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مقدمة

ك

مواطن� ي ن
ين
فاعل�؟ كيف يمكنها
يف تستطيع السياسات أن تمكّن الشباب يَكونون
ف
إن هذه النظرة
دعم الشباب لالندماج ي� المجتمع وتحقيق تطلعاتهم وإمكاناتهم؟ ّ
تتوخى المساعدة
العامة عىل المفاهيم ،والمبادئ والتحديات الرئيسية ،لسياسة الشباب ّ
ف� الجابة عىل تلك أ
السئلة.
ي إ
التفك� ف ي� سياقه الخاص ،والذي
كلمة للتحذير :سياسة الشباب معقدة .فندعو القارئ إىل
ي
أك� تشابكا بل ث
قد يكون ث
أك� تعقيدا!
لقد كتب ونوقش حول سياسة الشباب ث
وبالتال ،فإذا
أك� مما تشتمل عليه هذه الوثيقة
ي
كانت رحلتك قد قادتك إىل هنا ،فإننا أمل أال تتوقف هاهنا! بل ندعوك إىل مواصلة
أ
ف
ت ن
لل�اكة ي ن
و� ش
ب� المفوضية
استخدام المراجع المدرجة ي� هذه “الساسيات” والموقع إاللك� ي
أ
الوروبية ومجلس أوروبا ف ي� مجال الشباب.

◄ الصفحة 3
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تعريفات :ما هي سياسة
الشباب؟ وما الغاية منها؟

ت

وأيضا
ختلف تعريفات ووقائع سياسة الشباب باختالف البلدان وداخل البلدان ً
بمرور الوقتَ .ف ْلنبدأْ ببعض العنارص أ
الساسية.
َْ
سياسة الشباب ت
إس�اتيجية تنفذها السلطات العامة غايتها تزويد الشباب
ف
ت
ال� تدعم اندماجهم الناجح ي� المجتمع وتجعلهم
بالفرص
ب
والخ�ات ن ي
ف
ن
التغي�.
ومسؤول� ي� مجتمعاتهم ،وكذلك من عوامل
فاعل�
ي
ي
يكونون أعضاء ي
(توصية مجلس أوروبا )CM / Rec (2015)3
■ما الذي يمكن أن تقدمه سياسة الشباب للشباب؟ سياسة الشباب تتناول ،بشكل
عام ،أبعا ًدا مختلفة ت
وم�ابطة ف ي� حياة الشباب :الرفاه ،التع ّلم ،المشاركة الديمقراطية
فرصا لتطوير معارفهم ومهاراتهم
واالندماج .سياسة الشباب
يمكنها أن توفر للشباب ً
ف
ف
ومواقفهم ت
ن
مستقل� ويلعبوا دورا ي� المجتمع
ح� يجدوا مكانهم ي� المجتمع ،ليكونوا
ي
ن
يخت� الشباب من جانبهم مقتضيات سياسة الشباب بكونها
المد� وسوق العمل .وقد ب
ي
اليجابية (التضامن و ُل ْحمة الجماعة وما إىل
أنشطة ترفيهية ذات مغزى وترتبط بالقيم إ
أ
ذلك) ،أو أنشطة لتعزيز الصحة أو برامج ف ي� ريادة العمال أو الوصول إىل العدالة الصديقة
فرصا
جرا .وبهذا الشكل أو ذاكّ ،
للشبابّ ،
فإن سياسة الشباب يمكنها أن تخلق ً
وهلم ّ
للشباب للعثور عىل “بيت” ضمن مجتمع من القيم .وإنّها بذلك ،يمكن أن تدعم اللحمة
االجتماعية وتنمية المجتمعات الديمقراطية.
◄ الصفحة 4
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ت
ال� تؤثر
■قد يُنظر إىل “سياسة الشباب” عىل أنها تشمل جميع مجاالت السياسة أ ي
السكان ،التوظيف  /ريادة العمال،
عىل الشباب ،من قبيل الحماية االجتماعية ،الصحة ،إ
الدماج االجتماعي،
مثل
الشاملة
التعليم الرسمي ،وما سوى ذلك ،إضافة إىل القضايا
إ
ين
ومشاركة الشباب ،والمساواة ي ن
الجنس� ،الخ.
ب�
أيضا أن تفهم عىل أنها تخاطب الشباب بالتحديد .عىل سبيل
■سياسة الشباب يمكن ً
المثال ،بواسطة برامج أ
ت
النشطة ال�فيهية ،التنقل ،التطوع ،برامج العمل االجتماعي مع
الشباب ،إعالم الشباب ،ومنصات مشاركة الشباب وانخراطهم ف ي� صنع القرار .ف ي� هذه
الحالة ،يمكن تنسيق سياسة الشباب مع مجاالت السياسة أ
الخرى ذات الصلة بالشباب.
أ
أيضا بالتنظيم والمراقبة
■هذه رؤية إيجابية لسياسة الشباب .لكن المر يتعلق ً
والكراه والتأديب وأحيانًا العقاب .إن نشاطا قرسيا مقابل دخل ،عندما يكون الشاب
إ
تداب� عدالة الشباب ف ي� الحجز ،لهي أمثلة عىل سياسة الشباب ف ي�
أو
العمل،
عن
ال
عاط
ً
ي
السل�.
وجهها ب ي
تداب� أو برامج تتوجه لجميع الشباب كما أنها
■سياسة الشباب يمكن أن تتضمن ي
الهشة اقتصاديًا أو
تخص مجموعات معينة من الشباب ،مثل الفئات ّ
قد تشمل ي
تداب� ف ّ
ت
ال� تعيش ي� المناطق الريفية.
تلك ي
هَ ّياَ ،لنَعْ َم ْل معاً

