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الشبــــاب يف الدول العربيــــة تغييــر العالـــم لألفضـل

الشبــــــاب فــي الدول العربيــــــة

على ضوء استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان، تسّنى لنا كمنظمة التحقق 
من  تركيزنا وإعادة التأكيد على التزامنا حتقيق األهداف التالية: تعميم الوصول إلى اخلدمات والتعليم في مجال 
الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتعزيز احلقوق اإلجنابية، وتخفيض معدالت وفيات األمهات ودفع عجلة التقدم نحو 
تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية وحتقيق الهدف اخلامس لأللفية )ألف وباء(. في الوقت عينه، 

عقدنا العزم على وضع السكان الذين يعانون من نقص في اخلدمات، ال سيما النساء منهم والشباب، في صلب 
عملنا في املنطقة بهدف تعزيز حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني. إن أبرز النتائج التي توّصل إليها استعراض 

منتصف املدة، إلى جانب األولويات االستراتيجية اجلديدة لصندوق األمم املتحدة للسكان، والتغييرات الكاسحة 
التي بّدلت صورة املنطقة في العام 2011، هيأت فرصة ملراجعة شاملة لبرامج صندوق األمم املتحدة للسكان التي 

تستهدف الشباب.  

الشباب يف الدول العربية  1 0 1
في عام 2009، أشار تقرير التنمية البشرية في البلدان 

العربية إلى ما يلي »يشعر القليل من العرب بأّن في 
وسعهم، وبصفتهم الفردية كمواطنني، أن يغّيروا األوضاع 
الراهنة في بلدانهم عن طريق آليات املشاركة السياسية« 

)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،73:2009(. لكن األحداث 
األخيرة بني العامني 2011 و 2012 غيّرت هذا التصور. 

فاملنطقة العربية تشهد موجة من االنتفاضات الشعبية يعّبر 
من خاللها الشباب على نحو غير مسبوق عن مطالبهم من 
أجل حقوق اإلنسان واحلرية والعدالة االجتماعية وفرصة 
احلصول على عمل الئق. أما األسباب الكامنة وراء هذه 
التحركات الشعبية فهي إخفاقات تنموية كبيرة مبا فيها 
البطالة والفقر وعدم املساواة، وغياب احلكم الدميقراطي 

واحلرية واحلوار االجتماعي.

تشهد الدول العربية أيًـضا نقطة حتّول من الناحية 
الدميغرافية. فمعظم بلدان املنطقة قد وصل إلى الذروة 

في »طفرة الشباب« أي أكبر عدد من الشباب عرفته هذه 
البلدان في تاريخها. فقد ُقِدَّر عدد السكان الشباب بحوالي 
45 مليون عام 1985، ثم ارتفع إلى 71 مليون عام 2010، 
محقًقا بذلك زيادة تساوي 26 مليون نسمة في عقدين من 

الزمن. ومن املتوقع أن يبلغ عدد الشباب في هذه الدول 
73 مليون بحلول عام 2015 )صندوق األمم املتحدة 

للسكان، املؤمتر الدولي للسكان والتنمية/ 15: التقرير 

تعريف الشباب: من 10 إىل 24 سنة
املراهقون: ترتاوح أعمارهم بني 10و19 سنة.
الشباب: ترتاوح أعمارهم بني 15 و24 سنة.

ثم ينقسم الشباب إىل فئات خمتلفة وفًقا 
لسياق منطقة البلدان العربية: 

الفئة الضعيفة: وتضم الالجئني والنازحني 
والشباب املصابني بإعاقات، واملراهقات، 
والفتيات املتزوجات يف سن مبكر، والشباب 
الفقراء وغري املتعلمني وغري امللتحقني 
باملدارس والعاطلني عن العمل واملهجرين. 

الفئة األكرث عرضة للخطر: أي من يعانون من 
فريوس نقص املناعة البشرية والعامالت يف 
جمال اجلنس، ومتعاطي اخملدرات عن طريق 
احلقن والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال. 

مقّدمـــــــــة
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اإلقليمي للدول العربية، 2010(. ينتج عن هذا التحول 
الدميغرافي في املنطقة تبعات اجتماعية وسياسية 

واقتصادية بالغة األهمية. فبالنسبة للبلدان التي تتمتع 
بشعب شاب، يكمن التحدي املباشر في إيجاد املهارات 

والفرص االقتصادية التي توّفر األمل بالتوظيف 
واألمن ورفع مستويات املعيشة. لذلك، فإن االستثمار 

بالشباب في املنطقة هو أمر أساسي لعكس تأثير 
»طفرة الشباب« وحتويله إلى مكسب دميغرافي. بالرغم 
من اإلجماع املتزايد حول حق الفرد في حرية التعبير 

واملشاركة والوصول إلى املعلومات، لم يتم التوصل بعد 
إلى أي اتفاق من هذا القبيل حول حق الشباب في 

الصحة اجلنسية واإلجنابية.  

ألن الشباب في الدول العربية يختبرون االستبعاد 
االجتماعي واالقتصادي واجلنسي والسياسي في 

آن مًعا، يعجزون عن حتقيق أنفسهم كأفراد منتجني 
في املجتمع. إضافة إلى ذلك، تتسم املسائل املرتبطة 

بالعالقات بني اجلنسني واملواعدة واخلصوصية اجلنسية 
وتوظيف الشباب والنشاط الشبابي باحلساسية والتأثر 
األيديولوجي في كل بلدان املنطقة تقريًبا، ما يؤدي إلى 
تنامي النقمة واتساع الفجوة القائمة بني األيديولوجيات 

واألجيال بشكل خطير.  

10101 البطالة 
يبقى التوظيف هو الشغل الشاغل بالنسبة لشباب 

املنطقة العربية. يعتبر معدل البطالة )25%( لدى شباب 
املنطقة األعلى في العالم وهو يكاد يساوي ضعف معدل 
البطالة في العالم )14%(  )البنك الدولي 2006(.  أما 
في تونس ومصر فيبلغ معدل البطالة 31% و34% على 
التوالي. أما أعلى معدالت البطالة في املنطقة العربية 
فتسّجل في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث جتاوزت 

40% عام 2008. العراق هو البلد العربي الوحيد الذي 
يسجل أيًـضا معدل بطالة مرتفع بلغ 43.5% عام 

2006، متجاوًزا بذلك معدل البطالة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة.  

يشكل الشباب 80% من العاطلني عن العمل في مصر 
و40% من العاطلني عن العمل في لبنان )البنك الدولي، 

2010(. جتدر اإلشارة إلى أن التفاوت بني اجلنسني 
في الوصول إلى التوظيف يسجل أعلى معدالته في 
املنطقة العربية. فمعدالت البطالة بني الشابات تفوق 

معدالت البطالة بني الشبان. وألن الشباب ال يستطيعون 
حتقيق استقالليتهم االقتصادية أو بلوغ املكانة 

االجتماعية التي يؤّمنها العمل، ُيجبرون على تأخير 
زواجهم واالنتظار إلى أن يتمكنوا من تكوين أسرة 

وشراء منزل. 

من املعروف أن السلوك الصحي لدى الشباب، مبا في 
ذلك سلوكهم اإلجنابي واجلنسي، مرتبط بشكل وثيق 
بفرصهم التعليمية واالقتصادية. بناًء عليه، يستفيد 

الشباب من البرامج التي ترّكز على هاتني الناحيتني 
التنمويتني. إن احلمل املبكر واإلجهاض والتعرض 

للعدوى املنقولة جنسًيا مبا فيها فيروس نقص املناعة 
البشرية/األيدز، كلها عوامل تترّتب عنها تبعات 
اجتماعية وشخصية هائلة على التعليم والعمل.

في املقابل، إن قدرة الشباب على دخول سوق العمل 
واحلصول على خيارات اقتصادية ليس بعامل حاسم 

في حتديد الفرص املستقبلية للحراك االجتماعي 
واالقتصادي وحسب، بل حتدد هذه القدرة أيًـضا مدى 

تعّرض الشباب للمخاطر الصحية، ونتائج اخلصوبة 
والرفاه العام. ونتيجة لذلك، ال بد من تطوير برامج 

تتكامل فيها الصحة اإلجنابية مع خيارات سبل العيش 
التي تهدف إلى حتسني قدرة الشباب على كسب لقمة 

العيش والبقاء بصحة جيدة.

وتنعكس اإلخفاقات التعليمية في األزمة السياسية 
املتفشية في العالم العربي. فقد استثمرت احلكومات 

في جميع أنحاء املنطقة بشكل مكثف في التعليم، 
وقد شهد العقد املاضي توّسعا سريعا في التعليم 
االبتدائي والثانوي والعالي. ومع ذلك، فإن النظام 

التعليمي احلالي ينتج خّريجني يفتقرون إلى املهارات 
املطلوبة للنجاح في سوق العمل، كما أن سوق العمل 

نفسه يكّبله سوء اإلدارة االقتصادية. نتيجة لذلك، 
تظهر املفارقة بني املستويات التعليمية العالية والبطالة 

اجلماعية. في الوقت نفسه، يتبني في الكثير من البلدان، 
أن معدالت التحاق الفتيات الصغيرات باملدارس تتخلّف 
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عن معدالت التحاق الشبان باملدارس. كما أن التفاوت 
بني املناطق احلضرية والريفية من حيث تعليم اإلناث 

واضح ال سيما في منطقة شمال افريقيا. وفي البلدان 
التي تعاني من الصراعات، تؤدي املسائل األمنية إلى 
حتديات كبيرة في السعي للحصول على فرص التعليم 

والعمل واخلدمات الصحية.

يساهم الشباب بشكل ملحوظ في تدّفقات الهجرة 
الداخلية واخلارجية في املنطقة. فحيث تتوافر املعلومات 

عن تنقل السكان القانوني، يّتضح أن الشباب، وال 
سيما احلاصلني منهم على التعليم العالي، يهاجرون 

اآلن أكثر من املاضي.

20101  احلياة اجلنسية والصحة 
اجلنسية واإلجنابية لدى الشباب

إن السلوك اجلنسي واإلجنابي لدى شباب الدول 
العربية، شأنه شأن أي جانب آخر من جوانب احلياة، 

يحدده السياق االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 
والتأثير القوي للدين والتقاليد الذي يعنّي احملرمات 

وأدوار خاصة لكٍلّ من اجلنسني. 

مثاًل، يحدد الزواج سن البلوغ في املنطقة. األمر سيان 
بالنسبة للعالقات اجلنسية واحلميمة التي حتدث في 

إطار الزواج الذي يشّرعها. لكن في ظل تأخير الشباب 
لزواجهم، تتغّير القيم واألعراف والعادات التقليدية 

القائمة إلدارة احلياة اجلنسية للشباب وتتعرض 
للضعط. غير أن عواقب هذا التغيير والضغط تختلف 

بني الشابات والشبان. نتيجة لذلك، يتورط الشباب على 
نحو متزايد في سلوكيات جنسية محفوفة باملخاطر. 
تبرز في هذا السياق أمثلة كثيرة عن بدائل الزواج 

كالزواج "العرفي" و "زواج املسيار" و"زواج املصياف" 
التي ُينظر إليها بعني الشك وتُربط مبستويات عالية من 

املخاطر والشكوك، ال سيما لدى الشابات. 

ينظر الشباب، الذكور منهم بشكل خاص، على نحو 
متزايد، إلى النشاط اجلنسي باعتباره جانبا هاما في 
حياتهم، في حني أن الوصول إلى املعلومات واخلدمات 
في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا فيه الوقاية 

من فيروس نقص املناعة البشرية، ال يزال محدوًدا. 
بسبب هذا الوضع، يواجه شباب املنطقة خطًرا كبيًرا 

يتمثل بحاالت احلمل غير املرغوب فيه، واألمراض 
املنقولة جنسًيا وغيرها من املشاكل املتعلقة بالصحة 

اجلنسية واإلجنابية. إن تثقيف الشباب حول صحتهم 
بشكل عام، وصحتهم اجلنسية واإلجنابية بشكل 

خاص، غير كاٍف، ويكاد يكون غائًبا في بعض احلاالت 
في قطاع التعليم الرسمي. يتجلى ذلك من خالل تدني 

مستوى املعرفة في وسائل منع احلمل، مبا في ذلك 
الواقي الذكري، وتدّني مستوى استخدام هذه الوسائل. 

تشير األبحاث احملدودة املتاحة في املنطقة إلى أن 
نسبة كبيرة من الشباب ميارسون اجلنس خارج إطار 

الزواج وال يعرفون أو ال يستخدمون الوسائل التي 
حتميهم من العواقب احملتملة. كما تشير االستطالعات 

االخيرة حول الشابات غير املتزوجات في األردن وتونس 
إلى أن معدل انتشار ممارسة اجلنس قبل الزواج آخذ 
في االزدياد، وأن السن الذي حتصل فيه هذه املمارسة 
آخذ في التناقص، وأن الشباب ميلكون بعض املعلومات 

املغلوطة، أو ال ميلكون املعلومات أبًدا، حول األمراض 
املنقولة جنسًيا، وطرق منع احلمل، والصحة اإلجنابية 

)فوستر 2002 ، 2006(.

كما هو احلال في سائر أنحاء العالم، تتغير أمناط 
الزواج في الدول العربية حيث يعتبر الزواج وتكوين 

األسرة من أبرز معالم انتقال الشباب إلى مرحلة 
البلوغ. قبل جيل مضى، كان الزواج مبكًرا وشاماًل على 

حد سواء – أي أن 63% من الشبان كانوا يتزّوجون 
في منتصف سنواتهم العشرين أو أواخرها. أما اليوم 

فال يزال حوالي 50% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بني 25 و29 غير متزوجني. إن التغيير احلاصل في 

أمناط الزواج يعكس االستبعاد االقتصادي وعدم 
قدرة الشباب والشابات على حتقيق االستقرار املالي 

املطلوب لتكوين أسرة، كما يعكس أيًـضا التحوالت 
في السياسات مثل رفع السن القانوني للزواج، 

والتحوالت االجتماعية مثل توّسع التعليم، والتحّوالت 
االيديولوجية مثل التغيير احلاصل في املعايير املتعلقة 
بالزواج املبكر. ال شك أن اآلثار النفسية واالجتماعية 
لهذا التغيير خطيرة جدا في منطقة تولي أهمية بالغة 

06



الشبــــــاب فــي الدول العربيــــــة

د فيها سن البلوغ باالستقالل  للمكانة االجتماعية وُيَحَدّ
االقتصادي )للشباب(، والزواج )للجنسني(. 

في املقابل، بالرغم من تراجع الزواج املبكر في العالم 
العربي، ال يزال عدد املراهقني املتزوجني كبيًرا، ال سيما 
في اليمن والصومال والسودان، وإلى حد ما في مصر، 
وكذلك بني الفلسطينيني الذين يعيشون في غزة. يؤدي 

الزواج املبكر إلى احلمل في سن مبكرة، ويعّرض صحة 
األمهات واألطفال ورعايتهم إلى مخاطر ال يستهان بها. 

تتحمل الشابات العبء األكبر من املمارسات االجتماعية 
الضارة في بعض الدول العربية كختان/ تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث. جتدر اإلشارة إلى أن نسبة 
انتشار هذه املمارسات صاعقة في الصومال والسودان 

ومصر. وقد أظهرت بيانات حديثة عن ختان/ تشويه 
األعضاء التناسلية لإلناث في مصر إلى أن الفئات 

العمرية األصغر سًنا هي أقل تعرًضا لهذه املمارسات 
إذ تبنّي أن 56% من الفتيات في الفئة العمرية 14-10 

يخضعن للختان مقابل 92% من الشابات في الفئة 
العمرية 22-29 )مجلس السكان، 2010(. 

أشار تقرير صدر مؤخًرا عن منظمة الصحة العاملية 
والبنك الدولي )2010( أن ما من أدلة على انتشار 

وباء فيروس نقص املناعة البشرية لدى عامة السكان، 
إال أن إمكانية االنتشار السريع لهذا الفيروس ال تزال 

مرتفعة، ال سيما بني الشباب في الدول العربية. وبالرغم 
من أن معظم اإلصابات املبلغ عنها نشأت من الشبكات 

املعّرضة للخطر كمتعاطي املخدرات باحلقن والرجال 
الذين ميارسون اجلنس مع الرجال والعامالت في مجال 
اجلنس، يكمن السلوك اجلنسي األكثر عرضة للخطر في 
انتقال العدوى إلى الرجال والنساء من خالل أزواجهم. 
يدل هذا بوضوح على وجود قطاعات سكانية انتقالية 
وخطر تفّشي الفيروس بني عامة السكان. هذا ويؤدي 

جتّذر وصمة العار والتمييز إلى تفاقم هذه املشكلة. كما 
أن الهجرة، ومحدودية الفهم في كيفية انتقال األمراض 

وموقف االستيهان املنتشر بني الشباب الذكور حيال 
التجارب اجلنسية، كلّها عوامل تستدعي بذل املزيد من 

اجلهود لزيادة الوعي حول هذه املشكلة.

30101 املشاركة املدنية وسائط 
التواصل االجتماعي

ولّد الربيع العربي تصوًرا جديًدا لقدرات الشباب 
وتطلعاتهم. إنهم يريدون املزيد من احلرية وفرص 
العمل، واملساواة والعدالة. ويطالبون بأن يسمع 

صوتهم، وأن يلقوا االحترم، وأن يشاركوا بفعالية في 
عملية صنع القرار حلاضرهم، ومستقبلهم ومستقبل 

مجتمعاتهم وأممهم. هم يطالبون أيًـضا بدور في عملية 
االنتقال نحو الدميقراطية احلقيقية ويريدون بيئة جديدة 

للشباب، تعزز مشاركتهم في احلياة املدنية.

كانت االنتفاضات التي وقعت في عدد من البلدان 
مبثابة تعبير جلي عن الصراع بني التقليد واحلداثة. فقد 
قال الشباب إن املمارسات التقليدية لم تعد ذات جدوى 

في هذا العصر احلديث. ولذلك يسعون إلى إيجاد 
ممارسات جديدة تعكس الظروف املتغيّرة في املجتمع 
احلديث، بالرغم من مقاومة التغيير وهي االجتاه العام 

السائد بني السكان. لم حتّول الثقافة العاملية التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في جميع أنحاء املنطقة 

وحسب، بل حّولت أيًـضا ثقافة الشباب. يّتضح ذلك 
بشكل خاص في التحّول من البنية االجتماعية اجلماعية 
التي يتسم بها املجتمع العربي إلى البنية الفردية وهي 
سمة من سمات املجتمعات الغربية. إن تأثير العوملة لم 
يسبق له مثيل؛ فقد أّثر على الثقافة والهوية واإلدماج 

واإلقصاء، ومتاسك نظامي األسرة واملجتمع.

شّكل االنتشار السريع لالتصاالت العاملية، وبخاصة 
وسائط التواصل االجتماعي، وسيلة رائعة للشباب 
سمحت لهم بتنظيم صفوفهم والتحضير "لعاصفة" 

الثورة على أمت وجه في تونس ومصر. كل هذه 
التغييرات حدثت ألن الظروف االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية الضرورية لها كانت قائمة. وكانت وسائط 

التواصل االجتماعي، بقدرتها على تأمني التشبيك 
السريع، مبثابة وسيلة ومحّفز وعامل ميّسر لهذه الثورة، 

إاّل أنها لم تكن العامل احلاسم فيها.
إن املشاركة املدنية هي ظاهرة حديثة النشأة بالنسبة 
للشباب العربي، لكّنها تشهد منًوا سريًعا. قبل الربيع 
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العربي، وجد الباحثون، عند قياس مدى إشراك الشباب 
العربي في القطاع املدني، أن الشباب في املنطقة 

بشكل عام هو غير ملتزم من الناحية السياسية بسبب 
قنوات االستبعاد من املشاركة )ضيلون ويوسف، 

2009، وأسعد وبرصوم، 2009(. فقد أظهرت بيانات 
املسح في مصر عام 2009 أن 16% فقط من الناخبني 

املصريني الشباب قد صّوتوا في االنتخابات السابقة 
وأفاد حوالي 3% من الشباب كافة بأنهم يشاركون في 

أنشطة تطوعية )برسوم، ورمضان والكوغالي، 2010(.  

بالرغم من احلماس املرتبط بدور الشباب في الربيع 
العربي، تشير البيانات األخيرة إلى أن غالبية الشباب 
ال تزال تبحث عن قنوات للمشاركة املدنية. تؤّكد هذا 

األمر مناقشات مجموعات التركيز التي مت تنظيمها في 
عدد من الدول العربية في سياق عملية تطوير اإلطار 

االستراتيجي. في أعقاب الثورات، وفيما ترّسخ األنظمة 
اجلديدة نفسها في عدد من البلدان، تنشأ أشكال 

جديدة من املجتمعات املدنية، وأمناط جديدة من التفاعل 
واملشاركة املدنية التي يحتل فيها الشباب الطليعة. 

فهم يحذرون الهيكليات التقليدية لألحزاب السياسية 
ويجّربون مفاهيم العمل التطوعي والنشاط على مستوى 

القاعدة.

201 حاالت الطوارئ والسياق اإلنساين
شهدت املنطقة العربية على مدى العقود القليلة 

املنصرمة صراعات وحروب تفاقمت عام 2011 بسبب 
االنتفاضات الكبيرة التي نشبت في عدد من البلدان. 
أّدى بعض هذه االنتفاضات إلى تغيير األنظمة ومّهد 
الطريق نحو الدميقراطية والعدالة االجتماعية. يعيش 

حوالي 65% من شباب املنطقة العربية في البلدان التي 
تترّكز فيها معظم األزمات اإلنسانية في املنطقة.

يزداد تعّرض الشباب للخطر أثناء األزمات اإلنسانية. 
ويؤدي استمرار حالة الطوارئ وانعدام األمن إلى عرقلة 

الفرص املتاحة للشباب كما يؤثر سلبًيا على صحتهم 
بشكل عام، وصحتهم اجلنسية واإلجنابية، ورفاههم 

النفسي، وتعليمهم، وتوظيفهم وقدرتهم على تكوين 
أسرة، واملشاركة في احلياة املدنية. صدر مؤخرا عن 

منظمة اليونسكو )2011( تقريًرا يسلّط الضوء على 
تأثير التعّرض للصراع على التحصيل العلمي واإلملام 

بالقراءة والكتابة. فقد وجد الباحثون أن الصراع غالًبا 
ما يترك إرًثا من البؤس لألجيال املتأثرة به: وصول 

شرائح سكانية أصغر إلى التعليم الرسمي، والوصول 
إلى معّدل سنوات أقل من التعليم، وتسجيل معدالت 

منخفضة من اإلملام بالقراءة والكتابة. وال يضمحل هذا 
اإلرث قبل وقت طويل.

تقّدم بيانات حديثة عن العراق أدلة وافرة عن عواقب 
سلبية من هذا القبيل. يسّجل الشباب في العراق 

والصومال والسودان أدنى املعدالت في املنطقة من 
حيث التحصيل العلمي، وأعلى املعدالت من حيث 

البطالة، وأدنى املؤشرات من حيث الصحة. هذا وتشرح 
البيانات حول مناقشات مجموعات التركيز في السودان 

كيفية تأثر الشباب سلًبا بسبب احلرب الطويلة بني 
الشمال واجلنوب والصراعات األخيرة في والية جنوب 

كردفان والنيل األزرق.

ال بد من االستجابة على نحو مناسب حلاجات 
الشباب وأولوياتهم في األزمات املماثلة من خالل 

خطط االستجابة اإلنسانية. كما ينبغي متكني الشباب 
ودمجهم بفعالية في االستجابة إلى حاجات أقرانهم 

خالل األزمات.

301 إرساء إطار التحّرك االسرتاتيجي
أجرى املكتب اإلقليمي للدول العربية لصندوق األمم 

املتحدة للسكان متريًنا متعّدد املراحل ينطلق من 
القاعدة ويشمل املنطقة كلّها. يهدف هذا التمرين إلى 
إعادة النظر في االستراتيجية احلالية وتعديلها لكي 

تعكس بقوة أكبر بعض القضايا الرئيسية التي ظهرت 
في موجة االنتفاضات الشعبية والتي تؤثر على الشباب. 
تضّمن التمرين ثالث مراحل. في املرحلة األولية، خالل 

التحضير لالجتماع اإلقليمي، أجرت جميع املكاتب 
القطرية للصندوق مناقشات ضمن مجموعات تركيز مع 

الشباب، تبعتها دورات "نقاش حقيقي" حول طاوالت 
مستديرة، وهي كناية عن اجتماعات وطنية ليوم واحد 

مع موظفي مكاتب الصندوق القطرية، والشباب، وأبرز 
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املعنيني على الصعيد احمللّي.

وّفرت مناقشات مجموعات التركيز فرصة للحصول على 
ردود فعل الشباب حول قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان 

واملساواة بني اجلنسني؛ والشراكة والتشبيك، واملشاركة 
املدنية. أّما الهدف من هذه االجتماعات الوطنية 

ليوم واحد فكان التحقق من صحة نتائج مناقشات 
مجموعات التركيز، وتشجيع احلوار وتعزيز آليات 

مشاركة الشباب. فكانت املداوالت في االجتماعات 
الوطنية ومناقشات مجموعات التركيز مبثابة حجر 

األساس الذي انطلق منه "اجتماع القاهرة حول أفضل 
املمارسات في مجال نشر برامج الشباب وتطوير 

االستراتيجية اإلقليمية" من 25 إلى 28 تشرين األول 
)أكتوبر( 2011.

401 ماذا يريد الشباب العربي؟
شارك حوالي 590 شاًبا من 14 دولة في مناقشات 

مجموعات التركيز التي نظمتها جميع املكاتب القطرية 
لصندوق األمم املتحدة للسكان في املنطقة. تنّوعت 

خلفيات املشاركني من الناشطني في امليدان السياسي 
واملجتمع املدني إلى فئات املهّمشني واألكثر عرضة 

للخطر، مبن فيهم الشباب غير املتعلّمني والعاطلني عن 
العمل واملشردين داخلًيا وذوي االحتياجات اخلاصة، 
وطاّلب اجلامعات، فضاًل عن ممثلي منظمات الشباب 

 )Y-PEER( غير احلكومية، وشبكة تثقيف األقران
واجلمعيات الشبابية التي تدعمها احلكومة مثل برملان 
الشباب السوداني. ضمنت معايير اختيار املشاركني 

مبدأ املساواة بني اجلنسني والتمثيل اإلقليمي، وانتماء 
جميع املشاركني إلى الفئة العمرية 15 - 29.

عّبر املشاركون عن تطلّعات متشابهة حول حتسني 
نوعية احلياة والتعليم والتواصل وتأمني فرص أفضل. 

حتى أن مخاوفهم حيال السياسات احلكومية، وصانعي 
السياسات واملمارسات، وتأثير التقاليد على حياة 

الشباب ومشاركتهم، ووضع املرأة كانت متشابهة. فقد 
اعتبروا أن هذه القضايا املشتركة هي املسائل امللّحة 

التي ال بد للعالم العربي من أن يتصدى لها عاجاًل.

كان تصور الشباب للربيع العربي إيجابًيا جًدا. فقد 
منحهم األمل في التغيير وأّكد على دورهم كمواطنني 
ملتزمني كما كان مبثابة الفرصة األولى التي ُيسمع 
فيها صوتهم بشكل واضح يكسر اخلوف واحلواجز 

التي لطاملا فرضها النظام. عـّزز الربيع العربي أيضا 
عمل املجتمع املدني، وال سيما املجموعات التي ترّكز 

على الشباب. فقد اكتشف الشباب قدرتهم من جديد، 
كما اكتشفوا قوة التشبيك. ساهم الربيع العربي في 
إعادة حتديد هوية الشباب في العالم العربي. لذلك، 
فوجئوا عندما أدركوا أن التغيير ممكن. فكان ال بد 

من تلبية الطلب اجلماعي على االحتياجات األساسية 
وبناء الوحدة الساحقة في جميع أنحاء املنطقة للمطالبة 

بتأمني احلياة الكرمية.

احتلت املشاركة السياسية واملدنية املرتبة األولى في 
الئحة مطالب الشباب. فقد مت اإلجماع على أن الشباب 

قد حرموا في السابق من فرصة املشاركة واتخاذ 
القرارات على كل مستوى من مستويات املجتمع، كما 
في األسرة والتعليم والعمل واحلكومة. إنهم يشعرون 
أن البالغني يتحكمون في كل مرحلة من مراحل تطور 

حياتهم، وأن البالغني ال يؤمنون بأنهم قادرين على 
التفكير واتخاذ القرارات وحتقيق النتائج. إنهم يشعرون 
نون ما يجب  بأن أفكاًرا مسبقة تفرض عليهم، وبأنهم ُيلََقّ

أن يقوموا به. يرى الشباب أيًـضا أن التقاليد والثقافة 
تلعب دوًرا كبيًرا في احلد من خيارات حياتهم. كل هذه 
العوامل تخلق شعورا باالستبعاد، وتشكل عقبة رئيسية 

أمام مشاركة الشباب في املجتمع املدني، وتغّذي 
شعورهم بالتهميش. حتى أن الشباب الذين شاركوا 
بكثافة في الثورة املصرية ال يشعرون كما لو منحت 

لهم فرصة املشاركة في العملية االنتخابية. إضافة إلى 
ما سبق، تسلط هذه العوامل الضوء أيًـضا على أهمية 
احلوار بني األجيال في مسار حتقيق أهدافها، والدور 

الفعال الذي ميكن أن يضطلع به األهل واملجتمع.

يؤمن الشباب بدورهم األساسي في تقوية املجتمع 
املدني وتشجيع مشاركة أقرانهم وحتسني حياتهم. لذلك 
هم ينتظرون من صندوق األمم املتحدة للسكان وغيره 
من الفاعلني في هذا املجال أن يضمنوا مشاركة فّعالة 
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للشباب على جميع املستويات. فالشباب إن حصلوا 
على التمكني الالزم يصبحون أكثر قدرة على معاجلة 

قضاياهم على مستوى الشعب وعلى مستوى السياسة 
العامة. من ناحية أخرى، تبرز قضية الشباب من ذوي 
االحتياجات اخلاصة مراًرا وتكراًرا. في هذا السياق، 
مت تسجيل بعض التحّسن في مستوى الوعي وسبل 

االنتصاف القانونية، غير أن تنفيذ السياسات الفعالة 
في هذا املجال ال يزال متأخًرا. رَُبّ أفضل وصف لهذا 

الواقع الذي يعيشه هؤالء الشباب في العالم العربي جاء 
على لسانهم: "ما من ثقة في قدرة ذوي االحتياجات 

اخلاصة على املشاركة."

انطالًقا من هذا الواقع، نرى أن معظم برامج التنمية ال 
تشمل مشاريع لبناء قدرات ذوي االحتياجات اخلاصة. 
إضافة إلى ذلك، يشعر الشباب بأن حالة عدم االكتراث 

هذه ال تقتصر على الشباب من ذوي االحتياجات 
اخلاصة فقط، بل متتد لتشمل أيًـضا الشباب املهّمشني، 

مثل غير امللتحقني باملدارس أو العاطلني عن العمل.

وقضية التعليم، شأنها شأن قضية مشاركة الشباب، 
تبرز بوتيرة متكّررة. فقد أثار املشاركون في مناقشات 

مجموعات التركيز عدًدا من القضايا امللتهبة منذ 
سنوات في العالم العربي والتي تتمحور حول مجاالت 

أربعة هي: جودة التعليم، والوصول إلى التعليم، 
ومؤهالت املعلّمني، والتعليم واحتياجات السوق.

تعتبر البطالة من أبرز التحديات التي يواجهها الشباب 
في العالم العربي، بغض النظر عن بلد منشأهم. فكان 
التركيز على القدرات التي حتتاج إلى مزيد من التطوير 

وإلى إرساء السياسات بشأنها. جتدر اإلشارة إلى 
أن التعليم والعمل هما مفتاح مستقبل الشباب العربي 
وجتاهلهما يؤدي إلى عواقب وخيمة كالعنف والسلوك 

اخلطير وهجرة األدمغة.

 هذا وأثار بعض الشباب في مناقشات مجموعات 
التركيز موضوع حتديات الصحة اجلنسية واإلجنابية. 

فسلّطت هذه القضية الضوء بشكل كبير على الدور 
السلبي لألسرة واملجتمع في إعاقة الوصول إلى 

املعلومات ألسباب ثقافية واجتماعية، مما قد يؤدي 
الى مخاطر صحية خطيرة جدا. وتناول الشباب خالل 

املناقشات مواضيع أخرى كالوصول إلى املعلومات، 
وجودة مصادر املعلومات والسلوك احملفوف باملخاطر. 
باختصار، يريد الشباب حرية الوصول إلى املعلومات 

وتربية شاملة على الصحة اجلنسية واإلجنابية في 
املدارس، وخدمات مصّممة خصيًصا لتلبية حاجاتهم.
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يقّدم هذا اإلطار االستراتيجي اإلقليمي من أجل الشباب توجيهات عامة لبرامج صندوق األمم املتحدة للسكان في 
املنطقة. ويجمع هذا اإلطار بني العناصر الرئيسية للبرامج احلالية التي تستهدف الشباب في املنطقة كما يحاول 

في الوقت عينه االستجابة للبيئة اإلقليمية اجلديدة الناشئة.

التوّجهــات االسرتاتيجيـــة 

وبالرغم من أن الصندوق ال يهدف إلى تنفيذ برامج في جميع هذه املجاالت، ألنه 
بذلك يتجاوز نطاق تدّخله، إال أنه يعزم على االستفادة من خبرته في مجال حتليل 

البيانات السكانية لتنوير عملية صياغة السياسات ووضع البرامج من أجل الشباب، 
وبناء الشراكات في سبيل برمجة مشتركة تستجيب الحتياجات الشباب املتفرعة في 
قطاعات مختلفة. بناء على ما تقّدم، ينبغي قراءة اخلطة على مستويني: على املستوى 

األوسع، حتدد اخلطة األولويات األساسية لبرمجة متكاملة من أجل الشباب التي 
سيدعو الصندوق لتحقيقها. وعلى املستوى األكثر حتديًدا، حتدد اخلطة أهداف 

برامجها وأنشطتها التي تستهدف الشباب في املنطقة العربية.

يقترح اإلطار االستراتيجي ثالث ركائز برنامجية وأولويات موضوعية جوهرية تشّكل 
أسا ًسا إلطار برنامجي شامل يعزز حتقيق االستجابات الناجحة. أما األولويات فهي:

1. تسهيل الوصول العادل للتوظيف وسبل العيش الالئقة من خالل تعزيز قدرات 
الشباب ومهاراتهم احلياتية.

2. حتسني صحة الشباب اجلنسية واإلجنابية من خالل ضمان وصول جميع شباب 
املنطقة إلى املعلومات واخلدمات والتربية عالية اجلودة في مجال الصحة اجلنسية 

واإلجنابية. 

3. خلق بيئة مؤاتية إلشراك الشباب مدنًيا بهدف دفع عجلة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية. وتعزيز ثقافة احلوار والتسامح وبناء السالم وصقل مهارات التواصل 

والقيادة واملهارات احلياتية في سياق الشراكات بني الشباب والكبار.

يعالج اإلطار االستراتيجي كّل من األولويات املواضيعية الثالث على أربعة مستويات 
استراتيجية: إسداء املشورة في مجال السياسات والدعوة؛ البيانات والبحوث؛ 
املعلومات والتعليم؛ واخلدمات. مت تصميم املصفوفة أدناه لتسليط الضوء على 

العالقات املتبادلة بني األولويات واالستراتيجيات املختلفة. وتتضمن املصفوفة املسائل 
الشاملة حلقوق اإلنسان والبرمجة املتعلقة بالنوع االجتماعي والسياق اإلنساني، فهي 

تهدف إلى تقدمي التوجيه البرنامجي والتنفيذي للمكاتب القطرية واإلقليمية لصندوق 
األمم املتحدة للسكان في الدول العربية ألنها تستجيب لالحتياجات املعّقدة لشباب 

املنطقة.
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متّثل االستراتيجيات املقترحة تطّور إطار عمل الصندوق في مجال املراهقني والشباب. ذلك ألنها تستجيب للواقع 
االقليمي اجلديد واألولويات االستراتيجية املؤسسية، كما تبني على برنامج صندوق األمم املتحدة للسكان من أجل 

املراهقني والشباب: “تفعيل التوجيهات االستراتيجية 2013-2012”.

تستجيب الركائز واألولويات االستراتيجية للحقائق والتطلعات التي حددها الشباب العربي بنفسه، كما تّتسق مع 
األطر والصكوك الدولية مثل برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، واألهداف اإلمنائية لأللفية، فضال عن 

“برنامج العمل العاملي للشباب” )املعتمد من جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1995 واحملّدث عام 2000(، 
والوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى املعني بالشباب )2011( والقرار 2012 للجنة األمم املتحدة للسكان 

والتنمية بشأن املراهقني والشباب. 

اجلدول رقم 1: يحدد هذا اجلدول التدخالت االستراتيجية الرئيسية في ركائز ثالث لإلطار االستراتيجي مركـًزا 
على مجاالت الدعوة وإسداء املشورة في مجال السياسات، والبيانات والبحوث، واملعلومات والتعليم، واخلدمات. 

يعكس اجلدول أيًـضا السياق اإلنساني، فضاًل عن اعتبارات املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان.

التوّجهــات االسرتاتيجيـــة 

صحة الشباب
 اجلنسية وا�جنابية

الدعوة وإسداء
 املشورة �

 �ال
 السياسات

قابلية التوظيف املشاركة املدنيةاجلدول رقم ١

- السياق ا�نسا�: الدعوة لدمج أدواٍر �صصة للشباب والنظر � حاجاتهم � خطط 
التأهب والطوارئ الوطنية / � فريق ا�مم املتحدة القطري/ � صندوق ا�مم املتحدة 

للسكان.

- النوع االجتماعي وحقوق ا�نسان: الدعوة إ¬ ال»كيز بشكل خاص على الشباب � ا¦ليات 
الوطنية لرصد حقوق ا�نسان  والتمييز بني اجلنسني. 

- الدعوة إ¬ توطيد الروابط بني 
و/أو الدمج بني مسائل الصحة 

اجلنسية وا�جنابية والسياسات 
واخلطط وال´امج والنظم 
واالس»اتيجيات الوطنية/ 
القطاعية (صندوق ا�مم 

املتحدة للسكان، واحلكومات) 

- الدعوة إ¬ وضع تشريعات 
وقوانني غ½ متييزية � �ال 

الصحة اجلنسية وا�جنابية  
(صندوق ا�مم املتحدة 

للسكان، منظمات اجملتمع 
املد�) 

- استخدام البيانات حول 
احلصص الدميوغرافية 

و"طفرة    الشباب 
للدعوة إ¬ زيادة ال»كيز 

على فرص العمل مع 
االهتمام بشكل خاص 

بالشابات والشباب 
املهمشني (صندوق 

ا�مم املتحدة 
للسكان)

- تعزيز احلوار بني ا�جيال 
(صندوق ا�مم املتحدة 

للسكان، واحلكومات 
ومنظمات اجملتمع 

املد�)

- الدعوة للمشاركة 
املدنية ودعمها مع 

تركيز خاص على مفهوم 
التطوع (صندوق ا�مم 

املتحدة للسكان،  
واليونسكو وبرنامج ا�مم 

املتحدة ا�منائي 
واحلكومات ومنظمات 

اجملتمع املد�)

"
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صحة الشباب
املشاركة املدنيةقابلية التوظيف اجلنسية وا�جنابية

الدعوة وإسداء
 املشورة �

 �ال
 السياسات

- دعم الدعوة لتعليم الصحة 
اجلنسية وا�جنابية على جميع 

املستويات (صندوق ا�مم 
املتحدة للسكان واليونيسيف 

واليونسكو واحلكومات) 

- الدعوة إ� إشراك اجملتمع 
احمللي � دعم احلقوق 

ا�جنابية- خصوصا مع الشبان 
(صندوق ا�مم املتحدة 

للسكان)

- الدعوة إ� وضع قوانني 
عمل تضمن حقوق 

الشباب من ذوي 
االحتياجات اخلاصة 

ود�هم � اجملتمع 
(باالش»اك مع فريق 

ا�مم املتحدة القطري 
واحلكومات ومنظمة 

العمل الدولية 
ودعمهم) 

- دعم ا�صالحات 
ا�دارية التي تهدف إ� 

حتسني عملية 
التوظيف وتأسيس 

الشركات (باالش»اك 
مع احلكومات 

ومنظمة العمل 
الدولية والبنك الدو´ 

ودعمهم)

- الدعوة إ� توطيد 
الروابط بني و/ أو دمج 

مسائل التوظيف � 
السياسات/االس»اتيج

يات الوطنية أو 
القطاعية (باالش»اك 

مع منظمة العمل 
الدولية واحلكومات 

وفريق ا�مم املتحدة 
القطري ودعمهم)

- تعزيز تشريعات 
التوظيف غ¼ التمييزية 

(باالش»اك مع منظمة 
العمل الدولية 

ومنظمات اجملتمع 
املد¾ ودعمهم) 

- دعم السياسات التي 
متنع التحرش اجلنسي 

� أماكن العمل 
(صندوق ا�مم 

املتحدة للسكان 
ومنظمة العمل 

الدولية، ومنظمات 
اجملتمع املد¾) 

- الدعوة ملشاركة 
الشباب � ا�دارة 
الوطنية واحمللية 

واجملتمعات احمللية 
واملؤسسات 

التعليمية (صندوق 
ا�مم املتحدة للسكان 

مع برنامج ا�مم 
املتحدة ا�منائي، 

واليونيسف واليونسكو، 
واحلكومات) 

- الدعوة لتأسيس 
منظمات غ¼ حكومية 

للشباب وتسهيل 
تأسيسها (باالش»اك 

مع برنامج ا�مم 
املتحدة ا�منائي 

واحلكومات ومنظمات 
اجملتمع املد¾ 

ودعمهم)

- تسهيل بناء الشراكات 
الوطنية لتعزيز 

املشاركة املدنية 
(اليونسكو، وبرنامج 

ا�مم املتحدة ا�منائي 
وصندوق ا�مم 

املتحدة للسكان 
واحلكومات ومنظمات 

اجملتمع املد¾) 

- الدعوة لدور استباقي 
للشباب � القطاع 

اخلاص، ال سيما 
للشباب امللتزمني 

باملسؤوليات 
االجتماعية للشركات 

(باالش»اك مع برنامج 
ا�مم املتحدة ا�منائي 

والقطاع اخلاص 
ومنظمة ا�مم 

املتحدة للتنمية 
الصناعية وبرنامج 

متطوعي ا�مم 
املتحدة ودعمهم)
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صحة الشباب
املشاركة املدنيةقابلية التوظيف اجلنسية وا�جنابية

- السياق ا�نسا�: دعم البحوث املصّنفة بحسب النوع االجتماعي ودراسات تقييم حاجات 
الشباب وأولوياتهم � احلاالت ا�نسانية مبا � ذلك قدرة اجملتمع املد� واحلكومات 
لالستجابة لها (صندوق ا�مم املتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية 

ومفوضية ا�مم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج ا�غذية العاملي، ومكتب تنسيق 
الشؤون ا�نسانية) 

- االستفادة من التحليالت املتاحة على االن¯نت جلمع املعلومات املصّنفة بحسب النوع 
االجتماعي حول قيم الشباب ومواقفهم وسلوكياتهم (صندوق ا�مم املتحدة للسكان)

- حتديد الفئات السكانية املهمشة (صندوق ا�مم املتحدة للسكان واليونيسيف)

- دعم دراسات املسح الوطنية التي تستهدف الشباب (صندوق ا�مم املتحدة للسكان)

البيانات وا�بحاث

- إجراء البحوث حول السلوكيات 
وا�مناط ذات الصلة بالصحة 
اجلنسية وا�جنابية (صندوق 

ا�مم املتحدة للسكان)

- إجراء البحوث حول 
املشاركة � سوق 

العمل بتصنيفها 
بحسب النوع 

االجتماعي (منظمة 
العمل الدولية 

وصندوق ا�مم 
املتحدة للسكان 

وهيئة ا�مم املتحدة 
للمرأة)

- دعم البحوث حول 
اجتاهات سوق العمل 

(باالش¯اك مع منظمة 
العمل الدولية والبنك 

الدوÀ ودعمهما) 

- البحث � القيمة 
االقتصادية للشباب 

لتسهيل جعل الشباب 
من أصحاب الدخل 

املرتفع (باالش¯اك 
مع الشباب وبدعم 

منظمة العمل الدولية 
 (Àوالبنك الدو

- إجراء البحوث حول ردم 
الفجوة بني ا�جيال 

(صندوق ا�مم 
املتحدة للسكان، 

واليونيسيف)

- دعم البحوث املصنفة 
بحسب النوع 

االجتماعي حول الوضع 
الراهن وا�شكال 

احلالية للمشاركة 
املدنية � املنطقة 

(صندوق ا�مم 
املتحدة للسكان) 

- دعم إنشاء مرصد 
للشباب يديره الشباب 

(صندوق ا�مم 
املتحدة للسكان)

- حتليل أثر املشاركة 
املدنية للشباب 

وفوائد االستثمار � 
متكني الشباب 
(صندوق ا�مم 

املتحدة للسكان)

- تقييم دور الوزارات 
احمللية الشبابية 

ووظائفها (باالش¯اك 
مع احلكومات واللجان 

الÍملانية الشبابية 
ودعمها)
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صحة الشباب
املشاركة املدنيةقابلية التوظيف اجلنسية وا�جنابية

- السياق ا�نسا�: بناء قدرة ا�طراف املعنية ملعاجلة أدوار الشباب وحاجاتهم � احلاالت 
ا�نسانية (صندوق ا�مم املتحدة للسكان مع مفوضية ا�مم املتحدة لشؤون الالجئني 

ومنظمة الصحة العاملية ومكتب تنسيق الشؤون ا�نسانية)

- وضع خطط عمل مستدامة ترّكز على استخدام التكنولوجيات اجلديدة، مبا � ذلك 
وسائط التواصل االجتماعي وأدوات ا�ن´نت لتحقيق أك± قدر من التوعية بني الشباب 

حتى � املناطق النائية  (صندوق ا�مم املتحدة للسكان)

- توسيع نطاق املبادرات القائمة على تعليم ا�قران مع االرتكاز � ا�ساس على شبكة 
تثقيف ا�قران Y-PEER (صندوق ا�مم املتحدة للسكان، منظمات اجملتمع املد�) 

- تطوير قدرة شبكات الشباب

املعلومات
 والتعليم

- تسهيل عملية دمج تعليم 
املهارات احلياتية � ¾ال 

الصحة اجلنسية وا�جنابية 
� املناهج الدراسية/ 

ا�نشطة اخلارجة عن 
املنهج، على جميع 

املستويات املناسبة مع 
مراعاة الثقافة والنوع 

االجتماعي (صندوق ا�مم 
املتحدة للسكان مع 

اليونيسيف، واليونسكو 
واحلكومات) 

- تعزيز وعي الشباب � ¾ال 
الصحة مع ال´كيز بشكل 

خاص على احلقوق ا�جنابية 
(صندوق ا�مم املتحدة 

للسكان مع اليونيسيف، 
واليونسكو ومنظمة الصحة 

العاملية)

- دعم تعبئة اجملتمع احمللي 
من أجل اعتماد أمناط حياة 

صحية مبا � ذلك  صحة 
الشباب اجلنسية وا�جنابية 

(صندوق ا�مم املتحدة 
للسكان مع اليونيسيف 

واليونسكو ومنظمة الصحة 
العاملية) 

- دعم إصالح مناهج 
املدارس واجلامعات 

ومناهج التدريب املهني 
(باالش´اك مع اليونسكو، 

وفريق ا�مم املتحدة 
القطري، واحلكومات 

ومنظمة العمل الدولية، 
واليونيسيف ودعمهم). 

-  تطوير برامج تدريبية 
شاملة تراعي الفوارق بني 

اجلنسني وتتناول املهارات 
االجتماعية ومهارات احلياة/ 

مهارات كسب الرزق 
(صندوق ا�مم املتحدة 

للسكان مع منظمة العمل 
الدولية واليونسكو 

واليونيسيف)
- دمج التدريب على ا�عمال 

التجارية مع التدريب على 
املهارات احلياتية 

واملعيشية (صندوق ا�مم 
املتحدة للسكان ومنظمة 

العمل الدولية)
- دعم تطوير برامج تدريبية 

تراعي الفوارق بني اجلنسني 
وتركز على املهارات 

احلياتية وتشمل التدريب 
على مباشرة املشاريع 

وحضانة ا�عمال واالئتمانات 
البالغة الصغر (باالش´اك 

مع منظمة العمل الدولية 
والبنك الدوÎ وبرنامج ا�مم 
املتحدة ا�منائي، ومنظمة 

ا�مم املتحدة للتنمية 
الصناعية ودعمهم)

- دمج ال´بية املدنية 
وال´بية على املواطنة � 

املناهج الدراسية/ 
ا�نشطة خارج املنهج 
(صندوق ا�مم املتحدة 

للسكان باالش´اك مع 
اليونسكو وبدعمها).

- بناء املعرفة � ¾ال 
املشاركة املدنية ومتكني 

الشباب (صندوق ا�مم 
املتحدة للسكان مع 

اليونسكو)
- زيادة وعي اجملتمع 
احمللي بشأن فوائد 

مشاركة الشباب � احلياة 
املدنية (صندوق ا�مم 

املتحدة للسكان)
- استخدام االس´اتيجيات 

التعليمية ال´فيهية، 
السّيما الشباب- القدوة 

الذين يحتذي بهم سائر 
الشباب، واعتماد مقاربة 

تزيد املعرفة � 
املشاركة املدنية وتعّززها 

كمفهوم بحد ذاته 
(صندوق ا�مم املتحدة 
للسكان مع اليونيسيف 

ومنظمات اجملتمع 
املد�)

- بناء قدرة اجملتمع املد� 
الذي يقوده الشباب 

(برنامج ا�مم املتحدة 
ا�منائي، وصندوق ا�مم 

املتحدة للسكان 
واليونيسيف)
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صحة الشباب
املشاركة املدنيةقابلية التوظيف اجلنسية وا�جنابية

- السياق ا�نسا�: تعزيز الدعم بني اقران وتوجيه الشباب � احلاالت ا�نسانية (صندوق 
امم املتحدة للسكان)

املعلومات
 والتعليم

اخلدمات 
- دعم توف� احلد ادنى من 

اخلدمات الصحية الشاملة 
للمراهقني والشباب التي تراعي 

الفوارق بني اجلنسني وتشمل 
احلاالت ا�نسانية (صندوق امم 

املتحدة للسكان واحلكومات)

- دعم إنشاء وتسليم اخلدمات 
الشاملة للمراهقني والشباب 

التي تراعي الفوارق بني 
اجلنسني (صندوق امم 

املتحدة للسكان واحلكومات)

- دعم اس¡اتيجيات املشورة بني 
اقران، ويشمل ذلك احلاالت 

ا�نسانية (صندوق امم 
املتحدة للسكان) 

- تعزيز وضع ال§امج 
التدريبية املهنية غ� 

التقليدية للفتيات 
الصغ�ات (صندوق امم 

املتحدة للسكان مع 
منظمة العمل الدولية 
واليونيسيف ومنظمة 
امم املتحدة للمرأة)

- تنمية ثقافة إقامة 
املشاريع االقتصادية 

واالجتماعية والدعوة من 
أجلها (باالش¡اك مع 

منظمة العمل الدولية 
وبرنامج امم املتحدة 

ا�منائي ودعمهما)

- إذكاء وعي الشباب، 
والشابات بشكل خاص، 

حول حقوق العمل/ مكان 
العمل (باالش¡اك مع 

منظمة العمل الدولية 
وبدعمها)

- دعم توف� رزمة متكاملة 
من اخلدمات تشمل 

الصحة واملشورة 
املهنية واخلدمات 

"التعرف إ« عاº اعمال 
� أطر سهلة 

االستعمال بالنسبة 
للشباب، ويشمل ذلك 

احلاالت ا�نسانية 
(صندوق امم املتحدة 

للسكان ومنظمة العمل 
الدولية واليونيسيف 

واحلكومات)  

- دعم تطوير ومباشرة 
أنظمة معلومات حول 

سوق العمل، تكون 
سهلة لالستعمال 

بالنسبة للشباب 
(باالش¡اك مع منظمة 

العمل الدولية وبدعمها)

- بناء شراكة مع وسائل 
ا�عالم واالستفادة من 

وسائط التواصل 
االجتماعي لزيادة الوعي 

واملعرفة حول 
املشاركة املدنية 

(صندوق امم املتحدة 
للسكان) 

- دعم املبادرات التي 
تهدف إ« تعزيز احلوار بني 

اجيال (صندوق امم 
املتحدة للسكان)

- إيجاد مساحات آمنة 
يحقق فيها الشبان 
والشابات والشباب 

املهمشني بشكل عام 
املشاركة املدنية 

ويشمل ذلك احلاالت 
ا�نسانية (صندوق امم 

املتحدة للسكان 
واليونسكو ومنظمات 

اجملتمع املد�)

- تعزيز برامج التطوع 
واملشاركة املدنية � 

أندية أو مراكز الشباب 
واحلرص على مشاركة 
الشابات (صندوق امم 

املتحدة للسكان 
واليونيسيف وبرنامج 

متطوعي امم املتحدة 
ومنظمات اجملتمع 

املد�)

"
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تشّكل البرامج التي تستهدف التوظيف وسبل العيش فرصة أساسية العتماد مقاربة متعددة األبعاد وقائمة على حقوق 
اإلنسان تستهدف الشباب، والتي ميكن لصندوق األمم املتحدة للسكان من خاللها أن يعزز برامج الصحة واملهارات 

احلياتية، التي هي في صلب نطاق عمله األساسي، وأن يزيد الوعي بقضايا النوع االجتماعي.

االسرتاتيجيات
سوف يضمن تدخل الصندوق في هذا املجال إدماج 

التدريب عالي اجلودة على املهارات احلياتية، مبا في ذلك 
اعتماد منهجه التدريبي حول النوع االجتماعي والصحة 

اجلنسية واإلجنابية، ضمن البرامج التي تستهدف 
مسألة قابلية التوظيف. وسوف يضمن أيًـضا إدماج 

الفئات املهمشة ومتكينها: الشابات، والالجئني واملشردين 
داخليا، والشباب املعرضني للخطر كاأليتام وضحايا 

العنف، والشباب من ذوي االحتياجات اخلاصة.

إن معاجلة مسألة قابلية التوظيف لدى الشباب تتطلب 
استجابة معقدة ومتعددة القطاعات. لكن غياب التنسيق 

بني مختلف الالعبني قد يسفر عن مبادرات جزئية قد 
تكون جيدة للغاية في حد ذاتها، ولكنها ليست شاملة مبا 
فيه الكفاية ملساعدة الفرد في حتقيق االكتفاء االقتصادي 

الهدف: تسهيل الوصول العادل إىل التوظيف الالئق وسبل العيش الكرمية من خالل بناء 
قدرات الشباب ومهاراتهم احلياتية.

1. قابلية التوظيف وسبل العيش 

قابلية التوظيف
 وسبل العيش 

الذاتي. تبرز الثغرات حتديًدا في مجاالت التدريب املهني 
والتقني، وفي مدى مالءمة املناهج واألساليب التعليمية 
الرسمية؛ في املعلومات حول سوق العمل، وممارسات 
التوظيف العادلة، وفي تطوير ثقافة املشاريع وتشجيع 

مباشرة األعمال.

الدعوة واملشورة يف جمال السياسات
سيدعم صندوق األمم املتحدة للسكان مع شركائه 

الرئيسيني في فريق األمم املتحدة القطري وفي 
احلكومات جميع اجلهود التي من شأنها حتسني 

االستفادة من البيانات املتاحة حول احلصص 
الدميوغرافية و»طفرة« الشباب؛ والدعوة إلى توظيف 

الشباب مع التركيز بشكل خاص على الشابات 
والشباب املهمشني، ودعم قوانني العمل التي تضمن 

حقوق الشباب املعوقني وإدماجهم، ودعم اإلصالحات 
اإلدارية التي تهدف إلى حتسني فرص العمل واملشاريع 

الناشئة، والدعوة إلى توثيق الروابط بني التوظيف 
والسياسات/االستراتيجيات الوطنية أو القطاعية، 

وتكثيف اجلهود الرامية إلى تعزيز تشريعات العمل غير 
التمييزية، والدعوة إلى اتباع سياسات منع التحرش 

اجلنسي في أماكن العمل.
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اجلدول رقم 2

الشراكة مع منظمة العمل الدولية 2011- 2013
ق دائما مع برامج الشباب  انطالًقا من الوضع احلالي في املنطقة العربية، ومن االعتراف بأن مبادرات توظيف الشباب ال ُتنَسّ

املوجهة اجتماعًيا، قررت الوكالتان إرساء إطار مشترك بني منظمة العمل الدولية وصندوق األمم املتحدة للسكان إلعداد البرامج 
من أجل الشباب. تتألف خطة العمل، “معاجلة حاجات الشباب الشاملة من خالل مقاربات متكاملة مبنية على املزايا التي تتمتع 

بها كّل وكالة من الوكالتني،” من ثمانية أنشطة رئيسة للفترة 2013-2011:
إعداد مواد تدريبية متكاملة وطرحها في ثمانية بلدان.  .1

إعداد منوذج جتريبي للخدمات املتكاملة ضمن املراكز االجتماعية.   .2
تكييف برنامج منظمة العمل الدولية للتدريب “التعّرف إلى عالم األعمال” بشكل يناسب األطر غير الرسمية وتضمينه في   .3

منهج شبكة تثقيف األقران Y-PEER لصندوق األمم املتحدة للسكان. 
تقدمي الدعم الفني املشترك ملساعدة احلكومات على دمج مسائل التوظيف في استراتيجياتها الوطنية من أجل الشباب.    .4

دعم حتسني جمع املعلومات حول الشباب، مبا في ذلك تضمني مسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية في الدراسات التي تتناول   .5
مرحلة االنتقال من املدرسة إلى الوظيفة ومن املدرسة إلى الزواج.  

إعداد ملخصات سياسات مشتركة وشاملة تتضمن اهتمامات كّل من الوكالتني.   .6
تشجيع العمل االجتماعي  والتطوعي في مبادرات متكني الشباب التي تركز على التدريب على املهارات والتوظيف واملبادرة باملشاريع.   .7

حتسني الفرص املؤسسية التي تؤّمن املشاركة املدنية للشباب على املستويات كافة.   .8

البيانات والبحوث
لتوفير املعلومات االستراتيجية الالزمة للتدخالت في 

املنطقة، عزم صندوق األمم املتحدة للسكان على بناء 
شراكة مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي واحلكومات بهدف إجراء بحوث مصنفة 
بحسب النوع االجتماعي حول املشاركة في سوق العمل 
واجتاهات سوق العمل. في ركائز االستراتيجية الثالث 

كلّها، سيدعم الصندوق البحوث والدراسات التقييمية 
حول أولويات الشباب في احلاالت اإلنسانية، مبا في 
ذلك قدرة املجتمع املدني واحلكومات على معاجلة هذه 

األولويات. كما سيدعم الصندوق املسوحات الوطنية التي 
تستهدف الشباب، والتحليالت املتوافرة على االنترنت التي 
جتمع املعلومات حول مواقف الشباب وقيمهم وسلوكياتهم 

وحتدد مواقع الشباب املهمشني.

املعلومات والتعليم
لردم الهوة القائمة بني التحصيل العلمي والتوظيف، ال 

بد من التركيز على اتباع برامج تدريبية موحدة ومعتمدة 
تهدف إلى تطوير املهارات االجتماعية واحلياتية املرتبطة 

بالنوع االجتماعي والصحة والعنف وسوء استعمال 
املواد املخدرة. لذلك، ينوي الصندوق، باالشتراك مع 

منظمة العمل الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
والبنك الدولي، إضافة إلى اجلهات احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدني: دعم إصالح املناهج التدريبية في 
املدارس واجلامعات ومعاهد التدريب املهني، وتيسير 

إعداد برامج تدريبية شاملة تراعي الفوارق بني اجلنسني 
وتركز على تنمية املهارات االجتماعية واحلياتية ومهارات 

كسب الرزق، ودعم التكامل بني التدريب على األعمال 
التجارية والتدريب على املهارات احلياتية ومهارات 

كسب الرزق، ودعم إعداد الرزمات التدريبية التي تراعي 
الفوارق بني اجلنسني وجتمع بني التدريب على املهارات 

احلياتية والتدريب على مباشرة املشاريع وحضانة 
األعمال واالئتمانات بالغة الصغر، وتعزيز إعداد برامج 

التدريب املهني غير التقليدي للشابات، وبناء ثقافة املبادرة 
االقتصادية واالجتماعية، وزيادة الوعي لدى الشباب، 

والشابات بشكل خاص، حول حقهم في العمل وفي مكان 
العمل.

اخلدمات
سيعـّزز صندوق األمم املتحدة للسكان تطوير اخلدمات 

التي تراعي الفوارق بني اجلنسني في مجال الصحة 
واملشورة املهنية والتدريب املهني للتعرف إلى عالم 

األعمال، وذلك في أطر سهلة للشباب، مبا فيها احلاالت 
اإلنسانية، وتطوير أنظمة معلومات حول سوق العمل 

تكون أيًـضا سهلة االستعمال بالنسبة للشباب. في ركائز 
االستراتيجية الثالث كلّها، سيؤيد الصندوق ويعّزز الدعم 

بني األقران والتوجيه في احلاالت اإلنسانية.
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2. صحة الشباب اجلنسية واإلجنابية 

صحة الشباب
 اجلنسية واإلجنابية 

االسرتاتيجيات
ينبغي على صندوق األمم املتحدة للسكان في الدول 
العربية ضبط نهجه من خالل التركيز على احلد من 
املخاطر، واملعلومات، والتعليم، واستراتيجيات تقدمي 

اخلدمات، وأيًـضا من خالل تعزيز عوامل احلماية 
في البيئات التي يعيش فيها الشباب. ال بد أن تكون 

جميع االستراتيجيات متكاملة ومرتبطة بركيزتي قابلية 
التوظيف واملشاركة املدنية للحصول على تأثير أكبر.

الدعوة واملشورة يف جمال 
السياسات

في ركائز االستراتيجية الثالث، سيدعو صندوق األمم 
املتحدة للسكان للنظر في أدوار الشباب واحتياجاتهم 

في خطط التأهب واالستعداد للطوارئ املعّدة على 
الصعيد الوطني وفي فريق األمم املتحدة القطري وفي 

صندوق األمم املتحدة للسكان، مع التركيز بشكل 
خاص على احتياجات الشباب وأولوياتهم في اآلليات 

الهدف: حتسني صحة الشباب اجلنسية واإلجنابية من خالل ضمان وصول شباب املنطقة 
كافة إىل أجود املعلومات واخلدمات والتعليم حول الصحة اجلنسية واإلجنابية.

الوطنية لرصد حقوق اإلنسان والتمييز بني اجلنسني. 
كما أن مكاتب الصندوق اإلقليمية والقطرية ستدعو 

لدمج أفضل  ملسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية في 
السياسات واخلطط والبرامج والنظم واالستراتيجيات 

الوطنية/القطاعية؛ باإلضافة إلى اعتماد تشريعات 
وقوانني غير متييزية في مجال الصحة اجلنسية 

واإلجنابية؛ والتعليم على الصحة اجلنسية واإلجنابية 
على جميع املستويات، وإشراك املجتمع احمللي في دعم 

احلقوق اإلجنابية ال سيما للشباب. 

البيانات والبحوث
في ركائز االستراتيجية الثالث، سيدعم الصندوق 

الدراسات التقييمية التي تراعي احتياجات الشباب 
وأولوياتهم في احلاالت اإلنسانية، مبا في ذلك قدرة 

املجتمع املدني واحلكومات لالستجابة لهذه احلاجات 
واألولويات. وسوف يدعم املسوحات الوطنية التي 

تستهدف الشباب؛ ويستفيد من التحليالت املتوافرة على 
االنترنت جلمع املعلومات حول مواقف الشباب وقيمهم 
وسلوكياتهم، وحتديد مواقع الفئات السكانية املهمشة. 
إلى ذلك، ستدعم املكاتب اإلقليمية والقطرية للصندوق 
البحوث املتعلقة بأمناط وسلوكيات الشباب العربي من 

حيث الصحة اجلنسية واإلجنابية.
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وافق جملس الوزراء اللبناين على السياسة الوطنية للشباب يف 3 نيسان )أبريل( 2012. تتّوج هذه السياسة 
عملية تشاركية ودميقراطية طويلة تقوم على األبحاث املعمقة واألدلة واالستفادة من املمارسات الناجحة 
والدروس املستقاة يف هذا اجملال. اعتمد واضعو السياسة نهًجا استشارًيا تصاعدًيا ينطلق من القاعدة، 

وحرصوا على أن تعكس اخلطة احتياجات الشباب فى جميع انحاء البالد وأولوياتهم وتطلعاتهم وتوصياتهم 
بوضوح وعلى نحو كاف يف اخلطة. استتبع هذا النهج التصاعدي بعملية حتقق من صحة املعلومات على 

مستوى القطاعات لضمان التناسق بني األولويات التي مت حتديدها واستجابة احلكومة لها. أما أبرز األطراف 
املعنية يف هذه العملية الطويلة فشملت املنظمات الشبابية ممثلة مبنتدى الشباب لسياسة الشباب، 

وفرقة عمل األمم املتحدة املعنية بالشباب يف لبنان ووزارة الشباب والرياضة. إىل ذلك، اضطلع مكتب 
رئيس الوزراء بدور داعم للغاية من خالل تسريع إقرار السياسة. إن هذا التأييد هو اعرتاف واضح وصريح من 

قبل احلكومة بدور الشباب ومكانتهم يف اجملتمع كما يعكس رؤية احلكومة يف جمال تنمية الشباب. يف 
يوم التوقيع على السياسة، احتفلت األطراف املعنية كافة بالنجاح، لكن ذلك ال يعني انتهاء العملية. فنحن 

اليوم بحاجة إىل إرساء خطة عمل ومباشرة العمل التشريعي بحيث يتم تنفيذ هذه السياسة على نحو فعال 
من قبل احلكومة. من املتوقع أن تكون هذه العملية طويلة غري أن جميع األطراف املعنية - والشباب بشكل 

خاص - يحدوهم التصميم على بلوغ الغاية املنشودة!

املعلومات والتعليم
في ركائز االستراتيجية الثالث، سيقوم صندوق األمم 
املتحدة للسكان، باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
ومنظمة الصحة العاملية، ببناء قدرات األطراف املعنية 

ملعاجلة أدوار الشباب واحتياجاتهم في احلاالت 
اإلنسانية. وانطالًقا من أفضل املمارسات املستقاة 

من شبكة تثقيف األقران Y-PEER، ستكثف املكاتب 
اإلقليمية والقطرية جهودها لتوسيع نطاق استراتيجية 

ال بد أن تكون خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 
للشباب خالل حاالت الطوارئ مبتكرة وسهلة 

الوصول ومالئمة من الناحية الثقافية. وينبغي 
إشراك الشباب يف وضع أنشطة الربامج وتنفيذها 

ومتابعتها للتأكد من استجابتها الحتياجاتهم 
احملددة. إن ضم الشبان والشابات على حد سواء 
يف األنشطة الرتبوية يعزز املساواة بني اجلنسني 

ويخفض العنف القائم على النوع االجتماعي، 
والسلوك اجلنسي احملفوف باخلطر. كما أن 

إشراك األسرة واجملتمع يف إعداد برامج الصحة 
اجلنسية واإلجنابية للشباب يف احلاالت اإلنسانية 

هو أساسي أيًضا لضمان سالمتهم وأمنهم واحلد 
من تعّرضهم لالستغالل اجلنسي، أو استقطابهم 

أو اختطافهم من قبل أفراد أو جماعات مؤذية.

تثقيف األقران واضعة ثالثة أهداف نصب عينيها: 
ضمان الوصول إلى أجود املعلومات واخلدمات والتعليم 

في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتسهيل 
الوصول العادل إلى العمل الالئق وسبل الرزق الكرمي، 
وخلق بيئة مؤاتية ملشاركة الشباب املدنية من أجل دفع 

عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية وتعزيز ثقافة 
احلوار والتسامح وبناء السالم. كما سيدعم الصندوق 

اجلهود الرامية إلى تسهيل إدماج تعليم املهارات 
احلياتية في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية مع 
مراعاة الفوارق بني اجلنسني واحلقوق الثقافية في 

املناهج الدراسية على جميع املستويات؛ وإذكاء الوعي 
بني الشباب في مجال الصحة مع التركيز بشكل خاص 

على احلقوق اإلجنابية؛ ودعم تعبئة املجتمع احمللي 
العتماد أمناط حياة صحية تشمل الصحة اجلنسية 

واإلجنابية؛ واالستفادة من التكنولوجيات اجلديدة، مبا 
في ذلك األدوات احملمولة وشبكة اإلنترنت، لتوسيع 

نطاق الوعي. 

اخلدمات
سيشجع الصندوق تطوير وتسليم خدمات صحية 

شاملة للمراهقني والشباب تراعي الفوارق بني 
اجلنسني، مبا في ذلك استراتيجيات املشورة بني 

األقران في احلاالت اإلنسانية. كما سيعتمد الصندوق 
استراتيجية شاملة لتعزيز الدعم بني األقران والتوجيه 

للشباب في احلاالت اإلنسانية.
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سلّط الربيع العربي الضوء على قدرة الشباب على 
املشاركة املدنية الفاعلة من خالل التشبيك لبناء دولة 

منصفة وعادلة جلميع املواطنني والتغّني بها. وصندوق 
األمم املتحدة للسكان، بفضل خبرته الواسعة في برامج 

مشاركة الشباب ومتكينهم وال سيما شبكة تثقيف 
األقران Y-PEER، هو املرجع األمثل لبناء منوذج 

مستقل وفّعال عن مشاركة الشباب املدنية. لن يتوقف 
دور وسائط التواصل االجتماعي طبًعا كأداة لتحقيق 
احلكم الرشيد، ورصد ردود فعل املواطنني واملساءلة. 

الهدف: خلق بيئة مؤاتية ملشاركة الشباب املدنية من أجل دفع عجلة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية وتعزيز ثقافة احلوار والتسامح وبناء السالم واملهارات احلياتية والتواصل يف 

سياق من الشراكات بني الشباب والبالغني.

إال أن مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وتنفيذ 
السياسات هو املنبر األساسي لتحقيق مشاركتهم 
املدنية عبر القنوات التي ترعاها الدولة وغيرها من 

قنوات املجتمع املدني على حد سواء. وسيؤثر توسيع 
نطاق هذه اخليارات مباشرة على االستقرار وعلى 

تطوير مهارات الشباب. لذلك، ينبغي على الصندوق 
اعتماد االستراتيجيات التالية التي تؤول إلى خلق بيئة 

مؤاتية للمشاركة املدنية وثقافة املواطنة.

3. املشاركة املدنية

املشاركة املدنية
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الدعوة واملشورة يف جمال 
السياسات

سيعزز الصندوق احلوار بني األجيال، ويدعم املشاركة 
املدنية مع التركيز بشكل خاص على العمل التطوعي. 

كما سيدعو ملشاركة الشباب في املجتمعات احمللية 
والوطنية واحمللية واملؤسسات التعليمية، ويدعم تشكيل 

املنظمات غير احلكومية للشباب، وتيسير إقامة شراكات 
وطنية لتعزيز املشاركة املدنية، والدعوة إلى اضطالع 
الشباب بدور استباقي في شركات القطاع اخلاص 

التي تعزز املسؤولية االجتماعية للشركات. هذا وسيدعو 
الصندوق، في إطار استراتيجياته الشاملة، للنظر في 

دور الشباب واحتياجاتهم في خطط االستعداد حلاالت 
الطوارئ اخلاصة بالوطن أو به أو بفريق األمم املتحدة 

القطري مع التركيز بشكل خاص على الشباب في 
اآلليات الوطنية لرصد حقوق اإلنسان والتمييز بني 

اجلنسني.

البيانات والبحوث
بهدف توفير أفضل املعلومات حول املشاركة املدنية، 
سيجري الصندوق أبحاًثا حول كيفية ردم الهوة بني 
األجيال، كما سيدعم البحوث املصنفة بحسب النوع 

االجتماعي والتي تتناول الوضع الراهن للمشاركة 
املدنية في املنطقة وامكانيات تطويرها؛ وإنشاء مرصد 
للشباب يديره الشباب؛ وحتليل تأثير املشاركة املدنية 

وفوائد االستثمار في متكني الشباب؛ وتقييم دور 
الكيانات الوطنية الشبابية ومهامها مثل وزارات الشباب 

واللجان البرملانية الشبابية واملجالس الوطنية للشباب.

املعلومات والتعليم
ستشمل االستراتيجيات دمج التربية املدنية في برامج 

املدارس املنهجية والالمنهجية، وبناء املعرفة حول 
املشاركة املدنية ومتكني الشباب، وزيادة وعي املجتمع 

حول فوائد املشاركة املدنية للشباب؛ واستخدام 
االستراتيجيات التعليمية الترفيهية السّيما مقاربة 

الشباب - القدوة لتعزيز املشاركة املدنية؛ وبناء قدرة 
املجتمع املدني الذي يقوده الشباب؛ وبناء الشراكة مع 

وسائل اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي لزيادة 

الوعي حول املشاركة املدنية؛ ودعم املبادرات الهادفة 
إلى تعزيز احلوار بني األجيال.

اخلدمات
سيدعم الصندوق إنشاء أماكن آمنة تسمح للشابات 

والشبان والشباب املهمشني بالدخول في أنشطة 
املشاركة املدنية، ويشمل ذلك احلاالت اإلنسانية. كما 

سيعزز برامج العمل التطوعي واملشاركة املدنية في 
النوادي واملراكز الشبابية مع احلرص على مشاركة 

الشابات. وجتدر اإلشارة إلى أن تعزيز الشبكات 
والتحالفات الشبابية اجلديدة التي ترّكز على املصالح 

املدنية، وتقوية الشبكات والتحالفات القائمة يؤمن سباًل 
للمشاركة واالتزام. 
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الشراكــــــــــة

كّل مقاربة موثوقة لقضايا الشباب تستوجب وضع بناء الشراكات التي تضمن تكامل البرامج في صلبها، وهو أمر 
أساسي في هذا اإلطار االستراتيجي. لهذه الغاية، سيطلق الصندوق ويتابع مبادرات برمجة منسقة ومشتركة. 

في هذا السياق، ال بد من تسهيل بناء الشراكات وتعزيز أوجه التآزر بني أبرز اجلهات الوطنية املسؤولة عن قضايا 
الشباب: أي وزارات العمل، والتربية والصحة والتخطيط والشباب. فإذا توافرت الظروف املثالية، يطمح الصندوق 

إلى دعم صياغة استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات للشباب من خالل عمليات تشاركية ومقاربة قائمة على 
حقوق اإلنسان. إن إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني الوزارات في قضايا محددة - بني وزارتي الصحة 

والشباب لتطوير خدمات صحية مالئمة للشباب في مراكز الشباب على سبيل املثال- ، هو أحد املجاالت حيث 
ميكن للدعم والتأييد من قبل إحدى وكاالت األمم املتحدة أن يحدث فرقا كبيرا بتكلفة قليلة.

يختلف الشركاء احملليون باختالف البلد والنشاط 
والتغيير مع مرور الوقت. غالًبا ما تكون وزارات العمل 

والتربية والشباب والشؤون االجتماعية شريكنا الرئيس، 
إاّل أن وزارات التخطيط ومعاهد اإلحصاء الوطنية، 

وهي شريك تقليدي للصندوق، تضطلع هي أيًـضا بدور 
أساسي في انتاج املعلومات في هذا املجال.

وتشمل الئحة أهم الشركاء مراكز التوظيف الوطنية، 
والبلديات واملجتمعات الريفية، والقطاع اخلاص 

واملنظمات غير احلكومية الراسخة، فهم أفضل الشركاء 
من حيث التدريب وتوفير اخلدمة املباشرة. وتعتبر 

الشراكات بني احلكومة وكيانات املجتمع املدني، مبا في 
ذلك القطاع اخلاص، عنصًرا مكّوًنا أساسًيا في بنية 
الدعم الفعال للشباب، فعلى سبيل املثال إن التدريب 
والتمّهن هو أرض خصبة للتعلم، وكذلك فإن املدارس 
واجلامعات ومراكز الشباب هي أماكن مثالية إلجراء 

التدريب على املهارات احلياتية وتنفيذ برامج املتطوعني 
لبناء املجتمع. جتدر اإلشارة مرة أخرى إلى أن بناء 

الشراكة والدعوة من قبل وكالة من وكاالت األمم املتحدة 
يحدث فرقا ملموًسا.

ومع ذلك، لعّل أهم مجال لبناء الشراكات يكمن بني 
وكاالت األمم املتحدة. غالًبا ما يكون صندوق األمم 

املتحدة للسكان املنظمة األساسية املنخرطة في قضايا 
الشباب في فريق األمم املتحدة القطري. يوّفر هذا 

الواقع فرًصا ممتازة لتنسيق األنشطة، وبناء املقاربات 

املتكاملة وحشد املوارد للبرامج املشتركة. ميكن تأسيس 
الشراكات املناسبة باتباع مبدأ كل حالة على حدة، 

ووفًقا للحالة السائدة في كل بلد.

إن منظمة العمل الدولية هي الشريك في مجال 
التوظيف. وتشمل املجاالت املشتركة بيننا كيفية 

اختيارنا للشركاء احملليني وتواجدنا امليداني )انظر 
اإلطار 2(. كما تنّفذ منظمة األغذية والزراعة، 

واليونسكو، واليونيدو، وهيئة األمم املتحدة للمرأة 
واليونيسيف أنشطة مماثلة في عدد من البلدان.

في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب، يعمل 
الصندوق مع مجموعة من الشركاء التقليديني في معظم 

البلدان. ومع ذلك، ال بد من تركيز العمل مع الشباب 
من ذوي الدخل املنخفض، واملتسّربني من املدارس، 

وغيرهم من الشباب املهّمشني، الذين غالًبا من تهملهم 
املنظمات غير احلكومية الشريكة التي متيل إلى العمل 

داخل املدارس واجلامعات. 

أما في مجال املشاركة املدنية، فيبرز من  بني 
وكاالت األمم املتحدة: برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

واليونسكو واليونيسيف. ال تقتصر الئحة الشركاء 
الوطنيني على املدارس واجلامعات فقط، بل تشمل 
أيضا املنظمات غير احلكومية واملنظمات الدينية 

والبلديات، التي غالبا ما تقدم برامج خاصة للشباب أو 
تتضمن مجالس ظل للشباب. 
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