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ملخص 
منطقة  سكان   )%55( نصف  من  أكرث  الثالثني(  سن  )دون  الشباب  ميثل 
منظمة  بلدان  يف  السكان  من  بـ%36  مقارنة  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق 
وجه  يف  الصمود  عىل  قدرته  الشباب  أظهر  وقد  االقتصادية.  والتنمية  التعاون 
إليها. ينتمي  التي  املجتمعات  مختلف  يف  إيجابية  تغيريات  وقاد  الصدمات 
تظل  املنطقة،  أنحاء  مختلف  يف  كبري  بشكل  التحديات  تتباين  حني  يف  ولكن، 
معدالت البطالة يف صفوف الشباب من أعىل املعدالت يف العامل، ومييل الشباب 
إىل اإلعراب عن ضعف ثقتهم يف املؤسسات العامة، كام يعيش قرابة أربعة من 
كل عرشة منهم يف مناطق هشة ومترضرة من الرصاعات. لقد كشفت جائحة 
كوفيد-19 عن التحديات الهيكلية التي يواجهها الشباب يف مختلف أنحاء منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مرحلة انتقالهم إىل االستقاللية. فقد انخفضت 

معدالت تشغيل الشباب بنسبة 7,5% يف عام 2020، وتعطلت فرص الحصول 
عىل التعليم بالنسبة لـ 110 مليون تلميذ وطالب، وعىل غرار املناطق األخرى 
الشباب  يستطيع  التي  الفضاءات  إىل  الوصول  املمكن  من  يعد  مل  العامل،  ـفي 
التجوال.  حظر  تدابري  بسبب  اجتامعية  ومهارات  عالقات  تشكيل  خاللها  من 
 و يف سياق تكون فيه ثقة الشباب يف السلطات العامة منخفضة بالفعل، فإن 
العواقب املرتتبة عىل األزمة التي خلقتها الجائحة قد ال تهدد طموحات الشباب 
يف  واالقتصادي  االجتامعيي  التطور  وأيضا  بل  فحسب،  املستقبل  يف  والفرص 
مختلف أنحاء املنطقة عىل نطاق أوسع. وقد أكدت هذه التحديات عىل الحاجة 
إىل وضع احتياجات الشباب يف صلب خطط التعايف الشامل والقادر عىل الصمود.

الشكل 1: نسبة الشباب من مجموع السكان، 2022 و 2050 )توقعات(  

املصدر: حسابات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استنادا إىل توقعات األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة السكان )2019(. التوقعات السكانية يف 

العامل لعام 2019، بيانات مخصصة تم الحصول عليها عرب املوقع اإللكرتوين.
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التي  بالسياسات  املتعلقة  والتوصيات  األفكار  أهم  الوثيقة  هذه  تعرض 
مركز  يف  الشباب   « االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  تقرير  تضّمنها 
التقرير  ويحلل  أفريقيا«.  وشامل  األوسط  الرشق  مراجعة  الحكومة:  برامج 
منطقة  اقتصادات  10 من  الحوكمة يف  الحالية يف مجال  واملامرسات  الرتتيبات 
وخدمات  سياسات  تقديم  بهدف  وذلك  أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق 
العامة.  املؤسسات  يف  ثقتهم  وبناء  للشباب  وشمولية  وتشاركا  تكامال  أكرث 

ويقدم التقرير نتائج الردود  التي حصل عليها من خالل استبيان منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية حول حوكمة الشباب يف اإلمارات العربية املتحدة، 
واألردن، والسلطة الفلسطينية، واملغرب، واململكة العربية السعودية، وتونس، 

وقطر، ولبنان، ومرص، وموريتانيا. ويتنزل التقرير ضمن برنامج عمل منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية 2021-2022 وبرنامج الحوكمة يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، لدعم كفاءة القطاع العام 

يف املنطقة. ووفقا لألولويات االسرتاتيجية لربنامج الحوكمة يف الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ولجنة الحوكمة العامة 

التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، يساعد الربنامج يف تحديد القضايا 
الرئيسية والدروس املستفادة لتعزيز ترتيبات الحوكمة لخلق فرص أفضل 
لشباب املنطقة. ويستند التقرير بتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية 
م يف سياق  االقتصادية حول خلق فرص أفضل للشباب )2022(. وهو مقدَّ