أنا
شباب

سياسة
الشباب

سياسة
الشباب

أنا شباب

◄ الصفحة 5
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مفاهيم أساسية

ا

ف
وإن فهم المقصود بكلمة “الشباب” ف ي�
لكلمة الثانية ي� “سياسة الشباب” هي الشبابّ ،
أيضا ما يمكن أن تشتمل عليه سياسة الشباب
سياقات مختلفة سيشكل ً
اجتماعيا
■ال يوجد إجماع عالمي عىل ماهية “الشباب” .الشباب مفهوم يتشكل
ً
ت
ت
الرشد.
ي
ويش� إىل الف�ة االنتقالية المعقدة نحو االستقالل ي
الذا� ،من الطفولة إىل سن ُّ
كث�ا ما تُ ْختار الفئة العمرية 29-15
إن تعريفات الشباب تختلف باختالف البلدان .ي
ّ
ألغراض إحصائية عىل مستوى االتحاد أ
ورو� .ف ي� إطار برنامج  ،Erasmus+تتوفر
ال
بي
ن
عاما .أنشطة قطاع
30
و
13
ب�
أعمارهم
العديد من الفرص للشباب الذين تت�اوح
ي
ً
الشباب ف� مجلس أوروبا متاحة للشباب ت
الم�اوحة أعمارهم ي ن
عاما ،مع
ب�  18و ً 30
ي
استثناءات لها ما بي�رها.

◄ الصفحة 6
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■إن الكلمة أ
الوىل ف ي� “سياسة
الشباب” هي سياسة ،وتلك عملية بها
تُ َخ ّصص الموارد العمومية لتحقيق
أهداف سياسية .وعند الحديث عن
البد من االنتباه إىل
سياسة الشبابّ ،
فعليا :عملية صنع سياسة
المقصود ً
الشباب ،أو مرتكزاتها أو المجاالت
السياسية المشمولة أو تطبيقها ،وكيفية
تقديمها للشباب (.)Williamson 2017

ما هو تعريف “الشباب”
المستخدم ف ي� بلدك؟
هل يتفق الجميع مع هذا
التعريف؟
ئيس
ما هو
التصور الر ي
ف
للشباب ي� الدولة؟
ما هي الكلمات الخمس
المستخدمة لوصف
الشباب؟

هل أنا شباب؟

◄ الصفحة 7
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مقاربات

س

ت
ال� تنظر بها الحكومة أو صانعو القرار إىل الشباب.
ياسة الشباب انعكاس للكيفية ي
إطار القيم لسياسة الشباب ي ن
بع� االعتبار ،إذ أن
فمن المهم بمكان أن يُؤخذ ُ
أ
آثارا عىل جميع المستويات .وهذا بدءا بالخطوات الوىل لعملية تطويره ،وصوال إىل
له ً
التداب� أو ال�امج الموجهة إىل الشباب أ
والهداف المنشودة من وراء ذلكّ .
لعل هذه
ب
ي
القيم والمبادئ توجه سياسة الشباب ف ي� بعض الحاالت ،لكنها قد تغيب ف ي� حاالت أخرى.
ف ي� مجتمع ديمقراطي ،قد تتضمن مبادئ سياسة الشباب التقدم االجتماعي والتضامن
والعدالة االجتماعية والمواطنة النشطة والتكامل االجتماعي واالقتصادي.
ب� التنظيم إىل التحرر ،ما ي ن
■ تت�اوح مقاربات ومنهجيات صنع السياسات ما ي ن
ب� الوقاية
ت
ز
ب� االستباق ور ّد الفعل ،ما ي ن
والتدخل ،ما ي ن
ب� التوجه نحو المشكلة وال� يك� عىل الفرصة،
وما ن أ
تداب� شديدة التنوع،
إن تطبيق هذا المقاربة أو تلك تي�جم إىل ي
ي
ب� البوية واالنفتاحّ .
أ
ف
ويجب النظر بعناية � أسبابها وآثارها .مثال ،هناك فرق ي ن
ب� الموال المخصصة للمشاريع
ال� تناسب نموذجا يمحددا أ
البداع ت
ت
ال� يقودها الشباب.
لمشاريع
المخصصة
موال
وال
إ
ً
ً
ي
ي

◄ الصفحة 8
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■سياسات الشباب قد تكون ّإما متكاملة أو مجزأة ،منسقة أو معزولة ،موجهة إىل فئة
معينة أو للعموم ،منسجمة مع سياسات أخرى أو متعارضة معها .ففي بعض البلدان،
ّ
تعت� سياسة الشباب جز ًءا من أجندة الدولة التنموية .أما ف ي� بلدان أخرى فتستند أهدافها
ب
إىل االستجابات التفاعلية مع ما يطرأ من المشكالت .قد تعتمد عىل أ
الطر النظرية لتنمية
الوروبية أ
الهداف أ
الشباب أو تجاهلها ،وقد تتوافق أو ال توافق مع أ
الوسع نطاقاً ،أو

تقيد أو توسع بسبب تقلبات االقتصاد ،أو التوفر عىل قاعدة معرفية صلبة أو تكون
أنها َّ
أ
ف
ت
ال� لديها أنظمة
مرجعيتها بالحرى أدلة واهية .ي
و� جميع أنحاء أوروبا ،تميل ف البلدان ي
كب� ي� تطوير سياسات الشباب
اجتماعية وسياسية مماثلة إىل اتباع مقاربة متماثلة إىل حد ي
ال� تشملها أ
أ
والولويات ت
ت
ال� تتبناها.
ي
وتنفيذها ،عىل القل من حيث نطاق المجاالت ي
■يعزز مجلس أوروبا سياسات الشباب ت
والمعاي�
النسان
ال� تستند إىل حقوق إ
ي
ي
ت
وال� تركز عىل الفرص ،ش
وت�ك الشباب ف ي� صياغتها وتنفيذها ،وتهيئة الظروف
الديمقراطية ،ي
أ
ورو� ،من خالل
للتعلم والفرص ب
والخ�ة  ،وتستند إىل جمع بيانات قوي .يدعم االتحاد ال ب ي
ت
ت
ال� تخلق المزيد من الفرص للشباب ،وتحسن وصولهم
إس�اتيجيته
للشباب ،السياسات ي
ف
ومشاركتهم الكاملة ي� المجتمع .كما تقدر أطر السياسات هذه دور عمل الشباب والتعلم
يغ� الرسمي  ،وتشدد عىل أهمية اتباع نهج متعدد القطاعات  ،وتؤكد عىل الحاجة إىل
أ
الدلة والحوار مع الشباب.

