االجتماعي، 1997
• التقرير احلكومي حول إعادة اإلعمار والتنمية، 1994

• برنامج العمل العاملي للشباب، 2000
• ميثاق الشباب األفريقي، 2006 

امللكية )80( )81(
يستلزم جناح سياسة الشباب ضمان املشاركة الفعالة عن طريق:

• جهة حكومية حمددة مسؤولة عن وضع السياسة وتنفيذها.
•  فريق من اخلرباء حتت وزارة الشباب معنيرّ للعملية، ويرأسه منسق وطين واسع الصالحية مع 

سلطة اختاذ القرارات.
• جمموعات عمل أو جلان مشرتكة بني الوزارات احلكومية وعربها.

• جمموعات عمل موضوعية تبين قدرات األطراف احلكومية املعنية.
•  أجهزة سياسية رفيعة املستوى منخرطة يف العملية، مثاًل: جملس وطين للشباب الذي يرفع 

التقارير.
•  مشاركة الشباب عرب إشراك منظماتهم بشكل تلقائي يف عملية وضع السياسة من املراحل 

األوىل.
•  املنظمات الدولية أو وكاالت األمم املتحدة أو غريها من اجلهات الفاعلة اليت ميكن استخدام 

مواردها لدعم وضع سياسة وطنية للشباب.

الفصل الخامس | بروتوكوالت تنفيذ السياسة
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يف األردن، يتمتع اجمللس األعلى للشباب مبسؤولية إمجالية عن تنسيق إسرتاتيجية الشباب 
ويتمرّ ذلك عن طريق دعم منرب وطين للشباب  وتقييمها ومراجعتها.  وتنفيذها ومتابعتها 
الوزارات لشؤون الشباب وبالتعاون مع  وجمموعة استشارية للشباب وجلنة مشرتكة بني 

الوزارات األخرى والشباب ومنظمات اجملتمع املدين وغريها من األطراف املعنية. 
ق واستشارات كثرية. وهي حتظى بدعم امللك، عن  استندت سياسة الشباب إىل حبث معمرّ
ع  طريق تأسيس جملس وطين أعلى للشباب ودعم مشاريع متعلقة بالشباب ومتويلها. شجرّ
هذا قطاع الشباب، ووضع األردن بني الدول العربية األكثر كفاءة يف سياسات الشباب.)82( )83(  

II. مؤسسات تنفيذ السياسة
تتوىل وحدة منبثقة عن الوزارة املسؤولية عن سياسة الشباب اإلشراف على تنفيذها ومتابعتها 

وترفع تقارير دوريًة عنها، وتشرك األطراف املعنية ذات الصلة اليت ميكن أن تشمل)84(:
يكون  املراحل.  مجيع  يف  إشراكها  جيب  أساسية  مستهدفة  جمموعة  بوصفهم  •  الشباب: 
إشراك ممثلي منظمات الشباب وجمالسهم جمٍد عندما تكون األموال اخملصصة الستشارات 

واسعة النطاق حمدودة.
• أولياء األمور ومدررّسي املدارس: ألنرّ هلم تأثري مباشر على الشباب.

الشباب: منظمات األعمال  والتجربة مع  املعرفة  الذين ميلكون  املهنية: كاخلرباء  •  اجملموعات 
ونقابات العمال واملنظمات والسلطات املعنية يف جماالت خمتلفة والعمال الشباب والعمال 

االجتماعيني وأجهزة الشرطة واملستشارين وقادة اجملتمع.
• الوزارات واجلهات احلكومية: املسؤولة عن سياسات تؤثر على الشباب.

• اجلهات غري احلكومية: بوصفها أطراف معنية أساسية يف العملية.
• الباحثني الشباب واألكادمييني الذين يتناولون قضايا الشباب.

• املنظمات الدولية املؤثرة وذات الصلة: ألنها متلك اخلربات واملوارد.

يف تركيا ال توجد سياسات شبابية، حيث أن العملية المركزية. تكون التشريعات اخلاصة 
بالشباب على املستوى احمللي واإلقليمي مدعومة بقوانني البلديات وقوانني املدينة اإلدارية 
م الشروط واخلدمات اخلاصة برفاه الشباب من قبل موسسات  وتشريعات اجملالس احمللية. ُتنظرّ
تابعة للوزارة املسوؤلة عن الشباب. ومن أهم صناع القرارات على املستوى احمللي واإلقليمي 

ومنفذي الربامج والتشريعات التابعة للشباب: )85( )86(
-  مشروع األناضول املناطقي إلدارة التنمية )كمجهود مناطقي لعدة أقسام تعىن بتحسني 

املستويات املعيشية وإلغاء الفروقات املناطقية(
- البلديات

-  مديريات احملافظات املعنية بالشباب والرياضة ومديريات اخلدمات االجتماعية والتعليمية 
والوطنية املنتشرة حمليا يف مجيع أحناء البلد

- اللجنة الوطنية للتعليم، الثقافة، الشباب والرياضة والبعثة الربملانية املعنية بأمور الشباب  
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يف هذا االطار، تنفذ احلكومات احمللية السياسات اخلاصة بالشباب عرب منصات الشباب 
احمللية اليت تشمل جمالس الشباب احمللية )املراقبة من قبل جمالس املدينة واليت مت تأسيسها 
من قبل البلديات يف مناطق عدة( ومراكز الشباب )املراقبة من قبل مديريات احملافظات 
للشباب والرياضة(. وقد مت تأسيس الربملان الوطين للشباب طبقًا ملشاركة مدنية دميقراطية 
لتحديد، وحتضري، وتنفيذ السياسات والربامج الشبابية. كما وقد مت تعديل قانون البلديات 
لتمكني جمالس الشباب احمللية من لعب دور أهم يف البلديات عن طريق جمالس املدينة 
حيث ترفع آراء الشباب إىل جدول أعمال البلديات لتقييمها يف أول جلسة الجتماع اجلمعية 

البلدية.)87(

هيكلية تنفيذ خطة العمل الوطنية للشباب

يف مجهورية اجلبل األسود، يعمل تنفذ اخلطة الوطنية للشباب على مستويني:)88(
1- هيئة اإلدارة: واليت أسست كقسم الشباب يف مديرية الشباب والرياضة، وتضمرّ وحدة 
الشؤون العامة واملالية. وهي مسؤولة عن اإلشراف على تنفيذ السياسة واقرتاح خطط 
وإعداد  واملاحنني  املعنية  األطراف  التعاون مع  وتنفيذها. وتشمل مهماتها:  السنوية  العمل 
سياسة  برامج  أداء  عن  املسؤول  املديرية  مدير  معاون  يديرها  للمجلس.  السنوية  التقارير 

الشباب اليت يضعها جملس الشباب.
2- جملس الشباب: هو هيئة مستقلة مؤلفة من ممثلني عن الوزارات واملؤسسات العامة 
وغري احلكومية، وهو يتابع خطة العمل الوطنية للشباب ويديرها ويطورها ويقيرّمها. وهو 
م توصيات حول اختيار العاملني، ويقيرّم عمل  أيضًا يتابع عمل قسم الشباب يف املديرية، ويقدرّ

رؤساء األقسام.
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III. اإلجراءات العملية والربجمة الفرعية والتنسيق

التنسيق
جيب تنسيق إجراءات احلكومة يف جماالت خمتلفة يف إسرتاتيجية متكاملة شاملة تتناول قضايا 
ن تعاونًا بني الوزارات  الشباب مع مسؤوليات منفصلة للوزارات واجلهات احلكومية. وهذا يتضمرّ
ف حكومي أو جلنة من أمناء سر  وعرب القطاعات، غالبًا ما ترعاه جمموعات عمل أو موظرّ

الدولة. )89(
واإلقليمي،  احمللي  املستويني  على  الرتكيز  مع  الوطين  املستوى  على  اإلجراءات  تنفيذ  جيب 

واالعرتاف مبسؤوليات احلكومات احمللية، واقرتاح وسائل تنفيذ السياسة بالتعاون معهم. )90(
م سياسة الشباب احلافز واإلرشاد والتدريب وأمثلة عن أفضل املمارسات وحوافز  جيب أن تقدرّ
جلمع  سنوي  وطين  مؤمتر  عقد  ميكن  املثال،  سبيل  فعلى  احمللية.  للسلطات  وغريها  مالية 

املوظفني املدنيني البلديني املسؤولني عن الشباب للتشبيك فيما بينهم. 

يف النرويج، تتمتع وزارة األطفال وشؤون األسرة مبسؤولية إمجالية عن تنسيق عمل احلكومة 
يف جمال الشباب عرب تنسيق سياسة الشباب بني الوزارات. يف شهر كانون الثاين/يناير من 
كل عام، وبعد املوافقة على املوازنة، تصدر الوزارة نشرة شاملة توضع بالتعاون عن كثب 
قضايا  على  وزارة  كل  تنفقه  ما  ملقدار  كاملة  مراجعة  فيها  م  تقدرّ الوزارات،  معظم  مع 
األطفال والشباب يف املوازنة اجلديدة ويف أي جماالت ملموسة. ترسل هذه النشرة سنويًا إىل 
ن أداة شعبية حول كيفية عمل احلكومة  مجيع البلديات واملنظمات غري احلكومية، وهي تؤمرّ

مع وزارات األطفال والشباب.
يتم التنسيق يف النرويج أيضًا بني ثالثة مستويات إدارية: احلكومة املركزية وإدارات األقاليم 
اإلقليمية  السلطات  مع  منتظمان  وحوار  اتصال  املركزية  احلكومة  لسلطات  والبلديات. 
والبلدية )احمللية( لضمان تنفيذ السياسة. مث تضمن اإلدارات البلدية األداء العملي للسياسة. 
ال وإنتاجي على كل مستوى من  ُيضمن التنسيق وتوزيع األدوار واملسؤوليات على حنو فعرّ
مستويات اإلدارة وبني كل املستويات، على الرغم من أنرّ احلكومة تتبع درجة عالية من 
الالمركزية وال تتدخل يف النشاطات التنظيمية. تستخدم بلديات النرويج الـ 434 املوارد 

حسب تقديرها الحتياجاتها وأولوياتها وظروفها. )91(    

اإلجراءات 
تصميم  مرحلة  يف  األساسية  اإلجراءات  للشباب  الوطنية  للسياسة  املرجعي  الدليل  يفرّصل 

السياسة الشبابية، وهو يتضمن:)92(
•  حتديد الرؤية واألولويات  واإلطار النظري )مثال: تعريف الشباب، حتديد النهج العملي، اخل( واإلطار 

العملي )مثاًل: اإلطار املنطقي، القيم، املؤشرات، سبل التحقق، إخل.( للسياسة الشبابية.
•  توفري الدعم للسياسة على أعلى املستويات السياسية عن طريق مثاًل إنشاء جملس وطين 

أعلى للشباب أو حتديد »الوزارة الرائدة« لقضايا الشباب.
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•  حتديد وإشراك مجيع أصحاب الشأن الرئيسيني )من املؤسسات احلكومية واخلاصة، واملنظمات 
غري احلكومية والشبابية، واملنظمات الشبابية، والشباب من اجلنسني( مع تفصيل املسؤوليات، 

واملهام، ومعايري االختيار وحتديد اهليئة اليت تقود العملية.

•  احلث على النهج التشاركي للسياسات حيث يكون الشباب واملنظمات الشبابية هم أصحاب 
احلكومة  أو  املدين،  اجملتمع  مؤسسات  تقود  أن  ميكن  العملية.  يف  وشركاء  الرئيسيني  الشأن 

العملية، كما هو متبع حاليًا.

•  حتليل الواقع عن طريق أحباث وعملية املسح ومجع البيانات ودراسة حاالت وحتليل مقارنة 
لعملية وضع السياسات.

•  حتديد أولويات وأهداف السياسة والربامج املتعلقة بها، واملوارد املطلوبة، وامليزانية، وآلية املتابعة 
وتقدمي التقارير واآلراء وعمليات التنسيق والتواصل الشفافة واملتاحة للجميع بسهولة.

