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 ).مستشار(وقدم الدعم اإلداري جريس بريدي    ). التنمية البشرية بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  
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 موجز تنفيذي

 خلفية
فالشباب ثروة إن ٌأحسن . أص�بح الش�باب يحظ�ى بأولوية متزايدة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا         .1

ل�ذا ت�بحث الدول عن   . تنش�ئته ص�ار ق�ادرا عل�ى تنش�يط ودف�ع عجل�ة التنم�ية االقتص�ادية واالجتماع�ية ف�ي الم�نطقة             
ياس�ات فعال�ة آ�ي تس�تثمر ه�ذه الث�روة الش�بابية؛ ويش�ارك عدد متزايد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية          س

 .في المنطقة في األعمال ذات الصلة بالشباب
 

يم��ثل ه��ذا التقري��ر محاول��ة مبدئ��ية لتقي��يم حال��ة جع��ل االس��تثمار ف��ي الش��باب أول��وية ت��نموية منهج��ية ف��ي     .2
وم عن تحديات تواجه الشباب والفرص التي يجسدها الشباب الناجح، ويبدأ باألخذ فه�و يوجز ما هو معل    . الم�نطقة 

القطاعية والتي تتخذ الشباب محورا لها للمنطقة ومن أجل الدور -ف�ي االعت�بار السياسات الواعدة والشاملة والعبر    
ضايا من أجل وه�ي خط�وة أول�ى ف�ي عمل�ية عرض الق     . المح�تمل أن يض�طلع ب�ه الب�نك الدول�ي ف�ي ه�ذا المض�مار          

 .تشجيع الحوار والمناقشات بين صانعي السياسات توطئة التخاذ قرارات ومن ثم أفعال في النهاية
 

األول ه��م ص��انعو السياس��ات ف��ي الم��نطقة، وبص��فة   . ه��ذا التقري��ر يس��تهدف نوع��ين م��ن جمه��ور الق��راء   .3
ارات المال��ية والتخط��يط خاص��ة أول��ئك المس��ئولون ف��ي الحك��ومات ع��ن السياس��ات االقتص��ادية واالجتماع��ية آ��وز    

واالقتص�اد وال�وزارات المس�ئولة ع�ن توفي�ر الخ�دمات االجتماعية للشباب مثل وزارات الصحة والتعليم والشئون          
والثان�ي يس�تطيع المانح�ون والم�نظمات اإلنمائية مثل البنك الدولي استخدام التقرير آمدخل        . االجتماع�ية والش�باب   

ا الش�باب في مشروعات والمساعدة على تحديد األولويات نحو الشباب في  ع�ند التفكي�ر ف�ي آيف�ية اس�تيعاب قض�اي          
 . المستقبل

 
 مبررات وضع سياسات موجهة للشباب

لم��اذا يتع��ين عل��ى الحك��ومات والمج��تمعات االس��تثمار ف��ي الش��باب ف��ي م��نطقة الش��رق األوس��ط وش��مال       .4
شباب عمومًا عالوة على التزاماتها المهمة قطاعية وشاملة لل- ولم�اذا يتع�ين عل�يها االستثمار بطريقة عبر       إف�ريقيا؟ 
 نح��و قطاع��ات الص��حة والتعل��يم والقطاع��ات االجتماع��ية األخ��رى؟ إن اإلجاب��ات المح��ددة عل��ى ه��ذا الس��ؤال     فع��ًال

س�تختلف ح�تما م�ن دول�ة ألخرى نظرا للتفاوت القائم بالفعل في الدخل والتنمية بين دول المنطقة؛ ومع ذلك هناك         
فالزيادة السكانية الحالية المتمثلة في أعداد الشباب في المنطقة توحي بأن . تثمار في الشباب دافع�ان أساس�يان لالس�     

 .ثمة فرصة متاحة اآلن للنمو البد من اغتنامها
 

يم��ثل الش�باب أآث��ر م�ن نص��ف ع�دد س��كان الم�نطقة، وتأت��ي مع�دالت ال��نمو فق�ط بع��د        : الطف]رة الس]كانية   .5
 وهذه الطفرة الشبابية أوجدت نافذة سكانية لفرصة يمكن من خاللها .مع�دالت ال�نمو ف�ي إف�ريقيا ج�نوب الصحراء         

لالقتص�اديات أن تف�يد م�ن غالب�ية م�ن األف�راد ي�بلغون أوج ق�دراتهم اإلنتاجية، بينما تظل مشارآة بقية السكان من                
شأنه أن وهذا االرتفاع النسبي في المعروض من األيدي العاملة من .  آبار ضئيلة إلى حد ما    آهولفت�ية ص�غار و    

وبالتوازي . يوف�ر إمكان�يات لتحقيق نمو معزز من خالل زيادة إنتاج الفرد مع زيادة مدخرات واستثمارات العمال   
م�ع ذل�ك، ف�إن الع�دد الكبي�ر من السكان الذين هم في سن العمل ينطوي على احتمال زيادة االستهالك أو ضرائب          

ات اإلنتاج��ية م��ثل زي��ادة ف��رص الحص��ول عل��ى التعل��يم   ال��دخل الت��ي يمك��ن اس��تخدامها ب��دورها ل��تمويل االس��تثمار  
وق�د نجح�ت بع�ض ال�دول ف�ي اإلف�ادة م�ن س�كانها الشباب، خاصة في شرق آسيا          . والص�حة وال�رعاية االجتماع�ية     

 في اليابان 1990 و1965 في المائة من النمو السريع الذي حدث في الفترة ما بين 40 و25ح�يث يع�زى م�ا بين      
وبالنسبة . جمهورية آوريا وسنغافورة إلى النمو المرتفع للسكان الذين هم في سن العمل  و) الصين(وهونج آونج   

لجم�يع دول الش��رق األوس��ط وش��مال إف�ريقيا س��تظل ناف��ذة الفرص��ة مف��توحة للس�نوات العش��ر القادم��ة عل��ى األق��ل،     
فاالحتمال . 2050سنة وبالنس�بة ل�دول م�ثل ال�يمن والع�راق والضفة الغربية وغزة ستظل النافذة مفتوحة فيما بعد         

ق�ائم بإمك��ان إح�راز ف��وائد جم��ة إذا م�ا توف��رت للش�باب الص��حة، والمه��ارات، ورأس الم�ال االجتماع��ي للمس��اهمة       
 .بإنتاجية في النمو

 
يح�تاج الش�باب اله�تمام خ�اص ف�ي السياس�ات ل�يس لمج�رد أنه بهذه الكثرة            : الم]راحل االنتقال]ية للش]باب      .6

 مض��طر لإلبح��ار بع��يدا ع��ن الم��راحل االنتقال��ية العص��يبة للح��ياة ف��ي إط��ار زمن��ي     وإنم��ا أيض��ا ألن��ه حال��يًاالعددي��ة
التنمية : 2007تقرير تنمية العالم لسنة وبعد النهج الموضوعي الذي ورد في . قص�ير ع�ن أي ف�ئة عم�رية أخ�رى       

 :هي. ، تم تحديد أربع مراحل انتقالية رئيسية لشباب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياوالجيل القادم
 



ب 

خ�الل األربعين سنة الماضية خصصت دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا من الموارد للتعليم       : ال]تعلم  •
آذلك أحرزت المنطقة تقدما مشهودا . أآث�ر من أية دول نامية أخرى على نفس المستوى من دخل الفرد   

وبالرغم من ذلك . ينف�ي تحس�ين ف�رص الق�يد بالتعل�يم عل�ى آاف�ة المس�تويات وف�ي س�د الفجوة بين الجنس              
ف�إن متوس�ط مس�توى التعليم الذي يتلقاه الشباب ما يزال متدنيا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا         

فمعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة ال تزال منخفضة في بعض الدول خاصة بين . ع�ن أي�ة م�ناطق أخرى     
 أع��داد آبي��رة م��ن الش��باب ل��م يل��تحقوا    ال ت��زال م��رتفعة وه��ناك  م��ن الدراس��ةالنس��اء ومع��دالت التس��رب 

آ��ذلك ف��إن مس��تويات التعل��يم ت��تفاوت حت��ى اآلن تفاوت��ا ش��ديدا ب��ين    . م��دارس ف��ي آاف��ة أنح��اء الم��نطقة  الب
وأخيرًا فإن جودة نظم التعليم وأهميتها بالنسبة للطلب . الفق�راء وغي�ر الفق�راء م�ن الش�باب عب�ر الم�نطقة            

انعدام التوافق المذآور بطالة أو تدني جودة الوظائف بين ويت�رتب على  . ت�بدو ض�عيفة  ف�ي س�وق العم�ل       
 .الشباب

 
 25األعلى في العالم، إذ تصل إلى أآثر من هي تعتب�ر مع�دالت البطالة بين الشباب في المنطقة          : العم]ل  •

ن ع�ن عمل للمرة  وف�ي المائ�ة رغ�م وج�ود الكثي�رين نس�بيا م�ن المتعلم�ين تعل�يما ج�يدا وم�ن بي�نهم الباح�ث              
ق�د تحس�نت مع�دالت ال�نمو ف�ي دول الم�نطقة ف�ي بداي�ة األلف�ية الثال�ثة، إال أنها ما تزال متخلفة                و. األول�ى 

فل��م تس��تطع دول الم��نطقة توفي��ر ف��رص عم��ل بالس��رعة الكاف��ية الس��تيعاب      . ع��ن رآ��ب ال��دول المماثل��ة  
اء في وقد أدى تزايد مشارآة النس. الجماع�ات الغفي�رة م�ن الش�باب الت�ي ت�دخل ف�ي نط�اق الق�وى العاملة                

الق�وة العامل�ة إل�ى تف�اقم المش�كلة، رغ�م أن ه�ذه المش�ارآة تنطوي على احتمال أن تمثل ثروة هائلة على          
وي�وجد ف�ي دول الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا قطاعات عامة آبيرة وسخية تستنزف         . الم�دى الط�ويل   

اني من البطالة خاصة فأعداد غفيرة من الشباب الذي يع. الم�وارد العامة وتسهم في جمود أسواق العمل        
ا لوظائ�ف ف�ي القط�اع الع�ام وال ت�بحث عن خيارات قد      ب�ين النس�اء والمتعلم�ين تق�ف ف�ي طوابي�ر ان�تظارً          

فالقط�اع غي�ر الرس�مي يع�د مص�درًا متناميًا للوظائف أمام الشباب،        . تك�ون متواف�رة ف�ي القط�اع الخ�اص         
فف�ي دول المغرب  . ى الم�دى الط�ويل  ولك�ن ه�ذا ي�تطلب االس�تزادة م�ن فه�م م�دى أهمي�ته واح�تماالته عل�             

وفي . العرب�ي ه�ناك نح�و نص�ف العامل�ين ف�ي األنش�طة غي�ر ال�زراعية يعملون في القطاع غير الرسمي           
 سنة إلى 19-15س�وريا تص�ل نس�بة العامل�ين ف�ي القط�اع غي�ر الرس�مي ال�ذين تت�راوح أعمارهم ما بين              

 %.40نحو 
 

فأآثر من . عة، والش�باب ه�م األط�راف الرئيس�ة ف�يها     الهج�رة إل�ى داخ�ل وخ�ارج الم�نطقة م�رتف           : الهج]رة  •
.  سنة24 و15ثل�ث تدف�ق آاف�ة المهاج�رين م�ن ال�دول النامية من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين           

 ماليين مهاجر من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا يقيمون 9، آان هناك أآثر من    2000وف�ي س�نة     
 مالي��ين آخ��رين ف��ي دول مجل��س ال��تعاون     3.5التنم��ية، ونح��و  ف��ي دول م��نظمة ال��تعاون االقتص��ادي و   

وأص�بحت تح�ويالت العامل�ين مص�درا آبيرا للدخل والمصدر الرئيسي للعمالت األجنبية التي      . الخليج�ي 
 بل���يونا م���ن ال���دوالرات 13 ف���ي دول الش���رق األوس���ط وش��مال إف���ريقيا ب���نحو  2005ق��درت، ف���ي س���نة  

أآثر وضوحا بين الدول " استنزاف العقول"قديرات عديدة أن وبال�رغم م�ن ذل�ك، ي�بدو م�ن ت      . األم�ريكية 
ولحس�ن الحظ أن آثيرا من هؤالء الشباب  . متوس�طة ال�دخل ف�ي م�نطقة الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا            

المهاج�رين يع�ودون إلى أوطانهم األم ويحققون دخوال أعلى وقد يساهمون في رأس المال البشري وفي       
تت ال�دالئل ف�ي مص�ر أن م�رتبات المهاجرين العائدين أعلى من مرتبات     وق�د أثب�  . االس�تثمارات األخ�رى   

والق�ول ب�أن الهج�رة ذات عائ�د س�لبي أو إيجابي على      . غي�ر المهاج�رين م�ن حمل�ة نف�س الم�ؤهالت م�ثالً           
. األف�راد وعل�ى أوط�انهم يتوقف على عوامل عديدة ويختلف بطبيعة الحال من دولة ألخرى في المنطقة          

لش�باب آظاه��رة اقتص�ادية واجتماع�ية هام�ة ف��ي دول الم�نطقة تس�تحق الم�زيد م��ن        والواض�ح أن هج�رة ا  
 .البحوث الخاصة بهذه األقطار

 
حققت دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحسنا ملحوظا : ةالحف]اظ عل]ى الصحة وتكوين األسر       •

اك مجم��وعة م��ن ف��ي الخ��دمات الص��حية خ��الل العق��ود ال��ثالثة الماض��ية، وبال��رغم م��ن ذل��ك ال ت��زال ه��ن   
وال يزال الزواج المبكر والحمل المبكر مع ما . المش�كالت الم�تعلقة بالص�حة تؤث�ر عل�ى ش�باب الم�نطقة           

آذلك لوحظ في آل من مصر . يص�احبهما م�ن مخاط�ر صحية منتشرين خاصة بين بعض فئات السكان     
، وال يزال %10يد عن والع�راق ولبنان وسوريا واليمن مثًال انخفاض معدالت أوزان المواليد بنسبة تز  
وظاه��رة مض��غ الق��ات   . مع��دل الوف��يات ب��ين األمه��ات م��رتفعا ف��ي آ��ل م��ن جيبوت��ي وال��يمن والمغ��رب       

روس نقص المناعة وتعاط�ي الت�بغ وإدم�ان المخ�درات تثي�ر المخ�اوف بالنس�بة ل�بعض الش�باب، وأخ�ذ في�             
رياض�ية ومش�كالت ال��تغذية   التم�رينات ال قل�ة  ، بي��نما تم�ثل  اإلي�دز يب�رز آخط�ر مت�نامٍ    / البش�رية المكتس�ب  

وال تزال القضايا الصحية ذات الصلة بالنوع . ع�امال مس�اعدا الرتف�اع مع�دالت اإلص�ابة بمرض السكر        



ج 

ومن المرجح أن تحسين سبل . االجتماع�ي م�ثل خ�تان الب�نات قض�ية م�ن القضايا الهامة في بعض الدول           
رض��ة لإلص��ابة باألم��راض   ش��د علم��ن ه��م أ الحص��ول عل��ى خ��دمات ال��رعاية الص��حية خاص��ة بالنس��بة     

 .للشباب سوف يقطع شوطا آبيرا في تحسين أحوالهم الصحية" صديقة"وجعلها 
 

إذا ل�م ي�تم االس�تثمار ف�ي الش�باب، فس�وف نواجه خطر حدوث طفرة آبيرة في أعداد            : تكال]يف التراخ]ي    .7
والتصدي للعوامل التي فالفهم . الش�باب ت�ؤدي إل�ى اس�تنزاف ال�نمو والمج�تمع ب�دال م�ن أن تحق�ق ش�يئا من المنفعة           

لقد أنفقت الحكومات في منطقة الشرق . تع�وق االن�تقال ال�ناجح للش�باب عب�ر المج�االت المخ�تلفة أم�ر بالغ األهمية          
 دوالر 1300األوس��ط وش��مال إف��ريقيا خ��الل الس��نوات األرب��ع األول��ى م��ن التعل��يم االبتدائ��ي مص��روفات بلغ��ت         

 آبيرة في تكاليف االستثمار للدولة لمن يخفق من تالميذها في إتمام أمريك�ي للتلم�يذ ال�واحد؛ وهو ما يمثل خسارة        
التعل�يم االبتدائ�ي ناه�يك ع�ن التداع�يات عل�ى الم�دى الط�ويل الناش�ئة ع�ن األم�ية وع�ن الع�واقب الس�لبية للفشل في                 

. إلنتاج��يةحق��يقة أن تكال��يف ال��تخلف المبك��ر ع��ن الق��يد بالم��دارس له��ا آث��ار ط��ويلة الم��دى عل��ى الدخ��ول وا  . التعل��يم
ويوض�ح ه�ذا التقري�ر أن التكلفة اإلجمالية للمتسربين من التعليم الثانوي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا        

 ف�ي المائ�ة م�ن إجمال�ي ال�ناتج المحل�ي ف�ي المتوسط؛ وقد تصل هذه التكاليف        4.3 و3ق�بل األوان تت�راوح م�ا ب�ين         
آذلك تمثل البطالة .  في المائة من إجمالي الناتج المحلي10نحو بالنس�بة ل�دول مثل المغرب واليمن وجيبوتي إلى       

 في المائة 10وق�د تب�ين م�ن نموذج تم إعداده للمغرب أن خفض نسبة    . اس�تنزافا آبي�را القتص�اديات ه�ذه الم�نطقة         
 األمر الذي يمكن أن يرفع% 2م�ن مع�دل ال�بطالة ب�ين الش�باب ي�زيد من قيمة رأس المال البشري اإلجمالي بنحو        

 .نمو إجمالي الناتج المحلي في المغرب بنقطتين مئويتين
 

ال تتوافر سوى بيانات قليلة آي نبني عليها : تكال�يف الفش�ل ف�ي الم�راحل االنتقال�ية الصحية باهظة أيضا          .8
ه�ذه التقدي�رات لم�نطقة الش�رق األوس�ط وشمال إفريقيا؛ إال أنه في مجال من المجاالت األولية التي تثير القلق في        

فحتى . اإليدز تبدو التكاليف المتوقعة عالية للغاية/ ل الص�حة وه�و في�روس نق�ص الم�ناعة البش�رية المكتس�ب            مج�ا 
اآلن ال ي�زال المع��دل المق��در النتش��ار األم�راض الت��ي تن��تقل باالتص��ال الجنس�ي وفي��روس نق��ص الم��ناعة البش��رية     

خفاض نسبة االنتشار ال تعني أن خطر بيد أن ان. اإلي�دز منخفض�ا ف�ي الم�نطقة مقارن�ة بم�ناطق أخ�رى            / المكتس�ب 
وال غ�رو، ف�إن الع�دد اإلجمال�ي للوف�يات بم�رض اإلي�دز قد تضاعف على األقل ست          . وباء قل�يل وبس�يط    ال� انتش�ار   

 و15م�رات م�نذ بداي�ة حقبة التسعينيات ونصف العدوى بهذا المرض بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين     
ويق�در تقي�يم م�تحفظ أن الخس�ائر ال�ناتجة ع�ن م��رض       . يها النش�اط الجنس��ي ع�ادة   س�نة وه�ي الفت�رة الت�ي ي�بدأ ف�      24

 في المائة 35اإلي�دز خ�الل الس�نوات الخم�س والعش�رين القادمة بنحو      / في�روس نق�ص الم�ناعة البش�رية المكتس�ب         
كال��يف آ��ذلك تع��زى الت . م��ن إجمال��ي ال��ناتج المحل��ي الحال��ي إذا م��ا اس��تمر الم��رض ف��ي االنتش��ار بالنس��بة الحال��ية     

 .الباهظة إلى أحداث مثل مضاعفات الوالدة عالوة على المآسي الشخصية التي تكابدها األمهات واألبناء
 

 قطاعية وشاملة تعنى بالشباب -الحاجة إلى سياسات عبر
ن محص��الت أعم��ال الش��باب م��تداخلة وله��ا آث��ار  إح�يث  : الم�نظور القطاع��ي المنف��رد للش��باب غي��ر آ��اف  .9

فعلى مستوى الحكومات، تكون السياسات والبرامج . ك�ون االس�تجابة أيضا متداخلة ومنسقة  ت�راآمية، ف�ال ب�د أن ت       
فتجد وزارة الصحة ال .  على حدةع�ادة منفص�لة ع�ن بعض�ها ال�بعض وت�نفذ ض�من تف�ويض وزارات قطاع�ية آ�لٌّ            

