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ماهي �سيا�سات ال�شباب ،وما هي العنا�رص الرئي�سية التي يجب �أن تت�ضمنها اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب؟ كيف ميكن �أخذ ر�أي ال�شباب و�إ�رشاكهم يف عمليات تطوير ال�سيا�سات
اخلا�صة بهم؟ كيف تقوم م�ؤ�س�سات ،مثل االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا والأمم املتحدة
بتناول �سيا�سات ال�شباب ،وكيف ميكن ربط ذلك مع جهود احلكومات الوطنية يف تطوير
�أجندة �سيا�سات ال�شباب؟ هذه بع�ض الأ�سئلة املحورية التي يتناولها هذا الدليل.
ميكن اعتبار دليل تطوير �سيا�سات لل�شباب للدول العربية م�صدرا ً و�أداة ودليل نافع
ل�صانعي ال�سيا�سات وللمنظمات غري احلكومية واملجموعات املعنية الأخرى التي تدعم
�صنع �سيا�سات �شباب حم�سنة على امل�ستوى الوطني.
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يطرح هذا الدليل منوذجا ً حمتمال ً لكيفية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب ،مبنية على
م�شاهدات امل�ؤلف يف بلدان جنوب �رشق و�رشق �أوروبا ،حيث �أ�صبح لدى هذه الدول خربة
يف تناول �سيا�سات ال�شباب بطريقة �أفقية وعرب قطاعية ،مت من خاللها �إ�رشاك ال�شباب
ب�شكل فعال.
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جمل�س �أوروبا هو امل�ؤ�س�سة احلقوقية الرائدة يف
القارة الأوروبية ،وي�ضم  47دولة ع�ضو ،منها
 28ع�ضو يف االحتاد الأوروبي ،وقد وقع جميع
�أع�ضاء املجل�س على االتفاقية الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،والتي ت�سعى حلماية حقوق الإن�سان
والدميوقراطية و�سيادة القانون .ت�رشف املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان على تطبيق االتفاقية
يف الدول الأع�ضاء.

االحتاد الأوروبي هو �رشاكة اقت�صادية و�سيا�سية بني 28
دولة �أوروبية دميوقراطية ،يهدف لتحقيق ال�سالم واالزدهار
واحلرية ملواطني هذه الدول والبالغ عددهم  500مليون-
يف عامل �أكرث عدال ً و�أماناً .ولتحقيق �أهداف االحتاد� ،شكلت
الدول الأوروبية هيئات لتديره ولتتبنى ت�رشيعاته� ،أهم هذه
الهيئات الربملان الأوروبي (ميثل ال�شعب الأوروبي) وجمل�س
االحتاد الأوروبي (ميثل احلكومات الوطنية) واملفو�ضية
الأوروبية (متثل امل�صالح امل�شرتكة يف االحتاد الأوروبي).

اجلزء الثاين

كيفية تطوير ا�سرتاتيجية
وطنية لل�شباب...
دليل منهجي
لتطوير �سيا�سات
لل�شباب للدول العربية

ت�أليف
فني يرجار دين�ستاد
م�ؤلف الن�سخة الأ�صلية لعام 2009
و
روبرت توم�سون /عبد ال�سالم بدر
حمررو الن�سخة املنقحة لعام 2013
للوطن العربي ومنطقة جنوب البحر الأبي�ض املتو�سط
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فهر�س املحتويات

�إن الآراء الواردة يف هذا الدليل هي م�س�ؤولية امل�ؤلف وال تعك�س بال�رضورة
ال�سيا�سات الر�سمية لكل من املفو�ضية الأوروبية �أو جمل�س �أوروبا �أو الدول
الأع�ضاء فيهما �أو املنظمات املتعاونة مع هاتني امل�ؤ�س�ستني.
جميع احلقوق الفكرية وحقوق الطبع حمفوظة ،وعليه ال يجوز ترجمة �أي
جزء من هذا الدليل� ،أو ن�سخه �أو نقله ،ب�أي �شكل �أو ب�أية و�سيلة كانت� ،سواء
�إلكرتونية ،على �أقرا�ص مدجمة �أو على ال�شبكة الدولية (الإنرتنت)...الخ� ،أو
�آلية ،مبا يف ذلك الت�صوير� ،أو الت�سجيل� ،أو با�ستخدام �أية �أنظمة تخزين� ،أو
ا�سرتجاع للمعلومات ،دون احل�صول على �إذن خطي م�سبق من �شعبة الإعالم
واملطبوعات ،مديرية االت�صال ملجل�س �أوروبا � F- 67075سرتا�سبورغ � -سيدك�س
�أو على الربيد االلكرتوين ).)publishing@coe.int
للح�صول على مزيد من املعلومات حول االحتاد الأوروبي ،وم�شاريع �رشاكة
ال�شباب يف جمل�س �أوروبا ،و هذا الدليل (دليل منهجي لتطوير �سيا�سات
لل�شباب للدول العربية � ،)2013أو الن�سخة الأ�صلية التي �صدرت يف عام
 ،2009يرجى الرجوع �إلى موقعنا الإلكرتوين (http://youth-partnership-eu.
)� coe.intأو االت�صال بنا عن طريق الربيد الإلكرتوين (@youth-partnership
.)partnership-eu.coe.int
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االخت�صارات وقائمة امل�صطلحات

يوجد لدى العديد من املنظمات الدولية ووكاالت الأمم املتحدة هيئات تن�سيق
خا�صة لل�شباب ،وفيما يلي �رسد لقائمة االخت�صارات اخلا�صة بها ولأهم
امل�صطلحات ال�شائع ا�ستخدامها يف املوا�ضيع املتعلقة ب�سيا�سات ال�شباب
وذلك ح�سب الت�سميات الر�سمية:
املجل�س اال�ست�شاري لل�شباب يف جمل�س �أوروبا ،عبارة
عن ثالثني ممثال ً من منظمات غري حكومية
و�شبكات �شبابية ي�شاركون ب�آرائهم و�أفكارهم
بخ�صو�ص �أن�شطة خمتلف القطاعات ال�شبابية
م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،م�ؤ�س�سة �آنا ليند الأورو
متو�سطية للحوار بني الثقافات
اللجنة التوجيهية الأوروبية لل�شباب يف جمل�س
�أوروبا ،اللجنة امل�شكلة من ممثلني حلكومات الدول
الأطراف يف االتفاقية الثقافية الأوروبية والبالغ
عددها خم�سني دولة للإ�رشاف على برنامج جمل�س
�أوروبا يف جمال ال�شباب
جمل�س �أوروبا ،منظمة حكومية دولية لعموم
�أوروبا �أن�شئت يف عام  ،1949وت�ضم  47دولة ع�ضو
(اعتبارا ً من  30ني�سان/ابريل )2013
/http://hub.coe.int
م�ؤمتر ال�سلطات املحلية والإقليمية ،واحد من
الهيئات الرئي�سية ملجل�س �أوروبا
املديرية العامة للرتبية والثقافة وال�شباب ،بقيادة
مفو�ض من املفو�ضية الأوروبية ،وهي م�سئولة
عن ال�ش�ؤون اخلا�صة ب�سيا�سات ال�شباب وبرنامج
املفو�ضية لل�شباب http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/index_en.htm
املفو�ضية الأوروبية ،الذراع التنفيذي لالحتاد
الأوروبي ويتكون من هيئة املفو�ضني وعدد
من املديريات العامة ،والتي ت�شبه الوزارات يف
احلكومات الوطنية
االحتاد الأوروبي ،وهو منظمة حكومية دولية فوق
وطنية �أوروبية ،تتكون من  28دولة ع�ضو (لغاية
متوز/يوليو )2013

AC (Advisory Council on
Youth in the Council of
)Europe

املركز الأورو متو�سطي لل�شباب يف تركيا
برنامج ال�شباب الأورو متو�سطي يف مالطا
برملان ال�شباب الأورو متو�سطي
م�ؤ�س�سة ال�شباب الأوروبي ملجل�س �أوروبا

ALF (Anna Lindh Euro)Mediterranean Foundation

منظمة العمل الدولية

CDEJ (European Steering
Committee on Youth in the
)Council of Europe

فريق عمل م�شرتك بني الوزارات ،وهو جزء من
الهيكل اخلا�ص بو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب

)CoE (Council of Europe

CLRAE (Congress of Local
)and Regional Authorities
DG EAC (General
Directorate for Education،
)Culture and Youth

EC (The European
)Commission

املنظمة الدولية للهجرة

جامعة الدول العربية
http://www.lasportal.org
�رشيك ا�ست�شاري حملي ،وهو جزء من الهيكل
اخلا�ص بو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب
الأهداف الإمنائية للألفية ،وهي الأهداف الثمانية
التي اتفقت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة عام
 2000على حتقيقها بحلول عام 2015
من�سق وطني لعملية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية
لل�شباب ،كما هو مقرتح يف هذا الدليل
منظمة غري حكومية
منظمة �شبابية غري حكومية

)EU (European Union

مركز �شمال جنوب ملجل�س �أوروبا ،املركز الأوروبي
للرتابط والت�ضامن العامليني

EMYC (Euro-Mediterranean
)Youth Centre
EMYP (Euro-Mediterranean
)Youth Platform
EMYP (Euro-Mediterranean
)Youth Parliament
EYF (European Youth
Foundation of the Council
)of Europe
ILO (International Labour
)Organization
IMWG (Inter-ministerial
)working group
IOM (International
Organization for
)Migration
)LAS (League of Arab State

LCP (Local consultation
)partner
MDGs (The Millennium
)Development Goals

)NC (National Coordinator

NGO (Non-Governmental
)Organisation
NGYO (Non-governmental
)youth organisation
)NSC (North South Centre
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اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
طريقة التن�سيق املفتوحة� ،آلية داخل االحتاد
الأوروبي لتن�سيق ال�سيا�سات ،وذلك يف جماالت
ال�سيا�سات الوطنية التي ت�ضعها الدول الأع�ضاء،
وذلك بدال ً من و�ضع �سيا�سات واحدة على م�ستوى
االحتاد الأوروبي بالقانون .ومن بني هذه ال�سيا�سات
�سيا�سات ال�شباب
اللجنة التوجيهية( ،ق�سم خمت�ص) ي�شكل جزءا
من الهيكل التنظيمي اخلا�ص بو�ضع ا�سرتاتيجية
وطنية لل�شباب
فر�ص الدعم والتعليم والتدريب املتقدمة �ضمن
الربنامج الأوروبي «ال�شباب يف العمل (Youth in
»)Action
مراكز م�صادر فر�ص الدعم والتعليم والتدريب
املتقدمة ،قد مت حتى الآن ت�أ�سي�س ثمانية من هذه
املراكز من قبل املفو�ضية الأوروبية للرتكيز على
التدريب يف �إطار برنامج املفو�ضية لل�شباب ،وذلك
يف املجاالت التالية :التنوع الثقايف ،و�أوروبا ال�رشقية
والقوقاز ،والتعاون الأورو متو�سطي ،والإندماج
وال�شمولية ،وجنوب �رشق �أوروبا ،والتدريب والتعاون،
وامل�شاركة واملعلومات
/http://www.salto-youth.net/rc/euromed
جمموعات تعمل على مو�ضوع �أو فكرة رئي�سية
(جمموعات عمل مو�ضوعية) ،وهي جزء من
الهيكل اخلا�ص بتطوير ا�سرتاتيجية ال�شباب
الأمم املتحدة
اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل ،والتي
اعتمدت يف  1989ولها حاليا  193من الدول
الأطراف (متوز/يوليو )2013

NYS (National Youth
)Strategy
OMC (The Open Method
)of Co-ordination

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،
وت�ست�ضيف منتدى ال�شباب كل عامني
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

)SC (Steering Committee

SALTO (Support، Advanced
Learning and Training
)Opportunities
SALTO RC (Support،
Advanced Learning and
Training Opportunities
“SALTO” Resource
)Centres

TWG (Thematic working
)groups

)UN (United Nations
UN CRC (The UN
Convention on the Rights
)of the Child

http: / / treaties. un. org/ Pages/ ViewDetails.

aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV11&chapter=4&lang=en

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

برنامج الأمم املتحدة للبيئة

UNDP (UN Development
)Programme

�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان
http://www.unfpa.org
منظمة ال�صحة العاملية
برنامج العمل العاملي لل�شباب ل�سنة  2000وما
بعدها ،ا�سرتاتيجية دولية لل�شباب مت اعتمادها
يف  ،1995وتلتزم من خاللها الدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة مبتابعة ع�رشة جماالت عمل ،ويف
عام  ،2005مت رفع عدد املجاالت �إلى خم�سة ع�رش
منتدى ال�شباب الأوروبي ،منظمة ت�شمل عموم
�أوروبا حتت مظلة واحدة وت�ضم �أكرث من 95
منظمة ع�ضو تت�شكل من منظمات �شبابية
وطنية ،ومنظمات دولية غري حكومية لل�شباب،
وتتخذ من بروك�سل مقرا ً لها ،وهي �رشيك رئي�سي
للم�ؤ�س�سات الأوروبية والدولية يف �ش�ؤون �سيا�سات
ال�شباب

UNEP (UN Environmental
)Programme
UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and
)Cultural Organization
UNODC (UN Office on
)Drugs and Crime

UNFPA (UN Population
)Fund
WHO (World Health
)Organization
WPAY (World Programme
)of Action for Youth

)YFJ (European Youth Forum
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مقدمة

1

يعي�ش ال�شباب اليوم يف عامل يختلف كثريا ً
عما كان عليه قبل جيل من الآن .حيث يف عام
 1988كانت �أوروبا مق�سومة ل�رشق وغرب ،وكانت
املجموعة االقت�صادية الأوروبية املكونة من 12
دولة ع�ضو ت�شكل ما ي�شبه “ناديا ً للأغنياء”،
يتم الرتكيز فيه على التنمية االقت�صادية ،كما
كان معظم النا�س على ال�صعيد االجتماعي
االقت�صادي �آنذاك يعتربون ال�سفر �إلى اخلارج
والتنقل بني الدول �شكال من �أ�شكال الرفاهية
والبذخ .وتعترب تكنولوجيا االت�صاالت ال�سائدة
حاليا ً �أمرا ً يفوق اخليال يف حينها .ومل يع العرب
يف كانون ثاين/يناير � 2011أن تكنولوجيا ال�شبكة
الدولية (الإنرتنت) والهواتف النقالة املزودة
بكامريات ت�صوير �ستكون و�سيلة هامة لتن�سيق
ثورات تطيح بحكومات طال �أمد حكمها ،كما
ومتكنهم من ك�شف ظلم الطغاة للعامل
و�إي�صال �صوت ال�شباب الذين لعبوا دورا قياديا
حقيقيا وفاعال يف تغيري النظام .يف احلقيقة
�إنه من املمكن ا�ستعرا�ض الكثري من التغيريات
الهائلة التي حدثت خالل الع�رشين عام املا�ضية.
�إن دليل �سيا�سات ال�شباب هذا لي�س املكان
املنا�سب ل�رسد هذا القدر من التاريخ كما لي�س
من املفرت�ض �أن ي�ؤدي الدليل ذلك الغر�ض ،بل هو
�آلية دعم م�ؤ�س�سي �أورو متو�سطي جلهود الدول
الرامية �إلى حت�سني حياة ال�شباب و�إ�رشاكهم يف
جميع م�ستويات اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر عليهم
يف �أرجاء العامل العربي .وكما هو احلال يف بقية
العامل ،تقوم احلكومات بت�صميم ،وتطوير،
وتنقيح اال�سرتاتيجيات الوطنية ،وخطط العمل،
وال�سيا�سات اخلا�صة بال�شباب كمحاولة غري
م�سبوقة لإدماج ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية.
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بحلول عام  ،2020وح�سب الأمم املتحدة� ،سيكون عدد �سكان العامل الذين تقل
�أعمارهم عن  30عاما ً يبلغ  3.6مليار ،حيث �ست�شكل تلك الفئة “القوة العاملية
اجلديدة التي �ستعيد ت�شكيل العامل” .و�سيكون لل�رشق الأو�سط و�إفريقيا
احل�صة الأكرب من ال�سكان الذين تقل �أعمارهم عن  30وذلك بن�سبة % 63.9
علما بان لدى ال�شباب �إمكانات هائلة لتحقيق االزدهار االقت�صادي واالجتماعي
عامليا .وقد يعد تزايد عدد ال�شباب من الذكور والإناث حتديا ً للحكومات التي
عليها �أن توفر اخلدمات و�أن تخلق فر�ص عمل جيدة .وبطبيعة احلال ميكن لذلك
�أن يحدث خماطر وحتديات مالية ،خ�صو�صا ً يف الدول العربية املثقلة بالديون
مثل لبنان والأردن وم�رص .كما وقد تكون الفر�ص الكامنة يف ال�شعب الفتي
�سببا ً يف انعدام اال�ستقرار الوطني وذلك عندما تف�شل �سيا�سات احلكومة
وبراجمها يف حتويل تطلعات ال�شباب �إلى ذخر ومورد هام من خالل تزويدهم
باملهارات الالزمة والفر�ص املتكافئة.
ك�شف تقرير يورو مونيتور ) (Euro Monitorالدويل �أن االقت�صادات النامية مثل
اجلزائر واملغرب وغريها من املناطق قد دخلت النافذة الدميغرافية يف  ،2010و�أن
م�رص وال�سعودية �ستدخلها بحلول  .2025حيث �ستنتفع هذه الدول من نافذة
دميغرافية جتلب لها تطورا ً يف املجتمع من خالل ال�سماح للمزيد من اال�ستثمار
يف التعليم ،وال�صحة ،والتكنولوجيا ،واملهارات التي تدعم االقت�صاد املتعاظم.
لكن يبقى انعدام و�سوء �إدارة التعليم واال�ستثمار يف البنية التحتية وخلق
فر�ص العمل يلقي بظالله على ال�شعب الفتي ،ففي العديد من الدول العربية
ينخف�ض م�ستوى خلق فر�ص العمل ب�سبب �ضعف التدخل احلكومي وعدم
و�ضع احلكومة ل�سيا�سات وبرامج ت�ساهم يف زيادة التوظيف بالإ�ضافة �إلى
ات�ساع الفجوة املتزايد بني �أ�ساليب التعليم العايل ومتطلبات �سوق العمل.
ومبعر�ض احلديث عن التعليم ،ف�إن فر�ص التعليم غري الكافية ت�ضع حتديا ً �آخر
باعتبار التعليم عامال ً بالغ الأهمية يف حتديد م�ستوى التطور االقت�صادي وبيئة
الأعمال يف بلد ما .ففي املغرب واليمن على �سبيل املثال ،تعاين العديد من
اجلامعات من م�ستوى تعليم منخف�ض ب�سبب جمموعة من العوائق الهيكلية،
على الرغم من ارتفاع قيمة اال�ستثمار يف هذا القطاع .وقد جنم عن الربيع
العربي يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وجنبا ً �إلى جنب مع اال�ضطرابات
االجتماعية معدالت عالية للبطالة ونق�ص يف الفر�ص لل�شباب و�صعوبات غري
م�سبوقة يف االقت�صادات املتقدمة مثل اليونان ،و�إيطاليا ،وفرن�سا ،والواليات
املتحدة يف عام  .2011هذا وقد ت�سببت الأزمة االقت�صادية ببطالة  81مليون
من �أ�صل  620مليون من ال�شباب الن�شطني اقت�صاديا ً من فئة الأعمار 15
لغاية  24حول العامل �أو ما ي�شكل  % 13من هذه الفئة يف عام  ،2009وذلك
وفقا ً ملنظمة العمل الدولية.
و�ستخ�ضع النزعة ال�سكانية على مدى العقود القليلة املقبلة �إلى القرارات
التي �سيتخذها  3.5مليار �شخ�ص حتت �سن  ،30وهو �أكرب جيل �سيدخل �سن
املراهقة و�ست�ؤثر قراراته بخ�صو�ص حجم العائالت واملباعدة بني الوالدات على
كال من النزعة ال�سكانية و�أمناط اال�ستهالك خالل العقود املقبلة .كان لل�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا الن�سبة الأكرب يف عدد ال�سكان الذين تقل �أعمارهم
عن  30عاما ً بواقع  % 66.8ويعود ذلك �إلى ارتفاع معدالت الإجناب واخل�صوبة
وزيادة �أعداد الأطفال الناجني .يف املقابل ،تواجه االقت�صادات املتقدمة يف
�أوروبا الغربية �شيخوخة �سكانية .ففي  2011و�صل معدل �أعمار الأفراد �إلى
 44.1عام يف �أملانيا ،تلتها �إيطاليا  43.1عام ،واقت�صادات �أوروبية �أخرى� .سريتفع

عدد ال�سكان يف عمر العمل �إلى �أعداد غري م�سبوقة مما يوفر للقوة العاملة
“ارتفاعا” من املوارد الب�رشية وبذلك �إمكانية �أكرب للتطوير االقت�صادي ،ومن
املتوقع �أن ينمو عدد ال�سكان يف عمر العمل يف الدول النامية وحدها مبعدل
 % 9.8ما بني العامني  2012و  2020وي�صل بذلك �إلى  4.3مليون ن�سمة.
من الوا�ضح �أن الدول والأقاليم ت�ستطيع �أن تتعلم الكثري من جتارب بع�ضها
البع�ض ،على الرغم طبعا ً من �أن ال�سيا�سات ال بد �أن تتكيف مع ال�سياق
املحلي .ولكن على الرغم من زيادة املواد املكتوبة عن �سيا�سات ال�شباب ،هناك
عدد قليل فقط ي�سهل احل�صول عليه مما مت ن�رشه ويتوفر فيه م�شورة و�أمثلة
عملية عن كيفية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب .لذا ،فقد مت مراجعة
الن�سخة الأ�صلية من هذا الدليل وال�صادرة يف عام  2009لتوائم الوطن
العربي يف حالته الراهنة ،كما ومت ترجمة تلك الن�سخة �إلى اللغة العربية
لزيادة موائمتها وا�ستخدامها يف الدول الناطقة باللغة العربية.
�إن دليل �سيا�سات ال�شباب هذا يهدف �إلى توفري معلومات عملية ومفيدة حول
كيفية البدء ب�إ�سرتاتيجية وطنية لل�شباب وتطويرها .كما ويقدم �أمثلة واقعية
عن كيفية �إ�رشاك ال�شباب يف ت�صميم وتطبيق اال�سرتاتيجية� ،إ�ضافة �إلى
نظرة عامة عن عمل امل�ؤ�س�سات الإقليمية والأمم املتحدة يف جمال �سيا�سات
ال�شباب ،و�إذا ما كان احلديث عن معيار دويل ل�سيا�سات ال�شباب �أمر وارد ف�إن هذا
الدليل يعترب منوذجا ً متكامال لتطوير ا�سرتاتيجية لل�شباب من البداية وحتى
النهاية .ولكن يجدر الت�أكيد هنا ب�أن هذا الدليل هو جمرد اقرتاح ،و�أنه ال توجد
�صيغة واحدة متفردة ومطلقة حتدد كيفية تطوير �سيا�سة لل�شباب ،ولكن
هناك جمموعة من املبادئ الأ�سا�سية التي مت تف�صيلها يف هذا الدليل والتي
يجب �إتباعها بغر�ض �صياغة وتطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب.
ويف ختام هذه املقدمة ،البد من تقدمي ال�شكر لكل من :جيم�س دوريل ،ووا�صل
اجليار ،ودانييال يوفيت�ش ،ويائيل �أوهانا ،و�ألك�سندرا فيدانوفي�ش ،وهوارد ويليامز
للم�شورة التي قاموا بتقدميها يف تطوير الدليل الأ�صلي واملنقح .علما ب�أنه
قد بو�رشت �إجراءات ا�سرتاتيجية ال�شباب يف عدة دول وهي (اجلزائر ،و�أرمينيا،
والبو�سنة والهر�سك ،و�إ�ستونيا ،وقريغيز�ستان ،ومولدوفا ،واجلبل الأ�سود ،و�رصبيا،
و�سوي�رسا ،وتون�س) حيث قدم كل من فني دين�ستاد وروبريت توم�سون الكثري
من املعلومات املفيدة .وقد �أخذ كل من روبرت توم�سون وعبد ال�سالم بدر
دورا ً رئي�سيا ً يف �إعادة كتابة الدليل الأ�صلي والذي �صاغه فني دين�ستاد وقاما
بتقريبه لواقع الدول العربية .كما كانت ال�رشاكة مع مارتا ميدلين�سكا وهانز
يواكيم �شيلد من جمل�س االحتاد الأوروبي فعالة ل�ضمان جودة كال الن�سختني.
و�أخريا �سوزان ال�شوملي وروال �سماره و�إبراهيم احلايك من فريق عمل جمعية
تنوير للتطوير امل�ؤ�س�سي والإدارة املعرفية على الرتجمة والتنقيح �إلى اللغة
العربية والفائدة التي قدموها من خالل خرباتهم الوا�سعة يف جمال تعاون
ال�شباب الأورو متو�سطي.
ختاما لهذه املقدمة ،ف�إنه من ال�رضوري التعبري عن �إمياننا ب�أن جناح �أية ا�سرتاتيجية
وطنية لل�شباب يف الدول العربية تكمن يف قدرتها على تعزيز منزلة ودور
ال�شباب واالحتفاء بتنوعهم� ،آملني �أن ي�ساهم دليل �سيا�سات ال�شباب هذا يف
تلك العملية.
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متهيد

2

تر�سخ مفهوم «اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب»
ّ
يف �أنحاء متعددة من العامل ،وت�ؤيد امل�ؤ�س�سات
الأوروبية وجامعة الدول العربية والأمم املتحدة
بقوة عملية تطوير �سيا�سات وطنية تهدف
�إلى حت�سني �أو�ضاع ال�شباب ،حيث تنتهج هذه
امل�ؤ�س�سات عدة �آليات لت�شجيع الدول الأع�ضاء
على اتخاذ كافة التدابري الالزمة لتطوير �سيا�سات
�شمولية عرب قطاعية (حيث يتقاطع تنفيذها
بني خمتلف القطاعات وال تخت�ص بقطاع معني
مثل ال�صحة �أو التوظيف فقط) وتتمحور حول
اعتبار ال�شباب موردا ً هاما و�إ�رشاكهم بجانب
املنظمات ال�شبابية غري احلكومية يف عملية
�صنع القرار يف الق�ضايا التي مت�سهم.
خالل ال�سنوات الع�رشين املن�رصمة ،وقعت
�أحداث ذات �أهمية عاملية �رسّعت بدورها يف
تطوير �سيا�سات وطنية لل�شباب وكان لديها
القدرة على رفع هذه ال�سيا�سات �إلى م�ستوى
جديد كلياً ،لي�س فقط يف �أوروبا ،ولكن يف الوطن
العربي كذلك.
تختلف ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب يف
�أنحاء العامل ،فهناك خ�صو�صية ثقافية كون
هذه ال�سيا�سات ت�ستجيب لتحديات متنوعة
ويتم تطويرها يف دول تختلف يف مواردها
املتاحة اختالفا كبرياً .وبوجود ذلك االختالف يف
اخل�صو�صيات الثقافية واالقت�صادية والتحديات،
فهو ي�ستلزم الت�سا�ؤل هنا حول ما �إذا كان من
املمكن احلديث عن «معيار دويل» ل�سيا�سات
ال�شباب؟ وهل من اجلدوى مبكان تقدمي منوذج
م�شرتك وعام لكيفية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية
لل�شباب؟
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ي�شري هذا الدليل �إلى �إمكانية الإجابة على ال�س�ؤالني بالإيجاب ،ويناق�ش �أي�ضا
مفهوم �سيا�سات ال�شباب و�إ�رشاك ال�شباب ،كما يبحث يف �سيا�سات جامعة
الدول العربية ،واالحتاد الأوروبي ،وجمل�س �أوروبا ،والأمم املتحدة يف هذا املجال،
كما ويقرتح عدد من العوامل التي يجب �أخذها بعني االعتبار خالل عملية
تطوير وثيقة ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب .و�أخرياً ،يقدم �أمثلة واقعية عن
كيفية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
�إن دليل �سيا�سات ال�شباب ي�ستهدف الن�شطاء ال�شباب يف املنظمات ال�شبابية
غري احلكومية والراغبني يف احل�صول على الرباهني والأدلة العملية والإلهام
لت�ساعدهم يف ت�شكيل قوى �ضاغطة على حكوماتهم ودفعها لتح�سني
�سيا�سات ال�شباب ،ويخدم �أي�ضا ً ال�سيا�سيني واحلكوميني الذين يبحثون عن
�أفكار و�أمثلة حديثة ومبتكرة لكيفية تنفيذ ا�سرتاتيجيات وطنية لل�شباب.
يهدف هذا الدليل ب�شكل رئي�سي �إلى تقدمي الدعم الفني لدول الوطن العربي
التي ال متلك املوروث العملي الكايف لتطوير �سيا�سات �شباب عرب قطاعية
وموجهة ح�سب املوارد املمكنة .كما يالم�س هذا الدليل اهتمامات العاملني
يف جمال �سيا�سات ال�شباب يف باقي �أنحاء العامل.
وبح�سب «تقرير البنك الدويل عن التنمية  ،”2007ف�إن هنالك ثالثة �أ�سباب
رئي�سية وراء �صعوبة تطوير �سيا�سات ناجحة ت�ستهدف ال�شباب وهي:
�أوال ً� .1سيا�سات ال�شباب الناجحة تتطلب �شمول عدة قطاعات لتطوير
ا�سرتاتيجية واحدة متما�سكة و�شمولية وعرب قطاعية ،مع وجود �أولويات
وا�ضحة وتدابري �إجرائية (عملية) ملمو�سة .مع ذلك ،تقف �سيا�سات ال�شباب
حاليا ً منفردة وال يتم دجمها يف ال�سيا�سات التنموية الوطنية.
ثانياً .تف�شل �سيا�سات ال�شباب لأن ال�شباب مل يكن لهم ر�أي يف ت�صميم
وتنفيذ ال�سيا�سات التي ت�ؤثر بهم.
ثالثا .عدم وجود الكثري من ق�ص�ص النجاح ال�سابقة �أو �أمثلة ملمار�سات ف�ضلى
ميكن االقتداء بها يقف عائقا ً �أمام جناح �سيا�سات ال�شباب.
كما �أكد «التقرير العاملي لل�شباب» لذات ال�سنة على احلاجة امللحة لتطوير
�سيا�سات وطنية وقطاعية لل�شباب (خ�صو�صا ً فيما يتعلق بق�ضايا التوظيف،
وامل�شاركة ،والتمييز على �أ�سا�س النوع االجتماعي (اجلندر)) ،فيما تنب�أ تقرير
عام  2003و»تقرير التنمية الإن�سانية العربية» لعام  2002بالعوامل وامل�سببات
املتعلقة بالتحديات االقت�صادية و�أمناط احلياة ،وال�صحة ،والتعليم ،وحرية
التعبري عن الر�أي ،واملواطنة والتي �أدى �إهمالها ال�سيا�سي �إلى تغذية العديد
من مطالب متظاهري الثورات العربية.
بجانب العوامل الثالثة املذكورة يف تقرير البنك الدويل عن التنمية لعام
�( 2007صفحة رقم  ،)8يواجه تطوير �سيا�سات ال�شباب يف الوطن العربي
حتديات �إقليمية معينة ،من �ضمنها قلة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على
امل�ستويني احلكومي وغري احلكومي من ناحية ،و�إق�صاء ال�شباب واملنظمات غري
احلكومية عن عمليات �صنع ال�سيا�سات من ناحية �أخرى .حيث ميكن تلخي�ص
�سبب هذا الإق�صاء �إلى نقطتني :الأولى تتعلق بغياب ثقة ال�سيا�سيني
بالهيئات غري احلكومية فيما يخ�ص �صياغة ال�سيا�سات ،والثاين يتمحور حول
النق�ص الذي تعانيه منظمات ال�شباب غري احلكومية يف املنطقة عموما ً يف
اخلرباء واملدربني .فبينما لدى املنظمات غري احلكومية دافع قوي و�إ�رصار على
حت�سني كفاءة �أعمالها ،كثريا ً ما ال يرتقي �أدا�ؤها �إلى حتقيق الأهداف املرجوة
ب�سبب نق�ص التدريب الكف�ؤ واخلربة يف جمال �صناعة ال�سيا�سات ،مما ي�ؤثر �سلبا ً
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يف نتائج ا�سرتاتيجياتهم التنفيذية كما ينعك�س على �أعمالهم لل�شباب يف
الدول العربية.
لذا يتمحور دليل �سيا�سات ال�شباب حول كيفية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية
لل�شباب مع �أخذ هذه التحديات بعني االعتبار .وي�ؤكد الدليل على احلاجة
�إلى التعاون احلكومي الدويل و�إلى احلفاظ على نهج عرب قطاعي .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،تقع م�شاركة ال�شباب الفاعلة ،وبالتحديد املنظمات ال�شبابية غري
احلكومية ،يف قلب منوذج تطوير اال�سرتاتيجية املطروح هنا.
هذا الدليل هو ثمرة من ثمار تعاون �شبابي �أورو متو�سطي ،لذا ف�إنه ي�ستقى
من اخلربات ال�سابقة يف تطوير اال�سرتاتيجيات الوطنية لل�شباب يف بع�ض
الدول الأوروبية القابلة للتطبيق ،والتي من �ش�أنها �أن تكون نافعة للقارئ
العربي .على الرغم من �أن الدليل يركز على تطوير �سيا�سات وطنية� ،إال �أنه
قد يكون �أداة تلهم تطوير �سيا�سات �شباب على امل�ستويني املحلي والإقليمي
كذلك.
ويف اخلتام ،جتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا الدليل يركز على تطوير ا�سرتاتيجية
وطنية لل�شباب كما ي�شمل �صياغة للخطة .كما ويحتوى على بع�ض الأفكار
حول تنفيذ ال�سيا�سات ،ولكن يبقى الرتكيز الأكرب على الأ�ساليب ،والأدوات،
واملرجعيات الالزمة لتطوير ا�سرتاتيجية �شباب كفيلة بتعزيز منزلة ودور ال�شباب
واالحتفاء بتنوعهم على امل�ستوى الوطني يف الدول العربية ،مع احلفاظ على
م�شاركتهم الفاعلة.
 2ما هي ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب؟
وفقا ً ملا �سبق ذكره ،ن�ستطيع القول �أن �سيا�سات ال�شباب هي التزام احلكومة
وممار�ستها جتاه �ضمان ظروف معي�شية جيدة وفر�ص �أف�ضل لفئة ال�شباب
يف دولة ما .وقد تكون �أكرث �أو �أقل تركيزاً� ،أ�ضعف �أو �أقوى� ،أو �أ�ضيق �أو �أو�سع
نطاقاً .ولي�س بال�رضورة �أن ت�صاغ ا�سرتاتيجية ال�شباب يف وثيقة ا�سرتاتيجية
مفردة (مع �أنه من املف�ضل ذلك حتماً) ،ولكن قد ت�أتي على �شكل جمموعة
من املمار�سات املجربة �أو �أن يتم تر�سيخها يف عدد من الوثائق التعريفية
املختلفة ،والتي مبجملها حتدد كيف تتعامل احلكومة مع ق�ضايا ال�شباب� .إن
ا�ستناد �سيا�سات ال�شباب (�أو �أي �سيا�سات يف هذا املعر�ض) على الت�رشيع لي�س
�رشطا ً م�سبقاً ،ويعتمد ذلك كثريا ً على ال�سياق الوطني .وحتى تكون �سيا�سات
ال�شباب قوية وفعالة ،عليها �أن متتثل وتتعامل مع عدد من العوامل ،والتي
�سنتناولها يف هذا الباب.
هناك عدة طرق لت�صنيف ماهية �سيا�سات ال�شباب ،ذلك لأن �سيا�سات ال�شباب
هي �أكرث من جمرد قائمة ق�ضايا يجب تغطيتها ،فهي �أي�ضا ً ت�شمل املنهجية
واملنتفعني و�أ�صحاب امل�صلحة واملوازنات وغريها .ويف هذا ال�صدد ،البد من
التفريق بني „القانون“ و „اال�سرتاتيجية“ و „ال�سيا�سة“ ،فمن ناحية ،القانون
هو جمموعة قواعد الت�رصف التي جتيز وحتدد حدود العالقات واحلقوق بني
النا�س واملنظمات ،والعالقة التبادلية بني الفرد والدولة والتي تفر�ضها دولة �أو
جمتمع ما ،بهدف تنظيم �أفعال وتعامل �أفراد املجتمع� .أما ال�سيا�سة)(policy
فهي جمموعة مبادئ للأفعال يتم تطويرها و�/أو اقرتاحها من قبل احلكومة
�أو الهيئات غري احلكومية يف �سبيل الو�صول �إلى هدف مرغوب فيه ،ويهدف
�إلى ت�أطري القرارات �أو بيانات النوايا ،وهي م�سار عمل وا�ضح يتم اتخاذه لتعزيز
املمار�سة الف�ضلى والو�صول �إلى نتيجة مرغوب فيها .و�أخرياً ،اال�سرتاتيجية هي
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خطة �أو �سبيل لنهج يطوره فرد� ،أو جمموعة �أو منظمة ما للنجاح يف الو�صول
�إلى غاية �أو هدف كلي .مع ذلك ،عند التفكري ب�إ�سرتاتيجية ال�شباب ،ال بد من
التفكري بالتكتيكات حيث تت�ضمن التكتيكات كال من التفا�صيل والإجراءات
واخلطوات التي يجب �إتباعها بالرتتيب للو�صول �إلى الأهداف املن�شودة من
اال�سرتاتيجية .لذا ف�إن �سيا�سة ال�شباب تت�ضمن قاعدة �أو توجيه معني بينما
ا�سرتاتيجية ال�شباب هي املنهجية امل�ستخدمة لتحقيق الغايات امل�ستهدفة
كما حددتها ال�سيا�سة .ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية معنيتان بالو�صول �إلى
الأهداف التنظيمية للمنظمات احلكومية وغري احلكومية .وتت�شابه عملية
تطوير كال املفهومني �إال انه يف القرارات اال�سرتاتيجية يكون حتديد وحتليل
عوامل امل�شكلة �أ�صعب مما هو عليه يف القرارات ال�سيا�سية.
ما هي �سيا�سات ال�شباب؟
�إن الدرو�س امل�ستفادة من مراجعة �سيا�سات ال�شباب العاملية ت�شري �إلى �أن
هناك خم�سة عنا�رص رئي�سية ل�سيا�سات ال�شباب كما يلي:
 .1التغطية( ،املنطقة اجلغرافية والفئات االجتماعية التي تغطيها ،بالإ�ضافة
�إلى جماالت ال�سيا�سيات)
 .2القدرة( ،الأدوار والعالقات بني احلكومة ومنظمات ال�شباب غري احلكومية)
 .3الكفاءة (ما يتعلق بالتدريب والت�أهيل)
 .4التعاون والتن�سيق والرتابط (عموديا ً ح�سب املن�صب ،و�أفقيا ح�سب الأق�سام
واالخت�صا�صات)
 .5التكلفة (املوارد املالية والب�رشية الالزمة)

� 2.1سلطة حكومية خمت�صة حمددة بو�ضوح ،ومعنية ،وتتابع
ق�ضايا ال�شباب

يجب تعيني �سلطة حكومية لتكون اجلهة املن�سقة ل�ش�ؤون ال�شباب و�ش�ؤون
تطوير �سيا�سات وطنية لل�شباب .عادة ما تكون تلك اجلهة وزارة� ،أوكالة وطنية
�أو مكتب للقطاع العام .يف حال مل تكن هذه اجلهة وزارة ،فمن ال�رضوري �أن
يكون لها عالقة مبا�رشة قوية مع �إحدى الوزارات �أو الأق�سام الوزارية ،وذلك
ل�ضمان التعاون امل�شرتك بني الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأخرى والتمويل العام.
هناك �أمثلة عن دول طورت ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب بدون وجود �سلطة
حكومية حمددة م�س�ؤولة عن تن�سيق التنفيذ .يف مثل هذه احلاالت ،مت �إنفاق
الكثري من املوارد والوقت على تطوير اال�سرتاتيجية والتي ت�ضمنت ا�ست�شارات
�شاملة مع ال�شباب واملجتمع املدين ،واحلد الأدنى من امل�ساهمة احلكومية.
وكانت النتيجة النهائية �أنه مل يتم تنفيذ اال�سرتاتيجية �أبداً ،وبدال ً من ذلك،
�أ�صبحت عملية تطوير م�رشوع اال�سرتاتيجية تدريب ومترين بناء قدرات للأفراد
واملنظمات امل�شاركة ،ولكنها مل تنعك�س �إيجابا ً على حت�سني �أو�ضاع ال�شباب
ب�شكل عملي يف تلك البلد.

 2.2جمموعة منتفعة (م�ستهدفة) حمددة ب�شكل وا�ضح

متى يعترب الفرد �ضمن فئة ال�شباب امل�ستهدفة من اال�سرتاتيجية؟
�إن مفهوم املراهقة وال�شباب يتم �صياغته وتعريفة جمتمعيا ً ولي�س بيولوجيا ً
كما هو احلال يف البلوغ اجل�سدي ،مبا معناه� :أن املفهوم املجتمعي يختلف

مع الوقت والتطور والظروف االقت�صادية واالجتماعية املتغرية ملجتمع ما،
كما ميكن �أن يختلف حتديد ذلك املفهوم حتى ح�سب املنظور ال�شخ�صي.
�إن املجموعة امل�ستهدفة يف ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب تختلف من دولة
�إلى �أخرى وتعتمد على ال�سياق الوطني .كما ال يوجد �صيغة عاملية موحدة
لت�صنيف فئة „ال�شباب“ .علما ب�أن بع�ض ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب لديها
حد �أعلى وحد �أدنى دقيق للعمر الذي يحدد فئة ال�شباب ،بينما �أنه لدى �أطر
�أخرى حدود غري وا�ضحة بني الطفولة وال�شباب حيث ت�ستخدم „�سيا�سات
�أطفال و�شباب مدجمة“ والذي ينجم عنه اجنراف نحو الرتكيز على الأطفال
على ح�ساب ال�شباب .للعديد من الدول �سيا�سات �شباب تعرف الفئة
امل�ستهدفة ب�أنهم ال�شباب الذين يبلغون من العمر مابني  15لغاية  25عام.
نطاق الأعمار امل�ستخدم فيما ي�سمى بالدول املتو�سطية ال�رشيكة  2يتوافق مع
مثل هذا املعيار ،ورمبا مع ميل نحو رفع العمر �إلى  35عام .املهم �أن ال�سيا�سات
تعمل �ضمن حد �أعلى و�أدنى وا�ضح لل�سن ،حتى لو كان ذلك يعني حدود �سن
خمتلفة ح�سب نظام كل �سيا�سة.
�إن مفهوم متى يكون ال�شخ�ص «�شاباً» وا�ستهدافه يف «�سيا�سات ال�شباب»
هو �أمر �شخ�صي وغري مو�ضوعي .يتغري املجتمع با�ستمرار وب�رسعة يف زمن
العوملة وكذلك ظروف ال�شباب .لن�أخذ مثاال ً على ذلك يف جمال �سيا�سات
ال�شباب  -احل�صول على �سكن -ونرى النتيجة .ب�سبب الظروف االجتماعية
واالقت�صادية ال�صعبة ومعدالت البطالة املرتفعة ينهى الكثري من ال�شباب
تعليمهم (و�صوال للتعليم اجلامعي) ليح�صلوا على وظائف ب�أجور متدنية �أو
ليندرجوا حتت �إح�صائيات العاطلني عن العمل ،فال ي�ستطيعوا �إعالة �أنف�سهم
�أو احل�صول على منازل فيعي�شون يف منازل ذويهم مدة �أطول من ال�سابق
ويعتمدون عليهم مادياً .يحقق النا�س االكتفاء املادي ويرتفع لديهم �سن الزواج
وي�ؤ�س�سوا عائالتهم يف عمر �أكرب مما كان عليه قبل جيل .يف نف�س الوقت،
ي�ستمر الن�ضوج اجلن�سي .لذا ،جند �أن ق�ضية �إيجاد ظروف مواتية ل�سكن ب�أ�سعار
معقولة جليل ال�شباب يعد حتديا ً هاما ً يف �سيا�سات ال�شباب حول العامل.
بالن�سبة �إلى تعريف مفهوم «ال�شباب» ،من املهم جدا ً الت�أكيد على �أنه بالرغم
من التعقيد والثقل الذي يحمله معنى هذا املفهوم ،ف�إن تعريفه ي�صبح
�أكرث �صعوبة يف جنوب املتو�سط واملنطقة العربية .ويعزى ذلك �إلى اختالف
امل�ؤ�س�سات االجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والفكرية املهتمة بتعريف
تعرف بع�ض الدول العربية �سن ال�شباب
معنى ال�شباب .فعلى �سبيل املثال،
ّ
ب�أنه الفئة العمرية بني  12لغاية  30عام ،كما هو احلال يف الأردن واجلزائر
وفل�سطني ،بينما يعتربها برملان الإمارات العربية املتحدة والبحرين بني  12لغاية
 19فقط� ،أما يف تون�س وقطر واليمن فهي بني  15لغاية .25
و يرتفع �سن ال�شباب �إلى  35عام يف م�رص لأن قطاع كبري من ال�شباب بني
 18و  35يواجهون نف�س امل�شاكل والتحديات مثل البطالة ،و�سوء التعليم،
وتدين الوعي ال�صحي ،وقلة التدريب والتعليم وامل�شاركة التطوعية ووظائف
تعرف املغرب ولبنان ال�شباب مبنظور �أيديولوجي
العمل .وعلى العك�س من ذلكّ ،
بدل االعتماد على الو�ضع االجتماعي �أو البيولوجي ،ففي املغرب ،تعرف
احلكومة ال�شباب ب�أنه“ :مركب اجتماعي تاريخي يظهر كفئة اجتماعية ترتبط
بالإيديولوجية والقومية والتعليم”.
يجب �أن تخاطب �سيا�سات ال�شباب جميع ال�شباب .متا�شيا ً مع النقا�ش الذي
�سوف يدور الحقا ً يف هذا الباب ،على احلكومة �أن تنظر لل�شباب على �أنهم
2
/ducpub/EMyouthpolicies
h

http://www.salto-youth.net/rc/euromed/EMlibrary/em e

2

18

19

مورد لذا يجب �أن تركز ال�سيا�سات على م�ساعدة ال�شباب يف �إدراك �إمكانياتهم
كمواطنني .ويقع على عاتق احلكومة م�س�ؤولية خا�صة فيما يتعلق بح�صول
ال�شباب على فر�صهم وحقوقهم .وي�شمل ذلك الفئات املعر�ضة خلطر
التهمي�ش �أو اجلرمية و فئات ال�شباب الذين يعانون الفقر ،وذوي االحتياجات
اخلا�صة ،واملهاجرين والالجئني ،واملنتمني لأقليات دينية �أو لغوية �أو جن�سية،
�أو املرتبطني بطريقة ما بنظام �سابق يف حني وجد ذلك ،و�أولئك الذين يعانون
من ا�ضطرابات نف�سية مثل ا�ضطرابات ما بعد ال�صدمة ب�سبب االحتالل
�أو اال�شتباكات امل�سلحة �أو التوظيف يف النزاعات� ،أو الذين تورطوا يف بيئات
�إجرامية مبا فيهم الذين مت االجتار بهم� ،أو مدمني تعاطي الكحول �أو املخدرات.
كل هذه الفئات من ال�شباب بحاجة �إلى متابعة حثيثة ودعم و�إر�شاد وال بد من
�إعطائهم اهتمام خا�ص يف ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب.

� 2.3سيا�سات واقعية و�شفافة

جودة ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب ال تت�أثر بال�رضورة باملوازنة املالية الأكرب التي
ت�ضعها دولة ما لل�شباب �أو املنظمات ال�شبابية بل هي التي ت�صاغ من خالل
خطة وا�ضحة تتمكن وب�أف�ضل الطرق من حتليل وخماطبة احتياجات ال�شباب
احلقيقية وت�ضع �أهداف وغايات واقعية وت�ستخدم مقايي�س تو�صل �إلى هذه
الأهداف ب�أف�ضل الطرق.
البد �أن حتتوى اال�سرتاتيجية على �أهداف بعيدة املدى وغايات ومقايي�س وحتليالت
تربر الغاية من اختيار الأهداف وعلى �أي �أ�سا�س مت اختيارها ،والبد �أي�ضا ً من وجود
خطة عمل حتدد الغايات املتو�سطة والق�صرية املدى (لغاية �أربع �سنوات مثالً)
واملقايي�س وامل�ؤ�رشات والتدابري الإجرائية املقرتحة .كما البد طبعا ً �أن حتتوى على
موازنة يتم تقدميها للحكومة �أو الربملان �أو اجلهة املعنية للموافقة.
�إن ت�ضمني �أهداف وغايات ومقايي�س مرتبطة بامل�ؤ�رشات ارتباطا ً وثيقا ً �أمر
�أ�سا�سي يف اال�سرتاتيجية اجليدة .كما �إن تف�صيل الأهداف الكلية �إلى غايات
ومقايي�س وم�ؤ�رشات و�أخريا ً �أن�شطة عملية حتتاج �إلى تدريب وخربة خا�صة .يف
بع�ض احلاالت ميكن �إح�ضار خرباء تطوير ا�سرتاتيجيات خارجيني لتطبيق �إطار
منطقي لو�ضع معني يف قطاع ال�شباب .ميكن �إيجاد خرباء يف منهجيات
تطوير اال�سرتاتيجيات والر�صد والتقييم يف املنظمات الدولية ،وذلك لأن
التقدم بطلب للح�صول على منح للم�شاريع الكبرية ،مثل املفو�ضية الأوروبية
�أو برامج ومنح الأمم املتحدة ،يتطلب مثل هذه املهارات.
�إن تطوير ا�سرتاتيجية واقعية بكل �أجزائها وعنا�رصها هو �شيء هام لت�صميم
�إطار فعال للر�صد والتقييم .كما يجب ت�ضمني خطة الر�صد والتقييم يف
اخلطة نف�سها� ،أو على الأقل الإعالن عنها.
�إ�ضافة �إلى ذلك من ال�رضوري �أن تكون �سيا�سات ال�شباب �شفافة ،وذلك
يت�ضمن جمموعة �أمور وهي:
  -يجب �أن يتم ذكر وحتديد ال�سلطة احلكومية والوزير �أو املوظف احلكومييف من�صب القرار وامل�س�ؤول عن التن�سيق الكلي لتنفيذ ال�سيا�سات.
  -كما من ال�رضورة مبكان �أن يتم حتديد الوزارات امل�س�ؤولة عن املجاالتاملختلفة التي يتم تناولها يف ال�سيا�سات.
 �-أي�ضا �أن تكون العالقة بني الأهداف والغايات من جهة والأن�شطة الواقعيةمن جهة �أخرى وا�ضحة ومربرة.

 -كما يف�ضل �أن يتم و�ضع ال�سيا�سات يف وثائق يتمكن العامة من الو�صول�إليها والإطالع عليها ب�شفافية .ال�شفافية تعني �أي�ضا ً االنفتاح ب�شكل
�رصيح على التحديات ال�سيا�سية التي تواجهها دولة ما واال�ستعداد
ملخاطبتها يف ا�سرتاتيجية �سيا�سية.
�ضمان واقعية و�شفافية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب مناط �إلى حد كبري
ب�إبقاء �صناع القرار يف احلكومة حما�سبني جتاه ال�شباب وجتاه املواطنني عموماً.
احلفاظ على ال�شفافية يعد مقيا�س قوي لبناء الثقة كذلك ،و�سيتم التطرق
لذلك الحقا ً يف هذا الدليل.

� 2.4سيا�سات مبنية على املعرفة

يجب �أال تعتمد �سيا�سات ال�شباب على حاجات ال�شباب كما يراها واحد �أو �أكرث
من جمموعات امل�ستفيدين (الفئات املعنية) ،بل على ظروف واقعية و�أمناط
ميكن توثيقها بالأبحاث والتوقعات .ال�سيا�سات القائمة على املعرفة لها بعدين
من املعرفة :الأول هو (البحث „املعرفة العلمية“) والبعد الأخر يرتبط (باملعرفة
العملية „التجريبية“) ،ولكالهما ذات الأهمية عند تطوير ال�سيا�سات.
حتتاج �أية حكومة راغبة بتطوير �سيا�سات �شباب وطنية �إلى جمع الأبحاث
املتعلقة بال�شباب �أوالً� ،أو عمل �أبحاث جديدة يف حال عدم كفاية املواد البحثية
واملعلوماتية املتوفرة.
�إن النهج القائم على الأدلة والرباهني هام للغاية لتنفيذ اال�سرتاتيجية .فكيف
�سيت�سنى لنا �أن نت�أكد �أي من املقايي�س فعالة يف ال�سيا�سة التي تهدف �إلى
�إدخال ال�شباب �إلى �سوق العمل على �سبيل املثال؟ �أو كيف نعمل مثال مع
الأحداث اجلانحني مل�ساعدتهم لي�صبحوا مواطنني يقدرهم املجتمع؟ ال يتعلق
ذلك ب�أي املقايي�س ن�ستخدم ،بل �أي�ضا ً متى نطبق هذه املقايي�س وكيف.
ا�ستخدام الأبحاث واملعلومات الدقيقة ي�ساعدنا يف �إيجاد الإجابات ال�صحيحة
لهذه الأ�سئلة.
�إن للنهج املعتمد على املعرفة وعلى الأدلة �أهمية كبرية يف فاعلية وتطبيق
�أية �سيا�سة لل�شباب .يف الدول العربية ،يجب �أن يرى القائمني على و�ضع
ال�سيا�سات وبو�ضوح �أن ال�سيا�سات لي�ست غاية بحد ذاتها بل هي �أحد املكونات
الهامة يف �سل�سة من املكونات التي ت�ضم الر�ؤية والأهداف والإطار الزمني
ال�سرتاتيجية ال�شباب� .إن �صياغة وتطبيق ومتابعة �أية �سيا�سة يجب �أن تركز
على احتياجات وطموحات ال�شباب املحلية والوطنية.
ويف هذا اخل�صو�ص ،ولك�رس النهج النمطي يف �صنع ال�سيا�سات ،على اجلهات
احلكومية يف منطقة جنوب الأبي�ض املتو�سط والدول العربية �أن تدعو ال�شباب
للم�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سات اخلا�صة بهم ،فهناك حاجة ملحة لو�ضع
�سيا�سات ال�شباب من قبل ال�شباب �أنف�سهم ولي�س فقط من �أجلهم .لدى
منظمات ال�شباب غري احلكومية والقطاع اخلا�ص توا�صل مبا�رش مع ال�شباب
على امل�ستوى املحلي من ناحية .ومن ناحية ثانية ،ف�إن املجتمع املدين غالبا ً ما
يقوم بتنفيذ امل�شاريع املحلية ال�صغرية على �شكل حمالت مدافعة و�أن�شطة
تثقيفية .لذا� ،إذا مت ا�رشاك املنظمات غري احلكومية يف عمل ال�سيا�سات ف�إنها
لن ت�سهم فقط يف ترجمة احتياجات ال�شباب ملعايري ت�شغيلية ،بل كذلك
�ستعمل هذه املنظمات على ترجمة ال�سيا�سات لنتائج ميكن قيا�سها وحتديد
�أثرها على حياة ال�شباب العرب ب�صورة فاعلة ودافعة له�ؤالء ال�شباب.
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يف اخلتام� ،إن و�ضع �سيا�سات ال�شباب املعتمدة على الأدلة �أمر هام يف عملية
املتابعة والتقييم .فبدون وجود بيانات مرجعية دقيقة والتي ميكن �أن يوفرها
البحث امليداين وال�رسدي ،ال ميكن قيا�س الأثر الفعلي لل�سيا�سات� .إن التوا�صل
مع اجلهات البحثية املعنية وت�شجيع ودعم الأبحاث اخلا�صة بال�شباب م�س�ؤولية
اجلهات احلكومية املعنية بال�شباب� .إن التعرف على القائمني على ذلك يت�سنى
من خالل االجتماعات الدورية اخلا�صة والعامة والتي يتم من خاللها تعميم
االبحاث واملوجزات التي تعدها الوزارة (املعنية) حول �آخر امل�ستجدات يف الأبحاث
املتعلقة بال�شباب ،و�/أو من خالل الندوات وامل�ؤمترات ال�سنوية التي ت�ضم جهات
البحث ،وممثلي احلكومة ،والنواب ،وقادة الدين وال�سيا�سة ،والإعالم ،والقطاع
غري احلكومي املعني بال�شباب.

 2.5منظور التعامل مع ال�شباب كمورد ولي�س كم�شكلة

قد يكون ل�سيا�سات ال�شباب �أكرث من منظور فبع�ضها يعك�س كيف ترى
احلكومة دور ال�شباب يف املجتمع� .أ�صبحت عبارة «ال�شباب مورد ولي�سوا
م�شكلة» مكررة وجمرتة ،ومع ذلك يعد النظر لل�شباب «كمورد» �أو «كم�شكلة»
ان�شطار هام يف منظور �سيا�سات ال�شباب .جرت العادة على تغليب منظور
امل�شكلة يف النهج احلكومي يف �سيا�سات ال�شباب .من خالل مثل هذا املنظور،
يعترب ال�شباب �إما من الفئات ال�ضعيفة واملعر�ضة للخطر وبحاجة �إلى احلماية
التي توفرها ال�سيا�سات احلكومية� ،أو مثريي �شغب ،فهم �إما �ضحايا ن�ش�أتهم
وظروفهم �أو �ضحايا حتولوا �إلى جانحني �أو جمرمني يرتكبون اجلنيات ب�سبب
�صفاتهم و�شخ�صياتهم .3كنتيجة ،تخاطب �سيا�سات ال�شباب �رشائح معينة
من فئة ال�شباب بدون التن�سيق بني القطاعات املختلفة �أو بتن�سيق حمدود
و�ضعيف.
�إذا نظرنا �إلى ال�شباب على �أنهم مورد يف املجتمع ومواطنني نافعني بحقوقهم
وقدراتهم ك�شباب ،ي�صبح الرتكيز الطبيعي ل�سيا�سات ال�شباب على �ضمان
امل�شاركة الفاعلة جلميع ال�شباب يف املجتمع و�إيجاد ال�سبل التي متكنهم من
�إدراك جميع �إمكانياتهم كمواطنني .كما �أن ذلك يعزز من قدرة ال�شباب على
عي�ش حياتهم بالطريقة التي تنا�سب �أعمارهم وت�شجعهم على االعتماد على
الذات والتفكري النقدي .مثل هذه ال�سيا�سات تخاطب جميع ال�شباب وتهدف
�إلى الو�صول �إلى نهج حكومي متكامل وعرب قطاعي للتعامل مع ال�شباب
وخماطبة احتياجاتهم وحتدياتهم .حيث من خالل هذا املنظور ،ي�صبح دور
احلكومة تقدمي «حزم من الفر�ص» لل�شباب.
يتم �رشح املنظورين املتعاك�سني هنا كنموذج نظري لإبراز اختالفهما .ولكن من
املهم تاليف الرتكيز على منظور �أن ال�شباب م�شكلة وحماولة الرتكيز �أكرث على
منظور �أن ال�شباب مورد ميكن �أن ي�ساهم م�ساهمة فاعلة يف املجتمع .ويجدر
بالذكر �أن دول �رشق وجنوب �رشق �أوروبا وجدت حتديا ً يف هذا امل�ضمار� ،إ�ضافة �إلى
الدول العربية التي لديها موروث تاريخي و�سيا�سي لنظر احلكومة �إلى ال�شباب
كم�شكلة يف ال�سيا�سات.
 3والرت و�أندريا�س و�آخرون�( 2002 ،ص http://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/YoyoWP1StateofArt.pdf .)28-29
(�آخر و�صول يف ني�سان/ابريل )2009

 2.6دعم م�شاركة ال�شباب

متا�شيا ً مع �أهمية النظر �إلى ال�شباب كمورد ،على ال�سيا�سات �أن توفر �أحكاماً،
وب�صورة م�ستمرة ،عن كيفية م�شاركة ال�شباب يف تطوير �سيا�سات ال�شباب
وتنفيذها .على منظمات ال�شباب غري احلكومية �أن تلعب دورا ً رئي�سيا ً يف �أي
منوذج �أو �آلية م�شاركة �شبابية ،وعليها احل�صول على ت�أييد ودعم احلكومة
كم�ؤ�س�سات ت�ضم الكثري من ال�شباب .لذا ،ف�إن لديهم احلق يف احل�صول على
الآذان ال�صاغية والتعبري عن ق�ضايا ال�شباب .حيث وبينما لدى معظم دول
�أوروبا جمل�س �شباب وطني يعمل كمظلة تنظيمية ت�ضم حتتها منظمات
ال�شباب غري احلكومية يف دولة ما ،جند �أن جمال�س ال�شباب ومنظماتهم يف
الدول العربية فيما بعد «الربيع العربي» مل تتمكن من �إيجاد مكانا ً مميزا ً
لي�ضعها وجها ً لوجه مع احلكومة فيما يخ�ص تطوير ال�سيا�سات� .إن �إ�رشاك
منظمات ال�شباب غري احلكومية يف تطوير وتنفيذ �سيا�سات ال�شباب يعترب
مقيا�س عاملي يجب توخيه يف جميع م�ستويات احلكومة.
على �سيا�سات ال�شباب �إعطاء تقدير وا�ضح ملنظمات ال�شباب غري احلكومية،
واتخاذ تدابري �شامله من �ش�أنها ت�شجيع املزيد من ال�شباب على امل�شاركة يف
هذه املنظمات كو�سيلة لتقوية املواطنة وحتمل امل�س�ؤولية لت�شكيل املجتمع.
كما يجب منح ال�شباب فر�صة للم�شاركة الفاعلة.
على مدى عقود ،مت اعتبار ال�شباب العربي م�صدر للم�شاكل االجتماعية
واالقت�صادية وال�سلبية ال�سيا�سية ،لي�س هذا فح�سب ،بل م�ستهلك مكلف
ي�شكل عبء على كاهل املجتمع .ولكن الثورات العربية غريت هذه ال�صورة
م�ؤخراً .فاليوم اقتنع القادة العرب و�صناع ال�سيا�سات �أكرث من �أي وقت م�ضى
ب�أن ال�شباب لي�سوا قادة تغيري فح�سب بل بوابة نحو االزدهار االقت�صادي
واال�ستقرار االجتماعي وال�سيا�سي .بنا ًء على ذلك ،تكون �سيا�سات ال�شباب
امل�ستدامة جمدية فقط �إذا جنحت ب�إ�رشاك ال�شباب والنظر �إليهم ك�رشكاء بدل
كمعوق .تو�ضح الر�سومات �أدناه النموذج التقليدي� -أحادي
من النظر �إليهم
ّ
االجتاه والنموذج التفاعلي -ال�شمويل لتطوير وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية
لل�شباب.
ر�سم  :1مناذج تطوير �سيا�سات ال�شباب:
النموذج الهرمي الأحادي لعمل وتنفيذ �سيا�سات ال�شباب
:áeƒµ◊G QhO
ôjƒ£àdGh åëÑdG
áZÉ«°üdG
øjÉÑàdG
º««≤àdG
:á«eƒµM Ò¨dG äÉª¶æŸG QhO
ó«jCÉàdGh ò«ØæàdG
∫É°üJ’G :ΩÓYE’G

¿hó«Øà°ùŸG :ÜÉÑ°ûdG
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النموذج ال�شمويل-التفاعلي لعمل وتنفيذ �سيا�سات ال�شباب
áeƒµ◊G
äÉª¶æŸG
Ò¨dG
áeƒµM

´É£≤dG
»ÁOÉcC’G
ôjƒ£àdGh åëÑdG

á°SÉ«°ùdG áZÉ«°U
π«ãªàdG ¢ùµY
ò«ØæàdG

º««≤àdGh ó°UôdG
ΩÓYE’G

ÜÉÑ°ûdG

´É£≤dG
¢UÉÿG

يف العادة ،تتحكم �إجراءات عمل وتنفيذ ال�سيا�سات بالهيكل الهرمي بحيث
ت�سيطر احلكومة على جميع املراحل التح�ضريية ومراحل �صياغة ال�سيا�سات
و�إجراءات حتديد االحتياجات وتقوم ب�شمل املنظمات غري احلكومية والإعالم يف
مراحل التنفيذ فقط ،بينما يبقى ال�شباب خارج ذلك يف جميع املراحل :يتم
النظر �إليهم كعمالء (م�ستفيدين �أو متلقي خدمة) فقط.
يحتاج النموذج الت�شاركي التفاعلي ال�شامل �إلى �شمول جمموعة من �أ�صحاب
امل�صلحة (الأطراف املعنيني) خ�صو�صا ً يف املراحل التح�ضريية (ال�شباب،
والقطاع الأكادميي ،والقطاع اخلا�ص ،واملنظمات غري احلكومية ،والإعالم بجانب
احلكومة) من جهة ،ومن اجلهة الثانية يجب �أن تكون اال�سرتاتيجية هي ناجت
للتفاعل الأفقي بني �أ�صحاب امل�صلحة والذين يجب �أن ت�ؤخذ ر�ؤيتهم وخربتهم
بعني االعتبار يف مرحلة التح�ضري و�صوال ً �إلى مرحلة التقييم .لأ�سباب
لوج�ستية وعملية ،لن يتم �إ�رشاك كل ال�شباب يف �صنع ال�سيا�سات ،ولكن البد
من متثيل �آرائهم من خالل منظمات ال�شباب غري احلكومية واجلمعيات التي يتم
�إدارتها من قبل ال�شباب ب�صورة رئي�سية .وهناك العديد من ال�شباب الذين ال
ينتمون لأية منظمة �شبابية (�أفراد �أو جمموعات �شبابية نا�شطة غري منظمة
�ضمن �إطار م�ؤ�س�سي) وعلى �سيا�سات ال�شباب احلكومية �إعطا�ؤهم الفر�صة
لتقدمي اال�ست�شارة يف الق�ضايا التي مت�سهم -خ�صو�صا ً يف املرحلة املهمة
التي يتم فيها �إعادة توجيه نهج احلكومة �إلى �سيا�سات �شبابية .مثال :عندما
تقوم احلكومة بتطوير �سيا�سات وطنية جديدة لل�شباب .يف مثل هذه احلالة،
على احلكومة تنظيم ا�ست�شارات مفتوحة و�شاملة مع ال�شباب على امل�ستوى
املحلي ويف جميع �أنحاء الدولة .من املمكن تنظيم مثل هذه اال�ست�شارات
مب�ساعدة احلكومة املحلية وا�ستخدام �شبكات ال�شباب املتاحة �أو من خالل
�أنظمة املدار�س واجلامعات ولكن بالطبع يتم تنفيذ ذلك جنبا ً �إلى جنب مع
منظمات ال�شباب غري احلكومية.

 2.7النهج التكاملي عرب القطاعي ل�سيا�سات ال�شباب

لدى احلكومة م�س�ؤوليات عديدة والتي من املهم خماطبتها يف ال�سيا�سات
الوطنية لل�شباب .يعد التعليم يف كل دولة �أوروبية وعربية قطاع هام يف
�سيا�سات ال�شباب ،كذلك ال�صحة والتوظيف بالن�سبة لأية حكومة .هناك
�أهمية خا�صة ل�سيا�سات ال�شباب تكمن يف �أنها يجب �أن ت�شمل ا�سرتاتيجية
مرتابطة ومتكاملة تبني كيف ميكن للحكومة النظر يف خمتلف ال�سيا�سات
القطاعية وعالقتها ببع�ضها البع�ض .هناك العديد من املجاالت املدرجة
يف ال�سيا�سات والتي قد ينظر �إليها على �أنها تنتمي �إلى قطاعات خمتلفة
ولكنها ذات ت�أثري قوي على بع�ضها البع�ض لذا يلزم التن�سيق بينها ،فعلى
�سبيل املثال ،م�ستوى وجودة التعليم (قطاع واحد) لهما ت�أثري مبا�رش على
�إمكانية ح�صول ال�شباب على وظائف الئقة بعد التخرج (قطاع ثاين)  ،والتي
ممكن �أن ت�ؤثر يف وعي ال�شباب بق�ضايا �صحية (قطاع ثالث).
هناك عدد من املجاالت املختلفة ت�شكل مكونات مهمة يف �سيا�سات ال�شباب
والتي تتقاطع مع القطاعات التقليدية لل�سيا�سات .العالقة بني التعليم
والتوظيف وال�صحة واحد منها .مثال �آخر :هو ق�ضية التعلم مدى احلياة
والتي ت�ضم التعليم الر�سمي ،والتعلم غري الر�سمي ،واملهارات املهنية .فمثال
من البديهي ب�أن العمل مع املنظمات ال�شبابية �أو التطوع للتدري�س �أو قيادة
قيمة لن
ال�شباب يف نادي �شبابي �أمور تعمل على تزويد ال�شباب مبهارات حياتية ّ
يح�صلوا عليها يف التعليم الر�سمي .وهناك مثال �آخر هو �أن فر�ص ال�شباب يف
امل�شاركة بالريا�ضة واحل�صول على وقت فراغ غني ومفيد من خالل امل�شاركة
يف �أن�شطة منظمات ال�شباب غري احلكومية له ت�أثري �إيجابي على عدد ال�شباب
الذين يلج�أون للكحول �أو املخدرات �أو يتحولون �إلى جناة.
�إن النهج عرب القطاعي ال ينتهي عند امل�ستوى احلكومي بل ي�صل �إلى
القطاع اخلا�ص كذلك .املنطقة العربية من املناطق القليلة التي و�صلها
حديثا ً مفهوم وممار�سة امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات .حيث �أنه قد حت�صل
�سيا�سات ال�شباب على الكثري من الدعم اللوج�ستي واخلربة من القطاع اخلا�ص
يف حال انفتح القطاع احلكومي واملجتمع املدين عليه .باخت�صار� ،إن تطوير
�سيا�سات �شباب �شاملة ،موجهة نحو الأهداف ،ومبنية على املعرفة يتطلب
�إ�رشاك عدة جهات وطنية منها احلكومة ،وال�شباب ،واملنظمات غري احلكومية،
والقطاع اخلا�ص ،والقطاع الأكادميي ،واملجتمع املدين ،والإعالم ،بحيث ت�ساهم
كل جهة من موقعها ومنظورها ب�صورة منتظمة وخالل جميع مراحل الدورة
احلياتية لتطوير ال�سيا�سة ولي�س بني احلني والآخر.
�إجماالً ،تعي حكومات الدول العربية �رضورة جتهيز �سيا�سات �شباب مبنية على
نهج عرب قطاعي .هذا درب �سيا�سي �سلكته العديد من الدول العربية ل�سنوات
و�أثمرت نتائجه .بع�ض الأمثلة ت�شمل الأردن ،وتون�س ،واجلزائر ،واملغرب ،والتي
ت�ؤكد حكوماتها على �إ�رشاك الوزارات املختلفة منها وزارة ال�شباب والريا�ضة،
ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة العمل ،ووزارة الداخلية ،ووزارة ال�صحة ،خالل جتهيز
اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم و�/أو التوظيف .ما يجدر فعله يف هذه املرحلة
هو ت�ضمني القطاعات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص وذلك لأن نتائج اخلربات
والأبحاث بي ّنت ب�أنه ال ميكن للدولة وحدها مواجهة وحل جميع متطلبات
وتوقعات ال�شباب يف املنطقة.
�إن احلاجة لإيجاد طرق لتن�سيق ال�سيا�سات يف عدة قطاعات يف�ضي بنا
للحديث عن �سيا�سات ال�شباب ك�سيا�سات عرب قطاعية .وعند احلديث عن
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�سيا�سات متكاملة نعني �أن يتم تن�سيق جميع تدابري و�إجراءات احلكومة يف
املجاالت املختلفة ب�سيا�سات �شاملة وموحدة تخاطب ال�شباب ،على الرغم
من �أن م�س�ؤوليات تنفيذ الأجزاء املختلفة لل�سيا�سات �ستظل على الوزارات �أو
اجلهات احلكومية املعنية.

 2.8التعاون بني الوزارات

مبا �أن �سيا�سات ال�شباب تعتمد على ال�سكان ،فهي تختلف عن باقي ال�سيا�سات
العامة من حيث �أنها تتطرق للعديد من املجاالت ال�سيا�سية .لذا من املهم
�إيجاد طرق لإ�رشاك الوزارات املختلفة والوكاالت احلكومية يف عملية تطوير
ا�سرتاتيجية �شباب «للمجتمع برمته» خ�صو�صا ً يف �سياق ما بعد الثورات.
ويف هذه احلالة �ستعتمد الوزارات املتعاونة على ال�سياق الوطني ،ولكنها
�ستت�ضمن على الأقل الوزارات التي تعمل يف جماالت ال�صحة ،التوظيف،
التعليم ،والثقافة .وهناك حاالت حمددة يجب �إ�رشاك وزارة الدفاع فيها ،يف حال
مثال وجود خدمة ع�سكرية �إلزامية.
�إن �ضمان تعاون ناجح ي�شمل «كل اجلهات احلكومية» �أمر �صعب وي�شكل
حتديا ً يف العديد من الدول .من ال�صعب �أن متتلك جميع الأطراف امل�س�ؤولية
بنف�س القوة اجتاه نف�س اال�سرتاتيجية يف عدة م�ؤ�س�سات حكومية ،حيث قد
ترغب كل م�ؤ�س�سة يف �أن تتولى القيادة وغالبا ً ما يكون لكل م�ؤ�س�سة ثقافة
عمل خمتلفة وم�صالح متناف�سة وغريه .ولكن يوجد يف العديد من الدول
الأوروبية �آليات يف �سيا�سات ال�شباب ت�ضمن تعاونا ً جيدا ً بني الوزارات .قد يكون
ذلك من خالل جلنة مكونة من وزراء �أو جمموعة عمل ت�ضم كبار امل�س�ؤولني
احلكوميني� .إن �ضمان تعاون فعال بني الوزارات هو �أمر هام خالل عملية تطوير
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب وكذلك خالل مرحلة التنفيذ.

 2.9وجود موازنة منف�صلة

حتتاج ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب �إلى موازنة حمددة وذلك لإمتام التدابري
والأن�شطة املقرتحة .وقد تكون عبارة عن خم�ص�صات يف عدة جهات حكومية
ويجب �أن تكون من�سقة ب�شكل جيد.
�إذا �أقرت احلكومة م�ساهمة منظمات ال�شباب غري احلكومية واجلمعيات ،فال
بد من ا�ستثمار التمويل يف تطوير مبادرات لل�شباب وقطاع م�ستدام ملنظمات
ال�شباب غري احلكومية .متا�شيا ً مع املمار�سات الرا�سخة يف العديد من الدول،
كما يقع على عاتق احلكومات تخ�صي�ص جزء من موازناتها ملنظمات ال�شباب
من خالل ما ي�سمى باملنح الإدارية ،والتي ّ
متكن املنظمات من ت�سيري الأعمال
ال�سكرتارية والقيام مبهام غري مرتبطة مب�رشوع ما مثل (االجتماعات النظامية
واالت�صاالت مع الأع�ضاء وخالفه) .كما يجب �أي�ضا ً توفري جزء من موازنة
الدولة العامة بحيث يت�ضمن ذلك اجلزء منح للم�شاريع لتنفيذ الأن�شطة
التي �سيقوم بها قطاع منظمات ال�شباب غري احلكومية.

 2.10روابط را�سخة ووا�ضحة بني امل�ستويات املحلية والإقليمية
والوطنية
يجب �أن حتدد ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب اخلطوط العري�ضة التي يجب
�إتباعها والتدابري التي يجب تنفيذها على امل�ستوى الوطني .كما ال ميكن
لل�سيا�سات الوطنية لل�شباب �أن تتحقق بدون الرتكيز على ما يجب �إجنازه

على امل�ستوى املحلي والإقليمي ،ومب�شاركة فاعلة من ال�سلطات احلكومية .لذا
يجب �أن تبني ال�سيا�سات كفاءات وم�س�ؤوليات ال�سلطات املحلية والإقليمية
وتقرتح طرق وو�سائل للتطبيق بالتعاون والتن�سيق وال�رشاكة معهم.
�إن درجة اال�ستقاللية الذاتية املحلية للبلديات يختلف من دولة �إلى �أخرى ،ويف
جميع احلاالت ،يجب �أن يتم ت�صميم �سيا�سات ال�شباب على �أ�سا�س توفري احلافز،
والإر�شاد ،و�أمثلة عن املمار�سات الف�ضلى ،واحلوافز املادية ،وغريها من �أنواع
احلوافز لل�سلطات املحلية .على ال�سلطات احلكومية على امل�ستوى املحلي
احل�صول على تقوية للدافع ملواجهة ق�ضايا ال�شباب وتطوير خطط عمل
حملية لل�شباب كنتيجة للجهود املبذولة على امل�ستوى الوطني.

 2.11التما�شي مع املمار�سات الدولية

ي�رشح الباب القادم اخلطوط العري�ضة ملا ميكن اعتباره مقيا�سا ً (معياراً) «دولياً»
ل�سيا�سات ال�شباب ،وي�ستند �إلى وثائق وممار�سات �إقليمية ودولية� .إذ �أنه يجب
�أن يتم تطوير وتنفيذ �أية �سيا�سة وطنية لل�شباب ب�صورة مفتوحة و�شفافة،
وبالإ�رشاك الفاعل لل�شباب وملنظمات ال�شباب غري احلكومية بحيث ت�سعى
ال�سيا�سة �إلى الأخذ بعني االعتبار مدى متا�شيها مع هذه املقايي�س.
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�سيا�سات ال�شباب دوليا ً
و�إقليميا ً

هل هناك مقيا�س (معيار) «دويل» ل�سيا�سات
ال�شباب؟

3

�أو ب�إمكاننا الت�سا�ؤل ب�صورة �أكرث تف�صيال« :ما
هو املقيا�س العاملي ل�سيا�سات ال�شباب وماذا
علينا �أن نفعل للو�صول �إلى هذا امل�ستوى؟“
هذا ال�س�ؤال عادة ما ي�س�أله ن�شطاء �سيا�سات
ال�شباب وم�س�ؤويل احلكومة الذين يتطلعون
�إلى حت�سني جودة �سيا�ستهم الوطنية لل�شباب
ويرغبون يف ر�ؤية خمطط يحدد املتطلبات
الأ�سا�سية للو�صول �إلى مقيا�س معرتف به
ل�سيا�سات ال�شباب.
هل يتوفر خمطط �أو معادلة ب�أهداف وغايات
وا�ضحة بحيث ي�صف هذا املخطط ماهية
ال�سيا�سات الدولية لل�شباب� ،أو هل يجب �أن
يتوفر ذلك؟ حتما ً لي�س هناك جواب ب�سيط �أو
موجز لهذا ال�س�ؤال .كما ذكرنا يف الباب ال�سابق،
تعتمد ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب على �سياق
وواقع كل دولة .فالأولويات والتحديات تختلف
من دولة �إلى �أخرى .ويف ظل ذلك ،ف�إن امل�ؤ�س�سات
احلكومية الدولية (التابعة للأمم املتحدة،
وجمل�س �أوروبا ،وجامعة الدول العربية ،وهيئات
التكامل االقت�صادي مثل االحتاد الأفريقي
واالحتاد الأوروبي ،وحتى بنوك التنمية) �أ�صبحت
م�ؤيدة ب�شدة لتطوير �سيا�سات وطنية لل�شباب،
خ�صو�صا ً خالل العقد املن�رصم .ومت اتخاذ عدد من
القرارات وتبني الوثائق التي تقرتح �أنه لي�س من
املنطقي التحدث عن مقيا�س دويل ل�سيا�سات
ال�شباب .حيث ال تف�ضي هذه الوثائق والقرارات
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واملمار�سات بال�رضورة �إلى خمطط لل�سيا�سات الوطنية لل�شباب ،ف�إنها تقرتح
معايري معينة ،وم�ؤ�رشات ،وقوائم للمجاالت التي يجب تغطيتها يف مثل هذه
ال�سيا�سات و�صلتها ب�أهداف التنمية العاملية.

•
•
•
•

ت�أ�س�ست يف عام  1945وان�ضمت �إليها الدول الأع�ضاء بالتدريج مع مرور
الوقت .جامعة الدول العربية( 4واملعروفة �أي�ضا ً باجلامعة العربية) هي م�ؤ�س�سة
تطوعية ت�ضم  22دولة م�ستقلة ينطق معظم �سكانها باللغة العربية �أو
تعترب لغتها الر�سمية .الهدف الأ�سا�سي من اجلامعة هو تعزيز الروابط بني
الدول الأع�ضاء من خالل تن�سيق ال�سيا�سات ،ودعم م�صالح الدول الأع�ضاء
ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،واالجتماعية .لذا ،تعد اجلامعة من�صة
م�شرتكة للدول الأع�ضاء لتن�سيق مواقفهم ال�سيا�سية وتداول ال�ش�ؤون ذات
االهتمام امل�شرتك ،وحتديدا ً ت�سوية النزاعات ،واحلد من ال�رصاعات ،وت�شكيل
املناهج الدرا�سية ،واحلفاظ على املخطوطات ،والإرث الثقايف العربي ،وتنظيم
امللكية الفكرية واملعلومات بجانب تعزيز تكنولوجيا االت�صاالت ،وت�شجيع
التدابري جتاه مكافحة اجلرمية ،وتعاطي املخدرات ،والتعامل مع الق�ضايا
العمالية .فيما يخ�ص ال�شباب ،ف�إن جامعة الدول العربية ت�ؤكد على دعمها
الكامل لتمكني ال�شباب العرب وم�ساعدتهم يف احل�صول على الدور الرئي�سي
يف تنمية املنطقة العربية وحتمل الآمال واملخاوف لتحقيق النمو واالزدهار.
منتدى جامعة الدول العربية لل�شباب
منتدى جامعة الدول العربية لل�شباب هو نقطة التقاء �سنوية تناق�ش فيها
الدول الأع�ضاء التحديات امل�شرتكة ويتم �ضمنه تبادل اخلربات يف تنمية
ال�شباب العرب .كما يهدف املنتدى �إلى �أن ي�صبح مبادرة لتمكني ال�شباب
العرب و�إ�رشاك قادة وممثلي ال�شباب العرب والأوروبيني يف حوار بناء حول التنمية
الب�رشية ،والنهج احلقوقي مبا يتعلق بالهجرة ،وعواقب الهجرة على ال�شباب
يف الدول العربية والأوروبية ،ودور ال�شباب ومنظمات ال�شباب� .إ�ضافة �إلى ذلك
يهدف املنتدى �إلى الو�صول �إلى �أربع غايات رئي�سية يتم تف�صيلها كالأتي:

•
•
•

 3.1جامعة الدول العربية

•
•
•
•

تبادل املعرفة :مبا ي�شمل االقرتاحات والأفكار حول الأبعاد املختلفة للحوار بني
الفئات االجتماعية يف الثقافات املختلفة.
بلورة الآليات :مبا فيها اقرتاحات لتح�سني دور ال�شباب العرب وال�شباب الأوروبي
يف تعزيز احلوار بني الثقافات يف املنطقة العربية وتفعيل حوار �أوروبي-عربي.
حتديد �أفكار ال�شباب :مت�ضمنا اقرتاحات حول حت�سني دور الدول الأع�ضاء يف
اجلامعة العربية يف �إقامة حوار م�ستمر وخالق بني الثقافات والأديان على
امل�ستوى العربي واملتو�سطي والدويل.
مقرتحات ملبادرات م�شرتكة لل�شباب :بهدف تعزيز احلوار بني الثقافات ل�ضمان
ا�ستدامة امل�صالح امل�شرتكة والقيم جلميع الأمم ،وللحد من التمييز ،والتحيز،
وال�رصاعات الكاذبة بني احل�ضارات.

ويتطرق املنتدى ال�سنوي �إلى عدة موا�ضيع ،بع�ضها خا�ص باملنطقة ولكن
ملعظمها �صبغة دولية ويهم ال�شباب يف جميع �أنحاء العامل حيث ت�شمل
هذه املوا�ضيع كال من:
 4املوقع الإلكرتوين جلامعة الدول العربية http://www.arableagueonline.org

حقوق الإن�سان والتنمية واحلوار بني الثقافات
ال�شباب والهجرة
�سيا�سات الهجرة
الهجرة بني الدول العربية نف�سها ،وبني الدول الأوروبية نف�سها ،والهجرة من
الدول الأوروبية �إلى الدول العربية والعك�س
دور منظمات ال�شباب
ال�شمول وامل�شاركة والتهمي�ش والتمييز
ق�ضايا النوع االجتماعي (اجلندر)

على �سبيل املثال ويف �إطار االتفاقيات الأوروبية والعربية ،والنهج القائم على
حقوق الإن�سان ،متحور منتدى عام  2009حول هجرة ال�شباب وهدف �إلى تطوير
املعرفة امل�شرتكة وزيادة الوعي فيما يخ�ص هجرة ال�شباب و�سيا�سات الهجرة
على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.