•  تسليط الضوء على مهام اجلهات الفاعلة الرئيسية: املنسق الوطين )إدارة التنمية االسرتاتيجية 
الشاملة(، اللجنة التوجيهية )كأعلى صانع قرار يف وضع االسرتاتيجيات(، فريق عمل مشرتك 
بني الوزارات )من مجيع الوزارات اليت هلا تأثري على الشباب(، جمموعات العمل املواضيعية 
)اليت تشمل مشاركة أهم األطراف املعنية يف وضع السياسات(، فريق اخلرباء لصياغة السياسة 

والشركاء للتشاور واللجان االستشارية من أصحاب الشأن.

األمور  وأولياء  الشباب  مع  الشباب  تنمية  الشباب  شؤون  قسم  يقود  باربودا،  أنتيغوا  يف 
والبالغني والدولة والقطاع اخلاص وغريهم. وهو يفورّض املسؤولية عن:)93(

I. السياسة واإلدارة: ملدير شؤون الشباب.
II. البحث والتطوير: ملدير موظفي البحث.

III. أداء الربنامج: ملدير موظفي الوحدة.
IV. التسويق االجتماعي والعالقات العامة: ملوظفي االتصال والتسويق.

V. اخلدمات الداعمة: لعاملي املعلوماتية والشؤون اإلدارية وغريهم.
• يساعد تنفيذ األنظمة يف التعاون بني الوزارات وبني الوكاالت.

•  ترعى الوزارة تدريبًا احرتافيًا للشباب العاملني يف احلكومة واملنظمات غري احلكومية ومنظمات 
الشباب على منوذج التنمية الشبابية اإلجيابية اخلاص بالسياسة.

م اإلرشاد بانتظام، وتتبرّع الربامج املتعلقة  •  ينشئ كل قطاع حكومي ذي صلة نقطة اتصال تقدرّ
بالشباب، وتعمل مع املهنيني اآلخرين واجلهات األخرى باجتاه تعزيز مشاركة الشباب يف 

صنع القرار.
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ن السلك الوطين للسفراء الشباب منربًا للشباب ليصبحوا مدافعني عن قضايا الشباب  •  يؤمرّ
واحتياجاتهم وجناحاتهم على املستويات احمللية واإلقليمية والدولية.

ة إليه. •  خيدم اجمللس الوطين للشباب بوصفه قناًة إليصال كل املسائل إىل منظمات الشباب املنضمرّ
ر عمل  •  تدير جمالس الشباب اجملتمعية/املناطقية نشاط الشباب يف اجملتمعات احمللية وتيسرّ

التنمية الشبابية وتدعمه.

تسند سوازيالند، يف خطتها الوطنية للشباب لعام 2009، املسؤولية إىل: وزارة شؤون الرياضة 
والثقافة والشباب لقيادة السياسة عمومًا؛ ومكتب نائب رئيس جملس الوزراء لإلشراف على 
للمحاسبة  الشباب  ومنرب  الشباب  واحتاد  الشباب؛  لشؤون  الربملانية  واحلقيبة  السياسة؛ 

قة يف:)94( اإلشرافية على السياسة وخطط العمل. وهذا يعمل بطريقة متكاملة ومنسرّ
1-  صياغة اإلسرتاتيجية: الوزارة مسؤولة عن وضع خطة صياغٍة إسرتاتيجيٍة حتدد اخلطوط 
املعنية  األطراف  املؤشرات،  الوزارات،  بني  مشرتكة  للجنة  املوجهة  واألهداف  العامة 
أمانة  وترأسها  الوزارات  بني  بالتعاون مع جلنة مشرتكة  واإلجراءات  املوازنة  الرئيسية، 

السر الرئيسية. 
2-  الدفاع ونشر املعلومات: هذه مسؤولية مديرية الشباب بدعم من اللجنة املشرتكة بني 

الوزارات وجملس الشباب.
3-  إدارة املوارد: تستخدم مديرية الشباب املوارد والقدرات لبناء قدرات املؤسسات الشريكة، 

واالستفادة من تفويض جمالس الشباب وتعزيز متابعتها وتقييمها.
حسب  العمل  لتنظيم  رسمية  تفاهم  مذكرة  الشباب  مديرية  تستخدم  4-  التنفيذ: 
املتكامل للسياسة مع  التنسيق  نقاط مرجعية متفق عليها. يضمن جملس الشباب 

املعنية. األطراف 
5-  املتابعة والتقييم: وهذه ترتكز على األهداف واإلسرتاتيجيات واملؤشرات بعد استشارات 

عرب منرب وطين للشباب ميثل األطراف املعنية اخملتلفة.
للشباب  الوطين  املنرب  والتماسك عن طريق  امللكية  السياسة: ويشمل ضمان  6-  تركيب 

وبناء القدرات للوزارة وشركائها.

التمويل وختصيص املوازنة
ه:  يشري الدليل املرجعي للسياسة الوطنية للشباب إىل أنرّ

املشاريع  لتحقيق  للشباب  الوطنية  للسياسة  مستقلة  ميزانية  ختصص  أن  احلكومة  »حتتاج 
واألنشطة ذات الصلة . ومن املهم أن خيصص للجهة احلكومية القائدة لعملية السياسة، وزارة 
وتراعي  مراحلها  واألنشطة يف مجيع  الكلفة  تغطي  للشباب  ميزانية خاصة  أو هيئة،  كانت 
املشاركة  تتوزع على اجلهات  أن  امليزانية  النوع االجتماعي بشكل متوازن. ميكن هلذه  فوارق 
املشاركة.   احلكومية  اهليئات  أو  للوزارات  تابع  بعضها  من خمصصات  تتكون  وقد  املسؤولة. 
ولكن على اجلهة القائدة أن تنسقها بشكل جيد وفعال. وإن الفشل يف هذا الدور قد يؤدي إىل 

فقدان احلافز من مجيع اجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك جمموعات الشباب.
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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 األوروبية. كما يتوجب على احلكومة أن ختصص جزء 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 اسرتاتيجة السياسة الوطنية.«)95(

موازنة  يف  الشباب  بقطاع  املتعلقة  واملشاريع  الربامج  الشباب  قانون  صربيا، خيصص  يف 
وطنية مع إبراز اجملاالت اليت ميكن أن تستخدم من أجلها، ومن الذي ميكن أن ميوهلا، أو 
يشارك يف التمويل. يف حني تشمل األوىل مشاركة الشباب يف العمليات االجتماعية وتنفيذ 
املتعلق  والبحث  املهين  والتوجيه  واإلرشاد  للشباب  املوجهة  واملنشورات  الشباب  سياسة 
بالشباب وغريه؛ أما الثاين فيشمل مجعيات الشباب واحتاداتهم واحلكومات احمللية واملؤسسات 
الرئيسية يف صربيا. جيب أن يقوم  ومعاهد البحث وكيانات قانونية أخرى توجد مقراتها 
التمويل وإعادة التمويل على دعوات عامة لتقدمي عروض استنادًا إىل موازنة وطنية؛ ال ميكن 
لشاغلي هذه املقرات أن يطلبوا، يف الوقت ذاته، أموااًل من املوازنات اجلمهورية واإلقليمية 

واحمللية لتمويل النشاطات نفسها. )96(
يف غضون ذلك، تأخذ خطة عمل الشباب يف صربيا عملية إعداد املوازنة على أنها مفتاح 
جلعلها فعالة. وهي بذلك تضمن مشاركة املشاركني واخلرباء الفعالة يف صوغ اخلطط املالية 
بدءًا من مرحلة التصميم لضمان أن تكون السياسة واقعية وجمدية ماليًا وقابلة للتطبيق يف 
املمارسة على مجيع املستويات ويف مجيع اجملتمعات. وهكذا، نظمت وزارة الشباب والرياضة 
ذلك  مبا يف  املالية  الربجمة  فيها  نوقشت  استشارية  وجلسات  أيام  ثالثة  من  ورشة عمل 
التمويل  املتحملة ومصادر  والتكاليف  الالزمة  البشرية  واملوارد  الزمنية  واألطر  النشاطات 
حسب النشاط )سواء كانت من املوازنة الوطنية واملنح أو موازنة حكومة ذاتية حملية أو 
من القطاع اخلاص أو من االستثمارات يف شراء التجهيزات أو املوارد البشرية واخلدمات أو 

غريها(. )97(
قسمت مسودة موازنة خطة العمل إىل املراحل التالية: 

-  حتليل املذكرة املتعلقة باملوازنة والسياسة االقتصادية واملالية، وتقديراتها ومؤشراتها املهمة 
على مستوى االقتصاد الكلي.

-  تنظيم األهداف العامة واألهداف احملددة حسب اهلدف العام، والنشاطات حسب األهداف 
احملددة، ووضع قائمة باألطراف املعنية حسب النشاط. 

-  حتليل األهداف احملددة والنشاطات لألهداف العامة املشابهة يف اإلسرتاتيجيات الوطنية 
األخرى إلزالة تكرار حساب األموال. 

املعنية  واألطراف  احملددة  األهداف  حسب  العمل  خطة  مبوازنة  تركيبية  جداول  -  وضع 
واملشاركني يف التنفيذ، وكذلك حسب النوع والغاية من النفقات ومصادر التمويل.

وتركيبتها  الواقعي  حجمها  احلسبان  يف  آخذين  اجلداول  هذه  لرتكيبة  املئوية  -  النسب 
ومصادر التمويل.
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تقييم اخملاطر )98(
جيب أن يشكل تقييم اخملاطر جزءًا من اإلسرتاتيجية، والسيما للبلدان اليت تكون يف مرحلة 
انتقالية. وجيب أن يشمل ذلك سيناريوهات للتعامل مع اخملاطر اخملتلفة من مثل بقاء سياسة 

الشباب بعد تغيري احلكومة أو اخنفاض املوازنة، على سبيل املثال. وميكن أن تشمل:

• ضمان دعم سياسي ثنائي حزبيًا عن طريق إشراك املعارضة السياسية.

• الرتكيز على األهداف والنتائج ذات األثر الدائم.

• ترتيب األهداف والنتائج واإلجراءات حسب األولوية.

البحث )99( )100(
البحث يف قضايا الشباب حاسم لتأمني بيانات ومعلومات اخلط املرجعي حول الشباب على 
املؤشرات  حسب  ومراجعتها  ومتابعتها  السياسة  لصوغ  والوطين  واإلقليمي  احمللي  املستوى 
الشباب  سياسة  أجل  من  والنوعية  الكمية  الشباب  ومسوح  أحباث  تقسيم  ميكن  املوضوعة. 
استنادًا إىل معايري خمتلفة تتعلق باجلنس والتعليم والوصول إىل املوارد الرئيسية والعمر والعمل 

واهلشاشة واملكانة، إخل. 

تسلط سياسة الشباب اهلندية الضوء على تأسيس مركز معلومات الشباب الذي جيمع 
البيانات الكمية والنوعية معًا حول مجيع جوانب حياة الشباب اهلندي وقضاياهم وأمورهم 

واملنظمات اليت تركز على الشباب لدعم الربنامج واخليارات السياساتية. 
ر مصمم خصيصًا لتنمية الشباب لتقييم فعالية خطط العمل السياساتية.  يستخدم مؤشرّ
ن القيام مبقارنات  يدعم هذا االعرتاف بالشباب فئة سكانية ذات اعتبارات منفصلة، وميكرّ
عرب املناطق والفئات اجلغرافية، ويقيس اإلجنازات السياساتية، وحيللها على حنو مقارن، 
لتنمية  اخملتلفة  املعنية  األطراف  بفهم  ويسمح  دليل،  إىل  املستند  التأييد  كسب  ع  ويشجرّ
د صناع السياسات بأداة وبيانات لتأطري برامج  الشباب وحتدياتهم عرب البلد فهمًا شاماًل، ويزورّ

الشباب. 
ز املؤشر على الشباب؛ فيحدد الشباب حسب فئات خمتلفة: املوقع واملنطقة واملأوى  •  يركرّ
والطبقة االجتماعية والنوع االجتماعي والتوجه اجلنسي والدور. وهو يصف كذلك الشباب 
اإلناث،  سيما  وال  واملراهقون،  املدارس  خارج  والذين  القبليون  وهم  اجتماعيًا،  املهمشني 

واملعاقون وضحايا االجتار بالبشر واأليتام وأطفال الشوارع وغريهم.
•  وهو يدرس جانبني من الشباب: 1- الذين لديهم أهداف ومهمات حياتية حمددة متعلقة بالنمو 
)تنمية الشباب(؛ 2- املهيؤون من أجل التغيري االجتماعي والثقايف )شباب من أجل التنمية(

•  يهدف إىل احلصول على بيانات موضوعية )مثال: الوصول إىل األنظمة واخلدمات( وتفسريات 
ر الوصول إىل املشاركة أو تعيقه(. ذاتية )مثال: العوامل اليت تيسرّ

•  هو يستند إىل مؤشر التنمية البشري مع إضافة مواضيع معينة حسب خصائص الشباب 
املعينة وحقوقهم. وهو معيار ليقيس: الصحة والتعليم والتشغيل وأسباب الراحة واملشاركة)101(
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 IV. املتابعة والتقييم
تتضمن اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب معلومات عن كيفية ووقت املتابعة. 

عن  املسؤولة  الوزارة  ن  تؤمرّ اإلسرتاتيجية.  لتنفيذ  الدورية  أو  املستمرة  املراقبة  هي  املتابعة 
الشباب تقارير دورية عن اإلسرتاتيجية وأثر املشروع والتغريات يف البيئة اخلارجية أو األطراف 

املعنية املشاركة. 

د مسبقًا، ويفضل أن يقوم بذلك فريق من اخلرباء  جيب القيام بتقييم نصف املدة يف وقت حمدرّ
النهائي  التقييم  يقيرّم  التقدم واألهداف واإلجنازات واإلسرتاتيجية اخملتلفة.  يقيرّمون  اخلارجيني، 
جودة العمل املنجز ومداه، ويوثرّق العملية للتعلم منها. تعربرّ إسرتاتيجية الشباب بوضوح عن 
الدور املركزي جملموعات األطراف املعنية اخملتلفة يف كال التقييمني، رمبا عن طريق معايري التقييم 

املرجعية. )102(

اخلطوات األساسية يف متابعة وتقييم سياسات الشباب هي: )103( )104( )105(  

•  دعم األحباث الكمية والنوعية: لفهم الشباب وشروطهم مع التمييز الفئات اخملتلفة 
الشباب«  عن  الوطين  »البحث  تكرار  ميكن  واملستبعدة.  ة  اهلشرّ سيما  وال  الشباب،  من 

الدوري )مصر وسورية والسودان(.

التدخالت  وتعقب  الناجحة  السياسات  على  الضوء  تسليط  املقارنة:  األحباث  •  دعم 
البناءة )اهلند وسورية(.

•  تبيّن مؤشرات األداء: لكل خمرج من خمرجات السياسة مبا يعكس االلتزام املشرتك من 
جانب منظمات الشباب احلكومية وغري احلكومية )جنوب أفريقيا وفلسطني وسويسرا(.

املستويات  السياسة يف مسعى مشرتك على مجيع  وأثره: حول مسائل  التقدم  •  تتبع 
)كولومبيا(.

• تقييم اإلجنازات والعقبات: على أساس سنوي )جنوب أفريقيا(.

• عقد اجتماعات دورية: ملراجعة التنفيذ على املدى القصري واملتوسط والطويل.

الشباب ملتابعة تنفيذ  البيانات عن ظروف  •  إنشاء أنظمة معلومات إلكرتونية: جلمع 
السياسة على املستوى الوطين )اهلند(.

• جدولة هذه اخلطوات وتنسيقها: مع تقييم خطة التنمية الوطنية.

• تعديل سياسة الشباب: استنادًا إىل الدروس املستفادة على طول عملية التقييم.

• جعل األحباث والتقارير السياساتية عن مسائل الشباب يف متناول اجلميع
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يف جنوب أفريقيا، كان القطاع العام، ومازال، ينفذ أطر املتابعة والتقييم وأدلتها اإلرشادية 
املتابعة والتقييم وإطار  تنَتج وثيقة سياسة  التدخالت وتقييمها.  وأدواتها وعملياتها ملتابعة 
عملها، باإلضافة إىل مؤشرات وطنية للتنمية لتوجيه هذه الوظيفة. يهدف إطار العمل إىل 
عمليات  وتنفيذ  الشبابية،  للتنمية  الوطنية  اخلطة  إسرتاتيجية  لوضع  التخطيط  تقوية: 
األعمال لتقدمي اخلدمات، وإعداد تقارير منتظمة عن اخملرجات واألثر، وتعزيز إدارة املعرفة. 
وحتليلها  وختزينها  وتوثيقها  وإدارتها  البيانات  األداء ختطيط مجع  متابعة  خطة  ستقوي 
وإعداد التقاريرعنها. وستشمل: مؤشرات األداء وتعريفها ومصادر البيانات ومجع البيانات 
إيصاهلا  التقييم وخطط  البيانات وخطط  ودوريتها وجدولتها( وخطط حتليل  )طرائقها 
واستعمال املعلومات. ويف غضون ذلك، سيقيرّم التقييم نتيجة التدخالت وأثرها عن طريق 
مسوح وطنية استنادًا إىل مؤشرات موضوعة على مستوى كل من اخملرجات والنتائج. )106(    

V. مراجعة السياسة
تراجع بلدان عديدة سياساتها الشبابية مبعدل كل مخس سنوات. لكن ليس هذا هو املعيار 
دائمًا، فبلد كاألردن أو ميكرونيزيا، على سبيل املثال، يراجع سياسته كل سنتني، يف حني قد 
تدقيقًا  املراجعة  عملية  تتضمن  أن  يفضل  سنوات.  كل عشر  سياستها  أخرى  بلدان  تراجع 

خارجيًا بناء على طلب من حكومة البلد املعين. 