كيف ينظر صانعو القرار إىل
الشباب ف ي� سياقك؟ هل يُنظر
إليهم عىل أنهم مورد ،عىل
أنهم “المستقبل” ،كمشكلة يجب
إصالحها أو التحكم فيها؟
ما هي القيم ت ن
تنب� عليها
ال� ف ي
ي
سياسات الشباب ي� سياقك؟ ما
هي أ
الهداف والمجاالت الرئيسية
لسياسة الشباب ف ي� بلدك؟
ت
ال�
هل تتطابق التحديات ي
يواجهها الشباب مع أهداف
السياسة الشبابية ؟
◄ الصفحة 9
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ق

الجهات الفاعلة ف
السياسة
�
أ ي
ساس القانو�ن
الشبابية وال
ي

د تعمل أنواع مختلفة من السلطات ف ي� مسائل سياسات الشباب ،بع� المستويات
والقطاعات ،ف
تعت� سياسة الشباب من
و� أدوار مختلفة .ففي بعض البلدان ،ب
ي
ف
القليمية،
و� حاالت أخرى ،تكون من اختصاص السلطات إ
اختصاص الحكومة الوطنية .ي
حيث تضع الحكومة الوطنية أهدافًا أوسع نطاقًا وتضمن االتساق .وتقدم السلطات
المحلية سياسة الشباب عىل مستواها .قد تشمل الهياكل المسؤولة عن سياسة الشباب
ن
الوط� وزارة مسؤولة عن الشباب (بمفردها أو مع قطاعات مثل الثقافة
عىل المستوى
ي
أ
أ
والعالم والعدل والصحة
والتعليم والرياضة والرسة والطفال والشؤون االجتماعية إ
العامة أو المجتمعات) ،وكالة حكومية أو وزير دولة للشباب أو دائرة الشباب أو دائرة
ين
والقليمي مكاتب /
المستوي�
سياسات الشباب .وقد تشمل السلطات عىل
المحل إ
ي
ين
ين
ين
رسمي� ،ولجانا شبابية ،وأيضا ذات اختصاص محدد أو
وناطق�
مسؤول� للشباب،
ش
بال�اكة مع قطاعات أخرى.
■بينما السلطات العمومية حاسمة كصانعة للسياسات الشبابية ،هناك عدة جهات
فاعلة أخرى قد تشارك ف ي� إعالم وتطوير وتنفيذ سياسة الشباب :مجالس الشباب،
ين
العامل�
والمنظمات يغ� الحكومية للشباب  ،مجموعات المصالح ،مجموعات الشباب،
ين
ين
الطاقم
والمعلم� ،أرباب العمل،
الباحث� الشباب ،والشباب ،المدارس
الشباب،
الط�،
بي
أ
ن
ن
كث�.
خصائي�
ال
االجتماعي� ،الجماعات الدينية ووسائل إ
العالم وسواهم ي
ي
ي
◄ الصفحة 10
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■توضح أ
الطر القانونية من ينبغي أن يشارك ف ي� عمليات سياسات الشباب .ف ي� بعض
ف
ف
و� حاالت أخرى ،يمكن
حدد تعريف
السياقات ،قد يُ َّ
سياسات الشباب ي� قانون واحد .ي
ف
ت
ين
تضم� عنارص سياسة الشباب ي� الوثائق المتعلقة بعدة قطاعات ،م�ابطة ضمن إطار
ن
ت
غالبا
قانو� واحد
(قانون ،ميثاق ،قرار ،اس�اتيجيات ،خطة عمل ،مفهوم الدولة ،إلخ)ً .
ي
أ
خ� بأنه تعميم للشباب .إال أنّه ،إذا لم تُ ْربَط هذه الوثائق والمبادرات
ما يوصف هذا ال ي
ذات الصلة بشكل مقصود ورصيح بالشباب ،فمن الصعب الحديث عن سياسة منسقة
للشباب ،عىل الرغم من أن هذه السياسات ال تزال تؤثر عىل الشباب.

شارك هنا

ما هو أ
ن
القانو�
الساس
ي
الذي يحكم سياسة
الشباب ف ي� بلدك؟
ما هي هياكل سياسة
الشباب الموجودة ف ي�
بلدك؟
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واضعو
السياسات
شباب

عاملون مع
الشباب

باحثون
◄ الصفحة 11
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مشاركة الشباب