املرشوع اإلقليمي »االستجابة لجائحة كوفيد-١٩ من أجل االنتعاش يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا« والذي متوله وزارة الخارجية والتعاون الدويل 

يف إيطاليا.
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رؤية مشرتكة للسياسات 
والخدمات املقدمة للشباب من 

01جميع الخلفيات 
تبنت سبع اقتصادات عىل األقل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

اسرتاتيجيات وطنية للشباب تهدف إىل تعزيز نهج شامل متعدد قطاعات لدعم 
الشباب. ويف حني أصبحت االسرتاتيجيات الوطنية للشباب أكرث شيوعا، فإن 

تحديات التنفيذ تهدد بالحد من تأثريها. وال تزال هناك حاجة إىل نُُهج تشاركية 
يف تصميم السياسات وتنفيذها، وقدرات إدارية يف الكيان الحكومي الرائد، 

ومتويل كاف لدعم تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية املوجهة للشباب. 

من أجل دعم تصميم وتنفيذ نهج متكامل ومتعدد القطاعات يف سياسات 
الشباب، ميكن لالقتصادات أن تنظر فيام ييل: 

تحديد مسؤوليات وواليات أصحاب املصلحة الحكوميني وغري الحكوميني  	
الذين يعملون مع الشباب ومن أجلهم

وضع سياسة للشباب تكون قامئة عىل األدلة، وشفافة، وتشاركية، وشاملة،  	
ومتعددة القطاعات، ومدعومة بالتزام سيايس وموارد كافية وآليات فعالة 

للرصد والتقييم  

تصميم اسرتاتيجيات الشباب )عىل املستوى الحكومي املناسب /  	
املستويات الحكومية املناسبة( تتبع نهجا شامال ومتكامال لتحسني النتائج 

االجتامعية واالقتصادية للشباب، فضال عن مشاركتهم املدنية والعامة 

إنشاء آليات للشباب واملنظامت التي يقودها الشباب لدعم وضع  	
سياسات الشباب وتنفيذها ورصدها وتقييمها

جمع البيانات واملؤرشات املصنفة حسب السن والنوع االجتامعي  	
وجميع الخصائص األخرى ذات الصلة، بانتظام يف جميع مجاالت 

السياسات والخدمات لتوفري الخدمات والدعم الحكومي للشباب الذين 
يعيشون يف ظروف هشة ومهمشة.

تونس الجزائر

العراق

ا�ردن

الكويت

موريتانيالبنان

ا�غرب

م�

قطر

 ا�مارات

 العربية

ا�تحدة

 السلطة

  الفلسطينية

إقتصاد لديه اسرتاتيجية 

وطنية

إقتصاد لديه اسرتاتيجية 

وطنية بانتظار املصادقة

إقتصاد بصدد وضع 

اسرتاتيجية وطنية

املصدر: استبيان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول حوكمة الشباب، مقابالت 

وبحوث مكتبية )تم تحديثها يف حزيران/يونيو 2022(.

الشكل 2: اقتصادات الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي لديها 
اسرتاتيجية وطنية للشباب أو بصدد وضعها

4  
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الشكل 3: نسبة الشباب )بني 
18 و34 سنة( العامل يف الكيان 

املسؤول عن شؤون الشباب 
يف اقتصادات الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا املختارة ومعدل 
الشباب العامل يف منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية 
لعام 2021 أو أحدث األرقام 

املتوفرة
مالحظة: يبني الجدول نسبة الشباب الذين 

ترتاوح أعامرهم بني 18 و 34 سنة، الذين 

يعملون يف الوزارة املسؤولة عن شؤون 

الشباب كنسبة مئوية من مجموع املوظفني، 

موزعة حسب النوع االجتامعي.

املصدر: )OECD, 2020(  حسابات منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية استنادا إىل 

الردود الواردة من الوزارات املسؤولة عن 

شؤون الشباب يف اإلمارات العربية املتحدة، 

واألردن واملغرب والسلطة الفلسطينية، 

وتونس، ولبنان، وموريتانيا. نسبة الشباب )من مجموع 
املوظفني(

نسبة الشابات )من مجموع 
املوظفني(

معدل نسبة الشباب يف منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية 

)من مجموع املوظفني(

ضامن قدرة اإلدارات العمومية عىل تلبية 
02احتياجات الشباب من مختلف الخلفيات

عىل الرغم من أن معظم اقتصادات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
أنشأت وزارة للشباب )تكون غالبا مقرتنة بحافظة الرياضة(، فإن القدرات 