� 3.2سيا�سات ال�شباب يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا

يف �إطار املرحلة الثالثة من برنامج ال�شباب الأورو متو�سطي ،مت ت�ضمني درا�سة
مدتها خم�سة �شهور عن �سيا�سات ال�شباب يف ع�رشة دول �رشيكة يف الربنامج
وهي (اجلزائر ،وم�رص ،و�إ�رسائيل ،والأردن ،ولبنان ،واملغرب ،وفل�سطني ،و�سوريا ،وتون�س،
وتركيا) ،بحيث تكون الدرا�سة �أداة مرجعية متنح �أ�صحاب امل�صلحة يف جمال
ال�شباب ومنظمي م�شاريع ال�شباب نظرة �شاملة على ظروف ال�شباب والبنود
املن�صو�ص عليها واملتوفرة لهم يف الدول الع�رشة ال�رشيكة .وكانت الغايات
ت�شمل حتديد وجود �سيا�سات لل�شباب ،الت�رشيعات �أو �أية ا�سرتاتيجيات وطنية
تخاطب احتياجات ال�شباب وما هي البنود التي مت عملها من خالل التعلم غري
الر�سمي و�أعمال ال�شباب يف الدول ذات العالقة .ركزت الدرا�سات على حقوق
ال�شباب كمواطنني فاعلني ،كالفر�ص للت�صويت ،والرت�شح ،وامل�ساهمة يف
عملية اتخاذ القرارات ،والتحديات التي تواجه ال�شباب مثل البطالة ،والهجرة،
وال�سكن ،والزواج ،و�رصاع الأجيال والثقافات ،ومكانة ال�شابات يف املجتمع،
وردود �أفعال ال�شباب حيال مثل هذه التحديات ،وو�صف للأن�شطة يف �أوقات
الفراغ والتعلم غري الر�سمي من خالل م�ؤ�س�سات ومنظمات حكومية و� /أو
غري حكومية.
ك�شفت الدرا�سة عن �أنه مل يتم تنفيذ ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب ب�صورة
كاملة بعد يف �أي من الدول ال�رشيكة .ولكن ،كل دولة لديها عدد من التوجيهات،
والت�رشيعات ،وال�سيا�سات ،و�/أو اال�سرتاتيجيات ملخاطبة ق�ضايا ال�شباب ،والتي
تتم عادة على م�ستوى عرب قطاعي ،ولكن مل يكن ال�شباب يف بع�ض احلاالت
موجودين على �سلم الأولويات.
تعريف ال�شباب يختلف من دولة �إلى �أخرى و�أحيانا ً حتى يف نف�س الدولة ،وذلك
ح�سب ال�سلطة الوطنية امل�س�ؤولة .كما ال يوجد للتعلم غري الر�سمي مكان
يف معظم الدول التي مت درا�ستها �أو له مكان حمدود ،حيث يعترب التعليم
الر�سمي الأولوية الرئي�سية لل�سلطات الوطنية.
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 3.2.1ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب يف املغرب
�إن �سيا�سات ال�شباب يف املغرب �أولوية يتم �إدارتها ب�صورة م�شرتكة بني عدة
وزارات ،ووزارة ال�شباب والريا�ضة هي امل�س�ؤول الرئي�سي عن تعريف وتطبيق
ال�سيا�سات ذات ال�صلة ،حيث ت�ساعدها يف التطبيق الوزارات الأخرى .وتخ�ضع
هذه الوزارات ل�سلطة رئي�س احلكومة ب�صفته امل�س�ؤول عن تطبيق ر�ؤية �شاملة
6
لل�سيا�سات الوطنية ويوفر املر�صد الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
�أدوات حتليلية لبناء ال�سيا�سات التي ت�ستهدف ال�شباب.
5

قامت وزارة ال�شباب والريا�ضة باعداد ما يعرف با�سم „اال�سرتاتيجية الوطنية
املندجمة 7لل�شباب  8“2030-2015ب�رشاكة مع املديرية العامة للجماعات
املحلية و�صندوق الأمم املتحدة للطفولة و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان،
وبدعم تقني من البنك الدويل ومن مركز مر�سيليا لالندماج املتو�سطي .حيث
ت�سري الإرادة احلكومية نحو اعتماد �سيا�سة وطنية موحدة لل�شباب جتعل
من حقوق ال�شباب �أولوية يف ال�سيا�سات العامة وتتجاوب مع االحتياجات
والطموحات التي يعرب عنها ال�شباب ،وهي �سيا�سة انبثقت من �صلب احلوار
الوطني لل�شباب الذي نظمته الوزارة �سنة  ،2011مب�شاركة � 27ألف �شاب
و�شابة ،مبا يف ذلك ال�شباب املغاربة املقيمون باخلارج .وتندرج هذه اال�سرتاتيجية
يف �إطار الطموح العام جلعل ال�شباب يف �صلب ال�سيا�سات العامة وتفعيل
اخلطوط التوجيهية للد�ستور اجلديد امل�صادق عليه عام  2011والذي عزز الإطار
الت�رشيعي لل�شباب يف املغرب .فالد�ستور اجلديد ي�ؤكد على �رضورة:
• تو�سيع وتعميم م�شاركة ال�شباب يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية وال�سيا�سية للبالد؛
• م�ساعدة ال�شباب على االنخراط يف �سوق العمل ويف عمل منظمات املجتمع
املدين ،وتقدمي امل�ساعدة لل�شباب الذين يواجهون ظروف حتول دون اندماجهم
املدر�سي �أو االجتماعي �أو املهني؛
• تي�سري و�صول ال�شباب للثقافة واملعرفة والعلوم والتكنولوجيا والفن
والريا�ضة والأن�شطة الرتفيهية؛
• خلق الظروف املواتية لتفجري طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية يف كل هذه
املجاالت.
تعدد اال�سرتاتيجيات القطاعية العامة يف مواجهة
وتظل اجلهود املبذولة رغم
ّ
حتديات عدة على م�ستوى التغطية والفاعلية ،لذلك تطمح اال�سرتاتيجية
الوطنية �أن تكون مبثابة الوثيقة املرجعية لل�سيا�سات العامة وبو�صلة لتدخالت
�أ�صحاب امل�صلحة يف تنفيذها .كما تقرتح اال�سرتاتيجية الوطنية ر�ؤية �شاملة
تنظر �إلى ال�شباب املغربي كفاعل �أ�سا�سي ومتفاعل مع دينامية البناء
والتنمية وتُركز على الإدماج االقت�صادي واالجتماعي للمجموعات ال�شبابية
املحرومة .فمن املعروف �أن �صعوبة الو�صول �إلى العمل ،والعمل غري النظامي،
 5درا�سات عن �سيا�سات ال�شباب يف الدول املتو�سطية ال�رشيكة :املغرب� ،سيلفي فلوري�س ،متوفرة يف:
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 6ت�أ�س�ست املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية مبر�سوم ملكي عام  ،2005وترتكز على الت�ضامن االجتماعي للو�صول �إلى
�أهداف متكني ال�شباب والفئات التي حتظي بفر�ص �أقل ،واملناطق الريفية ،من خالل الإدماج ،امل�شاركة ،الت�ضامن املجتمعي
واملادي وبناء القدرات.
 7املندجمة �أي املوحدة.
 8الوثيقة املتعلقة باال�سرتاتيجية الوطنية املندجمة لل�شباب  .2015-2030اململكة املغربية .وزارة ال�شباب والريا�ضة.

وظروف العمل اله�شة ،و�ضعف امل�شاركة يف احلياة االجتماعية واملجتمع املدين،
عالوة على الفقر وغريها من العوامل ،ت�ؤثر كلها ب�شكل �أكرب على ال�شباب
ذو امل�ستويات التعليمية املتدنية و�شباب املناطق القروية ،وكذلك ال�شابات.
وت�سعى اال�سرتاتيجية الوطنية �إلى تقلي�ص هذه الفوارق حتى يت�سنى جلميع
ال�شباب املغربي اال�ستفادة من نف�س الفر�ص.
وتقرتح اال�سرتاتيجية الوطنية و�ضع �إطار م�ؤ�س�سي و�سيا�سي وت�رشيعي
بالإ�ضافة �إلى حزمة من الآليات والتدخالت يف خمتلف القطاعات والوزارات.
وجلعل الر�ؤية م�شرتكة ،حددت اال�سرتاتيجية الوطنية خم�سة حماور منبثقة
عن احتياجات ال�شباب من خالل حتليل الفجوات امل�ؤ�س�سية .وتتمثل هذه املحاور
يف:
• حت�سني الفر�ص االقت�صادية املتاحة لل�شباب وتعزيز قابلية ت�شغيلهم؛
• تعزيز الو�صول �إلى اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة لل�شباب وحت�سني جودتها
والتقلي�ص من الفوارق اجلغرافية؛
• تعزيز امل�شاركة الفعالة لل�شباب يف احلياة االجتماعية واملجتمع املدين ويف
اتخاذ القرار؛
• النهو�ض باحرتام حقوق الإن�سان؛
• تقوية الأجهزة امل�ؤ�س�سية للتوا�صل والإعالم والتقييم احلاكمية.
ت�ستهدف املحاور الأربعة الأولى ،ب�شكل مبا�رش ،فئة ال�شباب من خالل حت�سني
خمتلف �أنواع اخلدمات يف القطاعني العام واخلا�ص وجعل التدخالت �أكرث مالءمة
مع احتياجاتهم .يف حني ،ي�شجع املحور اخلام�س على و�ضع �إطار م�ؤ�س�سي
�أكرث مالءمة لتح�سني الإعالم والتوا�صل والتقييم واحلاكمية وال�سيا�سات
والربامج جلعل ت�أثريها على ال�شباب �أف�ضل مما هي عليه .وت�شكل هذه املحاور
جمتمعة خارطة الطريق للعمل احلكومي يف جمال �سيا�سات ال�شباب .وهكذا
تقدم اال�سرتاتيجية الوطنية ،لكل حمور ا�سرتاتيجي ،جمموعة من التدابري ذات
الأولوية و�أخرى تكميلية يف �أفق .2030
وتقدم „اال�سرتاتيجية الوطنية املندجمة لل�شباب“ �أجندة ي�ستدعي جناحها
التعاون الفعال وامل�ستمر بني جميع �أ�صحاب امل�صلحة من ال�شباب وامل�ؤ�س�سات
احلكومية والقطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين واملانحني .حيث توفر
اال�سرتاتيجية الوطنية اخلطوط العري�ضة والتوجهات اال�سرتاتيجية للعاملني
على النهو�ض بال�شباب يف املغرب ،فهي بهذا املعنى ت�شكل ميثاقا اجتماعيا
جديدا يف جمال التدخل يف قطاع ال�شباب بغية تفادي �إق�صائهم وتي�سري
م�شاركتهم التامة والكاملة يف جميع املناحي املجتمعية .لذلك ،متت �صياغة
اال�سرتاتيجية على �شكل وثيقة توافقية عامة ذات �أفق على املدى الطويل
يتجاوز جدواها مدة االنتداب احلكومي .ويف هذا الإطار ،تهدف اال�سرتاتيجية
حتديدا �إلى:
• تدعيم م�سار التفكري وامل�شاورة والتحليل ب�إ�رشاك �أ�صحاب امل�صلحة ويف
طليعتهم ال�شباب؛
• اقرتاح ر�ؤية عامة لعالقة املجتمع بال�شباب؛
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• حتديد املحاور اال�سرتاتيجية للتدخل املتقاطع وحتديد الأهداف الواقعية
والتدابري امللمو�سة لالرتقاء بو�ضع ال�شباب على املدى القريب واملتو�سط
والبعيد؛
• توجيه العمل احلكومي ب�شكل يوائم الر�ؤية واملحاور اال�سرتاتيجية وحتديد �أدوار
وم�س�ؤوليات خمتلف الفاعلني ،مع اقرتاح �أهداف حمددة و�آليات م�ؤ�س�سية
من �أجل تنفيذ ال�سيا�سات والربامج مل�صلحة ال�شباب.
وتدخل اال�سرتاتيجية الوطنية على نحو خا�ص �ضمن حقول اخت�صا�صات �أكرث
من جهة وزارية وت�شمل الرتبية والتعليم والعمل وال�صحة وال�سكن والثقافة،
�إلخ .مع الت�أكيد خالل اعدادها على �أنها لي�ست قطاعية تابعة لوزارة ال�شباب
والريا�ضة بقدر ما هي ا�سرتاتيجية موحدة للحكومة املغربية ككل .وبالتايل،
ت�سعى اال�سرتاتيجية �إلى تكملة اال�سرتاتيجيات وتقوية املخططات القطاعية.
ومن هذا املنظور ،تروم اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب �إدماج التجارب الف�ضلى
يف املغرب وبلدان �أخرى بغية خلق �رشاكات جديدة بني �أ�صحاب امل�صلحة يف
املغرب.
 3.2.2ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب يف اجلزائر
كما هي احلال يف املغرب ،تعترب وزارة ال�شباب والريا�ضة اجلزائرية منذ ن�ش�أتها
يف عام  1964ال�سلطة الرئي�سية يف �صياغة وتنفيذ �سيا�سات ال�شباب،
وهي الهيكل امل�س�ؤول عن البدء و�ضمان تنفيذ عنا�رص �سيا�سات ال�شباب مبا
يتوافق مع القانون والتنظيمات .تعتمد احلكومة اجلزائرية على نهج ي�شمل
عدة قطاعات وتتعاون وزارة ال�شباب والريا�ضة مع م�ؤ�س�سات �أخرى مثل وزارة
العمل ،والت�ضامن ،والرتبية الوطنية ،والثقافة ،والعدل ،بالإ�ضافة �إلى جمموعة
�أخرى من اجلهات احلكومية امل�س�ؤولة مثل جمل�س الأمة ،ومفو�ضية الثقافة،
واملعلومات ،وال�شباب وال�سياحة ،والربملان :اجلمعية الوطنية ال�شعبية ،جلنة
ال�شباب والريا�ضة والتي متار�س �أن�شطة نقابية ،واملجل�س الأعلى لل�شباب ،ووزارة
الرتبية الوطنية ،وغريها.
على الرغم من الت�أكيد على �أهمية م�شاركة ال�شباب خالل الأعوام املا�ضية،
�إال �أنه ال يتوفر يف اجلزائر برنامج خللق وتطوير م�شاركة �شبابية وطنية �أو حملية
للحياة يف املدينة ،وال يوجد �آلية وطنية �أو حملية لغاية الآن� .أثري مو�ضوع
م�شاركة ال�شباب خالل م�ؤمتر عن �سيا�سات ال�شباب يف عام  .2007ال يتم
�إدارة مفاهيم املواطنة وتطوير م�شاركة ال�شباب ،وتقدير العمل التطوعي
وتنميته من خالل �آليات دعم يف اجلزائر .وتطوير نظام يحتوى على معلومات
حمددة لل�شباب ال يزال يف بدايته .يف  ،2008قامت وزارة ال�شباب والريا�ضة
بو�ضع برنامج متويل لتنمية ال�رشاكة بني اجلمعيات املحلية واحلكومة العاملة
يف املجاالت الثقافية واالجتماعية مثل مراكز ال�شباب .يهدف امل�رشوع �إلى
�إيجاد ال�رشاكة بني اجلمعيات واجلهات احلكومية التي تقوم ب�أن�شطة ثقافية،
ولكن الو�سائل امل�ستخدمة يف هذه اجلهات �ضعيفة ن�سبياً ،و�أو�ضاع العاملني
ال�شباب ما تزال يف بداياتها املهنية.
جند اليوم �أنه على الرغم من وجود املركزية العالية يف التنظيم الإداري
وال�سيا�سي للم�ؤ�س�سات احلكومية اجلزائرية ،ال ي�شمل ذلك العمل العام �أفقياً.
ويف احلقيقة ،ال يتم تطبيق نهج متعدد القطاعات يف �إدارة �ش�ؤون ال�شباب،
9
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على الرغم من �أفقية هذه ال�ش�ؤون  -توفري ال�سكن ،والتوظيف ،و�أوقات الفراغ
والثقافة ،وال�صحة ،والتعليم ،والتدريب -حيث �أن ال�شباب واحد من العنا�رص
االجتماعية القليلة الذي ميكن تعريفه �أفقياً� .أحد خال�صات م�ؤمتر احلكومة
والوالة كان الرتكيز على الأ�سلوب اجلديد يف احلكم من خالل العمل العام
ال�شامل ،ومل يتم حتى الآن �إيجاد �أية �أدوات �إدارية لتطبيق مبد�أ احلوكمة هذا.
 3.2.3ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب يف الأردن
على العك�س من املغرب واجلزائر حيث تقع م�س�ؤولية �سيا�سات ال�شباب على وزارة
ال�شباب والريا�ضة ،يف الأردن وبعد ف�شل وزارة ال�شباب والريا�ضة يف تخطيط
وتن�سيق م�شاريع و�أن�شطة �شباب م�ستدامة ،مت �إناطة م�س�ؤولية �صياغة
وتطوير �سيا�سات ال�شباب باملجل�س الأعلى لل�شباب والذي ت�أ�س�س يف .2001
يتمتع املجل�س مبكانة وزارية ولرئي�سها م�س�ؤولية مبا�رشة �أمام رئي�س الوزراء .يتم
تعيني الرئي�س بعقد ،الأمر الذي يجعل من�صبه م�ستقرا ً وال يت�أثر بتعديالت
احلكومة .كما مت ت�أ�سي�س ال�صندوق الوطني لدعم احلركة ال�شبابية والريا�ضية
بهدف توفري التمويل الالزم ل�ش�ؤون تنمية ال�شباب وزيادة ا�ستقاللية املجل�س
الأعلى لل�شباب عن وزارة املالية .املجل�س الأعلى لل�شباب م�س�ؤول عن �صياغة
وتطوير �سيا�سات ال�شباب وتنفيذها بالتن�سيق مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات املعنية
(مثل وزارة ال�صحة وم�ؤ�س�سة التدريب املهني املرتبطة بوزارة العمل) ،كما
يتعاون املجل�س مع جهات غري حكومية ل�ضمان نهج متعدد القطاعات ،ومينح
نوادي ومنظمات ال�شباب الرتاخي�ص الالزمة ،ويقوم بت�أ�سي�س مراكز �شبابية
تخدم ال�شباب املوهوبني واالقل حظاً.
�أقر جمل�س الوزراء اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب والتي جاءت ا�ستجابة
لتوجيهات امللك عبد الله الثاين وقام بتح�ضريها املجل�س الأعلى لل�شباب،
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي و �صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف).
توفر اال�سرتاتيجية �إطار لتطوير �سيا�سات �شباب تتوائم مع احتياجات ال�شباب
وتدعم تنميتها .لذا ،تعترب �سيا�سات ال�شباب ق�ضية �شاملة يعمل عليها
الكثريون بهدف زيادة فر�ص ال�شباب و�أ�صبحت بذلك من الأولويات الهامة يف
البالد .تتلخ�ص ر�ؤية اال�سرتاتيجية يف„ :تن�شئة وتنمية �شباب واع لذاته وقدراته،
ومنتم لوطنه وم�شارك يف تنميته وتطوره ب�شكل حقيقي وفاعل ،ومتمكن
من التعامل مع متغريات الع�رص وم�ستجداته بوعي وثقة واقتدار �ضمن بيئة
داعمة و�آمنة “ .وحددت اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ت�سعة �أولويات مدرجة
كما يلي:
 .1امل�شاركة
 .2احلقوق املدنية وحقوق املواطنة
 .3الأن�شطة الرتفيهية و�أوقات الفراغ
 .4الثقافة واملعلومات
 .5تكنولوجيا املعلومات والعوملة
 .6التعليم والتدريب
 .7التوظيف
 .8ال�صحة
 .9البيئة
10

 10درا�سات عن �سيا�سات ال�شباب يف الدول املتو�سطية ال�رشيكة :الأردن .حم�رضة من قبل كاتارزينا جوراك� -سو�سنو�سكا،
متوفرة يف:
/https://www.saltoyouth.net/rc/euromed/EMlibrary/emeducpub/EMyouthpolicies
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كل �أولوية تت�ألف من جمموعة من الغايات والأهداف العملية واال�سرتاتيجية.
يتم تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب من قبل املجل�س الأعلى لل�شباب
امل�س�ؤول عن التن�سيق الكلي ،والتقييم ،ور�صد ،ومراجعة ال�سيا�سات .يتعاون
املجل�س الأعلى لل�شباب مع وزارات �أخرى واملجتمع املدين وال�شباب .قامت حملة
�صوت ال�شباب ب�ضمان م�شاركة ال�شباب يف ت�صميم اال�سرتاتيجية والتي
�شملت  90الف �شخ�ص من جميع اخللفيات -تالميذ� ،أهايل ،طالب� ،أع�ضاء يف
نوادي ال�شباب� ،شباب عاملني وعاطلني عن العمل ،و�شباب حمرومني ،وموهوبني،
ومتطوعني .هدفت احلملة �إلى ن�رش املعلومات حول �سيا�سات ال�شباب -معناها
وم�ضامينها -واحل�صول على �آرائهم ومقرتحاتهم من خالل مناق�شات حتت
عناوين حمددة ومن خالل جمموعات الرتكيز.
بف�ضل ا�ستقاللية و�شمول النهج املتبع يف تطوير ال�سيا�سات الوطنية
لل�شباب ،متكن املركز املجل�س الأعلى لل�شباب من جعل الأردنيني مثاال ً يحتذى
به ك�أحد �أف�ضل املمار�سات على م�ستوى العامل فيما يخ�ص م�شاركة ال�شباب.
وال ميكن �أن ننكر �أن مرحلة تبني وتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب تواجه
العديد من التحديات ،كما هو احلال يف العديد من الدول ،خ�صو�صا ً فيما
يتعلق بالتن�سيق غري الفعال وعدم القدرة على الت�أثري باخلطط اال�سرتاتيجية
للوزارات الأخرى .على الرغم من ذلك ،يعد الأردن واحدا ً من الدول العربية
القليلة التي متكنت من تطوير �سيا�سات �شباب وطنية �شاملة ملعظم العنا�رص
الأ�سا�سية لت�صبح �أداة فعالة يف تنمية قدرات ال�شباب ،وهذا ما بينه امل�سح
الوطني لل�شباب الذي �أجرته �صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)
عام  2001والذي �شمل �أكرث من � 7400صوت من ال�شباب بني الأعمار  10و،24
و�أكرث من  3300من ذويهم .يعترب ال�شباب يف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
املورد الأغلى للمملكة ،ويحدد بو�ضوح الفئات العمرية ويتمتع بر�ؤية و�أهداف
وا�ضحة ،وقد مت ت�صميمها لتكون متما�سكة ،وعرب-قطاعية ،وت�شمل الوزارات،
واجلهات غري احلكومية وال�شباب �أنف�سهم.

 3.3جمل�س �أوروبا

ت�أ�س�س جمل�س �أوروبا يف عام  1949كمنظمة حكومة دولية تدعم الدميقراطية،
�سيادة القانون وحقوق الإن�سان ،وتتخذ من �سرتا�سبورغ ،فرن�سا ،مقرا ً لها .على
�أي حال� ،أ�صبح املجل�س معنيا ً بوقائع احلرب الباردة ،وكان يت�ألف من الدول التي
كانت تعترب �أوروبية غربية حتى �سقوط جدار برلني يف  1989فقط ،حيث �أ�صبح
�أول منظمة حكومة دولية لعموم �أوروبا تدعم الدميقراطية وحقوق الإن�سان،
ويف ربيع  2013كان جمل�س �أوروبا ي�ضم  47دولة ع�ضو.
كان املجل�س من �أوائل املنظمات التي و�ضعت �أجندة تركز على �ش�ؤون ال�شباب
وم�شاركتهم ،جاء ذلك ا�ستجابة لال�ضطرابات االجتماعية يف �أوروبا يف
عام  ،1968والتي طالت ال�شباب ب�شكل خا�ص ،والإقرار ب�أن خماطبة خماوف
واواهتمامات ال�شباب يجب �أن يتم بتعاون يتخطى احلدود ،فقام جمل�س �أوروبا
بت�أ�سي�س مركز ال�شباب الأوروبي يف �سرتا�سبورغ يف  .1972ويف نف�س ال�سنة ،مت
ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة ال�شباب الأوروبي �أي�ضا ً لدعم القطاع التطوعي يف �أوربا من
خالل توفري الدعم املادي للأن�شطة املتعددة اجلن�سيات ،والذي تديره منظمات
�شباب غري حكومية ودولية.
ميكن النظر لعام  1968كبداية للرتكيز على م�شاركة ال�شباب ،وهناك عامني
�آخرين لهما �أهمية يف �أجندة جمل�س �أوروبا يف جماالت ال�شباب وحقوق الإن�سان:

عام  1989الذي �شهد �سقوط ال�شيوعية يف جميع �أرجاء �أوروبا ال�رشقية م�ؤديا ً
�إلى زيادة االهتمام بالتعلم بني الثقافات والتحدي الذي و�ضعه هذا االهتمام
ب�إيجاد �أوروبا متحدة داخل املنظمة.
افتتح جمل�س �أوروبا مركز ال�شباب الأوروبي الثاين يف بوداب�ست يف  ،1995مربزا ً
تركيزه وع�ضويته الأوروبية .خالل نف�س ال�سنة ،نفذت املنظمة �أول حملة
�أوروبية �ضد التمييز العن�رصي ،وكراهية الأجانب ،ومعاداة ال�سامية ،والتع�صب
والالت�سامح „الكل خمتلف -الكل مت�ساو».
�أدى الهجوم الإرهابي يف الواليات املتحدة عام � 2001إلى زيادة اخلوف من الإ�سالم
املتطرف واالرتياب من الأ�شخا�ص من الأ�صول العربية يف جميع �أنحاء �أوروبا.
حيث ا�ستجاب جمل�س �أوروبا لذلك ب�أن زاد من الرتكيز على التحرك ،والتعاون بني
الأجيال والثقافات ،والرتكيز على الإميان �ضمن �سياق حقوق الإن�سان.
تبنى م�ؤمتر وزراء ال�شباب الأوربي الثامن املنعقد يف كييف يف ت�رشين �أول/
�أكتوبر � 2008إحدى �سيا�سات جمل�س �أوروبا بعيدة املدى يف دعم �سيا�سات
ال�شباب يف �أوروبا .وو�ضعت الوثيقة التي جاءت حتت عنوان «م�ستقبل �سيا�سات
جمل�س �أوروبا لل�شباب� :أجندة  ”2020اخلطوط العري�ضة لثالثة جماالت �ستقوم
املنظمة برتتيبها على �سلم الأولويات خالل العقد املقبل وهي :حقوق الإن�سان،
والدميقراطية ،والعي�ش معا ً يف املجتمعات املتنوعة ،والإدماج املجتمعي
لل�شباب.
 3.3.1هيكلية �صنع القرار يف قطاع ال�شباب يف جمل�س �أوروبا
تقديرا ً لأهمية �إ�رشاك ال�شباب يف �صنع القرار يف الق�ضايا التي تهمهم،
قام جمل�س �أوروبا بتطبيق هيكلية فريدة ل�صنع القرار حتت عنوان „الإدارة
امل�شرتكة“.
فمن ناحية ،تقوم اللجنة التوجيهية الأوروبية لل�شباب بجمع ممثلني عن كل
الدول املوقعة على االتفاقية الثقافية الأوروبية (حاليا ً خم�سون دولة) ، 11وتعترب
اللجنة جهة حكومية دولية ت�ضم كبار ممثلي احلكومة .ت�شجع اللجنة على
التعاون الوثيق بني احلكومات يف ق�ضايا ال�شباب وتوفر منتدى لهم ملقارنة
ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب والتعلم من خربات بع�ضهم البع�ض .تنظم
اللجنة �أي�ضا ً منتديات وزراء ال�شباب الأوروبي.
هناك �أي�ضا ً هيئة �أخرى وهي املجل�س اال�ست�شاري لل�شباب واملكون من  30ممثل
من منظمات ال�شباب غري احلكومية يف �أوروبا .يعطي املجل�س اال�ست�شاري
مدخالته و�أرا�ؤه حول عدد من الق�ضايا كما ي�ضمن م�شاركة ال�شباب يف كافة
الأمور املتعلقة بقطاع ال�شباب يف جمل�س �أوروبا.
عندما جتتمع كلتا الهيئتان ت�شكالن جمل�س م�شرتك وجلنة برجمة لإ�صدار
القرارات لربامج وموازنات قطاع ال�شباب يف جمل�س �أوروبا ،ومراكز ال�شباب
الأوروبي ،وم�ؤ�س�سة ال�شباب الأوروبي .يعترب املجل�س امل�شرتك هاما ً ب�شكل خا�ص
لأنه ي�ضم م�شاركة قوى �صنع القرار ب�صورة مت�ساوية بني ممثلي منظمات
ال�شباب احلكومية وغري احلكومية ،وهذا ما يطلق عليه الإدارة امل�شرتكة.

 11لم يتم املوافقة على ضم روسيا البيضاء إلى مجلس أوروبا بسبب قضايا تتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ولكنها ممثلة في اللجنة
التوجيهية األوروبية للشباب ،وذلك منذ أن صادقت على االتفاقية الثقافية األوروبية ،كالكرسي الرسولي ووقعت أيضا ً كازاخستان على االتفاقية،
فيصل عدد الدول املمثلة في اللجنة التوجيهية األوروبية للشباب إلى  ،50بينما يوجد  47دولة عضو في مجلس أوروبا.
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منوذج الإدارة امل�شرتكة هذا يحمل �أهمية �أو�سع لأنه يقدر حق ال�شباب يف
احل�صول على جزء مت�ساو يف �صنع القرارات التي ت�ؤثر بهم .كون منظمات
احلكومة الدولية قادرة على �إ�رشاك ال�شباب ب�صورة ر�سمية يف تقرير الأن�شطة
واملوازنات جعل الكثري من ن�شطاء ال�شباب (وبع�ض م�س�ؤويل احلكومة �أي�ضاً!)
يت�ساءلون ملاذا ال ميكن تطبيق نف�س النموذج على امل�ستوى الوطني �أي�ضاً.
نظام الإدارة امل�شرتكة و�إمكانية تطبيقه على امل�ستوى الوطني يبقى منوذجا ً
�أو مقيا�ساً.
منوذج الإدارة
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 3.3.2م�ؤمترات وزراء ال�شباب
ركز عمل جمل�س �أوروبا لعدة �سنوات على تقدير قطاع ال�شباب غري احلكومي،
وم�شاركة ال�شباب وت�شجيع املجتمع املدين من خالل تدريب وتعليم القادة
ال�شباب يف منظمات ال�شباب غري احلكومية يف جميع �أنحاء �أوروبا .مع الوقت،
�أ�صبح جمل�س �أوروبا يركز �أي�ضا ً على تطوير ال�سيا�سات اخلا�صة بال�شباب.
مت عقد �أول م�ؤمتر وزراء ال�شباب يف  1985ومنذ ذلك احلني مت عقد م�ؤمترات
متتالية كل عامني �أو �أربعة �أعوام .لعبت هذه امل�ؤمترات والت�رصيحات املالية التي
عر�ضتها تلك امل�ؤمترات دورا ً يف حتديد ق�ضايا ال�شباب كبعد �سيا�سي عرب وطني
وعرب حدودي هام ،و�أعطى توجيهات لتطوير مبادئ م�شرتكة ل�سيا�سات ال�شباب
تغطي ق�ضايا امل�ساواة ،والفر�ص ،والتدريب ،واملهارات ،والتعلم غري الر�سمي
والعر�ضي ،والعمل التطوعي ،والدخول �إلى �سوق العمل ،والتنقل ،ومكافحة
العنف ،واملواطنة وامل�شاركة يف تطوير �سيا�سات ال�شباب
 3.3.3امليثاق الأوروبي مل�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية والإقليمية
دخل م�ؤمتر ال�سلطات املحلية والإقليمية ملجل�س �أوروبا (امل�ؤمتر) ،والذي يعد واحدا ً
من الدعائم التي يقوم عليها جمل�س �أوروبا ،ميدان �سيا�سات ال�شباب يف عام
 1992عندما تبنى امليثاق الأوروبي مل�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية والإقليمية

(ي�سمى عادة امليثاق الأوروبي لل�شباب) والذي متت مراجعته يف  ،2003بالإ�ضافة
�إلى تو�صية من جلنة مكونة من وزراء ،وهي الهيئة العليا لإ�صدار القرارات
يف جمل�س �أوروبا ،ب�أن ت�صبح م�شاركة ال�شباب يف تطوير ال�سيا�سات و�صنع
القرار مقيا�س �أوروبي على جميع الدول الأع�ضاء االلتزام به .ي�ؤكد امليثاق على
حق ال�شباب ومنظمات ال�شباب غري احلكومية يف �إعطاء امل�شورة واحل�صول
على دور فاعل يف �صنع القرار يف الق�ضايا التي مت�س ال�شباب على م�ستوى
البلديات وعلى امل�ستوى الإقليمي .طورت مديرية ال�شباب والريا�ضة التابعة
ملجل�س �أوروبا دليل مليثاق ال�شباب ا�سمه (قل كلمتك) والذي ي�رشح بالتف�صيل
ماهية م�شاركة ال�شباب ويعطي �أفكار و�أمثلة جيدة حول كيفية ا�ستخدام
امليثاق لتعزيز م�شاركة ال�شباب.12
 3.3.4مراجعات ال�سيا�سات الوطنية لل�شباب
يف عام  ،1997طور جمل�س �أوروبا �آلية �أو نظام ملراجعة وتقييم ال�سيا�سات
الوطنية لل�شباب ،حيث مت البدء بها تبعا لطلب ر�سمي من �إحدى الدول
الأع�ضاء .وعادة ما يت�ألف فريق املراجعة الدويل لكل دولة يتم تقييمها من
جمموعة من الباحثني ،وم�س�ؤول من جمل�س �أوروبا ،وممثل (ممثلني) عن الأجهزة
القانونية لقطاع ال�شباب يف جمل�س �أوروبا كما وقد خ�ضعت  20دولة ع�ضو
للمراجعة والتقييم لغاية متوز/يوليو .2013
جمع قاعدة البيانات التي ت�ضم الأدلة املنهجية ل�سيا�سات ال�شباب
�إن خماطبة عدد من الق�ضايا واملجاالت �أمر حتمي يف �إطار �سيا�سات
ال�شباب والتي تندرج حتت كال من:
• التعليم (مبا ي�شمل التعليم املدر�سي والتعلم غري الر�سمي /عمل
ال�شباب)
• التعليم والتدريب بعد �إنهاء املرحلة الإلزامية
• التوظيف و�سوق العمل
• ال�صحة
• ال�سكن
• احلماية االجتماعية وتعزيز الدخل
• الرفاه والأ�رسة
• العدالة اجلنائية
• �أوقات الفراغ (مبا فيها الأن�شطة الريا�ضية والفنية)
• الدفاع الوطني واخلدمة الع�سكرية
• القيم والدين (امل�ؤ�س�سات الدينية)
ق�ضايا ال�سيا�سات وت�شمل التايل:
• فر�ص امل�شاركة واملواطنة
• احلماية وال�سالمة
• حماربة الإق�صاء االجتماعي وتعزيز الإدماج

 12ميكن طلب منشور قل كلمتك! من مجلس أوروبا على .http://book.coe.int
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توفري وا�ستخدام املعلومات (مبا فيها تكنولوجيا املعلومات اجلديدة )
التنقل والعوملة والتدويل
تعدد الثقافات
امل�ساواة
التطرف /ردود فعل فئات ال�شباب وامتثالهم ملعايري املجتمع وقوانينه
ال�ضغوطات املحلية مقابل ال�ضغوطات الدولية
املركز -والنواحي (املناطق)
اال�ستقطاب احل�رضي -الريفي
النخبة املجتمعية والغرباء (مهاجرين والجئني ونازحني)
ق�ضايا بيئية
دور ال�شتات يف ت�شكيل وان�سجام املجتمعات

يجب �أن تت�ضمن �سيا�سات ال�شباب الغايات التالية:
• اال�ستثمار الهادف يف ال�شباب بطريقة تبادلية وتعزيزية كلما �أمكن ذلك
من خالل منهج يرتكز على تعزيز الفر�ص بدال من البحث يف امل�شاكل.
• �إ�رشاك ال�شباب يف �صياغة ال�سيا�سات والأخذ ب�آرائهم حول مدى فاعلية
تطبيق ال�سيا�سات.
• �إيجاد الظروف املواتية للتعلم ،والفر�ص ،واخلربات التي ت�ضمن ومتكن
ال�شباب من تطوير املعرفة واملهارات والقدرات الالزمة للم�شاركة يف �سوق
العمل واملجتمع املدين.
• بناء �أنظمة جمع معلومات قوية لبيان فاعلية �سيا�سات ال�شباب
والك�شف عن وجود فجوات يف �إي�صال اخلدمة لل�شباب يف بع�ض الفئات
االجتماعية يف بع�ض املناطق �أو حتت بع�ض الظروف.
• �إبراز االلتزام بتقليل مثل هذه الفجوات حيثما وجدت.
يجب النظر يف تطوير �سيا�سات ال�شباب على �أنها �إيجاد «حزم» من
االحتماالت الإيجابية واخلربات والفر�ص لل�شباب لتمكينهم من حتقيق
كامل �إمكاناتهم باعتبارهم مورد.
املجاالت املختلفة التالية ت�شكل مكونات هامة يف مثل هذه ال�سيا�سات:
• التعلم (مدى احلياة ،الر�سمي وغري الر�سمي) ،التعليم والتدريب ،وتقدير
املهارات والقدرات املكت�سبة ب�شكل غري ر�سمي
• �إمكانية الو�صول للتقنيات احلديثة
• تقدمي الدعم واال�ست�شارة ال�شخ�صية والتوجيه املهني من قبل خمت�صني
• املعلومات
• �إمكانية الو�صول للخدمات ال�صحية واحلماية االجتماعية
• �إمكانية احل�صول على �سكن
• �إمكانية احل�صول على عمل مدفوع الأجر
• التنقل
• العدالة وحقوق ال�شباب (يف احل�صول على امل�ساعدة على �سبيل املثال)
• فر�ص امل�شاركة واملواطنة الفاعلة
• الت�سلية الثقافية واالجتماعية
• الأن�شطة الريا�ضية على امل�ستويني الوطني والدويل

• خارج الوطن :التبادل ال�شبابي والفر�ص الدولية
• بيئة �آمنة وتتوافر فيها ال�سالمة
ويف هذا ال�صدد يوجد ثالث موا�ضيع مت�شعبة وهي:
• املعلومات
• امل�شاركة واملواطنة الفاعلة
ال�صالحية (�ضمن حدود العمر التي حتكم حقوق وم�س�ؤوليات
•
ال�شباب ،و�ضمن املوازنات املو�ضوعة ملثل هذه الق�ضايا يف �سيا�سات
ال�شباب)
الرجاء االطالع على ويليام�سون ،هوارد ،دعم ال�شباب يف �أوروبا .املجلد
الثاين ،جمل�س �أوروبا�( ،2008 ،ص .)25-37
 3.4االحتاد الأوروبي
يقوم االحتاد الأوروبي مبتابعة �ش�ؤون �سيا�سات ال�شباب من خالل املفو�ضية
الأوروبية ،وحتديدا ً املديرية العامة للتعليم والثقافة التابعة للمفو�ضية .حيث
يغطي العمل داخل املديرية برنامج ال�شباب يف العمل والربنامج الذي تبعه
«�إرا�سمو�س »+كما ويهتم بالق�ضايا املختلفة واملتعلقة ب�سيا�سات ال�شباب.
وبالإ�ضافة �إلى م�س�ؤوليات املفو�ضية ،ف�إن �سيا�سات ال�شباب للمفو�ضية
الأوروبية يتم ت�شكيلها من خالل القرارات التي ي�صدرها املجل�س الأوروبي
وجمل�س وزراء ال�شباب والربملان الأوروبي .ي�شارك االحتاد الأوروبي ب�صورة مو�سعة
يف دفع �سيا�سات ال�شباب يف الدول الأع�ضاء .حيث هناك عدة مكونات
�أ�سا�سية تت�صف بها هذه امل�شاركة من قبل الإحتاد الأوروبي وهي:
تعزيز مبادئ وممار�سات املواطنة لدى ال�شباب وم�شاركتهم الفاعلة يف املجتمع.
دعم االندماج املجتمعي يف مرحلة االنتقال من التعليم �إلى العمل.
املدافعة لت�ضمني بعد �شبابي يف �سيا�سات قطاعية �أخرى.
 3.4.1الديناميكية بني منظمات االحتاد الأوروبي والدول الأع�ضاء
يتم الرتويج ل�سيا�سات ال�شباب وتطويرها يف االحتاد الأوروبي عرب «�أ�سلوب
التن�سيق املفتوح» بني املفو�ضية الأوروبية وجمل�س وزراء ال�شباب مع الدول
الأع�ضاء .حيث ال يلعب الربملان الأوروبي دورا ً ر�سميا ً قويا ً بل ي�ستطيع �أن يعلق
على تقارير املفو�ضية وي�صدر تقاريره اخلا�صة ويتبنى النتائج يف جمال ال�شباب.
 3.4.2عمليات �سيا�سات ال�شباب يف االحتاد الأوروبي
�صدرت ورقة «دافع جديد لل�شباب الأوروبي» يف ت�رشين ثاين/نوفمرب  2001من
قبل املفو�ضية الأوروبية� ،سبقها عملية ت�شاور كانت الأكرث �شموال ً من �أي تقرير
ر�سمي (ورقة بي�ضاء) �آخر للمفو�ضية الأوروبية ولغاية الآن .االلتزام مب�شاورة
ال�شباب و�إ�رشاكهم يف عمليات �صنع القرار يف الق�ضايا التي مت�سهم �أر�سل
�إ�شارات قوية لدول �أوروبا الو�سطى والتي كانت مر�شحة للع�ضوية �آنذاك.
حددت وثيقة ال�سيا�سات �أربعة جماالت رئي�سية وهي :امل�شاركة ،املعلومات،
التطوع/الأن�شطة التطوعية ،وفهم �أكرب لل�شباب.
�إطار �سيا�سات ال�شباب املنقح وامل�سمى “�إ�سرتاتيجية االحتاد الأوروبي لل�شباب:
اال�ستثمار والتمكني” يغطي الأعوام  .2010-2018بالإ�ضافة �إلى �إ�رشاك
منظمات ال�شباب غري احلكومية ،الباحثني ال�شباب ،م�س�ؤويل احلكومة ،وخرباء
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�آخرين يف جمال ال�شباب ،نظمت املفو�ضية ا�ست�شارة مع ال�شباب على
الإنرتنت .جلبت هذه اال�ست�شارة �أكرث من  5000رد من ال�شباب يف جميع �أنحاء
�أوروبا ،وحددوا بدورهم التحديات الرئي�سية التي يواجهها ال�شباب يف �أوروبا
واال�ستجابة املتوقعة من دولهم ومن االحتاد الأوروبي .تعد اال�سرتاتيجية التي
متتد لت�سع �سنوات عرب قطاعية و�أفقية .تطرح اال�سرتاتيجية ثالثة �أهداف
بعيدة املدى وتقرتح “جماالت عمل” للمراجعة كل ثالثة �أعوام كما يلي:
• حت�سني و�صول ال�شباب �إلى الفر�ص يف التعليم والتوظيف يف جماالت العمل:
التعليم ،والتوظيف ،والإبداع ،وريادية الأعمال.
• حت�سني و�صول ال�شباب وم�شاركتهم الكاملة يف املجتمع يف جماالت العمل
يف ال�صحة والريا�ضة وامل�شاركة.
• تعزيز الت�ضامن بني املجتمع وال�شباب يف جماالت العمل :االندماج االجتماعي
والعمل التطوعي لل�شباب والعامل.
يتوفر للمفو�ضية �ضمن الإطار اجلديد نف�س الأدوات ال�سابقة�« :أ�سلوب
التن�سيق املفتوح» ،برنامج ال�شباب يف العمل واحلوار املنظم.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه وعلى الرغم من عدم توفر احلد الأدنى من املتطلبات
ملا يتوجب على الأع�ضاء حتقيقه يف جماالت الأولوية� ،إال �أن الدول الأع�ضاء
ملزمة بتقدمي التقارير للمفو�ضية لبيان �إجنازاتها مما يلمح �إلى وجود درجة
من امل�س�ؤولية وااللتزام با�ست�شارة ال�شباب قبل تقدمي تقاريرهم الوطنية
للمفو�ضية.
 3.4.3ترجمة �سيا�سات االحتاد الأوروبي �إلى ممار�سة
ترتجم املفو�ضية الأوربية �سيا�سات االحتاد الأوروبي لل�شباب �إلى ممار�سة من
خالل دعم الفر�ص للتحرك ،التبادل ،والتعاون بني ال�شباب وبا�ستخدام جمموعة
من الربامج والأدوات.
“ال�شباب يف العمل» ،يهدف برنامج حتريك ال�شباب التابع للمفو�ضية الأوروبية
للأعوام (� )2007-2013إلى �إيجاد ح�س مواطنة وت�ضامن وت�سامح بني ال�شباب
من �أعمار � 13إلى  30يف الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .ويدعم الربنامج
خم�سة “�أعمال” مطبقة عرب الوكاالت الوطنية يف جميع دول الربنامج ،من
بينها تلك التي تقدم الدعم امللمو�س لتطوير �سيا�سات ال�شباب.
�سبق الربنامج احلايل برامج «ال�شباب لأوروبا واخلدمة التطوعية الأوروبية»
يف الفرتة ( ،)1999 - 1988وتبعها يف  2014برنامج “�إرا�سمو�س ”+للتعليم،
والتدريب ،وال�شباب ،والريا�ضة ليحل حمل �سبعة برامج قائمة .من املفرو�ض
�أن يبد�أ الربنامج يف  2014بحيث يقدم  5ماليني فر�صة لل�شباب للدرا�سة �أو
التدريب يف اخلارج مبنحة.
ت�ستخدم املفو�ضية والدول الأع�ضاء حوار منظم مع ال�شباب واملنظمات
ال�شبابية والباحثني يف جمال ال�شباب و�صناع ال�سيا�سات ملناق�شة موا�ضيع
خمتارة واحل�صول على نتائج مفيدة لعمل ال�سيا�سات .كما يتم تنظيم
املناق�شة من حيث املوا�ضيع املطروحة والتوقيت من خالل فعاليات منتظمة
بحيث يتمكن ال�شباب من مناق�شة املوا�ضيع املتفق عليها فيما بينهم ومع
ال�سيا�سيني املحليني والوطنيني و�سيا�سيي االحتاد الأوروبي.

وتلعب منظمات ال�شباب دورا ً خا�صا ً يف احلوار املنظم حيث يتحدثون با�سم
عدد كبري من ال�شباب .لذا يعد منتدى ال�شباب الأوروبي ال�رشيك الرئي�سي
مل�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي .كما يهدف احلوار املنظم �إلى الو�صول �إلى ال�شباب
غري املنظمني ر�سميا وال�شباب الذين يحظون بفر�ص قليلة.
وت�ضع «الأجندة االجتماعية املجددة»  2008الأطفال �ضمن �سبع �أولويات
تعالج التحديات االجتماعية للت�ضامن.
وتعترب املبادرة الرائدة (ال�شباب يف حركة  )Youth on the Moveمبادرة
�شاملة ت�ضم مبادرات �سيا�سية يف تعليم وتوظيف ال�شباب يف �أوروبا ،وقد
�أطلقت يف  2010كجزء من ا�سرتاتيجية �أوروبا  2020للو�صول �إلى منو ذكي
وم�ستدام و�شمويل .تهدف مبادرة ال�شباب يف حركة �إلى حت�سني تعليم ال�شباب
وتوظيفهم وخف�ض معدالت البطالة.
اقرتحت املفو�ضية يف كانون �أول/دي�سمرب  2012تدابري مل�ساعدة الدول الأع�ضاء
على التطرق ملو�ضوع البطالة والإق�صاء االجتماعي لدى ال�شباب .وت�ضمنت
املقايي�س (حزمة ت�شغيل ال�شباب) تو�صية لإطالق �ضمانة لل�شباب يف كل
دولة ،ت�ضمن الدول الأع�ضاء من خاللها ح�صول جميع ال�شباب حتت �سن 25
على عر�ض لوظيفة �أو مهنة �أو تدريب جيد خالل �أربعة �أ�شهر من االنتهاء من
التعليم �أو البطالة.
وافق املجل�س الأوروبي على �إيجاد «مبادرة توظيف لل�شباب» ت�ستهدف ال�شباب
غري العاملني �أو غري امللتحقني بالعمل �أو التدريب .يف  27/28حزيران/يونيو
 ،2013و�صلت �إلى نتيجة عن توظيف ال�شباب تعتمد على خطاب «العمل
معا ً من �أجل �شباب �أوروبا -دعوة للت�رصف حيال بطالة ال�شباب» ،والذي اقرتحته
املفو�ضية يف  19حزيران/يونيو.
� 3.5رشاكة ال�شباب بني املفو�ضية الأوروبية وجمل�س �أوروبا
دخلت املفو�ضية الأوروبية وجمل�س �أوروبا �رشاكة ر�سمية يف جمال ال�شباب لأول
مرة يف  ،1998يف جمال تدريب عمالة ال�شباب الأوروبية ،وتو�سعت هذه ال�رشاكة
منذ ذلك احلني لت�شمل جماالت �أبحاث ال�شباب والتعاون الأورو متو�سطي،
وتغطي حاليا ً �أولويتان :الأولى :تقدير وتعزيز جودة عمل ال�شباب والتعلم غري
الر�سمي ،والثانية� :سيا�سات ال�شباب املبنية على املعرفة.
تركز ال�رشاكة بني املفو�ضية الأوروبية وجمل�س �أوروبا على تطوير �سيا�سات
ال�شباب والتعاون مع دول �رشق �أوروبا ،وجنوب القوقاز ،وجنوب �رشق �أوروبا ،وجنوب
البحر الأبي�ض املتو�سط ،وكذلك �إفريقيا بني الأعوام ( )2011-2012كما ي�أخذ
تدريب وبناء قدرات القادة ،والعاملني ،واملدربني ،والن�شطاء ال�شباب حيزا ً هاما ً
على �أجندة �رشاكة ال�شباب.
يلخ�ص مركز املعرفة الأوروبي ل�سيا�سات ال�شباب ،وهو مركز افرتا�ضي على
الإنرتنت ،مواقف امل�ؤ�س�سات الأوروبية ودولها الأع�ضاء من موا�ضيع رئي�سية يف
�سيا�سات ال�شباب مثل امل�شاركة ،واملعلومات ،والتوظيف ،والتعليم ،واالندماج
االجتماعي ،واحلوار بني الثقافات ،و�صحة ال�شباب .كما يت�ضمن قاعدة بيانات
�شاملة حتتوى على معلومات عن و�ضع �سيا�سات ال�شباب واملمار�سات الف�ضلى
و�أهم موا�ضيع ال�شباب يف معظم دول �أوروبا .وتقوم احلكومة برت�شيح باحثي
ال�شباب واملوظفني احلكوميني كمرا�سلني وطنيني.
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هل يوجد «مقيا�س �أوروبي» ل�سيا�سات ال�شباب؟
منذ حوايل عام � ،2000شهدت �أوروبا حركة جديدة كليا ً فيما يتعلق
مبو�ضوع �سيا�سات ال�شباب .عقدت الأمم املتحدة �أول منتدى لوزراء
ال�شباب يف ل�شبونة يف  .1998ومتت الإ�شارة �إلى ال�شباب ب�صورة خا�صة يف
�إعالن املجل�س الأوروبي يف اليكن يف  ،13 2001و�أطلقت املفو�ضية الأوروبية
تقريرها الر�سمي عن �سيا�سات ال�شباب يف ت�رشين ثاين/نوفمرب من نف�س
ال�سنة و�أ�صبح مو�ضوع ال�شباب �أكرث �أهمية على الأجندة.
يف هذا ال�سياق� ،أ�صبح احلديث عن „مقيا�س �أوروبي“ ل�سيا�سات ال�شباب
�شيئا هاما ومرتبطا ب�أي عمل م�ستقبلي .لذا قرر جمل�س �أوروبا دعوة
عدد من اخلرباء من الذين يتمتعون بخربة بحثية لالجتماع وعمل بع�ض
التو�صيات وتقدميها �إلى الهيئات النظامية التابعة ملجل�س �أوروبا .نتج
عن ذلك تقرير �أ�صبح مرجعا ً ي�ست�شهد به الكثريون كونه �أف�ضل منوذج
ملقيا�س دويل ل�سيا�سات ال�شباب لغاية الآن� ،أو على الأقل لأوروبا.14
 3.6نظام الأمم املتحدة
تت�ألف الهيئات الرئي�سية للأمم املتحدة من اجلمعية العمومية ،وجمل�س
الأمن ،والأمانة العامة ،واللجنة االقت�صادية واالجتماعية ،وحمكمة العدل
الدولية .علما بان عائلة الأمم املتحدة �أكرب من ذلك بكثري وت�ضم �أكرث من 15
وكالة وعدد من ال�صناديق والربامج وامل�شاريع واملهام.
يف هذا امللخ�ص الق�صري تاليا ،نوجز كيف �ساهمت الأمم املتحدة يف تطوير ما
ميكن ت�سميته “مقيا�س دويل” ل�سيا�سات ال�شباب ،ولكن من الطبيعي الرتكيز
على �أهم الوثائق التي تبنتها اجلمعية العمومية واجلهود املتوا�صلة للأمانة
والهيئات املختلفة للأمم املتحدة.
�إن �أهم م�ساعي الأمم املتحدة لدعم �سيا�سات ال�شباب الوطنية يف الدول
الأع�ضاء املختلفة ت�شمل م�شاركة ال�شباب يف عملية �صنع القرار التي
تتوالها احلكومة ،وم�شاركة ال�شباب يف املجتمع ب�شكل عام .وكما ن�ص ميثاق
الأمم املتحدة حلقوق الطفل ( )1989يف بند رقم  12ف�إنه يجب تزويد جميع
الأطفال (لغاية  18عام) بالو�سائل التي متكنهم من امل�شاركة يف املجتمع
وينبغي ا�ست�شارتهم يف الق�ضايا التي تهمهم.15
 3.6.1برنامج العمل العاملي لل�شباب ،الأهداف الإمنائية للألفية و�أجندة ما بعد 2015
ميزت اجلمعية العمومية للأمم املتحدة عام  1985كعام ال�شباب الدويل،
حيث و�ضعت ق�ضايا م�شاركة ال�شباب ،والتنمية ،وال�سالم يف مقدمة ميثاق
الأمم املتحدة .ومت �إ�صدار العديد من القرارات والبدء بالأن�شطة التي تدل على
وعي متزايد للحاجة للتحرك على امل�ستوى الدويل والوطني نحو املزيد من
التنمية وم�شاركة ال�شباب .وقد �شهد ذلك العام �أي�ضا ً بداية التزام دويل نحو
ال�شباب وتنميتهم .وافقت اجلمعية العمومية على املبادئ التوجيهية للمزيد
من التخطيط واملتابعة اجليدة لق�ضايا ال�شباب مبا فيها ن�رش املعلومات بني
جمموعات ال�شباب وت�أ�سي�س �شبكات بينهم.
« 13املجل�س الأوروبي» (ويجب عدم اخللط بينه وبني جمل�س �أوروبا) هو �أعلى هيئة �سيا�سية يف االحتاد الأوروبي ،ويت�ألف من ر�ؤ�ساء
�أو حكومات الدول الأع�ضاء يف االحتاد ،بالإ�ضافة �إلى رئي�س املفو�ضية الأوروبية) .يكت�سب «�إعالن اليكن» �أهميته من كونه
ي�ضع اخلطوط العري�ضة مل�ستقبل االحتاد الأوربي والإ�صالحات الالزمة مل�ؤ�س�ساته.
 14جمل�س �أوروبا ()b2003

 15انظر ف�صل م�شاركة ال�شباب ،الذي يحتوي على تغطية �أو�سع لهذا املو�ضوع

بعد ع�رش �سنوات ،يف عام  ،1995قامت املنظمة بتقوية التزامها نحو ال�شباب
وعززت �سيا�سات ال�شباب الوطنية من خالل تبنى برنامج العمل العاملي لل�شباب
ل�سنة  2000وما بعدها .ال يزال الربنامج فعال ك�سيا�سات دولية ،والأمانة
م�س�ؤولة عن مراجعة ومراقبة التنفيذ .تلتزم دول الأمم املتحدة الأع�ضاء من
خالل برنامج العمل العاملي لل�شباب مبتابعة �أولويات العمل املحددة لتح�سني
�أو�ضاع ال�شباب ،وهي:
 .1التعليم
 .2التوظيف
 .3اجلوع والفقر
 .4ال�صحة
 .5البيئة
 .6تعاطي املخدرات
 .7جنوح الأحداث
� .8أن�شطة �أوقات الفراغ
 .9الفتيات وال�شابات
 .10م�شاركة ال�شباب الكاملة والفعالة يف احلياة االجتماعية و�صنع القرار
التحق بالربنامج يف عام  1998منتدى �شباب العامل (براغا ،الربتغال) و�أول
م�ؤمتر عاملي للوزراء امل�س�ؤولني عن ال�شباب (ل�شبونة ،الربتغال) .حيث �أعاد امل�ؤمتر
الت�أكيد على �أهمية �أولويات برنامج العمل العاملي لل�شباب ،حتديدا ً �صياغة
�سيا�سات وطنية وخطط عمل �شاملة عرب تبني �إعالن ل�شبونة ل�سيا�سات
وبرامج ال�شباب.
ً
كما مت الت�أكيد جمددا على االلتزام ب�إ�سرتاتيجية برنامج العمل العاملي لل�شباب
يف اجلمعية العمومية للأمم املتحدة يف  ،2005ومت �إ�ضافة خم�س جماالت
للقائمة وهي التالية:
 .1العوملة
 .2تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
 .3نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز/ال�سيدا)
 .4اال�شتباكات امل�سلحة
 .5العالقة بني الأجيال
ميكن ا�ستخدام جمموعة وا�سعة من امل�ؤ�رشات التي ميكن التحقق منها لر�صد
التقدم يف هذه الأولويات (انظر البوابة الإلكرتونية للأمم املتحدة املذكورة
�أدناه).
اتفقت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة والتي اجتمعت يف قمة الألفية،
�أهداف التنمية الألفية  ،2000على ثمانية �أهداف لغاية عام  ،2015كما يلي:
• الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع
• تعميم التعليم االبتدائي عامليا ً
• تعزيز م�ساواة النوع االجتماعي (اجلندر) ومتكني املر�أة
• احلد من وفيات الأطفال
• حت�سني �صحة الأمهات
• مكافحة فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز/ال�سيدا) واملالريا وغريهما من
الأمرا�ض
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• �ضمان اال�ستدامة البيئية
• �إقامة �رشاكة عاملية من �أجل التنمية

�سيا�سات ال�شباب .ال ي�ستطيع برنامج الأمم املتحدة لل�شباب التفاعل مع
منظمات ال�شباب حول العامل نظرا ً لقلة موظفيه وموارده.

مبا �أن �سيا�سات ال�شباب �أفقية وعرب قطاعية ،وهذا عن�رص هام يف جميع �أهداف
التنمية الألفية ،فقد �أخذت جمموعة م�ستقلة من ال�شباب اخلرباء و�شباب من
جميع �أنحاء العامل على عاتقها مهمة تطوير دليل يو�ضح كيفية الرتويج
ل�سيا�سات ال�شباب وطنيا ً من خالل تطبيق �أهداف التنمية الألفية .مت ن�رش
الدليل الذي يحمل عنوان ال�شباب و�أهداف التنمية الألفية يف ربيع 2005
وميكن حتميله من الإنرتنت (انظر الرابط �أدناه) .ومل يتباط�أ الوطن العربي يف
الربط بني �سيا�سات ال�شباب و�أهداف التنمية الألفية ،بل حذّ ر �أحد تقارير
الندوات الإقليمية من نق�ص يف متكني ال�شباب.16

يف كانون ثاين/يناير  ،2013عني ال�سكرتري العام للأمم املتحدة ،و�ضمن �أولية
�أجندة العمل اخلم�سية “العمل مع ولأجل الن�ساء وال�شباب”� ،أحمد هنداوي
من الأردن مبعوثا ً �أمميا ً لل�شباب ،وكان لذلك �صدى طيب يف الدول العربية.
وعلى الرغم من عدم حتديد �أي دعم م�ؤ�س�سي �أو مادي لهذا املن�صب� ،إال
�أن تعيني مبعوثا ً لل�شباب ،ح�سب الأمم املتحدة يف هذه امل�س�ألة ،يخاطب
احتياجات �أكرب جيل من ال�شباب عرفه العامل حتى الآن.

على الرغم من تفاوت القوى االقت�صادية يف الدول العربية� ،إال �أن املنطقة
�أحرزت تقدما ً ملحوظا ً على عدة �أ�صعدة كما �رصحت �أهداف التنمية الألفية
للأمم املتحدة يف املنطقة العربية ،خ�صو�صا ً يف حقول التعليم ،وال�صحة،
والتحول ال�سيا�سي .وعلى الرغم من هذه التطورات البارزة ،تبقى البطالة
التحدي الأكرث �أهمية الذي يواجه ال�شباب العربي يف املنطقة حيث يرتفع
معدل البطالة �إلى  .44%تظهر الأرقام احلديثة �أن واحد من كل ثالثة �أ�شخا�ص
عاطل عن العمل يف الوطن العربي ،و�أن معدل البطالة بني الإناث يرتفع
 10%عنه للذكور .لدى دول اخلليج العربي �أدنى معدالت بطالة �شباب يف
الدول العربية ،وذلك ب�سبب االزدهار االقت�صادي الذي حلق ارتفاع �أ�سعار البرتول.
وتتعاظم الفجوة بني ت�شغيل الذكور والإناث يف دول مثل ال�سعودية ،وقطر،
والأردن ،وم�رص ،حيث ت�صل البطالة بني الإناث �ضعف البطالة بني الذكور،
فعلى �سبيل املثال ،جتد الن�ساء اليمنيات الفقريات �صعوبة يف دخول املدار�س
احلكومية ويعانون من معدالت �أمية �أعلى من ال�شابات ذات �أ�رس الدخل املايل
الأعلى .كما زادت حدة بطالة ال�شباب العربي يف ال�سنوات الع�رش املا�ضية،
با�ستثناء يف بع�ض دول اخلليج العربي.
يبني ذلك �أن �شباب العرب يواجهون حتديات م�شابهة لتحديات �أقرانهم يف بقية
�أنحاء العامل واملرتبطة عادةً باالنتقال ل�سن الر�شد مثل التعليم ،والتوظيف،
وتكوين الأ�رسة والتي متكنهم من عي�ش حياة �سليمة وهانئة .على وا�ضعي
ال�سيا�سات يف الدول العربية �إعادة النظر يف ت�أثري الفقر وامل�ساواة يف احل�صول
على التعليم وال�صحة والعمل .تظهر بع�ض الأدلة املتفرقة من الدول العربية
�أن فر�ص ح�صول ال�شباب الأفقر على تعليم وخدمات �صحية جيدة �أقل ،مما
يربز �رضورة توفري املزيد من اخلدمات العامة� .سيتم طرح �إطار جديد لأولويات
التنمية العاملية يف عام  2015و�سيلم�س ت�أثريه ال�شباب والقائمني على التنفيذ.
 3.6.2الأمانة ووكاالت الأمم املتحدة املخت�صة
يعترب «برنامج الأمم املتحدة لل�شباب» حمور الأمانة العامة لق�ضايا ال�شباب،
يتبع الربنامج ل�شعبة ال�سيا�سات والتنمية االجتماعية يف �إدارة الأمم املتحدة
لل�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ،ويقدم موقعه الإلكرتوين معلومات قيمة
عن الفر�ص املتعددة مل�شاركة ال�شباب على م�ستوى الأمم املتحدة وتطوير
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/arabyouthmdgs.pdf 16

خالل الع�رشون �سنة املا�ضية ،طورت وكاالت الأمم املتحدة �آليات لإ�رشاك
ال�شباب واملنظمات ال�شبابية يف �أعمالها و�أولوياتها ،ي�أتي ذلك على �شكل
وحدات عمل خا�صة �أو جمال�س ا�ست�شارية لل�شباب .فعلى �سبيل املثال ،تقوم
وحدة تن�سيق ال�شباب التابعة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليوني�سكو) مبخاطبة �ش�ؤون ال�شباب وتنظيم الأعمال التي تعنى ب�ش�ؤونهم
يف نطاق املنظمة وت�ست�ضيف منتدى لل�شباب كل عامني.
كذلك يوجد هيئات تن�سيق لل�شباب لدى وكاالت الأمم املتحدة ومنظماتها
التالية:17
برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،وبرنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات الب�رشية
(برنامج املوئل) ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان (يركز على �سيا�سات ال�شباب)،
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع
اجلرمية ،و�أي�ضا ً من خالل وكاالت الأطفال مثل �صندوق الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سيف) ،ومكتب املمثل اخلا�ص للأمني العام املعني بالأطفال وال�رصاعات
امل�سلحة .املنظمات الأخرى ،مثل املنظمة الدولية للهجرة لي�س لديها مثل
هذه املجال�س اال�ست�شارية لل�شباب ،ولكنها ن�شطة يف معاجلة ق�ضايا ال�شباب
كجزء من �أجندة �سيا�ستها� .أكرث من  2.6مليون من ال�شباب الذين ترتاوح
�أعمارهم بني 10-24ميوتون كل عام لأ�سباب معظمها ميكن جتنبه .يف عام
� ،2002أكدت الدورة اال�ستثنائية للجمعية العمومية للأمم املتحدة واخلا�صة
بالطفل على �رضورة “و�ضع وتنفيذ �سيا�سات وبرامج وطنية ل�صحة املراهقني،
مبا يف ذلك الأهداف وامل�ؤ�رشات ،لتعزيز ال�صحة البدنية والعقلية” .تنفذ منظمة
ال�صحة العاملية جمموعة من املهام لتح�سني �صحة ال�شباب مبا يف ذلك دعم
البلدان يف �صياغة ال�سيا�سات املتعلقة ب�صحة ال�شباب.
تقوم منظمة العمل الدولية ،كجزء من منظومة الأمم املتحدة ،بدور ن�شط
يف برامج تنمية ال�شباب خالل العقد املا�ضي .كان من �أبرز �إجنازاتها املن�سقة
مع الأمم املتحدة �شبكة ت�شغيل ال�شباب .تقرتح ال�شبكة نهج مبنى على
ال�شباب يف التوظيف م�ستفيدة من �إخفاقات ا�سرتاتيجيات التوظيف ال�سابقة.
ارتقى البنك الدويل �أي�ضا بالتزامه بق�ضايا تنمية واحتياجات ال�شباب� .أحد
برامج البنك املخ�ص�صة لتنمية ال�شباب هو برنامج املنح ال�صغرية الذي يدعم
� 17آ�شتون ،ميالين و�آخرون � ،2005ص 32
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الأن�شطة املتعلقة بامل�شاركة املدنية من خالل توفري منح �صغرية الإدارة .ومن
بني �أن�شطة البنك املتعلقة بال�شباب هناك ور�شة املنح ال�صغرية ملنظمات
ال�شباب يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا والتي تهدف �إلى تعزيز العالقة
بني البنك الدويل ومنظمات ال�شباب يف دول منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ك�آلية واحدة ميكن �أن ت�ستجيب لأولويات هذه املنظمات وفق معايري
الربنامج .نظم م�ؤمتر ال�شباب العاملي الأول للبنك“ ،تنمية ال�شباب وال�سالم”،
يف �أيلول�/سبتمرب � ،2003أعقبه م�ؤمتر �آخر يف �رساييفو عام .2004
لدى العديد من هذه املنظمات مكاتب وطنية �أو ممثلني يف بلدان خمتلفة،
وميكن �أن تلعب دورا داعما يف تعزيز وتطوير وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ال�شباب على
امل�ستوى الوطني.

م�شاركة ال�شباب :ملاذا وكيف؟

4

على الرغم من �أن مفهوم م�شاركة ال�شباب
يف �صنع القرارات احلكومية �أ�صبح معرتف به
باعتباره واحدا من ال�سمات الأ�سا�سية والهامة
ل�سيا�سات ال�شباب� ،إال �أنه ال يزال الطريق لإتباع
هذا املبد�أ وااللتزام به يف جميع �أنحاء العامل
طويل� .إن �سبب قلة امل�شاركة يعود �أحيانا ً �إلى
بع�ض العوامل املرتبطة بعقلية �صناع القرار
ومنط تفكريهم ،فقد ي�شعر ه�ؤالء �أن ال�شباب
الذين مل ي�صل كثري منهم �إلى „ال�سن القانونية“
�أو �سن االقرتاع لن يكون مبقدورهم امل�ساهمة
يف �صنع قرارات م�س�ؤولة� .أوقد يكون ال�سا�سة
وامل�س�ؤولون يف احلكومة مقتنعون ب�أن اتخاذ
القرارات ال�سيا�سية ،وتطوير ،وو�ضع ،وتنفيذ
ال�سيا�سات هو تفوي�ض لهم وحدهم ،و�أنه من
اخلط�أ ال�سماح بالت�أثري يف هذه القرارات من قبل
املجموعات الأخرى ذات امل�صالح واالهتمامات
امل�شرتكة.
وعادة ما يكون �سبب عدم دعوة ال�شباب
�إلى طاولة �صنع القرار يعود �إلى �أن ال�سا�سة
وموظفو احلكومة ال يعرفون كيفية �إ�رشاك
ال�شباب .حتى يف ال�ش�ؤون التي قد يكون فيها
ال�شباب يف مقدمة التحول ال�سيا�سي ،كما قد
ال يتوفر لدى ال�سا�سة اجلدد الذين جاءوا عقب
الثورات اخلربة امل�سبقة يف �إ�رشاك ال�شباب ،وقد
يكون هناك نق�ص يف الأمثلة امل�سبقة والتجارب
العملية حول املمار�سات الف�ضلى لكيفية
�إ�رشاك ال�شباب بعد انتهاء الثورات ال�شعبية.
علينا �إدراك �أن �إ�رشاك ال�شباب يف �صنع القرار
ب�صورة منظمة لي�س �سهال ً ويتطلب ا�ستخدام
و�سائل �أكرث من التي يتطلبها �إ�رشاك الرا�شدين.
ففي �أي بلد ،ال ن�ستطيع اختيار �أية جمموعة من
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املراهقني من ال�شارع و�أن ن�ضعهم يف قاعة اجتماعات ونتوقع منهم الت�رصف
كخرباء �سيا�سيني ثم ن�صفق ونقول„ :نعم ،لقد �أ�رشكنا ال�شباب الآن!“ .دعونا
ن�ستك�شف �أكرث ملاذا من ال�رضوري �إ�رشاك ال�شباب يف �صنع القرار وكيف نفعل
ذلك.
الهجرة -عدم امل�شاركة باملطلق
هل يرغب ال�شباب العرب برتك منطقتهم ب�سبب البطالة املتزايدة
يف الدول العربية؟ ح�سب خالد الوحي�شي ،خبري ال�سيا�سات ال�سكانية
والهجرة يف جامعة الدول العربية„ :ب�سبب �ضعف م�شاركتهم يف املجتمع
وال�سيا�سات وزيادة البطالة يرغب  70%من ال�شباب العربي بالهجرة خارج
منطقتهم “.وكانت ر�سالته لر�ؤ�ساء املجال�س واللجان الوطنية لل�سكان
تتمحور حول متكني ال�شباب„ .قمنا من خالل جامعة الدول العربية بتنبيه
الدول الأع�ضاء �إلى �رضورة متكني ال�شباب ،فالبطالة التي يرتفع معدلها
�إلى  26باملئة ،و�ضعف م�شاركة ال�شباب والأمية عقبات تقف يف طريق
تطوير وتنفيذ �سيا�سات ال�شباب“.
http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/arab-league-seeks-solutions-as-70-per-cent-of-arab-youthwant-to-emigrate-1.931043

 4.1ملاذا م�شاركة ال�شباب؟
�أ�صبحت فكرة م�شاركة ال�شباب يف �صنع القرارات احلكومية والدور اخلا�ص الذي
تلعبه منظمات ال�شباب غري احلكومية ك�رشيك م�ؤ�س�سي يف تطوير وتنفيذ
�سيا�سات ال�شباب تعويذة يف خطاب �سيا�سات ال�شباب الدولية .هناك العديد
من الأ�سباب وراء �أهمية ذلك وت�أييد املنظمات الأوروبية والدولية وت�شجيعها
على تطبيق هذه املبادئ وغر�سها يف النظرة لل�شباب كمورد .فال�شباب مواطنون
ي�سهمون يف جمتمعاتهم ب�صورة يومية ويحدثون الإ�صالح ال�سيا�سي.
بالإ�ضافة �إلى الثورات ،يندمج ال�شباب يف املنظمات التي حتمي البيئة وحتارب
الفقر ،وي�ساعدون �أقرانهم ،وي�ساهمون يف املبادرات التي حت�سن جمتمعهم،
ويبد�ؤون �أعماال جتارية ،وي�ساعدون عائالتهم .يتم التغا�ضي عن هذه امل�ساهمة
يف املجتمع بدال من النظر �إلى ال�شباب على �أنهم مواطنو امل�ستقبل .عند
النظر لل�شباب على �أنهم ذخر ملجتمعاتهم املحلية وعنا�رص فاعلة يف التغيري
ف�إنهم ي�ضعون طاقاتهم و�أفكارهم ور�ؤيتهم يف حت�سني املجتمع ،عندها من
الطبيعي �إ�رشاكهم يف �صنع القرارات ال�سيا�سية يف الق�ضايا التي مت�سهم.
ثانياً ،ال ميكن لأحد �أن يكون خبريا ً يف موا�ضيع ال�شباب �أكرث من ال�شباب
�أنف�سهم .وحتى نتمكن من فهم احتياجاتهم وق�ضاياهم والتحديات التي
يواجهون واختيار التدابري التي تتوائم مع هذه الق�ضايا بال�شكل الأف�ضل ،ال بد
من �إ�رشاك �أكرث من يعرف واقع ال�شباب  -وهم ال�شباب �أنف�سهم.
ثالثاً ،عند �إ�رشاك ال�شباب ف�إنه يتم �ضمان ملكية �أو�سع للقرارات التي يتم
اتخاذها� .إن تو�سيع ملكية القرارات الهامة املتعلقة بال�شباب ي�ضمن اي�ضا ً
تنفيذا ً �أ�سهل لل�سيا�سات وت�أييد ودعم ال�شباب �أنف�سهم.
رابعاً ،ال ميكن بب�ساطة اعتبار ال�شباب „جمموعة م�صلحة“ �أخرى ،وا�ستخدام
ذلك كذريعة لإبعادهم عن عملية اتخاذ القرارات .ال�شباب فئة متنوعة
باهتمامات وهموم خمتلفة ،ولكنهم ي�شكلون ن�سبة كبرية ،ويف بع�ض البلدان
اجلزء الأكرب ،من ال�سكان .فعلى �سبيل املثال ،على الرغم من �أن املجتمع يف

الرنويج يعد �شائخا ً �إال �أن ن�سبة ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 10إلى 24
عام ت�صل �إلى �أكرث من  17%من ال�سكان .بينما تركيا التي يعد املجتمع فيها
يافعاً ،ت�صل ن�سبة ال�شباب من نف�س الفئة العمرية فيها �إلى  ،23%وتعد هذه
الن�سبة الأقل باملقارنة مع نف�س الفئة العمرية يف دول جنوب البحر الأبي�ض
املتو�سط.18
�أخرياً ،هناك �أ�سباب �شكلية وقانونية مل�شاركة ال�شباب يف �صنع القرار احلكومي:
الوعود التي قطعتها الأطراف يف االتفاقيات الدولية وااللتزامات نحو ذلك.
لننظر باخت�صار على التزامني منها:
مت العمل مبيثاق الأمم املتحدة حلقوق الطفل يف  ،1989ويتحتم على الدول
الأطراف الـمائة وثالثة وت�سعون ( 193تقدمي التقارير عن التزامها بالبنود
امللزمة قانونيا ً يف امليثاق للأمم املتحدة كل خم�سة �أعوام .يعالج امليثاق حقوق
الأطفال واملراهقني وال�شباب لغاية عمر  ،18ويخاطب البند  12حتديدا ً ق�ضية
امل�شاركة يف القرارات احلكومية التي مت�سهم كما يلي تف�صيله:
تكفل الدول الأطراف يف هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين �آرائه اخلا�صة
حق التعبري عن تلك الآراء بحرية يف جميع امل�سائل التي مت�س الطفل ،وتويل �آراء
الطفل االعتبار الواجب وفقا ل�سنه ون�ضجه.
ولهذا الغر�ض ،تتاح للطفل ،وبوجه خا�ص ،فر�صة اال�ستماع �إليه يف �أي �إجراءات
ق�ضائية و�إدارية مت�سه� ،إما مبا�رشة� ،أو من خالل ممثل �أو هيئة منا�سبة ،بطريقة
تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
يعطي امليثاق الأوروبي املنقح ب�ش�أن م�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية
والإقليمية (اعتمد كتو�صية من قبل جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف عام )2006
النفوذ القوي على جميع الدول الأع�ضاء على االمتثال للمبادئ التالية:
ً
يجب �أن ت�شكل م�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية والإقليمية جزءا من
�سيا�سات عاملية مل�شاركة املواطنني يف احلياة العامة.
يجب �أن حتتوي جميع ال�سيا�سات القطاعية على بعد لل�شباب.
يجب �أن تنفذ جميع �أ�شكال امل�شاركة والتي تلحق امل�شاورة والتعاون مع
ال�شباب وممثليهم.
يجب ت�شجيع م�شاركة ال�شباب من �رشائح املجتمع املحرومة.19
ي�ؤكد التقرير الر�سمي للمفو�ضية الأوروبية “دفعة جديدة لل�شباب الأوروبي”
على ق�ضية م�شاركة ال�شباب .كما وافق املجل�س الأوروبي لوزراء ال�شباب على
قرار ب�ش�أن م�شاركة ال�شباب الذين يحظون بفر�ص �أقل (ني�سان/ابريل .)2008
كان جمل�س �أوروبا وال يزال يف الطليعة يف الت�شجيع على م�شاركة ال�شباب يف
�صنع القرارات وذلك يف م�ؤمترات متتالية لوزراء ال�شباب الأوروبي ،وا�ستكماال ً
مليثاق م�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية .ميكن العثور على �إعالنات الوزراء
اخلتامية على �صفحة جمل�س �أوروبا الإلكرتونية (انظر العنوان والرابط يف
ق�سم املراجع من هذا الدليل).
لدى الأمم املتحدة كذلك جمموعة وثائق وقرارات تخ�ص �أهمية م�شاركة

 18انظر جدول املكتب املرجعي لل�سكان «ن�سبة ال�شباب»
http://www.prb.org/DataFinder/Topic/Rankings.aspx?ind=19
كذلك �شعبة ال�سكان التابعة للأمم املتحدة
p://esa.un.org/unpd/wpp/population-pyramids/population-pyramids_absolute.htm
� 19أنظر .www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/BGKNGE/Participation
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ال�شباب يف �صنع القرارات احلكومية حتديداً .لي�س �أقلها „الدليل املوجز ملندوبي
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ال�شباب“ والذي يزود ممثلي احلكومة باملعلومات
حول املندوبني الوطنيني للجمعية العامة للأمم املتحدة من ال�شباب واجلمعيات
الأخرى املت�صلة بالأمم املتحدة (انظر عنوان البوابة الإلكرتونية للأمم املتحدة
يف ق�سم املراجع من هذا الدليل �أي�ضاً).

للح�صول على �صوت قوي موحد يدعم اهتمامات ال�شباب من جهة ،وي�ضمن
�أن للحكومة �رشيك وا�ضح ورا�سخ يف قطاع ال�شباب من جهة �أخرى.
حت�صل جميع جمال�س ال�شباب الوطنية تقريبا ً على دعم حكومي لإدامة
دورها كممثل لل�شباب على امل�ستوى الوطني .يعد منتدى ال�شباب الأوروبي
ومقره بروك�سل يف بلغاريا اجلمعية واملظلة غري احلكومية التي ت�ضم جمال�س
ومنظمات ال�شباب غري احلكومية على م�ستوى �أوروبا ،وهو �رشيك هام مل�ؤ�س�سات
االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا والأمم املتحدة ،ويتم م�شاورته يف ق�ضايا ال�شباب.
مبعنى �آخر� ،أ�صبح احرتام دور منظمات ال�شباب غري احلكومية كممثل لل�شباب
قويا ً وممار�سة معرتف بها يف هذه املنظمات.
�إن االعرتاف ب�أهمية دور املنظمات غري احلكومية كممثل ملجموعات ال�شباب يف
�صناعة القرار احلكومي يعد �أحد �أ�سباب ت�أييد احلكومات �أو هيئات التكامل
الإقليمي لن�ش�أة مثل هذه املنظمات.
تاليا ُ �أ�سباب �أخرى يجدر ذكرها وبنف�س م�ستوى الأهمية لت�أييد احلكومات
�أو هيئات التكامل الإقليمي -ت�أييدا ماديا ً �أو غريه  -لن�ش�أة منظمات �شباب
حكومية وهي:
• متكني ال�شباب من احل�صول على عدة مهارات عملية ومعرفة وخربة ال
يح�صلون عليها من خالل التعليم الر�سمي ولكنها مهمة مل�ستقبلهم.
• �إعطاء ال�شباب فر�ص لإ�شغال �أوقات فراغهم.
• تعليم ال�شباب كيفية االهتمام ببع�ضهم البع�ض وحتمل م�س�ؤولية
جمتمعهم والت�رصف بدل االكتفاء بحيازة الآراء �إزاء ق�ضية معينة �إذا كان
ذلك.
• متكني ال�شباب من تعلم مفاهيم التمثيل يف الرت�شح لالنتخابات والإدالء
بالأ�صوات وامل�س�ؤولية وذلك باملمار�سة.
• �ضمان حتقيق مطالب �شباب الثورات العربية املنادية بامل�شاركة ال�سيا�سية
واحلرية وفر�ص العمل وذلك من خالل نهج يعتمد على احرتام القيم العاملية
وامل�صالح امل�شرتكة.
ً
• تعزيز املواطنة بني ال�شباب نظرا لأهميتها ال�ستدامة الأفكار ،وتعزيز القيم،
وحتمل امل�س�ؤوليات ،وممار�سة املواطنة.

 4.2ملاذا منظمات ال�شباب؟
�أعطيت منظمات ال�شباب غري احلكومية دورا ً هاما ،ويف نظر البع�ض متميزاً،
فيما يتعلق ب�رشاكتها مع احلكومة خلدمة ق�ضايا ال�شباب ،ولكن ملاذا تعطى
هذه املنظمات كل الأهمية يف حني �أن الكثري من ال�شباب ال ي�شاركون فيها؟
يدرك اجلميع �أنه لي�س معقوال ً �أو ممكنا �شمول جميع ال�شباب يف عملية
�صنع القرارات احلكومية على م�ستوى احلكومة املركزية ،لذا يتم ا�ست�شارة
منظمات ال�شباب غري احلكومية و�إ�رشاكها با�سم ال�شباب باعتبارها ممثلة لهم.
بطبيعة احلال ،ميكن �أن تدعي هذه املنظمات متثيل الأ�شخا�ص الذين يتبعون
لها فقط .على الرغم من ذلك ،يعد �إ�رشاك ممثلني عن منظمات ال�شباب غري
احلكومية وامل�ستقلة يف عملية �صنع القرارات ال�سيا�سية �أمرا ً نافعا ً مل�س�ؤويل
احلكومة و�صناع ال�سيا�سات ،باعتبار �أن ممثلي املنظمات غري احلكومية ينوبون
عن جمموعات �أكرب من ال�شباب .غالبا ً ما يتوفر لدى منظمات ال�شباب غري
احلكومية املوارد واخلربات الالزمة ملخاطبة �ش�ؤون ال�شباب على �أ�صعدة �سيا�سية
خمتلفة.
�إن �رشعية تدخل منظمات ال�شباب غري احلكومية يف �صنع القرار ت�ستمد من
منطقني �أ�سا�سيني من الواجب اتباعهما وهما:
فعالة
يجب �أن يتوفر لدى منظمات ال�شباب عملية ت�شاور ومتثيل داخلي ّ
بالكامل ،بحيث يتم انتخاب قادتها من قبل الأع�ضاء ،20ويجب �أن يقوم ال�شباب
�أنف�سهم بال�سيطرة والتحكم باملنظمات بحيث تكون فعليا ً منظمات �شباب
ولي�ست منظمات را�شدين يعامل بها ال�شباب “كـعمالء”.
يجب اعتبار منظمات ال�شباب غري احلكومية �رشكاء للحكومة يف �صناعة
القرار اعتمادا ً على متثيلها ملجموعة كبرية من ال�شباب .ذلك يعني �أن توفر
منظمات ال�شباب غري احلكومية الو�سائل الالزمة للو�صول �إلى ال�شباب .ويجب
البحث عن و�سائل متعددة للو�صول �إلى ال�شباب وال يجب �أن تتخذ منظمات
ال�شباب غري احلكومية من�صبا ً احتكاريا ً كونها متثل ال�شباب .وميكن ا�ستكمال
املنظمات مبجموعات �أخرى (مثل نوادي ال�شباب والأجنحة ال�سيا�سية والدينية
للمجتمعات ،و�أنظمة التعلم من الأقران) ،وذلك ح�سب الواقع الوطني
وال�سياق.
بينما يعد وجود منظمات ال�شباب غري احلكومية نافعا ً للمجتمع ،ومن
الطبيعي �أن يكون لها احلق يف تقدمي امل�شورة وامل�شاركة يف القرارات التي توثر
يف ال�شباب� ،إال �أنها غري موجودة ب�شكل موحد .ففي بع�ض البلدان ،قد تكون
هذه املنظمات مرتبطة بتق�سيم قدمي لل�سلطات� ،أو تعترب انعكا�سا ً لطبقة
حمددة من املجتمع .يعني ذلك �أنه يجب دعم �أو ت�أ�سي�س جمال�س ال�شباب
الوطنية -املظلة التي ت�شمل منظمات ال�شباب غري احلكومية يف دولة ما-

 4.2.1منظمات ال�شباب يف الدول العربية
حالة تون�س
منذ عام � 211998شهدت اجلمعيات التي تعمل مع ال�شباب زيادة حادة يف الأعداد
والتنوع ب�سبب مراجعة قانون اجلمعيات والذي ال يتطلب �إجراءات ترخي�ص
�إلزامية بل �إعالن ب�سيط� .إن الفرق بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية �صغري
�أو غري ملحوظ .وتوفر غالبية هذه اجلمعيات فر�ص ثقافية �أو فنية ،يتبعها التي
توفر �أن�شطة ريا�ضية يرتادها ال�صبية يف الغالب ،ثم اجلمعيات التي تعمل يف
التبادل ،واجلمعيات التي تعمل يف التنمية امل�ستدامة ،واجلمعيات االجتماعية
والقليل من اجلمعيات املكر�سة خ�صي�صا ً للن�ساء .تفتقر معظم �إذا مل تكن
كل ،هذه اجلمعيات �إلى املوظفني واملدربني امل�ؤهلني ،حيث يعمل معظمهم مع
املتطوعني ،وهناك نق�ص �أي�ضا ً يف الراغبني يف التطوع لذا يدير الرا�شدون على

 20يف هذا ال�صدد ،يجوز �أن تعمل املنظمة مع احلد الأدنى لل�سن ملنحهم حق الت�صويت.

 21درا�سات عن �سيا�سات ال�شباب يف الدول املتو�سطية ال�رشيكة :تون�س� ،سيلفي فلوري�س ،متوفرة يف:
/https://www.salto-youth.net/rc/euromed/EMlibrary/emeducpub/EMyouthpolicies
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هذه امل�ؤ�س�سات التي تواجه بدورها �صعوبة يف العمل مع ال�شباب الراغبني
يف االنخراط يف امل�شاريع بانتظام .ت�شكل مراكز ال�شباب والنوادي الريفية
ف�ضاءات هامة يرتادها ال�شباب .وال يوجد فرق وا�ضح بني الأن�شطة الر�سمية
وغري الر�سمية املقدمة .تتمثل اجلمعيات التون�سية الر�سمية على امل�ستوى
الوطني من خالل االحتادات ،مثل االحتاد التون�سي ملنظمات ال�شباب ،والذي
ميثل �شبكة اجلمعيات التون�سية وله مقعد يف املجل�س الأعلى لل�شباب .ويعد
املجل�س �رشيك للدولة ويلعب دور جمل�س �شباب وطني للت�شاور .كما متثل
جمعية طلبة و�شباب �شمال �إفريقيا ومقرها الرئي�سي تون�س ال�شباب ال�شمال
�إفريقي وال�شباب التون�سي.
حالة لبنان:23
على الرغم من عدم ا�ستقرار الظروف ال�سيا�سية ،وتعقيد الرتكيبة االجتماعية،
وتقييد التمويل� ،إال �أنه يوجد العديد من اجلمعيات النا�شطة يف جمال ال�شباب.
وعلى الرغم من عدم وجود جمل�س وطني لل�شباب ،اعرتفت الدولة بحكومة
الظل لل�شباب والتي طورت �رشاكات مع جمعيات �أخرى لت�شجيع ممار�سات
مواطنة لل�شباب ت�شابه بطبيعتها اهتمامات دول �رشق �أو�سطية �أخرى .متثل
حكومة الظل وجمعية „نهار ال�شباب“ �أمثلة على املمار�سات اجليدة يف جمال
�إ�رشاك ال�شباب يف احلياة العامة .وعلى العك�س من الكثري من الدول العربية،
ال يحتاج ن�شاط اجلمعيات اللبنانية �إلى تفوي�ض ال�سلطات .ولكن ت�ستطيع
اجلماعة دينية املن�ش�أ �أن ت�ساعد اجلمعيات يف تطوير �أن�شطتها .تواجه اجلمعيات
يف البيئات ممتزجة الديانات �أو غري الدينية العديد من ال�صعوبات يف تطوير
�أن�شطتها مثل (التمويل ،واملقر ،واعرتاف ال�سلطات الدينية والعامة) .وتختلف
املوا�ضيع التي تتناولها املنظمات غري احلكومية ويعتمد الكثري منها على
م�شاريع مزيج الديانات ومنها:
• املواطنة الفاعلة
• تعليم الدميقراطية وحقوق الإن�سان
• تدريب القادة ال�شباب
• تعليم املواطنة
• الوقاية يف امل�ساحات املفتوحة (�أعمال ال�شارع)
• تنظيم املخيمات ال�صيفية
• البيئة والتنمية امل�ستدامة
• العمل الإن�ساين ،واملخيمات الفل�سطينية
• ال�صحة العامة :الوقاية من الإدمان ومر�ض نق�ص املناعة ( الإيدز/ال�سيدا)

 4.3كيف ن�رشك ال�شباب يف �صنع القرار
قد يكون نق�ص املعرفة يف كيفية �إ�رشاك ال�شباب يف �صنع القرارات مدمرا ً
بنف�س قدر عدم توفر النية ال�سيا�سية ملنح ال�شباب احلد الأعلى من الت�أثري يف
القرارات .ي�سعى هذا الدليل �إلى �أن ي�صبح كتيب معتمد ومر�شد لل�سيا�سات
الوطنية لل�شباب وتطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،لذا يطرح بع�ض
الأفكار والأمثلة عن كيفية �إ�رشاك منظمات ال�شباب غري احلكومية يف �صنع
القرار على م�ستوى احلكومة املركزية.
الفرق الأ�سا�سي بني م�شاركة ال�شباب على امل�ستوى الوطني وامل�ستويات
احلكومية الأدنى (م�ستوى البلديات حتديداً) �أن م�شاركة ال�شباب على امل�ستوى
املركزي يجب �أن مير مبمثلي ال�شباب بدال ً من �إ�رشاكهم مبا�رشة يف معظم
احلاالت .وعلى منظمات ال�شباب غري احلكومية ،والتي عادة ما تت�شكل من
خالل جمل�س وطني لل�شباب� ،أن تلعب دورا ً حموريا ً يف هذا اخل�صو�ص.
� 4.3.1سلم امل�شاركة
قبل البدء با�ستعرا�ض عدة �أمثلة عن كيفية �إ�رشاك ال�شباب يف �صنع القرار
على م�ستوى احلكومة املركزية ،دعونا نناق�ش لربهة مفهوم م�شاركة ال�شباب.
ما هي فعال ً مكونات م�شاركة ال�شباب؟ كتب روجر هارت ،عامل نف�سي
�أمريكي ،كتاب لليوني�سيف يف عام  1997حتت عنوان م�شاركة الأطفال:
النظرية والتطبيق يف �إ�رشاك املواطنني ال�شباب يف تنمية املجتمع والعناية
بالبيئة ،والذي يحتوي على «�سلم م�شاركة ال�شباب»� .24أ�صبح ال�سلم �أداة
قيمة لقيا�س درجات ومراحل م�شاركة الأطفال وال�شباب املختلفة.
يتعامل هارت مع ثماين مراحل خمتلفة مل�شاركة الأطفال ،ويبني �أن املراحل
الثالث يف �أول ال�سلم ال تعرب عن امل�شاركة الفعلية .على الرغم من �أن ال�سلم
مطور للأطفال� ،إال �أنه من املمكن تطبيقه على م�شاركة ال�شباب .لذا ،مت
ا�ستبدال �أن�شطة الأطفال يف الن�ص التايل �إلى �أن�شطة �شباب .لي�س من
ال�رضوري وجودنا على �أعلى درجة من ال�سلم طوال الوقت ،ولكن يجب �أن يهدف
ا�ستخدام ال�سلم �إلى جتنب الدرجات ال�سفلى منه ،وهي م�ستويات امل�شاركة
الأقل ،و�أن نفكر بطرق لإ�رشاك ال�شباب يف �صنع القرار .ميكن تو�ضيح الدرجات
املختلفة لل�سلم كما يلي:25

من امل�شاكل الأخرى التي تواجهها منظمات ال�شباب غري احلكومية �صعوبة
�إمتام امل�شاريع املتعددة الثقافات خالل فرتات جتدد �أعمال العنف والتي قد تدمر
�أعمال متت بني جمموعات �شبابية يف جمتمعات خمتلفة وا�ستغرقت عدة
�أ�شهر .ناهيك عن القيود على التمويل حيث تعتمد الأن�شطة يف الغالب على
قرو�ض الت�ضامن اخلارجية ،وال�سيما الأوروبية (املفو�ضية الأوروبية ،واملنظمات
الدولية ،وال�سفارات ،وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،الخ).
 23درا�سات عن �سيا�سات ال�شباب يف الدول املتو�سطية ال�رشيكة :لبنان ،كمال راربو ،متوفرة يف
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/EMlibrary/emeducpub/EMyouthpolicies

 24منوذج هارت يف احلقيقة ن�سخة معدلة من «�سلم م�شاركة املواطن» الذي و�ضع من قبل �شريي �أرن�ستاين وظهر يف
مقالة يف جملة اجلمعية الأمريكية للتخطيط ()1968
 25الر�سمة والو�صف املخت�رص للدرجات منwww.freechild.org/ladder.htm :
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وتاليا �رشح مل�ستويات امل�شاركة ال�شبابية بد�أ من امل�ستوى الأعلى للم�شاركة:

É¡¡Lƒj äGQGôb 7
πeÉc πµ°ûH ÜÉÑ°ûdG
ácÎ°ûe äGQGôb 6
ÜÉÑ°ûdG ™e QhÉ°ûJ 5
ÜÉÑ°ûdG ∞«∏µJ 4

ácQÉ°ûŸG ΩóY

 7.قرارات يوجهها ال�شباب ب�شكل
كامل ،يف هذه اخلطوة يبد�أ ال�شباب
بالعمل ويتم �إ�رشاك الرا�شدين فقط
يف �أدوار الدعم.

á«HÉÑ°ûdG ácQÉ°ûŸG º∏°S

 8.العدالة واالن�صاف يف اخذ القرارات،
يف هذا امل�ستوى يكون العمل �صادر
عن ال�شباب بالكامل واتخاذ القرارات
م�شرتكة مع الرا�شدين .فت�سهم
هذه ال�رشاكة يف متكني ال�شباب ومن
خاللها ي�ستطيعون الو�صول �إلى
اخلربات احلياتية للرا�شدين والتعلم
منها.

±É°üfGh ádGóY 8
‘ äGQGô≤dG òNCG

ájõeQ ácQÉ°ûe 3
)(ácQÉ°ûª∏d ≈fOC’G ó◊G
á«∏µ°T ácQÉ°ûe 2
)(ácQÉ°ûŸG ΩóY
ÖYÓJ 1
ÜÉÑ°ûdG ¥ƒ≤ëH

 6.القرارات م�شرتكة ،يحدث ذلك
عندما يبد�أ الرا�شدون العمل ويتم
م�شاركة ال�شباب يف �صنع القرار.
 5.الت�شاور مع ال�شباب ،حتدث هذه
اخلطوة عندما يعطي ال�شباب الن�صح
لعمل ما يديره الرا�شدون .يتم اطالع ال�شباب عن كيفية ا�ستخدام مدخالتهم
وعن نتائج القرارات التي ي�صنعها الرا�شدون.

((1994 ¿hôNBGh äQÉg äôHhQ øe (2011) öûà«∏a ΩOBG √óYCG

 4.تكليف ال�شباب ،حتدث هذه اخلطوة عندما يتم تعيني ال�شباب ب�أدوار معينة
وتزويدهم باملعلومات عن كيفية و�أ�سباب �إ�رشاكهم.
وتتمثل فئات عدم امل�شاركة يف:
 3.امل�شاركة الرمزية (احلد الأدنى للم�شاركة) ،عندما يظهر �أن ال�شباب مينحون
�صوتا ً ولكن يف احلقيقة ال يوجد لديهم خيار �أو خيارهم حمدود فيما يفعلون
�أو كيف ي�شاركون.
 2.امل�شاركة ال�شكلية (عدم امل�شاركة) ،عندما ي�ستخدم ال�شباب للم�ساعدة
يف دعم ق�ضية بطريقة غري مبا�رشة ن�سبياً ،على الرغم من �أن الرا�شدين ال
يدعون �أن الق�ضية م�ستوحاة من ال�شباب ويكون دور ال�شباب يف هذه احلالة
ّ
�شكليا ال �أكرث.
 1.التالعب بحقوق ال�شباب ،عندما ي�ستخدم الرا�شدون ال�شباب لدعم ق�ضايا
معينة ويتظاهرون �أن الق�ضايا م�ستوحاة من ال�شباب.
بتطبيق هذا النموذج على م�شاركة ال�شباب يف �صنع القرار ال�سيا�سي على
م�ستوى احلكومة املركزية ،نرى �أنه لي�س من ال�صعب كثريا ً فهم ا�ستخدام

„الرمزية“ �أو „الزخرفية“ من قبل الرا�شدين الذين ال يهتمون كثريا ً مب�شاركة
ال�شباب �أو لي�س لديهم املعرفة الكافية يف ذلك .مثال على ذلك عندما يتم
دعوة جمموعة من ال�شباب بتدريب �أو حت�ضري قليل �أو معدوم حل�ضور م�ؤمتر
را�شدين عايل امل�ستوى وذلك فقط لإظهار وجودهم يف احلدث .مثال �آخر يف
منا�سبات يتم الطلب فيها من ال�شباب �إعطاء الر�أي وال يكون يف النية �أخذ
�أفكارهم على حممل اجلد.
ً
على م�ستوى احلكومة الوطنية ،نادرا ما ت�صل م�شاركة ال�شباب� ،إن وجدت
�أ�صالً� ،إلى الدرجات العليا من ال�سلم .ال يجب �أن يكون ذلك مفاجئاً ،حيث
�أن احلكومة كثريا ً ما ت�أخذ املبادرة ال�ست�شارة ال�شباب �أو منظمات ال�شباب يف
ق�ضايا من م�س�ؤوليتها �أو تود �أن يكون لها الكلمة الأخرية فيها (مثال عندما
تطور احلكومة خطة عمل جديدة لتوظيف ال�شباب وتدعو جمل�س ال�شباب
الوطني للم�ساهمة ب�آرائهم ومقرتحاتهم كتابيا ً وقبل موعد حمدد) .مبا �أن �أية
حكومة وطنية م�س�ؤولة عن القرارات ال�سيا�سية ،من ال�صعب تخليها عن
�سلطتها النهائية يف اتخاذ القرارات لل�شباب �أو ممثليهم من املنظمات .لذا،
تتذبذب م�شاركة ال�شباب على هذا امل�ستوى بني الدرجات �أربعة وخم�سة ويف
منا�سبات قليلة ت�صل �إلى امل�ستوى ال�ساد�س.
يف احلقيقة ،قد ترغب احلكومة على امل�ستوى البلدي يف جتربة م�شاركة ال�شباب
على �أعلى درجات ال�سلم ،ولكن يجب �أن ن�سعى على امل�ستوى الوطني (والذي
يعني منظمات ال�شباب غري احلكومية �أو جمال�س ال�شباب �إن وجدت على
م�ستوى احلكومة املركزية) ال�ست�شارة ال�شباب دائما ً يف الق�ضايا التي مت�سهم
واحل�صول على ال�ضمانات ب�أن يتم �إعطاء وزن لآرائهم عند اتخاذ القرارات .قد
ي�صعب الطلب من احلكومة ال�سماح لل�شباب ب�صنع القرارات ال�سيا�سية
اخلا�صة ب�ش�ؤونهم لأن ذلك يرتتب عليه عقبات يف املوازنة وا�ضطرار احلكومة
لتنفيذ هذه القرارات .لكن دعونا ن�ستعر�ض بع�ض الأمثلة عن كيفية ممار�سة
احلكومة مل�شاركة ال�شباب على امل�ستوى الوطني عند تطوير ا�سرتاتيجية
�شباب وطنية �أو تطبيق �سيا�سات �شباب وطنية.
� 4.3.2أمثلة على م�شاركة ال�شباب على امل�ستوى الوطني
يلخ�ص باب  5كيفية جعل م�شاركة ال�شباب عن�رصا ً مركزيا ً يف تطوير
ا�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية .كما لن ننفق الكثري من الوقت وامل�ساحة على
تغطية هذه اخلطوات بل نلخ�صها يف ب�ضعة نقاط:
• على منظمات ال�شباب غري احلكومية امل�شاركة يف الندوات /امل�ؤمترات التي
ت�ضع اخلطوط العري�ضة لأولويات و�أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
• يجب �إ�رشاك منظمات ال�شباب غري احلكومية يف املجموعات التوجيهية
وجمموعات العمل املختلفة والأجزاء الأخرى لهيكل تطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب.
• يجب ا�ست�شارة ال�شباب مبا�رشة من خالل املوائد امل�ستديرة �أو �أن�شطة �أخرى
يتم تنظيمها خ�صي�صا ً لل�شباب وتنفذ على امل�ستوى املحلي.
هناك عدة طرق ل�ضمان م�شاركة ال�شباب على املدى البعيد خالل فرتة تنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،وهي عبارة عن الأن�شطة وامل�س�ؤوليات اليومية
لوزارة ال�شباب.
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�أحد طرق �إ�رشاك منظمات ال�شباب غري احلكومية يف تطبيق اال�سرتاتيجية
يكمن يف تخ�صي�ص متويل �أو منح حمددة ت�ستخدم للقيام ببع�ض التدابري يف
ا�سرتاتيجية �أو خطة عمل ال�شباب .قد تكون تنظيم دورات تدريبية عن موا�ضيع
حمددة مثل :كيف تتمكن منظمات ال�شباب من اتخاذ التدابري الالزمة لإدماج
ال�شباب وم�شاركتهم وحقوق الإن�سان؟ (مت تنفيذ عدة �أن�شطة يف �إطار احلملة
الأوروبية „الكل خمتلف -الكل مت�ساو“ يف ( 2007و )2008يف جميع �أنحاء
�أوروبا ويعد ذلك مثال جيد يف هذا امل�ضمار .وهناك حركة “ال خلطاب الكراهية”
ومناداتها لل�شباب الن�شطاء عرب الإنرتنت لتطوير كفاءتهم ملحاربة العن�رصية
والتمييز) .يعد �أ�سبوع �أ�صوات ال�شباب العرب 26مثاال ً عن الت�شجيع العملي
للحوار والنقا�ش وله �أهمية خا�صة يف احلاالت التي ال يتم فيها ممار�سة احلريات
الأ�سا�سية للتعبري وتكوين اجلمعيات.
طورت بع�ض منظمات ال�شباب غري احلكومية خربات خا�صة يف التعلم غري
الر�سمي والق�ضايا البيئية والعمل مع الأقليات �أو الفئات الأقل حظا ً من
ال�شباب .قد تتمكن هذه املنظمات من تنظيم �أن�شطة تدريبية �أو تدابري �أخرى
لتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شباب بو�سائل �أرخ�ص �أو �أكرث كفاءة من احلكومة .لذا،
ملاذا ال يتم „اال�ستعانة مب�صادر خارجية“ والقيام بهذه الأن�شطة من خالل
منظمات ال�شباب غري احلكومية وتقوية ومتكني امل�ؤ�س�سات يف ذات الوقت؟
هناك طرق عديدة ت�ستطيع احلكومة من خاللها م�أ�س�سة م�شاركة ال�شباب
يف ال�سيا�سات -يف التنفيذ امللمو�س للإ�سرتاتيجية ويف عمل احلكومة امل�ستمر
لتح�سني و�ضع ال�شباب .هناك فرق كبري يعتمد على وجود جمل�س �شباب وطني
�أو عدم وجوده يف دولة ما.
�إن وجود جمل�س �شباب وطني م�ستقل (املظلة ال�رشعية ملعظم منظمات
ي�سهل احلوار بني منظمات ال�شباب واحلكومة .هناك
ال�شباب الوطنية يف الدولة)
ّ
عدة طرق ت�ضمن من خاللها احلكومة م�شاركة ال�شباب وذلك بالتعاون الأف�ضل
مع جمال�س ال�شباب .فيما يلي بع�ض الأمثلة واملمار�سات اجليدة على ذلك:
• توفري جمل�س وطني لل�شباب مبنحة �إدارية لتغطية تكاليف ا�ستئجار املكتب،
والهاتف و�أجهزة التكنولوجيا ،و�أجور العاملني ،وامل�صاريف اجلارية ،مما ميكن
ّ
�سيمكن هذا املنظمة من
من احلفاظ على م�ستوى جيد من الإدارة.
احل�صول على ا�ستقرار �أف�ضل والتعبري عن �آرائها بفعالية �أعلى وب�صورة
م�ستمرة ،وت�صبح بذلك �رشيك موثوق للحكومة.
• دعوة الوزارة وجمال�س ال�شباب بع�ضها البع�ض لتبادل املعلومات عن ال�ش�ؤون
احلالية التي تهم الطرف الآخر واحلفاظ على عالقات عمل جيدة بني
الطرفني .يجب �أن تعقد مثل هذه االجتماعات -على �سبيل املثال كل
�ستة �أ�شهر -يف جو غري ر�سمي وتت�ضمن عدد من موظفي الوزارة املعنيني
ب�ش�ؤون ال�شباب بالإ�ضافة �إلى جمل�س �إدارة وموظفي جمل�س ال�شباب.
• �أن يعرب جمل�س ال�شباب الوطني عن �آرا�ؤه اجتاه الق�ضايا الأ�سا�سية التي مت�س
ال�شباب كلما ظهرت ،و�أن يقرتح تدابري جديدة للتحديات القائمة.
• ت�شجيع الوزارات الأخرى وب�شدة على االت�صال مبجل�س ال�شباب الوطني
عندما يخاطبون ق�ضايا مت�س ال�شباب.
• �إ�رشاك جمل�س ال�شباب يف جلنة االختيار التي تنتقي م�شاريع منظمات
ال�شباب غري احلكومية والتي �ستح�صل على منح مالية من احلكومة.
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• ت�أ�سي�س برنامج مندوبي ال�شباب داخل وزارة اخلارجية .يجب تعيني مندوبي
�شباب بعد تر�شيح جمل�س ال�شباب الوطني ك�أع�ضاء ر�سميني يف وفد
الدولة املر�سل �إلى اجلمعية العمومية للأمم املتحدة .27كذلك يجب تعيني
مندوبي ال�شباب جلل�سات �أخرى �أو اجتماعات هامة ملختلف منظمات الأمم
املتحدة ،وملنظمات دولية �أخرى ،حيث يلزم �أو حيث تتبع مثل هذه املمار�سة.
• يف حال عدم وجود جمل�س �شباب ،على احلكومة دعم جهود منظمات
ال�شباب لت�أ�سي�س مثل هذه الهيئة .من ال�رضوري �أن تبادر منظمات ال�شباب
بت�أ�سي�س جمل�س وطني لل�شباب و�أال يتم ت�أ�سي�سه كنتيجة لت�أثري �أو �ضغط
من احلكومة.
• �أحد طرق ا�ست�شارة احلكومة لل�شباب واحل�صول على مدخالت املنظمات
ال�شبابية ،بغ�ض النظر عن وجود جمل�س وطني لل�شباب �أو عدم وجوده،
يتمثل يف تنظيم م�ؤمتر �شباب �سنوي يجمع ممثلي منظمات ال�شباب ،باحثي
�ش�ؤون ال�شباب ،الوزارة امل�س�ؤولة عن ق�ضايا ال�شباب ،وكذلك الوكاالت
احلكومية املختلفة والوزارات .الغاية من مثل هذا امل�ؤمتر (والذي قد ميتد
ليومني �أو �أكرث) هو ت�شجيع احلوار بني منظمات ال�شباب غري احلكومية ،وبني
هذه املنظمات واحلكومة ،و�إعطاء ال�شباب الفر�صة لإعطاء مدخالتهم يف
عمليات احلكومة املختلفة .ميكن �إيجاد مقيا�س هام للثقة والتي �ستفيد
العالقات امل�ستقبلية بني قطاع منظمات ال�شباب غري احلكومية واحلكومة
من خالل توفري امل�ؤمتر للمكان والزمان املالئمني لإجراء احلوار املبا�رش بني
القيادة ال�سيا�سية امل�س�ؤولة عن ق�ضايا ال�شباب وممثلي منظمات ال�شباب
غري احلكومية .تنظيم مثل هذا امل�ؤمتر ي�صبح �أكرث �أهمية يف حال عدم وجود
جمل�س وطني لل�شباب وذلك لتوفريه الو�سائل ال�ست�شارة ال�شباب.
• طريقة �أخرى ل�ضمان م�شاركة ال�شباب ،مع وجود جمل�س وطني لل�شباب �أو
عدم وجوده ،هي تعيينهم ك�أع�ضاء يف جلان م�ستقلة �أو جمموعات خرباء
للبحث يف ق�ضية معينة �أو تقدمي الن�صح للحكومة يف جمال حمدد من
ال�سيا�سات .عادة يكون متثيل ال�شباب ناق�ص يف مثل هذه اللجان ،ولكن
ال�شباب خرباء جمتمعهم وي�شكلون �رشيحة كبرية منه ،ويجب �شمولهم
يف مثل هذه اللجان وجمموعات اخلرباء حتى لو مل يخاطبوا ق�ضايا ال�شباب
حتديداً.
• �أ�س�ست عدد من احلكومات جلان تقدم لها الن�صح حول كيفية توزيع املنح
(منح �إدارية ومنح م�شاريع) التي تعطيها الدولة ملنظمات ال�شباب غري
احلكومية .لهذه اللجان متثيل قوي من املجل�س الوطني لل�شباب �أو عينة
متثيل من منظمات ال�شباب .الفكرة وراء هذه املمار�سة هي �أن يكون ملمثلي
منظمات ال�شباب ر�أي يف كيفية تخ�صي�ص احلكومة للتمويل للمنظمات
نف�سها .وقد ميار�س املمثلون بع�ض الت�أثري يف �ضمان عدم االقتطاع املجحف
من منح الدولة وخم�ص�صات املوازنة لقطاع ال�شباب.
املبنية على املمار�سات املتبعة لكيفية �ضمان
هذه فقط بع�ض الأمثلة
ّ
احلكومة للم�ؤ�س�سية يف م�شاركة ال�شباب يف �صنع القرار على امل�ستوى
الوطني .ولكن هناك العديد من املمار�سات الأخرى مل�شاركة ال�شباب يف �صنع
القرار احلكومي ،فال تدع هذه القائمة حتد من خيالك! وملزيد من الإلهام،
اكت�شف كيف �أ�رشكت عدة دول ال�شباب ومنظماتهم يف �صنع القرار مبراجعة
املواقع الإلكرتونية ذات ال�صلة.
� 27شارك ما جمموعه  23مندوب �شباب من  16دولة يف اجلمعية العمومية للأمم املتحدة يف 2007
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بع�ض الق�ضايا الهامة التي
يجب معاجلتها عند و�ضع
وتنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية
لل�شباب

يناق�ش هذا الباب ق�ضايا حمددة بناء على
املالحظات الأولية ال�سرتاتيجيات ال�شباب
الوطنية التي يجب معاجلتها عند تطوير وتنفيذ
ا�سرتاتيجية �شباب وطنية .بع�ض هذه التحديات
عام وينطبق على �أية دولة ،بينما بع�ضها
الآخر يخ�ص الدول التي تواجه نق�ص يف موروث
�سيا�سات ال�شباب عرب القطاعية والتي طورت
يف جمتمع مدين قوي ينظر لل�شباب على �أنهم
مورد.
�إذا بادرت احلكومة بتطوير ا�سرتاتيجية �شباب
وطنية ،فال بد من توفر التزام وا�ضح و�صدق من
البداية لو�ضع خطة واقعية تت�ضمن املوازنة
ّ
متكن من تنفيذ اال�سرتاتيجية .يجب �أال
التي
ي�صبح تطوير خطة ب�أهداف بعيدة املدى عذرا ً
لعدم القيام ب�أي �شيء!
بالن�سبة لتنفيذ اال�سرتاتيجية ،هناك للأ�سف
العديد من اخلطط واال�سرتاتيجيات يف عدة
جماالت �سيا�سية مل تتجاوز مرحلة ال�صياغة.
�ضمان �أن اخلطة واقعية ،وجود ال�رشكاء املنا�سبني،
وتوفر م�ستوى كاف من امللكية ،عوامل هامة يف
جناح اال�سرتاتيجية.
 5.1مناذج �سيا�سات وتنمية ال�شباب
يت�أثر النهج الدويل لتنمية ال�شباب بعدة مناذج
�شائعة مثل� :أ) منوذج ر�أ�س املال الب�رشي ،ب) منوذج
التحول الدميغرايف ،ج)النهج املبني على احلقوق،
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د) منوذج �إق�صاء ال�شباب .تتبع غالبية دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقياا لنهج
املبني على احلقوق لأنه �إطار املفاهيم الأ�سا�سي ل�سيا�سات الأمم املتحدة
للتنمية الذي ّ
يركز على االعرتاف بحقوق املهم�شني وامل�ستبعدين من التنمية
باالعتماد على املقايي�س الدولية حلقوق الإن�سان ،كما ي�سعى لتحليل م�شاكل
التنمية ويعتمد على االفرتا�ض ب�أن �إحراز الدولة للتقدم امل�ستدام ال ميكن �أن
يتم بدون االعرتاف مببادئ حقوق الإن�سان .بينما يعد هذا النهج التنموي جمدي
لبع�ض دول �آ�سيا و�أمريكا الالتينية حيث يتدنى م�ستوى التعليم خ�صو�صا ً
بني ال�شباب عنه يف الكثري من الدول العربية ،تبينّ بع�ض نتائج الأبحاث �رضورة
انتقال بع�ض دول جنوب املتو�سط �إلى منوذج �إق�صاء ال�شباب .2يك�شف هذا
الفعالة يف
النموذج عن التغا�ضي عن ال�شباب و�إق�صائهم من امل�ساهمة
ّ
املناحي املختلفة للحياة االقت�صادية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية وعدم متكنهم
من احل�صول على املوارد املالية واملادية مما يعيق حتقيقهم لالكتفاء االقت�صادي.

�ساد�ساً ،تزيد ا�سرتاتيجية ال�شباب من جودة املقايي�س املتبعة للو�صول �إلى
�أهداف ال�سيا�سات .متكن اال�سرتاتيجية من التخطيط امل�سبق وعمل الرتتيبات
الالزمة للأن�شطة امل�ستقبلية ،و�إ�رشاك �أف�ضل اخلرباء وتطوير الأبحاث الالزمة.
هناك العديد من الأمثلة تثبت �أن امل�شاركة الفاعلة لل�شباب يف جميع املراحل
توجد حلول �أف�ضل لل�شباب �أنف�سهم.
�أخرياً ،ال يجب اعتبار �سيا�سات ال�شباب غاية بحد ذاتها ،ولكن يجب النظر �إليها
على �أنها مكون حموري يف ا�سرتاتيجية بعيدة املدى ،مدفوعة بالإ�رصار على
الو�صول �إلى م�ستوى حياة �أف�ضل لل�شباب :حتريك و�ضع ال�شباب من نقطة
�أ �إلى نقطة ب .يت�ضمن ذلك جت�سيد ال�سيا�سات مل�ستوى معتدل من املرونة
والقابلية للتعديل ،والدميومة ،و�أن ت�ستهدف �إطار زمني متفق عليه م�سبقا ً
لأن ال�شباب كمفهوم وفئة من ال�سكان ميتازون بالديناميكية والتطور ،وعلى
ال�سيا�سات �أن تراعي ذلك.

 5.2ملاذا نحتاج ل�سيا�سات وطنية لل�شباب؟
دعونا نو�ضح يف البداية ملاذا ن�ؤمن ب�أن ا�سرتاتيجية ال�شباب مهمة وت�ؤثر يف
حتقيق �سيا�سات ال�شباب.
يعد تطوير ا�سرتاتيجية مرتابطة تتبع اخلطوط املو�ضوعة يف هذا الدليل �أمر
هام لعدة �أ�سباب� .أوالً ،من الوا�ضح �أنها ت�ضمن توفّر خطة متو�سطة �إلى
بعيدة املدى لتح�سني و�ضع ال�شباب وغايات حمددة ومقايي�س لكل هدف .بينما
ي�صعب الو�صول �إلى هذه الأهداف
تطبيق �سيا�سات ال�شباب ب�صورة منفردة
ّ
(يف حال مت تعريف الأهداف بو�ضوح).
ت�ضمن �سيا�سات ال�شباب م�شاركتهم :اال�سرتاتيجية املطورة ب�شكل جيد
ت�ضمن �أن ال�شباب ومنظمات ال�شباب غري احلكومية ا�شرتكوا يف �صياغة
ال�سيا�سات ،والتطبيق ،والتقييم يف قطاعات ال�سيا�سات املختلفة ،ومبا يتما�شى
مع املمار�سات الدولية الرا�سخة والتي مت و�ضعها يف املعاهدات واالتفاقيات.
ثالثاً ،جتعل اال�سرتاتيجية ال�سيا�سات �أكرث مرونة .متكن ال�سيا�سات الوطنية من
ترتيب الأولويات بني الغايات املختلفة وقيا�س تطبيق �سيا�سات ال�شباب .كما
متكن من تطويع ال�سيا�سات ح�سب الظروف ال�سيا�سية والتعامل ا�سرتاتيجيا ً
مع زيادات �أو تخفي�ضات املوازنة.
رابعاً� ،إن تطوير ا�سرتاتيجية يخلق ملكية �أو�سع ل�سيا�سات ال�شباب .من
الطبيعي �إ�رشاك عدة وزارات وهيئات حكومية تخاطب مناحي ال�سيا�سات التي
مت�س ال�شباب خالل مرحلة تطوير اال�سرتاتيجية ،كذلك �أ�صحاب امل�صلحة الذين
قد يلعبوا دورا ً هاما ً يف مرحلة التنفيذ ،كما يجب �إ�رشاك احلكومة املحلية.
خام�ساً� ،إن �ضمان وجود بُعد عرب قطاعي ل�سيا�سات ال�شباب ي�صبح �أ�سهل
بوجود اال�سرتاتيجية� ،إن نهج و�ضع �سيا�سة منفردة ال ي�سمح بتن�سيق العمل
يف عدة جماالت ويف عدة قطاعات يف نف�س الوقت ،مثل ال�صحة ،التعليم،
التوظيف ،و�أن�شطة �أوقات الفراغ .متكن اال�سرتاتيجية من تطوير �سيا�سات
�شباب متكاملة.

 5.3امللكية
ميكن القول �أن �أكرب حتدي يف تطوير ا�سرتاتيجية �شباب وطنية هو �ضمان ملكية
حملية وا�سعة� .إن �ضمان ملكية وا�سعة للإ�سرتاتيجية داخل احلكومة ويف
منظمات ال�شباب غري احلكومية �أمر هام للغاية ل�ضمان تطبيق اال�سرتاتيجية.
ميكن تعيني جمموعة �صغرية من اخلرباء الدوليني لإنهاء اال�سرتاتيجية كاملة
خالل �أ�سابيع وتوزيع م�س�ؤوليات التنفيذ على عدة وزارات ،ولكن عندها تفتقر
الوزارات �إلى ح�س امل�س�ؤولية اجتاه اال�سرتاتيجية نتيجة هذا „الإ�صالح ال�رسيع“،
ولن يهتموا لنجاحها �أو ف�شلها .كذلك� ،إذا مل ت�شعر منظمات ال�شباب غري
احلكومية مبلكية اال�سرتاتيجية �أو خطة العمل� ،ست�ساهم ب�صورة �أقل يف
جناحها .كيف لنا �إذا �أن ن�ضمن ملكية حملية قوية؟
يوجد كلمتان مهمتان ب�شكل خا�ص عند احلديث عن امللكية :امل�س�ؤولية
واالهتمام .عندما تكون وزارة �أو وكالة حكومية معينة م�س�ؤولة عن عمل
حمدد ولكن لي�س لديها االهتمام يف التنفيذ ب�أي �شكل من الأ�شكال ،ال
ن�ضمن وقتها �أن املهام �ستتحقق .من جهة �أخرى ،و�إذا كان عند نف�س الوكالة
االهتمام بتنفيذ العمل لأنه مهم �أو طارئ ،ولكن لي�س لديها امل�س�ؤولية �أو
ال�سلطة على ذلك ،قد ن�صل �إلى نف�س النتيجة .عند توفر امل�س�ؤولية واالهتمام
معا ً لإجناز الأعمال ،ي�صبح احتمال التنفيذ �أعلى .ال�سبب يف ذلك هو تطوير
الوزارة �أو الوكالة لاللتزام لإجناز الأعمال ،وهو هام ل�ضمان تطبيق اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب.

 28ينفذه مركز ولفن�سون يف معهد بروكينغز كما قال جاد �شعبان .2009 ،ال�شباب والتنمية يف الدول العربية :احلاجة
�إلى درا�سات �رشق �أو�سطية خمتلفة .متوفر يفhttp://www.tandfonline.com/loi/fmes20 :

 5.3.1ملكية احلكومة
ل�ضمان ملكية احلكومة ،البد من حتديد اجلهة احلكومية امل�س�ؤولة عن تطوير
وتنفيذ ا�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية �أوالً .قد يبدو ذلك بديهيا ً لكن احلقيقة
�أن هناك العديد من الأمثلة ال�سرتاتيجيات �شباب وطنية كان التزام احلكومات
اجتاهها غام�ضا ً ومل يتم حتديد جهة حكومية م�س�ؤولة .الر�سالة هنا هي:
ال تبد�أ عملية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب �إذا مل يتم تعيني �سلطة
حكومية م�س�ؤولة ولديها احلافز لقيادة العملية .يف هذا ال�سياق„ ،الهيئة
احلكومية“ تعني الوزارة امل�س�ؤولة ب�شكل رئي�سي عن ال�شباب .حتى لو كانت
�ش�ؤون ال�شباب على م�ستوى الأعمال اليومية م�سيرّ ة من مديرية �أو �أمانة ،ال بد
من �أن ت�أخذ الوزارة الدور القيادي يف تطوير اال�سرتاتيجية احلكومية.
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ثانياً ،يجب �أن يتوفر لدى الوزارة امل�س�ؤولة عن تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب
فريق من اخلرباء يتم تعيينهم للم�ضي بالعملية كمهمة رئي�سية ،وير�أ�سهم
املن�سق الوطني (انظر ق�سم  .)6.4يجب �أن يكون املن�سق الوطني من كبار
املوظفني �إن �أمكن ،نائب وزير �أو �سكرتري دولة� -شخ�ص لديه النفوذ والقدرة
على اتخاذ القرارات الهامة وي�ستطيع االت�صال بالوزراء عند اللزوم� .إن وجود
جمموعة خرباء يتحملون م�س�ؤولية تطوير اال�سرتاتيجية ويديرهم �شخ�ص
لديه القدرة على ت�سيري العملية �سيكون حتما ً �أمر بالغ الأهمية يف �إيجاد
ديناميكية �إيجابية لدى املجموعة و�شعور مبلكية العملية.
ثالثاً ،يجب �أن نتذكر �أن ال�سيا�سات لها طابع عرب قطاعي .لذا �ستحتاج �إلى
موارد لتنفيذها يف جماالت تندرج حتت م�س�ؤوليات الهيئات احلكومية املختلفة.
بذلك ي�صبح من ال�رضوري �إ�رشاك جميع الوزارات التي تعالج الق�ضايا املتعلقة
بال�شباب� .إن �ضمان تو�سيع امللكية لت�ضم جميع ال�سلطات احلكومية حتدي
حقيقي .تطوير جمموعة عمل م�شرتكة بني الوزارات �أو جلنة ت�ضم كبار املوظفني
من غري ال�شخ�صيات ال�سيا�سية �أمر �رضوري .حاول قدر الإمكان �أن ت�رص على
تكوين جمموعة عمل �صغرية يف كل وزارة معنية بعملية تطوير ا�سرتاتيجية
ال�شباب الوطنية ،بدل من ترك امل�س�ؤولية لل�شخ�ص املعني يف جمموعة العمل
الوزارية امل�شرتكة� .سيكون من ال�صعب �إيجاد ملكية للعملية يف عدة وزارات
�إذا كان هناك �شخ�ص واحد معني بها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعلن احلكومات
عن �صعوبة التعاون مع منظمات ال�شباب بدون تردد ،فب�سبب „التغري املتتابع“
للقادة ال�شباب ال ميكن �ضمان وجود نف�س الأ�شخا�ص الذين يح�رضون جميع
اجتماعات الوزارات امل�شرتكة .ويعترب ذلك هاما ً على الرغم من �أن الوزارات قد متر
بفرتة تعديالت حكومية وذلك لأن الأفراد �سيقومون ب�إن�شاء روابط �شخ�صية
وديناميكية عمل مع املجموعة ،والذي يف�ضل حدوثه لتح�سني ملكية
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب يف الوزارات املختلفة املمثلة يف املجموعة.
رابعاً ،بناء قدرة احلكومة ملخاطبة �ش�ؤون ال�شباب يولد امللكية .وينطبق هذا
على م�ؤ�س�سات احلكومة والوزارات املختلفة� .إن �إ�رشاكهم يف جمموعات العمل
القطاعية ول�سيا�سات حمددة ي�صبح بذلك �أولوية.
خام�ساً ،ح�صول اال�سرتاتيجية على اهتمام �إيجابي من الإعالم قد ي�ساعد
يف ت�شجيع امللكية� .إذا وجد ال�سيا�سيون وكبار �صناع القرارات ال�سيا�سية
�أن العملية جتذب الإعالم (املرئي وامل�سموع واملقروء) �سيجدونها �أكرث �أهمية
كذلك� .سيخ�ص�صون الوقت واالهتمام لها �أكرث .هذا �أمر جيد ،لكن ال ينم
بحد ذاته عن امللكية .مينح اهتمام الإعالم جميع امل�شرتكني بالعملية �شعور
ب�أهمية عملهم ،وي�ضيف م�ستوى من الإحلاح على العمل ،فهناك من يهتم
باال�سرتاتيجية التي نعمل على تطويرها! وهذا يخلق امللكية.
�أخرياً ،من ال�رضوري �إ�رشاك �أعلى امل�ستويات ال�سيا�سية لتو�سيع ملكية احلكومة
للعملية قدر الإمكان� .أحد الطرق لذلك هو ت�أ�سي�س نوع من �آليات �إ�صدار
التقارير للوزير امل�س�ؤول عن ق�ضايا ال�شباب �أو رئا�سة الوزراء (ح�سب الهيكل
ال�سيا�سي للبلد)� .سيزيد هذا من مكانة العمليات اخلا�صة باال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب .بالإ�ضافة �إلى �إ�رشاك الوزير امل�س�ؤول عن ال�شباب والوزراء
املعنيني الآخرين يف فعاليات معينة ،مثل املحا�رضات وامل�ؤمترات املتعلقة بتطوير
اال�سرتاتيجية ،مما �سي�ضيف ح�س بامل�س�ؤولية واالهتمام وامللكية ،ولي�س هذا
فح�سب ،بل �سيخلق �شعور بالأهمية ويرفع من الدافع لدى جميع املعنيني
بالعملية.

 5.3.2ملكية منظمات ال�شباب غري احلكومية
�إن تو�سيع ملكية منظمات ال�شباب غري احلكومية هام لأ�سباب وا�ضحة.
�سرتغب �أية حكومة يف احل�صول على �إقرار قوي لإ�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية
من قبل الفئة الرئي�سية من �أ�صحاب امل�صلحة املت�أثرة باال�سرتاتيجية� .إذا
مل يكن ملنظمات ال�شباب غري احلكومية �أية ملكية يف ا�سرتاتيجية ال�شباب
الوطنية �سي�شعرون بعدم االكرتاث ويعتقدون �أنها غري هامة .وقد ال يرغبون يف
امل�ساهمة يف التنفيذ ولن يتحدثوا ب�إيجابية عن اخلطة للدوائر االنتخابية التي
ميثلونها والتي يعملون على حماية م�صاحلها :ال�شباب .و�أكرث �أهمية� ،أنه يف
حال عدم وجود �أية ملكية لدى منظمات ال�شباب غري احلكومية �سي�ستخفون
ب�أي تطور �إيجابي.
كيف لنا �إذن �أن ن�ضمن ملكية قوية من منظمات ال�شباب غري احلكومية جتاه
عمليات اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب؟ الإجابة الوا�ضحة واملبا�رشة لذلك هي:
م�شاركة ال�شباب� .إن دعوة منظمات ال�شباب لأخذ دور يف تطوير ا�سرتاتيجية
وطنية لل�شباب منذ مرحلة التخطيط �سي�ساعد ال�شباب يف تنمية ح�س
امل�س�ؤولية واالهتمام .ال تنتظر حتى يتم بلورة غايات اخلطة ثم ت�رشك منظمات
ال�شباب -عليك �إ�رشاكهم منذ البداية!
�إذا كان للبلد جمل�س �شباب م�ستقل معرتف به كمظلة جلميع منظمات
ال�شباب غري احلكومية ،قد ال يكون �إ�رشاك ال�شباب منذ البداية �أمرا ً معقداً� .إذا
مل يوجد جمل�س �شباب وطني� ،أو �إذا نظرت �إليها احلكومة �أو املجتمع ب�شكل
عام على �أنها بدون م�صداقية ،على احلكومية الو�صول ملنظمات ال�شباب
غري احلكومية من خالل الإعالم الوطني وو�سائل الإعالم االجتماعية وطرق
�أخرى لإ�رشاك منظمات ال�شباب غري احلكومية .وحتى مع وجود جمل�س وطني
لل�شباب ،يجب �أن يكون لدى احلكومة نهج وا�سع لدعوة منظمات ال�شباب غري
احلكومية للمحا�رضات وامل�ؤمترات ،وكذلك جمموعات العمل واللجان �أو عمل
اال�ست�شارات املفتوحة والتي تكون جزء من عملية تطوير ال�سيا�سات الوطنية
لل�شباب.
يجب احلذر من مالحظة واحدة فيما يخ�ص مدى م�شاركة قطاع ال�شباب غري
احلكومي :ال تعطي عملية تطوير اال�سرتاتيجية برمتها ملنظمات ال�شباب،
بحيث ت�سيطر على جميع جوانب التخطيط وتبقي جمال حمدود ملمثلي
احلكومة و�أ�صحاب امل�صلحة للم�شاركة .قد تبدو مثل هذه املالحظة يف
غري مكانها ،لأنه غالبا ً يحدث العك�س :ال يتم �إ�رشاك منظمات ال�شباب غري
احلكومية ب�صورة كافية .وعلى العموم ،توجد حاالت �شعرت فيها منظمات
ال�شباب غري احلكومية مبلكية قوية لعملية تطوير ا�سرتاتيجية ال�شباب بحيث
�أبعدت موظفي احلكومة وجعلتهم يفقدوا ح�س امللكية و�أ�صبحت هذه
املنظمات مهيمنة .بعبارة �أخرى :ت�شجيع �أكرب قدر من امل�شاركة وااللتزام من
نطاق متعدد القطاعات يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
قد يكون �أحيانا ً عملية موازنة دقيقة بني ملكية احلكومة وملكية منظمات
ال�شباب غري احلكومية.
� 5.3.3إ�رشاك املنظمات الدولية
قد متار�س املنظمات الدولية ،ووكاالت الأمم املتحدة ،وال�صناديق والربامج،
وفرق العمل امل�شرتكة بني الوكاالت ،واملظالت الدولية ملنظمات ال�شباب،
والأطراف اخلارجية الأخرى ت�أثريا على احلكومة الوطنية لتطوير ا�سرتاتيجية
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وطنية لل�شباب ،مقرتنة مبوارد مالية ممتازة لتطويرها .يف بع�ض احلاالت ،عندما
توافق احلكومة على تطوير مثل هذه اال�سرتاتيجية قد ي�أخذ طرف خارجي دور
رئي�سي �أو هام يف عملية التطوير بحيث ال ت�ستطيع احلكومة احل�صول على
القدر الكايف من امللكية التي متكنها من تنفيذ اال�سرتاتيجية .يف هذه احلالة،
نح�صل على وثيقة ا�سرتاتيجية ح�سنة املظهر تعجز عن حتقيق �أي حت�سني على
حياة ال�شباب .من امل�ؤ�سف وجود الكثري من هذه اال�سرتاتيجيات والتي طورت
حتت �ضغط �أو ت�أثري دويل ومبلكية حمدودة للحكومة .يف مثل هذه احلاالت،
تتكد�س اخلطط على مكاتب احلكومة �أو يف �أدراجها املغلقة.
�أحد �أ�سباب ذلك ،وجود منظمة دولية ت�ساهم مبواردها املالية وخربا�ؤها من
�أجل �أجندة خا�صة �أو تدعم ق�ضية معينة وتقدم التقارير ملموليها �أو مقارها
الرئي�سية .يف هذه احلالة ،تزيد الرغبة يف الت�أثري على حمتوى اال�سرتاتيجي
الوطنية لل�شباب وت�رسيع تطويرها.
ن�صيحة للمنظمات الدولية
فيما يلي بع�ض القواعد الب�سيطة التي يجب �أن تتبعها �أية منظمة دولية
�أو راعي خارجي له عالقة يف عملية تطوير ا�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية،
وذلك ل�ضمان ملكية حملية قوية من قبل احلكومة:
تذكر �أنه كلما كان دورك مبا�رشا ً يف العملية كلما حتديت ملكية احلكومة
للخطة والتزامها بالتنفيذ.
• قم بتوقيع عقد مع اجلهة احلكومية املعنية ،بحيث يتم و�ضع اخلطوط
العري�ضة للم�س�ؤوليات املختلفة للأ�شخا�ص املعنيني ،وحتديد م�ساهمة
احلكومة يف العملية من حيث املوارد املالية والب�رشية.
• جتنب �أخذ دور مبا�رش يف جلنة توجيهية ما �أو �أية هيئة توجيهية م�شابهة
ينظر �إليك فيها ك�أحد الأطراف امل�س�ؤولة.
• اعتمد نهج منظم لدعم تطوير �سيا�سات و�إ�سرتاتيجية ال�شباب ب�صورة
كاملة بغ�ض النظر عن �أهمية ق�ضاياك وتفوي�ضك بالن�سبة �إليك.
• �إذا كنت قد ا�ستعنت بخرباء خارجيني لأخذ دور يف عملية تطوير
ا�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية فعليك �أن تت�أكد من �أنهم على ات�صال
مبا�رش مع الهيئة احلكومية بدال ً منك ،وذلك بقدر الإمكان ،ويف�ضل
ح�صولهم على مكاتب يف مبنى احلكومة.
احرتم اقرتاحات وقرارات احلكومة والتي قد تتعار�ض مع رغباتك ،طاملا �أنها
ال تتعار�ض مع الأهداف العامة لإ�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية.
• عليك قبول رغبة احلكومة يف �إدخال خرباء �أو منظمات خارجية غريك يف
عملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
• تذكر �أن علمية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب هي تدريب لبناء
القدرات و�أن العملية بحد ذاتها قد تكون بنف�س �أهمية املنتج النهائي.
لذا عليك قبول �أن ت�أخذ العملية وقتا ً اطول مما مت توقعه يف الربنامج
الزمني.

 5.4الرتكيز على العملية مقابل الرتكيز على الهدف
يف مقالة عن التدريب على التحمل يف جملة ريا�ضية� ،أكد مدرب ناجح جدا ً
على �أن �سبب جناحه مع طالب ريا�ضة الرتياثلون هو �أنه جنح يف حتويل تركيزهم
من النتيجة �إلى العملية .كانت فل�سفته� :إذا ا�ستمتعت بعملية التدريب،
�ستهتم النتائج بنف�سها.28
يوجد ما نتعلمه من هذا املنظور يف تطويرنا لل�سيا�سات ،خ�صو�صا ً عندما
تت�ضمن �شمول ال�شباب يف عملية �صنع القرار .علينا تذكري �أنف�سنا ب�أنه يف
تطوير �سيا�سات وطنية لل�شباب تكون العملية مهمة بحد ذاتها .العملية
هي تدريب بناء قدرات لكل من احلكومة والقطاع غري احلكومي ،وتت�ضمن بناء
الثقة وعالقات العمل اجليدة بني هاذين القطاعني.
ً
طبعاً ،املنتج النهائي -وثيقة اال�سرتاتيجية -مهم جدا .لكن قد يكون
للعملية التي ن�صل من خاللها �إلى �أ�صحاب امل�صلحة ون�رشكهم يف تطوير
اال�سرتاتيجية �آثار �إيجابية بعيدة املدى .وكما �أكد مدرب ريا�ضة الرتياثلون� ،إذا
�أعطيت العملية االهتمام الكايف� ،ستح�صل �أي�ضا ً على �أف�ضل النتائج .لذا،
عليك �أن تت�أكد من �أن يتم ا�ست�شارة و�إ�رشاك ال�شباب وجمموعات امل�صلحة
الأخرى ب�صورة كافية و�أن كل الق�ضايا التي يجب ت�ضمينها يف اال�سرتاتيجية
خماطبة ب�صورة كافية� .إن �إ�رشاك �أ�صحاب امل�صلحة بال�صورة ال�صحيحة
يتطلب متديد بع�ض املواعيد النهائية وت�أجيل �إمتام وثيقة اال�سرتاتيجية،
واحلفاظ على عقلية منفتحة ونهج مرن .فقط تذكر �أنك �إذا حافظت على
الرتكيز على العملية� ،ستكون على الطريق للو�صول �إلى �أهدافك.
 5.5الثقة وال�شفافية وامل�ساءلة
�إن العملية اجليدة �ستح�سن من الثقة املتبادلة والعالقات بني جمموعات
الأطراف املعنيني املختلفة والوزارات املعنية ،وهذا �أمر ي�صب يف م�صلحة اجلميع
وعلى اجلميع �إدراك ذلك .ومن �أجل بناء مثل هذه الثقة بني اجلهات الفاعلة
يف القطاع غري احلكومي ،من الهام �أن يوفر موظفي احلكومة وال�سيا�سيني
املعنيني بتطوير ا�سرتاتيجية ال�شباب فر�صا كافية لل�شباب ومنظمات ال�شباب
غري احلكومية للم�شاركة� .إن ال�صدق واالنفتاح الكامل وال�شفافية من قبل
ال�سيا�سيني هو مقيا�س لبناء الثقة وله نف�س �أهمية �أن يثبت ال�سيا�سيون،
باملمار�سة ولي�س فقط بالكالم ،م�س�ؤوليتهم عن وعودهم لناخبيهم.
احلفاظ على �شفافية العملية يعني عدة �أ�شياء.
�أوالً :يت�ضمن ذلك ن�رش املعلومات عن العملية ب�أكرب �صورة ممكنة خالل كامل
فرتة �صدورها حول ماذا تتناول اال�سرتاتيجية؟ من ميكن �أن ي�شارك؟ ماذا يحدث
ومتى؟ ملاذا؟ لذا قم با�ستخدام قنوات االت�صال املختلفة مثل� :صفحة على
الإنرتنت ،ر�سائل �إلكرتونية ،الن�رش من خالل ال�صحف ،املجالت ،املذياع� ،أو التلفاز،
�إر�سال بيانات و�أخبار �صحفية للإعالم.
ثانياً :ال�شفافية تدور حول تطوير ون�رش والتم�سك مببادئ توجيهية وا�ضحة،
والتي ت�ضع املعايري لتعيني منظمات ال�شباب غري احلكومية ،واملوظفني،
www.trifuel.com/triathlon/triathlon-training/being-process-focused-vs-results-focused-001475.php 29
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والأع�ضاء يف اللجان ،وجمموعات العمل املختلفة يف عملية اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب� ،أو معايري اختيار وا�ضحة للم�شاريع التي �سيتم متويلها من
منح حكومية حمدودة ،وهكذا .يجب ن�رش �إعالنات ال�شواغر والدعوات لتقدمي
العرو�ض على نطاق وا�سع ،ومبواعيد نهائية كافية لرد املهتمني .يجب �أي�ضا ً
الإعالن عن نتائج عمليات االختيار.
ال�شفافية �أي�ضا ً تعني االنفتاح على التحديات ال�سيا�سية التي تواجهها دولة
ما ونية مواجهتها ب�إ�سرتاتيجية �سيا�سية .من الق�ضايا التي ي�صعب معاجلتها
حقوق الأقليات العرقية واللغوية ،والظروف يف دور الأيتام وذوي الأمرا�ض
العقلية ،وال�شباب الذين يواجهون التحديات اجل�سمية �أو الفكرية ،وق�ضايا
تتعلق بامليول اجلن�سي ،وجماالت �أخرى حيث قد يوجد فيها انتهاكات حلقوق
الإن�سان.
وت�ستدعي ال�رضورة هنا احلذر من احتمالية خيبة الأمل ونفاذ ال�صرب يف �رسعة
التغيري ،خ�صو�صا ً يف موا�ضيع مثل االنتخابات وخلق الوظائف .قد يكون
هناك التبا�س بني ظهور قوى حمافظة م�ؤثرة والبحث عن فهم ملكان الدين �أو
التقاليد يف احلياة ال�سيا�سية .كلما مت طرح هذه الق�ضايا بانفتاح �أكرث كلما
�أظهر ال�سيا�سيون قيامهم مبجهود �صادق لتغيري ال�سيا�سات واملمار�سات نحو
الأف�ضل.
ال�شفافية �أي�ضا تولد امل�ساءلة .وامل�ساءلة تعني الوقوف بحزم والتم�سك
بالوعود ال�سيا�سية التي قطعها ال�شخ�ص لناخبيه .مع الأ�سف ،يف الثقافة
ال�سيا�سية يف بع�ض البلدان يقطع ال�سيا�سيون وعودا ً ب�سهولة (يف �سنة
االنتخابات �أو بعد الثورات حتديداً) ويعرفون �أنهم لن يحافظوا عليها .خلق
هذا الكثري من انعدام الثقة والالمباالة ،وحتى الغ�ضب لدى ال�شباب اجتاه
ال�سيا�سيني� .أف�ضل طريقة يح�صل بها ال�سيا�سيون على ثقة ال�شباب هو
احلفاظ على نهج مفتوح و�شفاف .يف �سياقنا هذا ،امل�ساءلة هي االلتزام
بالوعود فيما يخ�ص م�شاركة ال�شباب يف تطوير وتنفيذ مراحل اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب.
 5.6الت�رشيع
قد يكون هناك حاجة �إلى قاعدة ت�رشيعية ملخاطبة �سيا�سات ال�شباب بنجاح.
اختارت الدول التي لديها تاريخ ممتد يف خماطبة �سيا�سات ال�شباب م�سارات
�أخرى .لدى فنلندا على �سبيل املثال قانون منف�صل لل�شباب بينما لي�س لدى
الرنويج مثل هذا الت�رشيع.
ي�ؤيد معظم ن�شطاء ال�شباب غري احلكوميني يف معظم دول �رشق �أوروبا،
والقوقاز ،وجنوب �رشق �أوروبا ب�شدة تبنى قانون لل�شباب يف دولهم�„ .إذا وجد
قانون لل�شباب“ ،ي�صبح النقا�ش„ :يتوجب على احلكومة �إعطاء الأولوية
ل�سيا�سات ال�شباب“ .هذا النقا�ش �صحيح بالن�سبة لبع�ض الدول حتت بع�ض
الظروف ،ولكنه ال ينطبق كجواب عام �أو معادلة �سحرية حتتم �إعطاء الرتكيز
واملوارد الكافية ل�سيا�سات ال�شباب .ي�ضعف من هذا اجلدال حقيقة �أن
هناك دول لديها �سيا�سات �شباب منذ وقت طويل ولي�س لديها قانون حمدد
لل�شباب .30هناك دول تبنت قوانني ال�شباب �أو قرارات قوية لل�سيا�سات على
امل�ستوى الوطني ومل ت�ضمن التقدم املطلوب يف �سيا�سات ال�شباب.
 30مثاال ً الرنويج و�سلوفاكيا.

يف احلقيقة ،فد يكون مفهوم „�سيا�سات ال�شباب“ فكرة جتريدية ومن ال�صعب
تقويته بت�رشيعات ملمو�سة .لذا يجب احلذر من كرثة الرتكيز على احلاجة
لت�رشيعات لل�شباب وذلك ل�ضمان تطبيق جيد ل�سيا�سات ال�شباب.
 5.7التعاون عرب القطاعي على م�ستوى احلكومة
عند تبني �سيا�سات وطنية لل�شباب� ،سي�صبح تن�سيق التنفيذ من م�س�ؤولية
اجلهة احلكومية املنا�سبة ،يف معظم احلاالت وزارة �أو وكالة وطنية لل�شباب.
بينما ال تتطلب ق�ضايا ال�شباب يف العادة وزارة بالكامل ،يتم معاجلتها يف
معظم الدول من خالل ق�سم يف وزارة يكون م�س�ؤول عن �ش�ؤون �أخرى �أي�ضا ً
مثل التعليم ،الريا�ضة ،الثقافة� ،أو ال�ش�ؤون االجتماعية .31لذا حاولنا �أن نكون
ثابتني يف الإ�شارة «للوزارة امل�س�ؤولة عن ال�شباب» �أو «وزارة ال�شباب» يف هذا
الدليل ،بينما ي�شار �إلى �أعلى �سلطة �سيا�سية م�س�ؤولة عن ال�شباب «بـوزير
ال�شباب».
معظم الدول الأوروبية (واملنظمات الدولية املعنية بال�شباب) تف�ضل منوذج
يحتوى على وكالة وطنية ل�ش�ؤون ال�شباب .32يف بع�ض البلدان ،تفو�ض مثل
هذه الوكالة لت�أخذ دور وم�س�ؤولية احلكومة يف ق�ضايا ال�شباب (من حيث
تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات) ،بينما يف بع�ض الدول يوجد وزارة فاعلة ووكالة يف
نف�س الوقت ،بحيث يكون دور الوزارة عادة �صياغة ومراقبة ال�سيا�سات ب�شكل
عام ،بينما تُعطى الوكالة مهام حمددة لتنفيذ �سيا�سات ال�شباب .هذا لي�س
ببعيد عن النظام الذي تقوم فيه وزارة ال�صحة بتحديد ومراقبة القواعد
واملعايري بينما تقوم اخلدمة ال�صحية الوطنية بتقدمي الرعاية ال�صحية.
من ال�رضوري �إر�ساء م�س�ؤولية �سيا�سات ال�شباب على امل�ستوى الوزاري
ووجود وحدة خا�صة داخل الوزارة تقوم مبهام املراقبة والإ�رشاف على تنفيذ
اال�سرتاتيجية .يجب �أن تكون هذه الوحدة م�س�ؤولة عن تقدمي تقارير ر�صد دورية
(كل �ستة �شهور على �سبيل املثال) لوزير ال�شباب.
يعتمد التنفيذ الناجح على تن�سيق �أفقي عرب قطاعي بني الهيئات احلكومية
والوزارات التي تخاطب على نحو ما الق�ضايا التي ت�ؤثر على ال�شباب .من
ال�رضوري حتما ً �إيجاد طرق مالئمة ل�ضمان التعاون بني الوزارات يف مو�ضوع
مثل �سيا�سات ال�شباب ،والذي يعترب بطبيعته مو�ضوعا ً �أفقيا ً �شامالً.
�أحد الطرق ل�ضمان التعاون الأفقي على امل�ستوى احلكومي هو �أن تبادر وزارة
ال�شباب بت�أ�سي�س جمموعة عمل بني الوزارات ت�ضم �أمناء الدولة من عدة
وزارات واللذين لديهم م�س�ؤوليات حمددة يف اال�سرتاتيجية .خطوة �أخرى ميكن
اتخاذها تكمن يف مراجعة تفوي�ض جمموعة العمل هذه منذ عملية تطوير
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب والتي تت�ضمن يف الأ�صل خرباء على دراية
بعملية تطوير ال�سيا�سات يف عدة وزارات .من املهم وجود حوار ب ّناء بني الوزارات
املختلفة والإرادة ال�سيا�سية والقدرة على تنفيذ اال�سرتاتيجية.
جند مثال �آخر على كيفية ت�شجيع التعاون بني الوزارات يف الرنويج ،حيث تتحمل
الوزارة امللكية للأطفال وامل�ساواة م�س�ؤولية التن�سيق بني الوزارات فيما يخ�ص
�سيا�سات ال�شباب .يف كانون ثاين/يناير من كل عام (بعد املوافقة على موازنة
الدولة) ،ت�صدر الوزارة من�شور متكاملّ ،
مطور بالتعاون الوثيق مع كل الوزارات
 31البنك الدويل (� ،)2007ص215.
 32ويليام�سون ،هاوارد (� .)2008ص21.
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يف احلكومة تقريباً ،يوفر نظرة عامة �شاملة عما �ستنفقه كل وزارة ويف �أي
جمال فيما يخ�ص ق�ضايا الأطفال وال�شباب يف موازنة العام اجلديد .يتم
�إر�سال املن�شور امل�سمى «اال�ستثمار يف الأطفال وال�شباب» 33كل عام �إلى جميع
البلديات يف جميع �أنحاء البالد بالإ�ضافة �إلى املنظمات غري احلكومية ،وهو
�أداة معروفة جدا ً توفر نظرة �شاملة على كيفية عمل احلكومة فيما يخ�ص
الأطفال وال�شباب .بينما �أ�صبح املنتج النهائي �شائع للغاية ،تعترب عملية
تطوير املن�شور مفيدة وهامة لت�أ�سي�س �شبكات خدمة مدنية بني الوزارات التي
تتعامل مع ق�ضايا ال�شباب .كما �أنه يعرتف بدور الوزارة امل�س�ؤولة عن تن�سيق
�سيا�سات ال�شباب حيث �أنه يظهر ب�شكل وا�ضح جدا ً وجود �رضورة فعلية
للتن�سيق يف قطاع ال�شباب.

رابعاً ،توفري مبادئ توجيهية ومعلومات واقعية لأمثلة عن املمار�سات الف�ضلى،
وهذا �أمر مطلوب وهام جداً .لذا ميكن تطوير دليل ،مر�شد� ،أو وثائق ر�سمية
تت�ضمن مبادئ توجيهية وطنية ،ويتم توزيعها على جميع البلديات و�إخبارهم
عن اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب وطرق تنفيذها على امل�ستوى املحلي.
يجب �صياغتها بطريقة جتذب االهتمام وتولد احلما�سة ،وتزويدها ب�أمثلة
عن املمار�سات الف�ضلى و�أفكار حول كيفية �إ�رشاك ال�شباب يف �صنع القرار
احلكومي.
يجب ت�شجيع الزيارات الدرا�سية ورعايتها من قبل الوزارة امل�س�ؤولة عن ال�شباب
بني البلديات املختلفة والتي تعرب عن اهتمام كبري يف اال�ستثمار يف ال�شباب
و�سيا�سات ال�شباب.

 5.8التعاون العمودي على م�ستوى احلكومة
ً
�سيعتمد تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب كثريا على التعاون الوثيق
بني وزارة ال�شباب وم�ستوى احلكومة املحلية :ي�سمى التعاون العمودي .تعترب
�سيا�سات ال�شباب حملية من عدة �أوجه .ت�شعر املجتمعات املحلية ب�آثار
�سيا�سات ال�شباب الناجحة �أو الفا�شلة مبا�رشة ،وعادة ما يتخذ امل�ستوى املحلي
الإجراءات الفورية لتح�سني و�ضع ال�شباب وعلى وجه ال�رسعة .لذا ،من ال�رضوري
جدا ً احلفاظ على رابط قوي بني هذه امل�ستويات.
يف الكثري من الدول ،تتمتع التق�سيمات الإدارية (املحافظات ،الأقاليم،
املقاطعات ،املناطق ،الق�ضاء� ،أو الواليات) ببع�ض القدرة على تقرير امل�صري
وتتجنب احلكومات املركزية ال�ضغط على هذه التق�سيمات لتنفيذ ال�سيا�سات.
يف جميع الأحوال ،قد تكون هذه الطريقة من ممار�سة ال�سيا�سات الأكرث
فاعلية يف الدول التي لديها حكومات مركزية قوية وتقرير م�صري حمدود على
امل�ستوى املحلي ،لأن الهدف هو تعزيز االهتمام الذاتي وامللكية املحلية لتطوير
�سيا�سات تهدف �إلى حت�سني و�ضع ال�شباب .هناك العديد من الطرق التي
ميكن من خاللها �أن ت�ستخدم احلكومة مثال „اجلزرة بدل الع�صا“ لت�شجيع
ال�سلطات املحلية على امل�شاركة يف تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب،
وبذلك �ضمان تعاون حكومي �أفقي قوي.
�أوالً ،ميكن �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية بع�ض احلوافز املادية لتطوير �أو
تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب على امل�ستوى املحلي .قد تكون هذه
احلوافز ب�أن تدفع احلكومة املركزية تكلفة ت�أ�سي�س مركز �شباب �أو خدمة معينة
لل�شباب� ،أو تدفع ن�صف تكاليف �أو رواتب خرباء ال�شباب.
ثانياً ،على احلكومة �أن ت�أخذ على عاتقها م�س�ؤولية تدريب املوظفني امل�س�ؤولني
عن ق�ضايا ال�شباب يف البلديات يف دورات �إقليمية/وطنية .من بني املوا�ضيع
التي يتم تغطيتها :م�شاركة ال�شباب ،وتن�سيق عرب قطاعي �أف�ضل بني خدمات
ال�شباب املختلفة ،وقيمة املجتمع املدين و�أهمية دعم املبادرات غري احلكومية.
ثالثاً ،ميكن عقد م�ؤمتر وطني يجمع موظفي اخلدمة املدنية امل�س�ؤولني عن
ق�ضايا ال�شباب كل عامني ،وذلك بهدف الت�شبيك وتبادل اخلربات ،وبذلك تطوير
وتو�سيع امللكية لتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.

 5.9توقع ما ال ميكن توقعه
كما ر�أينا يف برنامج „البريي�سرتويكا“ االقت�صادي وانهيار ال�شيوعية ،واالنتفا�ضة،
واحلادي ع�رش من �سبتمرب ،و“احلرب على الإرهاب“ ،والثورات العربية ،وكارثة
ت�سونامي ،والهزات الأر�ضية ،وفوكو�شيما ،والأزمة االقت�صادية العاملية ،ف�إن
�أية دولة معر�ضة لتغيريات مفاجئة لها ت�أثري �رسيع وقوي على تنفيذ �سيا�سات
احلكومة واال�سرتاتيجيات املختلفة .هذه هي حالة الدول التي مرت م�ؤخرا ً �أو
متر بتحوالت .قد تواجه بع�ض الدول �أنظمة �سيا�سية �أقل ا�ستقرارا ً حيث ال
تهتم احلكومات الالحقة بال�سري يف خطط العمل �أو اال�سرتاتيجيات الوطنية
التي طورتها احلكومات ال�سابقة .بالإ�ضافة �إلى التغري يف املناخ ال�سيا�سي،
فقد جتد الوزارة تخفي�ض كبري يف املوارد املتاحة لإدامة ا�سرتاتيجية ال�شباب
بعد تنفيذها ،فللإ�سرتاتيجية عمر ميتد ل�سنوات بينما تعي�ش موازنة الدولة
لعام واحد فقط.
لذا ،البد من عمل تقييم خماطر كجزء من تطوير اال�سرتاتيجية ،ومناق�شة
االحتماالت وكيفية التعامل معها :هل ميكن �أن تف�شل احلكومة بعد
االنتخابات القادمة �أو بعد ثورة غري متوقعة؟ �إذا كان الو�ضع كذلك ،كيف
ن�ضمن �أن اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب �ست�صمد مع احلكومة اجلديدة؟
ماذا �سنفعل لو تعر�ضنا لتخفي�ض مقداره  50%من املوازنة املخ�ص�صة
لتنفيذ اال�سرتاتيجية؟
ً
ي�ؤثر تقييم املخاطر هذا على تطوير اال�سرتاتيجية بعدة طرق� .أوال ،حاول قدر
الإمكان احل�صول على دعم �سيا�سي للإ�سرتاتيجية من حزبني ،وذلك من خالل
�إ�رشاك املعار�ضة ال�سيا�سية يف عملية الت�شاور (مثال ً جناح ال�شباب من جميع
الأحزاب ال�سيا�سية) .ثانياً ،ركز على الغايات والنتائج ذات الت�أثري الطويل� ،أو
التي ال ميكن �إلغاء ت�أثريها حال تنفيذها .ثالثاً ،رتب الغايات والنتائج والتدابري
اخلا�صة ب�إ�سرتاتيجية ال�شباب ح�سب الأولوية ،وما ت�ستطيع �إيقافه عند حدوث
تخفي�ض مفاجئ و�/أو كبري يف املوازنة �أو يف املوارد الب�رشية الالزمة للتنفيذ.

 33يتوفر املن�شور باللغة الرنويجية فقط على موقع احلكومة الرنويجية www.regjeringen.no
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الإعداد للمرحلة :التخطيط
لعملية تطوير اال�سرتاتيجية

6

هناك قائمة طويلة للق�ضايا التي يجب معاجلتها
م�سبقا ً قبل البدء باال�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب ،فهناك ق�ضايا امللكية ،وامل�ساءلة،
وال�شفافية التي �سبق ذكرها .ي�سهب هذا الباب
يف اخلطوات التح�ضريية والقرارات التي تتخذ
قبل البدء بعملية تطوير اال�سرتاتيجية .كما
يبني امل�ستويات املختلفة للإ�سرتاتيجية وكيف
ميكن „حتليل“ الأهداف العامة �إلى مكونات
�أ�صغر ل�ضمان ا�ستجابة الأن�شطة التي �سيتم
تنفيذها يف اال�سرتاتيجية للأهداف العامة
والغايات .ولكن ،كما ن�ؤكد �أدناه ،يبقى ذلك جمرد
مثال على تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب.
 6.1موازنة للعملية
للم�ضي يف عملية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية
لل�شباب ،ال بد من تخ�صي�ص موازنة للموارد.
كلما زادت املوارد املخ�ص�صة للعملية ،كلما
�أ�صبحت ت�شاركية �أكرث .تغطي املوازنة امل�صاريف
املتعلقة بتهيئة ودعم الهيكل املوجز يف هذا
الباب ،ور�شات العمل ،وامل�ؤمترات والأن�شطة
التدريبية الالزمة للم�ضي بالعملية ككل.
مع ذلك ،تظهر م�س�ألة امللكية املحلية هنا �أي�ضاً.
قد يقوم راعي �أو منظمة دولية ب�ضخ املزيد من
التمويل يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب مبا يفوق اهتمام احلكومة الوطنية.
�صعوبة رف�ض التمويل اخلارجي يخلق خطر �أن
تقبله احلكومة حتى لو كانت تعار�ض فكرة
تو�سيع العملية .قد ي�ؤدي ذلك �إلى خ�سارة كبرية
يف ملكية احلكومة للعملية واهتمام �أقل من
قبلها بتنفيذ اال�سرتاتيجية حال االنتهاء من
و�ضعها.
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ميكن حل هذه امل�شكلة باحلوار الوثيق والدرا�سة املفتوحة للق�ضية و�إدارة
ت�ضارب امل�صالح املحتمل ،كما يتطلب وعي وتفهم الراعي اخلارجي لأهمية
الإبقاء على ملكية حكومية قوية ل�ضمان جناح العملية.
 6.2احلاجة للأبحاث
ر�سم خريطة لو�ضع ال�شباب يف بلد ما هي خطوة �أولى هامة جداً .على الوزارة
امل�س�ؤولة عن �ش�ؤون ال�شباب جمع الأبحاث والدرا�سات والتحاليل لل�سنوات
الأخرية ،مبا فيها امل�سوحات واملعطيات الإح�صائية� .إن م�ؤ�رشات الأثر وجماالت
�سيا�سات ال�شباب تر�شدنا نحو املجاالت التي يجب �أن جنمع املعلومات عنها.
�إذا مل يتم عمل �أبحاث حديثة عن و�ضع ال�شباب �أو مل تتوفر مثل هذه الأبحاث،
من ال�رضوري القيام بذلك .يقع على عاتق احلكومة م�س�ؤولية تفوي�ض باحثني
للبدء بذلك كخطوة �أولى يف تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
حتى لو توفرت مثل هذه الأبحاث احلديثة ،قد ي�صعب على �صانعي القرارات
احلكومية و�أ�صحاب امل�صلحة جمعها .على احلكومة �إعطاء نظرة عامة عن
الأبحاث املتوفرة ملجموعات العمل املختلفة حتى تلج�أ لها خالل العمل على
املو�ضوعات املختلفة للإ�سرتاتيجية.
خالل ر�سم خريطة و�ضع ال�شباب يف بلد ما ،يجب حتديد فئات ال�شباب التي
تعي�ش يف حاالت ال�ضعف �إما ب�سبب الظروف احلالية ،الو�ضع ال�سيا�سي� ،أو
التاريخ الطويل من الإق�صاء والتمييز.
 6.3حتديد �أ�صحاب امل�صلحة (الأطراف املعنيني)
�أ�صحاب امل�صلحة هم من يت�أثرون �أو ي�ؤثرون يف �سيا�سات و�أعمال اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة .من الهام تعريف �أ�صحاب
امل�صلحة بنهج وا�سع النطاق وذلك نظرا ً لتنوع خرباتهم واخت�صا�صاتهم.
قد تعرف الآن ،وبعد كل ما قر�أت� ،أن ال�شباب هم املجموعة الرئي�سية التي
تخاطبها ال�سيا�سات و�أهم �أ�صحاب امل�صلحة خالل تطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب� .إ�رشاك ال�شباب على نطاق وا�سع يعتمد على املوارد املتوفرة
خالل تطوير اال�سرتاتيجية� .صعوبة �إ�رشاك ال�شباب مبا�رشة يف العملية يزيد
من �أهمية دور منظمات ال�شباب غري احلكومية و�أهمية املمار�سة الدولية التي
تقت�ضي م�شاورة هذه املنظمات وجمال�س ال�شباب يف �ش�ؤون �سيا�سات ال�شباب.
�أما �أ�صحاب امل�صلحة اللذين يت�أثرون ب�صورة غري مبا�رشة ب�إ�سرتاتيجية ال�شباب
فهم الآباء والأمهات ،واملعلمني ،وحما�رضي اجلامعات وغريهم من موظفي
التعليم .لذا يجب �إ�رشاك املنظمات التي متثل م�صالح هذه املجموعات يف
العملية .ميكن �أي�ضا ً �إ�رشاك جمموعات �أخرى لديها املعرفة واخلربة من خالل
عملها مع ال�شباب مثل �رشكات قطاع الأعمال ،والنقابات املهنية ،واملنظمات
وال�سلطات املعنية مبجاالت ال�سكن ،وال�صحة العامة ،والعمال ال�شباب،
والأخ�صائيني االجتماعيني ،وال�رشطة ،وال�سلطات الع�سكرية ،و�سلطات
العدالة ،وقادة الدين واملجتمع.
�أما فئة �أ�صحاب امل�صلحة التي ت�ؤثر يف �سيا�سات و�أعمال اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب فهي ت�ضم طبعا ً الوزارات امل�س�ؤولة عن �سيا�سات ال�شباب.
ينطبق ذلك على الوكاالت والدوائر احلكومية التي ال تتمتع مبكانة وزارية،
كذلك باحثي و�أكادمييي ق�ضايا ال�شباب واللذين قد يكون لهم ت�أثري غري مبا�رش
و�أقل من �صناع القرارات يف احلكومة.

�أما الفئة التي تت�أثر باال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب وت�ؤثر يف ال�سيا�سات
والأعمال يف نف�س الوقت فت�ضم املنظمات الدولية والتنظيمات الثنائية
واملتعددة الأطراف (خ�صو�صا ً الوكاالت التي تقدم م�ساعدة ر�سمية يف
التنمية) يف الدولة .وت�ضم هذه الفئة كذلك وكاالت الأمم املتحدة.
 6.4ت�صميم العملية
لتطوير ا�سرتاتيجية فعالة ،البد من وجود خطة م�سبقة ت�ضم كافة �أ�صحاب
امل�صلحة والوزارات وحتافظ على اجلدول الزمني للعملية .هذا ما نطلق عليه
ت�صميم امل�رشوع اخلا�ص بالعملية.
مدى �شمول هذا الت�صميم يعتمد على توفر املوارد .توفر موازنة حمدودة �أو
موارد �شحيحة ت�ضيق نطاق تنفيذ العملية حيث قد ي�ؤثر يف عدد �أقل من
جمموعات العمل ومقدمي امل�شورة .متكن املوازنة واملوارد الكبرية من �إ�رشاك
عدد �أكرب من �أ�صحاب امل�صلحة وتنظيم عدد �أكرب من الأن�شطة التي بدورها
ت�رشك عدد �أكرب من ال�شباب وهكذا� ،إال �أن ذلك ال يعني �أن „الأكرث دائما ً هو
الأف�ضل“� .إن تطوير ا�سرتاتيجية �شباب وطنية مبوارد حمدودة �أف�ضل من عدم
عمل �أي �شيء ،وقد يحقق م�رشوع معني بتكاليف من�ضبطة نتائج مبهرة �إذا
مت عمله بالطريقة ال�صحيحة .لذا ،يجب الرتكيز على تعيني �أف�ضل الأ�شخا�ص
و�أن نفهم جيدا ً كيف من�ضي قدما ً يف مثل هذه العملية مب�شاركة فاعلة من
ال�شباب و�أ�صحاب امل�صلحة.
عند تطوير ت�صميم للم�رشوع ،ال بد من �أن نتذكر الغاية� :أنت تريد �أن تطور
�أف�ضل ا�سرتاتيجية ب�أقل موارد متاحة� .ألي�س ذلك �صحيحاً؟ عليك �أن تفكر
مليا ً بالعنا�رص الأ�سا�سية الالزمة يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية� .سواء قررت
امل�ضي بن�سخة خفيفة� ،أو اخلروج بت�صميم �شامل للم�رشوع ،عليك الت�أكد من
حتقيق النقاط التالية .يجب �أن يوفر الت�صميم ما يلي:
• �صياغة وا�ضحة للأهداف ،والغايات ،والنتائج  ،وامل�ؤ�رشات والأن�شطة املقرتحة.
• تركيز م�ستمر على الأبحاث عن و�ضع ال�شباب.
• حتليل �شامل لو�ضع ال�شباب وما ميكن عمله يف خمتلف القطاعات لتوفري
الفر�ص لهم.
• تعاون و�رشاكة بني الوزارات الذي يف�ضي �إلى ا�سرتاتيجية �شباب عرب قطاعية
ومتكاملة.
• عملية ت�شاور �شاملة مع ال�شباب �ضمن املوارد املتاحة.
• �إ�رشاك جميع �أ�صحاب امل�صلحة الذين ي�ؤثرون يف و�ضع ال�شباب يف املجتمع.
• �إ�رشاك البلديات ،موظفي احلكومة املحليني ،والوكاالت الأخرى والذين �سيكون
لهم دور هام يف تنفيذ اال�سرتاتيجية.
• خطة وا�ضحة لر�صد وتقييم اال�سرتاتيجية حال البدء بتنفيذها.
 6.4.1مثال على ت�صميم م�رشوع �شامل
كما ذكر �سابقاً ،تتيح املوازنة الكبرية ا�ست�شارة �أو�سع مع ال�شباب .قد يزيد
هذا من �رشعية العملية وباملح�صلة جودة اال�سرتاتيجية وجناحها ،لكن ال يجب
اال�ستهانة ب�أهمية و�ضع ت�صميم قوي ومنظم .فيما يلي مثال على هيكل
�شامل لعملية الت�شاور مع ال�شباب و�أ�صحاب امل�صلحة على م�ستوى الدولة.
كما ذكر �سابقا ً يف هذا الباب ،من املمكن تطوير ا�سرتاتيجية �شباب وطنية
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على نطاق �أ�صغر مب�شاورات �أقل مع ال�شباب �أو الأ�شخا�ص املعنيني .نفرد يف
دليل �سيا�سات ال�شباب هذا م�ساحة كبرية ملثال واحد كونه منوذج ناجح يف
الواقع .مع العلم �أنه ميكن القيام بذلك بطرق خمتلفة .لذا ،اجعل من املثال
املذكور هنا م�صدر �إلهام ومعلومات لك ولي�س خمطط بحذافريه.
بغ�ض النظر عن �شمولية ت�صميم امل�رشوع �أو حمدوديته ،يت�ألف الت�صميم
من عدة عنا�رص ت�شكل �سويا ً الهيكل الأ�سا�سي .ال بد من تو�ضيح �أمرين
يف�صل املهام وامل�س�ؤوليات وي�صف
لكل عن�رص من الهيكل� .أوال ،تفوي�ض
ّ
كيف يت�سق عن�رص معني يف الهيكل مع بقية الت�صميم :حتديد �إلى من
يتم رفع التقارير وممن ت�ؤخذ التعليمات والتغذية الراجعة .ثانياً :و�ضع معايري
اختيار الأع�ضاء يف اجلهات املختلفة .34يجب و�ضع وثيقة تو�ضح كيفية عمل
الهيئات املختلفة يف الهيكل ومعايري االختيار .يجب �أن يكون الن�ص مفتوح
و�شفاف وميكن الو�صول �إليه من قبل الراغبني يف ر�ؤيته ودرا�سته.
يف حال وجود جمل�س لل�شباب ،من الأف�ضل دعوته للم�شاركة يف ت�صور
الت�صميم وكيفية عمل الهيئات �سويا ً على �أف�ضل وجه .بغ�ض النظر عن وجود
جمل�س لل�شباب �أو عدمه ،ال بد من �أخذ �أكرب عدد من الآراء بعني االعتبار �أثناء
املراحل املختلفة للعملية مثل العاطلني عن العمل واملهم�شني ،والعلمانيني،
واحلركات الدينية ،والأقليات اللغوية ،واجلن�سية ،والدينية ،وال�سيا�سية ،والعرقية،
وال�شباب يف ال�شتات ،والفقراء يف املناطق احل�رضية والريفية ،وغريها .كما ال بد
من الت�أكد من متثيل ال�شابات ب�صورة من�صفة �أي�ضاً.
	املن�سق الوطني
ت�صميم امل�رشوع ال�شامل يتطلب �إدارة وا�ضحة ومتمكنة ،يعطى هذا الدور
يف النموذج املذكور �إلى املن�سق الوطني الذي يدير التطوير اال�سرتاتيجي
وال�سكرتاريا ،حيث يح�ضرّ الجتماعات اللجنة التوجيهية وير�أ�سها ،ويدير
جمموعة التعاون بني الوزارات (انظر �أدناه) .كما يتوا�صل املن�سق �أي�ضا ً مع
ال�رشكاء واملانحني واجلهات املعنية ويحافظ على عالقة م�ستمرة مع الوزارات
والوكاالت احلكومية.
من الأف�ضل �أن يكون املن�سق الوطني نائب وزير �أو وزير دولة يف الوزارة امل�س�ؤولة
عن ال�شباب� ،أو �أحد كبار موظفي احلكومة يف وزارة لديها عالقة مبا�رشة مع
القيادة ال�سيا�سية� .أو قد يكون هذا الدور مناط بفريق عمل �أو جمموعة مدراء
�صغرية يعملون معاً.
يجب توفر �آلية للتقارير بحيث يرفع املن�سق الوطني التقارير �إلى وزير ال�شباب �أو
احلكومة /رئا�سة الوزراء ،ح�سب املمار�سة املتبعة يف كل دولة .هذا ّ
ميكن الوزير
من احل�صول على املعلومات املبا�رشة عن العملية.
	ال�سكرتاريا
يجب و�ضع �سكرتاريا منف�صلة حتت �إدارة املن�سق الوطني يف الوزارة امل�س�ؤولة
عن ال�شباب .حيث ت�شمل مهام ال�سكرتاريا ما يلي:
• جمع وتوليف املعلومات والبيانات والأبحاث التي تعطي فكرة عن و�ضع
ال�شباب يف البلد ،وتوفريها ملن�سقي جمموعات العمل.
• �ضمان وجود توا�صل جيد بني �أجزاء الهيكل املختلفة.
 34ال ي�شمل ذلك من�صب املن�سق الوطني الذي يعني من قبل احلكومة .يجب عمل تفوي�ض ومتطلبات �شخ�صية ملن�صب
جلنة التعاون بني الوزارات ،بينما يتم اختيار �أو تعيني املمثلني (ومن ينوب عنهم) من قبل الوزارات املعنية

• ر�صد �أجزاء الهيكل املختلفة والت�أكد من قيام كل منها باملهام املنوطة بكل
جزء.
• متابعة املهام التي حتددها املجموعة التوجيهية من خالل املن�سق الوطني.
• �إدارة املوازنة للعملية.
• �إدارة احلمالت الإعالمية (مبا فيها الت�صميم والإنتاج والن�رش) واحلفاظ على
عالقة وطيدة مع الإعالم.
• �إدارة عملية الت�شاور مع ال�شباب وجمموعات امل�صلحة املختلفة.
• التوا�صل مع احلكومة واملنظمات الدولية.
• �إدارة العملية ل�ضمان تبني احلكومة للإ�سرتاتيجية.
• يجب تواجد العاملني يف ال�سكرتاريا يف موقع واحد مل�ساعدتهم يف تطوير
عالقات عمل وثيقة ،ويجب �أن يتواجدوا يف مبنى الوزارة .يجب ت�شجيعهم
على �أن ي�صبحوا موظفني يف الوزارة� ،إذا مل يكونوا كذلك ،حتى ت�صبح
ملكيتهم لعملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب �أقوى.
	اللجنة التوجيهية
هي ال�سلطة الأعلى يف اتخاذ القرارات فيما يخ�ص تطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب ،وح�سب التو�صية التي متنحها الوزارة امل�س�ؤولة عن ال�شباب.
يجب �أن ير�أ�سها املن�سق الوطني ولكن يجب �أن تت�ألف من عدد مت�ساوٍ من
ممثلي القطاع احلكومي وغري احلكومي -ع�رشة �أ�شخا�ص بخربة عالية كحد
�أعلى ،ويكر�سون �أنف�سهم للعمل الذي عينوا لأجله 35ل�ضمان ات�ساق وملكية
العملية.
يجب تعميم التكليف الذي يحدد م�س�ؤوليات اللجنة التوجيهية ،وطرق عملها،
و�أوقات اجتماعاتها ،و�آليات اتخاذ القرارات فيها ،وما �إلى ذلك ،وذلك يف مرحلة
مبكرة ،بالإ�ضافة �إلى قائمة حتدد معايري اختيار الع�ضوية يف املجموعة .36يتم
عندها تعيني الأع�ضاء ر�سميا ً من قبل وزير ال�شباب.
يجوز �أن ير�شح جمل�س ال�شباب� ،إن وجد ،ممثلي القطاع غري احلكومي يف اللجنة
التوجيهية مبا مينح املجل�س ال�رشعية كممثل ملنظمات ال�شباب غري احلكومية.37
�أو قد تقوم الوزارة باالختيار اعتمادا ً على القائمة �أو معايري االختيار.
يجب مناق�شة عدد من البدائل بني ممثلي احلكومة� .أحد هذه البدائل� :أن ي�أتي
اثنان من �أع�ضاء اللجنة التوجيهية من وزارة ال�شباب (ي�شمل املن�سق الوطني)
بينما يتم تعيني الثالثة ممثلني الآخرين من وزارات �أخرى.
يجب �أن تهدف اللجنة التوجيهية �إلى الو�صول �إلى �إجماع يف جميع قراراتها.
يف حال وجوب الت�صويت ،ي�صوت املن�سق يف حال تعادل الأ�صوات فقط.
جمموعة العمل امل�شرتكة بني الوزارات
يجب �أن تتكون جمموعة العمل امل�شرتكة بني الوزارات من ممثلني من الوزارات
املختلفة التي ت�ؤثر �سيا�ساتها على ال�شباب .ي�شمل ذلك على الأقل وزارة
التعليم (والتعليم العايل) ،وال�صحة ،والريا�ضة ،والثقافة ،وال�رشطة ،والدفاع،
والعدل ،والإ�سكان ،واحلكومة املحلية ،وال�ش�ؤون االجتماعية ،والعمل ،وعدد �آخر
من الوزارات ح�سب الظروف وال�سياق املحلي.
 35يجب و�ضع �آلية بحيث ي�ستقيل ال�شخ�ص تلقائيا ً عن من�صبه �إذا تغيب/ت عن عدد معني من االجتماعات.
 36يجب ا�ست�شارة جمل�س ال�شباب يف حال وجوده خالل تطوير معايري اختيار �أع�ضاء اللجنة التوجيهية.
 37ميكن �أن يكون �أحد املتطلبات وجود اثنان من جن�س و�أن يكونوا من منظمات خمتلفة و�أعمارهم بني  15و  25عام (قد ت�شكل
الفئة العمرية هذه م�شكلة لبع�ض الدول العربية مثل م�رص والأردن حيث ترتفع فئة ال�شباب �إلى  35عام).
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يتوجب تعيني �أع�ضاء جمموعة العمل �شخ�صيا ً (مع نائب) من قبل كل وزير،
وذلك لتدارك ح�ضور ممثلي الوزارات املختلفة الجتماعات خمتلفة .يجب �أن
ت�ؤ�س�س كل وزارة جمموعة �أو وحدة م�س�ؤولة عن متابعة التزامات كل وزارة
ل�ضمان ملكية وم�س�ؤولية �أو�سع للعملية.
ملجموعة العمل امل�شرتكة بني الوزارات مهام عديدة� .أوالً ،يجب �أن ت�ضمن
ات�ساق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب مع ت�رشيعات و�سيا�سات كل وزارة.
ثانياً ،يجب �أن يكون الأع�ضاء م�س�ؤولني عن حتليل اال�سرتاتيجيات ،وخطط
العمل ،والأبحاث ،والت�رشيعات اخلا�صة بوزاراتهم ،ومترير ذلك �إلى جمموعات
العمل القطاعية .يجب �أن تقوم جمموعات العمل بتقييم الأولويات و�أن
ّ
منظمة� .أخرياً ،على �أع�ضاء
ت�سعى لدجمها يف م�سودة اال�سرتاتيجية ب�صورة
جمموعة العمل امل�شرتكة بني الوزارات توزيع م�سودات ا�سرتاتيجية ال�شباب
الوطنية على كبار املوظفني والقيادات ال�سيا�سية يف الوزارات املختلفة ،ومن
ثم تزويد املجموعة بالتغذية الراجعة حول هذه امل�سودات ،والت�أكد من تبني
احلكومة �أو رئا�سة الوزراء للوثيقة النهائية لإ�سرتاتيجية ال�شباب بالإجماع.
جمموعات العمل القطاعية
حتدث �أهم م�شاركات لأ�صحاب العالقة يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب من خالل جمموعات العمل القطاعية .يجب وجود عدة
تعرفها الغايات
جمموعات عمل تتوافق مع عدد جماالت ال�سيا�سية التي
ّ
الرئي�سية للإ�سرتاتيجية.
تلعب جمموعات العمل القطاعية دورا ً هاما ً يف العملية ،حيث يجب �أن تقوم
باملهام التالية:
• تلقى املعلومات الأ�سا�سية والأبحاث عن و�ضع ال�شباب من الوزارة /ال�سكرتاريا،
والتي ميكن ا�ستكمالها بتحقيقاتها اخلا�صة.
• �إ�صدار تقرير يحدد االحتياجات احلالية ،والتحديات ،والفر�ص يف كل جمال من
جماالت الأولويات اخلا�صة باال�سرتاتيجية.
• �صياغة �أهداف وغايات وخمرجات وا�ضحة تتوافق مع نتائج ندوة تطوير الغايات
(�أنظر �أدناه).
• �صياغة م�ؤ�رشات تعتمد على النتائج لكل خمرج من املخرجات.
• اقرتاح �أن�شطة تتوائم مع امل�ؤ�رشات التي تعتمد على النتائج.
• و�ضع م�ؤ�رشات �أ�سا�سية لكل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات التي تعتمد على النتائج.
يجب احلر�ص على تعيني �أع�ضاء ومن�سقني يف هذه املجموعات .يجب �أن ترتكز
معايري اختيار الأع�ضاء على الكفاءة واخلربة واملعرفة ،كما يجب تعيني �أع�ضاء
من عدة خلفيات بحيث يتحقق توازن بني ثالثة �أمور :الأع�ضاء املخت�صني ب�صنع
ال�سيا�سات ،والأع�ضاء املخت�صني بربامج و�أعمال ال�شباب ،والأع�ضاء املخت�صني
ب�أبحاث ال�شباب .يجب متثيل عدة جمموعات من �أ�صحاب امل�صلحة و�شمول
مناطق جغرافية يف عدة �أنحاء من الدولة .يجب التفكري يف عدد الأ�شخا�ص
العملي يف كل جمموعة واعتبار التحديات واملنافع من املجموعات ال�صغرية
والكبرية.
احلديث عن تعيني من�سقي جمموعات العمل هام �أي�ضاً .يجمع املن�سقون
�أع�ضاء جمموعات العمل ويح�صلون على املعلومات والبيانات عن الأولويات
ويعدون التقارير .كما يتحملون م�س�ؤولية الو�صول �إلى �إجماع بني
املختلفة
ّ

�أع�ضاء املجموعات حول �صياغة جميع الأمور ،ابتدا ًء من الأهداف والغايات
وو�صوال ً �إلى امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية .يتطلب ذلك �أن يعملوا بدوام كامل لفرتة
معينة.
يجب و�ضع موازنة لتغطية تكاليف �سفر �أع�ضاء جمموعات العمل املختلفة
من�سقي جمموعات العمل� .إن �إعطاء التعوي�ض املايل ملن�سقي
و�أتعاب
ّ
جمموعات العمل ي�ساهم يف احل�صول على �أف�ضل النتائج وذلك حلجم العمل
الكبري الذي يتحملونه .قد يتم منح �أنواع �أخرى من التقدير واملردود ح�سب طول
فرتة عمل املجموعات ،مثل امل�شاركة يف زيارة درا�سية �أو ذكر ا�سم ال�شخ�ص يف
�إ�صدار ما ،ح�سب ما هو م�سموح به يف اخلدمة احلكومية.
فريق خرباء �صياغة اال�سرتاتيجية
يجب �أن يتكون من خبريين اثنني يف جمال �صياغة وثائق ال�سيا�سات والت�رشيع.
قد تكون �أحد مهام ال�سكرتاريا وقد يتم ت�أ�سي�س فريق خا�ص لهذه املهمة.
الهدف من هذا الفريق هو تطوير وثيقة نهائية ،وهي اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب .يعمل الفريق على جمع كل النتائج والوثائق من جمموعات العمل
القطاعية �أوالً ،ثم يطور م�سودة اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،والتي ت�شكل
الأ�سا�س للم�شاورات والنقا�ش .ثم يقوم فريق اخلرباء بت�ضمني املالحظات
واملدخالت التي تظهر خالل مرحلة الت�شاور للو�صول �إلى م�سودة منقحة،
والتي يتم مناق�شتها يف �أجزاء الهيكل املختلفة ،مبا فيها جمموعات العمل
القطاعية وجمموعات العمل بني الوزارات قبل �أن يتم تطوير الن�سخة النهائية
من اال�سرتاتيجية.
�رشكاء الت�شاور املحليني
ل�ضمان �أن جميع ال�شباب غري املنخرطني يف منظمات ال�شباب غري احلكومية
و�أ�صحاب امل�صلحة على امل�ستوى املحلي ي�ساهمون يف عملية تطوير
اال�سرتاتيجية ،البد من توفر �آلية تو�صل عملية الت�شاور �إلى امل�ستويات املحلية.
يقرتح املثال املقدم هنا ت�أ�سي�س �شبكة من ال�رشكاء املحليني� ،أو „�رشكاء الت�شاور
املحليني“ ،بحيث يكون لهم دورين رئي�سني ،الأول :تنظيم �أن�شطة الت�شاور يف
عدد حمدد م�سبقا ً من البلديات .قد ت�أتي مثل هذه الأن�شطة على �شكل
طاوالت م�ستديرة ملجموعات امل�صلحة املختلفة ،جمموعات تركيز ت�ضم
ال�شباب ،مقابالت معمقة مع ال�شباب االقل حظاً ،و�أن�شطة �ضمن النظام
املدر�سي� .أما الدور الثاين :على �رشكاء الت�شاور املحليني رفع الوعي و�إقامة
فعاليات �إعالمية بحيث يكون الرتكيز على امل�شاركة القوية يف العملية وعلى
حق ال�شباب و�أ�صحاب امل�صلحة االنخراط يف عملية �صنع ال�سيا�سات.
�إن تعيني �رشكاء الت�شاور املحليني و�سيلة لتمكني منظمات ال�شباب غري احلكومية
ومنظمات املجتمع املحلي وحت�سني قدراتهم ومهاراتهم .ويجب اختيارهم من
خالل مناف�سة مفتوحة .يجب تزويد منظمات ال�شباب غري احلكومية بالتدريب
واملتابعة احلثيثة حول كيفية الت�شاور بالطريقة ال�صحيحة وكيفية �إعداد
التقارير ورفعها لل�سكرتاريا .كل �رشيك ت�شاور يح�صل على موازنة �صغرية
لتنظيم الأن�شطة املتعلقة مب�س�ؤولياته والتي يقدم التقارير ب�ش�أنها للوزارة.
يختلف عدد �رشكاء الت�شاور املحليني الذين يجب و�ضعهم� .إذا كان هناك نية
لتنظيم ت�شاور �شامل مع ال�شباب على امل�ستوى املحلي ويف جميع �أنحاء البالد،
عندها البد من وجود عدد كبري من �رشكاء الت�شاور املحليني .يتم حتديد حجم
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الت�شاور جزئيا ً ح�سب الوقت واملوارد املالية والب�رشية املتاحة .ميكن �أن يكون
كل �رشيك ت�شاور حملي م�س�ؤول عن تنظيم اجتماعات الطاوالت امل�ستديرة
وامل�شاورات والأن�شطة يف خم�س �أو �ست مدن �أو مواقع خمتلفة .هذا يعني
�أن � 30رشيك ت�شاور ي�ستطيعون معا ً الو�صول �إلى  180 - 150موقع� .أمر مثري
للإعجاب!
ح�سب عدد �رشكاء الت�شاور املحليني املزمع �إ�رشاكهم على امل�ستوى املحلي،
ينبغي التفكري ب�إقامة وحدات دعم �إقليمية/وطنية تكون م�س�ؤولة عن توفري
العون واخلرباء وغريه من �أنواع امل�ساعدة التي قد يحتاجها ال�رشكاء .يجب �أن
تتمكن كل وحدة دعم ور�صد من تقدمي العون لعدد معني من �رشكاء الت�شاور.
	اللجان اال�ست�شارية لأ�صحاب امل�صلحة
تعد املكونات الرئي�سية للهيكل واملذكورة لغاية الآن هامة لتطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب مب�شاركة من ال�شباب.
ح�سب توفر املوارد املالية والب�رشية ،ين�صح كذلك بت�أ�سي�س جلان ا�ست�شارية
لأ�صحاب امل�صلحة .ميكن �أن يكون دور اللجان هذه مرن ،ولكن يجب �أن يت�ضمن
�إعطاء مدخالت للأهداف والغايات والنتائج من قبل امل�شاركني يف حلقة تطوير
الغايات (انظر ق�سم  ،)6.4كذلك �إعطاء التغذية الراجعة للم�سودات املختلفة
لوثيقة ا�سرتاتيجية ال�شباب.
توفر اللجان اال�ست�شارية م�شاورات �أكرث �شمولية لفئات �أ�صحاب امل�صلحة
املختلفة والتي قد ت�ساهم يف العملية ب�صورة حمدودة للغاية �إذا مل تتوفر هذه
اللجان ،كما ت�شجعها على تعاون �أف�ضل فيما بينها� .أمثلة على جمموعات
�أ�صحاب امل�صلحة ت�شمل:
• منظمات ال�شباب غري احلكومية
• فروع ال�شباب يف الأحزاب ال�سيا�سية
• ال�سلطات احلكومية املحلية
• رواد وجمتمع الأعمال
• املنظمات الدولية
 6.5ر�سم اجلدول الزمني
بع�ض اخلرباء ي�ضعون اجلدول الزمني على �شكل خط م�ستقيم من البداية
حتى النهاية :التفكري باحلاجة لإ�سرتاتيجية �شباب وطنية ،اخلو�ض يف جميع
مراحل التطوير ،وثم اخلروج بخطة مكتملة .ال يوجد ما يعيب هذا النهج -يف
احلقيقة هو النهج املعتمد يف هذا الدليل .مع ذلك ،ومن �أجل التمعن بالعملية،
من املفيد اعتبارها دورة م�ستمرة من تطوير �سيا�سات ال�شباب .38من املمكن
دخول الدورة يف �إي وقت �أو مكان والو�صول يف النهاية �إلى �سيا�سات ال�شباب.
ت�سري الدورة مع عقارب ال�ساعة كما يف النموذج التايل :يتم تطوير ال�سيا�سات
يف هذه الدورة خالل التف�صيل والنقا�ش واملعار�ضة ،من ثم حتدد ال�سيا�سات
توجه الأن�شطة والتي ت�ؤدي �إلى الدافع ال�سيا�سي لتنفيذ اال�سرتاتيجية .يتم
حتديد منفذي �أجزاء معينة من ال�سيا�سات (الالمركزية) ،ثم التنفيذ الفعلي
(الت�سليم).
 38هوارد ويليام�سون (� ،)2002ص123.
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�سيتعر�ض تنفيذ اال�سرتاتيجية لل�صعوبات (لأن ال�سيا�سات ال يتم تطويرها يف
بيئة ثابتة ويكون هناك حاجة دائمة لعمل التغيريات) ،مما �سيولد نقا�ش جديد
يف�ضي �إلى مراجعة ال�سيا�سات �أو تطوير ا�سرتاتيجية جديدة.
دعونا نعود �إلى مرحلة التخطيط الفعلي ومو�ضوع الوقت .من ال�رضوري تطوير
جدول زمني خالل املراحل الأولى للتخطيط وو�ضع بع�ض التواريخ املحددة
لالنتهاء من مراحل معينة .هذا �سيزيد من ال�شفافية وي�ساهم يف بناء الثقة
بالعملية وي�شكل �أداة تخطيط قيمة.
كم �سي�ستغرق تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب؟ من ال�صعب حتما ً
حتديد ذلك .ولكن �إذا اعتربنا �أن العملية ت�شاركية و�شمولية وت�ضم وثيقة
اال�سرتاتيجية وخطة العمل التكميلية ،ن�ستطيع التخطيط لعملية ت�ستغرق
�سنة على �أقل تقدير.
عند و�ضع اجلدول الزمني لتطوير ا�سرتاتيجية ال�شباب ،يجب اعتبار العقبات
التي قد ت�ؤخر العملية �أكرث من املتوقع .مثالً ،عليك الأخذ باحل�سبان فرتات عطلة
املدار�س واجلامعات ،والفرتات الدينية مثل رم�ضان والأعياد ،و�أوقات االنتخابات.
قد متيل عمليات ال�سيا�سات �إلى التباط�ؤ خالل موا�سم احل�صاد ،واملوا�سم احلارة
واملاطرة وعوا�صف الرمال .قد ي�أتي الإفراط يف الطموح بنتائج عك�سية! ولو
كنت تعي�ش يف منطقة �صعبة الت�ضاري�س ومن ال�صعب و�صولك لبع�ض
املناطق عليك تفادي تنظيم عملية الت�شاور يف الفرتات التي يقل فيها التنقل.
 6.6م�ستويات خمتلفة من اال�سرتاتيجية
يجب التعرف على العنا�رص املختلفة للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب خالل
املرحلة التح�ضريية .قد حتتوى اال�سرتاتيجية على نظرة عامة �شمولية
الحتياجات وحتديات وفر�ص ال�شباب ،ولكن ذلك يعد معلومات �أ�سا�سية.
اال�سرتاتيجية احلقيقية هي ذلك اجلزء من الوثيقة الذي ي�ضع اخلطوط
العري�ضة للأهداف والغايات والتي يتم „تف�صيلها“ خالل عملية امل�شاركة
التفاعلية مع �أ�صحاب العالقة �إلى �أ�صغر مكونات من املمكن قيا�سها .هذه
هي امل�ستويات املختلفة للإ�سرتاتيجية.
�إن مكونات اال�سرتاتيجية امل�صاغة �أدناه م�أخوذة من منهجية تطوير
ا�سرتاتيجيات ت�سمى منهج الإطار املنطقي .يتم ا�ستخدام هذا املنهج يف
العديد من املنظمات الدولية ونرى �أنه منطقي وي�ساعد يف تطوير ا�سرتاتيجية
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ب�أهداف مرتبطة ب�أن�شطة حمددة ارتباطا ً وثيقاً .ولكن يوجد �أي�ضا ً منهجيات
�أخرى مفيدة يف تطوير اال�سرتاتيجيات ت�ستخدم و�سائل م�شابهة يتم فيها
تف�صيل الأهداف والغايات لأ�صغر مكونات ممكن قيا�سها.
من املهم �أن يتعرف كل �شخ�ص منخرط يف عملية تطوير اال�سرتاتيجية
على هذه امل�ستويات املختلفة ،حتديدا ً فريق خرباء �صياغة اال�سرتاتيجية وفريق
العمل بني الوزارات واملن�سقني و�أع�ضاء جمموعات العمل القطاعية .يجب
عقد ور�شة عمل بوجود مدربني مهرة يف منهج الإطار املنطقي يف املراحل
املبكرة من اال�سرتاتيجية.
	الر�ؤية
وهي �أعلى تخيل �أو ت�صور ممكن ملا نريد حتقيقه ،بحيث تكون اال�سرتاتيجية
هي جزء �صغري ولكن هام جدا من ال�صورة الكاملة الهادفة لتحقيق تلك
الر�ؤية .وتختلف الر�ؤية عن الأهداف ب�أنها قد تكون غري ملمو�سة ومن ال�صعب
قيا�سها وقد حتتوي على عبارات على م�ستوى �سيا�سي و�شامل .بب�ساطة هي
احللم الذي نحلم بتحقيقه فيما يخ�ص مو�ضوع العمل كما يجب �صياغة
الر�ؤية كحالة �أو و�ضع نهائي ن�صبو �إلى حتقيقه (و�ضع مثايل �أو حالة م�أمول
الو�صول �إليها).
	الهدف
وهو بلورة للر�ؤية وير�سم ما نريد حتقيقه من خالل هذه اال�سرتاتيجية ب�شكل
�أكرث حتديداً .الهدف هو الغاية ال�شاملة بعيدة املدى والتي ت�ساعد اال�سرتاتيجية
الوطنية يف الو�صول �إليها� .إن حتقيق الهدف بالكامل يعتمد على عوامل �أخرى
غري اال�سرتاتيجية وحدها.
يجب �أن يكون هناك هدف واحد لال�سرتاتيجية يتم �صياغته يف عبارة واحدة
�شاملة ويجب �أن يكون الهدف ملمو�س وميكن حتقيقه.
	الغايات
الغايات هي الأغرا�ض امللمو�سة من اال�سرتاتيجية .هنا نقوم بو�ضع جماالت
ال�سيا�سات اخلا�صة بال�شباب وترتيبها ح�سب الأولوية بحيث ت�صل �إلى الهدف
الذي حددته حيث يكون لكل جمال غاية �أو اثنتني .حاول �أن حتدد الغايات
بواحدة �أو اثنتني لكل جمال �أولوية مذكور يف اال�سرتاتيجية .هذا من �ش�أنه
جعل اال�سرتاتيجية �أكرث واقعية وممكن �إجنازها من خالل غايات و�أهداف وا�ضحة
وحمددة وميكن قيا�سها .عليك الت�أكد من �أن كل غاية حتقق ما يلي:
• تت�ضمن امل�ستفيدين يف �صياغتها (من هم امل�ستفيدين)
• مرتبطة ارتباط مبا�رش بالهدف
• ميكن حتقيقيها يف اال�سرتاتيجية
• واقعية -من املمكن حدوثها عند حتقيق نتائج اال�سرتاتيجية
• يتم �صياغتها كغر�ض مرجو حتقيقه ولي�س كعملية يجب �أن تنفذ
• ميكن قيا�سها خالل مرحلة التقييم

مثال على غاية:

وجود نظام ي�ضمن م�شاورة احلكومة ملنظمات ال�شباب غري احلكومية ب�صورة
منتظمة يف الق�ضايا التي ت�ؤثر يف منظمات ال�شباب نف�سها ويف ال�شباب
ب�شكل عام...
	النتائج /املح�صلة املرجوة
ماذا تريد �أن حتقق من اال�سرتاتيجية؟ النتائج هي املح�صلة امللمو�سة لغاية
معينة .النتائج هي الأ�سباب وراء الغايات وهناك يف العادة عدة نتائج للغاية
الواحدة .بعبارة �أخرى :حتقيق النتائج التي ترتبط بغاية ما يزيد من احتمالية
جناح الو�صول �إلى الغاية.
احر�ص على �أن تكون كل نتيجة تقوم ب�صياغتها ت�ضمن ما يلي:
• من املمكن حتقيقها يف اال�سرتاتيجية
• مرتبطة مبا�رشة ب�إحدى الغايات
• م�صاغة بالزمن املا�ضي (كما لو �أنها حتققت)
• ميكن اعتبارها و�سيلة هامة للو�صول للغر�ض
�أمثلة على النتائج:
مت ت�أ�سي�س جلنة اختيار حتمل مهمة تقييم وانتقاء تطبيقات امل�شاريع
التي تقوم بها منظمات ال�شباب غري احلكومية والتي متولها وزارة ال�شباب،
وملنظمات ال�شباب غري احلكومية متثيل يف هذه اللجنة.
قامت وزارة ال�شباب بدعوة ممثلي جمل�س ال�شباب الوطني ملناق�شة ق�ضايا
متعلقة بال�سيا�سات ب�صورة منتظمة و�أخذت �آرائهم باحل�سبان.
نظمت وزارة ال�شباب م�ؤمترات �سنوية جمعت املمثلني من كافة قطاع
منظمات ال�شباب غري احلكومية وو�ضعت ق�ضايا �سيا�سات ال�شباب الهامة
على الأجندة.
مت ت�أ�سي�س برنامج مفو�ضي ال�شباب يف وزارة اخلارجية التي قامت بدورها
بتعيني مفو�ضني اثنني يف كل عام وح�رضوا اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ب�صفتهم �أع�ضاء يف الوفد الوطني.
	امل�ؤ�رشات
امل�ؤ�رشات هي �أدوات لقيا�س مدى النجاح (او الأثر) يف حتقيق النتائج .من الأف�ضل
تطوير امل�ؤ�رشات �أوال ً قبل ال�رشوع بو�ضع الأن�شطة .عندما تفرغ من و�ضع
امل�ؤ�رشات ي�صبح من ال�سهل حتديد الأن�شطة الالزمة لتنفيذ اال�سرتاتيجية.
يجب �أن تكون امل�ؤ�رشات:
• حمددة
• ميكن قيا�سها
• ميكن حتقيقها
• ذات �صلة وواقعية
• حمدودة زمنيا ً

6

82

83

يجب �أن نتمكن من قيا�س امل�ؤ�رشات ولكن ذلك ال يعني �أنها يجب �أن تكون
قابلة للقيا�س بالأرقام (معدودة) .هناك نوعني من امل�ؤ�رشات :مبا�رشة (ميكن
قيا�سها ب�سهولة) وتقريبية (�أف�ضل م�ؤ�رشات تقديرية) .امل�شاركة ال�سيا�سية
هي �أحد الأمور التي ي�صعب قيا�سها� .أمثلة على امل�ؤ�رشات التقريبية لقيا�س
امل�شاركة ال�سيا�سية ت�شمل امل�شاركة يف االنتخابات ،ح�ضور املظاهرات العامة،
وامل�شاركة يف املنظمات غري احلكومية.
هناك ثالثة �أبعاد للقيا�س ،وعلى �أية جمموعة م�ؤ�رشات �أن تت�ضمن هذه الأبعاد
الثالثة :النوعية والكمية والوقت .يجب احل�صول على �أكرث امل�ؤ�رشات دقة لأدنى
م�ستويات النتائج لأنها �ستطبق على الغايات والأهداف حينها .كما �أن جميع
امل�ؤ�رشات يجب �أن ت�ضمن كال مما يلي:
• تعك�س حقيقة ولي�س ر�أي �شخ�صي
• تعتمد على بيانات مت حت�صيلها
• ميكن التحقق منها مبو�ضوعية (مبا معناه �أنه لو ا�ستخدم عدة �أ�شخا�ص نف�س
عمليات القيا�س �سي�صلون �إلى نف�س النتيجة يف النهاية)
• ميكن حتقيقها ب�شكل واقعي (�إذا وجدت بع�ض امل�ؤ�رشات مكلفة ،بعد احت�ساب
التكلفة مقابل النفع ،يجب ا�ستبدالها مب�ؤ�رشات �أب�سط و�أرخ�ص)
�أمثلة على امل�ؤ�رشات:
• نظمت وزارة ال�شباب يف كل �شهر �آب�/أغ�سط�س اجتماع حت�ضريي مل�ؤمتر
منظمات ال�شباب غري احلكومية ال�سنوي� ،ضم ممثلني عن جمل�س ال�شباب
الوطني ،حيث اتفق ممثلي الوزارة وجمل�س ال�شباب على جميع املو�ضوعات
الرئي�سية ونقاط املناق�شة للم�ؤمتر.
• ح�رضت وزارة ال�شباب و 100ممثل من عدة منظمات �شباب غري حكومية امل�ؤمتر
الذي نظم يف كل عام منذ عام ،......حيث مت مناق�شة ق�ضايا �سيا�سات
ال�شباب الهامة وحتديد خطوات العمل القادمة وامل�س�ؤليات.
• �أ�شارت �أكرث من  75%من التقييمات التي عملها امل�شاركون يف امل�ؤمتر �إلى
“الر�ضا” �أو “درجة عالية من الر�ضا” عن خمرجات امل�ؤمتر.
	الأن�شطة
الأن�شطة هي الأعمال �أو الأفعال املحددة التي يتم تنفيذها للو�صول �إلى كل
م�ؤ�رش .يجب �أن يكون لكل م�ؤ�رش ن�شاط واحد على الأقل .يتوجب على الأن�شطة
املدرجة يف اال�سرتاتيجية �أن تعتمد على الغاية بحيث تركز على الو�صول �إلى
خمرج معني .لذا يجب عدم �إدراج املهام �أو الإجراءات الإدارية �ضمنها.
الحظ �أن اال�سرتاتيجية تلقي نظرة عامة على الأن�شطة الالزمة� .أما الأن�شطة
ذاتها ال يتم و�صفها يف اال�سرتاتيجية ،ويجب �أن يتم ذلك ب�صورة منف�صلة من
خالل الوزارة �أو جهة م�س�ؤولة �أخرى.
	البيانات الأ�سا�سية
يجب حتديد البيانات الأ�سا�سية الالزمة لعدد من امل�ؤ�رشات للتمكن من
قيا�س مدى التقدم .ما هي احلقيقة على �أر�ض الواقع عند ال�رشوع بتنفيذ
اال�سرتاتيجية؟ يف العديد من احلاالت يتم توفري البيانات الأ�سا�سية على �شكل

�إح�صائيات و�أبحاث عن ال�شباب .لكن يف بع�ض احلاالت ،يتوجب عمل املزيد من
الأبحاث �أو امل�سوحات ملختلف جمموعات �أ�صحاب العالقة خالل عملية تطوير
اال�سرتاتيجية للح�صول على البيانات الأ�سا�سية.
من ال�رضوري توفر البيانات الأ�سا�سية لكل م�ؤ�رش يف اال�سرتاتيجية .تنح�رس
فائدة امل�ؤ�رشات التي تفتقر �إلى مثل هذه البيانات ويجب جتنبها.
 6.7تطوير خطة �إعالم وات�صال
�إمكانية الو�صول �إلى الإعالم حتدث فرقا ً �إيجابيا ً كبريا ً يف تطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب� .إن احل�صول على تغطية �صحفية كافية من �ش�أنه �إي�صال
ر�سالة �إلى ال�شباب �أن احلكومة ت�ضع �سيا�سات ال�شباب ك�أولوية ويزيد من
وعي العامة يف ق�ضايا ال�شباب ب�شكل عام .كما ر�أينا �سابقا ً يف باب امللكية،
ف�إن بناء الثقة وامل�ساءلة واحل�صول على اهتمام �إيجابي من الإعالم هي �أمور
هامة حتدث فرقا ً يف ا�سرتاتيجية ال�شباب.
تطوير خطة ات�صال يجب �أن يكون مو�ضوع لور�شة عمل منف�صلة قبل �أو يف
بداية عملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب .ويجب �أن ت�ضم الور�شة
جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة املختلفة وذلك لال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة
والدرو�س امل�ستفادة .يجب �أي�ضا ً دعوة ممثلي ال�صحافة والإعالم لأخذ �آرائهم.
على ور�شة العمل حتديد احتياجات تدريبية معينة (الظهور �أماما الكامريات
وكتابة الأخبار ال�صحفية باللغات الالزمة وغريهما).
مكونات خطة االت�صال تعتمد على ال�سياق الوطني ،ولكن البد �أن تخاطب
الق�ضايا التالية:
ما هي الر�سالة التي ترغب ب�إي�صالها؟ قم بو�ضع �شعار وكن وا�ضحا ً حول
ما يجعل عملية ا�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية خمتلفة عن باقي عمليات
ال�سيا�سات الأخرى.
• من هو اجلمهور امل�ستهدف من املعلومات التي تود �إي�صالها؟ و�أي الو�سائل
الإعالمية �أف�ضل للو�صول �إلى هذا اجلمهور؟ و�أية و�سائل �إعالمية يجب
�إ�رشاكها حتديداً؟
• كيفية التوا�صل مع ممثلي الإعالم ح�سب �رشوطهم -التوا�صل مع ال�صحفيني
واملرا�سلني مبا�رشة وقبل حني.
• يجب توفر “حزمة لل�صحافة” �أي ملف حمدد ووثائق لكل فعالية (�إر�سال
الأخبار ال�صحفية واملعلومات قبل حني).
• عليك حتديد ال�سيا�سيني و“امل�شاهري” واملق�صود هنا �شخ�صيات م�ؤثرة
اجتماعيا و�سيا�سيا بجانب وزير ال�شباب والذين ميكنهم دعم وت�أييد الرتويج
لإ�سرتاتيجية ال�شباب يف م�ؤمتر �صحفي على �سبيل املثال �أو خالل �إطالق
الوثيقة النهائية للإ�سرتاتيجية.
• التوقيت هام للغاية .عليك االت�صال بو�سائل الإعالم م�سبقاً .قم بتنظيم
�أن�شطتك بحيث ال تتعار�ض مع فعاليات �أخرى هامة .ال تنظم م�ؤمترا ً �صحفيا ً
بعد الظهرية �أيام اجلمعة!
• قم بتحديد ناطق ر�سمي م�س�ؤول عن االت�صال بالإعالم.
يجب و�ضع موازنة لإنتاج املواد الإعالمية اخلا�صة بعملية تطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب� .39ستخلق هذه املواد نوعا من املهنية وبع�ضا ً من املكانة
والتقدير وقد �أن تكون و�سيلة قيمة لإي�صال املعلومات عن عملية تطوير
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب �إلى النا�س.
 39تت�ضمن مثل هذه املواد :املل�صقات ،والأقالم ،واملواد املكتبية ،وامللفات ،والقم�صان ،واحلقائب.
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يجب على ال�سكرتاريا �إ�صدار جملة �إخبارية بانتظام ،و�أن توزع على جميع
الهيئات العاملة التي تعد جزءا ً من الهيكل ،احلكومة ومنظمات ال�شباب غري
احلكومية ،ممثلي ال�صحافة ،وال�شباب الذين يطلبون ن�سخا ً من خالل املوقع
الإلكرتوين.
من املمكن حتديد �سفراء للرتويج للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب كما ميكن �أن
يكون الفن قناة توا�صل هامة يف ذلك ال�صدد .وبغ�ض النظر عن حجم ت�أثري �أو
�أهمية املو�سيقى يف امل�شهد ال�سيا�سي العربي �إال �أن دور الفنانني يبقى �أمرا
قادرا على �إحداث الزخم املطلوب يف الرتويج حلدث �أو ق�ضية ما .وبذلك قد
تكون فكرة جيدة �إذا ما مت ا�ستخدام الفنانني للرتويج ل „اال�ستثمار املنظم يف
ال�شباب من خالل ا�سرتاتيجية وطنية“ 40كعنوان حلدث هام قادم.
 6.8الر�صد والتقييم
من امل�ؤ�سف �إهمال ر�صد وتقييم اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب �أو عدم
�إعطا�ؤهما االنتباه الذي ي�ستحقان .تنفق العديد من احلكومات الكثري من
املوارد على تطوير وتبني اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،وينتهي بها امل�آل �إلى
الأرفف �أو الأدراج حال و�ضع �آليات التنفيذ.
�إن تطوير ا�سرتاتيجية مب�ستويات خمتلفة كما مت و�صفه �أعاله يعترب خطة
مف�صلة خ�صي�صا ً للر�صد والتقييم .يجب �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب على ن�ص خا�ص بالر�صد والتقييم يحدد كيف �سيتم متابعة �أداء
اال�سرتاتيجية وكيف �سيتم عمل تقييم منت�صف املدة والتقييم النهائي.
الر�صد هو عملية املتابعة امل�ستمرة واملنتظمة لتنفيذ اال�سرتاتيجية .يجب
�أن ي�أخذ �شكل تقارير منتظمة عن التقدم حت�رضها وزارة ال�شباب ،حيث يتم
الإ�شارة �إلى التقدم الفعلي يف اال�سرتاتيجية وت�أثري امل�رشوع والتغريات احلا�صلة
يف البيئة اخلارجية .هذه التقارير املنتظمة حول التقدم يف التنفيذ مفيدة
لي�س فقط للتقييم و�إمنا حني يحدث تغيري يف املوظفني �أو الإدارة �أو �صناع القرار
املعنيني بتنفيذ اال�سرتاتيجية.
يف مرحلة معينة ،يجب عمل تقييم منت�صف املدة الذي من املف�ضل �أن
يتم من خالل فريق خرباء خارجيني يقيمون التقدم الفعلي والإجنازات يف
اال�سرتاتيجية والأهداف وعنا�رص اال�سرتاتيجية الأخرى .هدف �آخر لتقييم
منت�صف املدة هو عمل التو�صيات حول �أية تعديالت يف ت�صميم امل�رشوع �أو
مراجعة اال�سرتاتيجية الطموحة بنا ًء على اخلربات امل�ستفادة خالل التنفيذ �أو
بنا ًء على العوامل اخلارجية يف البيئة والظروف املحيطة.
يجب �أن يكون التقييم النهائي م�ستقل و�أن يتم من قبل فريق خرباء خارجي
بحيث يهدف �إلى تقييم جودة العمل املقدم من حيث مدى الو�صول �إلى
الأهداف والغايات ،ومن ثم توثيق العملية لي�ستفيد �آخرون من التجربة.
تو�ضح اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب �أن جمموعات �أ�صحاب
يجب �أن
ّ
امل�صلحة املختلفة ،مبا فيها ال�شباب �أنف�سهم ،لهم دور حموري يف تقييم
ن�صف املدة والتقييم النهائي� .أحد الطرق ل�ضمان ذلك هو و�ضع معايري لبناء
جمموعة تقييم مرجعية عندما يحني وقت تقييم ن�صف املدة .يجب �أن تتكون
املجموعة املرجعية من ممثلني من الفئات الرئي�سية لأ�صحاب امل�صلحة� .إن
ت�أ�سي�س „ثقافة التقييم“ يف �سياق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ال يعد
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حتقيق لاللتزام بامل�شاركة فح�سب ،بل دليل على �أن قطاع ال�شباب قادر على
امل�ساهمة بنموذج جيد مل�ساءلة احلكومة.
 6.9وثيقة اال�سرتاتيجية وخطة العمل
هناك �س�ؤال قد يطر�أ خالل مرحلة التخطيط وعند البدء بالتح�ضري لتطوير
اال�سرتاتيجية وهو :كيف �سيبدو املنتج النهائي؟ هل من ال�رضوري وجود وثيقة
واحدة �شاملة ت�ضم „كل �شيء“� ،أو �أن تو�صل العملية �إلى تطوير وثيقة عامة
وخطة عمل للمدى الق�صري؟
هناك حجج قوية ت�ؤيد اخليار الثاين :تطوير ا�سرتاتيجية بعيدة املدى وخطة عمل
واحدة .الأ�سباب وراء ذلك منطقية وواقعية وهي.
�أوالً :البد �أن تكون الفرتة الزمنية للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب �أطول من
خطة العمل .بينما تغطي خطة العمل ثالث �سنوات ،متتد اال�سرتاتيجية
ال�شاملة لتغطي خطتني �أو ثالث خطط عمل ،مبا معناه �أنه يف�ضل �أن تدوم
اال�سرتاتيجية من ثماين �إلى ع�رش �سنوات.
ثانياً� ،إذا مت دمج اال�سرتاتيجية وخطة العمل يف وثيقة واحدة يتوجب عندها
�أخذ موافقة احلكومة يف كل مرة يتم فيها تطوير خطة عمل جديدة .من
املنطقي �أكرث �أن يتم �أخذ موافقة احلكومة على اال�سرتاتيجية ال�شاملة ويتم
�أخذ موافقة الوزارة فقط على خطط العمل الالحقة.
يجب �أن تكون وثيقة اال�سرتاتيجية حمور عملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب ،وتكون مو�ضوع للت�شاور مع قاعدة عري�ضة من ال�شباب وجمموعات
�أ�صحاب امل�صالح املختلفة .يجب �أن تت�ضمن هذه الوثيقة حتليل �شامل لو�ضع
خمتلف املجاالت التي تتناولها اال�سرتاتيجية وحتدد الأهداف والغايات والنتائج
املرجوة .يجب �أن تبينّ اال�سرتاتيجية وبو�ضوح كيف �سي�ستفيد ال�شباب الأقل
حظاً ،ويجب �أن يكون هناك باب منف�صل يحدد كيف �سيتم ر�صد وتقييم
الأداء.
بجانب احتوائها على الأهداف والغايات والنتائج ،يجب �أن تت�ضمن اال�سرتاتيجية
على امل�ؤ�رشات والأن�شطة لكل نتيجة مرجوة .يجب �أن حتتوي �أي�ضا ً على البيانات
الأ�سا�سية وموازنة عامة لعامني �أو ثالثة .يجب �أن تنخرط جمموعات العمل
القطاعية ،جمموعات العمل بني الوزارات ،واللجان اال�ست�شارية يف عملية
تطوير امل�ؤ�رشات والأن�شطة .كما يتحتم تنظيم ور�شات عمل حمددة ملجاالت
ال�سيا�سات القطاعية للعمل على هذه املهمة الفنية .يجب �أن تت�ضمن
خطة العمل �أي�ضا ً موازنة �سنوية مف�صلة يتم املوافقة عليها كجزء من
موازنة الدولة.
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تطوير ا�سرتاتيجية ال�شباب
يف �سبع خطوات :مثال

ركز الدليل لغاية الآن على املعلومات الأ�سا�سية
�أو الق�ضايا التي يجب على احلكومة مراعاتها
لإطالق عملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب بنجاح .هذا الباب �أكرث عملية
فهو ي�ستعر�ض املراحل املختلفة لتطوير
اال�سرتاتيجية ،من التح�ضريات الفعلية حتى
االنتهاء من اال�سرتاتيجية وت�سليمها ملوافقة
اجلهات احلكومية املعنية.
ت�صميم امل�رشوع الذي مت و�صفه يف هذا الباب
يت�ضمن عملية ت�شاركية �شاملة ت�ضم خمتلف
الهيئات احلكومية واملجتمع املدين وال�شباب
يف جميع �أنحاء الدولة ،وذلك لتطوير �سيا�سات
ا�سرتاتيجية حكومية� .أهمية العملية متنحها
ال�رشعية وامللكية القوية الالزمة ل�ضمان التنفيذ
الناجح للإ�سرتاتيجية .هذه لي�ست الطريقة
االعتيادية لتطوير ا�سرتاتيجية حكومية .وقد
ناق�شنا �أن تطوير �سيا�سات لل�شباب يتطلب
مقايي�س غري اعتيادية بحكم طبيعتها عرب
القطاعية و�أنه من ال�رضوري �إدخال ال�شباب
ومنظمات ال�شباب �إلى العملية.
ذكرنا �سابقا ً ونكرر هنا :ت�صميم امل�رشوع امل�شار
�إليه هنا �شامل .قد يتنبه بع�ض القراء وي�شعروا
�أنه ال يتوفر لديهم املوارد الكافية لبناء الهيكل
املقرتح يف هذا الدليل .املثال املذكور �أدناه �أثبت
جناحه ووجدنا �أنه من املفيد م�شاركته يف هذا
الدليل .قد يبدو الهيكل بكل جمموعات العمل
واللجان �شك ّلي ومعقد جداً ،ولكن هناك منطق
وا�ضح يف ت�صميم امل�رشوع .لذا ،بدل الرتكيز على
تعقيد املثال ،اجعله م�صدرا ً للأفكار والإلهام
ومر�شدا ً لتح�سني �سيا�سات ال�شباب.
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املرحلة الأولى :التح�ضريات املبكرة
اح�صل على فكرة عامة عن الأبحاث املتوفرة عن ال�شباب (ظروف حياتهم،
والتحديات ،واالحتياجات ،وخالفه) مبا فيها امل�سوحات والدرا�سات والأرقام
الإح�صائية التي مت عملها خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية� .إذا توفر عدد قليل
جدا ً من الأبحاث ،على احلكومة التفكري يف عمل �أبحاث جديدة قبل مدة كافية
من ال�رشوع بعملية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
كما عليك �أن تتعرف على و�ضع تطوير �سيا�سات ال�شباب يف الدول املجاورة
واحل�صول على معلومات عن اال�سرتاتيجيات الوطنية لل�شباب لديهم� ،إذا
كانت موجودة �أ�صالً .قم بالتعرف على الوثائق الأوروبية والدولية املذكورة يف
هذا الدليل .و�أخرياً ،اطلع على خطط عمل �سابقة مت تطويرها م�ؤخرا ً يف بلدك،
خ�صو�صا ً �إذا متتعت هذه اخلطط بعملية ت�شاركية .حاول �أن تتعلم منها �إن
�أمكن.
يجب تعيني املن�سق الوطني مبكرا ً �إن �أمكن ،ويجب ت�أ�سي�س �سكرتاريا حمددة
لعملية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب .عندها ،يجب �أن يدعو املن�سق الوطني
جمل�س ال�شباب الوطني (�إن وجد) للم�شاركة يف ت�صميم امل�رشوع („كيف نقوم
بذلك ولغاية متى؟“) ومعايري اختيار �أع�ضاء اللجنة التوجيهية .يجب ا�ست�شارة
جمل�س ال�شباب الوطني يف هيئات العمل املختلفة التي �سيتم �إن�شا�ؤها خالل
العملية ،كذلك فيما يخ�ص معايري التوظيف .عليك �أخذ اجلداول الزمنية
للعملية بعني االعتبار وجتنب تعار�ض عملية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
مع التواريخ والفرتات الهامة يف ال�سنة .يف حال عدم وجود جمل�س �شباب
وطني ،يجب �أن تدعو وزارة ال�شباب �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني -منظمات
ال�شباب غري احلكومية حتديداً -الجتماع مفتوح بحيث يقومون بالإدالء ب�أرائهم
و�إعطاء مدخالتهم يف الق�ضايا املذكورة �آنفاً .التح�ضريات الأخرى يف هذه
املرحلة ت�شمل �أي�ضا ما يلي ذكره:
يرى البع�ض �أن �أهم خطوة يف حت�ضري عملية �شاملة وت�شاركية لتطوير
ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب هي اعتماد موازنة!
نفذ عملية تعيني �أع�ضاء اللجنة التوجيهية.
حدد كيف �ست�صل �إلى جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة املختلفة القادرة على
االن�ضمام.
حدد احتياجات التدريب قدر الإمكان (يف ال�سكرتاريا ويف هيئات العمل التي
�ستكون جزء من الهيكل).
قم ب�إيجاد مدربني معروفني يف تطوير اال�سرتاتيجيات وحدد عمليات م�شاركة
�أ�صحاب امل�صلحة وقم بدعوتهم لالنخراط يف العمل.
طور خطة �إعالمية /ا�سرتاتيجية �صحفية.
ابد�أ التح�ضريات الفعلية لعقد حلقة نقا�ش لتطوير الغايات.
ات�صل باملنظمات الدولية املوجودة يف بلدك وا�س�أل �إذا كانت ت�ستطيع تقدمي
الدعم املادي �أو اخلرباء.
ابد�أ التفكري ب�آليات الر�صد والتقييم.
املرحلة الثانية :ال�رشوع بالعمل واال�ست�شارة الأولى
يتم يف هذه املرحلة البناء الفعلي للهيئات العاملة يف عملية اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب .اخلطوة الفعلية الأولى هي تعريف املجاالت التي �سيتم
و�ضعها يف اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب والأهداف والغايات .يتم عمل ذلك

من خالل تنظيم „حلقة نقا�ش لتطوير الغايات“ ،مب�شاركة خمتلف �أ�صحاب
امل�صلحة� .ست�شكل هذه اخلطوة اال�ست�شارة الأولى .يجب االنتباه �إلى دعوة
منظمات ال�شباب وفئات �أ�صحاب امل�صلحة الأخرى �إلى حلقة النقا�ش هذه
لأن �إتاحة الفر�صة لهم للم�شاركة يف هذه املرحلة �سيحدد �شعورهم بامللكية
خالل باقي العملية.
يجب �أن ميتد هذا الن�شاط ليومي عمل كاملني (�أو خالل عطلة نهاية الأ�سبوع)،
و�أن يعطي مقدمة للم�شاركني حول عملية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
بحيث ي�شعروا ب�أنهم جزء من „�شيء �أكرب“ .يجب �أن ترتكز منهجية ور�شة
العمل على جمموعات العمل وعلى النقا�شات العامة� .إدماج امل�شاركني يف
تطوير „�شجرة امل�شاكل“ يف اليوم الأول يعد و�سيلة قيمة يف حتديد الأهداف
والغايات ،ومن ثم يتم حتويها �إلى „�شجرة الغايات».41
ينظر حللقة النقا�ش هذه على �أنها „فعالية �إطالق“ لعملية اال�سرتاتيجية
الوطنية ويجب �أن توليها احلكومة االهتمام الكايف ،وهي فر�صة جيدة لدعوة
ال�صحافة واعالمهم بالق�ضايا امللحة.
خطوات �أخرى هامة ،ما دون حلقة نقا�ش تطوير الغايات ،يجب �إتباعها يف
املرحلة الثانية:
• ت�أ�سي�س اللجنة التوجيهية.
• ت�أ�سي�س جمموعة العمل بني الوزارات.
• عند االتفاق على غايات اال�سرتاتيجية� ،إر�سال �إعالن لتوظيف من�سقي
جمموعات العمل القطاعية و�إمتام عملية تعيينهم.
• �إجناز عملية تعيني �أع�ضاء جمموعات العمل القطاعية واالنتباه �إلى �رضورة
وجود ممثلني من احلكومة ومن منظمات ال�شباب غري احلكومية.
• �إجناز عملية تعيني �رشكاء الت�شاور املحليني.
• �إجناز عملية تعيني اللجان اال�ست�شارية لأ�صحاب امل�صلحة.
املرحلة الثالثة :اال�ست�شارة الثانية
بينما و�صلت اال�ست�شارة يف املرحلة الثانية �إلى جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة
املختلفة ومنظمات املجتمع املدين ،ف�إن هدف اال�ست�شارة الثانية �أبعد من
ذلك  -الو�صول �إلى ال�شباب وجمموعات �أ�صحاب امل�صلحة املختلفة على
امل�ستوى املحلي� .ست�ساهم تغذيتهم الراجعة يف حت�ضري امل�سودة الأولى لوثيقة
ا�سرتاتيجية ال�شباب .يف هذه املرحلة� ،ستلعب منظمات ال�شباب غري احلكومية
التي مت اختيارها �سابقا ً ك�رشكاء ت�شاور حمليني دورا ً حمورياً .يجب بذل اجلهد
الالزم للح�صول على اهتمام الإعالم بعملية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
يف هذه املرحلة ،ويجب �أن يرت�أ�س وزير ال�شباب العملية عالنية.
بعد �أن مت ال�رشوع بالعملية ومت االتفاق على الأهداف والغايات وكافة املجاالت
التي �ستت�ضمنها اال�سرتاتيجية ،يجب عقد ور�شة عمل مدتها يومني ت�ضم
كافة �رشكاء اال�ست�شارات املحليني .42الغاية من ور�شة العمل هذه �أمرين:
 41يجب �أن يدير مثل هذه اجلل�سة التدريبية مي�رسين على دراية مبنهج الإطار املنطقي .للمزيد من االر�شاد حول كيفية
تنظيم ور�شة عمل تركز على تطوير «�شجرة امل�شاكل» التي �ستتحول �إلى «�شجرة الغايات» ،قم بتنزيل دليل منهج
الإطار املنطقي الذي و�ضعته الوكالة ال�سويدية للتعاون الدويل من �أجل التنمية (�سيدا) من هذا الرابط:
www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA1489en_web.pdf&a=2379
 42يعتمد عدد �رشكاء الت�شاور املحليني على مدى �شمولية عملية الت�شاور الذي ترغب به احلكومة وعلى املوارد املالية
املتوفرة لذلك.
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تعرف �رشكاء الت�شاور املحليني على عملية تطوير اال�سرتاتيجية
�أوالً ،يجب �أن
ّ
الوطنية لل�شباب وتعلمهم مبا مت �إجنازه حتى حينه و�أهمية دورهم يف العملية.
ثانياً :يجب �أن يح�صل �رشكاء الت�شاور املحليني على م�سودة املبادئ التوجيهية
لكيفية تنظيم اال�ست�شارات على امل�ستوى املحلي ،كما يجب مناق�شة املبادئ
التوجيهية بني امل�شاركني ومن ثم �إنها�ؤها واالتفاق عليها يف نهاية الور�شة.43
تقارير �رشكاء الت�شاور والتي تت�ضمن امل�شاورات التي قاموا بها ،هامة مل�سودة
اال�سرتاتيجية الأولى .لتكون التقارير مفيدة قدر الإمكان ،البد من �إعدادها بت�أ ٍن
قبل البدء مبرحلة اال�ست�شارات .لذا ،ينبغي مناق�شة واالتفاق على �شكل هذه
التقارير مع �رشكاء الت�شاور املحليني خالل ور�شة العمل.
يجب على احلكومة (وزارة ال�شباب) �إعطاء ور�شة العمل مع �رشكاء الت�شاور
املحليني االهتمام الكايف والرتويج لها .ي�أخذ ال�رشكاء يف هذه املرحلة ملكية
العملية ،ويعتمد جناح الت�شاور على توفر امللكية القوية� .ضمن هذه اجلهود
ولزيادة تقدير ودعم منظمات ال�شباب غري احلكومية ،على وزارة ال�شباب التفكري
ب�إ�صدار كتب ت�أييد ل�رشكاء الت�شاور املحليني بحيث ي�ستخدمونها عند االت�صال
بال�سلطات املحلية وجمموعات �أ�صحاب امل�صلحة املختلفة .على الوزارة �أي�ضا ً
�أن تفكر يف �إر�سال كتب لر�ؤ�ساء البلديات تطلب منهم دعم العملية.
يجب �إعطاء التعليمات ل�رشكاء الت�شاور املحليني لتنظيم فعاليتني على الأقل
يف كل منطقة /بلدية تقع حتت م�س�ؤوليتهم .يجب �إقامة فعالية خ�صي�صا ً
ملجموعات �أ�صحاب امل�صلحة املحليني ،مثل الإدارة احلكومية للبلدية ،وال�رشطة
املحلية ،وم�س�ؤويل ال�صحة ،والآباء والأمهات ،واملعلمني ،ومنظمات ال�شباب غري
احلكومية .قد ت�أخذ الفعالية �شكل لقاء مفتوح �أو نقا�ش طاوالت م�ستديرة.
�أما الفعالية الثانية فتكون مع ال�شباب فقط كونهم املجموعة الرئي�سية
املنتفعة يف ا�سرتاتيجية ال�شباب .من الأ�سهل التوا�صل مع ال�شباب يف بيئة
تخلو من الرا�شدين �أو امل�س�ؤولني املحلينيّ .
فكر يف تنظيم ا�ست�شارات منف�صلة
لل�شباب من �أعمار � 15إلى  ،19و � 20إلى � .24أو قم بتنظيم فعالية للذين تقل
�أعمارهم عن �سن الر�شد القانوين و�أخرى للذين جتاوزوا هذا ال�سن ،بذلك �سرتكز
الفعالية التي ت�ضم الأعمار الأقل على الأطفال والثانية على �ش�ؤون ال�شباب.
حيث ال يوجد �سن ر�شد قانوين كما هو احلال يف بع�ض البلدان ،ين�صح بف�صل
الفعاليات ل�سن � .18أخرياً ،اقرتح تنظيم فعاليات غري منف�صلة لكل جن�س �إذا
كان ذلك ي�سهل النقا�ش.
من املفيد وجود حملة توعية و�إعالم على امل�ستوى الوطني واملحلي خالل
مرحلة اال�ست�شارات .قد ي�ساهم ذلك يف لفت انتباه الإعالم املركزي وحمطات
التلفزيون وال�صحف على م�ستوى البلديات والدولة والإقليم .الظهور
يح�سن من مكانة اال�سرتاتيجية ويخلق جو من التقدير والأهمية.
الإعالمي
ّ
يجب �إ�صدار وتوزيع مواد عالقات عامة ودعاية كجزء من احلملة من خالل
�رشكاء الت�شاور املحليني ،وجمموعات العمل القطاعية ،واللجان اال�ست�شارية
لأ�صحاب امل�صلحة ،ومنظمات ال�شباب غري احلكومية يف امل�ؤمترات ال�صحفية.
عندما يقدم �رشكاء الت�شاور املحليني تقاريرهم التي حتتوى على التغذية
الراجعة لل�سكرتاريا ف�إنهم بذلك لعبوا �أهم دور لهم يف عملية اال�سرتاتيجية
 43من ال�رضوري �أن يتم االتفاق يف النهاية على املبادئ التوجيهية من قبل �رشكاء الت�شاور املحليني ،فمن �ش�أن ذلك �أن
يعطى ملكية �أكرب للمبادئ والعملية.

الوطنية لل�شباب .ولكن يجب �إدراك �أهمية �رشكاء الت�شاور املحليني كمورد
والفائدة التي �سيقدمونها للإ�سرتاتيجية م�ستقبالً .لقد متكن ه�ؤالء ال�رشكاء
من �إحداث زخم كبري يف منظمات ال�شباب غري احلكومية واملجتمعات املحلية
وكما ح�صلوا (على الأرجح �أو نتمنى �أن يكونوا) على التقدير على عملهم
وزادوا من اهتمام ال�شباب الآخرين ورغبتهم بامل�شاركة .لذا احر�ص على ح�صول
�رشكاء الت�شاور املحليني للمعلومات حول تقدم ال�سري باال�سرتاتيجية وفكر يف
ا�ستخدامهم ب�صورة فاعلة يف الإعالن عنها .حاول �أي�ضا ً �إيجاد �سبل لدعمهم
بعد االنتهاء من عملية اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
املرحلة الرابعة :تطوير امل�سودة الأولى
بعد تعريف �أهداف وغايات اال�سرتاتيجية الوطنية وبعد نقل املدخالت ال�شاملة
من �رشكاء الت�شاور املحليني لل�سكرتاريا ،ي�أتي وقت املهمة ال�شاملة لتطوير
امل�سودة الأولى من الوثيقة .44تلعب جمموعات العمل القطاعية الدور الأكرب
هنا ،م�سرت�شدة مبن�سقيها.
يجب �أن ت�ستلم كل جمموعة عمل مو�ضوع واحد وغاية ا�سرتاتيجية واحدة
و�أن ير�أ�سها من�سق على معرفة باملو�ضوع� .أول مهمة ملجموعات العمل هي
احل�صول على نظرة �شاملة على املو�ضوعات الرئي�سية (مثال ً عن توظيف
ال�شباب �أو التعليم) ،ومن ثم حت�ضري درا�سة حتليل الو�ضع .يجب �أن تكون
الأبحاث وامل�سوحات والإح�صائيات �أ�سا�س هذا التحليل كذلك التغذية الراجعة
من مرحلة اال�ست�شارات ال�شاملة .على ممثلي احلكومة يف جمموعة العمل
بني الوزارات امل�ساهمة بتقدمي املواد ذات ال�صلة املتوفرة يف وزاراتهم ملن�سقي
جمموعات العمل .بالإ�ضافة �إلى درا�سة حتليل الو�ضع ،على كل جمموعة عمل
تقدمي خمت�رص ميكن ت�ضمينه للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب .يتوجب على
املن�سقني كتابة التقارير لذلك.45
يجب �أن تعمل املجموعات ب�صورة منف�صلة عن بع�ضها البع�ض خالل تطوير
النتائج املتوقعة وامل�ؤ�رشات املرتبطة بالغايات (انظر ق�سم  .)6.4قد تكون هذه
مهمة �صعبة ،وحتتاج �إلى التدريب واملهارات ،لذا ،يجب عقد ور�شة عمل خا�صة
لتطوير امل�ؤ�رشات ،ويجب �أن ي�شارك فيها كل من�سقي جمموعات العمل وبع�ض
الأع�ضاء .يجب كذلك دعوة �أع�ضاء جمموعة العمل بني الوزارات .يجب ترتيب
ذلك يف ور�شة عمل ليوم واحد ت�ضم  20-25م�شارك وبوجود مدربني مهرة يف
عمليات تطوير اال�سرتاتيجيات بحيث يكونوا م�س�ؤولني عن املدخالت.
البد من التفكري يف �سبل احل�صول على مدخالت من اللجان اال�ست�شارية
حول العمل الذي قامت به جمموعات العمل القطاعية� .أحد اخليارات �أن يتم
منح فر�صة (�أ�سبوعني �أو ثالثة مثالً) لالطالع على �أعمال جمموعات العمل
املختلفة والتعليق عليها قبل �إر�سالها لفريق خرباء �صياغة اال�سرتاتيجية
لدجمها يف وثيقة ا�سرتاتيجية واحدة.

 44يجب �أن تكون اللجنة التوجيهية منفتحة �إزاء �إعادة التفكري يف الغايات بعد عملية الت�شاور ال�شاملة ،بحيث تتقبل
احتمالية مراجعة عدد جمموعات العمل املو�ضوعية واملو�ضوعات الرئي�سية التي تتناولها هذه املجموعات.
 45قد تكون درا�سة حتليل الو�ضع التي تقدمها جمموعات العمل املختلفة �شاملة جدا ً بالن�سبة مل�سودة ا�سرتاتيجية ال�شباب،
لكنها تعد م�ساهمات هامة للح�صول على فكرة عن و�ضع ال�شباب .يجب على احلكومة التفكري يف جمع التحاليل
معا ً يف �إ�صدار واحد �أو دعم من يقوم بذلك.

7

92

93

للح�صول على جودة املنتج املطلوبة ،ممكن �أن يعمل من�سقي جمموعات
العمل القطاعية بدوام كامل �أو �أن يخ�ص�صوا جزء كبري من وقتهم لعملية
ا�سرتاتيجية ال�شباب يف هذه املرحلة .لتمكينهم من ذلك ،نن�صح مبنحهم
رواتب /تعوي�ضات /منح فخرية على عملهم .كما يلزم تخ�صي�ص موازنة
لتغطية تكاليف ال�سفر والتكاليف املرتبطة بذلك (الطعام خالل االجتماعات
التي تدوم ليوم كامل) لأع�ضاء جمموعات العمل.
بعد �أن تفرغ جمموعات العمل القطاعية من حت�ضري درا�سات حتليل الو�ضع
والنتائج املتوقعة وامل�ؤ�رشات ،وبعد �أن �أتيحت الفر�صة للجان اال�ست�شارية
لإعطاء مالحظاتهم ،يتم ت�سليم كل �شيء �إلى الفريق امل�س�ؤول عن حت�ضري
امل�سودة ،والذي بدوره يتولى مهمة و�ضع امل�سودة املبدئية للإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب.
بعد االنتهاء من حت�ضري امل�سودة املبدئية تقوم الهيئات املختلفة العاملة
يف هيكل اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب مبراجعة الوثيقة و�إعطاء التغذية
الراجعة الفورية .من الهام �أن يقوم �أع�ضاء جمموعة العمل بني الوزارات
مب�شاركة الوثيقة مع امل�س�ؤولني يف وزاراتهم ل�ضمان �أن اال�سرتاتيجية تتوافق
مع الغايات واملوازنات يف املجاالت ال�سيا�سية يف هذه الوزارات.
يجب �أن يجمع فريق ال�صياغة املالحظات وامل�ساهمات و�أن يدجمها فيما
�ست�صبح امل�سودة الأولى لإ�سرتاتيجية ال�شباب الوطنية.
املرحلة اخلام�سة :اال�ست�شارات الثالثة
بعد حت�ضري امل�سودة الأولى من اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،يجب تعميمها
والبدء مبرحلة ا�ست�شارات جديدة.
الهدف من مرحلة اال�ست�شارات هو احل�صول على �أكرب قدر ممكن من التغذية
الراجعة البناءة عن امل�سودة بحيث تتح�سن جودتها �أكرث .ميكن عمل ذلك بعدة
طرق ،ح�سب الوقت واملوارد املالية والب�رشية .يجب تعميم امل�سودة الأولى من
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب من خالل املوقع الإلكرتوين لعملية اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب �أو على املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�شباب .البد بعدها من �إر�سال
دعوات لتقدمي التغذية الراجعة ملنظمات ال�شباب غري احلكومية وجمموعات
�أ�صحاب امل�صلحة املختلفة.
يجب تنظيم م�ؤمتر وطني لل�شباب من قبل وزارة ال�شباب ،بحيث يجمع
منظمات ال�شباب غري احلكومية من جميع �أنحاء البلد ،ويهدف �إلى االطالع
على م�سودة اال�سرتاتيجية ومناق�شة حمتواها و�إعطاء تغذية راجعة فعلية
لكيفية حت�سينها �أكرث.
كما يجب �أن تفكر وزارة ال�شباب �أو �سكرتاريا اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
بتنظيم اجتماع �أو اثنني مع خمتلف جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة ملنحهم
فر�صة �إعطاء التغذية الراجعة على امل�ستوى الوطني والإقليمي ،ومبا يوفر
لهذه املجموعات �إمكانية فعلية لإعطاء املدخالت.
املرحلة ال�ساد�سة :امل�سودة الأخرية للإقرار
يتحمل فريق ال�صياغة م�س�ؤولية جمع كل البيانات واملالحظات واملدخالت
حول كيفية حت�سني امل�سودة الأولى .الوثيقة الناجتة عن ذلك ت�شكل الن�سخة
النهائية للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب والتي يجب �أن متر باملراحل الر�سمية
ملوافقة احلكومة.

تختلف الإجراءات الر�سمية العتماد ا�سرتاتيجية حكومية من دولة �إلى �أخرى.
يف بع�ض الدول تكفي املوافقة على امل�ستوى الوزاري ،بينما يف دول �أخرى
حتتاج اال�سرتاتيجية �إلى ختم ر�سمي باملوافقة من احلكومة �أو رئا�سة الوزراء.
وهناك دول يتم فيها ا�ست�شارة اللجنة الربملانية امل�س�ؤولة عن ال�شباب .وقد
يتطلب الأمر موافقة رئي�س الدولة �أو احلكومة �أو العاهل .عادة ما يتم تقدمي
اال�سرتاتيجية من خالل �إجراء ر�سمي جلميع الوزراء املعنيني للموافقة على
حمتواها .طاملا ت�ؤدي جمموعة العمل بني الوزارات دورها بال�شكل ال�صحيح
وطاملا تقوم الوزارات املعنية بوظيفتها ،من املفرو�ض �أال تظهر �أية م�شاكل يف
طريق اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
عند ا�ستكمال اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،يجب �أن يعقد م�ؤمتر �صحفي-
للت�أكيد على م�شاركة ال�شباب الفاعلة يف عملية اال�سرتاتيجية.
املرحلة ال�سابعة :تطوير خطة العمل
تطوير خطة العمل مهمة فنية يف الغالب .تتحمل جمموعات العمل
القطاعية م�س�ؤولية توفري مدخالت اخلطة ،ولكن عليها احلفاظ على التوا�صل
الوثيق مع الوزارات املختلفة يف احلكومة من خالل جمموعة العمل بني الوزارات.
يجب عقد ور�شة عمل جتمع من�سقي جمموعات العمل القطاعية� ،أع�ضاء
جمموعة العمل بني الوزارات ،وخرباء �صياغة اال�سرتاتيجية (الذين تقع على
عاتقهم م�س�ؤولية توليف جميع املدخالت للخروج بوثيقة واحدة حمكمة).
عليك تو�ضيح الفرتة الزمنية الفعلية خلطة العمل ،ثم تو�ضيح كافة املهام
يف العملية مرورا ً بجميع العنا�رص التي يجب �أن ت�شملها اخلطة ،وهي:
• الأهداف
• الغايات
• النتائج واملخرجات
• امل�ؤ�رشات (التي تقي�س مدى حتقيق الغايات)
• البيانات الأ�سا�سية (تو�ضح نقطة بداية قيا�س التقدم والو�صول �إلى الغايات)
• الأن�شطة (التي يجب �أن تكون حمددة زمنيا ً وعملية)
• امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن تنفيذ الأن�شطة
• املوازنة (امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن موازنة كل ن�شاط)
ت�أكد من �أن جميع بنود الأن�شطة واملوازنات يف خطة العمل مو�ضحة وموافق
عليها من قبل الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة التي �ستنفذها .يجب �أن تكون خطة
العمل وثيقة حتتوى على التزامات وم�س�ؤوليات وا�ضحة ،ولي�ست بيان �سيا�سي
�أو جمرد قائمة �أمنيات.
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املراجع

جمل�س �أوروبا:
البيانات اخلتامية مل�ؤمترات وزراء ال�شباب الأوروبي:
www.coe.int/t/dg4/youth/IG_Coop/ministers_conferences_en.asp
خرباء جمل�س �أوروبا يف م�ؤ�رشات �سيا�سات ال�شباب ،التقرير النهائي :))2003
_www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2003_YP_indicators
en.pdf
امليثاق الأوروبي املنقح عن م�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية والإقليمية:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Coe_youth/Participation/COE_charter_participation_en.pdf
معلومات حول امليثاق الأوربي عن م�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية والإقليمية ووثائق املتابعة:
www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/BGKNGE/Participation
معلومات حول نظام الإدارة امل�شرتكة:
www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/co_management_en.asp
حركة «ال خلطاب الكراهية»:
_http://www.coe.int/t/dg4/youth/News/Calls_for_applications/2013_TC
Bloggers_No_Hate_Speech_Movement_en.asp
االحتاد الأوروبي
التقرير الر�سمي (الورقة البي�ضاء) للمفو�ضية الأوروبية «دفعة جديدة لل�شباب الأوروبي» :))2001
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc26_en.htm
«ال�شباب -اال�ستثمار والتمكني» ،ا�سرتاتيجية االحتاد الأوروبي اجلديدة لل�شباب (:) 2010-2018
http://ec.europa.eu/youth/news/youth-investing-and-empowering_en.htm
�سيا�سات ال�شباب القائمة على الأدلة /ورقة عمل موظفي املفو�ضية حول م�ؤ�رشات االحتاد
الأوروبي يف جمال ال�شباب -لوحة مكونة من  40م�ؤ�رش:
http://ec.europa.eu/youth/policy/evidence-based_en.htm
تقرير االحتاد الأوروبي عن ال�شباب  2012والذي يلخ�ص نتائج دورة العمل الأولى لإ�سرتاتيجية
االحتاد الأوروبي لل�شباب ( )2010-2012ويقرتح �أوليات لل�سنوات الثالث املقبلة:
http://ec.europa.eu/youth/policy/eu_youth_report_en.htm
ال�شباب يف حركة :يحفز االحتاد الأوروبي ال�شباب للعمل والتدريب والدرا�سة يف اخلارج:
http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
نعمل معا ً من �أجل �شباب �أوروبا يف جمال بطالة ال�شباب:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
�إرا�سمو�س +برنامج االحتاد الأوروبي اجلديد للتعليم والتدريب وال�شباب والريا�ضة ابتدا ًء من كانون
ثاين/يناير :2014
http://ec.europa.eu/youth/erasmus-for-all/index_en.htm
ر�سالة من جلنة � 5أيلول�/سبتمرب � 2007إلى الربملان الأوروبي ،املجل�س ،اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية الأوروبية ،وجلنة الأقاليم لتعزيز م�شاركة ال�شباب الكاملة يف التعليم والعمل
واملجتمع:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11103.htm
قرار املجل�س ب�ش�أن م�شاركة ال�شباب اللذين يحظون بفر�ص �أقل:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0001:0003:E
N:PDF
برنامج ال�شباب الأورو متو�سطي الذي يعزز حركة ال�شباب والتفاهم بني ال�شعوب من خالل تبادل
ال�شباب ،اخلدمة التطوعية ،والتدريب والت�شبيك:
/http://www.euromedyouth.net
خدمة العمل اخلارجي الأوروبي:
http://eeas.europa.eu/top_stories/2011/171211_arabsprin_en.htm
�رشاكة ال�شباب بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا

�رشاكة ال�شباب بني املفو�ضية الأوروبية وجمل�س �أوروبا:
http://www.youth-partnership.net
مركز املعرفة الأوروبية ل�سيا�سات ال�شباب:
http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/index
قاعدة بيانات كل بلد :القاعدة تابعة ملركز املعرفة الأوروبية ل�سيا�سات ال�شباب واملركز تابع
ل�رشاكة ال�شباب بني املفو�ضية الأوروبية وجمل�س �أوروبا:
www.youth-partnership.net/youth-partnership/ekcyp/Country_2007
برنامج ال�رشاكة بني االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا يف التعاون الأورو متو�سطي ،حقوق الإن�سان،
واحلوار بني الثقافات:
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/euromed/index
منظومة الأمم املتحدة
برنامج العمل العاملي لل�شباب:
http://www.un.org/events/youth98/backinfo/ywpa2000.htm
م�ؤ�رشات تنمية ال�شباب جلميع جماالت الأولية يف برنامج العمل العاملي لل�شباب والبالغ عددها
))15
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/youthindicators1.htm
ال�شباب و�أهداف التنمية الألفية:
http://www.takingitglobal.org/themes/mdg/youthinpolicy.html
/http://www.youthpost2015.org
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?type=12&page=view&nr=396&men
u=35&str=youth
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/en/index.html
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wyr07_chapter_4.pdf
دليل خمت�رص ملبعوثي ال�شباب للجمعية العامة للأمم املتحدة:
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ydguidee.pdf
قرارات الأمم املتحدة ب�ش�أن ال�شباب ،مبا يف ذلك م�شاركة ال�شباب:
www.un.org/esa/socdev/unyin/library.htm#resolutions
ع�رش خطوات ل�صياغة �سيا�سات وطنية لل�شباب ،بوابة الأمم املتحدة لل�شباب:
www.un.org/esa/socdev/unyin/nationalpolicy.htm
م�صادر �أخرى
ما ينفع يف م�شاركة ال�شباب ،امل�ؤ�س�سة الدولية لل�شباب:2002 ،
www.iyfnet.org/uploads/what_works_in_youth_par.pdf
بوابة �إلكرتونية عن م�شاركة ال�شباب و�ضعتها �ست منظمات �شباب بريطانية كربى:
www.participationworks.org.uk
منتدى ال�شباب الأوروبي:
www.youthforum.org
الدميقراطية واحلوار:
http://www.youthpolicy.org/nationalyouthpolicies
منهج الإطار املنطقي :تلخي�ص للنظرية وراء املنهجية يف منهج الإطار املنطقي ،الوكالة
ال�سويدية للتعاون الدويل من �أجل التنمية (�سيدا):2004 ،
www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA1489en_web.pdf&a=2379
نهج الإطار املنطقي :كتيب للتخطيط املوجه بالأهداف ،الوكالة الرنويجية للتعاون الإمنائي
(نوراد):1999 ،
www.norad.no/default.asp?V_ITEM_ID=1069
نظرة �إقليمية عامة :ال�شباب يف املنطقة العربية:
http://social.un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20
the%20Arab%20Region-Western%20Asia.pdf
الأهداف الإمنائية للألفية يف املنطقة العربية  2007-منظور �شبابي:
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ead-07-3-e.pdf
بطالة ال�شباب يف املنطقة العربية (تقرير العربية حول تقرير منظمة العمل الدولية):
http://english.alarabiya.net/articles/2013/02/06/264749.html
مقاالت حول ال�سيا�سات اخلارجية:
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_http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/27/the_arab_world_s
youth_army
_http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/euromed/Euromed
Youth_policy.html
http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/arab_youth/Pages/index.aspx
_http://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/public_policy/arab_youth/events/ifi
ay_studyingYouthSeminar/docs/ifi_ay_goethe_studyingYouth_report.pdf
http://www.entrepreneurship.org/en/Blogs/Policy-Forum-Blog/2011/March/TheGift-of-Arab-Youth.aspx
_http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/03/17/changing_views_of
youth_in_the_arab_world
/http://www.arabyouthsurvey.com/english
http://www.chathamhouse.org/events/view/185229
_http://www.unicef.org/media/files/Summary_Report_A_GENERATION
ON_THE_MOVE_AUB_IFI_UNICEF_MENARO_.pdf

الأدبيات

�أ�شتون ،ميالين ،و�آخرون ( ،)2005ال�شباب والأهداف الإمنائية للألفية :التحديات والفر�ص املتاحة
للتنفيذ ،الفريق العامل املخ�ص�ص لل�شباب والأهداف الإمنائية للألفية.
بارينغتون ليت�ش ،ليندا ،و�آخرون ( ،)2007اال�ستثمار يف ال�شباب :ا�سرتاتيجية التمكني ،مكتب
م�ست�شاري ال�سيا�سات الأوروبية.
جمل�س �أوروبا  ،) )2003aامليثاق الأوروبي املعدل ب�ش�أن م�شاركة ال�شباب يف احلياة املحلية
والإقليمية ،ن�رشه جمل�س �أوروبا.
جمل�س �أوروبا ،) )2003bالتقرير النهائي :خرباء م�ؤ�رشات �سيا�سات ال�شباب .االجتماع الثالث
واخلتامي ،جمل�س �أوروبا ،مديرية ال�شباب والريا�ضة.
فني يرار دين�ستاد« ،تقرير امل�ؤمتر من منتدى �سيا�سات ال�شباب :تعزيز تطوير خطط عمل وطنية
ل�سيا�سات ال�شباب يف جنوب �رشق �أوروبا» ،يف طنجة كالوف�سكا ،بني التحديات والفر�ص :ال�شباب
يف جنوب �رشق �أوروبا ،منتدى ال�شباب الأوربي.2001 ،
فني يرار دين�ستاد وتوبيا�س فلي�سينكمرب (« ،)2003تقرير البعثة :تطوير ا�سرتاتيجية وطنية
لل�شباب يف مولدوفا» (غري من�شور).
فني يرار دين�ستاد وتوبيا�س فلي�سينكمرب (« ،)2004تقرير البعثة :تطوير ا�سرتاتيجية وطنية
لل�شباب يف �أرمينيا» (غري من�شور).
فني يرار دين�ستاد ( ،)2007كما يرى من اخلارج .و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب يف اجلبل الأ�سود
 تقييم خارجي للعملية ،برنامج منتدى جنوب البلقان.فني يرار دين�ستاد ( ،)2008تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب يف جمهورية �رصبيا .تقييم خارجي،
(غري من�شور).
فني يرار دين�ستاد (« ،)2009م�شاركة ال�شباب يف تطوير �سيا�سات ال�شباب -حالة جنوب �رشق
�أوروبا» ،جملة القيوط عدد ( Coyote 14) 14ن�رشه جمل�س �أوروبا.
املفو�ضية الأوروبية ( ،)2001تقرير ر�سمي (ورقة بي�ضاء) «دفعة جديدة لل�شباب الأوروبي»http:// ،
ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc26_en.htm
مت الو�صول له يف ني�سان�/أبريل .2009
برنامج منتدى جنوب البلقان ( ،)2004حزمة املعلومات ،عملية تطوير خطة عمل وطنية
لل�شباب يف اجلبل الأ�سود،
www.gom.cg.yu/files/1127294864.pdf
مت الو�صول له يف ني�سان/ابريل .2009
كالوف�سكا طنجة ( ،)2001بني التحديات والفر�ص :ال�شباب يف جنوب �رشق �أوروبا ،منتدى ال�شباب
الأوربي.
ماركوفيت�ش ،داركو و�ستان�سالفا فوكوفيت�ش ( ،)2007هل ت�ؤدي جميع الطرق �إلى �سيا�سات
ال�شباب؟  -درا�سة عن و�ضع �سيا�سات ال�شباب على م�ستوى البلديات يف �رصبيا ،برنامج منتدى
جنوب البلقان.
مولند� ،ستيفان وغوران �شيل ( ،)2004النظر �إلى الوراء ،التحرك للأمام :دليل التقييم للوكالة
ال�سويدية للتعاون الدويل من �أجل التنمية (�سيدا).2004 ،
وزارة ال�شباب والريا�ضة الرومانية ( ،)2001خطة عمل ال�شباب جلمهورية رومانيا ،وزارة ال�شباب
والريا�ضة الرومانية.
وزارة ال�شباب والريا�ضية ال�رصبية ،تقدمي عملية تطوير اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب يف �رصبيا
(( )2007غري من�شور).
وزارة ال�شباب والريا�ضة ال�رصبية« ،اال�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب» ،م�سودة �شباط /فرباير.2008 ،
www.zamislizivot.org
�آخر مرة مت الو�صول له يف ني�سان/ابريل .2009
نوراد ( ،)1999منهج الإطار املنطقي :كتيب للتخطيط املوجه بالأهداف (الن�سخة الرابعة)،
الوكالة الرنويجية للتعاون الإمنائي (نوراد).
فريق اجلبل الأ�سود (« ،)2006خطة العمل الوطنية لل�شباب يف اجلبل الأ�سود» (الرتجمة الإجنليزية.
(�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ( 2008غري من�شور) ،االعتماد على ال�شباب (تقارير الدول عن
و�ضع ال�شباب يف  15دولة يف �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى).
�سيوراال ،ال�سيه (� ،)2006إطار �أوروبي ل�سيا�سات ال�شباب ،مديرية ال�شباب والريا�ضة ،ن�رشه جمل�س
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�أوروبا.
معهد الدولة حلماية الأ�رسة ،وزارة ال�شباب والريا�ضة الكرواتية (« ،)2002برنامج العمل الوطني
لل�شباب».
والرث ،اندريا�س و�آخرون (« ،)2002حتوالت ال�شباب� ،سيا�سية ال�شباب وامل�شاركة -تقرير ب�أعلى
م�ستوى»� ،ص .،28-29
http://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/irelanr.pdf
مت الو�صول له يف ني�سان/ابريل .2009
ويليام�سون ،هوارد ( ،)2008دعم ال�شباب يف �أوروبا .املجلد الثاين ،ن�رشه جمل�س �أوروبا.
بعثة البنك الدويل لكو�سوفو ( )2005ال�شباب يف كو�سوفو -ورقة �سيا�سة عن «�صوت ال�شباب
يف كو�سوفو» ،البنك الدويل.
البنك الدويل (�« ،)2007سيا�سات ال�شباب :عملها وفهمها بال�شكل ال�صحيح» ،يف تقرير التنمية
يف العامل  ،2007البنك الدويل.
�أورتينجرين ،كاري ( ،)2004منهج الإطار املنطقي .ملخ�ص للنظرية وراء منهج الإطار املنطقي،
الوكالة ال�سويدية للتعاون الدويل من �أجل التنمية (�سيدا).

ملحق قائمة امل�صطلحات العربية
امل�صطلحات املتعارف عليها يف الدول العربية

مدافعة �أو ك�سب الت�أييد �أو الدعوة وك�سب الت�أييد �أو منا�رصة
نهج �أو مقاربة �أو ا�سلوب عام

توعية �أو حت�سي�س

حمالت توعوية �أو حت�سي�سية
كفاءات �أو كفايات

فعالية �أو حدث �أو تظاهرة

تعليم ر�سمي �أو تربية عمومية �أو تعليم عمومي �أو تعليم

امل�صطلح يف اللغة االجنليزية
Advocacy
Approach
Awareness
Awareness campaigns
Competence
Event
Formal education

نظامي �أو تربية نظامية

النوع االجتماعي �أو اجلندر �أو اجلنو�سة �أو اجلن�سانية
احلوكمة �أو �إدارة احلكم �أو احلُكامة

ع�ضو �أو منخرط

الع�ضوية �أو االنخراط

تعلم غري ر�سمي �أو تعلم غري نظامي

مدرب �أو مكون

تدريب �أو تكوين

عامل �شبابي �أو م�ؤطر �شبابي

Gender
Governance
Member
Membership
Nonformal education
Trainer
Training
)Youth worker (Encadrer
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كيفية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب  -اجلزء الثاين

كيفية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب...
دليل منهجي لتطوير �سيا�سات لل�شباب للدول العربية

كيفية تطوير ا�سرتاتيجية
وطنية لل�شباب…
دليل منهجي لتطوير �سيا�سات
لل�شباب للدول العربية

ماهي �سيا�سات ال�شباب ،وما هي العنا�رص الرئي�سية التي يجب �أن تت�ضمنها اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب؟ كيف ميكن �أخذ ر�أي ال�شباب و�إ�رشاكهم يف عمليات تطوير ال�سيا�سات
اخلا�صة بهم؟ كيف تقوم م�ؤ�س�سات ،مثل االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا والأمم املتحدة
بتناول �سيا�سات ال�شباب ،وكيف ميكن ربط ذلك مع جهود احلكومات الوطنية يف تطوير
�أجندة �سيا�سات ال�شباب؟ هذه بع�ض الأ�سئلة املحورية التي يتناولها هذا الدليل.
ميكن اعتبار دليل تطوير �سيا�سات لل�شباب للدول العربية م�صدرا ً و�أداة ودليل نافع
ل�صانعي ال�سيا�سات وللمنظمات غري احلكومية واملجموعات املعنية الأخرى التي تدعم
�صنع �سيا�سات �شباب حم�سنة على امل�ستوى الوطني.

PREMS 58315

يطرح هذا الدليل منوذجا ً حمتمال ً لكيفية تطوير ا�سرتاتيجية وطنية لل�شباب ،مبنية على
م�شاهدات امل�ؤلف يف بلدان جنوب �رشق و�رشق �أوروبا ،حيث �أ�صبح لدى هذه الدول خربة
يف تناول �سيا�سات ال�شباب بطريقة �أفقية وعرب قطاعية ،مت من خاللها �إ�رشاك ال�شباب
ب�شكل فعال.
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جمل�س �أوروبا هو امل�ؤ�س�سة احلقوقية الرائدة يف
القارة الأوروبية ،وي�ضم  47دولة ع�ضو ،منها
 28ع�ضو يف االحتاد الأوروبي ،وقد وقع جميع
�أع�ضاء املجل�س على االتفاقية الأوروبية حلقوق
الإن�سان ،والتي ت�سعى حلماية حقوق الإن�سان
والدميوقراطية و�سيادة القانون .ت�رشف املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان على تطبيق االتفاقية
يف الدول الأع�ضاء.

االحتاد الأوروبي هو �رشاكة اقت�صادية و�سيا�سية بني 28
دولة �أوروبية دميوقراطية ،يهدف لتحقيق ال�سالم واالزدهار
واحلرية ملواطني هذه الدول والبالغ عددهم  500مليون-
يف عامل �أكرث عدال ً و�أماناً .ولتحقيق �أهداف االحتاد� ،شكلت
الدول الأوروبية هيئات لتديره ولتتبنى ت�رشيعاته� ،أهم هذه
الهيئات الربملان الأوروبي (ميثل ال�شعب الأوروبي) وجمل�س
االحتاد الأوروبي (ميثل احلكومات الوطنية) واملفو�ضية
الأوروبية (متثل امل�صالح امل�شرتكة يف االحتاد الأوروبي).
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