ع

موما ،من المهم ألولئك الذين تستهدفهم السياسة أن يكون لهم رأي ف� جميع أ
المور
ي
ت
ال� تعنيهم .ينبغي أن يتمتع الشباب بالحق والوسائل والدعم والفرص والمساحة
ي
للمشاركة ش
ك�كاء ف ي� سياسة الشباب :تقديم المشورة أو المشاركة ف ي� اتخاذ القرار بشأن
ف
تأث� السياسات وذلك ليس
تصميمها ،والمساهمة ي� تقديم الخدمات ،ورصد وتقييم ي
فقط كمستفيدين من الخدمات .إذا شارك الشباب ،فإنهم يشعرون بملكية القرارات
ت
ال� تم إنشاؤها بشكل أفضل مع تطلعاتهم أو
المتخذة ،ويمكن أن تتوافق الخدمات ي
حقوقهم .ثم تكون فرص نجاح هذه السياسات أوفر حظا!
■سوى أن الشباب ال يشاركون جميعا بنفس الطرق .ولضمان أن تكون عملية صنع
المكان ،عىل السلطات العمومية تطوير آليات مخصصة
سياسات الشباب شاملة قدر إ
ومتنوعة وسهلة االستعمال للمشاركة من خالل ،مثال ،الحوار مع مجالس الشباب ومنظمات
الشباب ،والتشاور مع الشباب والجهات الفاعلة المتنوعة ذات الصلة ،والمشاركة الرقمية
إلخ .ثمة مثاالن آخران:
◄ الصفحة 12
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◄نظام إالدارة ت
المش�كة لقطاع الشباب ف ي� مجلس أوروبا ،حيث يتخذ ممثلو الحكومات
معا،
ومنظمات الشباب القرارات المتعلقة بب�نامج عمل مجلس أوروبا بشأن الشباب ً
أ
ف
جمع آراء الشباب وتُناقَش
ورو� ،حيث تُ َ
◄الحوار المنظم مع الشباب ي� االتحاد ال ب ي
ن
بشكل ت
مش�ك ويُن َ
الوط�
ظر فيها بخصوص صنع السياسات عىل المستوى
ي
أ
ورو�.
ومستوى االتحاد ال ب ي
ن
■مسألة العالقات (السلطة) ي ن
المد� ،وخاصة
ب� السلطات العامة والمجتمع
ي
المنظمات الشبابية والشباب أنفسهم ،هي مسألة مهمة .من قبيل ذلك أن تعمل الحكومة
ن
ش
المد� وتتقاسم السلطة ،أو قد تتحكم ف ي� ما تفعله منظمات الشباب
ك�يك للمجتمع
ي
ف
الطالق (مقتبس من .)Lauritzen 2008
أو أنّها قد ال تتدخل أو تساعد ي� عملها عىل إ

من الذي يسهر عىل أن يكون
لجميع الجهات الفاعلة ذات
وتأث� عىل تطوير
الصلة رأي ي
السياسات وتنفيذها؟
هل المنظمات يغ� الحكومية
الشبابية منخرطة ف ي� سياسة
الشباب؟ كيف؟
هل يشارك الشباب ف ي�
تطوير وتنفيذ وتقييم سياسة
الشباب؟ كل الشباب؟ كيف؟
ن
وط�
هل يوجد مجلس ي
للشباب أو نوع آخر من
الهياكل لتمثيل المنظمات
الشبابية؟
◄ الصفحة 13

12/13/2021 2:49:08 PM

PREMS 115221 ARA 2600 Brochure Youth Policy Essentials A5.indd 13

تحقيق سياسة الشباب

إ

ن لكل دولة آلياتها الخاصة بتنفيذ سياسة الشباب .وبشكل عام ،يكون للحكومة المركزية
دور ف ي� صياغة إطار السياسة ،عندما تخلق (عىل سبيل المثال ،من خالل ش
الت�يعات
ين
يز
وأخ�اً تتابع بشكل عام
القليمي
والم�انيات) ش�وط العمل عىل
المستوي� إ
والمحل ،ي
ي
وتقيم تنفيذ أهداف السياسة .عند وضع أهداف سياسة الشباب ،تأخذ السلطات ف ي�
ّ
بالضافة إىل بيانات البحث ذات الصلة.
االعتبار نتائج عمليات ونتائج السياسات السابقة ،إ
القليمية
قد تضع الحكومة المركزية أهدافًا عامة وتطلب أحيانًا من السلطات المحلية أو إ
بتوف� الهياكل والموارد ،وقد يشمل ذلك
تطوير أهداف محددة .تتعلق الخطوة الثانية ي
وجود شت�يعات محددة لتحديد الخدمات أو ترتيبات التمويل .وهذا ي ئ
يه� الظروف
أ
ت
ال� ي ن
يتع� وضعها ف ي� مكانها الصحيح .وختاما ،تُق َِّيم
للنشطة والتدخالت والخدمات ي
والمحل .إن إجراءات سياسة الشباب يمكن ،بل
القليمي
الدولة النتائج عىل المستويَ ي ْ ن� إ
ي
التجريبية حول كيفية تنفيذ تطلعات السياسة �ف
يجب استكمالها من خالل جمع البيانات
ي
أ
تغي�ه عند الحاجة.
الممارسة العملية ،ومن بلغوا ،وما هو الثر ،من أجل معرفة ما يجب ي
أ
ت
معاي� تقييمها:
فعال ،ينبغي أن تت�افق صياغة الهداف مع ي
وح� تعمل هذه أالدورة بشكل ّ
إيديولوجيا وقابلة للقياس وقابلة للقياس
ينبغي أن تكون الهداف يغ� مبهمة وواضحة
ً
إ�اك الجهات الفاعلة أ
ومناسبة للمتوفر من الموارد ( .)Siurala 2006ينبغي ش
الخرى ف ي�
مجال السياسة الشبابية ،فضال ً عن الحكومة ،ف ي� جميع مراحل العملية.
◄ الصفحة 14
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■إننا نتحدث عن سياسة الشباب ذات البعد بع� القطاعات عندما تكون هناك عملية
الخرى ف� أ
ب� قطاع الشباب والقطاعات أ
المور ذات الصلة بالشباب .للتنسيق ي ن
تعاون ي ن
ب�
ي
القطاعات ،قد نجد داخل الوزارة المسؤولة عن الشباب لجنة ت
مش�كة ي ن
ب� الوزارات .بدال ً
سياس لشؤون الشباب لديه مسؤولية تنسيقية .وإ ْذ
من ذلك ،يمكن أن يكون هناك ممثل
ي
أمرا
أن العمل ف ي� ش�اكة بع� مختلف قطاعات السياسة
ّ
(وبالتال ،بع� الوزارات والوكاالت) ً
في
مناسبا ومطلوبًا من الناحية النظرية ،فهو عملية صعبة ي� الممارسة العملية.
ً

ما هي العالقات ي ن
ب� المستويات
المختلفة لسياسة الشباب ف ي�
بلدك؟
كيف تدعم الدولة التسليم عىل
المحل؟ كيف يمكن
المستوى
ي
ضمان اتساق الخدمات المتاحة
للشباب ف ي� مختلف المناطق أو
البلديات؟
هل توجد أي هيئة متعددة
القطاعات تراقب تطور سياسة
الشباب ف ي� بلدك؟
هل يعرف العاملون الشباب أو
ين
ين
العامل�
المهني�
يغ�هم من
مع الشباب أطر سياسات
ن
الوط�؟
الشباب عىل المستوى
ي

◄ الصفحة 15
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مفاتيح النجاح

م

ا الذي يحتاج المرء أن يفكر فيه عند التخطيط لسياسة الشباب وتنفيذها وتقييمها؟
يل:
■تشمل الجوانب الرئيسية لسياسة الشباب الفعالة والهادفة ما ي
◄سلطة حكومية محددة بوضوح معنية بالشباب  ،هيئة قادرة عىل قيادة العمل
وتوجيهه وتنسيقه وتعزيزه.
◄مجموعة مستفيدة مقصودة محددة بوضوح من الشباب  ،عىل سبيل المثال تعريف
ت
ال� يهدف تدخل السياسة إىل الوصول إليها.
حدود السن و  /أو المجموعات ي
◄ ت
إس�اتيجية ملموسة وشفافة وخطة عمل وآليات للرصد والتقييم إلبقاء صانعي
ين
ين
تحس� سياسة الشباب.
مسؤول� وللتعلم من أجل
السياسات
◄قاعدة المعرفة ،عىل سبيل المثال رسم خرائط لالحتياجات المختلفة للشباب
ين
والحصاءات  ،والمعلومات التجريبية من تنفيذ السياسة.
المختلف�  ،والبحوث إ
◄رؤية تنظر إىل الشباب كمورد وليس كمشكلة لدعم الشباب وتمكينهم من تطوير
إيجا� ف ي� المجتمع.
إمكاناتهم الكاملة والمساهمة بشكل ب ي
◄إيمان بقيمة وبالقدرة عىل ي ن
تمك� مشاركة الشباب الهادفة ،أي مشاركة الشباب ف ي�
عمليات السياسات والمشاركة ف ي� المنظمات الشبابية والحياة المجتمعية.
◄مقاربة شاملة لعدة قطاعات لسياسة الشباب ،يجمع ي ن
ب� مختلف قطاعات السياسات
ت
ال� لها دور تلعبه ف ي� حياة الشباب ،من “مجال الشباب” وما بعده.
العامة ي
أ
◄ يز
م�انية منفصلة مستدامة ،لن السياسة تحتاج إىل أن تكون مدعومة بموارد مستدامة
ومخصصة وكافية للتنفيذ.

◄ الصفحة 16
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والقليمية والوطنية ،مع ت
◄أقامت روابط ي ن
االع�اف باختصاصات
ب� المستويات المحلية إ
ش
ومسؤوليات جميع الجهات الفاعلة والسعي إىل التعاون والتنسيق وال�اكة.
المعاي� والتوصيات والممارسات الجيدة.
◄التوافق مع الممارسات الدولية ،مع مراعاة
ي
(مقتبس من )Denstad 2009
■عندما ننظر إىل سياسة الشباب  ،يمكننا تحليل كيفية تنظيمها  ،ومن يفعل ماذا
ش
�ء  -ما إذا كانت سياسة الشباب تصل إىل الشباب
 ،وكم تكلفتها  ،ولكن أوال ً وقبل كل ي
أ
ف
ساس لسياسة الشباب ي� تعظيم
المناسب بطريقة هادفة وذات صلة .يتمثل التحدي ال ي
اليجابية وتقليل مدى وصول سياسات الشباب السلبية.
مدى وصول سياسة الشباب إ

ئيس لسياسة
من هو فالهدف الر ي
الشباب ي� سياقك (فئة معينة،
حالة حياتية محددة ،جميع
الشباب ،إلخ)؟
ما نوع الدليل الذي يدعم أهداف
سياسة الشباب ف ي� سياقك؟
لماذا قد توضع بعض سياسات
ت
ال� تعرفها/تعرفينها؟
الشباب ي
ما الذي تسعى تلك السياسات
إىل تحقيقه وإىل من تسعى أن
تصل؟
هل هناك ي ز
م�انية مخصصة
فيم تُو َّظف أساسا؟
للشباب؟ َ
هل هناك أي ممارسات جيدة
لسياسة الشباب ف ي� سياقك؟
◄ الصفحة 17
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من سياسة الشباب إىل تقديم
الخدمات والممارسة

ك

ف
يف تصل سياسات الشباب إىل الشباب؟ يمكن ش
ال�امج أو
ال�وع ي� العديد من ب
التدخالت المختلفة ضمن سياسة الشباب ،حول مواضيع متنوعة للغاية ،تت�اوح
ين
القصاء االجتماعي ،والمعلومات
ب� المشاركة والمواطنة ،والسالمة والحماية ،ومكافحة إ
ف
معا ي� مجتمعات متعددة
والتكنولوجيات الجديدة ،والتنقل والعالمية ،والعيش ً
ن
يز
التمي� ،والقضايا
المه� ،وقت الفراغ ،وتعزيز المساواة وعدم
الثقافات ،والتوجه
ي
ال�امج تمويل مشاريع الشباب ،وبرامج التعليم يغ�
البيئية ،وما إىل ذلك .قد تشمل ب
وتوف� عمل
الرسمي ،والمعلومات والمشورة ،وخطط لدعم الوصول إىل سوق العمل ،ي
الكث�.
وغ� ذلك ي
الشباب ي

◄ الصفحة 18
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■إن العمل مع الشباب هو إحدى أ
الدوات الرئيسية لسياسة الشباب ،وهو يُفهم عىل
ّ
أ
أنه مجموعة متنوعة من النشطة ذات الطبيعة االجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية و
 /أو السياسية من قبل الشباب ومعهم ومن أجلهم ف ي� مجموعات أو بشكل فردي .العمل
ين
متطوع� ومدفوعي أجر ،ويستند إىل عمليات
مع الشباب يضطلع به عاملون شباب ،من
ئيس
وغ� رسمية تركز عىل الشباب وعىل
تعلم يغ� نظامية ي
المشاركة الطوعية .الهدف الر ي
ف
هو ي ز
وبالتال المساهمة
تحف� الشباب ودعمهم إليجاد ومتابعة مسارات بناءة ي� الحياة،
ي
ف
ف
و� المجتمع ككل (مجلس أوروبا .)2017
ي� تنميتهم الشخصية واالجتماعية ي
المعني� وطرق اكتسابها َلمن أهم أ
ين
السئلة المتعلقة بمن يعملون
■إن كفاءات
ِ ْ
ن
العامل� مع
تدريب
يعد
المثال،
سبيل
عىل
الشباب.
سياسات
أطر
مع الشباب ضمن
ي
ت
ال� تصل إىل الشباب ذات جودة
الشباب أحد االعتبارات الهامة للتأكد من أن الخدمات ي
عالية وتتوافق مع أهداف سياسة الشباب .ثمة سؤال آخر يتعلق بالقدرة ،ما إذا كانت
البنية التحتية الموجودة توفر مساحات آمنة ومناسبة بدرجة كافية للتعلم أ
والنشطة
الهادفة للشباب أم ال.

كيف يُن َّظم إنجاز سياسة
الشباب ف ي� بلدك؟
آ
ت
ال�
ما هي الليات ي
تستخدمها سياسة الشباب
للوصول إىل الشباب؟
ما هي آليات التطبيق
التسليم؟
كيف يجري تدريب
ين
المتخصص� ف ي� سياسات
الشباب وأولئك الذين
يعملون مع الشباب؟
◄ الصفحة 19
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ُت

سياسة الشباب عىل المستوى
أ
الورو� والوط�ن
بي
ي

ن
الوط� ف ي� أوروبا وفقًا ألولويات الدولة
صاغ سياسات الشباب عىل المستوى
ي
أ
ورو�
وواقعها ،لكنها ً
غالبا ما تكون مستوحاة من موضوعات وأولويات االتحاد ال ب ي
ت
وال� لها مهامها ووالياتها الخاصة وتشكلها.
ومجلس أوروبا  ،ي

أ
ور�
إ
التحاد ال ب ي

إس�اتيجية االتحاد أ
■تركز ت
ورو� للشباب ( )2027-2019عىل ثالثة مجاالت:
ال
ب
ي
ف
ت
ين
إن إالس�اتيجية تعزز مشاركة الشباب ي� الحياة الديمقراطية
المشاركة والتواصل
والتمك�ّ .
ن
(االنخراط)؛ يعزز المشاركة التطوعية وحركة التعلم والتضامن والتعلم يب� الثقافات
ت
(االتصال) ويدعم ي ن
واالع�اف بالعمل االجتماعي
تمك� الشباب من خالل الجودة واالبتكار
ال ت
ين
س�اتيجية إىل الوصول إىل جميع الشباب وجعل برامج
مع الشباب
(التمك�) .تهدف إ
أ
ت
ث
بع�ن
ورو� أك� شموال لمن كان حظهم من الفرص أقل .تأخذ إ
الس�اتيجية ي
االتحاد ال ب ي
أوروبيا للشباب.
االعتبار نتائج الحوار مع الشباب والذي أدى إىل تحديد  11هدفًا
ً
أ
نجز بع� برامج الشباب المحددة مثل  Erasmus +و European
■هذه الهداف تُ َ
س�اتيجية عىل التنفيذ الفعال والمركّز ت
ال ت
ع�
 .Solidarity Corpsتعتمد إ
والم�ابط ب
أ
ورو� وتشجيع التعاون بع�
القطاعات ،من خالل تعبئة عدة برامج وصناديق لالتحاد ال ب ي
أ
ت
ورو� للشباب أنشطة
القطاعات عىل جميع
المستويات .تشتمل إس�اتيجية االتحاد ال ب ي
ب� الدول أ
ن
التعلم المتبادل ي ن
الوط� ،وحوار
المستوى
من
المعلومات
وتبادل
عضاء،
ال
ي
أ
ف
ورو� وأشكال أخرى.
الشباب ي� االتحاد ال ب ي
◄ الصفحة 20
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مجلس أوروبا

ف
ال ت
س�اتيجية “أجندة
إن سياسة الشباب لمجلس أوروبا
حاليا ي� الوثيقة إ
■ ّ
تحددها ً
أ
ت
ت
النسان
وال� تحدد أولويات سياسة الشباب الوروبية ح� عام  :2020حقوق إ
 ،”2020ي
ف
والدماج االجتماعي للشباب .يروج
معا ي� مجتمعات متنوعة؛ إ
والديمقراطية ؛ العيش ً
والمعاي� الديمقراطية ،مع
النسان
مجلس أوروبا لسياسات الشباب القائمة عىل حقوق إ
ي
ت
ال� ي ز
والدماج والوصول إىل الحقوق وعمل الشباب والتنقل
ك� عىل المشاركة والمعلومات إ
ت
النسان والديمقراطية .
ال� تربط الشباب ببناء أوروبا كمجتمع قائم عىل حقوق إ
 ،ي
والدول فيما يتعلق بتطوير سياسة
الدول
■يس ّهل مجلس أوروبا التعاون الحكومي
ي
ي
أ
تداب� دعم لتطوير سياسات الشباب عىل أساس المبادئ
الشباب ويقدم للدول العضاء ي
المع�ف بها دوليا .وتشمل هذه التداب� الندوات وبناء القدرات من خالل أ
والمعاي� ت
النشطة
ي
ي
ً
والعارة والتعلم
الوطنية
الشباب
لسياسات
الدولية
اجعات
ر
والم
الرسمية،
غ�
التعليمية
إ
ي
من أ
والخ�ة المستقلة أو التقييم والزيارات الدراسية والبعثات االستشارية .كما
القران
ب
أ
تداب� أخرى تمويل مشاريع الشباب بع� مؤسسة الشباب الوروبية وبرامج بناء
تشمل ي
أ
القدرات ف ي� مراكز الشباب الوروبية.

ال�اكة الشبابية ي ن
ش
ب� االتحاد
أ
ورو� ومجلس أوروبا
ال يب

■تعمل المفوضية أ
الوروبية ومجلس
معا من خالل ش�اكتهما ف ي� مجال
أوروبا ً
ن
الشباب ،لتعزيز التآزر يب� أنشطتهما
الموجهة للشباب .عىل سبيل المثال ،تقوم
أ
ن
ورو� ومجلس
ش�اكة الشباب يب� االتحاد ال ب ي
أوروبا بجمع وتطوير المعرفة من أجل تطوير
سياسة الشباب وعمل الشباب ،السيما حول
والدماج االجتماعي
مواضيع مشاركة الشباب إ
وعمل الشباب.

كيف ترتبط سياسة الشباب
أ
ورو�
عىل المستوى ال ب ي
بسياسة الشباب عىل
ن
الوط� ف ي� بلدك؟
المستوى
ي
كيف يكون الربط ي ن
ب�
المستويات أ
الوروبية
والوطنية والمحلية لسياسة
الشباب؟
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التحديات

ث

مة عدة تحديات تتعلق بسياسة الشباب .بعضها يرتبط بالواقع المعارص الذي
ت
ف�ض أن تعالجه سياسة الشباب (مثل بطالة الشباب ،والتطرف العنيف) .يتكرر
يُ َ
آ
ف
البعض الخر ي� النقاش حول سياسة الشباب ،مثل.:
ث
◄السلطات العامة ال ت ز
وال�امج مبع�ة بع�
تل�م حقًا بسياسة الشباب .إ
الجراءات ب
ش
“�ء” متعلق بالشباب  ،لكن ال توجد
مجاالت السياسة المختلفة .قد يكون هناك ي
أهداف متماسكة.
أ
◄تطوير سياسة الشباب يقوم عىل أساس اليديولوجيات السياسية أو المصالح

الحالية ،لتصبح أحيانًا أداة للحفاظ عىل السلطة السياسية ،دون مراعاة أوضاع
الشباب أو احتياجاتهم أو حقوقهم.
◄غياب آ
ت
الليات والموارد الالزمة لتنفيذ اس�اتيجيات الشباب.
◄عند تحديد سياسة الشباب وتنفيذها ،ال تعمل
معا،
الوكاالت المختلفة أو السلطات العامة ً
ت
ح� لو كانت تستهدف الشباب فيما يتعلق
ال�امج دون التعلم
ر
كر
ت
ُ
َّ ب
بالمشاكل المرتبطة بالعديد من مجاالت
مما تم إنجازه.
السياسة.
◄ال يشارك الشباب ف
الشباب.
سياسات
تشكيل
�
ما هي التحديات الرئيسية
ي
إذا وعندما يتم ش
ت
بالفعل
يتم
،
الشباب
اك
إ�
ال� تراها
فلسياسة الشباب ي
وضع جدول أعمال السياسة وال يتم أخذ
ي� بلدك  /منطقتك؟
ف
يعت� الشباب
مدخالتهم ي� االعتبار أو ال ب
أ
الذين يشاركون ي ن
ما هي السئلة الرئيسية
ممثل�.
ت
ال� ينبغي أن يوليها
◄السلطات العامة المسؤولة عن سياسة الشباب
ي
يغ� مهيأة بما فيه الكفاية للعمل مع الشباب .المسؤولون عن سياسة
◄ال يوجد رصد و  /أو تقييم مستقل لما الشباب أ
الولوية ف ي� بلدك /
حققته سياسة
الشباب توأين فشلت ،أو ما منطقتك؟
أ
ال� ينبغي أن تلبيها.
هي االحتياجات الخرى ي
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◄عندما تتوقع سياسة الشباب خطط تمويل للمنظمات (الشبابية) أو كيانات المجتمع
المد� أ
ن
الخرى ،فإنها ليست مفتوحة لجميع المنظمات ،بغض النظر عما ت
تق�حه.
ي
ين
ومسؤول
العامل� مع الشباب،
◄المهنيون العاملون مع  /من أجل الشباب ،مثل
ي
ن
ين
مدرب� تدريباً كافياً.
المعلم� يغ�
الرشاد والمعلومات الشبابية ،أو
إ
ي
ف
ال�امج ال تصل إىل أولك الذين
أن ب
فإما ّ
◄إن ي� الوصول إىل سياسة الشباب مشكلةّ .
ُو ِضعت من أجلهم ،أو أن تعريف المجموعة المستهدفة ضيق للغاية وال يوجد
سوى القليل للشباب بشكل عام.

المصادر

موقع مخصص ألهداف الشباب أ
الوروبي  ،بإصدار بلغات أوروبية مختلفة http://www.youthgoals.eu/
الوروبي وممثلي حكومات الدول أ
قرار مجلس االتحاد أ
العضاء المجتمعين داخل المجلس بشأن إطار التعاون
أ
أ
الوروبي في مجال الشباب :إستراتيجية االتحاد الوروبي للشباب 18.11.2018 ،OJ C 456 ،2027-2019
العالن الختامي للمؤتمر الثامن
مجلس أوروبا (“ ،)2008مستقبل سياسة الشباب لمجلس أوروبا :أجندة  ،”2020إ
لمجلس أوروبا للوزراء المسؤولين عن الشباب ،كييف ،أوكرانيا 11-10 ،أكتوبر 2008
مجلس أوروبا ( ،)2015التوصية  CM / Rec (2015) 3الصادرة عن لجنة الوزراء للدول أ
العضاء بشأن وصول
الشباب من أ
الحياء المحرومة إلى الحقوق االجتماعية  ،التي اعتمدتها لجنة الوزراء في  21يناير  2015في االجتماع
 1217نواب الوزراء
مجلس أوروبا ( ،)2017التوصية  CM / Rec (2017) 4الصادرة عن لجنة الوزراء للدول أ
العضاء بشأن العمل
مع الشباب
دانستاد ف .ي ،Denstad F. Y. )2009( .دليل سياسة الشباب :كيفية تطوير إستراتيجية وطنية للشباب ،مجلس
أوروبا للنشر ،ستراسبورغ
الوروبي ( ، )2009قرار المجلس المؤرخ  27نوفمبر  2009بشأن إطار متجدد للتعاون أ
مجلس االتحاد أ
الوروبي
في مجال الشباب ( ،19.12.2009 ،OJ C 311 ،)2018-2010ص.11-1 .
الوروبية ( ، )2015تقرير االتحاد أ
المفوضية أ
الوروبي للشباب https://publications.europa.eu/s/dmAG ،2015
أ
المفوضية الوروبية ( ،)2017تحسين عمل الشباب  -دليلك لتطوير الجودة،
https://publications.europa.eu/s/dlxm
منتدى الشباب أ
الوروبي ( ،)2016مجموعة أدوات حول معايير الجودة لسياسة الشباب
وريتزين ،ب ،Lauritzen, P. )2008( .بيض في مقالة  -خطب وكتابات وتأمالت بقلم بيتر لوريتزين ،مجلس
أوروبا للنشر ،ستراسبورغ
سيوراال ،لـ ،Siurala, L. )2006( .إطار أوروبي لسياسة الشباب ،مجلس أوروبا للنشر ،ستراسبورغ
ويليامسون  ،هـ ،Williamson, H. )2002( .دعم الشباب في أوروبا :المبادئ والسياسات والممارسات ،مجلس
أوروبا للنشر ،ستراسبورغ
ويليامسون ،هـ ،)2008( .دعم الشباب (المجلد  ، )2مجلس أوروبا للنشر  ،ستراسبورغ
ويليامسون ،ه ،)2017( .دعم الشباب (المجلد  :)3التطلع إلى المستقبل  ،مجلس أوروبا للنشر ،ستراسبورغ
◄ الصفحة 23

12/13/2021 2:49:26 PM

PREMS 115221 ARA 2600 Brochure Youth Policy Essentials A5.indd 23

http://youth-partnership-eu.coe.int
youth-partnership@partnership-eu.coe.int
مجلس أوروبا هو المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق
النسان ف� القارة أ
الوروبية .ويضم  47دولة عضوا ،بما
إ
ي
أ
ف
ورو� .وقد وقعت جميع
ي� ذلك جميع أعضاء االتحاد ال ب ي
أ
أ
ف
الدول العضاء ي� مجلس أوروبا عىل االتفاقية الوروبية
النسان ،وهي معاهدة تهدف إىل حماية حقوق
لحقوق إ
النسان والديمقراطية وسيادة القانون .تراقب المحكمة
إ
أ
الوروبية لحقوق النسان تنفيذ االتفاقية ف� الدول أ
العضاء.
إ
ي

www.coe.int
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إن فهم بعض أساسيات سياسة الشباب خطوة مهمة ف ي� النظر ف ي� كيفية معالجة سياسة الشباب
ّ
ت
ال� يواجهها الشباب اليوم.
للتحديات ي
مواطن� ي ن
ين
فاعل�؟ كيف يمكنها دعم الشباب
يص�ون
كيف يمكن للسياسات أن َّ
تؤه َل الشباب ي
ف
ف
يخت�
لالندماج ي� المجتمع وتحقيق تطلعاتهم وإمكاناتهم؟ تلك هذه كلها أسئلة هامة ي� سياق ب
التغي� االجتماعي.
أيضا أبطال
فيه الشباب انتقاالت معقدة ف ي� الحياة نحو سن الرشد وهم ً
ي
مهما للغاية ف� وضع ت
االس�اتيجيات والسياسات بهدف تزويد
دورا ً
تلعب السلطات العامة ً
ي
والخ�ات ت
ال� تدعم اندماجهم الناجح ف ي� المجتمع وتمكنهم من أن يكونوا
الشباب بالفرص
ب ف ي
ن
أعضاء ي ن
تغي�.
فاعل�
ومسؤول� ي� مجتمعاتهم ،عالو ًة عىل كونهم عوامل ي
ي
أ
ين
ساس من مفاهيم
إن هذه الوثيقة تقدم لجميع
المهتم� بسياسة الشباب لمحة عامة عن ال ي ِّ
ومبادئ ومقاربات وتحديات.

ARA
أ
أ
ف
خ�تها
ورو� تقاسم ب
قررت الدول العضاء ي� االتحاد ال ب ي
و مواردها ومستقبلها .وقد أنشئوا معا منطقة استقرار
و ديمقراطية و تنمية المستدامة مع الحفاظ عىل
ف
الثقا� والتسامح والحريات الفردية .ت ز
يل�م
تنوعهم
ي
أ
ورو� بمشاركة إنجازاته وقيمه مع الدول
االتحاد ال ب ي
والشعوب خارج حدوده .

http://europa.eu
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