اعل معه هو ت�تفاعل عل�ى نح�و نموذج�ي م�ع وزارة التعل�يم أو وزارة العم�ل والش�ئون االجتماع�ية ب�ل أق�ل من تتف                  
وق�د أآ�دت آثي�ر م�ن البحوث التي تناولت المعالم التي تساعد على نجاح التدخل مع الشباب على          . وزارة الش�باب  

. أهم�ية التنس�يق ب�ين آاف�ة عناصر نظم الخدمات والدعم بحيث يمكن التعامل مع احتياجات الشباب بطريقة شاملة      
يا في التنسيق لتطوير وتنفيذ أجندات للشباب من خالل ومؤخ�را فق�ط بدأت حكومات الشرق األوسط وشمال إفريق      

 .وضع سياسات وطنية للشباب
 

 الشباب تضمينوعل�ى المس�توى اإلقليم�ي، يج�ري وض�ع ع�دد مت�زايد م�ن الم�بادرات م�ع الترآي�ز على                  .10
 فالحك�ومات والم�نظمات غي�ر الحكوم�ية ف�ي آل أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تتحرك       .ومش�ارآتهم 

ص�ورة متزايدة نحو سياسات ومبادرات تضم الشباب بصورة أآبر وذلك بتشجيع التعبير عن صوت الشباب في    ب
وقد أطلق عدد من المبادرات الوطنية التي تعكس تحرآًا نحو . أو تنف�يذ المش�روعات  /عمل�ية ص�ياغة السياس�ات و      

س�تراتيجية وطن�ية للشباب واألطفال؛   اع�تماد ال�يمن مؤخ�را ال   ) أ: (ة ذل�ك سياس�ات أآث�ر ع�ناية بالش�باب وم�ن أم�ثل          
 المغ��رب للش��باب ومش��ارآته ف��ي الم��بادرة الوطن��ية للتنم��ية   تض��مين) ج(سياس��ة البح��رين الوطن��ية للش��باب؛  ) ب(

ش�راآة األردن م�ع اليونيس�يف م�ن أج�ل تنف�يذ مش�روع مش�ارآة الم�راهقين وش�راآتهم ودع�م البنك              ) د(البش�رية؛   
ي���ر الحكوم���ية لتنش���يط مج���ال الش���باب واألطف���ال المعرض���ين للخط���ر    الدول���ي لش���راآة الحك���ومة والم���نظمات غ 

ب�يد أن ه�ذه األنش�طة م�ا تزال وليدة في عدد قليل من الدول وتحتاج لبعض الوقت وللتقييم فيما بعد      . والمح�رومين 
 .لتحديد مدى النجاح الذي حققته هذه األساليب والطرق



د 

 
 سد فجوات المعرفة ومساندة أجندة الشباب

إذ ينبغي أن يكون الهدف على المدى . لشبابااك الكثي�ر الذي ينبغي عمله لتفعيل نهج يشمل  ال ي�زال ه�ن    .11
األط��ول ه��و التقي��يم الص��ارم ل��تحديد أي الم��بادرات ه��ي ف��ي الحق��يقة فعال��ة وفق��ًا للس��ياق وأن ي��ؤخذ م��نها مش��ورة      

فة عن القضايا والسياسات أم�ا ف�ي الم�دى األق�رب فالحاجة واضحة للتوسع في قاعدة المعر        . للسياس�ات ت�بعا ل�ذلك     
الخاص��ة بالش��باب ومس��اندة أج��ندة الش��باب بمس��اندة المانح��ين وذل��ك ع��ن ط��ريق تعزي��ز الح��وار م��ع الحك��ومات          

 .والممارسين وتوفير المساعدة الفنية ونشر المعرفة والدعم المالي
 

االنتقالية أو إن معظم ما هو معلوم عن أثر المراحل : التوس�ع ف�ي المع�رفة عن قضايا وسياسات الشباب     .12
إال أن مع��رفة م��دى انط��باق الن��تائج الت��ي   . فعال��ية ب��رامج الش��باب يأت��ي م��ن بح��وث أج��ريت عل��ى م��ناطق أخ��رى     

 لذا فهناك مجموعة آبيرة ؛توص�لت إل�يها ه�ذه ال�بحوث عل�ى م�نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فغير معروف         
فه��ناك نق��ص ع��ام ف��ي الب��يانات  . ات ع��ن الش��بابالب��يان) أ: (م��ن األس��ئلة ب��ال أج��وبة وه��ناك فج��وات مع��رفية م��ثل  

فه��ناك مجم��وعة مت��نوعة م��ن األس��ئلة ع��ن    . الم��راحل االنتقال��ية الجوه��رية ) ب(الم��تعلقة بالش��باب ف��ي الم��نطقة؛   
الجوه��رية الت��ي تح��تاج لم��زيد م��ن ال��بحث، بم��ا ف��ي ذل��ك العالق��ة ب��ين الش��باب والقط��اع غي��ر         الم��راحل االنتقال��ية 

 التض���مين) ج( م���ن المدرس���ة إل���ى العم��ل والهج���رة عل���ى س���بيل الم���ثال ال الحص���ر؛  الرس��مي وم���رحلة االن���تقال  
فعالية ) د (؛ لهذه المفاهيم بغرض تحديد تداعياتها العمليةةفالب�د م�ن إج�راء دراس�ة تصنيفي     . االجتماع�ي والتمك�ين   

ما يترتب عليها من فالحاج�ة قائم�ة لم�زيد م�ن الترآي�ز عل�ى الرص�د والم�تابعة والتقي�يم لن�تائج الب�رامج و               . الب�رامج 
 .آثار

 
يمكن للبنك الدولي االضطالع بدور هام لتمتعه بمنظور متعدد القطاعات : الدور المحتمل للبنك الدولي    .13

والبنك . وقدرت�ه عل�ى تحق�يق ال�تكامل وذل�ك بوضع أجندة شاملة للشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا        
ة التي تؤثر فيما يمر به الشباب من مراحل انتقالية بما في ذلك مش�ارك أص�ال بش�كل مباش�ر ف�ي المجاالت الرئيس        

قطاع��يًا ف��يما ي��تعلق بالتوظ��يف والهج��رة والتنم��ية   -التعل��يم والص��حة وال��رعاية االجتماع��ية، ويتبن��ى م��نظورا عب��ر   
 ويمكن للبنك أن يساعد في الترآيز على. االجتماع�ية وال�نوع االجتماع�ي وآ�ل م�ا م�ن ش�أنه أن يؤث�ر ف�ي الشباب            

 :أجندة الشباب وعلى دعمها من خالل المجاالت الوظيفية الرئيسة الثالثة وهي
 

مسئولية ضمان أخذ بالفعل ال توجد وزارة واحدة أو وآالة تتحمل   . التش]اور وب]ناء الق]درات والتنس]يق        •
ت��رجمة الوع��ي ودع��م ب��ناء   ويمك��ن للب��نك أن يس��اعد ف��ي   . سياس��اتالش��باب ف��ي االعت��بار ف��ي مجم��ل ال   

تس�هيل التنس�يق الض�روري م�ن خ�الل ح�واره المس�تمر م�ع ص�انعي السياس�ة في الدولة ومن           الق�درات و  
إدم���اج ن���تائج الش���باب ف���ي    )3(المس���اعدة الفن���ية؛   )2(المؤتم���رات اإلقليم���ية للسياس���ات؛   ) 1: (خ���الل

ب��ناء ق��درات الممارس��ين ف��ي ال��وزارات الخدم��ية والس��لطات       ) 4(اس��تراتيجيات المس��اعدات القط��رية؛   
 .المنظمات غير الحكوميةالمحلية و

 
م��ن خ��الل مش��ارآته ف��ي آ��ل دول��ة م��ن دول الم��نطقة وخب��رته العالم��ية     . إن]]تاج وإدارة ونش]]ر المع]]رفة  •

وقدرات��ه عل��ى جم��ع واس��تخالص ال��دروس العمل��ية م��ن ال��بحوث، يمك��ن للب��نك المس��اعدة ف��ي س��د بع��ض    
ل إليها بسهولة ويسر عن الفج�وات المع�رفية الت�ي ت�م تحدي�دها والعم�ل آمرآز للمعلومات يمكن الوصو             

بالبحوث التطبيقية ) أ( المع�رفة والسياس�ات وتس�هيل الح�وار الواع�ي ح�ول آاف�ة مشكالت الشباب وذلك            
 .استخالص الدروس من السياسات) ب(عن آثار المراحل االنتقالية التي يمر بها الشباب؛ 

 
عالج��ة مش��كالت الش��باب   يمك��ن للب��نك أن يش��جع المش��روعات المبتك��رة وأس��اليب م    . الم]]نح واإلق]]راض  �

فليس هناك إجماع على ما يمكن أن يطلق عليه سياسة حكيمة وال برامج . بواس�طة الم�نح والمشروعات    
وال ي�زال ص�انعو السياس�ة يبح�ثون ع�ن أفك�ار ج�يدة واالح�تمال قائم في تقديم مزيد من              . ناجح�ة للش�باب   

م��بادرات ) 2(مات؛ عام��ة والمعل�و التوع�ية ال ) 1: (الم�نح واإلق�راض الم��نظم للش�باب وذل�ك ع��ن ط�ريق      
 .الرصد والتقييم) 3(القطاع الخاص؛ 



 1

 مبررات وضع سياسات موجهة للشباب .1
 

آما وآثي�ًرا ج�دًا م�ا يصمم المسئولون الحكوميون برامج لألطفال آأنهم يعيشون حياتهم في صوامع،      
حدث من قبل غير مرتبطة بما ول�و آان�ت آ�ل م�رحلة م�ن مراحل حياة الطفل منفصلة عن األخرى،             

ولق��د آن األوان أن ينظ��ر ص��انعو السياس��ة إل��ى م��ا وراء تل��ك الص��وامع، وأن  . وال بم��ا يأت��ي م��ن بع��د
ي��بدءوا باالعت��راف ب��أن االس��تثمار ال��ثابت والفع��ال م��ن م��نظور ال��تكلفة ف��ي األطف��ال والش��باب يحق��ق      

اد العالم��ي الحال��ي فل��م يع�د توفي��ر م��ا يح�تاجه الش��باب م��ن م�وارد للمنافس��ة ف��ي االقتص�     . الم�ردود م��نه 
 .بل هو ضرورة اقتصادية أيضا. مجرد واجب معنوي

 1 جيمس جي هيكمان، الحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد--   
 

 الخلفية وأهداف التقرير والجمهور  1-1
 

 فاألطفال والشباب يمثلون .أخ�ذ الش�باب يحظى بأولوية متزايدة لدى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا      1-1
ف عدد السكان في المنطقة بمعدالت نمو آانت حتى وقت قريب من أعلى المعدالت في العالم، وال  أآث�ر م�ن نص    

وتع�د ال�بطالة ب�ين الشباب في المنطقة من أعلى المعدالت في العالم    . يس�بقها اآلن س�وى إف�ريقيا ج�نوب الص�حراء       
 ب�ين الباحث�ين ع�ن عم�ل للمرة      ف�ي المائ�ة رغ�م وج�ود أع�داد آبي�رة نس�بيا م�ن المؤهل�ين دراس�ياً          25إذ ت�ربو عل�ى    

وهناك تخوف عام من . وال ي�زال ال�ذين يتس�ربون م�ن الدراسة يمثلون مشكلة آبيرة في العديد من الدول       . األول�ى 
ج�ودة التعل�يم وص�لته باالحت�ياجات الفعل�ية؛ بي�نما المخاط�ر الص�حية الت�ي تؤث�ر عل�ى الش�باب ال تزال مصدر قلق                

آما أن الهجرة إلى داخل . اإليدز/ روس نقص المناعة البشرية المكتسبفياض  وم�نها الس�كر وتغذي�ة المرأة وأمر       
% 70 سوف يعيش أآثر من 2020ويق�در أن�ه بحلول عام   . وخ�ارج الم�نطقة آبي�رة، والش�باب ف�ي مقدم�ة ه�ؤالء         

م��ن الع��نف  ) بأس��اس أو بغي��ر أس��اس (وأخي��رًا ف��إن تجمع��ات الش��باب وال��تخوف    . م��ن ش��باب الم��نطقة ف��ي الم��دن  
 .آيات المختلة والتطرف في تزايد مستمروالسلو

 
. اه�تمام السياس�ات بالش�باب تك�ون أح�يانا بداف�ع ال�تخوف م�ن س�لوآيات معادي�ة للمجتمع من قبل الشباب                  1-2

الع�نف ل�دى الشباب الفعلي أو المتصور وإن لم يكن بالضرورة   و  التش�دد مم�ا ال ش�ك ف�يه أن ه�ناك مش�كالت م�ثل       
استنادا إلى ما يسود ( وإنما تورده وسائل اإلعالم بشكل ال يتناسب مع حجمه منتش�را انتش�ارا واسعا في المنطقة،     

م��ن ش��أنه أن ي��ؤدي إل��ى مخاط��ر    و) ف��ي بع��ض األوض��اع القط��رية خاص��ة ف��ي الع��راق والض��فة الغ��ربية وغ��زة      
فإن لم يتم استيعاب . 2 عنها خطر اقتصادي واجتماعينتجب�ل ومن الجائز أيضا أن ي ، اش�تهرت به�ا الم�نطقة آك�ل     

 نزاعلش�باب بش�كل من�تج ف�ي االقتص�اد فس�وف ت�تفاقم ال�بطالة وس�ينخفض اإلن�تاج والنمو، وربما تزداد مخاطر ال              ا
 ).1إلطار اانظر (والعنف 

 
 1اإلطار 

 ؟نزاعهل يؤدي وجود عدد آبير من الشباب بين السكان إلى 
فالدول التي يمثل فيها عدد الراشدين من . فت للنظر بتجمعات آبيرة من الشباب أمر النزاعإن الدل�يل الظاه�ر عل�ى ارتباط العنف وال         

 في المائة أو أآثر من عدد السكان الراشدين آانت نسبة تعرضها 40على األقل )  س�نة 29-15ال�ذين تت�راوح أعم�ارهم ب�ين       (الش�باب   
فأغلب هذه الدول التي ). نوشينكوتا وآخر(خ�الل حق�بة التسعينيات للحروب األهلية ضعف تلك الدول التي هي أدنى من هذا المعيار         

وهذا .  في المائة أو أآثر هي في إفريقيا جنوب الصحراء أو الشرق األوسط أو شمال إفريقيا50تزيد فيها نسبة الشباب الراشدين عن 
شوب  في احتمال نةيعني أن انخفاض معدل المواليد بنسبة خمسة لكل ألف يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة تزيد عن خمسة في المائ

 . حروب أهلية
، وقد حدد شينكوتا ورفاقه خمسة عوامل ضغط تجعل الدول أشد ن�زاع ب�يد أن تجمع�ات آبي�رة م�ن الش�باب ال ت�ؤدي بالض�رورة إل�ى ال              

 :عرضة لعدم االستقرار والحروب األهلية وهي
 آثرة عدد الشباب بين السكان �
 االضطرابات السياسية �
 النمو السريع في عدد سكان الحضر �
 على األراضي الزراعية والمياه النقيةالتنافس  �
 اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبانتشار مرض  �

وآان الباحثون قد اقترحوا أن وجود أآثر من عامل في نفس الوقت هو الذي يمكن . الطف�رة الس�كانية للشباب ليست سوى عامل واحد      
 نزاع إنما يزيد بتوافر مزيج من يك أوردال ال�ذي يرى أن خطر نشوب وه�ذا ال�رأي ي�ؤيده هن�ر     . ن�زاع أن ي�وجد الظ�روف المس�اعدة لل       

                                                
 ).2007(هيكمان  1
.  مليون موقع1.9عن ما يزيد عن " الشرق األوسط" و" العنف" ، و"الشباب"أسفر البحث على شبكة االنترنت عن الكلمات الرئيسية  2

وبغض النظر عن شراسة المحتوى في المقاالت التي آتبها أفراد، فهي تؤدي بصفة . موتتضمن الكثير من مقاالت نشرت بوسائل اإلعال
 . عامة إلى خلق فهم سلبي للمنطقة ولشبابها
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 .تجمعات آبيرة من الشباب وضعف النمو االقتصادي وضآلة الفرص المتاحة للهجرة
 :وتفيد هذه الدراسات في إلقاء الضوء على العناصر الرئيسة الكثيرة التي تتعلق بالشباب 

اسات أن البطالة والهجرة والمواطنة والحوآمة الرشيدة آلها عوامل مترابطة   وتوضح الدر . القطاع�ية -قض�ايا الش�باب عب�ر      .1
 .فيما يتعلق بالنزاعات الخاصة بالشباب

 . تتناسب مع توقعاته وطاقاته عمل، خاصة في وجود فرصإن الشباب ال يمثل في حد ذاته تهديدا يجب احتواؤه .2
 االقتصادية على العنف والذي يتمثل هنا باآلثار المخففة للهجرة على ، آما يتبين من تفضيلهم الفرص إن الشباب ثروة آامنة .3

 .نزاعال
 )2004(؛ أوردال )2003(شينكوتا، انجلمان وآنستاسيون : المصادر

 
فهم في الحقيقة ثروة إن . وبال�رغم م�ن ذل�ك ال ينبغ�ي النظ�ر إل�ى الش�باب عل�ى أنه�م مش�كلة يتع�ين وقفها             1-3

 ولق��د س��جلت اقتص��اديات م��نطقة  .تنم��ية االقتص��ادية واالجتماع��ية ف��ي الم��نطقة أحس��ن تنش��ئتها يمك��نها أن تش��جع ال 
وأصبحت المنطقة تتمتع . الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقيا رقمًا قياسيًا مذهًال في التنمية خاصة في اآلونة األخيرة       

في المائة سنة  4بأعل�ى مع�دل نم�و إلجمال�ي ال�ناتج المحل�ي للف�رد م�نذ أآث�ر م�ن عق�د م�ن ال�زمان بنس�بة أآبر من                  
وانخف�ض مع�دل ال�بطالة بش�كل ع�ام، بل وانخفض أيضا معدل البطالة بين الشباب في بعض الدول وذلك       . 2006

وقد حدث تحسن مطرد في مؤشرات التعليم . 3نت�يجة ال�نمو وانخف�اض النس�بة الس�كانية للش�باب ف�ي الق�وى العاملة         
مم�ا س��اعد عل�ى س��د الفج�وة م��ع الم�ناطق النام��ية     والص�حة خ�الل الس��نوات العش�رين الماض��ية ف�ي معظ��م ال�دول،      

وتح��دث أم��ور ج��يدة، وه��ناك أآث��ر م��ن ذل��ك يمك��ن عمل��ه لمس��اعدة الش��باب عل��ى أن يكون��وا مش��ارآين     . األخ��رى
 .قتصاد في بالدهملال ينمنتجين ومحرآ

 
نجحت بعض الدول وقد . تس�عى دول الم�نطقة بح�ثا ع�ن سياسات فعالة الستثمار هذه الثروة من الشباب        1-4

بينما .  منها اليمن وإيران والبحرين،بالفع�ل ف�ي وض�ع استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات مرآزة على الشباب     
وما تزال دول أخرى تنظر . تب�نت دول أخ�رى الش�باب آأول�وية ف�ي مش�روعاتها الت�نموية م�ثل األردن والمغ�رب              

وبعض . ر والضفة الغربية وغزةف�ي وض�ع اس�تراتيجيات وم�بادرات خاص�ة أو االثن�ين مع�ا آم�ا يح�دث في مص                
وهناك أسئلة جادة تتردد حول ما إذا آان يستحسن االستثمار . ه�ذه الم�بادرات اس�تجابة مؤق�تة لألوضاع المحتملة        

ف�ي الش��باب آأول��وية نظام��ية وم��دى م��ا ينبغ��ي الوص�ول إل��يه ف��ي تع��ديل السياس��ات والب��رامج الحال��ية وأي ص��ور     
 .التدخل المحددة ينبغي القيام بها

 
 2اإلطار 
 في محيط الشرق األوسط وشمال إفريقيا" الشباب"تعريف 

 اتفق�ت اآلراء عل�ى نط�اق واس�ع عل�ى تع�ريف الش�باب آم�رحلة انتقال�ية ب�ين الطف�ولة والرش�د حينما يمر األشخاص بعملية من التغير               
تقرير (د على آخرين إلى االستقالل التام الجسدي واالجتماعي واالقتصادي وصور التغير األخرى لينتقل تدريجيا من االعتماد المحدو