املؤسسية واإلدارية املحدودة عىل الصعيدين الوطني ودون الوطني تشكل 
تحديا رئيسيا يعيق تنفيذ تدابري أكرث تكامال وشموال. أما فيام يتعلق بامليزانية 

املخصصة للوزارات املسؤولة عن شؤون الشباب، فتشري نتائج االستبيان إىل 
أن هذه املوارد تشكل جزءا صغريا من امليزانية العامة للحكومة، حيث أنها 

ال تتجاوز نسبة ١٪ يف أغلب االقتصادات التي قدمت معلومات بهذا الشأن. 
عالوة عىل ذلك، كثريا ما يكون هناك ضعف يف التنسيق بني مختلف أصحاب 

املصلحة الحكوميني وغري الحكوميني. كام أن هناك إمكانية لتطبيق أدوات 
اإلدارة العامة من أجل تعميم مراعاة منظورات الشباب يف جميع مجاالت 

السياسة، استنادا إىل أدلة مصنفة حسب السن، مثل وضع القواعد وتخصيص 
املوارد العمومية. ويرى التقرير أيضا أن حصة الشباب العامل يف الكيان 

املسؤول عن شؤون الشباب متباينة بشكل كبري يف أنحاء املنطقة، مام يشري إىل 
أن برامج التدريب الداخيل واملتخرجني والزمالة يف القطاع العام ال تُستخدم 

بصورة منهجية بعد الجتذاب املواهب الشابة واالحتفاظ بها. 

من أجل تعميم مراعات منظورات الشباب من مختلف الخلفيات يف وضع 
السياسات، ميكن لالقتصادات أن تنظر فيام ييل: 

توفري املوارد البرشية واملالية الكافية ألصحاب املصلحة الحكوميني عىل  	
جميع املستويات لتصميم وتنفيذ سياسات وخدمات وبرامج للشباب 

إنشاء آليات وحوافز مؤسسية للتنسيق األفقي والعمودي لضامن التنفيذ  	
املتسق لسياسات الشباب وخدماته وبرامجه 

تعميم مراعاة منظورات الشباب ورصد وتقييم نتائج السياسات املتعلقة  	
بهم بصورة أكرث منهجية من خالل جمع واستخدام بيانات مصنفة حسب 

السن والنظر يف تطبيق أدوات اإلدارة العامة، مبا يف ذلك تقييامت األثر 
التنظيمي وأدوات وضع امليزانية العامة

تعزيز متثيل الشباب يف صفوف القوى العاملة يف القطاع العام، فضال عن  	
التعلم بني األجيال، من خالل الرصد املنتظم لتنوع األعامر واإلدماج يف 
القوى العاملة يف القطاع العام؛ واتخاذ تدابري الجتذاب املواهب الشابة 
وتطويرها واالحتفاظ بها عىل نحو استباقي، مبا يف ذلك من خالل فرص 

عمل فعالة وبرامج مخصصة للدراسات العليا؛ وتنفيذ اسرتاتيجيات 
لالستفادة من فوائد القوى العاملة املتعددة األجيال.
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 )2018 ,Arab Barometer( :املصدر
(OECD, 2019) OECD (2019), Society at a Glance 2019: OECD Social 

Indicators, OECD Publishing, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en.

الشكل 4: االهتامم بالسياسة يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا حسب الفئة العمرية، 2019-2018

نسبة املشاركني الذين أعربوا عن عدم اهتاممهم بالشأن السيايس عىل اإلطالق، حسب العمر، 2019-2018.

استعادة ثقة الشباب والحفاظ عليها من 
03خالل إرشاكهم ومتثيلهم بشكل أكرث شموال 

يف مختلف اقتصادات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا1 التي شملها استبيان 
الباروميرت العريب يف عام 2021، فقط 28% من الشباب يثقون يف حكومتهم، ويف 
مختلف اقتصادات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2 التي شملها استطالع 
أصداء بريسون - مارستيلر السنوي لرأي الشباب العريب لعام 2021، فقط %49 

من الشباب يعتقدون أن حكومتهم تتبنى السياسات املناسبة ملعالجة القضايا 
األكرث أهمية بالنسبة للشباب. عالوة عىل ذلك، فإن مشاركة الشباب يف السياسة 