لدى جملس أوروبا، على سبيل املثال، خربة وطريقة عمل منذ زمن طويل ملراجعات من هذا 
قطاع  وممثلي  اجمللس  وموظفي  الشباب  عن  بها  معرتف  وأحباث  دولية  فرق  لدعم  القبيل 
الشباب يف اجمللس؛ وهو جملس أصبح معروفًا بسرعة مع محاس الدول األعضاء للجوء إليه 
لإلرشاد حول املزيد من تطوير إسرتاتيجياتها الشبابية. وتقوم منظمة )youthpolicy.org( غري 
ووزارات  وحكومات  وبرملانات  مؤسسات  مع  بالتعاون  مبراجعات  برلني،  ومقرها  احلكومية، 
وسفارات ووكاالت دولية. كما عملت وكاالت األمم املتحدة اخملتلفة ومنظمات دولية )كاالسكوا 
وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية وبراجمها( 
على تطوير أدوات للمراجعة لدجمها يف عمليات ختطيط براجمها، سواء كانت على املستوى 

القطري أو حىت اإلقليمي. )107( 
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VI. دراسة حالة

حالة فنلندة )108( )109( )110(
1- حوكمة سياسة الشباب 

أهداف عمل   ،2010 العام  يف  املعدل   2006 لعام   72 رقم  الشباب  قانون  قانون،  آخر  حيدد 
الشباب وسياستهم وقيمهما، مؤكدًا على:

•  مرسوم من أجل برنامج لوضع سياسة وطنية للشباب تصدره احلكومة كل أربع سنوات مع 
أهداف وطنية وأدلة إرشادية على املستويني اإلقليمي واحمللي. )يشري املستوى اإلقليمي إىل 
على  احمللية  الربامج  عمل  يؤكد  واملناطق.  األقاليم  تعدها  اليت  الشباب  سياسة  برامج 

التعاون متعدد االختصاصات(.
• واجبات السلطات احمللية، على الرغم من أنها تقرر بشأن خدماتها على حنو مستقل.

• التعاون اإلقليمي بني السلطات احمللية، والتعاون متعدد االختصاصات.
• دعم منظمات الشباب وخمططات العمل.

•  شروط من أجل مشاركة الشباب يف معاجلة األمور اليت تهم عمل الشباب وسياستهم حمليًا 
وإقليميًا، وحول حقهم يف إبداء رأيهم يف املسائل اليت تؤثر فيهم. 

•  شروط على هيئات اخلرباء يف سياسة الشباب اليت تساعد وزارة الرتبية، وحتديدًا اجمللس 
االستشاري  اجمللس  م  يقدرّ الشباب.  منظمات  إعانة  وجلنة  الشباب  لشؤون  االستشاري 

اقرتاحات حول املسائل اليت جيب تضمينها يف السياسة. 
•  شروط من أجل جلنٍة للتقييم واإلعانة تعيرّنها احلكومة لتقدمي اقرتاحات وبيانات سنوية إىل 
وتقيرّم  أهليتها هلا،  ر  وتقدرّ الشباب،  الرتبية تبنيرّ ختصيص اإلعانات إىل منظمات  وزارة 

نشاطاتها. 

2- اإلجراءات العملية والتنسيق
أجهزة التنفيذ

•  تقود وزارة الرتبية تطوير عمل الشباب وسياستهم بالتعاون مع الوزارات املعنية بشؤون 
السياسة  احمللية  السلطات  )تقود  الوطين  املستوى  السياسة على  تنسق  وهي  الشباب. 
حمليًا( وعلى املستوى اإلقليمي )تعاجل املكاتب اإلقليمية السياسة على مستوى املناطق(. 

وهي تتبىن أهداف األداء خلدمات الشباب يف كل إقليم مع مكتب الدولة اإلقليمي.
•  من أجل التعاون العابر للقطاعات بني السلطات احمللية ومن أجل التنفيذ، متلك السلطة 
احمللية شبكة إرشاد وخدمة للشباب مع متثيل من اإلدارات احمللية التعليمية واالجتماعية 

وتلك املعنية بالرعاية الصحية والشباب، وكذلك من إدارات العمل والشرطة. 
اإلجراءات يف مرحلة التنفيذ

• برنامج السياسات متضمن يف خطط الوزارات التشغيلية واملالية وموازناتها.
•  تنفيذ عمل الشباب وسياسة الشباب هو مسؤولية السلطات احمللية ومجعيات الشباب 

والشباب واملنظمات اليت تقوم بعمل الشباب بتعاون عابر للقطاعات. 
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م  •  تتابع جمموعة العمل اليت تعدرّ الربنامج السياسايت حتت إشراف وزارة الرتبية التنفيذ، وتقدرّ
للحكومة اقرتاحات حول إجراء تغيريات.

اإلجراءات يف مرحلة التقييم
ي أعضاءه املنظمات الوطنية للشباب وتلك املشرتكة يف  •  يرفع اجمللس االستشاري، الذي تسمرّ
عمل الشباب، إىل احلكومة تقارير سنوية تقيم عملية تنفيذ السياسة واقرتاحات من أجل 

ثة عن الشباب. برامج وإجراءات ومعلومات حمدرّ
• قد ترفع احلكومة إىل الربملان تقارير عن سياسة الشباب.

• تفوض جلنة للتقييم واإلعانة، تعيرّنها احلكومة بعد االستماع إىل منظمات الشباب الوطنية، 
بدعم الوزارة.
التمويل 

•  حيتوي قانون الشباب على أحكام لتمويل عمل الشباب وسياستهم ودعمهما حسب املعايري 
املوضوعة عن طريق منٍح لـ: منظمات الشباب واملراكز الوطنية للشباب وإنشاء مرافق 
للشباب وأحباث الشباب والتعاون الشبايب الدويل إضافة إىل نقل احلكومة ما يتعلق بعمل 

الشباب قانونيًا إىل السلطات احمللية.
3- املتابعة والتقييم 

• ينظر إىل برامج األطفال والشباب على أنها سلسلة ختلق امتدادًا تنمويًا.
السنوية حبيث  التقييمات  تبىن  اجلديد وحمتواه.  الربنامج  بإعداد عملية  التقييم  •  يتصل 

تستخدم يف إعداد الربامج التالية ويف مفاوضات احلكومة. 
•  األدلة موجودة يف موقع وزارة الرتبية والثقافة على شكل روابط، ما جيعل عملية املتابعة 
مفتوحة للجمهور. املوارد املستخدمة يف اختيار املؤشرات هي: وثيقة عاملي املفوضية حول 
مؤشرات االحتاد األورويب يف ميدان الشباب، واقرتاح مؤشرات رفاه األطفال والشباب، 

 .)Findicator( ومؤشرات اخلدمة الفنلندية
•  يتابع برنامج التنمية أيضًا باستخدام األحباث النوعية. تشمل نقاط قوة ميدان سياسة الشباب 

الفنلندية الطريقة اليت ُيدمج بها الباحثون ومعلومات األحباث يف عمليات السياسة.
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حالة صربيا )111( )112( )113(
1- احلوكمة

الشباب يف  ص أسس سياسة  تتلخرّ احلسبان،  للقطاعات يف  العابر  الشباب  آخذين تشريع 
صربيا بـ:

•  اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب: بقيادة وزارة الشباب والرياضة، وهذه عبدت الطريق 
لقانون الشباب ولتأسيس منظمة مظلة للشباب ومكاتب وطنية وإقليمية وحملية للشباب 

لتنفيذها. ودعمت أيضًا تأسيس الوكالة الوطنية للشباب.
ومتابعتها  اإلسرتاتيجية  أهداف  إلجناز  طريق  خارطة  ن  تؤمرّ الوطنية:  العمل  •  خطة 

وتقييمها عن طريق نشاطات ملزمة زمنيًا ونتائج ومؤشرات مع خطة لتعبئة املوارد. 
•  قانون الشباب: يتبناه الربملان، وحيدد املصطلحات األساسية؛ ويضع اخلطوط العامة 
ذة وقواعد تشغيلها  م قواعد إلقرارها ومتويلها، وحيدد اجلهات املنفرّ ملبادئ اإلسرتاتيجية ويقدرّ
وتعاونها ويضع قواعد لتأسيس اجمللس الوطين للشباب والدمج اإلجباري جملالس الشباب 
اإلقليمية واحمللية، والدمج املمكن ملكاتب الشباب ووكاالتهم احمللية، ومتويل برامج الشباب 

ومشاريعهم.
•  خطط العمل احمللية للشباب: تنصرّ على أن األقاليم املستقلة ووحدات احلكم الذايت 
احمللي تضع خطط عمل فردية لتنفيذها فوق أراضيها وحتدد استخدام األموال يف موازناتها 
وطنية  وإسرتاتيجية  موحدة  منهجية  إىل  استنادًا  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  بالتعاون 

للشباب وأحباث حملية.

2- اإلجراءات العملية والتنسيق
هياكل التنفيذ

املستوى  وتنفيذها على  وتشريعها  السياسات  إصالح  تقود  والرياضة:  الشباب  •  وزارة 
الوطين بالتنسيق مع الوزارات األخرى، مبا يف ذلك:

•  اجمللس الوطين للشباب: خيدم بوصفه منسقًا عابرًا للقطاعات لتوفيق وضع سياسات 
وخرباء  خمتلفة  وزارات  من  يتشكل  الدولة.  جهات  بني  تنفيذها  ونشاطات  الشباب 

ومنظمات شبابية وغريها. يشكل الشباب أكثر من ثلث أعضائه.
ق  توفرّ القطاعات  بني  تنسيق  هيئات  بوصفها  ختدم  اليت  احمللية:  الشباب  •  جمالس 
نشاطات تنفيذ سياسة الشباب احمللية وتضمن أالرّ تتعارض أحكامها مع القوانني احمللية. 
أن  ميكن  اليت  البلدية  أو  املدينية  أو  اإلقليمية  الشباب  ذلك عن طريق جمالس  ويكون 

تؤسسها األقاليم املستقلة أو وحدات احلكم الذايت احمللية بطرق متنوعة عرب البلديات. 
•  مكاتب الشباب احمللية: اليت تعمل مبثابة فضاءات عامة للشباب، ختدم احتياجاتهم 

ومشاغلهم واهتماماتهم؛ وهي تطلق وتدير وضع سياسة الشباب ونشاطات تنفيذها. 
• وكالة الشباب: سيتم تأسيسها لتنفيذ برامج االحتاد األورويب وغريها من برامج الشباب.
وحتسني  الشباب،  نشاطات  إجناز  طريق  عن  التنفيذ  منظماته  تدعم  املدين:  • اجملتمع 
شروط تنمية الشباب، وإشراك الشباب يف احلياة االجتماعية للمجتمع، وزيادة الوصول إىل 
املعلومات ذات الصلة. يسمح القانون الناظم هلا بأن تشكل احتادات مبوجب معايري معينة.
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ومبثابة قاعدة عامة، جيب أن يكون ثلثا أعضائها ممثلني من الشباب.  
التنسيق بني القطاعات

لضمان التنسيق الفعال والكفؤ واملوثوق بني القطاعات ومنع التداخل يف الوظائف، أعطي 
ممثلو الوزارات ذات الصلة دورًا مهمًا يف صنع السياسة بوصفها جزءًا من جمموعات العمل 
قبل إقرار قانون الشباب. مثرّ عينت مسؤوليات حمددة جلميع األطراف املعنية )الوزارات 

والوكاالت وغريها من اهليئات العامة(.
•  شجعت خطة العمل تأسيس جمموعة عمل لتنفيذ السياسة، تتألف من ممثلني عن الوزارات 

وتنسق سياسات الشباب.
ق النشاطات املتعلقة بوضع  •  نصرّ قانون الشباب على تأسيس جملس وطين للشباب ليوفرّ

سياسات الشباب وتنفيذها.
• حمليًا، تشرف جمالس الشباب يف البلديات على التنسيق بني القطاعات. 

التمويل
•  يفورّض قانون الشباب احلكومة بتخصيص موازنة لسياسة الشباب حسب األهداف احملددة. 

سُتدعم مواهب الشباب عن طريق اعتماد خاص يف املوازنة. 
•  جيرب القانون األقاليم املستقلة ووحدات احلكم الذايت احمللية على ختصيص أموال يف موازناتها 
لتمويل الشباب. ميكن تغطية النشاطات اإلضافية عن طريق ممولني خارجيني، مبا يف ذلك 

الوزارات احلكومية واملاحنني األجانب.

3- املتابعة والتقييم
تعتمد السياسة الصربية للشباب على أطر دولية كإسرتاتيجية االحتاد األورويب للشباب 
ه ذلك نظامها املوحد  االستثمار والتمكني«؛ إسرتاتيجية »أوروبا 2020«. وقد وجرّ »الشباب – 
يف املتابعة والتقييم الذي يتضمن آليات وأشكال وطرائق ميكن من خالهلا متابعة أهدافها 
متابعة  أنظمة  مع  روابط  وتتاح  معينة،  وكمية  نوعية  مؤشرات  تستخدم  والعامة.  احملددة 
وتقييم أخرى، وتبىن قدرات على املستوى اجلمهوري واحمللي ملراقبة املتابعة والتقييم وتنسيقها 
التقارير  وإعداد  البيانات  وحتليل  البيانات  مجع  مراحل:  عدة  العملية  تتضمن  وإدارتها. 

واستخدام نتائج التحليل. 
املتابعة

لأللفية  اإلمنائية  واألهداف  اخلرباء  حسب  ونشاط  معني  هدف  لكل  مؤشرات  •  توضع 
وإسرتاتيجية احلد من الفقر يف صربيا وقواعد البيانات املوجودة. 

•  أسست وزارة الشباب والرياضة، وهي اليت تتابع النشاطات الوطنية، نظام متابعة شامل 
واحد. ُتستخدم التقارير اليت ترفعها مكاتب الشباب احمللية وغريها من مؤسسات الشباب 
على املستوى احمللي. مجيع الشركاء مشاركون ومسؤولون عن املتابعة بوصفهم جزءًا من 

اجمللس االستشاري.
•  تعترب البيانات اجملموعة يف أثناء صوغ اإلسرتاتيجية أساس التحقق من الوضع األويل. حيث 

هناك نقص يف املعلومات، تبدأ املتابعة بالتحقق من الوضع األويل.
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•  حتقق املتابعة على فرتات منتظمة )شهريًا وربعيًا وسنويًا( وبطرائق خمتلفة اعتمادًا على 
أنواع النشاطات واملواعيد النهائية للتنفيذ. 

التقييم
•  يتحقق التقييم موضوعيًا من كل مراحل التنفيذ وجوانبها، مبا يف ذلك الكفاءة يف تنفيذ األهداف 
العامة واحملددة والنجاح فيه، وأثرها يف الشباب واجملتمع. وهو جيري مرة كل سنة استنادًا 

إىل مؤشرات ومصادر بيانات.
•  جتمع بيانات التقييم من العمل اإلحصائي ونظام املتابعة والشبكات البديلة واملصادر احمللية، 
ق  ومن قاعدة بيانات الشباب اليت ستطورها وزارة الشباب والرياضة. وهذه الوزارة تنسرّ
مجع البيانات وحتليلها، وتعدرّ الوزارات األخرى التقييمات القطاعية، وجتري الوزارة مع 
جمموعة العمل واجمللس االستشاري تقييمًا سنويًا. يقوم خرباء بتقييم خارجي لتنفيذ خطة 

العمل.
• ُتشاَرك كل التوصيات والنتائج مع األطراف املعنية، وتستخدم يف اخلطط الالحقة. 

• تعتمد آلية تقييم األهداف احملددة على التقارير الدورية، كما يغطي املثال أدناه. 
إعداد التقارير   

ط  •  يؤسس نظام واحد إلعداد التقارير بآليات وديناميات حمددة وأشكال معينة للتقارير. تنمرّ
إجراءات إعداد التقارير وأشكاهلا املقدمة على أساس شهري وربعي وسنوي.

•  تشارك الوزارات اخملتصة يف صوغ تقرير احلكومة. تبلغ مكاتب الشباب احمللية عن النشاطات 
على املستوى احمللي يف تقارير ربعية ترفع إىل املنسقني اإلقليميني. يرفع املنسقون اإلقليميون 
تتحقق  للشباب عندما  الوطين  املكتب  وإىل  والرياضة  الشباب  وزارة  إىل  ربعية  تقارير 

الشروط استنادًا إىل القانون. 
• يؤسس نظام منفصل للنشاطات املتعلقة باملشروع. 

•  ترفع تقارير التقدم إىل احلكومة سنويًا عن طريق وزارة الشباب والرياضة واجمللس االستشاري 
ووحدة التنسيق استنادًا إىل مؤشرات. وتنشر على موقع إلكرتوين، وتتاح للعموم.    
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أمثلة عن اخليارات السياساتية يف اطار برنامج العمل العاملي للشباب
أعد هذا التقرير بناًء على طلب من الدول األعضاء يف اإلسكوا ومبشاركة ممثلني عن عدد من 
بالتعاون مع بعض  ودوليني  إقليميني  إشراف خرباء  العربية. مت تطويره حتت  الدول  حكومات 
هيئات األمم املتحدة. يأيت هذا التقرير ضمن حزمة من األدوات اليت تهدف اىل مساندة صانعي 
العربية. تشمل هذه احلزمة  املنطقة  وبرامج عمل وطنية للشباب يف  القرار لتطوير سياسات 

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

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

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

والقوائم املرجعية ملراحل ختطيط وتنفيذ وتقييم السياسة الوطنية للشباب.
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