ب��يد أن ه��ذه الم��رحلة االنتقال��ية تخ��تلف م��ن دول��ة ألخ��رى وت��توقف إل��ى ح��د م��ا عل��ى م��نطقة   ). 2006، فوس��يل 2007التنم��ية العالم��ي 
ريب والسن القانونية وهذا التعريف قد يتأثر بعوامل أخرى مثل متوسط العمر التي يتم فيه الشباب التعليم والتد. السياسات قيد الدراسة

 .التي يمكنهم فيها االلتحاق بعمل والزواج واإلدالء بأصواتهم والموافقة على الخدمات الطبية أو االلتحاق بالخدمة العسكرية
 سنة في تعريفه للشباب، ويستخدم بين الحين 24-12 بص�فة عام�ة عل�ى مرحلة العمر ما بين    2007ويرآ�ز تقري�ر تنم�ية الع�الم لس�نة         

على نقيض من ذلك يعرف برنامج العمل العالمي التابع لألمم .  مراحل مختلفة من العمر بحسب الموضوع والبيانات المتاحة  واآلخ�ر 
بينما تستخدم منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف المرحلة .  سنة24-15المتحدة الشباب على أنهم من تتراوح أعمارهم ما بين 

إال أنه . دليل قوي يمكن أن نستند إليه لتفضيل تعريف على آخر لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياوال يوجد  .  سنة 19-10ما بين   
ي�بدو م�ن الط�ريف م�ع ذل�ك أن العدي�د م�ن الم�راحل االنتقال�ية للش�باب في المنطقة خاصة في محيط متوسطي الدخل تحدث في أعمار              

15ذا التقرير نتبنى نهج األمم المتحدة في تحديد عمر الشباب ما بين وفي ه. متأخرة بعض الشيء عما يحدث حقيقة في مناطق أخرى
 أخرى وفقًا للموضوع اإال أن ه�ذا التع�ريف ال يلت�زم ب�ه م�ع ذلك التزامًا صارمًا ويكون المرجع أعمارً      .  س�نة لمعظ�م األغ�راض      24-

 .والبيانات المتاحة
 )2006(البنك الدولي : المصدر

 
دئ��ية لتقي��يم حال��ة جع��ل االس��تثمار ف��ي الش��باب أول��وية ت��نموية منهج��ية ف��ي   يم��ثل ه��ذا التقري��ر محاول��ة مب  1-5

وه�و يوج�ز م�ا ه�و معل�وم عن التحديات التي تواجه الشباب والفرص التي يتيحها الشباب الناجح، ويبدأ        . الم�نطقة 
 به قطاعية واعدة ترآز على الشباب في المنطقة والدور المحتمل أن يضطلع-ف�ي النظ�ر ف�ي أط�ر لسياس�ات عب�ر          

لق�ى الض�وء عل�ى فج�وات المع�رفة والمج�االت التي تتطلب مزيدا من       وخ�الل ه�ذا التقري�ر س�وف يُ      . الب�نك الدول�ي   
ويس�تند التحل�يل عل�ى الب�يانات الم�تاحة فع�ًال بم�ا ف�يها دراس�ات قائم�ة ع�ن المنطقة وتقارير البنك الدولي              . ال�بحوث 

ات، إلى جانب المعلومات الكيفية التي تم تجميعها في واألم�م الم�تحدة وم�نظمة العم�ل الدول�ية وغيرها من المنظم        
والتقرير غير شامل وال هو .  اإلقليم�ية للب�نك الدول�ي وم�ا ص�احبها م�ن مش�اورات         أص�وات الش�باب   إط�ار م�بادرة     

                                                
هذا على الرغم من أن تجارب الدول تتباين من دولة ألخرى، فقد ارتفع معدل البطالة بين الشباب آنسبة من البطالة اإلجمالية في آل  3

 ). أ2007(البنك الدولي . ر، ولم ينخفض إال هامشيا في األردنمن إيران والجزائ
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وإنم�ا هو خطوة أولية في عملية تحديد  . مقص�ود م�نه وض�ع خط�وط إرش�ادية لسياس�ات مح�ددة ف�ي ه�ذه الم�رحلة             
 التخ��اذ ق��رارات ب��ل وإج��راءات ف��ي   يع الح��وار والمناقش��ة ب��ين ص��انعي الق��رارات توط��ئةً  القض��ايا م��ن أج��ل تش��ج 

 .النهاية
 

األول ص�انعو السياسات في المنطقة خاصة أولئك المسئولون  . وه�ذا التقري�ر م�وجه لنوع�ين م�ن الق�راء            1-6
االقتص���اد ع���ن السياس���ة االقتص���ادية واالجتماع���ية ف���ي الحك���ومات بم���ا ف���ي ذل���ك وزارات المال���ية والتخط���يط و     

. وال�وزارات المس�ئولة ع�ن تق�ديم الخدمات االجتماعية للشباب مثل الصحة والتعليم والشئون االجتماعية والشباب      
والثان�ي المانح�ون والم�نظمات الت�نموية مثل البنك الدولي وهؤالء يمكن أن يستخدموا التقرير آمادة إلمعان الفكر        

 الش��باب والمس��اعدة ف��ي ص��ياغة األول��ويات للش��باب ف��ي       ف��ي آيف��ية إيج��اد المش��روعات الت��ي تس��توعب قض��ايا      
 . المستقبل

 
 االستثمار في الشباب 1-2

 
لم��اذا ينبغ��ي عل��ى الحك��ومات  ) 1: (ف��ي ال��نهاية ترآ��ز القض��ية عل��ى مس��ألتين متعلقت��ين به��ذا الموض��وع    1-7

ا أن تستثمر لماذا ينبغي عليه) 2(والمج�تمعات ف�ي م�نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا االستثمار في الشباب ؟       
وش��امل ومعن�ي بالش�باب عل�ى ال��رغم م�ن االلت�زامات الكبي�رة الحال��ية نح�و قطاع�ات الص��حة         قطاع�ي  -عب�ر بش�كل  

؟ إن اإلجاب��ة عل��ى ه��ذه األس�ئلة بال��ذات تخ��تلف ح��تما م��ن دول��ة ألخ��رى   والتعل�يم والقطاع��ات االجتماع��ية األخ��رى 
افع�ين أساس�يين يحفزان على االستثمار في الشباب   نظ�را لت�باين ال�دخل والتنم�ية ب�ين دول الم�نطقة، ولك�ن ه�ناك د             

فالطفرة الشبابية السكانية الحالية في المنطقة توحي بأن هناك إمكانية متاحة  . مًااأح�دهما مرحل�ي واآلخ�ر أآثر دو       
 وإذا آان�ت الت�رآيبة الس�كانية في المنطقة ستتغير بمرور الوقت وتختفي بالتالي مزايا   . اآلن لل�نمو ينبغ�ي اغت�نامها     

 آخ�ر غي�ر قاب�ل للتغي�ر يح�ث عل�ى ض�رورة العمل أال وهو أثر تعاقب فترات        لكث�رة العددي�ة للش�باب فه�ناك معل�م        ا
فالعم�ل الحكوم�ي المن�تظم يق�وم عل�ى اعت�بارات الفعال��ية       . الم�راحل االنتقال�ية الت�ي يم�ر به�ا الش�باب عل�ى المج�تمع        

 .ار األمثل اجتماعيًا في الشبابواحتماالت انهيار األسواق حين ال يتحقق فيها مستوى االستثم
 

الش�باب ف�ي م�نطقة الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقيا يمثلون أغلبية السكان وليس أقلية          : الس]كانية الطف�رة    1-8
 سنة 24فمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تواجه بثلثي سكانها الذين تقل أعمارهم عن . ذات مص�لحة خاصة  

د الكبير من السكان حدث نتيجة معدالت الخصوبة المرتفعة في الفترة ما    وهذا العد . غير مسبوقة " طفرة سكانية "
؛ وف�ي ال�وقت ال�ذي ت�نخفض ف�يه مع�دالت ال�نمو، س�يظل س�كان الم�نطقة ه�م أقل سكان العالم               2000 و 1970ب�ين   

  .4)1الشكل انظر (أعمارا خالل العقد القادم 
 

 ن الشباب في العالممنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تضم أآبر عدد م: 1شكل 

 

67%

33%

هرامعأ لقت ناكس24ةنس   نع م
هرامعأ ديزت ناكس24ةنس    نع م

 )2007(البنك الدولي : ب.1   )2005(أ البنك الدولي .1: المصدر
 

يمكن لالقتصاديات أن تستفيد من وه�ذه الطف�رة الحالية الهائلة من الشباب تفتح نافذة سكانية من الفرص        1-9
 الس��كان الص��غار أغلب��ية األش��خاص ال��ذين يص��لون إل��ى أوج ق��درتهم اإلنتاج��ية ف��ي ال��وقت ال��ذي تظ��ل ف��يه حص��ة    

فاالرتف�اع النس�بي ف�ي المع�روض م�ن األي�دي العامل�ة يخل�ق إمكان�يات لح�دوث نمو            . والك�بار الس�ن ص�غيرة نس�بيا       
آ�ذلك ف�إن ض�خامة عدد السكان    . مع�زز ع�ن ط�ريق زي�ادة ن�اتج الف�رد م�ع زي�ادة مدخ�رات واس�تثمارات العامل�ين               

ك وضرائب الدخل التي يمكن أن تستخدم بدورها لتمويل ال�ذين بلغ�وا س�ن العم�ل تس�تتبعها إمكانية زيادة االستهال         

                                                
انظر . ستظل آل من اليمن والمملكة العربية السعودية والعراق، والضفة الغربية وغزة تشهد زيادة في عدد الشباب خالل العقد القادم 4

 ).2003(أيضا يوسف 
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وبارتف��اع أعم��ار الس�كان ت��بدأ ه��ذه ال��نافذة   .اس�تثمارات إنتاج��ية م��ثل زي�ادة التعل��يم والص��حة وال��رعاية االجتماع�ية   
االنغ�الق بارتف�اع مع�دالت اإلعال�ة، مم�ا يؤدي إلى خفض نمو الدخل والضرائب بل ويزيد الضغط         ف�ي   اإلنتاج�ية   
 . على آبار السنلإلنفاق

 
بالنس�بة لكاف�ة دول الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا ستظل نافذة الفرص مفتوحة للسنوات العشر القادمة             1-10

 وبالنس�بة ل�دول م�ثل ال�يمن والع�راق والض�فة الغ�ربية وغ�زة س�تظل ه�ذه ال�نافذة مفتوحة لما بعد سنة                عل�ى األق�ل،   
وف��رنا له��ذا الش��باب الص��حة والمه��ارات ورأس الم��ال    واالح��تمال ق��ائم بإمك��ان تحق��يق ف��وائد جم��ة ل��و     . 5 2050

 .االجتماعي للمساهمة إنتاجيا في النمو
 

إذا ل�م ي�تم االس�تثمار ف�ي الش�باب فسوف تكون هناك مخاطر من احتمال أن الطفرة الشبابية ستعبر عن           1-11
 من مواطنيها من نجحت بعض الدول في اإلفادةوقد . نفس�ها باس�تنزاف ال�نمو والمج�تمع ب�دال م�ن أن تحق�ق م�نافع         

م�ن ال�نمو الس�ريع ال�ذي تحق�ق في الفترة ما بين      % 40 و25الش�باب، خاص�ة ف�ي ش�رق آس�يا ح�يث يع�ود م�ا ب�ين               
وجمه��ورية آ��وريا وس��نغافورة إل��ى ال��نمو الكبي��ر ف��ي   ) الص��ين( ف��ي ال��يابان وه��ونج آ��ونج  1990 و1965س��نتي 

 ه�ذا المجال؛ ويبدو أن دول أمريكا الالتينية  وآان�ت دول أخ�رى أق�ل نجاح�ا ف�ي     . 6 بلغ�وا س�ن العم�ل     نالس�كان ال�ذي   
 .والكاريبي مثًال لم تستثمر هذه الثروة أثناء ذروة الطفرة الكبيرة في أعداد الشباب

 
يحتاج الشباب إلى اهتمام خاص في السياسات ليس : ع]واقب الم]راحل االنتقال]ية التي يمر بها الشباب          1-12

إل�ى اجت�ياز الم�راحل االنتقال�ية الهام�ة من حياتهم في زمن قصير      فق�ط لكث�رتهم العددي�ة وإنم�ا أيض�ا الض�طرارهم        
. وهذا وضع للشباب ال يمكن أن ينتزع من االعتبار العام عبر تغير الترآيبة السكانية. ع�ن أي�ة ف�ئة عمرية أخرى      

ي فالش�باب س�واء آان�ت نس�بتهم إل�ى ع�دد الس�كان ص�غيرة أو آبي�رة س�وف يم�رون حتما بتلك المراحل االنتقالية ف               
 سنة من العمر يمر الشاب بمراحل انتقالية حرجة بما في 24 و15فف�ي الم�رحلة م�ا بين     . نف�س الفت�رة م�ن ح�ياتهم       

ذل�ك االن�تقال م�ن المدرس�ة إلى العمل وتكوين أسرة وتحمل مسئولية صحتهم وأن يصبح مواطنا له آامل الحقوق            
نتاج�ية ومناس�بة فس�وف تكون لذلك انعكاسات    ف�إن أخف�ق ف�ي اجت�ياز ه�ذه الم�راحل بط�ريقة إ       . والواج�بات ف�ي بل�ده    

 .وخيمة عليه آفرد وعلى مجتمعه
 

أغلب الناس يرآزون و. ه�ناك الكثي�ر م�ن أط�ر العم�ل الممك�نة للنظ�ر في آثار المراحل االنتقالية للشباب          1-13
المأخوذ وفقا للنموذج البيئي و. عل�ى مفه�وم الخط�ر وتقل�يل عوامل الخطر المختلفة أو االستجابة لها بشكل مناسب      

ع�ن أدب��يات الص�حة العام��ة وتنم��ية الش�باب يتش��كل الش�باب بتأثي��ر ال��تفاعل ب�ين س��ماتهم الشخص�ية الخاص��ة وب��ين        
بيئ�تهم التي تشمل األسرة والمجتمع المحلي والمجتمع بمفهومه األوسع ومن خالل المؤسسات والتاريخ والمعايير      

لمس�تقبلية ه�و ن�تاج التعرض لألخطار المختلفة والعوامل    ويك�ون األث�ر عل�ى رفاه�ية الف�رد الحال�ية وا        . االجتماع�ية 
أو  - ووجود والد ، والتمكين الشخصي،وتشمل عوامل الوقاية المهارات االجتماعية الفردية واإلدراآية       . 7الوقائية
 والتزام الشخص واألسرة ، وموارد األسرة المعيشية، والترابط األسري، وص�غر حج�م األس�رة      ،ح�ريص  �وال�دة   

 ووج�ود مؤسس�ات اجتماع�ية عام�ة مناس�بة وأدوار إيجابية لكال الجنسين الذآر      ،ج�وار واالن�تماء للمج�تمع   بص�لة ال  
 ف��ي وس��ط والع�يش  ، ووج��ود عج��ز وض�آلة م��وارد األس��رة ،أم��ا ع��وامل الخط�ر فتش��مل عدوان��ية الط�باع  . واألنث�ى 

 .استقرار اقتصادي والتعرض لمعايير اجتماعية ضارة أو لعدم ،تنتشر فيه الجريمة ويدعو إلى العنف
 

 وأي بن�يان وث�يق الص�لة به�ذا األم�ر ي�نطوي على نماذج لرأس المال البشري ولدورة الحياة المستخدمة          1-14
أما هنا فال يتضمن إطار العمل دراسة العوامل التي تؤثر في تنمية الشخص وإنما . ع�ادة ف�ي األدبيات االقتصادية    

دي��ة خ��الل عم��ر اإلنس��ان ال��ذي يمك��ن أن يتأث��ر بالتع��رض    يرآ��ز عل��ى ت��راآم رأس الم��ال البش��ري واألص��ول الما  
واس�تكماال له�ذا ال�نهج، ه�ناك إط�ار إدارة المخاطر االجتماعية الذي يبرز مصادر      . لمخ�تلف األخط�ار والص�دمات    

س��تراتيجيات االخط��ر الت��ي تؤث��ر عل��ى األش��خاص واألس��ر عل��ى آاف��ة المس��تويات الكل��ية والمتوس��طة والج��زئية، و  
ر والتي تشمل الوقاية والتخفيف والتغلب على المصاعب التي يمكن أن توفرها األسر المعيشية  االس�تجابة للمخاط�   

وم��ن أج��ل األغ��راض الت��ي نس��عى لتحق��يقها نح��ن ننظ��ر ف��ي الحال��ة         . والع��ائالت والقط��اع الخ��اص والحك��ومات   
جوع إل�ى النهج  االقتص�ادية الت�ي يمك�ن ط�رحها ل�تدخالت ف�ي السياس�ات الخاص�ة بالش�باب، ول�ذلك م�ن المف�يد ال�ر                  

 . المعدل لدورة الحياة والذي يتضمن بعض عوامل الحماية والخطر المشار إليها فيما سبق
 

                                                
 ).2005(، واألمم المتحدة )2006(البنك الدولي  5
 ).2006(ولي البنك الد 6
 ).1998(وبلوم ) 1989(برونفينبرينر  7
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وق�يمة ه�ذه األط�ر النظ�رية ه�و التأآ�يد عل�ى أن الق�رارات واالخت�يارات وال�تفاعل ب�ين البيئة والمؤثرات              1-15
لعملية التنموية على أنها سلسلة من ق�د ينظر إلى ا و. الخارج�ية أث�ناء الش�باب تؤث�ر عل�ى الش�خص بق�ية العم�ر آل�ه            

. االخت�يارات أو األح�داث تؤث�ر ف�يها األح�داث الت�ي وقع�ت م�ن ق�بل عل�ى االختيارات والنتائج التي تحدث فيما بعد           
فالش�اب يك�ون أآثر تعرضًا ألخطار معينة في فترة زمنية قصيرة ويتأثر بها تأثرًا آبيرًا بحيث تحدد نوع اإلنسان        

الم�راهق ال��ذي يتس�رب م�ن المدرس��ة س�يجد مش��قة آبي�رة ف��ي      ف��إن  عل�ى ذل�ك،   الوم��ث.  عل�يه الراش�د ال�ذي س��يكون  
الع�ثور عل�ى وظ�يفة مج�زية ف�ي المس�تقبل، األم�ر ال�ذي س�يؤثر في مسار آسب لقمة العيش في المستقبل آله لهذا                 

ال المتاح الستكمال وبالم�ثل يؤث�ر ال�زواج المبك�ر عل�ى اخت�يارات الح�ياة التال�ية ف�يما يتعلق بالوقت والم            . الش�خص 
وقد تكون هناك أيضا عوامل إيجابية أو . التعل�يم مم�ا ق�د يؤثر سلبا على تنمية رأس المال البشري وعلى اإلنتاجية     

الشباب ومشارآته بشكل أآبر في المجتمعات وفي عمليات فتضمين . ت�ؤدي إلى مسار أعلى لنمو دائم  " ص�دمات "
إن إم�داد الشباب  ف� آ�ذلك  . رواب�ط أوث�ق م�ع المج�تمعات والق�وى العامل�ة      اتخ�اذ الق�رار ق�د ت�ؤدي إل�ى الت�زام أآب�ر و         

بمعل��ومات أفض��ل ت��تعلق باالخت��يارات الم��تاحة أم��امهم يمك��ن أن يت��رجم إل��ى ق��رارات أفض��ل ويس��اعدهم عل��ى أن     
 .يصبحوا أفرادا أآثر إنتاجية

 
ناجح للش��باب عب��ر إن ال��تفهم والتص��دي للع��وامل والص��دمات الت��ي تع��وق االن��تقال ال��   : تكال]]يف التراخ]]ي 1-16

فإنفاق الحكومات . المج�االت أم�ر غاي�ة ف�ي األهم�ية، ألن اإلخف�اق ف�ي القيام بذلك مكلف جدا لألفراد والمجتمعات          
 1300خ��الل الس��نوات األرب��ع األول��ى م��ن الدراس��ة االبتدائ��ية ف��ي دول الش��رق األوس��ط وش��مال إف��ريقيا بل��غ نح��و   

ستثمارية ضخمة ضائعة على الدولة للتالميذ الذين فشلوا في إتمام وه�و م�ا يم�ثل تكاليف ا     . دوالر أمريك�ي للتلم�يذ    
التعل�يم االبتدائ�ي، حت�ى ول�و ل�م نأخ�ذ في االعتبار التداعيات على المدى الطويل لألمية إلى جانب العواقب السلبية           

 فمم��ا ال ش��ك ف��يه أن). ل��خإونقص��د به��ا نق��ص الوع��ي الص��حي ومحدودي��ة ف��رص العم��ل  (األخ��رى ل��نقص التعل��يم 
وقد أجريت دراسات عديدة في . تكال�يف التس�رب المبك�ر م�ن التعل�يم له آثار طويلة األجل على الدخول واإلنتاجية      

بع�ض الم�ناطق األخ�رى لتقدير تكلفة الدخل الضائع واإلنتاجية المهدرة ؛ فقدرت مثًال تكاليف التسرب المبكر من         
 في 20 و4م�ن ح�يث الق�يمة الحال�ية لل�دخل الضائع ما بين      التعل�يم ال�ثانوي ف�ي م�نطقة أم�ريكا الالتين�ية والكاريب�ي           

. 8المائ�ة م�ن إجمال�ي ال�ناتج المحل�ي الس�نوي الحال�ي، ت�بعا للدول�ة واالفتراضات الخاصة بمعدل العائد على التعليم              
نفس آذلك تتراوح التكلفة السنوية للبطالة بالنسبة ل. وه�ذا يم�ثل ال�تكلفة عل�ى المج�تمع م�ن حيث اإلنتاجية الضائعة           
 . من إجمالي الناتج المحلي سنويًاةحد في المائادول أمريكا الالتينية والكاريبي ما بين ربع وثالثة أرباع و

 
أم�ا التقدي�رات المماثل�ة لتكال�يف الم�رحلة االنتقالية من التعليم إلى العمل فيصعب الحصول عليها بالنسبة        1-17

 تقديرات 3الشكل ويوضح . ذه التكاليف أن تكون باهظةإال أن�ه يتوقع له . لم�نطقة الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا         
تكلف�ة ال�دخل الض�ائع م�دى الحياة على الشباب الذين ترآوا المدارس الثانوية قبل األوان في عدد مختار من الدول       

وباس�تخدام افتراض�ات م�تحفظة بش�أن الدخ�ول السنوية المستقبلية      . ف�ي الم�نطقة آنس�بة م�ن إجمال�ي ال�ناتج المحل�ي            
ال�تكلفة اإلجمال�ية م�دى الح�ياة لل�ذين ت�رآوا الم�دارس ال�ثانوية ف�ي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما              ق�درت   

وه�ذا يم�ثل الق�يمة الحالية للدخل الضائع الذي    . 9 ف�ي المائ�ة م�ن إجمال�ي ال�ناتج المحل�ي ف�ي المتوس�ط            4.3 و 3ب�ين   
لنس�بة لبعض الدول مثل المغرب واليمن وجيبوتي  وت�رتفع ال�تكلفة با  . آ�ان يمك�نهم تحق�يقه ل�و أنه�م أتم�وا دراس�تهم            

.  ف�ي المائ�ة م�ن إجمال�ي ال�ناتج المحل�ي نظ�را للمع�دالت األآث�ر انخفاض�ا للق�يد بالمدارس الثانوية              10حت�ى تق�ارب     
وت�تقارب المتوسطات اإلجمالية وإن آانت أدنى من التقديرات الخاصة لدول أمريكا الالتينية ألن معدل القيد عادة         

وتم��ثل ال��بطالة أيض��ا اس��تنزافا آبي��را القتص��اديات دول الش��رق    . دول الش��رق األوس��ط وش��مال إف��ريقيا  أعل��ى ف��ي 
ض�ع للمغ�رب تب�ين أن ال�بطالة ب�ين الشباب أدت إلى إساءة استخدام رأس      وف�ي نم�وذج وُ   . األوس�ط وش�مال إف�ريقيا     

 ف�ي المائة إلى زيادة قيمة  10ووفق�ا للمحاآ�اة ي�ؤدي تخف�يض مع�دل ال�بطالة ب�ين الش�باب بنس�بة            . 10الم�ال البش�ري   
 ف�ي المائة، األمر الذي يمكن أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي في المغرب  2إجمال�ي رأس الم�ال البش�ري ب�نحو       

 .بنقطتين مئويتين
 

ال تتوافر الكثير من البيانات التي يمكن . وتكال�يف فش�ل الم�راحل االنتقال�ية الص�حية ه�ي األخرى باهظة        1-18
ه التقديرات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ولكن في أحد المجاالت األولية التي تثير أن نبن�ي عل�يها هذ    

.  تبدو التكاليف المقدرة عالية للغايةاإليدز/ في�روس نقص المناعة البشرية المكتسب  المخ�اوف عل�ى الص�حة وه�و         
فيروس نقص المناعة ال الجنس�ي و فحت�ى اآلن م�ا ت�زال المع�دالت المق�درة النتش�ار األم�راض الت�ي تن�تقل باالتص�               

.  ف�ي دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منخفضة نسبيا، مقارنة بمناطق أخرى   اإلي�دز / البش�رية المكتس�ب   
وق�د تض�اعف بالفع�ل العدد اإلجمالي للمتوفين باإليدز إلى     .غي�ر أن االنتش�ار البط�يء ال يعن�ي تقل�يل خط�ر ال�وباء              

                                                
 ).2007(فيردو -آنينجهام وجارسيا 8
 ).2007(فيردو -يتبع في التقديرات نفس النهج الذي اتبعه آل من آنينجهام وجارسيا 9

 .لتراآم رأس المال البشري) 2007(بناء على النموذج الذي وضعه بودور، وروبالينو وراتكوسكي  10
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يات، ونص�ف المصابين الجدد بعدوى أمراض نقص المناعة البشرية بين الشباب  س�تة أض�عاف م�نذ بداي�ة التس�عين        
وثم�ة تقدي��رات   .11 س�نة أي الفت�رة الت��ي ي�بدأ ف��يها ع�ادة النش�اط الجنس��ي     24 و15ال�ذين تت�راوح أعم��ارهم م�ا ب��ين    

  خالل الخمساإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبم�تحفظة ح�ددت خس�ائر المش�روعات نتيجة مرض       
وترجع هذه التكلفة العالية إلى . 12 ف�ي المائ�ة م�ن إجمال�ي ال�ناتج المحل�ي الحال�ي        35والعش�رين س�نة القادم�ة ب�نحو         

 .أحداث مثل مضاعفات الوالدة إلى جانب المآسي الشخصية التي تعاني منها األمهات واألطفال
 

ل مختارة من الشرق األوسط تقديرات تكلفة الدخل الضائع لمتسربين من الدراسة الثانوية في دو: 2شكل 
 )، معدل وفقًا لتعادل القوى الشرائية الثابتة2003 من إجمالي الناتج المحلي النسبة المئوية(فريقيا إوشمال 

0

2

4

6

8

10

12
رئازجلا

نيرحبلا

يتوبيج

رصم

ناريإ

ندرألا

تيوكلا

برغملا

نامع

ةيدوعسلا

ايروس

سنوت

تارامإلا

نميلا

M
ENAطسوتم 

LACطسوتم 

 %
جإ
لام
 ي
نلا
جتا

لا 
حم
يل

  
عت(
لدا

لا 
وق
 ى
شلا
ئار
 ةي
ثلا
تبا
)ة

ميلعتلا ىلع دئاع
% 15
ميلعتلا ىلع دئاع
%10

 
 وقاع��دة الب��يانات الدول��ية لمك��تب 2007حس��ابات موظف��ي الب��نك الدول��ي اس��تنادا إل��ى ب��يانات م��ن مؤش��رات التنم��ية العالم��ية   : المص��در

 ةاليات المتحدة األمريكياإلحصاء بالو
 

ال��تكلفة المح��ددة ف��يما س��بق اج��تهادية، ويل��زم ب��ذل الم��زيد م��ن الجه��د للتوص��ل إل��ى تقدي��رات أآث��ر دق��ة          1-19
إال أن األرقام المحدودة عن المنطقة وتلك التي تخص مناطق  . للتكال�يف الحقيق�ية لفش�ل الم�راحل االنتقالية للشباب         

وه�ذه ال��تكلفة ال��باهظة المح��تملة تس��توجب وض��ع سياس��ات   . ج��تمع باهظ��ةأخ�رى تب��ين أن ال��تكلفة الت��ي يتك��بدها الم 
 .لمواجهتها

 
بالنس�بة لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تبدو هذه حالة تستوجب التدخل  . حال]ة ل]تدخل الحك]ومات       1-20

ألساسي فمن اإلدراك الحسي ا. االس�تثمار ف�ي الش�باب   " س�وق "مبدئ�يا ألس�باب ت�تعلق بالفاعل�ية بالنس�بة للفش�ل ف�ي             
للسياس�ات العام�ة ض�رورة ت�دخل الحك�ومة فق�ط ح�ين تط�رأ أوضاع خاصة تحيط إما بنزاهة األسواق أو بفعاليتها            

وهناك مؤثرات خارجية سلبية قوية تقترن بالمراحل االنتقالية للفقراء من الشباب   . وإم�ا إلج�راءات م�رغوب ف�يها       
ت�ي تع�ود م�ن االس�تثمار ف�ي الش�باب تفيد المجتمع آكل       ن المكاس�ب ال إتب�رر ال�تدخل، أو ل�نقل بش�كل أآث�ر إيجاب�ية          

وم�ثال ذل�ك أن تكلف�ة ت�رك الف�رد للتعل�يم مبك�را س�تختلف ح�تما ع�ن تكلف�ة الفرصة الضائعة               . أآث�ر مم�ا تف�يد الف�رد       
. للمج��تمع ول��و فق��ط عل��ى أس��اس الض��رائب الت��ي تض��يع واالس��تثمارات ال��بديلة ال��ناتجة ع��ن اإلي��رادات الض��ريبية     

 .تماعية تزيد حتما عن التكلفة الفرديةفالتكلفة االج
 

واألآث��ر م��ن ذل��ك أن الن��تائج الت��ي يحققه��ا الش��باب ق��د تك��ون دون المس��توى األم��ثل م��ن وجه��ة النظ��ر           1-21
فالش�باب ال يك�ون ع�ادة عل�ى دراي�ة بفرص      . االجتماع�ية بس�بب ال�نقص ف�ي المعل�ومات الم�تاحة أم�ام العدي�د م�نهم             

ي�ه ت�وقعات غي�ر واقع�ية ع�ن المناصب التي يمكن أن يشغلها والدخول التي      العم�ل الممك�نة والم�تاحة أم�امهم أو لد         
وذل�ك م�ن الممك�ن أن ي�ؤدي إلى احتجاز أجور مرتفعة بغير جدوى آما هو حال بعض الشباب     (يمك�ن أن يحققه�ا     

  أو العواقب التي قد13؛ وم�ن الش�باب م�ن ال يك�ون مدرآا آلثار الزواج المبكر    )ف�ي دول مجل�س ال�تعاون الخليج�ي     

                                                
 ).2007( وآخرين دي جونج 11
 ).2003(جينكينز وروبالينو  12
فعلى الرغم من أن ارتفاع سن الزواج قد أفاد المرأة آثيرا إذ قلل من األخطار الصحية التي تصاحب الحمل المبكر، فإنه ما يزال  13

 .هناك فئات من الناس تعتبر الزواج والحمل المبكر من األمور العادية
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وبص�فة إجمال�ية فإن هذا النقص في المعلومات يمكن أن تترتب عليه نتائج غير   . تح�دث نت�يجة تعاط�ي المخ�درات     
جري بين الفتيان في جمهورية فقد توصل مسح ُأ: م�رغوب ف�يها، آم�ا يس�تدل على ذلك بأمثلة من خارج المنطقة         

لت��ي يمك��ن أن تع��ود عل��يهم م��ن إتم��ام دراس��اتهم  الدومين��يكان أنه��م يس��تهينون اس��تهانة آبي��رة بالع��وائد االقتص��ادية ا 
وح�ين أح�يطوا علم�ا بالع�وائد الحقيق�ية آانوا أآثر استعدادا وإقباال على القيد بالمدرسة في السنة التالية           . 14ال�ثانوية 

 .من أولئك الذين لم يحصلوا على أية معلومات
 

 لشبابعنى باوشاملة ُت قطاعية-الحاجة إلى سياسات عبر: مقتضيات السياسات 1-3
 

 م�ا ه�ي مقتضيات المناقشات الجارية حول السياسات؟ أحد هذه المقتضيات أن النظر إلى االستثمار في        1-22
وآما اقترح البروفيسور هيكمان في العبارة التي نستشهد بها في . الش�باب م�ن م�نظور قطاع�ي خ�الص غي�ر آاف         

 ب�أن  القط�اع التقل�يدي خل�يقٌ   " ص�وامع "إن وض�ع سياس�ات متس�قة عب�ر آاف�ة القطاع�ات ت�تجاوز        ف� بداي�ة ه�ذا ال�باب    
 .ل هذا العدد الكبير من الشباب إلى قاطرة للنمو خليقة بدفع المنطقة بأسرها إلى المزيد والمزيد من الرخاءيحّو

 
ن الن��تائج الت��ي يح��رزها الش��باب مت��رابطة وله��ا آث��ار ت��راآمية فينبغ��ي أن تك��ون االس���تجابات           إ ح��يث   1-23

الم أجمع تقريبًا وبالتأآيد في داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعمل فعلى مستوى الع  . مت�رابطة ومنسقة  
ف��وزارة الص��حة ال ت��تفاعل م��ع وزارة التعل��يم أو    . السياس��ات والب��رامج الخاص��ة بالش��باب دون ت��رابط ف��يما بي��نها    

ظم البحوث التي هذا بالرغم من أن مع. وزارة العم�ل والش�ئون االجتماع�ية ب�ل وأبع�دها تف�اعال مع وزارة الشباب         
تت��ناول المع��الم ال��ناجحة لل��تدخل ل��دى الش��باب ترآ��ز عل��ى أهم��ية التنس��يق ب��ين العناص��ر المخ��تلفة لنظام��ي الخدم��ة    

وهذا النهج الشامل مهم للمراهقين المعرضين . 15وال�دعم حت�ى ي�تم ال�تعامل مع احتياجات الشباب بطريقة متكاملة           
 آ���ان الترآي��ز األساس��ي ألي ب���رنامج ينص��ب عل��ى تنم���ية     فم��ثًال حت��ى إذا  . للخط��ر والمح��رومين بص��فة خاص���ة   

المه�ارات بالنس�بة للش�باب ال�ذين ل�م يل�تحقوا بالم�دارس ف�يظل م�ن الضروري بمكان التصدي الحتياج الشباب إلى                 
االس�تمرار ف�ي آس�ب الم�ال أث�ناء الدراس�ة ومس�اعدة األفراد على التعامل مع عناصر الخطر األخرى وإال منعت               

 . 16لفتى أو الفتاة من إتمام البرنامج والحصول على عملهذه المشكالت ا
 

ه��ناك أيض��ا ض��رورة أن تك��ون السياس��ات المعن��ية بالش��باب أآث��ر ترآي��زا عل��ى الش��باب ويش��ارك ف��يها        1-24
وشباب المنطقة قادر على أن يكون أداة . الشباب ومشارآتهتضمين فه�ناك ف�وائد جم�ة في االستثمار في         . الش�باب 

ولتحقيق ذلك البد من إشراك الشباب ودعوته للمشارآة في تحديد . ي واجتماع�ي إيجاب�ي    لتغيي�ر اقتص�ادي وسياس�     
لذا نقترح أجندة جديدة للشباب في المنطقة بناء على المبادئ اإلرشادية   . اه�تماماته وآماله والحلول التي يتصورها     

 .17وبالتشاور مع الشباب فذلك هو مطلبهم. والمشارآةللتضمين 
 

. يتش�كل وفق�ا للبي�ئات الت�ي ينش�أ ف�يها الش�باب ووفق�ا أيض�ا للنظم التي يعملون في ظلها          اس�تبعاد الش�باب     1-25
ال��نظامان الس��كاني  : فاالس��تبعاد االجتماع��ي يمك��ن أن ي��ؤخذ عل��ى أن��ه فش��ل لعنص��ر أو أآث��ر م��ن العناص��ر التال��ية     

 وال��نظام ،قتص��ادي وس��وق العم��ل ال��ذي يش��جع عل��ى ال��تكامل اال ،والقانون��ي الل��ذان يش��جعان عل��ى ال��تكامل المدن��ي 
 وال��نظام العائل��ي والمجتمع��ي ال��ذي يش��جع عل��ى ال��تكامل ب��ين    ،االجتماع��ي ال��ذي يش��جع عل��ى ال��تكامل االجتماع��ي  

 .18األفراد
 

 . التأثي�ر الس�ائد للمعايي��ر والمأث�ورات االجتماع�ية يمك��ن أيض�ا أن ي�زيد اإلص��رار عل�ى اس�تبعاد الش��باب         1-26
والفت��يات يعان�ين معان��اة مض��اعفة ألن معايي��ر  . ت��ي تعان�ي م��ن ال��بطالة فالنس�اء والش��باب ه��م أآث�ر الممثل��ين للف��ئة ال  

 إال أن الق�وى الطاغ�ية يمك�ن أن تؤث�ر س�لبا عل�ى ق�درة الم�رأة في الحصول على         ،ال�نوع االجتماع�ي تتغي�ر بالط�بع     
ال تملي فف�ي مص�ر م�ثًال عل�ى الرغم من تزايد عدد المتعلمات فإن المعايير االجتماعية والثقافية ما تز       . عم�ل ج�يد   

عل�يها أن تظ�ل ق�ريبة م�ن مس�كنها ع�ند بح�ثها ع�ن عم�ل متجن�بة قيادة السيارات، وبالتالي تحد من سهولة حرآتها              
أم�ا الش�باب م��ن ال�رجال ف�إنهم م�ن الناح�ية األخ��رى       . ف�ي العم�ل وخ�ياراتها ف�ي ال�بحث ع��ن عم�ل خ�ارج الحك�ومة        

                                                
 ).2006(أيضا جينسين انظر ) 2006(البنك الدولي  14
 ).1992(انظر أيضا بيتمان وآاهيل ) 1991(ميالفيل وبالنك  15
 ).1998(بورت  16
 ). هـ2007(البنك الدولي  17
 ).2003(هامار  18
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وآم��ا ي��بدو ف��إن  . 19 1998 و1988ة م��ا ب��ين  زادوا م��ن بع��د المس��افة الت��ي يج��تازونها بص��ورة آبي��رة ف��ي الفت��ر     
 . 20المسائل الصغيرة آالقرب من مكان العمل تؤثر على قدرة الحصول على عمل

 
م�ن الجائ�ز أن يج�د الش�باب نفس�ه مس�تبعدا اس�تبعادا صريحا بسبب قرائن قانونية أو رقابية أو اجتماعية              1-27

-15ون العمل الفتيان الذي تتراوح أعمارهم بين فف�ي الض�فة الغ�ربية وغ�زة مثًال يحرم قان    . أو أي�ة وس�ائل أخ�رى      
وف��ي ح��االت أخ�رى تك��ون العالق�ات األس��رية واالجتماع�ية أساس��ية لض��مان     . 21 س�نة م��ن بع�ض أن��واع العم�ل   18

ولك�ن ف�ي حال�ة م��ا إذا ض�من الش�اب وظ�يفة م�ن الوظائ��ف        . وظ�يفة وب�دون ه�ذه العالق�ات يحظ�ر الحص��ول عل�يها      
واألمر ليس واحدا بالنسبة للفتى والفتاة إذ . 22"إجراء التضمين"ريا ش�راء  ف�يكون مطل�وبًا م�نه آم�ا ح�دث ف�ي س�و           

يح�دث ف�ي ح�االت آثي�رة أن تت�رك الفت�يات الالت�ي آ�ن يعمل�ن ف�ي الس�ابق العمل بعد الزواج باختيارهن في بعض               
 .األحيان وبغير إرادتهن في أحيان أخرى

 
 ج��اء ف��ي دراس��ة  .ن��تائج االجتماع��ية الس��لبية الش��باب يم��يل إل��ى ال��ربط ب��ين اس��تبعادهم اقتص��اديا وب��ين ال   1-28

ي�رى أن ال��بطالة ت�ؤدي إل�ى مش��كالت جنائ�ية آاإلدم��ان وال�دعارة ألنه��ا      "أج�ريت مؤخ�را ف��ي المغ�رب أن الش��باب    
أوف��ال "ويلق��ي الش�باب م�ن الذآ��ور ف�ي المج�تمع الحض��ري ف�ي      . ت�ذهب بالم�بادئ األخالق��ية لم�ا يص�احبها م��ن فق�ر     

انعدام العمل والشعور بالفراغ يدفعان الشباب : "ل النفس�ية الت�ي ت�ؤدي إل�ى الج�ريمة     بالالئم�ة عل�ى الع�وام    " ن�تاالت 
ن االس��تبعاد ي��نطوي عل��ى اح��تماالت التعبي��ر ع��ن ال��نفس   إب��ل . 23"إل��ى تعاط��ي المخ��درات وارتك��اب أفع��ال س��يئة  

لشباب الفلسطيني أدى انعدام فرص مشارآة ا"انتفاضة ففي الفترة التي تلت أول . بأش�كال أآث�ر تط�رفًا للسلوآيات     
 .24"في األنشطة السياسية إلى اإلحساس بالتهميش وقلة القيمة، مما دفع الكثيرين منهم إلى االتجاه لألصولية

 
والدل��يل ق��ائم عل��ى أن ف��رص   . الش��باب ش��عوًرا طي��ًبا اجتماع��يًا واقتص��اديًا وسياس��ياً    تض��ميني��ولد نه��ج   1-29

م في المبادرات المدنية والمجتمعية للدولة أمر ضروري االعت�راف بالش�باب واالس�تماع إليهم آمواطنين وإشراآه     
وقد تبين من تقييم قام به البنك الدولي ألنشطة التنمية . لالس�تثمار الخ�اص ولل�نمو آم�ا ه�و مه�م للح�وآمة الرش�يدة           

 سنة أنه من المجزي إشراك التنمية االجتماعية الشاملة 30االجتماع�ية الت�ي ش�ملت عمل�يات الب�نك لم�ا ي�زيد على            
 2004آما ورد في تقرير تنمية العالم لسنة " قوة العميل"واألآثر من ذلك أن مفهوم    . ف�ي تصميم وتنفيذ العمليات    

 يب��رهن عل��ى أن مقدم��ي الخدم��ة إنم��ا يكون��ون أآث��ر اس��تجابة للمس��تفيدين إن ه��م    " جع��ل الخ��دمات تعم��ل للفق��راء "
 .شرآوا وشارآوا في اتخاذ القراراتُأ

 
ج نه�ج ش�امل يرتك�ز عل�ى الش�باب والنظ�ر إل�ى السياسات والبرامج الحالية من         فاله�دف إذن أن ي�تم إدرا       1-30

فم��ا زال��ت . وه��ذا ال يعن��ي ض��منا ض��رورة تغيي��ر اتج��اه الب��رامج الحال��ية بش��كل ج��ذري  . الش��باب" رونظم��"خ��الل 
ع ولكن يجب تنسيق هذه السياسات بوعي تام م. للتوظ�يف والتعل�يم والص�حة وال�رعاية االجتماع�ية نف�س األهداف           

 .ستراتيجيات تراعي بشكل أآثر فعالية االستثمار في الشبابا
 
 هيكل التقرير 1-4
 

 م��ن ح��يث ت��ناوله للم��راحل 2007يت��بع ه��ذا التقري��ر نف��س الت��رتيب المت��بع ف��ي تقري��ر تنم��ية الع��الم لس��نة    1-31
لية التي يمر بها  يقسم المراحل االنتقا2007ن تقرير تنمية العالم لسنة إ. االنتقال�ية الرئيس�ية الت�ي يم�ر به�ا الش�باب        

أال وهي التعلم والعمل والهجرة : الش�باب إل�ى خم�س م�راحل بي�نما يفح�ص ه�ذا التقري�ر أرب�ع مراحل أساسية فقط              
ا ألهميتها وق�د أضيفت الهجرة بشكل واضح وصريح آمرحلة انتقالية نظرً  . والحف�اظ عل�ى الص�حة وتك�وين أس�رة         

ا ألن حاج��ة الش��باب إل��ى المش��ارآة    منفص��لة نظ��رً قال��ية انتول��م ت��درج ممارس��ة المواط��نة آم��رحلة   . ف��ي الم��نطقة 
 لعمل ا أساسًي في آل جوانب التقرير ومبدًأا رئيسًيا الت�ي تش�مل وت�تعدى ح�دود المواطنة تبدو موضوعً           تض�مين وال

وإذا آ�ان التقري�ر يت�بع الم�راحل االنتقال�ية أو المج�االت الت�نموية م�ن أجل وضوح التنظيم فقد تم أيضا             . السياس�ات 
از ال�روابط ب�ين الم�راحل االنتقال�ية ف�ي آ�ل مك��ان تمش�يًا م�ع الحاج�ة إل�ى التص�دي لقض�ايا الش�باب وال��تحديات              إب�ر 

 . قطاعي-واإلمكانات المطروحة بنمط عبر
 

                                                
 ). 2006( البنك الدولي 19
 ).2007(قباني و آامل  20
 ). و2007(البنك الدولي  21
 ).2007(قباني و آامل  22
 ). ج2007(البنك الدولي  23
 ).2004(ليونيسيف ا 24
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الثالث للشباب أو المجاالت االستراتيجية لإلصالح المقترحة في تقرير  " يرظانمال"و  ل�م يط�بق اإلطار ذ      1-32
 )ب(التوسع في الفرص المتاحة لتنمية رأس المال البشري؛ ) أ: (عرضا في التقرير إال   2007تنم�ية الع�الم لس�نة       

إيجاد نظام فعال للفرص الثانية لمن لم يقدر ) ج(تنم�ية ق�درات الشباب على االختيار بين الفرص المتاحة أمامهم؛        
غم م�ن أن الترآي�ز في   وعل�ى ال�ر  . م�ن الش�باب عل�ى تحق�يق تنم�ية آاف�ية لقدرات�ه أو اإلف�ادة م�ن الف�رص المح�تملة                

أغل�ب التحل�يل آ�ان عل�ى جان�ب الع�رض، وذل�ك ف�ي ش�أن زي�ادة وتوس�عة إمكان�ية الحص�ول على الفرص المتاحة                  
بمعنى (لسبب الذي من أجله يتعين تنمية قدرات الشباب لللش�باب م�ع رف�ع ج�ودتها فق�د تضمن أيضا التقرير أمثلة         

لخ��دمات م��ثل التعل��يم والص��حة ب��ل ه��م   م��ن اتفيدين س��لبيين فالش��باب ليس��وا فق��ط مس�� ). تق��وية جان��ب الطل��ب ل��ديهم 
باجت�يازهم الم�رحلة االنتقال�ية م�ن الطف�ولة إل�ى الرش�د يص�بحون ش�يئا فشيئا مسئولين عن صنع القرار ويواجهون               

 توج��يه و معل��وماتوم��ن دون . مجم��وعة عريض��ة م��ن الخ��يارات ق��د تخ��تلف آثي��را م��ن ح��يث الج��ودة واألهم��ية    
يض�يق نط�اق الخ�يارات المط�روحة أو اإليجابية الحقيقية والمناسبة، وقد يصبح الشباب أآثر      ق�د    إمكان�يات مادي�ة   و

السلوآيات المنطوية على أو /م�يال لق�بول الخ�يارات الوح�يدة التي تبدو متاحة أمامهم، ونعني البدائل األقل جودة و           
متاحة عبر مجاالت مختلفة يتطلب بين فرص ) وباالختيار الجيد (وعل�يه، ف�إن الس�ماح للش�باب باالخت�يار           . الخط�ر 

ت�زويدهم بأن�واع م�ن الق�درات األآث�ر مناس�بة خ�الل فت�رة المراهقة وبداية فترة الرشد في البيئة أو البيئات المعينة                
فف�ي غي�بة الف�رص والق�درات مع�ا تك�ون مش�ارآة الش�باب في تنميتهم الذاتية وتنمية أسرهم            . الت�ي ي�تطورون ف�يها     

 .مية االجتماعية ألقاليمهم أبعد ما تكون عن المشارآة المثلىوالنمو االقتصادي والتن
 

وأخي�را، ي�بدو أن بع�ض مجم�وعات من الشباب تتعثر بصفة مستمرة في الحفر حتى وسط بيئة تحسنت             1-33
 الكبي��ر ف��ي مج��االت عدي��دة ت��بدو الش��ابات الفت��يات  ال��تقدمفعل��ى ال��رغم م��ن . ف��يها الف��رص وتع��ززت ف��يها الق��درات 

لذا تم تناول .  عادة في وضع أقل حظوة من غيرهم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   والش�باب ف�ي الريف    
المش�كالت الخاص�ة بال�نوع االجتماع�ي وبال�ريف مقارن�ة بالحض�ر ف�ي آ�ل ج�وانب التقرير بالقدر الذي تتوافر فيه              

 إعاقة لديهم أو وع�الوة عل�ى ذل�ك، ه�ناك البعض من الشباب في وضع أقل حظوة متأصل بسبب حالة        . معل�ومات 
ونت�يجة ل�ذلك ال يس�تفيدون م�ن الف�رص الم�تاحة أمام باقي الشباب       ). ل�خ إ ن�زاع آالفق�ر أو ال (وض�ع عرق�ي أو بيئ�ي     

 ولن يكون ، ش�يء لك�ل ه�ؤالء الش�باب ل�يس خياًرا     إن ع�دم عم�ل  . أو يكون�ون غي�ر ق�ادرين عل�ى تنم�ية ق�دراتهم        /و
. قسبق اإلشارة إليه في الوثائأيضا غير سليم اقتصاديًا آما معن�ى ذل�ك مجرد فشل للعقد االجتماعي وإنما سيكون    

إن اإلط�ارات العدي�دة الت�ي تض�منتها ه�ذه الوثيقة توثق األوضاع واالحتياجات الخاصة لبعض مجموعات الشباب          
تلق�ي الضوء على  ) ونعن�ي به�م الش�باب المعاق�ين والش�باب الفقي�ر وش�باب الش�وارع والش�باب ف�ي ن�زاع وغي�رهم             (

وتس��توجب ض��رورة ) أي م��ن ال�تعلم إل��ى العم�ل  ( المتش��ابكة المت�رتبة عل��ى االس�تبعاد عب��ر آاف��ة المج�االت    اآلث�ار  
وض�ع ب�رامج الفرص�ة الثان�ية ف�تكون بم�ثابة ش�بكات أم�ان تساعد هؤالء الشباب على استعادة قدرة الحصول على          

 .فرص جيدة في آافة المجاالت
 التال�ية تق�يم م�ا ه�و مع�روف ع�ن ال�تحديات التي تواجه         األب�واب األربع�ة   . يل�ي ه�ذه المقدم�ة س�تة أب�واب          1-34

، والحفاظ )الباب الرابع(، والهجرة )الباب الثالث(، والعمل )الباب الثاني(الش�باب، وتنقس�م إل�ى أب�واب ع�ن التعلم             
ويناقش الباب السادس السياسات والمبادرات المختلفة في المنطقة، ). الباب الخامس (عل�ى الص�حة وتك�وين أس�رة         

قطاعية أو شاملة -ت�ي وإن ل�م ي�تم بع�د تقي�يم معظمه�ا حت�ى ه�ذه الم�رحلة إال أنه�ا ت�بدو إلى اآلن واعدة ألنها عبر               ال
وف��ي ال��نهاية يت��ناول ال��باب الس��ابع الط��رق المط�روحة أمام��نا وال��دور المح��تمل أن يض��طلع ب��ه المانح��ون    . للش�باب 

 .والبنك الدولي لمساندة أجندة الشباب في المنطقة
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 التعلم .2
 

 .هذا هو السبب الذي من أجله أوقفت دراستي الجامعية. أعمل لكي أوفر ألسرتي احتياجاتها األساسية
 أصوات الشباب)  اليمن-شاب من محافظة إب الريفية (

 

التجربة التي أوشك على البوح بها تتعلق بمنعي من القيد بالمدرسة الثانوية وعدم السماح للضرير بمواصلة 
 .دراسته الثانوية

 أصوات الشباب)  سنة، صنعاء، اليمن17أمينة، فتاة تبلغ من العمر (
 

 التقدم والتحديات: إمكانية القيد بالتعليم 2-1
 

عل�ى م�دى األربع�ين س�نة الماض�ية خصص�ت م�نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للتعليم من الموارد              2-1
نت�يجة ل�ذلك استطاعت المنطقة أن   و. أآث�ر مم�ا خصص�ته أي�ة دول نام�ية أخ�رى عل�ى نف�س مس�توى ال�دخل للف�رد               

ففي . تحس�ن إمكان�ية القيد بالتعليم على آافة المستويات بمعدالت لم يسبق أن شوهدت في أي جزء آخر من العالم      
 ف��ي المائ��ة م��ن إجمال��ي ال��ناتج 5 أنفق��ت دول الش��رق األوس��ط وش��مال إف�ريقيا نح��و  2003 و1965الفت�رة م��ا ب��ين  

. 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية3ة المحل�ي عل�ى التعل�يم مقارن�ة بنسب      
تق�وم بتعل��يم  ) ف�ي جيبوت�ي والس�عودية وال�يمن م�ثالً     (دول الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا م�ع بع�ض االس�تثناءات        

 . فتياتو أافتياًنآانوا سواء في المرحلة االبتدائية أغلب األطفال 
 

فف�ي العقد  .  ي�تعلق بالمجم�وعة العم�رية المل�تحقة بالم�دارس ال�ثانوية والجامع�ات        ح�دث تق�دم مماث�ل ف�يما       2-2
 في المائة في آافة الدول 80لملتحقين بالمدارس الثانوية بسرعة حتى بلغ أآثر من   االماض�ي ارتف�ع ع�دد إجمال�ي         

يم ما بعد الثانوي في آذلك ارتفع بسرعة بالغة عدد الشباب الذين التحقوا بنظام التعل  . 26م�ا ع�دا المغ�رب وس�وريا       
في % 55بع�ض ال�دول م�ثل مص�ر واألردن وت�ونس، ف�بلغت ه�ذه النسبة في المدارس ما بعد الثانوية في األردن         

 50) الذي آان عادة عاليا(وفي لبنان بلغ إجمالي معدل القيد بالتعليم العالي . 2003 و1999الفت�رة م�ا بين عامي      
ز عل��ى الق��يد بالم��دارس تض��اعف ع��دد س��نين االن��تظام بالتعل��يم ب��ين   ونت��يجة للترآي��. 200427ف��ي المائ��ة ف��ي س��نة  

وبالنظ�ر إلى معدالت النمو  . 28األش�خاص ال�ذين ه�م ف�ي س�ن العم�ل بالم�نطقة خ�الل الس�نوات العش�رين الماض�ية                  
الس�ريع ف�ي أع�داد الش�باب آم�ا س�بق أن بي�نا آان�ت ه�ذه ال�زيادة ف�ي إمكان�ية الق�يد بالتعل�يم تع�د بمثابة إنجاز عظيم                  

 ).4، والشكل 3انظر الشكل (
 
 
 

  بحسب المنطقة5 متوسط صافي معدل القيد ومعدل اإلعادة والتالميذ الذين وصلوا إلى السنة 3الشكل 
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  متوسط إجمالي معدل القيد بالمدارس الثانوية وما بعد الثانوية بحسب المنطقة4الشكل 
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آ�ذلك حقق�ت م�نطقة الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا تق�دما ملح�وظا فيما يتعلق بسد الفجوة بين الجنسين              2-3

 فال��تكافؤ ب��ين الجنس��ين بالنس��بة للتعل��يم األساس��ي يك��اد يك��ون  6 والش��كل 5فكم��ا ه��و مب��ين ف��ي الش��كل . ف��ي التعل��يم
ن المؤش�رات المقابلة في دول  ع� تخ�تلف اخ�تالفا آبي�را    العال�ي ال   التعل�يم ال�ثانوي و    آ�امًال، ومؤش�رات ال�تكافؤ ف�ي       
فبي��نما حقق��ت معظ��م ال��دول . إال أن ال��تقدم ل��م ي��تحقق ب��نفس النس��ب ف��ي آاف��ة ال��دول . أم��ريكا الالتين��ية وش��رق آس��يا

 في الجزائر، 0.94 في المغرب، و0.92 (يال�تكافؤ ب�ين الجنسين في أعداد الملتحقين على مستوى التعليم االبتدائ         
 ما تزال هناك فجوة آبيرة بينهما في 29) في المائة في األردن0.98ف�ي س�وريا ومصر ولبنان وتونس، و       0.96و

وت��بدو مع��دالت ال��تكافؤ ب��ين الجنس��ين ع��ادة   .التعل�يم ال��ثانوي ف��ي دول م��ثل جيبوت��ي، والع��راق، والمغ��رب وال�يمن   
 . الطلبة الذآور تفوق نسبة اإلناثأفضل للتعليم العالي، إال في جيبوتي، والعراق، واليمن حيث ال تزال نسبة

 
 متوسط مؤشر تكافؤ الجنسين في معدل القيد بالسنة األولى وإجمالي معدل للقيد ومعدل اإلعادة 5-الشكل رقم  

 )اإلناث آنسبة من الذآور(في التعليم االبتدائي بحسب المنطقة 
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ما بعد الثانوي بحسب المنطقة وين وإجمالي معدل للقيد بالتعليم الثانوي  متوس]ط مؤشر تكافؤ الجنس 6الش]كل   

 )اإلناث آنسبة من الذآور(

                                                
 ).2006(اليونسكو  29
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 ). ط2007(البنك الدولي : المصدر

 
ز ف�ي إمكان�ية الحص�ول عل�ى التعل�يم فم�ا ي�زال مع�دل مس�توى التعل�يم بين           عل�ى ال�رغم م�ن ال�تقدم المح�رَ       2-4

 آان 2003 ففي سنة . وشمال إفريقيا عنه في دول نامية أخرىالش�باب منخفض�ا ف�ي دول م�نطقة الشرق األوسط           
 في المائة في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا 75مع�دل إجمال�ي متوسط القيد في المدارس الثانوية ال يتجاوز       

آذلك آان معدل إجمالي متوسط  . ف�ي المائ�ة ف�ي دول ش�رق آس�يا وأم�ريكا الالتين�ية عل�ى التوال�ي           90 و 78مقاب�ل   
 وه�و م�ا   2003 ف�ي المائ�ة ف�ي دول الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا ف�ي س�نة          26يد بالتعل�يم العال�ي ال ي�تجاوز    الق� 

 آان متوسط سنوات التحصيل في المدارس 2000بحلول سنة و. 30يم�ثل نح�و ثلث�ي المع�دل بالمنطقت�ين األخريين      
 . توالي لشرق آسيا وأمريكا الالتينية على ال7.2 و 7.3 سنة مقابل 5.7بالمنطقة 

 
 3اإلطار 

 شباب في خطر الفرص المتاحة والفرص الثانية
 الشباب المعاق ذهنيا وجسديا

) ربما ضعف ما في المناطق النامية األخرى. (جاء في التقارير أن معدالت اإلعاقة مرتفعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   
عزى هذه المعدالت المرتفعة إلى عوامل مثل ضعف الرعاية الصحية وت. وبال�رغم م�ن ذل�ك يصعب العثور على تقديرات موثوق بها       

المبك�رة ف��ي م��ناطق ت��رتفع ف��يها مس��تويات الفق��ر س��واء ف��ي الق��رى أو ف��ي الم��دن والح��روب والع��نف وح��وادث الط��رق وس��وء ال��تغذية     
 ةق�وي م��ن المس��ؤولي وف��ي م��نطقة الش�رق األوس��ط وش��مال إف�ريقيا ه��ناك ح��س    . ومض�اعفات الحم��ل وع��دم الكش�ف المبك��ر وهل��م ج�را   

حسان إلى المعوزين والمشردين على المجتمع بسبب التقاليد اإلسالمية والثقافة المحلية جزئيًا وهو على حد ية لإلالمجتمعية واالجتماع
إال أن الش�باب المعاق�ين م�ا يزالون مستبعدين من الحصول على فرص التعلم والعمل    . 31م�ا يق�ال يق�وم ب�دور مخف�ف ألوض�اع ه�ؤالء         

 .يدة مع آل ما يترتب على هذا االستبعاد من أثر على الفرص التي تتاح في مجاالت أخرى مثل تكوين أسرة أو الهجرةالج
 

 شباب األقليات
آاف�ة ال�دول تقريبا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا آما في باقي العالم بصفة عامة بها أقليات عرقية ولغوية بعضها تاريخي       

مثل الباآستانيين في أبو (وبعضها يرجع إلى أنماط معاصرة للعمالة المهاجرة ) ين آما بالنسبة للبربر في المغرب  ي�رجع آلالف السن   (
فعل�ى م�دى ال�تاريخ آان�ت ال تتواف�ر له�ذه األقل�يات اللغوية والعرقية إمكانيات للحصول على التعليم وعلى الخدمات الحكومية           ). ظب�ي 

ففي المغرب مثًال تعرض البربر لضغط سياسي شديد لتعلم العربية . لسائدة بشكل أآبر في البالداألخرى بمثل ما تتوافر للمجموعات ا
بدال من اللغة البربرية وبدأ ذلك يتغير في السنوات األخيرة وبدأت اللغة البربرية تدرس اآلن ألعداد متزايدة في المدارس االبتدائية بل 

 فمن الصعوبة بمكان العثور على بيانات عن اإلنجازات في مجال التدريس والعمالة أو وبالرغم من ذلك. وفي برامج محو أمية الكبار
 .32الصحة وفقًا للخلفية اللغوية والعرقية وال تزال هذه األقليات من الشباب قابعة على هامش المجتمع

 
 تزال منخفضة تحس�نت مع�دالت اإللم�ام بالقراءة والكتابة تحسنا سريعا خالل العقود الماضية إال أنها ما        2-5

بين الكبار في المنطقة آكل نحو  فقد بلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة. نس�بيا ف�ي بع�ض الدول خاصة بين النساء     
 ف�ي المائ��ة ف��ي  95 ف��ي المائ�ة ف��ي المغ��رب و 66 ب��ين 2004وآان��ت ه�ذه المع��دالت تت��راوح س�نة   .  ف�ي المائ��ة 80

وفي سنة . 33 ف�ي المائ�ة ف�ي األردن ب�ين النساء    85غ�رب إل�ى    ف�ي المائ�ة ف�ي الم   40األردن بالنس�بة لل�رجال وم�ن      
 سنة ال تتجاوز 24-15 آان�ت نس�بة ال�ذين تعلم�وا الق�راءة والكتابة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين             1985

 إلى ما يزيد قليال 2004 أصبحوا قادرين على القراءة في سنة ن ف�ي المائ�ة م�ن المغاربة بينما وصل عدد الذي     48

                                                
 ). ط2007(البنك الدولي  30
 ). ط2007(البنك الدولي  31
 ).2006( اليونسكو  32
 ).2006(اليونسكو  33
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وحتى اآلن ما تزال مشكلة ارتفاع نسبة األمية بين النساء عالية في المغرب واليمن وآذلك     . 34 في المائة  70 ع�ن 
حق�يقة أن هذه المشكلة في سبيلها للحل تدريجيا بفضل قيد الفتيات المتزايد بالتعليم األساسي  . ف�ي الجزائ�ر ومص�ر    

 . ا خاصة في المناطق الريفيةإال أن نسبة آبيرة من اإلناث ما تزال أمية حتى يومنا هذ
 

في معظم دول الشرق . م�ا ي�زال الكثي�رون م�ن الش�باب يواجه�ون مع�وقات تمنعهم من مواصلة تعليمهم             2-6
 نيتيس��ر للطل��بة غي��ر الفق��راء ال��ذي   ) باس��تثناء الجزائ��ر وإي��ران ف��ي الم��رحلة االبتدائ��ية    (األوس��ط وش��مال إف��ريقيا  

ن التعل�يم في آال المرحلتين االبتدائية والثانوية أعلى من  يعيش�ون ف�ي م�ناطق حض�رية الحص�ول عل�ى مس�توى م�          
وه��ذه المع��وقات تش��اهد ف��ي جانب��ي الع��رض  ). 7الش��كل انظ��ر . (الفق��راء وم��ن ال��ذين يعيش��ون ف��ي م��ناطق ريف��ية  

القص��ور ف��ي البن��ية األساس��ية للتعل��يم وض��عف ت��دريب المدرس��ين   : فف��ي جان��ب الع��رض تش��مل الع��وامل . والطل��ب
قص�هم والم�ناهج الدراس�ية غير المناسبة التي تؤدي إلى قلة االهتمام من الطلبة والتسيب في     وتغ�يب المدرس�ين ون    
ف��نقص الم��وارد األس��رية والحاج��ة إل��ى العم��ل وال��تطلعات االجتماع��ية    : أم��ا م��ن جان��ب الطل��ب . الم��ناخ المدرس��ي

ف�ريقيا فال�دول الت��ي   وف�ي م��نطقة الش�رق األوس�ط وش��مال إ   . للفت�يات والحم�ل المبك��ر آله�ا ع�وامل ممك��نة الح�دوث     
ا تتمس�ك بسياس�ة أن التعل�يم ح�ق للجم�يع ويم�نح بالمج�ان للجم�يع خاص�ة عل�ى المس�توى الجامع�ي إنم�ا ت�تخذ ضمنً                 

ا ب��توزيع م��واردها لص��الح النخ��بة االقتص��ادية واالجتماع��ية وتس��تثمر أق��ل ف��ي رأس الم��ال البش��ري لألطف��ال   ق��راًر
وال غ�رو فالشباب الفقير في الريف سوف يجد  .  واالقتص�ادي والش�باب ف�ي الدرج�ة األدن�ى م�ن الس�لم االجتماع�ي              

 . نفسه حتمًا في مواجهة مشكلة تكلفة الفرصة الضائعة وهو يقارن ما بين محاسن ومساوئ مواصلة التعليم
 

 )النسبة المئوية(معدالت القيد للفقراء وغير الفقراء : 7الشكل 
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 ). ط2007(البنك الدولي : المصدر

 
ت��ؤدي إل��ى ارتف��اع مع��دالت المتس��ربين م��ن التعل��يم وإل��ى ت��زايد أع��داد ال��ذين ل��م يل��تحقوا    ه��ذه المع��وقات  2-7

فما تزال معدالت التسرب عالية في بعض الدول خاصة في المغرب . بم�دارس من الشباب في آل أنحاء المنطقة        
حقوا بمدارس في عام وبلغ مجموع الذين لم يلت. 35 في المائة في السنة السادسة11.3الت�ي بلغ�ت ف�يها هذه النسبة        

 و11 ماليين شاب تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و10 و6 مليون تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين 5 نح�و   1995
أو دراستهم / س�نة إم�ا بس�بب ع�دم حض�ورهم عل�ى اإلط�الق للمدرس�ة أو ألنهم لم يكملوا دراستهم االبتدائية و            15

 س�نة ف�ي المغرب   27 و18ي�ين ش�اب تت�راوح أعم�ارهم ب�ين       مال9 ل�م يكم�ل   2007وف�ي ع�ام     . ال�ثانوية اإلل�زامية   
ملتحق بالمدارس ممن تراوح ال والشباب غير طف�ال  أن ي�رتفع ع�دد األ  2015وي�توقع ف�ي ع�ام     . تعل�يمهم األساس�ي   

وأغلب هؤالء من األطفال والشباب الفقراء أو اإلناث الذين يعيشون . 36 مليونًا12 سنة إلى    15 و 6أعمارهم بين   
يف��ية وال ي��تكلمون لغ��ات األغلب��ية أو يعان��ون م��ن عاه��ة أو م��ن مش��كالت ص��حية خطي��رة أو م��ن          ف��ي م��ناطق ر 

 . وعنفنزاعالمحتجزين في مناطق 
 

                                                
) اليونسكو(امة لألمم المتحدة مؤشرات تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وقاعدة البيانات الع 34

504-&crid656=aspx?srid.Seriesdetail/mdg/unsd/org.un.mdgs://http 
 

 ).2007(البنك الدولي  35
 ).2007(البنك الدولي  36
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وأخي�رًا عل�ى ال�رغم م�ن المكاس�ب الت�ي يح�رزها الفقراء من تحصيل التعليم فإن مستويات التعليم تتباين             2-8
 ففي مصر مثًال. ء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياتباي�نا ش�ديدا م�ا ب�ين الفق�راء وغي�ر الفق�راء ف�ي آاف�ة أنحا            

1995ارتفع�ت مع�دالت إتم�ام الدراستين االبتدائية والثانوية بين الطلبة الفقراء بنقطتين مئويتين في الفترة ما بين        
 في المائة فقط ومن أتم 23إال أن نس�بة م�ن أت�م تعل�يمه األساس�ي م�ن الفقراء لم تتجاوز          . 1999/2000 و 1996/
وه�ذه المع�دالت أآث�ر انخفاض�ا بكثي�ر م�ن المع�دالت اإلجمال�ية الوطن�ية التي          .  ف�ي المائ�ة فق�ط    12عل�يمه ال�ثانوي     ت

آ��ذلك إذا آان��ت نس��بة ال��ذين يمك��نهم الق��راءة م��ن ب��ين      .  ف��ي المائ��ة عل��ى التوال��ي  80 ف��ي المائ��ة و 90زادت ع��ن 
ونفس هذه .  في المائة52ر ال تتجاوز  ف�ي المائ�ة ف�إن نس�بة الفق�راء م�نهم ف�ي ص�عيد مص         70المص�ريين ت�تجاوز     

الفج��وات يمك��ن أن نج��دها ف��ي األردن الت��ي ال ت��زال ف��يها مع��دالت اإللم��ام بالق��راءة والك��تابة ب��ين الفق��راء رغ��م           
 متأخ��رة ع��ن المع��دل ال��ذي بل��غ عل��ى المس��توى    2006 و1997ف��ي الفت��رة م��ا ب��ين  % 87 إل��ى 78ارتفاعه��ا م��ن 

 مدى شدة ارتباط العالقة بين الفقر ومستوى التعليم وهذا يعني  8الشكل   ويتب�ين م�ن   . 37 ف�ي المائ�ة    91.1الوطن�ي   
أن الب�رامج الت�ي تس�تهدف مس�تويات التعل�يم ال�ثانوي والعال�ي ستص�ل إل�ى قل�ة أو ربم�ا ال تص�ل ألي من األطفال                  

 .الفقراء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 

 مختارة الفقر وتحصيل التعليم في بعض الدول ال: 8الشكل 
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 ).2006(إقبال : المصدر
 

وبالمقارن�ة م�ع م�ناطق أخ�رى، ي�بدو ع�دم المس�اواة في التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا                2-9
فريقيا جنوب إمع�تدًال، وأعل�ى م�ن أوروب�ا وآس�يا الوسطى ومن جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي ولكنه أقل من           

 مقارن�ة بين أعداد الذين أتموا السنة الدراسية التاسعة  9الش�كل  وف�ي  . ب�ي الص�حراء وم�ن أم�ريكا الالتين�ية والكاري       
 .من ثلث السكان األآثر غنى والثلث األآثر فقرا

 
 

  من السكانا إلى الثلث األآثر فقًرمعدالت إتمام السنة الدراسية التاسعة نسبة الثلث األآثر ثراًء: 9الشكل 

                                                
 .edstats/org.worldbank.sima://http/: البنك الدولي إحصائيات التعليم 37
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  القدرات4 اإلطار

 إمكانية الحصول على تمويل من أجل التعلم
 ق��يد وإيص��االتق�روض تس��تهدف الفق�راء    حت�ى يحص��ل الش�باب عل��ى تم�ويل لتعل��يمه ه��ناك خ�يارات مط��روحة أمام�ه تتض��من ب��رامج      

مباشرة إلى وف�ي بع�ض الح�االت يمكن إرسال األموال    . بالم�دارس المس�تهدفة والحس�ابات الشخص�ية لل�تعلم وال�دعم المال�ي المش�روط              
 . الشباب حتى يملكوا بأنفسهم قرار مواصلة التعليم

 
. وقد أثبتت برامج الدعم المالي المشروط فعاليتها وأثرها اإليجابي على المؤشرات االجتماعية والرفاهية للمستفيدين في عدد من الدول

تعليم أن أثر برنامج المكسيك الذي أطلق عليه اسم وبص�فة أخ�ص قدرت عمليات التقييم األخيرة ألثر برامج الدعم المالي المشروط لل        
 و14 نقطة مئوية للقيد في المدارس وما بين 3.5 آان )تقدم(بروجريسا والذي آان يعرف من قبل باسم ) أي الفرص(أوبورتونيدادس 

 10الت القيد بالمدارس بنسبة آذلك ساعدت برامج مشابهة على زيادة معد. 38 أتممن دراستهن االبتدائيةي نقطة مئوية للفتيات الالئ15
 في المائة في نيكاراجوا لألطفال في السنوات 18آوادور واإل سنة في 17 و6ف�ي المائ�ة ب�ين األطف�ال ال�ذين تتراوح أعمارهم ما بين         

 .39األربع األولى من الدراسة االبتدائية
 

إال أن هذا ال يمنع أن مبادرات هامة . ج أمريكا الالتينيةولم يجر سوى عدد قليل من عمليات التقييم لبرامج الدعم المالي المشروط خار
 .قد تم استحداثها أو تنفيذها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في آل من اليمن والضفة الغربية وغزة ولبنان ومصر

 
  جودة التعليم وصلته بالواقع2-2
 

 دول الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقيا تبلي    الن�تائج الت�ي يحققه�ا الش�باب ف�ي االخت�بارات الدول�ية تث�بت أن            2-10
 ب�يد أن�ه يمك�ن مع ذلك تقديره بأنواع مختلفة من    ،فج�ودة التعل�يم مفه�وم يظ�ل محي�را ويص�عب تقي�يمه       . ب�الء حس�نا   

فبعد مراقبة إجمالي الناتج المحلي . الدولية المؤش�رات الت�ي تس�تخدم آ�بديل م�ثل النتائج التي تحقق في االختبارات      
لق��يد اإلجمال��ية ف��ي الم��دارس ال��ثانوية ف��إن الن��تائج الت��ي حققه��ا تالم��يذ الس��نة الثام��نة وفق��ًا للمس��ح    للف��رد ومع��دالت ا

 سنة وفقًا لبرنامج تقدير الطلبة 15والتالم�يذ الذين يبلغون من العمر  ) ت�يمس (الدول�ي ال�ثالث للرياض�يات والعل�وم         
رق األوسط وشمال إفريقيا جيدة تسير على نحو تبعث على االعتقاد بأن نظم التعليم في منطقة الش  ) بيس�ا (الدول�ي   

 ).10الشكل انظر (جيد نسبيا مقارنة بدول أخرى في أمريكا الالتينية وشرق آسيا 
 

 ب�يد أن ه�ذه الن�تائج اإلجمال�ية اإليجاب�ية عل�ى المس�توى اإلقليم�ي تحج�ب أوج�ه ال�تفاوت ب�ين الشباب في                2-11
ران ولبنان يحقق نتائج جيدة في تلك االمتحانات نجد الشباب فبي�نما الشباب في آل من األردن وإي  . مخ�تلف ال�دول   

 في 80ففي المغرب مثًال على الرغم من أن أآثر من .  ع�ن ه�ؤالء  اف�ي دول أخ�رى م�ثل المغ�رب وت�ونس م�تخلفً       
 في المائة هم 20إن أقل من فالمائ�ة م�ن األطف�ال يواص�لون دراس�تهم حت�ى الس�نة األخي�رة م�ن الدراس�ة االبتدائية              

وباإلض�افة إل�ى ذل�ك فإن دول الخليج الثالث التي تتوافر عنها    . 40 يحقق�ون الح�د األدن�ى م�ن تحص�يل الم�واد        ال�ذين 
ا للف�رد ولك�ن ال تحقق   تتمي�ز بإجمال�ي ن�اتج محل�ي م�رتفع ج�دً      ) ونعن�ي به�ا البح�رين والك�ويت والس�عودية         (ب�يانات   

باب في الدول األغنى في منطقة الشرق الدولية، األمر الذي يوضح أن الش   س�وى ن�تائج منخفض�ة ف�ي االختبارات        
 .األوسط وشمال إفريقيا ليسوا بالضرورة هم األفضل حين نتكلم عن جودة التعليم

                                                
 ).2005(بيهرمان، سينجوبتا، وتولد  38
 ).2005(ومالوشيو وفلورس ) 2006(شادي وآروخو  39
 ).2006(البنك الدولي  40
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م�ة نظ�م التعل�يم ف�ي الم�نطقة لطل�بات س�وق العمل تبدو ضعيفة، مما        ءباإلض�افة إل�ى ذل�ك، ف�إن م�دى مال       2-12

 العالم��ية للتغي��ر االقتص��ادي والتكنولوج��ي إن الم��وجة. أو عمال��ة منخفض��ة الج�ودة / ي�ؤدي إل��ى مش��كالت بطال��ة و 
ل�ذا ي�بدو أن الكثير من النظم التعليمية في دول منطقة   . ت�تطلب م�ن العامل�ين أآث�ر م�ن مج�رد المه�ارات األساس�ية            

الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا غي�ر آاف�ية ألنه�ا م�ا ت�زال تش�جع ال�تعلم بالتلقين بغير فهم للحقائق بدال من إمعان                   
ف�ذلك النقص في الصلة بالواقع  . المه�ارات الس�لوآية الت�ي تت�زايد الحاج�ة إل�يها ف�ي اقتص�اد المع�رفة           الفك�ر وتنم�ية     

وباإلضافة إلى . ي�ؤدي ض�منًا إل�ى ت�ناقص ق�درة الش�باب عل�ى المش�ارآة في تنمية اقتصادهم بقدر تناقص قدراتهم           
درة على التكيف مع مقتضيات نقص القإلى تناقص سهولة التنقل المهني وذل�ك، ت�ؤدي محدودي�ة ف�رص ال�تدريب         

 .التغير في سوق العمل
 

 على إجمالي الناتج المحلي للفرد والقيد في متوسط النتائج الفعلية والمتوقعة لالختبارات بناًء: 10الشكل رقم 
 المدارس الثانوية
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 ).ط2007(البنك الدولي : المصدر

 إج��راء ح��وار معه��م ف��ي نط��اق مس��وح   ف��ي المائ��ة م��ن الش�باب ال��ذين ت��م 90فف�ي س��وريا م��ثًال أآث��ر م��ن   2-13
وح��ين س��ئلوا ع��ن  .  أش��اروا إل��ى أنه��م ل��م ي��تلقوا أي ت��دريب ي��تعلق ب��وظائفهم   41االن��تقال م��ن المدرس��ة إل��ى العم��ل  

 المالئم هما أآبر الص�عاب الت�ي يواجه�ونها في البحث عن عمل اتضح أن نقص المؤهالت التعليمية والتعليم غير      
 .ائة من إجمالي األجوبة في الم43ن معا نحو عقبتين تمثال

 
 200000 شاب يتصارعون على 600000  بحواليوف�ي مصر قدر عدد الذين يتخرجون من المدارس      2-14

م�ن ع�دم ق�درتهم عل�ى توظ�يف شباب مدربين بدرجة      يش�كون  وم�ع ذل�ك ال ي�زال أرب�اب العم�ل       . 42وظ�يفة م�تاحة   
م�ناخ االستثماري حددت المهارات وتعليم  والحق�يقة أن ثالث�ين ف�ي المائ�ة م�ن الش�رآات ف�ي أح�دث تقي�يم لل                . آاف�ية 

 .43العاملين المتاحين آعائق رئيسي أو خطير جدا لعملياتها ونموها
 

.  عل��ى الع��وائد االقتص��ادية الم��رتقبة   الش��باب ي��تخذون ج��زئيا ق��راراتهم الخاص��ة بمواص��لة التعل��يم ب��ناءً       2-15
أو (ح��ق ق��درها التعل��يم لة لمواص��لة وبس��بب القص��ور ف��ي المعل��ومات ق��د ال تق��در األس��ر المعيش��ية الع��وائد المح��تم 

سر المعيشية التي لم يحظ ه�ذا القص�ور ف�ي المعلومات شديد في األ    ).ل�بعض المس�ارات التعليم�ية مقارن�ة بأخ�رى       
إن إم�داد الش�باب بالمعل�ومات ع�ن ف�رص س�وق العمل واألجور للمستويات       . ن ف�يها بق�در آبي�ر م�ن التعل�يم      ال�والدا 

 يمك�نهم م�ن التخمين بشكل أآثر دراية بالعوائد التي يمكن أن يحققوها في المستقبل   واألن�واع المخ�تلفة م�ن التعل�يم       
ول�ذلك ينبغ�ي أن تتاح لكافة الطلبة   . وه�و م�ا م�ن ش�أنه أن يس�اعدهم بالتال�ي عل�ى أن تك�ون ق�راراتهم أآث�ر فعال�ية                  

 .والمتدربين خدمات إرشادية مهنية قبل وبعد ترآهم نظام التعليم
 

                                                
 من 2000أدارها المكتب المرآزي السوري لإلحصائيات على مسوح االنتقال من المدرسة إلى العمل أجرتها منظمة العمل الدولية و 41

 في المائة من الشباب العاطل ظل يبحث عن عمل ألآثر من سنة 75 سنة أثبتت أن أآثر من 24-15الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
 .آاملة

 .نيف للتعاون الةلمانيأل الوآالة ا42
 ).د2005(البنك الدولي  43
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العال��ي حال��يًا م��ازاال موجه��ين توج��يها آث��يفا نح��و ال��درجات العلم��ية الجامع��ية وبب��رامج   التعل��يم ال��ثانوي و 2-16
 فف��ي جيبوت��ي ومص��ر والمغ��رب وعم��ان والس��عودية     .م��وجهة نح��و س��وق العم��ل ل��يس له��ا س��وى دور هامش��ي     

يدرسون  في المائة من الطلبة في التعليم العالي 70واإلم�ارات الع�ربية الم�تحدة والض�فة الغ�ربية وغ�زة أآث�ر من         
وه��ذا ال��نمط م��ن التعل��يم ق��د يك��ون مالئم��ا لسياس��ة اس��تيعاب معظ��م خريج��ي          . 44العل��وم اإلنس��انية واالجتماع��ية  

س��تراتيجيات التنم�ية الوطن�ية الت��ي   االجامع�ات ف�ي وظائ��ف الخدم�ة العام�ة ف��ي القط�اع الع�ام ولك��نها ال ت�تالءم م�ع         
 . قطاعي الصناعات التحويلية والخدماتتعتمد بشكل متزايد على المبادرات الخاصة وعلى التوسع في 

 
وإن أخ�ذ ذلك في  ( وبال�توازي م�ع ذل�ك آ�ان التعل�يم وال�تدريب الفن�ي والمهن�ي دائم�ا ف�ي الم�رتبة الثان�ية                 2-17

وت��ربطهما رواب��ط ض��عيفة بالقط��اع الخ��اص ويفتق��ران إل��ى نظ��م معل��ومات آاف��ية ع��ن س��وق العم��ل   ) التغي��ر ال��يوم
 وبالنسبة للشباب السوري تعتبر معدالت البطالة األعلى بين خريجي .طل�وبة لض�مان ت�زويد الطل�بة بالمه�ارات الم     

ج��يدة للعم��ل له��ذه  الف��رص الالمعاه��د المهن��ية ال��ثانوية والمتوس��طة مم��ا يش��ير إل��ى نق��ص ف��ي العمل��ية الدراس��ية أو    
اعدًا ولكن نجاحه نظامًا و) إلخأي تناوب التدريب والتمرين على حرفة   (األلماني  " النظام الثنائي "وي�بدو   . 45الف�ئة 

آ�ان مح�دودا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بسبب عدم قدرته على توفير فرص عمل للحرفيين وعمل    
جعة الفعال�ة م�ن س�وق العمل والتشاور المنتظم مع أرباب    ترم� وآم�ا أثب�تت تج�ربة ش�يلي فال�تغذية ال      . مس�تدام بع�ده   

م��بادرة ف. 46 احت��ياجات التنم��ية م��عهج الدراس�ية آ��ي ت��الءم األعم�ال والخ��ريجين أم��ر ال غن��ى ع��نه لتص��حيح الم��نا  
 آشفت عن التحديات التي تنشأ من 1995 آول في مصر التي ُأطلقت من أجل تطبيق النظام الثنائي سنة     -م�بارك 

ب�دء م�ثل ه�ذه الم�بادرات ونعن�ي به�ا المقاوم�ة م�ن ق�بل نظ�ام التعل�يم الع�ام وغي�بة مظل�ة م�نظمات القطاع الخاص                    
 .ورات التدريبية المشترآةإلدارة الد

 
 5اإلطار 

 فرصة متاحة أم فرصة ثانية: التعليم والتدريب الفني والمهني
 : 47تواجه نظم التعليم والتدريب الفني والمهني في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا العديد من التحديات منها

اء على الدور الصحيح للتعليم والتدريب الفني والمهني في النظام تعليمي وعدم اتفاق اآلرالتكرار غياب رؤية شاملة لكامل النظام     * 
 .والتفرقة غير الواضحة بين األهداف االقتصادية واالجتماعية المحددة لنظام التعليم والتدريب الفني والمهني

 .عن ذلك من مشكالت الجودةعدم آفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لنظام التعليم والتدريب الفني والمهني وما يتمخض  * 
تق�ادم التوص�يف المهن�ي والم�ناهج الدراس�ية وط�رق ال�تدريس وآ�تب الدراس�ة واألجه�زة واالخ�تالل بين الجانبين النظري والعملي                 * 

 .ت الصلة للعمل بين المدرسين والمعلميناواالفتقار إلى التجارب العملية ذ
يم والتدريب الفني والمهني في التصدي للمشكالت المتعلقة بإمكانيات الحصول على التجزئة والتنسيق غير الكافي بين مقدمي التعل * 

 .ذلك التعليم أو قابلية تحويله واعتماده
الجم�ود الش�ديد داخليا وخارجيا بسبب البيروقراطية المرآزية وعدم قدرة المدربين على وضع برامج دراسية تتالءم مع احتياجات     * 

 .سوق العمل الحديث
 مالءمتهرآي�ز الداخل�ي لكام�ل ال�نظام التعليم�ي عل�ى التعل�يم العالي إلى جانب تدني وضع التعليم والتدريب الفني والمهني وعدم           الت * 

 . األمر الذي يؤدي إلى زيادة مفرطة في خريجي التعليم العالي؛لالحتياجات الفعلية
 .تمويل وتوفير التعليم الفني والتدريب المهنيالقصور من جانب القطاع الخاص في المشارآة في اإلدارة الرشيدة و * 
 .االفتقار إلى مسارات أفقية ورأسية قائمة بين مختلف نظم المؤهالت ونقص الحوافز وغيبة روح المنافسة * 
 . الفني والمهنيقلة االهتمام بالمشكالت المتعلقة بحساسية النوع االجتماعي وسيادة األدوار التقليدية للنوع في نظام التعليم والتدريب * 
 

 :مجاالت لمزيد من البحوث
 .فهم مشارآة الشباب في التعليم والتدريب الفني والمهني وصالته بسوق العمل .1
 .ملتحق بالمدارس وأسباب التسربالالمعوقات أمام تحصيل التعليم للشباب غير  .2
 .تفهم الشباب لعوائد التعليم والفجوات بين التوقعات والنتائج المحتملة .3

 

                                                
 ).ط 2007(البنك الدولي  44
 ).2007(قباني وآامل  45
 ).2006(البنك الدولي  46
 ).2006(مؤسسة التدريب األوروبية  47
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 الـعمــل .3
 ".مشكلتي تتعلق بقلة فرص العمل المتاحة بالنسبة لي آأنثى وبانخفاض مستوى التعليم المعهود في منطقتي" 

 أصوات الشباب)  سنة، محافظة عمران الريفية باليمن18آمال، شابة تبلغ من العمر  (
 

 ".وقت طويل بال عملولقد انتظروا ل. معظم أقراني تخرجوا من الجامعة، وانتظروا وظائف حكومية"
 أصوات الشباب) شيماء، شابة، القاهرة بمصر(

  
يتب�ين م��ن األق��وال المستش��هد به��ا أع��اله أن ف��رص عم��ل الش��باب ت��رتبط ارت��باطا وث��يقا بف��رص ال��تعلم     3-1

فالمراحل االنتقالية من المدرسة إلى العمل تعد إذن مثاًال ضمن أمثلة أخرى أآثر تفصيًال لمدى    . الس�ابقة والحال�ية   
 .لحاجة لمعالجة قضايا الشباب بطرق متعددة القطاعاتا

 
تؤث�ر االتجاه�ات األخي�رة للنمو االقتصادي ووضع التنمية معا في إمكانية الحصول على فرص عمل      3-2

فرغم التفاوت الموجود بين الدول شهدت المنطقة آكل معدالت . وعل�ى ج�ودة ه�ذه الف�رص الم�تاحة أم�ام الش�باب         
وإذا آانت اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال . ص�ادي خ�الل العق�دين الماضيين   منخفض�ة نس�بيا لل�نمو االقت     

إف�ريقيا ق�د نم�ت نم�وا س�ريعا في حقب الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات وفي حاالت عديدة بفضل ارتفاع        
معدالت النمو ارتفعت وبالرغم من أن . أس�عار البت�رول فق�د عان�ى ال�نمو م�ن ال�رآود ف�ي الثمانينيات والتسعينيات             

ونظرا لهذه المعدالت المنخفضة للنمو، لم .  فإنه�ا ما تزال متخلفة عن الدول المماثلة 2000م�رة أخ�رى م�نذ س�نة       
تس�تطع دول الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا أن توف�ر وظائ�ف ب�نفس السرعة التي اقتحم فيها األعداد الغفيرة من                

ل�ى ذل�ك تعان�ي دول الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا من قطاعات عامة        وباإلض�افة إ . الش�باب س�وق الق�وة العامل�ة      
واقت�ران ض�عف الطل�ب عل�ى األيدي العاملة     . عريض�ة تس�تنزف الم�وارد العام�ة وتس�هم ف�ي جم�ود أس�واق العم�ل          

زي�ادة ع�دد الش�باب العاط�ل خاص�ة بين األآثر ثراء      ) 1: بالجم�ود الش�ديد ف�ي أس�واق العم�ل ي�ؤدي إل�ى ظاه�رتين             
) 2 تعلم�ين تعل�يما جيدا الذين يمكنهم االنتظار في طابور العمل في القطاع العام لمدد طويلة من الزمن؛   م�نهم والم  

اتج�اه ب�ين األآث�ر فق�را إل�ى الق�بول بوظائ�ف أدن�ى ج�ودة انطالق�ا م�ن ضرورة آسب لقمة العيش بأدنى دخل على               
 . 48األقل 

 
 التقدم والتحديات: الحصول على عمل 3-1
 

تحس�ن الكبي�ر ف�ي تحص�يل التعل�يم تعد معدالت البطالة بين الشباب في دول الشرق        عل�ى ال�رغم م�ن ال       3-3
 في المائة 14.4مقابل ( في المائة 25األوس�ط وش�مال إف�ريقيا م�ن أعل�ى المع�دالت ف�ي الع�الم، إذ تص�ل إل�ى نحو             

للترآيز بشكل ف�إن ت�م اس�تبعاد الراشدين بنفس القدر من فرص العمل فلن تكون هناك حاجة     . 49)ف�ي الع�الم أجم�ع     
فالفج�وة ب�ين مع�دالت ال�بطالة ب�ين الش�باب والجمه�ور األآب�ر سنا مرتفعة بصفة خاصة في            . خ�اص عل�ى الش�باب     

15ففي مصر مثًال معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  . م�نطقة الش�رق األوس�ط وشمال إفريقيا       
11الشكل انظر ( في المائة 5 األآبر سنا إلى أقل من  ف�ي المائ�ة بي�نما ينخفض هذا المعدل بين   35 س�نة ه�و    24-
 سنة ثالثة أضعاف عنه بين من تزيد 24 و20 وف�ي ت�ونس يزيد معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين      50).

 أم�ا ف�ي سوريا فمعدالت البطالة بين الشباب تصل إلى ستة أضعاف معدلها بين الكبار    51. س�نة  40أعم�ارهم ع�ن     
 52.الراشدين

 
ض�افة إل�ى ذل�ك ُيمض�ي الش�باب ف�ي م�نطقة الش�رق األوس�ط وشمال إفريقيا مددا طويلة في أعمال            باإل 3-4

فف��ي مص��ر يظ��ل الش��باب ال��ذين تت��راوح    . مؤق��تة أو م��تقطعة وفت��رات ب��دون عم��ل ق��بل الدخ��ول ف��ي عم��ل ثاب��ت     
بينما . يمية شهرًا بغض النظر عن خلفيتهم التعل34 سنة يبحثون عن عمل لمدد تصل إلى  24 و 20أعم�ارهم ب�ين     

 ف�ي المائ�ة من الشباب العاطل يظل   75ف�ي س�وريا أثب�تت ن�تائج مس�ح ح�ول االن�تقال م�ن المدرس�ة إل�ى العم�ل أن                   
 .يبحث عن عمل لمدة تزيد على عام

 
 *  معدالت البطالة بين الشباب والراشدين في دول مختارة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا11الشكل 

                                                
 ).2006(إقبال  48
 ).2006(البنك الدولي  49
 ).2006( مؤسسة التدريب األوروبية 50
 ).2006(البنك الدولي  51
 ).2007(قباني وآامل  52
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 2004، باستثناء األردن التي تشير بياناتها إلى سنة 2003بيانات سنة * 

 .)2006(  المهنيللتعليم والتدريب األوروبية المؤسسة:  المصدر
 
 

 لك���ن حت���ى مع���دالت ال���بطالة الم���رتفعة ب���ين الش���باب ال توض���ح الص���ورة الكامل���ة لمش���كلة ال���تعطل      3-5
ئوية للشباب الذين ليس لديهم وظائف فمع�دالت ال�بطالة ت�تحدث عن النسبة الم      . والتوظ�يف غي�ر المناس�ب للش�باب       

أم�ا الش�باب ال�ذين ال عم�ل له�م ولكنهم ال يسعون بجد للبحث عن عمل      . م�ن أول�ئك ال�ذين يبح�ثون بج�د ع�ن عم�ل              
 أدناه فباإلضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة بين 1الجدول وآما يتبين من  . فيعتب�رون متعطلين أآثر منهم عاطلين     

ألوس�ط وش��مال إف�ريقيا تش��هد ه�ذه الم��نطقة أيض�ا أعل��ى مع�دالت لل��تعطل ب�ين ش��باب        الش�باب ف��ي م�نطقة الش��رق ا  
ف�إذا آ�ان أآث�ر من نصف عدد المتعطلين من الشباب في هذه المنطقة من اإلناث فإن معدالت التعطل بين           . الع�الم 

على بعدة نقاط بي�نما المعدالت اإلجمالية للتعطل أ ) وأدن�ى م�ن ج�نوب آس�يا    (اإلن�اث مماثل�ة لم�ناطق أخ�رى آثي�رة           
 .مئوية منها في أي مكان آخر

 
بي�نما نج�د مع�دالت ال�تعطل ف�ي ال�بحث ع�ن عم�ل ب�ين الش�باب مرتفعة بصفة عامة في منطقة الشرق                3-6

 12 الشكلويتضمن . األوس�ط وش�مال إف�ريقيا ف�إن ه�ناك بع�ض ال�تفاوت ب�ين ه�ذه المع�دالت داخ�ل الم�نطقة ذاتها                   
ل أخرى شارآت مؤخرا في مسح لمنظمة العمل الدولية حول االنتقال مقارن�ة ب�ين أرب�ع م�ن دول الم�نطقة مع دو         

وقد سجلت آل من مصر وسوريا وإيران أعلى معدالت للتعطل بين الدول التي ُأجري  . م�ن المدرس�ة إل�ى العم�ل       
 .عليها المسح، بينما آانت األردن أدنى بكثير ربما بسبب ارتفاع معدالت القيد بالمدارس فيها

 
 )2005(وحصة اإلناث من التعطل ) 2005-1995(ت التعطل بين الشباب  معدال1الجدول 

  )باآلالف(شباب متعطل  (%)معدل تعطل الشباب 
التغير (%) 
1995-2005 

2005 1995 
نصيب المرأة في 
الشباب المتعطل 

 (%)2005 
2005 1995  

  العالم 421040 524756 58.2 41.1 45.3 10.1
 تحاد األوروبيواال االقتصاديات المتقدمة 58694 59902 51.2 46.4 48.2 3.7
) غير االتحاد األوروبي(وسط وشرق أوروبا    34022 41279 55.1 52.8 58.2 10.2

 ودول الكومنولث المستقلة 
 شرق آسيا 58227 74978 46.2 24.8 32.7 31.5
 جنوب شرق آسيا والهادي 40845 47419 58.4 41.9 43.5 4.0
 جنوب آسيا 115540 152544 65.0 49.4 52.8 6.8
 أمريكا الالتينية والكاريبي 41565 48319 60.1 43.6 45.8 5.0
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا 37566 49741 61.1 60.0 60.0 0.1
 إفريقيا جنوب الصحراء 34582 50573 61.6 31.8 34.5 8.3

 ).2006(منظمة العمل الدولية : المصدر
 

ار ومستوى النشاط االقتصادي في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا، هناك بالنظ�ر إل�ى ه�رم األعم      3-7
.  من أجل اإلبقاء على وضع العمالة مستقرا2020 مل�يون وظ�يفة ف�ي الفت�رة م�ن اآلن وحت�ى سنة          54حاج�ة إل�ى     

 ب��ين أدت إل�ى ت��زايد ال�بطالة  % 10وتوض�ح التقدي��رات الدول�ية أن زي��ادة نس�بة الش��باب ف�ي ال��تعداد العالم�ي ب��نحو      
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وهذه الطفرة تؤدي إلى زيادة التحديات . 200053 و1980 ف�ي المائ�ة في الفترة ما بين   6الش�باب بم�ا يق�در ب�نحو        
وق��د أثب��تت ال��دالئل األخي��رة ف��ي الش��رق األوس��ط وش��مال إف��ريقيا أن النس��بة    . الت��ي ت��واجه توفي��ر وظائ��ف للش��باب 

ومعها انخفضت نسبة البطالة بين الشباب في بعض اإلجمال�ية لل�بطالة ق�د انخفض�ت ف�ي الس�نوات القل�يلة الماضية           
 وباالستناد إلى معدالت 54.ال�دول، نت�يجة لل�نمو والنخف�اض نس�بة عدد السكان من الشباب في القوة العاملة الفعلية        

 مليون وظيفة الذي ذآر آنفا إما أن يكون مبالغا فيه أو أقل 54مش�ارآة الش�باب ف�ي الق�وة العامل�ة الفعلية فإن رقم         
وبال�رغم م�ن آ�ل ذل�ك، فمن المرجح أن تظل البطالة بين الشباب مشكلة أساسية في المنطقة        . المطل�وب فعل�يا   م�ن   

 .في المدى القصير والمتوسط
 

 )2004(توزيع الشباب بحسب الوضع الحالي للنشاط في بعض من الدول المختارة : 12الشكل 
0%20%40%60%80%100%
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 ).2006(منظمة العمل الدولية: المصدر

 
ه ف�ي دول الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا ق�وة بس�بب ال�زيادة الض�منية في معدالت          ي�زداد ه�ذا االتج�ا      3-8

مش�ارآة النس�اء، وه�ي ال�زيادة الت�ي ق�د تح�د من األثر اإليجابي لتباطؤ النمو السكاني على معدالت البطالة بسبب             
وبصفة عامة . العملت�زايد نس�بة النس�اء الش�ابات بين هذه األعداد الغفيرة من السكان الباحثين عن عمل في سوق      

2005 في المائة سنة 28 إلى 2000 في المائة سنة 26ف�إن نس�بة النس�اء ف�ي الق�وة العامل�ة الفعل�ية ق�د زادت من              
 سوف تستمر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في التخلف عن 13الش�كل   وبال�رغم م�ن ذل�ك فكم�ا يش�ير         55.