العامة ومتثيلهم يف مؤسسات الدولة تظل محدودة، فاألشخاص الذين تقل 
أعامرهم عن 40 عاما ميثلون 16% فقط من أعضاء الربملان يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، مقارنة بنحو 22% يف مختلف دول منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية، والتي تتميز شعوبها بارتفاع عدد كبار السن. وقد أقرت 

معظم اقتصادات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عمر الثامنية عرش كسن 
التصويت، وهو نفس السن الذي تحدده اقتصادات منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية. ومع ذلك، ومع ذلك، فإن الحد األدىن لسن الرتشح ملنصب عام 
يختلف بشكل كبري يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، حيث يرتاوح بني 
18 و35 عاما، مقارنة مبعدل 19,8 عاما يف اقتصادات منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية. ويف نفس الوقت، يشارك الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا يف النقاش العام من خالل القنوات غري املؤسسية ويساهمون يف الحياة 

املجتمعية، من خالل املجتمع املدين واألنشطة التطوعية، سواء بشكل مبارش أو 
عرب اإلنرتنت. 

1 الردود التي تم جمعها من االستبيان يف كل من األردن، والجزائر، واملغرب، والعراق، وتونس، ولبنان، وليبيا.

2 الردود التي تم جمعها من االستبيان يف كل من اإلمارات العربية املتحدة، واألردن، والبحرين، والجزائر، والسلطة الفلسطينية، 

والسودان، والعراق، والكويت، واملغرب، واململكة العربية السعودية، وتونس، وسوريا، ولبنان، وليبيا، وعامن، ومرص، واليمن.

من أجل تعزيز مشاركة الشباب وأصحاب املصلحة من الشباب ومتثيلهم يف 
الحياة العامة، وال سيام الشباب املنتمني إىل الفئات املحرومة واملمثلة متثيال 

ناقصا، ميكن لالقتصادات أن تنظر فيام ييل:

االعرتاف بحقوق الشباب وصونها وضامن إملام الشباب بها ومامرستها،  	
من خالل، عىل سبيل املثال ال الحرص، بناء الثقافة القانونية، وتعزيز 
الوعي بقضايا املواطنة والحياة املدنية، وحامية الحيز املدين للشباب

توفري اتصاالت عامة ذات صلة واضحة ومتاحة تستهدف الشباب، استنادا  	
إىل االستامع الفعال لشواغلهم واهتامماتهم وفهمها، مبا يف ذلك من خالل 

القنوات الرقمية

مراجعة قواعد تسجيل الناخبني ورشوط الحد األدىن لسن املشاركة يف  	
الحياة العامة والسياسية، عند االقتضاء 

زيادة تنوع األعامر يف الهيئات الترشيعية والتنفيذية، من خالل تدابري  	
تنظيمية أو طوعية، مثل حصص الشباب يف الهيئات الترشيعية و/

أو التنفيذية، ومن خالل األهداف الطوعية الواردة يف قوائم األحزاب 
السياسية عند االقتضاء

معالجة مسألة التمييز عىل أساس السن والقوالب النمطية ضد الشباب  	
يف الحياة العامة والسياسية عن طريق إدارة أو دعم برامج التوعية

إرشاك أصحاب املصلحة من الشباب يف جميع مراحل عملية وضع  	
السياسات يف مختلف مجاالت السياسة العامة التي تعني الشباب )مبا 
يف ذلك التحديات العاملية مثل تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي 
وسياسة التكنولوجيا الرقمية( سواء بشكل حضوري أو رقمي، وذلك 

عن طريق إنشاء أو تعزيز مؤسسات مثل الهيئات االستشارية للشباب، 
وتبادل املعلومات، وإجراء مشاورات وإرشاك مجالس الشباب عىل 
الصعيدين الوطني ودون الوطني باستخدام أساليب مصممة وفقا 

لتفرغهم واحتياجاتهم ومصالحهم

تشجيع املشاركة املدنية ومشاركة الشباب، مبا يف ذلك عن طريق  	
تشجيع الخدمات التطوعية املجدية وعمل الشباب من خالل القوانني 
واالسرتاتيجيات والربامج، عىل املستوى املناسب / املستويات املناسبة 

للحكومة وباستخدام موارد كافية.

تونس

العراق

ليبيا

ا�ردن
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ا
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  السلطة الفلسطينية
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(18-29)الشبابكبار السن )أكرث من 50 سنة(
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برنامج احلوكمة
يف الشرق األوسط وشمال افريقيا

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية


