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الحكومات  خالله  من  تعمل  فريًدا  منتدى  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  تُعّد 

تحتّل  كام  للعوملة.  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  التحديات  ملعالجة  مًعا 

التطّورات  لفهم  ُتارس  التي  الجهود  مستوى  عىل  الصدارة  موقَع  املنظمة 

املتمثّلة  والتحديات  املعلومات  واقتصاد  الرشكات  حوكمة  مثل  الجديدة  واملخاوف 

يف شيخوخة السكان، وتساعد الحكومات عىل االستجابة لها.

السياسات  مستوى  عىل  التجارب  مبقارنة  للحكومات  تسمح  بيئًة  املنظمة  وتهيّئ 

عىل  والعمل  الجيدة  املامرسات  وتحديد  الشائعة  للمشاكل  حلول  عن  والبحث 

تنسيق السياسات املحلية والدولية.

www.oecd.org :للحصول عىل املزيد من املعلومات، يُرجى زيارة

التعاون  ملنظمة  التابع  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الحوكمة  برنامج  يعترب 

وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  بلدان  بني  اسرتاتيجيًة  رشاكًة  االقتصادية  والتنمية 

املعارف  بتشارك  تسمح  وهي  االقتصادية.  والتنمية  التعاون  ومنظمة  أفريقيا 

عملية  مواصلة  لدعم  ومبادئها  الرشيدة  الحوكمة  معايري  نرش  إىل  وتهدف  والخربات، 

مع  التعاون  الربنامج  ويعّزز  أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  اإلصالح 

املنطقة،  يف  حاليًا  تنفيذها  يجري  التي  أهميًة  األكرث  األطراف  متعّددة  املبادرات 

يف  الحكومات  ويساعد  السبع  للدول  دوفيل  رشاكة  تنفيذ  بالتحديد  يدعم  وهو 

هذه  خالل  ومن  املفتوحة.  الحكومة  رشاكة  عضوية  يف  لتشارك  األهلية  معايري  تلبية 

التي  العامة  الحوكمة  إصالحات  إدارة  دعم  يف  رائًدا  دوًرا  الربنامج  سيؤّدي  املبادرات، 

تُطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. كام يقّدم الربنامج هيكليًة مستدامًة 

وتتوافق  بلد.  بكّل  الخاصة  للمشاريع  وكذلك  اإلقليمية  السياسات  حول  للحوار 

تنفيذ  يف  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  حكومات  التزام  مع  املشاريع  هذه 

االجتامعية  للتنمية  العنان  إطالق  بهدف  العام  القطاع  يف  الرضورية  اإلصالحات 

وصنع  الخدمات  جودة  حيث  من  املتزايدة  املواطنني  توقّعات  وتلبية  واالقتصادية 

السياسات الشاملة  للجميع والشفافية.

للحصول عىل املزيد من املعلومات، يُرجى زيارة:

www.oecd.org/mena/governance
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 ملحة عن املرشوع

العامة: نحو مشاركة شبابية  مفتوحة وشاملة«،  الحياة  يدعم مرشوع »الشباب يف 

ملنظمة  التابع  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الحوكمة  برنامج  ينفذه  الذي 

الحوكمة  ترتيبات  تعزيز  يف  وتونس  واملغرب  األردن  االقتصادية،  والتنمية  التعاون 

قطرية  تقييامت  إىل  واستناًدا  العامة.  الحياة  يف  والشابات  الشبان  إلرشاك  العامة 

شاملة، هو يقّدم املساعدة الفنية ويدعم التنفيذ يف املجاالت التالية:

1.    صياغة االسرتاتيجيات/السياسات الوطنية للشباب وتنفيذها؛

2.    توسيع اإلطار املؤسيس والقانوين لتعزيز مشاركة  الشباب وتثيلهم

       يف الحياة العامة عىل املستوينَْي املركزي واملحيل؛

3.  دعم استحداث طرق مبتكرة إلرشاك الشبان والشابات يف صنع القرارات 

     واملساعدة عىل أخذ مطالبهم بعني االعتبار لدى صياغة السياسات 

     والخدمات العامة وتصميمها.

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  ملنطقة  التحّول  صندوق  طرف  من  املرشوع  ُيّول 

 2011 أيار/مايو  يف  دوفيل  أُطلقت رشاكة  وقد  السبع.  للدول  دوفيل  لرشاكة  التابع 

إطاًرا  انتقالية  مبرحلة  تّر  التي  العربية  للبلدان  تقّدم  األمد  طويلة  عاملية  كمبادرة 

الحوكمة والحصول عىل حكومات شّفافة وخاضعة  لتعزيز  الفني  الدعم  إىل  يستند 

الوقت  ويف  والشامل.  املستدام  النمو  يحّقق  اقتصادي  إطار  وتوفري  للمساءلة 

ملنظمة  التابع  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  الحوكمة  برنامج  ينّفذ  الحايل، 

التعاون والتنمية االقتصادية مشاريع يف مرص واألردن واملغرب وتونس واليمن.

الهدف من الكتيب التوضيحي

أُرسل  الذي  الواسع  النطاق  ذات  لإلستبيان  األولية  النتائج  املستند  هذا  يعرض 

اإلستبيان   يستكشف   . أفريقيا1  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  بلدان  تسعة  إىل 

التي  الجهود  وتحلّل  العامة  الحياة  يف  للمشاركة  الشباب  أمام  املتاحة  الفرص 

تبذلها الحكومات واإلدارات العامة لتطبيق السياسات وتقديم الخدمات التي تلبّي 

احتياجاتهم املحّددة من منظور حوكمة القطاع العام.

التي  الشباب/الوزارات  الحصول عليها من وزارات  تّم  التي  الردود  التحليل األويل عىل  املعنية. ويعتمد هذا  الوزراء والوزارات  الشباب يف مجلس  التي تدير حقيبة  الشباب/الوزارات  أُرِسلت املسوحات إىل وزارات    .1

تدير حقيبة الشباب يف األردن ولبنان وموريتانيا واملغرب والسلطة الفلسطينية وقطر وتونس. وقد أُرسل هذا االستبيان أيًضا إىل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

http://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf   .2

يعتمد التحليل عىل اإلطار التحلييل الراسخ ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

القائم عىل خمس ركائز:

l   اتّباع نهج حكومي شامل لوضع السياسة الشبابية

l   القدرات املؤسسية والتنسيق

l   األدوات التي تأخذ بعني االعتبار مخاوف الشباب يف صنع السياسات وتقديم 

      الخدمات

l   مشاركة الشباب يف الحياة العامة وتثيلهم يف مؤسسات الدولة

l   األطر القانونية ومتطلّبات الحّد األدىن للسّن

من خالل اتّباع نهج مقارن يف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يحّدد املستند 

جميع  يف  بها  الشباب  ومشاركة  الشبابية  السياسة  حوكمة  يف  املشرتكة  االتجاهات 

والدروس  الجيدة  املامرسات  يعرض  هو  نتيجة،  كّل  إىل  وبالنسبة  املنطقة.  أنحاء 

تقييم  تقرير  أساس  االقتصادية عىل  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  من  املستفادة 

الشباب  ›إرشاك  عنوان  تحت  املنظمة  أعّدته  الذي  الحوكمة  يف  الشباب  إرشاك 

الفجوة  سّد  كيفية   - وتكينهم  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  بلدان  يف 

الخاصة  التوصيات  من  عدد  املستند  يقّدم  ذلك،  عن  فضاًل  الحوكمة‹«.  يف 

بالسياسات االسرتاتيجية 2 .

الشباب  مؤتر  يف  للمناقشة  كأساس  املستند  هذا  سيُستخدم  تحديًدا،  أكرث  وبشكل 

والتنمية  التعاون  ومنظمة  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  لبلدان  السنوي 

الثاين/نوفمرب 2018. وهو  االقتصادية والذي ُعقَد يف تونس يوَمْي 27 و 28 ترشين 

الشبابية  والجمعيات  املعنية  والوزارات  الشبابية  السياسات  لصناع  الفرصة  سيُتيح 

للتصدي  االسرتاتيجية  األولويات  ملناقشة  الدوليني  الرشكاء  وكذلك  والناشطني 

الصلة  الخدمات ذات  الشباب عىل  التي تعيق حصول  السائدة  الهيكلية  للتحديات 

االجتامعية  الحياة  يف  ومشاركتهم  ناجح  بشكل  بالغني  إىل  تحّولهم  تضمن  التي 

واالقتصادية والعامة عىل نحو متكامل.

أخرى  بلدان  من  املتوقّعة  والردود  عليها  الحصول  تّم  التي  التعليقات  إىل  واستناًدا 

سلسلة  عن  فضاًل  املعنية  والوزارات  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف 

تتوقّع  الحقائق،  صّحة  من  للتأكّد  املشاركة  البلدان  إىل  أُرسلت  التي  البعثات 

منطقة  يف  الحوكمة  يف  الشباب  إرشاك  دراسة  من  النهائية  النسخة  تقديم  املنظّمة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف العام 2019. 

صندوق التحّول ملنطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا
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.)2016( Arab Human Development Report .)2016( 3. تقرير التنمية اإلنسانية العربية
http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/report/AHDR%20Re-

ports/AHDR%202016/AHDR%20Final%202016/AHDR2016En.pdf

https://data.worldbank.org/indicator/4. منظمة العمل الدولية )2017( قاعدة بيانات
SL.UEM.1524.ZS?locations=ZQ

5. منظمة العمل الدولية )2016( تحّوالت سوق العمل للشابات والشبان يف الرشق األوسط 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/docu- ،وشامل أفريقيا
ments/publication/wcms_536067.pdf

6. منظمة العمل الدولية )2016( تحّوالت سوق العمل للشابات والشبان يف الرشق األوسط 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/docu- ،وشامل أفريقيا
ments/publication/wcms_536067.pdf

 Youth in the MENA Region: How to ،)2016( 7. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

Bring Them In، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باريس،
.http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264265721-en

تعاين  منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من أعىل معّدل بطالة للشباب 

باملقارنة مع أي منطقة أخرى يف العامل. وهي تتجاوز نسبة الـ 27% يف 

املتوسط )بني 15 و24 عاًما(4. ويف حني أّن حوايل 15% لدى الشباب الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 15 و24 عاًما يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هم 

غري متعلمني أو موظفني أو مدربني، ترتفع معدالت البطالة يف مرص واألردن 

والسلطة الفلسطينية وتونس لتبلغ 33.9% و28.7% و32.8% و32.2% بالتتابع 

)ترتاوح أعامرهم جميًعا بني 15 و24 عاًما(5 . ويف املتوسط ، تتجاوز نسبة 

الشابات اللوايت مل يحصلَن عىل التعليم النظامي أو التدريب أو التعليم يف 

املنطقة نسبَة الشباب الذين يعانون من الوضع نفسه مبعّدل 26 نقطًة مئويًة، 

وهي ترتاوح بني 54.5% يف مرص و 22.8% يف لبنان6 . ولهذا األمر تأثري مبارش 

عىل الفقر وعدم املساواة إذ إّن الشباب سواء غري املتعلّمني أو املوظفني أو 

املدربني معرّضون بشكل خاص للعيش تحت خط الفقر. ووفًقا لدراسة أجرتها 

منظمة اليونيسف )2017(، يؤثّر الفقر عىل 29 مليون طفل أو طفل واحد من 

بني كّل أربعة أطفال يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ويف بعض بلدان 

هذه املنطقة، يعاين الشباب من بيئة سياسية شديدة التقلّب وصدمات خارجية 

ورصاعات عنيفة. ووفًقا لتقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2016، تحتوي 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل نسبة 47% من النازحني داخليًا حول 

العامل و58% من الالجئني يف العامل، والكثريون منهم شباب. ويواجه الشباب 

النازحون بدورهم ارتفاع خطر االستبعاد واالعتامد املستمر عىل الدعم. كام 

تواجه البلدان التي تعاين من اآلثار العرضية الناجمة عن الحروب والضعف 

ضغوطًا كبريًة عىل املوارد العامة والقدرات7 .

ملاذا يعترب النظر إىل »الشباب عىل أنّهم املستقبل« فكرًة عفا عليها الزمن

يثّل الشباب اليوم أكرب فئة عمرية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وبينام ال يتجاوز عمر حوايل 60 يف 

املئة من إجاميل عدد السكان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا الـ30 عاًما، يّر أكرث من 105 ماليني شخص 

يف مرحلة االنتقال إىل البلوغ3 . غري أّن الشباب يواجهون تحديات كبرية عىل مستوى املساهمة يف التنمية االجتامعية 

واالقتصادية يف بلدانهم.

ملاذا يعترب النظر إىل »الشباب عىل أنّهم املستقبل« فكرًة عفا عليها الزمن   .  3
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غالبًا ما يعرّب الشبان والشابات أيًضا يف املنطقة عن مستويات ثقة بالحكومة أدىن 

من تلك التي يعرّب عنها آبائهم. كام توقّف غالبية الشباب البالغني عن املشاركة 

النظامية يف الحياة السياسية. ومن جهة أخرى، غالبًا ما يفّضل الشباب املشاركة 

من خالل منظاّمت املجتمع املدين واملشاريع املجتمعية التي توفّر مسارات 

تسمح بالوصول إىل تنمية أكرث إنصافًا ألنّها تساعد عىل بناء قيم اجتامعية 

ومدنية أقوى تعترب أسًسا رضوريًة للحوكمة الرشيدة والتعايش السلمي وإمكانية 

حصول الشباب عىل وظائف8 . وعىل املستوى العاملي، تعرتف األطر الدولية 

مثل أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة وقرار األمم املتحدة رقم 2250 

بشأن الشباب والسالم واألمن بالدور اإليجايب الذي يكن للشباب أن يؤّدوه، 

ويجب عليهم أن يؤّدوه، يف هذا الصدد. 

ولكّن التحديات املذكورة أعاله تثّل عوائَق ملحوظًة أمام تنمية قدرات 

املراهقني والشباب البالغني ليك يصبحوا مستقلنّي ويعتمدوا منَط حياة قائم 

عىل حرية تقرير املصري.

 

,Mercy Corps (2012), Civic Engagement of Youth in the Middle East and North Africa: An Analysis of Key Drivers and Outcomes،)2012( 8. منظمة مرييس كوربس
.www.mercycorps.org/sites/default/files/mena_youth_civic_engagement_study_-_final.pdf

مالحظة: استناًدا إىل اإلجابات عىل السؤال التايل: »ما مدى أهمية كّل من األولويات التالية بالنسبة إىل وزارتكم لتحسني تنفيذ السياسات والربامج والخدمات املصّممة حسب احتياجات الشباب؟«

النطاق: 0 )أولوية متدنية( – 10 )أولوية مرتفعة(. العدد= 6 بلدان )األردن، لبنان، موريتانيا، السلطة الفلسطينية، قطر، تونس(.
املصدر: محتسبة بناًء عىل استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الصورة 1. أهّم 3 أولويات اسرتاتيجية لوزارات الشباب

 اعتامد رؤية مشرتكة وتنفيذها
 )اسرتاتيجية وطنية للشباب(

 
تحقيق الالمركزية يف تنفيذ الربامج 

وتقديم الخدمات للشباب

تحسني التواصل مع الشباب والشفافية

تقّر بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا برضورة معالجة أوجه القصور 

القامئة التي تحول دون مساهمة الشباب يف التنمية االقتصادية بشكل منصف 

وحصولهم عىل الخدمات العامة. وعندما ُسئلت البلدان كيف تعتزم وزاراتها 

تحسني تنفيذ السياسات والربامج والخدمات الخاصة بالشباب، تبنّي أّن اعتامد 

رؤية مشرتكة وتنفيذها، عىل شكل اسرتاتيجية وطنية للشباب مثاًل، هو عىل رأس 

أولوياتها )راجع الصورة 1(.

عالوة عىل ذلك، تؤكد الوزارات املسؤولة عن حقيبة الشباب عىل رضورة 

تحسني مهارات املوظفني الحكوميني وتحسني التواصل مع الشباب والشفافية، 

وباستثناء دولة قطر، تحقيق الالمركزية يف تنفيذ الربامج وتقديم الخدمات. ومن 

ناحية أخرى، تتبنى البلدان وجهات نظر مختلفة إىل حّد ما حول رضورة إضفاء 

الطابع املؤسيس عىل مشاركة الشباب، وذلك عىل شكل مجالس شبابية أو لجان 

استشارية يقودها شباب عىل سبيل املثال، وتعزيز األدلة املصّنفة حسب العمر 

وآليات الرصد واملساءلة.
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النتيجة 1. االسرتاتيجيات الوطنية
للشباب شائعة ولكّنها تعاين من ضعف 

التمويل

يتقاطع مجال الشباب كسياسة عامة مع عدة قطاعات من بينهم التوظيف والتعليم والصحة واإلسكان والنقل والعدالة 

والرياضة وغريها. ويكن لالسرتاتيجيات الوطنية للشباب أن تقّدم إطاًرا توجيهيًا لتوحيد أصحاب املصلحة الشباب من 

الحكومة واملجتمع املدين حول عدد من األولويات االسرتاتيجية للشباب وتقديم خدمات عامة بطريقة متّسقة عرب الحدود 

اإلدارية. وعندما يشارك الشباب يف الصياغة والتنفيذ وتتوافر مؤرشات قوية لدعم االلتزامات، يكن أن تزيد االسرتاتيجيات 

الوطنية للشباب من حّس املسؤولية لدى الشباب والشفافية واملساءلة.

تبنّي  الصورة 2 أنّه ومن بني البلدان التي شملها اإلستبيان، تعمل أربعة بلدان 

عىل وضع اسرتاتيجية وطنية للشباب ولدى ثالثة بلدان اسرتاتيجيات وضعتها 

سابًقا. وعىل سبيل املقارنة، تبلغ نسبة بلدان منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية التي لديها اسرتاتيجية قيد التنفيذ 40% يف املتوسط اعتباًرا من 

نيسان/أبريل 2018 9 . وعىل سبيل املثال، أقرّت تونس رؤيًة للشباب للفرتة 

املمتدة بني العامني 2016 و2030. ومن املتوقع أن تُستخدم كأساس لصياغة 

اسرتاتيجية وطنية شاملة للشباب. 

الرتكيز املواضيعي: تحسني النواتج يف مجاالت التعليم 
والتوظيف والصحة واملشاركة

يكشف  التحليل األويل للمجاالت املواضيعية التي شملها اإلستبيان أّن كافة 

االسرتاتيجيات تقريبًا تنّص عىل التزامات يف مجال “التعليم/التدريب”، 

التوظيف/املشاركة والتمكني االقتصادينَْي”، “الصحة” و”املواطنة/املشاركة 

االجتامعية والسياسية”. وباستثناء حالة لبنان، تعترب “الثقافة والرتفيه 

والرياضة” جزًءا ال يتجزأ من االسرتاتيجية الوطنية للشباب يف جميع أنحاء 

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وعىل نحو الفت للنظر، تقّر بعض 

االسرتاتيجيات بأهمية تحسني سياق الحوكمة من خالل تهيئة بيئة قانونية 

مثاًل تُفيض إىل تنظيم األنشطة الشبابية والرياضية )السلطة الفلسطينية(، 

وتحسني القدرات املؤسسية )موريتانيا(، ووضع ترتيبات سليمة من أجل 

التخطيط ووضع الربامج والرصد والتقييم )قطر(. ويبدو مرشوع االسرتاتيجية 

يف املغرب أكرث وضوًحا يف مجال ربط األهداف املتعلّقة بالشباب بأهداف 

التنمية الوطنية )أي الحّد من الفوارق بني املناطق ودعم التقسيم املتقّدم 

إىل أقاليم(.

9- منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )2018(، تقرير تقييم إرشاك الشباب يف الحوكمة- »إرشاك الشباب يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وتكينهم - كيفية سد ›الفجوة يف الحوكمة‹«، 

.http://www.oecd.org/gov/ youth-stocktaking-report.pdf

الصورة 2. االسرتاتيجيات الوطنية للشباب يف بلدان منطقة الرشق  

                 األوسط وشامل أفريقيا

مالحظة: اإلجابات هي عىل السؤال التايل: “هل لديكم  أساًسا اسرتاتيجية/سياسة وطنية 
للشباب؟” العدد= 7 بلدان.

املصدر: استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

األردن

املغرب

طر
ق

س
ون

ت

لبنان

موريتانيا

طة
سل

ال
ية

طين
لس

الف

بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا التي لديها أساًسا اسرتاتيجية 

وطنية للشباب

بلدان منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا التي تعمل عىل 
إعداد اسرتاتيجيًة وطنيًة للشباب
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إرشاك أصحاب املصلحة: جهد مشرتك بني أصحاب 
املصلحة املحليني والدوليني

يف جميع البلدان التي شملها اإلستبيان،  فقد شاركت الوزارات املعنية بالشباب 

بجانب كل من الشباب املنظمني وغري املنظمني واملنظامت غري الحكومية 

يف صياغة االسرتاتيجية الوطنية للشباب بالتعاون مع املنظامت الحكومية 

املشرتكة. ويف موريتانيا والسلطة الفلسطينية وقطر، أّدت املؤسسات التعليمية 

واملنظاّمت غري الحكومية الدولية دوًرا هاًما أيًضا. يف لبنان، أمثر تشكيل 

مجموعات عمل قطاعية عن تأسيس منتدى الشباب حول السياسات الشبابية، 

وهي هيئة مكّونة من جمعيات يقودها شباب وتيارات شبابية تابعة ألحزاب 

سياسية. وقد كانت هذه الهيئة إحدى العوامل الرئيسية املحرّكة لالسرتاتيجية.

املجموعات الفرعية املعرضني للخطر: عىل ما يبدو، تم 
ارشاك الكثري من الشباب املعرضني للخطر ولكن ليس كلهم 

تؤكّد كافة البلدان عىل أنّها بذلت جهوًدا محّددًة إلرشاك الشابات والشباب يف 

املناطق الريفية، والشباب غري الحاصلني عىل التعليم األسايس، والشباب غري 

املوظفني أو املتعلمني أو املدربني، والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة 

يف العملية. ومن جهة أخرى، مل يجِر إرشاك الالجئني الشباب سوى يف السلطة 

الفلسطينية والشباب من األقليات سوى يف لبنان والسلطة الفلسطينية.

األدلة: غالبًا ما يتم إهامل املستوى املحيل خالل جمع 
البيانات املصّنفة حسب العمر

استخدمت بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مصادَر متنّوعًة لجمع 

األدلة خالل إعداد االسرتاتيجية الوطنية للشباب، السيام املعلومات من دائرة 

اإلحصاءات الوطنية أو نظريتها والوزارات املعنية واملؤسسات األكاديية. وتفيد 

كافة البلدان بأنّه تّم إرشاك املجموعات الشبابية املنظّمة أو غري املنظّمة 

واملنظاّمت غري الحكومية الوطنية )باستثناء السلطة الفلسطينية( لجمع 

املعلومات. تجدر اإلشارة إىل أّن موريتانيا وتونس هام الدولتان الوحيدتان 

اللتان قامتا بإرشاك املستوى الحكومي املحيل لجمع املعلومات والبيانات 

املصّنفة حسب العمر.

إقرار االسرتاتيجية: الرشعية من املستوى الترشيعي

مل يقّر الربملان االسرتاتيجية الوطنية للشباب يف أي من البلدان التي شملها 

االستبيان. وبينام من املتوقع أن يحدث هذا األمر يف موريتانيا وقطر وتونس، 

فإنّه من غري املخطّط له يف لبنان والسلطة الفلسطينية.

امليزانية: املوارد املخصصة املحدودة أو غري الكافية تثّل 
مصدَر قلق رئييس

يثّل النقص يف التمويل املخصص أو محدوديته عائًقا رئيسيًا أمام تنفيذ 

االسرتاتيجية الوطنية للشباب بشكل فّعال. وتشري النتائج األولية إىل أنّه لدى 

لبنان وموريتانيا موارد مخصصة لالسرتاتيجية الوطنية للشباب وأّن التنفيذ 

السليم لهذه االسرتاتيجية يف بلدان أخرى عرضة للخطر بسبب ضعف التمويل 

السيام يف حالة السلطة الفلسطينية )امليزانية اإلجاملية: 30000 دوالٍر أمرييك(.

الرصد والتقييم: مل تثبت االسرتاتيجيات الوطنية للشباب 
تأثريها حتى اآلن

تعترب ترتيبات الرصد والتقييم السليمة رضوريًة لتقييم ما إذا كان تنفيذ 

االسرتاتيجية الوطنية للشباب ناجًحا، وكشف النقاب عن العراقيل املحتملة، 

وتشجيع صّناع السياسات عىل االستجابة بشكل مناسب. وعىل سبيل املثال، 

تقدم 67% من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية والتي لديها أساًسا 

اسرتاتيجية وطنية للشباب معلومات واضحة عن الطريقة التي يجب أن يتّم 

من خاللها الرصد والتقييم. وأفادت موريتانيا والسلطة الفلسطينية بأنّهام قد 

وضعتا آليات لرصد اسرتاتيجيتَيْهام الوطنيتني للشباب )موريتانيا: تقارير النشاط 

الفصلية/ السنوية؛ السلطة الفلسطينية: متابعة اآلليات مع اإلدارات والوزارات 

واجتامعات التقييم(. ومل تعرّب سوى موريتانيا وتونس عن نيتَيْهام لنرش نتائج 

هذا الرصد أمام عامة الناس. ويف وقت صياغة هذا التقرير، كانت موريتانيا 

الدولة الوحيدة التي قيّمت اسرتاتيجيتها بحسب ما تبنّي لنا.

الجدول 1. توافر التمويل لالسرتاتيجيات الوطنية للشباب

كال كال، لكن من املتوقع أن تتّم املوافقة عليه نعم

لبنان موريتانيا السلطة الفلسطينية

قطر

تونس

املصدر: استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
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األدلة من من التقرير التقييمي الذي وضعته منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية

تتقاطع السياسات الشبابية مع الكثري من املواضيع املختلفة وهي تستلزم 

إرشاك مختلف الوزارات املسؤولة عن هذه املواضيع والتنسيق بينها. 

واعتباًرا من آذار/مارس 2018، صاغت حوايل 80% من بلدان منظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية اسرتاتيجيًة وطنيًة للشباب عىل املستوى االتحادي. كام 

كان لدى حوايل 40% منها اسرتاتيجية تشغيلية موضوعة أساًسا. وترتافق حوايل 

70% من كافّة السياسات واالسرتاتيجيات الشبابية الحالية يف بلدان منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية مع أساليب ملموسة تسمح برصد تنفيذها من 

خالل املؤرشات عىل سبيل املثال.  

3 خطوات يجب اتّخاذها لالستفادة من إمكانات 
االسرتاتيجيات الوطنية للشباب

ربط األهداف الخاصة بالشباب بأهداف التنمية الوطنية األوسع نطاقًا 

والتخطيط لها والسعي لتحقيق التواؤم مع االسرتاتيجيات القطاعية

__________________________________________

إتاحة املوارد املالية املخصصة والكافية لتنفيذ االلتزامات عىل النحو 

املحّدد يف االسرتاتيجية الوطنية للشباب

__________________________________________

نرش نتائج الرصد والتقييم لزيادة الشفافية واملساءلة من خالل دعم 

الجمعيات الشبابية واملنظامت غري الحكومية عىل سبيل املثال

1

2

3
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تزيد املناهج االنعزالية املستخدمة يف السياسات الشبابية من احتامل تنفيذ 

سياسات وبرامج شبابية مجزأة. ويكن للتجزئة بدورها أن تعيق حصول الشباب 

عىل الخدمات العامة. ويعترب التنسيق بني املؤسسات عىل مستوى مختلف 

الوزارات وبني املستوينَْي املركزي واملحيل للحكومة رضوريًا لضامن تقسيم 

األدوار واملسؤوليات بوضوح ومواءمة األهداف املحددة يف االسرتاتيجيات 

الوطنية للشباب واالسرتاتيجيات القطاعية. واختارت الحكومات يف بلدان منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا طرقًا مختلفًة 

لتويل هذه املهمة. وهي تشمل االجتامعات الخاصة مبسائل محددة وأشكال 

التعاون األكرث مؤسسية حول شؤون الشباب مع مختلف أصحاب املصلحة 

الحكوميني وغري الحكوميني.

تشري النتائج األولية إىل أّن وزارات الشباب تقّدر نطاق تنسيق شؤون الشباب 

عرب الوزارات املعنية وعمقه يف الوقت الحايل، بينام تشري أهّم التحديات التي 

تّم تحديدها إىل توافر عدد من املعّوقات. وتتمثّل التحديات الرئيسية التي 

تعيق التنسيق بني الوزارات والتي حددتها وزارات الشباب يف ارتفاع معّدل 

دوران املناصب القيادية، وغياب اآلليات املؤسسية، وغياب القدرات يف وزارات 

الشباب أو عدم كفايتها )راجع الصورة 3(.

 تعترب مجاميع النقاط املنخفضة إىل حّد ما مفاجئًة، ال سيام يف ضوء التغيريات 

القيادية املتكررة يف وزارات الشباب يف بعض البلدان التي شملها االستبيان. 

وتشري املالحظات التي قُّدمت يف جميع مراحل عملية تقّص الحقائق إىل أّن 

جودة تنسيق شؤون الشباب تشّكل مصدَر قلق بالنسبة إىل الكثري من الوزارات 

املعنية.

ومع ذلك، تشري الردود إىل أنّه مثة مجال لتحسني تنسيق شؤون الشباب عرب 

اإلدارات والحقائب الوزارية.

ويكن أن تشّجع القيادة السياسية القوية عىل بناء الثقة وثقافة التعاون بني 

مختلف الوزارات عىل املدى الطويل. ويكن أن يثمر تشكيل لجان مشرتكة 

بني الوزارات أو تعيني جهات اتصال لتنسيق شؤون الشباب عن مزايا متعّددة 

تتمثّل يف تحديد مسؤوليات وآليات مساءلة واضحة. ولكن، السيام يف حالة تعيني 

جهات االتصال، ال ينبغي إضافة هذه املهمة ببساطة إىل قامئة املسؤوليات 

املحّددة أساًسا ذات األولوية بل يجب األخذ يف االعتبار قدرات املوظفني. 

ولهذا األمر القدر نفسه من األهمية يف وزارات الشباب كام هو مبنّي يف نتائج 

االستبيان.

النتيجة 2. ارتفاع معّدل دوران املناصب2
القيادية وغياب اآلليات املؤسسية يفرضان

تحديات رئيسية أمام تنسيق شؤون الشباب
بني الوزارات

بصفتهم قادة مبتدئني أو طالب أو أعضاء يف جمعيات أو ناخبني ألول مرة، فإن الشباب يطلبون الحصول عىل 

الخدمات العامة بصورة ملحوظة. ان الديامنيات املختلفة لهذه التحّوالت وكذلك  تنوع فئات الشباب... يستلزمان 

التختيط والتنسيق بني القطاعات املتعددة واملشاركة النشطة من كافّة القطاعات.

تحسني التعاون والتنسيق 

مع منظامت املجتمع املدين 

والشبكات الشبابية

والرشكاء اآلخرين

التأكّد من أّن كافة الجهات 

الحكومية تفهم مسؤولياتها 

لتعزيز حّس االلتزام لديها

وضع خطط عمل واضحة لكل 

مستوى حكومي

)وطني وإقليمي ومحيل(

تحديد األدوار واملسؤوليات 

الواضحة للوزارات املعنية 

والهيئات الحكومية األخرى

قد يساعد وضع آليات فّعالة للتعاون بني الوزارات بشأن قضايا الشباب عىل:



األدلة من تقرير تقييم إرشاك الشباب يف الحوكمة الذي 
وضعته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

اختارت بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عدة طرق لتويل مهمة 

التنسيق. وقد شّكلت بعض البلدان لجان مشرتكة بني الوزارات أو بني 

اإلدارات يرأسها أحيانًا رئيس الوزراء. وتشارك الوزارات املسؤولة رسميًا 

عن شؤون الشباب يف هذه اللجان فتتوىل رئاستها أو تدير أمانة رسها عىل 

سبيل املثال. وقد اختارت بلدان أخرى إنشاء مجموعات عمل معنية 

مبواضيع محددة تشرتك فيها الوزارات املسؤولة عن الحقائب املعنية.

يف سلوفينيا، كلّفت كل وزارة شخًصا واحًدا ليكون جهة االتصال التي تنّسق 

شؤون الشباب ويعمل كمرّسع لعملية جمع املعلومات باإلضافة إىل 

مجلس الشباب الذي يتيح الفرصة ملمثيل الشباب واملوظفني من مختلف 

الوزارات لالجتامع مًعا مرّتني يف السنة عىل األقّل.

ويف كيبيك - كندا، تدير األمانة العامة للشباب والتي تنتمي إىل املجلس 

التنفيذي ملكتب رئيس مجلس الوزراء شؤون الشباب بشكل رئييس. 

وتعمل لجنة مشرتكة بني اإلدارات، تنسقها أمانة الرس، عىل القضايا ذات 

األولوية، كام أنّها تسعى لتحسني التعاون بني اإلدارات.
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الصورة 3.  التحديات الرئيسية أمام تنسيق شؤون الشباب بني الوزارات

ارتفاع معدل دوران املناصب القيادية

غياب اآلليات املؤسسية )مثل اللجان 
املشرتكة بني الوزارات وجهات االتصال(

غياب القدرات يف وزاريت أو عدم كفايتها

٥٫٨

٤٫٣

٤٫٢

مالحظة: استناًدا إىل اإلجابات عىل السؤال التايل: »عندما يتعلق األمر بتنسيق السياسات أو الربامج أو الخدمات املتعلقة بالشباب يف مختلف الوزارات، إىل أي درجة تعترب املسائل التالية شائكًة أو 

ا(. العدد= 6 بلدان. )األردن، لبنان، موريتانيا، السلطة الفلسطينية، قطر، تونس(. غري شائكة برأيكم؟«. النطاق: 0 )غري شائكة عىل اإلطالق( – 10 )شائكة جدًّ

املصدر: محتسبة بناًء عىل استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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3 خطوات يجب اتّخاذها لتحقيق نتائج أفضل للشباب 
بالتعاون مع الجهات الحكومية املحلية

ضامن قيادة سياسية رفيعة املستوى والنظر يف إنشاء أمانة رس 

تتمتع مبوارد جيدة يف الوزارة املسؤولة عن تنسيق شؤون الشباب 

لتجنب إضافة هذه املهمة إىل قامئة املسؤوليات ذات األولوية 

التي يضطلع بها موظفو الخدمة املدنية

__________________________________________

النظر يف تصميم خطة عمل مشرتكة لتوضيح االختصاصات 

وضامن الشعور بحس املسؤولية ورصد عمل آلية التنسيق عىل 

أساس أهداف وغايات واضحة

__________________________________________

استخدام النامذج واملعايري املشرتكة لدعم اتباع نهج مشرتك 

ورصد نتائج اإلجراءات الحكومية املتعلقة بالشباب وتقييمها

1

2

3



 10  .  النتائج الرئيسية السبع من استبيان حوكمة الشباب

يختلف النهج الذي اختارته البلدان لتنسيق شؤون الشباب ما بني املستوى 

املركزي واملستوى املحيل بشكل ملحوظ. وهو يتجّسد من خالل التوزيع العام 

للمهام واملسؤوليات عرب مختلف املستويات. تاريخيًا، ساد أسلوب اإلدارة عالية 

املركزية يف الكثري من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ومل ُتنح 

الجهات الحكومية املحلية سوى سلطة محدودة التّخاذ القرارات املستقلة. 

ومع ذلك، شاركت بعض البلدان يف السنوات األخرية يف عملية تهدف إىل نقل 

الكفاءات واملوارد إىل املستوى املحيل ألخذ احتياجات املواطنني بعني االعتبار 

يف السياسات والخدمات ومعالجة التفاوتات بني املناطق وغياب الخدمات 

العامة خارج املدن الرئيسية.

 

تشري نتائج االستبيان األولية إىل فوارق ملحوظة ما بني بلدان منطقة الرشق 

األوسط وأفريقيا. وبينام حّددت موريتانيا والسلطة الفلسطينية عدًدا من 

العوائق املهّمة يف الوصول إىل الشباب عىل املستوى املحيل، يبدو أّن هذا 

األمر أقّل وطأًة يف األردن وقطر وتونس. ويف موريتانيا، يعترب غياب القدرات 

عىل املستويات املحلية ويف وزارة الشباب فضاًل عن عدم كفاية التفويضات 

املوكلة إىل هذه الوزارة مصدَرْي قلق رئيسيَنْي. بينام ينتج عن غياب االهتامم 

بني أصحاب املصلحة املحليني والنقص يف قدراتهم وغياب اآلليات املؤسسية 

للتنسيق تحديات كربى يف السلطة الفلسطينية. وباإلجامل، يبدو أّن هذه 

التحديات هي أيًضا من بني األبرز واألكرث إلحاًحا يف املنطقة )راجع الصورة 4(.

النتيجة 3. خدمة الشباب خارج العاصمة3
تستلزم املزيد من القدرات والتنسيق

تعترب الجهات الحكومية املحلية رشيًكا ال غنى عنه للحكومة املركزية يف نرش السياسات الشبابية وتقديم الخدمات 

ذات الصلة يف جميع أنحاء املناطق. ويكون عادًة تعامل الشباب مع اإلدارات العامة للمرّة األوىل ويف غالبية األحيان 

أيًضا عىل املستوى البلدي أو املناطقي. وباملقابل، يؤثر تفاعل الشبان أو الشابات مع السلطات املحلية عىل نظرتهم 

لألداء الحكومي. ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، غالبًا ما علت النداءات، التي يقودها الشباب، خارج 

العاصمة للقيام بتغيري إيجايب.

الصورة 4.  التحديات الرئيسية التي تواجه مختلف املستويات الحكومية يف مجال تنسيق شؤون

غياب القدرات أو عدم كفايتها عىل 
املستويات املحلية 

غياب االهتامم بني أصحاب املصلحة 
املحليني

غياب اآلليات املؤسساتية )عىل سبيل 
املثال اللجان املشرتكة(

مالحظة: استناًدا إىل اإلجابات عىل السؤال التايل: »عندما يتعلق األمر بتنسيق السياسات أو الربامج أو الخدمات املتعلقة بالشباب مع أصحاب املصلحة املحليني، إىل أي درجة تعترب الجوانب التالية 

ا(. العدد= 5 بلدان )األردن، موريتانيا، السلطة الفلسطينية، قطر، تونس(.  شائكًة أو غري شائكة برأيكم؟« النطاق: 0 )غري شائكة عىل اإلطالق(- 10 )شائكة جدًّ

املصدر: محتسبة بناًء عىل استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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٥٫٦

٥٫٢

٤
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األدلة من تقرير تقييم إرشاك الشباب يف الحوكمة الذي 
وضعته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

اختارت بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أشكااًل مختلفًة لتنسيق 

شؤون الشباب عرب مختلف املستويات الحكومية. عىل سبيل املثال، أنشأت 

عدة حكومات قنوات مؤسساتية متنوعة لصنع القرارات املشرتكة مع الجهات 

الحكومية املحلية.

ويف فنلندا عىل سبيل املثال، ينّص قانون الشباب عىل رضورة قيام الوزارة 

بتحديد األهداف من حيث األداء مع مكاتب األقاليم. 

ويف الوقت نفسه، أنشأت بلدان أخرى هيئات مسؤولة عن تنفيذ التنسيق 

الرأيس. ويف سويرسا، يتوىل املكتب االتحادي للتأمينات االجتامعية مهمة 

تعزيز التنسيق األفقي والرأيس عىل حّد سواء يف جميع أنحاء الكانتونات 

السويرسية للتاكّد من تنفيذ السياسات والخدمات الشبابية بطريقة متّسقة.

 

3 خطوات يجب اتّخاذها لتحقيق نتائج أفضل للشباب 
بالتعاون مع الجهات الحكومية املحلية

تكليف الجهات الحكومية مبسوؤليات واضحة عىل املتسوينَْي املركزي 

واملحيل لتنفيذ السياسة الشبابية وتقديم الخدمات العامة

__________________________________________

إتاحة الفرص أمام عمليات التبادل املنتظمة التصاعدية )من املستوى 

املحيل إىل املستوى املركزي( والتنازلية )من املستوى املركزي إىل 

املستوى املحيل( إلرشاك أصحاب املصلحة املحليني بشكل ممنهج يف 

تحديد األولويات املحلية وتوحيدها من أجل العمل عىل تحقيق أهداف 

وطنية مشرتكة للشباب

__________________________________________

إتاحة املوارد البرشية واملالية والتقنية الكافية للجهات الحكومية املحلية 

لتنفيذ الربامج واملبادرات للشباب عىل أساس األداء املنتظم وتقييامت 

االحتياجات

1

2

3



 12  .  النتائج الرئيسية السبع من استبيان حوكمة الشباب

تعترب »مراعاة قضايا الشباب« مفهوًما يحاول تقييم انعكاسات أي إجراءات 

مخطّط لها متعلقة بالسياسات عىل الشباب: تأثري قانون جديد عىل الصحة، 

تأثريات سياسة جديدة عىل اإلسكان، نتائج برنامج جديد عىل التعليم. بعبارة 

أخرى، ينطوي هذا املفهوم عىل:

»جعل مخاوف الشباب وتجاربهم جزًءا ال 

يتجزأ من تصميم السياسات والربامج وتنفيذها 

ورصدها وتقييمها يف كافّة املجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية لوضع حّد لعدم 
املساواة« 10

تشري األدلة األولية إىل أّن أي من البلدان التي شملها االستبيان مل يضع تقييامت 

منتظمة وأولية لألثر لتوقّع مدى تأثري اللوائح التنظيمية الجديدة عىل الشباب. 

ومن جهة أخرى، أفادت )دولة/حكومة( لبنان والسلطة الفلسطينية وقطر بأنّها 

قامت بإرشاك الشباب يف تخصيص حصة من املوارد املالية الخاصة بالوزارة 

املسؤولة عن حقيبة الشباب ملشاريع ومبادرات واقعية مع الحصول عىل 

دعم املنظامت غري الحكومية كام هي الحال يف لبنان عىل سبيل املثال )راجع 

.)X الجدول

الجدول X. خطط وضع امليزانية التشاركية التي تستهدف الشباب

املصدر: استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

النتيجة 4. من الرضوري توفري أدوات أكرث4
وأفضل لصّناع السياسات »ملراعاة قضايا

الشباب«

 يواجه الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحديات تختلف كلياً وفقاً لظروفهم املعيشية . ويف حني أّن 
نسبة ملحوظة من املراهقني والشباب يف املنطقة هم عرضة لخطر الفقر ويسعون جاهدين للحصول عىل الخدمات 
األساسية، قد يشعر اآلخرون بالقلق إزاء طريقة انتقالهم من التعليم الثانوي إىل التعليم العايل والحصول عىل فرص 

عمل الئقة. ويف بعض البلدان، ينتج عن النزاعات العنيفة خطر استبعاد الشبان والشابات من الحصول عىل الخدمات 
األساسية الرضورية لتحّمل مسؤولية معيشتهم. ومبا أّن الظروف املعيشية الواقعية للشبان متنوعة للغاية، فإنه من 

غري املمكن، كام إنه ال يجب حرص مخاوفهم بتعريف محدود أال وهو »اهتاممات الشباب«.

غري متوفرة كال نعم

املغرب موريتانيا لبنان

تونس السلطة الفلسطينية

قطر

http://www.oecd.org/gov/youth-stocktaking-report.pdf  - 10
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األدلة من تقرير تقييم إرشاك الشباب يف الحوكمة الذي 
وضعته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

بدأت بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مؤخرًا بتطبيق 

أدوات محّددة ملراعاة مخاوف الشباب يف صنع السياسات وتقديم الخدمات 

باستخدام خطط تشاركية لوضع امليزانية وتقييامت منتظمة لألثر وغري ذلك. 

وعىل سبيل املثال، وضعت خمسة بلدان تابعة للمنظمة »عمليات مراقبة 

ملراعاة قضايا الشباب« لتقييم أثر اللوائح التنظيمية الجديدة عىل الشباب 

وبالتايل توسيع نطاق منظور »البالغني« االفرتايض يف صنع السياسات 

التنظيمية11.

__________________________________________
11.النمسا، فالندرز / بلجيكا وفرنسا وأملانيا وايرلندا

3 خطوات يجب اتّخاذها ملراعاة مخاوف الشباب يف صنع 
السياسات وتقديم الخدمات

تشجيع صناع السياسات يف اإلدارات الوزارية للنظر يف آثار اللوائح 

التنظيمية الجديدة عىل الشباب وفرص تنميتهم، عىل أساس معايري 

مشرتكة وهيكليات حوافز عىل سبيل املثال.

__________________________________________

توفري الفرص للشباب يف كافّة مراحل تصميم السياسات والخدمات 

العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها لتقديم االقرتاحات والتعليقات 

واملالحظات يف كافّة املجاالت التي تؤثّر عىل حياتهم.

__________________________________________

دعوة الشباب للمشاركة يف كافة مراحل وضع امليزانية التشاركية عىل 

املستوى املركزي مبا يف ذلك تقديم املشاريع املصممة ذاتيًا واالختيار 

عىل أساس التصويت والتنفيذ ورصد النتائج واألثر.

1
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يكن للشباب املشاركة يف الحياة العامة بشتى الطرق املختلفة، كالتطوع يف 

مرشوع اجتامعي أو ثقايف أو املشاركة يف استشارات عامة محددة أو االقرتاع 

أو الرتشح يف دورة انتخابية محددة عىل املستوينَْي املركزي أو املحيل. وتوفر 

املدارس والجامعات أيًضا مساحًة مهمًة للشباب للمشاركة يف صنع القرار، من 

خالل املجالس املدرسية عىل سبيل املثال. عالوًة عىل ذلك، تؤدي الجمعيات 

واملنظامت الشبابية دوَر وسيط مهّم بني السلطات العامة والشباب ويكنها 

توفري مساحة آمنة للشباب الكتساب املهارات.

 تشري نتائج االستبيان إىل أّن غالبية وزارات الشباب تقّدم الدعم املايل 

والتنظيمي والتقني للمنظامت الشبابية. وعالوًة عىل ذلك، يبدو أن كافّة 

البلدان التي شملها االستبيان تدير برامج خاصة بالشباب للتطوع واملشاركة 

يف الحياة املدنية )مثل مخيامت العمل التطوعي للشباب يف لبنان؛ والربنامج 

الوطني »Volontariat et Éducation civique chez les jeunes«  يف املغرب؛ 

ومعسكرات الحسني للشباب يف األردن و برامج مامثلة يف السلطة الفلسطينية(. 

كام أنشأت قطر مركز قطر التطوعي.

النتيجة 5. غياب االهتامم باملقارنة مع غياب5
الفرص املؤسسية – تنّوع التصورات حول

التحدي الرئييس الذي يواجهه الشباب عىل
مستوى املشاركة يف الحياة العامة

أعرب الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مراًرا وتكراًرا عن الحاجة امللحة إىل أن يستمع صّناع السياسات 

إىل مخاوفهم وأن يأخذوها عىل محمل الجد. وعىل الرغم من املبادرات التي اتّخذتها بعض الدول لالعرتاف بدور 

الشباب يف الدساتري الوطنية )عىل سبيل املثال يف املغرب وتونس( والفرص الجديدة للتطوع واملشاركة يف املجتمعات 

املدنية، غالبًا ما يعرّب الشباب عن خيبة أملهم من وترية التغيري. وتأسف املجموعات الفرعية املعرضة للخطر عىل 

وضع خاص من غياب الفرص الحقيقية لرسم أطر الخطاب العام واملشاركة يف الحياة العامة.

غياب اهتامم الشباب )أصحاب املصلحة(

غياب املوارد املالية أو البرشية يف وزاريت

غياب التنسيق بني الشباب غري الحكوميني 
)أصحاب املصلحة(

مالحظة: بناًء عىل اإلجابة عىل السؤال التايل: »عندما يتعلق األمر بتحديات الحوكمة التي تعيق مبادرات مشاركة الشباب، إىل أي درجة تعترب الجوانب التالية شائكًة أو غري شائكة برأيكم؟«

ا(. العدد= 5 بلدان )األردن، لبنان، السلطة الفلسطينية، قطر، تونس(.  النطاق: 0 )غري شائكة عىل اإلطالق(- 10 )شائكة جدًّ

املصدر: محتسبة بناًء عىل استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

345678910 12

٦٫٢

٦

٥٫٤

الصورة 5. التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب عىل مستوى املشاركة يف الحياة العامة وفًقا لوزارات الشباب 



النتيجة  5    .  15

عندما سئلت وزارات الشباب عن املعّوقات الرئيسية التي تواجه مشاركة 

الشباب يف الحياة العامة، أشارت بشكل رئييس إىل غياب اهتامم األطراف 

املعنية من الشباب )الصورة 5(، يليها غياب املوارد املالية والبرشية داخل 

وزارتهم وعدم التنسيق بني أصحاب املصلحة غري الحكوميني الشباب.

ومن ناحية أخرى، فإن العوامل التي تقع تحت عاتق مسؤليتها مثل الحوافز 

التي تُقّدم ملوظفي الخدمة املدنية أو التواصل حول فرص املشاركة، تعترب 

عوائق أقل أهمية.

يتناقض هذا التصور إىل حّد ما مع الحجة التي يقّدمها الشباب بشكل متكّرر 

واملتمثّلة يف عدم توفر أي طرق نظامية للمشاركة يف الحياة العامة. وعىل 

سبيل املثال، ال يتوفر حاليًا مجلس وطني للشباب سوى لدى السلطة 

الفلسطينية )راجع الصورة 6(. ولكن تعمل ثالثة بلدان أخرى عىل إنشاء 

مجلس للشباب عىل املستوى الوطني بينام مل تنشئ بعد ثالثة بلدان أخرى 

هيئًة رسميًة. عندما تتأّسس املجالس الشبابية بناًء عىل نهج شامل، يكنها 

املساعدة عىل معالجة أكرب ثالث تحّدي حّددته وزارات الشباب أال وهو 

غياب التنسيق بني أصحاب املصلحة الشباب غري الحكوميني.

األدلة من تقرير تقييم إرشاك الشباب يف الحوكمة الذي 
وضعته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

اعتباًرا من آذار/مارس 2018، لدى 27 من أصل 36 بلًدا من بلدان منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية مجلس وطني للشباب. يف بعض البلدان، تقّدم 

مجالس الشباب املحلية منصًة إضافيًة للجمعيات الشبابية واملنظامت التي 

يقودها الشباب ملنارصة احتياجاتهم.  وإذ تقّر بلدان املنظمة بأنّه يكن 

النخراط الشباب يف العمل التطوعي أن يعالج األسباب الجذرية للتهميش 

ويعزز التامسك االجتامعي، أُقرَّت »قوانني خاصة بالعمل التطوعي« 

أو »قوانني خاصة بالجمعيات« لضامن اتباع نهج قائم عىل الحقوق يف 

العمل التطوعي وتنظيم أوضاع املتطوعني وتكني املنظامت الشبابية 

من الحصول عىل املنح من الحكومة لدعم الربامج واألنشطة التطوعية. 

وقد وضعت إستونيا وأسرتاليا اسرتاتيجيتنْي وطنيتنَْي حول العمل التطوعي 

للشباب لدعم هذا العمل التطوعي يف املجتمع والتشجيع عليه واالعرتاف 

به رسميًا.

 

3 خطوات يجب اتّخاذها لتقديم هيكليات دعم مستدامة 
ملشاركة الشباب يف الحياة العامة

دعم الربامج واملبادرات التي تستهدف الشباب الذين أصابهم إحباط 

من الحياة العامة، وال سيام املجموعات الفرعية الضعيفة )مثل الشباب 

الذين تركوا املدارس والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة واألقليات( 

بالتعاون مع املنظامت املجتمعية والجمعيات الشبابية.

__________________________________________

تقديم معلومات واضحة للجمعيات الشبابية التي تسعى للحصول عىل 

الدعم املايل والتنظيمي والتقني لتنفيذ أنشطتها وتوفري هياكل دعم 

مستدامة للعمل التطوعي بني الشباب؛

__________________________________________

التشجيع عىل إنشاء مجالس شبابية عىل املستويني الوطني واملحيل 

أو هيئات مامثلة عىل أساس نهج شامل وتشاريك ومهام واضحة وموارد 

مؤاتية

1

2

3

بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا الذين لديهم أساًسا مجلس 

وطني للشباب أو الذين يعملون عىل 
إنشاء مجلس وطني للشباب

مالحظة: اإلجابات هي عىل السؤال التايل: »هل لدى بلدكم مجلس وطني للشباب أو هيئة 
مامثلة؟« وبحوث إضافية.

املصدر: استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

بلدان منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا التي ليس لديها 
مجلس وطني للشباب 

األردن

قطر

لبنان

س
ون

ت

املغرب

موريتانيا

طة
سل

ال
ية

طين
لس

الف

الصورة 6. ملحة عامة عن املجالس الوطنية للشباب يف بلدان

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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تحّدد توصية املنظمة حول الحكومة املفتوحة ثالث مراحل )متصاعدة( 

ملشاركة أصحاب املصلحة: املعلومات واالستشارات واالنخراط12. ويف 

الوقت الحايل، لدى األردن ولبنان واملغرب وتونس من بني الدول التي شملها 

االستبيان قانون موضوع أساًسا حول الوصول إىل املعلومات. وباإلضافة إىل 

تقديم املعلومات، يجب أن تكون جهود التواصل التي تبذلها الحكومات 

بشكل عام ووزارات الشباب بشكل خاص متالمئة مع األسلوب والقنوات التي 

يستخدمها الشباب بشكل متكّرر. وتشري نتائج االستبيان إىل أّن كافّة البلدان 

تستخدم قنوات محددة إلطالع الشباب عىل الربامج والسياسات والخدمات 

ذات الصلة عىل شكل مواقع إلكرتونية رسمية إىل جانب الوسائط اإللكرتونية 

)اإلذاعية والتلفزيونية( ووسائل اإلعالم الرقمية. ويف حالتَْي تونس واملغرب، 

تسّهل جهتان معينتان )أي املرصد الوطني للشباب يف تونس: املعهد الوطني 

للشباب والديقراطية يف املغرب( التواصل مع الشباب. وتشري األدلّة األولية 

إىل أّن بعض البلدان وليس جميعها تتّبع ترتيبات محددة إلرشاك املجموعات 

الفرعية الضعيفة، وال سيام الشابات، والشباب يف املناطق الريفية، والشباب 

غري املتعلمني أو املوظفني أو املدربني. وعىل ما يبدو، ينطبق هذا الوضع عىل 

الشباب من األقليات واأليتام والشباب الذين يعيشون تحت خط الفقر يف بعض 

البلدان املختارة ليس إاّل.

وإىل جانب توفري املعلومات، ما زال إرشاك الشباب يف االستشارات والتعاون 

معهم يف تصميم السياسات والخدمات وتنفيذها ورصدها وتقييمها غري مطبّق 

يف جميع أنحاء بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ويختلف التحدي 

الرئييس الذي حّددته وزارات الشباب يف هذا الصدد بني البلدان بشكل ملحوظ. 

وعىل سبيل املثال، يف حني يبدو أّن غياب املوارد املالية والبرشية هو التحدي 

الرئييس يف األردن ولبنان وموريتانيا، تشري تونس وقطر إىل غياب قدرات أصحاب 

املصلحة الشباب عىل املشاركة وغياب املتطلبات التي تفرض عىل املسؤولني 

الحكوميني إرشاك الشباب يف هذه العمليات.

ومن منظور إقليمي، يبدو أن غياب املتطلبات املحددة املفروضة عىل 

املوظفني الحكوميني فضاًل عن غياب االهتامم من ِقبل أصحاب املصلحة من 

الشباب وعدم إدراك املوظفني الحكوميني للقيمة املضافة ملبادرات مشاركة 

الشباب تثّل عوائَق رئيسيًة )راجع الصورة X(.   ويف غالبية البلدان، ال تتوفر 

أي آلية نظامية تسمح للشباب بتقديم املالحظات يف ما يتعلق بجودة الربامج 

والخدمات، األمر الذي يدعم هذه النتائج.

النتيجة 6. الشبان والشابات: رشيك6
للحكومات غري مستفاد منه بعد يف صياغة

السياسات والخدمات العامة 

يدرك الشباب احتياجاتهم أكرث من غريهم. وعىل هذا النحو، يكنهم أن يتعاونوا مع الحكومة واإلدارات العامة 

يف العثور عىل حلول للتحديات التي يواجهونها من خالل صياغة السياسات والخدمات العامة الرضورية لتحّولهم 

إىل بالغني عىل سبيل املثال. وتثّل التقنيات الرقمية وسيلًة مهمًة ولكنها ليست الوحيدة إلرشاك الشباب يف هذه 

العمليات. ولكّن مشاركة الشباب يف دورة السياسات والخدمات ال تجري عىل حدة من دون اتّخاذ أي إجراءات أخرى. 

فتقديم الضامنات القوية لحقوقهم املدنية وحرياتهم عىل غرار الوصول إىل املعلومات وحرية الكالم والتعبري 

وحرية تأسيس الجمعيات والتجّمع تُعّد رشوطًا مسبقًة رضوريًة ملشاركة الشباب يف مساحة آمنة.

https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Open-Government-Approved-  - 12
Council-141217.pdf



غياب املتطلبات التي تفرض عىل 
املسؤولني الحكوميني تنفيذ مبادرات 

مشاركة الشباب

غياب االهتامم بني أصحاب املصلحة 
الشبايب

غياب الوعي بني املسؤولني الحكوميني 
حول القيمة املضافة ملبادرات مشاركة 

الشباب

مالحظة: اإلجابات هي عىل السؤال التايل: “إىل أي درجة تعيق كّل من التحديات التايل مشاركة الشباب يف دورة السياسات/الخدمات يف وزارتكم برأيكم؟”؛ العدد= 6 بلدان )األردن، لبنان، موريتانيا، 

السلطة الفلسطينية، قطر، تونس(.

املصدر: استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

345678910 12

الصورة 7. التحديات الرئيسية أمام مشاركة الشباب يف دورة السياسات/الخدمات وفًقا لوزارات الشباب

األدلة من تقرير تقييم إرشاك الشباب يف الحوكمة الذي 
وضعته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

تظهر األدلة من وزارات املالية والصحة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية أّن الشباب يشاركون أحيانًا يف دورة السياسات وإمّنا بشكل أقّل 

انتظاًما من الفئات األخرى مثل الخرباء واملنظامت غري الحكومية. وقد 

أنشأت بعض البلدان مثل فرنسا هيئات مخصصة إلرشاك الشباب بشكل 

أكرث انتظاًما يف دورة السياسات. ويكن استشارة مجالس توجيه السياسات 

الشبابية املؤلفة من أصحاب املصلحة الحكوميني من املستويني املركزي 

واملحيل والجمعيات الشبابية والخرباء والرشكاء االجتامعيني بشأن املقرتحات 

الترشيعية والنظر يف أي مسألة ذات فائدة عامة يف مجال السياسات 

الشبابية. ويكن أن يقّدم املركز أيًضا املقرتحات للحكومة. ويف أملانيا، 

تدعو املنصة اإللكرتونية »Ich mache Politik« )أنا أصنع  السياسة(، 

والتي يديرها مجلس الشباب االتحادي األملاين، الشباب للمشاركة يف صياغة 

السياسات الشبابية وعمليات صنع القرارات السياسية عىل املستوى 

االتحادي. ومثة عملية واضحة تظهر كيف تؤخذ مساهامتهم بعني االعتبار.

3 خطوات يجب اتّخاذها لتقديم فرص حقيقية للشباب 
لرسم إطار دورة السياسات/الخدمات

استخدام قنوات متّصلة باإلنرتنت وأخرى غري متّصلة باإلنرتنت وأسلوب 

مالئم للشباب إلبالغهم عن الفرص املتاحة أمامهم للمشاركة يف 

االستشارات العامة وفسح املجاالت أمام الحوار بني املسؤولني 

والشباب.

__________________________________________

رفع وعي املسؤولني الحكوميني يف الوزارات املعنية عن القيمة املضافة 

إلرشاك الشباب يف االستشارات العامة وتقديم الحوافز لتعزيز التغيري 

الثقايف يف اإلدارة العامة

__________________________________________

دعم الشباب والرشكات الناشئة التي يقودها الشباب لتقديم املالحظات 

بشأن الحصول عىل الخدمات العامة وجودتها بهدف تحديد الثغرات 

)الخدمات( القامئة يف املناطق والنظر يف نرش النتائج لزيادة الشفافية 

واملساءلة 

1

2

3

٥٫٥

٥٫٣

٥٫٢
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تاًما كغالبية بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، تعرّف بلدان منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا الشباب عىل أنّهم األشخاص الذين تكون 

أعامرهم يف نطاق محّدد يرتاوح عادًة بني 15 و29 عاًما. تستخدم تونس ولبنان 

واملغرب والسلطة الفلسطينية تعريًفا اعتمدته الحكومة. وهو يحّدد الحد 

األدىن للعمر عند 15 عاًما والحّد األقىص عند 29 عاًما. وحدها قطر حّددت 

الحّد األقىص عند 25 عاًما فقط. وقد اعتمدت موريتانيا تعريف الشباب الوارد 

يف ميثاق الشباب األفريقي والذي يعتمد نطاق عمر أوسع يرتاوح ما بني 15 و35 

عاًما.

رغم أنّه من املفيد تحديد املستفيدين من اإلجراءات الحكومية يف بعض 

املجاالت، إال أن النطاقات العمرية الثابتة ال تكفي وحدها لتعكس مختلف 

األوضاع املعيشية للشباب خالل تحّولهم من أطفال إىل بالغني.

 

 

النتيجة 7. العوائق القانونية قد تنع7
الشباب من املشاركة 

تعريف الشباب: اختري الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و29 عاًما يف غالبية البلدان

يبدو أّن تعريف الشباب رشط أسايس لتحليل مشاركة الشباب وتثيلهم. ومع ذلك، ينتج عن تعريف الشباب نفسه 

كفئة وذلك عىل شكل فئات عمرية محددة عواقب تؤثّر عىل طريقة إرشاك الشباب يف دورة صنع السياسات، ويف نهاية 

املطاف، عىل الدور الذي يكن أن يؤديه الشباب يف املجتمع. ويعترب عدم وضوح مفهوم تعريف »الشباب« مصدَر 

قلق مشرتك بني بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

مثة أطر دولية تدعم أهداف الشباب
_________________________________________

من الرضوري توافر أساس قانوين قوي لتمكني الشباب وحاميتهم وتعزيز 

تنميتهم لتعبئة القدرات وزيادة املساءلة الحكومية. حتى اآلن، ال يتوفر أي 

إطار قانوين ُملزم مخصص »للشباب« عىل املستوى الدويل. أّما الترشيع األكرث 

مالءمة يف هذا املجال فهو اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل التي تنص عىل 

تدابري لحامية حقوق األطفال واملراهقني حتى سّن الـ 18 عاًما ودعمها.

وقد وقّعت كافّة البلدان التي شملها االستبيان عىل اتفاقية حقوق الطفل 

وصادقت عليها. ولكّن التحفظات التي تبنتها الدول يكن أن تحّد من نطاق 

الحامية املقّدمة13 . باإلضافة إىل ذلك ، صادقت مرص وليبيا وموريتانيا وتونس 

عىل ميثاق الشباب األفريقي الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2009. وهو يعرتف 

بحّق الشباب يف املشاركة يف كافّة مجاالت أنشطة املجتمع )املادة 11(. كام يُلزم 

الدول األطراف باتّخاذ تدابري فّعالة لتعزيز مشاركة الشباب يف املجتمع14 . عالوًة 

عىل ذلك، أقرّت كافة البلدان أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 وقرار األمم 

املتحدة رقم 2250 بشأن الشباب والسالم واألمن اللذيْن يقّدمان أطرًا دوليًة 

يكن من خاللها دعم تحقيق أهداف الشباب.

13 -  للحصول عىل املزيد من املعلومات عن حالة اتفاقية حقوق الطفل والتحفظات 
https://treaties.un.org/ pages/viewdetails. :املرتبطة بها، يُرجى زيارة الرابط التايل

 ILOSTAT )2017( ILO 4 clang=_en&4=chapter&11-aspx?src=ind&mtdsg_no=iv
ZS?locations=ZQ .1524.database, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM

https://au.int/en/treaties/african-youth-charter  - 14



قد يؤثر تحديد حدود السن أو متطلّبات الحّد األدىن للسن يف اللوائح التنظيمية 

عىل حياة الشباب بشكل مبارش. وإذا اختريوا بشكل تعّسفي، قد تحّد متطلّبات 

الحّد األدىن للسن من فرصهم يف الحصول عىل الخدمات العامة الالزمة 

لتحّولهم إىل بالغني ويف نهاية املطاف اتّخاذ قرارات تؤثّر عىل حياتهم. 

ويكن لحدود السن أن تحّدد الفرص املتاحة أمام الشباب لالقرتاع والرتشح 

يف االنتخابات والحصول عىل االئتامن املايل وتلقي املعلومات وغري ذلك. 

وبالتايل، قد يؤثّر هذا األمر عىل فرص مشاركتهم يف الحياة العامة واالجتامعية 

واالقتصادية.

ال يكون الحّد األدىن القانوين للسن ثابتًا عىل الدوام يف كافة مجاالت السياسات 

)قد يكون عمر الشاب أكرب من العمر املحّدد لاللتحاق بالخدمة العسكرية، 

ولكّنه مناسب للرتشح يف االنتخابات(. عالوًة عىل ذلك ، يتزايد االعرتاف بأنّه ال 

يجب أن تعتمد قدرات الشخص عىل اتّخاذ القرارات عىل معايري السن فحسب 

بل عىل مجموعة من العوامل مبا يف ذلك الخربة والقدرة والسياق عىل غرار توافر 

املعلومات.

 ارتفاع الحّد األدىن لسّن الرتشح يف بعض البلدان قد يثبط عزية الشباب

 يف معظم البلدان يف العامل، ويف كافة بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

التي شملها االستبيان، ُحّدد سن الرشد عند 18 عاًما. ويف 4 من أصل 6 بلدان 

شملها االستبيان، يساوي سن االقرتاع سن الرشد )راجع الصورة X(. وتشمل 

االستثناءات لبنان إذ ال يكن للمواطن أن يقرتع إال عندما يبلغ سّن الـ 21 عاًما 

والسلطة الفلسطينية حيث يبلغ الحّد األدىن لسن االقرتاع 17 عاًما وهو بالتايل 

أدىن من سّن الرشد. وعىل وجه التحديد، يتجاوز الحّد األدىن لسن الرتشح )عىل 

املستوى املحيل أو الوطني أو الربملاين( سّن الرشد بشكل ملحوظ يف لبنان 

وموريتانيا والسلطة الفلسطينية. وينتج عن ذلك خطر منع نسبة كبرية من 

الشبان والشابات من أن يصبحوا ناشطني يف الحياة السياسية واملشاركة يف صنع 

القرارات يف مؤسسات الدولة. ولكن قد ال ينتج عن خفض الحّد األدىن لسن 

الرتشح يف االنتخابات ارتفاع عدد املرشحني الشباب بشكل تلقايئ. وينبغي ترسيخ 

الرتبية املدنية واملواطنة بقّوة يف مناهج املدارس لضامن حصول الشباب 

عىل املهارات واملعارف واملعلومات الرضورية حول فرص املشاركة يف الحياة 

العامة، مبا يف ذلك السياسة.

تونس

السلطة الفلسطينية

املغرب
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الصورة 8. متطلّبات الحّد األدىن لسّن االقرتاع والرتشح لدى الشباب

املصدر: استبيان حوكمة الشباب املطبّق يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا



األدلة من تقرير تقييم إرشاك الشباب يف الحوكمة الذي 
وضعته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

لدى مثانية من أصل 36 بلًدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية قانون عام للشباب. وتنّص هذه القوانني عىل أحكام تتعلّق 

بتمثيل الشباب ومشاركتهم يف صنع السياسات. كام تنص عىل رضورة 

وصولهم إىل السلطة السياسية وتيضء عىل أهمية إجراء االستشارات 

السياسية مع املجالس الشبابية.

عىل سبيل املثال، ينّص قانون الشباب يف لوكسمبورغ عىل تشكيل هيئة 

  )Observatoire de la jeunesse( مسؤولة عن رصد قضايا الشباب

عىل أن تتوىل مهّمة إعداد االستبيانات / إستطالعات الرأي والتوصيات 

والتحليالت والدراسات والتقارير حول مختلف جوانب أوضاع الشباب يف 

لوكسمبورغ وتنسيقها وبدء تنفيذها )املادة 13(.

 Assemblée nationale( كام ينص عىل تأسيس جمعية وطنية للشباب

des jeunes( تتوىل مهّمة توفري اإلمكانية للشباب واملنظامت الشبابية 

للمشاركة يف دراسة كافّة القضايا املتعلقة بالسياسات الشبابية عىل 

املستويني الوطني واألورويب )املادة 14(. 

3 خطوات يجب اتّخاذها لتهيئة بيئة قانونية سليمة 
إلرشاك الشباب وتكينهم

االعرتاف بتغاير الشباب: يجب أن يقّر تعريف »الشباب« القانوين 

بأنّهم مجموعة متغايرة إىل حّد كبري، ولديها عوامل مختلفة 

محّددة للهوية )عىل سبيل املثال النوع االجتامعي والخلفية 

االجتامعية االقتصادية والعرق والدين(. وبالتايل، ال يتّم تحديد 

هذه املجموعة حرًصا حسب فئات عمرية دقيقة.

__________________________________________

تبني إطار قانوين مالئم للشباب: مراجعة مجموعة اللوائح 

التنظيمية الحالية لضامن دعم األهداف املرتبطة بالشباب 

وتعبئة القدرات واملوارد الكافية لهذا الغرض.

__________________________________________

إلغاء حدود السّن التعسفية: إذا كان الحّد األدىن للسن يقف 

عائًقا أمام زيادة مشاركة الشباب وتثيلهم، فإذاً يجب إلغائها، 

فعىل سبيل املثال، قد تؤدي مواءمة الحّد األدىن لسن االقرتاع 

مع الحّد األدىن لسن الرتشح إىل تشجيع الشباب عىل املشاركة 

يف االنتخابات. ويجب أن يقرتن اإلصالح يف هذا املجال بجهود 

تعزيز الرتبية املدنية واملواطنة يف املناهج الدراسية. 

1

2

3

يف ظّل غياب القوانني املتعلقة بالشباب، تدعم بلدان 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا األهداف املتعلّقة 

بالشباب من خالل الترشيعات القطاعية
_________________________________________

تعرتف دساتري بعض البلدان بالدور البّناء الذي يستطيع الشباب، ويجب 

عليهم، أن يؤّدوه. يف تونس، تُلزَم املؤسسات العامة بتوفري األجواء الالزمة 

للشباب لالستفادة من كامل إمكاناتهم وضامن مشاركتهم يف التنمية االجتامعية 

واالقتصادية والسياسية والثقافية للبلد )املادة 8(. ويُشار إىل الشباب عىل أنّهم 

»قوة فاعلة يف بناء الوطن«. ويف املغرب، ينّص الدستور عىل إنشاء مجلس 

وطني للشباب.

 

من ناحية أخرى، ال يتوفّر يف أي من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

التي شملها االستبيان قانون للشباب ساري املفعول باملقارنة مع 8 من أصل 36 

بلًدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية. ففي هذه البلدان، تحّدد 

قوانني الشباب بشكل عام أصحاب املصلحة الرئيسيني ومجاالت العمل لكّل من 

مؤسسات الدولة واملنظاّمت غري الحكومية التي تعمل مع الشباب ومن أجلهم 

)مثل تعريف الشباب ومؤسسات الشباب، وحدود سّن الشباب، واإلجراءات 

الواجب عىل الدولة اتّخاذها، واالعتبارات املالية وتلك املتعلقة بامليزانية(. 

ويف بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يبدو أّن االلتزامات الخاصة بالشباب 

تندرج يف إطار مجموعة واسعة من الترشيعات القطاعية )أي يف الترشيعات 

املتعلقة بالخدمات االجتامعية والرعاية الصحية وقوانني التوظيف والتعليم 

والعدالة الجنائية(. 

ومن بني أمور أخرى، هذه هي الحال يف قوانني االنتخابات التي تنّص، يف 

حالتَْي تونس واملغرب، عىل كوتا مخّصصة للشباب لتعزيز تثيلهم يف الربملان 

)املغرب( وعىل املستوى املحيل )تونس(. وبسبب إقرار القانون االنتخايب 

الجديد يف تونس )القانون األسايس رقم 7 لسنة 2017(، بلغت نسبة املرشحني 

الذين هم تحت سّن 36 عاًما 52% يف االنتخابات املحلية األخرية.
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للحصول عىل املزيد من املعلومات يُرجى االتصال بـ:

األردن

السيد موريتز أدير

محلّل سياسات ومنسق مشاريع

Moritz.ader@oecd.org

+33 /1 45 24 91 29

املغرب

السيدة شارلوت دينيس آدم

محللة سياسات ومنسقة مشاريع 

Charlotte.denise-adam@oecd.org

+)33 -1( 85 55 60 85

تونس

السيدة أمرية التلييل

محللة سياسات ومنسقة مشاريع

Amira.tlili@oecd.org
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ملتابعة أنشطة املرشوع ونرش التغريدات التي تعرّب عن آرائك 

وأفكارك حول إرشاك الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا.

للحصول عىل معلومات عن املرشوع، يرجى زيارة الرابط التايل:

www.oecd.org/mena/governance/ 
promotingyouthinclusion-and-empowerment.htm