ي الق�وة العامل�ة وم�ن ح�يث مش�ارآة الم�رأة ف�ي مقابل        م�ناطق أخ�رى م�ن ح�يث مش�ارآة الم�رأة بص�فة إجمال�ية ف�             
 3وه�ناك أيض�ا ت�باين آبير داخل المنطقة إذ ارتفعت نسبة مشارآة المرأة في إجمالي القوة العاملة بنسبة        . ال�رجل 

 ف�ي دول م��ثل الجزائ�ر وإي�ران وليب��يا وعم�ان والك��ويت     2005 و2000ف�ي المائ�ة عل��ى األق�ل ف��ي الفت�رة م�ا ب��ين      
 ).14انظر الشكل رقم (في آل من المغرب وجيبوتي % 1 بينما تناقصت بنسبة وتونس مثًال

 
 )2005(مشارآة الرجل والمرأة في القوة العاملة في مناطق العالم  : 13الشكل رقم 

                                                
 ).2006(البنك الدولي  53
والجزائر بينما انخفضت  فالبطالة بين الشباب آنسبة من إجمالي البطالة قد ارتفعت في إيران. الدولبيد أن هناك تباينًا بين تجارب  54

 ).أ2007(البنك الدولي . حديًا في األردن
 ).هـ2007(البنك الدولي  55
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 ).2007(البنك الدولي : المصدر

 
األرجح  ال ت�زال مش�ارآة النس�اء ف�ي س�وق العم�ل ف�ي آ�ل أنحاء المنطقة منخفضة وسوف تتزايد على           3-9

على الرغم من أن هذا االتجاه يعتبر بغير شك إيجابيا من حيث تكافؤ الفرص أمام الجنسين، فإنه قد    . بش�كل مطرد  
وبص�فة إجمال�ية يقدر عدد الوظائف التي يجب   . يض�ع ض�غوطا عل�ى الع�رض المح�دود أص�ال م�ن الوظائ�ف حال�يا          

ف�ي آ�ل من سوريا والمغرب وثالثة ماليين   توفي�رها ف�ي مص�ر بأح�د عش�ر مل�يون وظ�يفة وأربع�ة مالي�ين وظ�يفة             
 وم���ن المف���روض أن تك���ون مع���دالت ال���نمو  56.وظ���يفة ف���ي الجزائ���ر لإلبق���اء عل���ى الوض���ع الوظيف���ي عل���ى حال���ه 

 نقط�ة م�ئوية أعلى مما آانت عليه في بداية األلفية   3 و4االقتص�ادي ف�ي آ�ل م�ن الجزائ�ر واألردن، عل�ى التوال�ي             
 .الثالثة

 
أة في القوة العاملة في مجموعات الدول داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مشارآة المر : 14الشكل 

 ) عاما64 إلى 15النسبة المئوية من السكان اإلناث في سن ) (2005(
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 .2004وبيانات العراق عن سنة . بيانات دول الخليج مثل البحرين والكويت تضم المواطنين وغير المواطنين: ملحوظة
 ).2007( الدولي البنك: المصدر

 
ت�بدو مع�دالت ال�بطالة ب�ين الش�باب ف�ي العدي�د من دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مرتفعة          3-11

 مع��دالت ال��بطالة بحس��ب مس��توى التعل��يم ل��بعض م��ن ال��دول      15الش��كل ويوض��ح . بص��فة خاص��ة ب��ين المتعلم��ين  
 في 25ليمًا عاليًا يعانون من البطالة مقابل  ف�ي المائ�ة م�ن الش�باب من المتعلمين تع     40فف�ي ت�ونس م�ثًال       . المخ�تارة 

المائ�ة م�ن الش�باب الحاص�لين على التعليم االبتدائي، وسوف يستغرق األمر نحو عشر سنوات لكي ينخفض معدل          

                                                
 ).ط2006(البنك الدولي  56
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أما في مصر . 57ال�بطالة ل�دى التونس�يين م�ن الحاص�لين عل�ى التعليم ما بعد الثانوي إلى أقل من معدل األقل تعليما             
 ف��ي المائ��ة عل��ى التوال��ي م��ن الق��وة    16 و42ا خ��ريجو التعل��يم ال��ثانوي أو األعل��ى ال ي��تجاوزون   والمغ��رب، فبي��نم 

وف�ي الجزائ�ر عل��ى ح�ين أن ع��دد    .  ف��ي المائ�ة عل�ى التوال��ي  30 و80العامل�ة ف�إن نس��بتهم م�ن العاطل�ين تص��ل إل�ى      
م يم�ثلون تق�ريبا ض�عف ه��ذه     ف�ي المائ�ة م�ن الق�وة العامل��ة ف�إنه     20خريج�ي التعل�يم األعل�ى م�ن ال�ثانوي ال ي��تجاوز      

وفي دول مثل تونس واألردن حيث سوق العمل أآثر تنافسية فإن الحاصلين على درجات     . 58النس�بة م�ن العاطلين    
وهو ما أوجد وضعا في آل من تونس واألردن . علم�ية أعلى ينافسون المرشحين األقل تعليما على نفس الوظائف    

 .أو متوسطًا دخول سوق العمليصعب فيه على المتعلمين تعليمًا أساسيًا 
 

يفض��لون ان��تظار وظائ��ف ف��ي القط��اع الع��ام ح��يث توف��ر له��م م��رتبات   ) خاص��ة النس��اء(الش��باب الم��تعلم  3-12
 في المائة من العاطلين من الشباب 80 آان أآثر من 2003في سنة . أفض�ل ومزايا أآثر سخاء غير المرتبات      

ي�تطلعون لوظ�يفة ف�ي    )  ف�ي المائ�ة بالنس�بة للفت�يات    90( س�نة ف�ي س�وريا    29 و15ال�ذين تت�راوح أعم�ارهم ب�ين     
 في المائة فقط يفكرون في أن 14 في المائة يتطلعون إلى وظيفة في القطاع الخاص و 34مقابل  (القط�اع الع�ام     

وباإلض�افة إل�ى ذل�ك فاألج�ور أآثر مساواة بين     . 59)يكون�وا م�ن أص�حاب المه�ن الح�رة أو م�ن رج�ال األعم�ال               
 في المائة من أجور 76 آانت أجور النساء المصريات ال تتجاوز 1999فف�ي سنة  . ع�ام الجنس�ين ف�ي القط�اع ال     

ويمكن . 60 في المائة من أجور الرجال في القطاع العام86ال�رجال ف�ي القطاع الخاص، بينما تصل هذه النسبة    
خاص��ة الق��ول بص��فة عام��ة إن الش��باب م��ن النس��اء ف��ي م��نطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إف��ريقيا تج��ذبهن بص��فة   

وظائ�ف القط�اع الع�ام بس�بب ارتف�اع الم�رتبات ف�يه ع�ن م�رتبات القطاع الخاص والمزايا أآثر آرمًا مثل مزايا            
آذلك يفضل معظم الشباب من الرجال وظائف القطاع العام في األغلب بدافع األمان وألسباب      . إج�ازة الوض�ع   

 .اوية ألجور القطاع الخاص الرسميتتعلق بالمزايا طالما أن األجور بالنسبة لهم تميل ألن تكون مس
 

مع]دالت ال]]بطالة بحس]ب المس]توى التعليم]]ي ف]ي دول مخ]]تارة م]ن م]نطقة الش]]رق األوس]ط وش]]مال        : 15الش]كل  
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 .2004 باستثناء األردن التي تشير بياناتها إلى سنة 2003بيانات سنة : ملحوظة
 ).2006 (المؤسسة األوروبية للتعليم والتدريب المهني: المصدر

  
وبال�رغم من ذلك تتجه معظم الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى تخفيض العمالة في      3-13

 1999 في المائة سنة 19ف�تونس م�ثًال قام�ت بتخف�يض العمالة تخفيضًا جذريًا في القطاع العام من       . القط�اع الع�ام   
ازي م�ع األع�داد المت�زايدة م�ن الش�باب المتعلم      وه�ذا االتج�اه، بال�تو   . 2003 ف�ي المائ�ة فق�ط س�نة     13إل�ى أق�ل م�ن      

 .تعليمًا جيدًا أدى إلى زيادة وقت انتظار الوظائف الحكومية وإلى تفاقم معدالت البطالة بين الشباب
 

اقت�ران المش�ارآة الض�عيفة للنس�اء ف�ي الق�وة العامل�ة بمعدالت البطالة المرتفعة بين الفتيات المتعلمات             3-14
 م��نطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إف��ريقيا ال تع��ي تمام��ا العائ��د المح��تمل تحق��يقه م��ن      يش��ير إل��ى أن الحك��ومات ف��ي 

فق��د ث�بت ب�ال أدن�ي ري��ب أن مش�ارآة الم�رأة ف�ي الق��وة العامل�ة إذا وص�لت إل�ى المس��تويات          . االس�تثمار ف�ي التعل�يم   
مو إجمالي الناتج المحلي المتن�بأ به�ا نظ�راًَ لما بلغته من مستويات حالية في التعليم والخصوبة وهيكل العمر لبلغ ن      

                                                
 ).2006(البنك الدولي  57
 ).ط 2007(البنك الدولي  58
 ).2006(قباني وهويتفيلد  59
 ).أ2003(البنك الدولي  60
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األآثر من ذلك أن التقديرات تشير .  ف�ي المائة 1.9 ف�ي المائ�ة س�نويا ب�دال م�ن      2.6للف�رد خ�الل حق�بة التس�عينيات      
من )  في المائة25قد يصل إلى (إل�ى أن مش�ارآة الم�رأة ف�ي الق�وة العامل�ة الفعل�ية خل�يقة بأن تحّسن إلى حد آبير                

 فإن االستثمار في 16الشكل وآما يتبين من . 61أن تنتزع األسر من براثن الفقرمس�توى دخ�ل األس�رة المعيشية و      
تعل�يم الم�رأة ق�د تحق�ق بالكام�ل ف�ي م�نطقة شرق آسيا والهادي بأآثر مما تحقق في منطقة الشرق األوسط وشمال             

 .إفريقيا من حيث المشارآة في القوة العاملة
 
 

 6اإلطار 
 :فرص العمل للنساء في السعودية

 قدم والتحدياتالت
وعلى الرغم من تعالي األصوات . في المملكة العربية السعودية يتم الفصل التام بين الجنسين في المدارس والجامعات وأماآن العمل      

ات وقد بينت األرقام التي أعلنتها دراسة عن العمالة أجرتها إدارة اإلحصائي. المطالبة بالتغيير في السنوات األخيرة، فإن التقدم بطيء    
 ماليين عامل، أآثر من نصفهم من 8فالعدد اإلجمالي للعاملين بالمملكة . العام�ة م�دى ال�تفاوت ب�ين ال�رجال والنس�اء ف�ي القوة العاملة         

 . امرأة670388 مليون هناك فقط 3.2ومن بين العاملين السعوديين الذين يصل عددهم إلى . العمالة المستوردة
 

 في المائة من السكان 75فحاليًا تقل أعمار . 2050 لعدد سكان المملكة أن يتضاعف بحلول سنة وحس�ب مع�دل الموال�يد الحالي يتوقع     
وعلى ضوء ذلك تبذل الحكومة جهودا جهيدة لتوفير فرص عمل والتصدي لمطالب .  سنة14 سنة، وأآثر من ثلثهم دون سن  30ع�ن   

وهذه السياسة التي تتضمن الخفض المنتظم ألعداد . وآفاءةأص�حاب األعم�ال بح�يث يك�ون خ�ريجو الم�دارس والجامعات أآثر تعليمًا          
 ".السعودة"العاملين المغتربين يطلق عليها 

 
 وأخذًا في االعتبار الضغوط التي سيواجهها االقتصاد نتيجة لهذا التحول السكاني بدأت الحكومة بتشجيع النساء على المشارآة بشكل  

ه نحو السعودة اتخذت الحكومة في خطتها الخمسية االقتصادية هدفا محددا هو زيادة عدد وآجزء من هذا االتجا. أآبر في أماآن العمل
 .النساء العامالت

 
 في المائة من خريجي الجامعات في 58فنحو . وتق�ول الكثي�رات م�ن النس�اء إنه�ن ي�رغبن حق�يقة ف�ي العمل ولكنهن يجدن فيه صعوبة           

إنهن ال يرغبن أن يقتصرن على وظائف في التعليم أو الطب، وهما المجاالن المفتوحان وتتزايد أعداد الالئي يقلن . المملكة من النساء
بيد أن العمل خارج المنزل ما يزال غير مألوف نسبيا آما أنه، من الناحية العملية، ثمة مشكالت تواجه النساء إذ . أمامهن بصفة تقليدية

هن، أو اس�تخدام س�ائق له�ن ه�ذا ع�الوة عل�ى أن النس�اء تتقاضين عادة        ينبغ�ي عل�يهن االع�تماد عل�ى ق�ريب ذآ�ر لتوص�يلهن إل�ى أعم�ال          
 .مرتبات أقل من الرجال ومن األسهل فصلهن، تبعًا لوآيل استخدام بالرياض

 
ذلك أنه في حالة نقص السعوديين المدربين تدريبًا . والتوسع في إتاحة فرص العمل في الخدمة للمرأة أمر يستحبه أيضا أرباب العمل   

ألي�ة وظ�يفة م�تاحة آم�ا يح�دث ط�وال ال�وقت فإن توسعة مصادر الموارد البشرية لتشمل أيضا النساء من شأنه أن يزيد الفرص         آاف�يا   
غي�ر أن الش�رآات التي تستخدم نساء يفترض منها أن توفر لهن مكاتب في أماآن منفصلة   . أم�امهم ف�ي الع�ثور عل�ى م�ن ه�و مناس�ب             
وهذه تكلفة إضافية ال تتناسب في آافة األحوال مع احتياجات الشرآات .  واإلناث من الموظفينومرافق لهن تجنبا لالختالط بين الذآور

 .التجارية
 ).2007(مجموعة أعمال أآسفورد : المصدر

 
م�ن وجه�ة نظ�ر الش�باب م�ن األهم�ية بمك�ان أن نذآ�ر ب�أن ارتف�اع مع�دل ال�بطالة ال يعن�ي بالض��رورة               3-15

فارتفاع معدالت البطالة بين الشباب وبوجه . اب الم�تعلم م�ن الذآور  نق�ص ف�رص العم�ل عل�ى األق�ل بالنس�بة للش�ب           
نت�يجة لوجود هياآل دعم أسرية قوية تتيح للشاب أن يأخذ وقتا أطول في    خ�اص ب�ين المتعلم�ين ق�د يح�دث بالفع�ل           

وهذه الظاهرة تلقي الضوء . 62ال�بحث ع�ن ف�رص عم�ل تتناس�ب أآث�ر م�ع قدرات�ه وتوفر له فرصة أفضل للترقي               
لت�باين الكبي�ر الموجود من حيث نوعية العمل، إلى جانب آون بعض الشباب بصفة خاصة عرضة لفرص        عل�ى ا  

 .عمل متدنية النوعية
 

تعل]يم المرأة ومشارآتها في القوة العاملة في منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا  : 16الش]كل   
 2005-1980والهادي، 

                                                
 ).د2007(البنك الدولي  61
 )2003(أوهيجينز  62
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بيانات  .1985مدارس الثانوية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا والهادي هي عن سنة  للقيد في ال1980بيانات : ملحوظة
 للقيد في المدارس الثانوية للمنطقتين 2005؛ وبيانات 2001 للقيد في المدارس الثانوية لمنطقة شرق آسيا والهادي هي عن سنة 2000

 .2004هي عن سنة 
 ).2007(البنك الدولي : المصدر

 
 التقدم والتحديات: نوعية الوظائف 3-2
 

معظ�م العم�ال ال�ذين ل�م ي�تلقوا س�وى ق�در يس�ير م�ن التعل�يم أو ل�م ي�تلقوا أي ق�در منه ال يمكنهم تحمل                      3-16
ال�بقاء بغي�ر عم�ل ول�يس أم�امهم م�ن خ�يار سوى قبول أعمال متدنية األجور أو متدنية النوعية في القطاعين غير             

الرغم من أن العمل في القطاع العام ما يزال نموذجا موجودا إلى حد ما، فف�ي مصر، مثًال ب . الرس�مي أو الخ�اص   
وظائ�ف ف�ي القطاع غير الرسمي آخيار لئال يكونوا   ) أو يجب�رون عل�ى ق�بول   (ب�دأ ع�دد أآب�ر م�ن الش�باب يق�بلون           

اع عاطل�ين ص��راحة بي�نما ه��م ينتظ�رون ف��ي الحق�يقة الوظائ��ف القل�يلة الت��ي تع�رض ف��ي القط�اع الع��ام أو ف�ي القط��         
 .الخاص الرسمي

 
 

 الفرص المتاحة، والفرص الثانية: شباب في خطر: 7اإلطار 
 شباب يعانون من الفقر

الفقراء من الشباب هم األآثر قابلية لإلصابة باألضرار ألنهم األآثر تعرضا لمختلف األخطار واألقل في األصول والقدرات التي يمكن 
رة واألمراض والعجز والتنمية اإلدراآية واالجتماعية الضعيفة آلها أخطار تحدق أآثر فالوفيات المبك. 63أن تق�يهم أث�ر تل�ك األخطار      

 للنتائج السلبية لتلك - إما بشكل مباشر أو على المدى الطويل -بل إن بعض هؤالء الشباب معرضون . بالفق�راء من األطفال والشباب    
إس�اءة المعامل�ة أو فقد أحد األبوين أو   (وى األس�ر المعيش�ية   األخط�ار وذل�ك بص�فة خاص�ة لالرت�باط الس�يئ بع�وامل الخط�ر عل�ى مس�ت           

أو على المستوى ) نقص شبكات األمان االجتماعي غير الرسمية أو االستبعاد العرقي أو العنف(أو على المستوى المجتمعي ) الهجرة
 .64)آالنزاعات(الكلي 

 
ت عام�ة ل�ه أهمي�ته الخاص�ة من أجل وقف تناقل الفقر عبر     دع�م األس�ر الفقي�رة الت�ي تض�م ش�بابا ف�ي ش�كل دع�م نق�دي أو توفي�ر خ�دما               

ولع�ل م�ا يبرر االستثمار العام في سلوآيات األسر المعيشية بالنسبة للشباب أن هذا يستند على النتائج الخارجية التي يجنيها         . األج�يال 
 . في مجتمعه واقتصادهالمجتمع من شباب يتمتع بالصحة أحسنت تغذيته وتعليمه بحيث يمكن أن يسهم مساهمة آاملة

 
 شباب الشوارع والشباب الجانح 

وفي اليمن نسبة . ش�باب الش�وارع يكون�ون ف�ي األغل�ب م�ن المتس�ربين م�ن المدارس والجزء األآبر منهم ال يمكنهم القراءة أو الكتابة            
وهذا (ات خطيرة على فرص الرزق وهذا المستوى المرتفع من األمية له تداعي.  في المائة70األميين بين شباب الشوارع تربو على       

 - وه�و األس��وأ  -يعن�ي أن ش�باب الش��وارع يظل�ون عالق�ين ف��ي الغال�ب ف��ي المس�تويات الدن�يا م��ن العمال�ة، م��ثل ال�باعة المتجول�ين، ب��ل            
ى الوفاء ومن األسباب الرئيسية لتسرب هؤالء األطفال والشباب الذين يعملون في الشوارع من المدارس عدم قدرة األسر عل). الدعارة

. 65%)12.5(وامتناعهم عن إرسال بناتهم إلى المدارس %) 27(واعتماد األسر على عمل األطفال %) 37(بالمصروفات الدراسية 
 جزء من ثقافة الشوارع في عصابات المدن، وفي أغلب األحيان ينتهي األمر بشباب الشوارع إلى خرق القانون فيصبحون من ؤثروي

                                                
آاألرض والعمل ورأس المال البشري (األصول ينبغي أخذها على معناها الواسع، آمجموعة عريضة من القيم المختزنة الملموسة  63

 ).ألسواق ومرافق الصحة والتعليم والتمكينآرأس المال االجتماعي وشبكة العمل والقرب من ا(وغير الملموسة ) والمادي والمدخرات
 ).أ2005(البنك الدولي  64
 )ج2003(البنك الدولي  65
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ط�بع يعان�ي ش�باب الشوارع من ازدراء المجتمع لهم ومن االنتهاك المتكرر لحقوقهم ومن االستبعاد العام من      وبال .األح�داث الجانح�ين   
وللتعامل مع هذا الخوف واالستبعاد ولكون شباب الشوارع . وع�الوة عل�ى ذل�ك ن�ادرا م�ا تخل�و ح�ياتهم م�ن الع�نف والخطر               . المج�تمع 

األس�رة أو المجتمع يصبح االنضمام إلى العصابات شكال فاسدًا من أشكال رأس  ينقص�هم اإلحس�اس باالن�تماء إل�ى جماع�ات إيجاب�ية آ            
 .66المال االجتماعي الذي تكون فيه العصابات المخرج من انهيار نظام اجتماعي سابق وتستخدم آنوع من النظام ووسيلة لتنمية الهوية

 
فكل الجرائم . ام موحد لتصنيف الجرائم التي يرتكبها األطفالال يبدو أن هناك وجوًدا في معظم دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا لنظ

 وليس .له تداعيات جسيمة على المعاملة التي يتلقاها الشباب" جنوح"م�ن الج�نح الص�غرى حت�ى أعت�ى الجنايات ينظر إليها على أنها            
، وتكون عملية المحاآمة )لجنة الشبابآمجلس رفاهة الطفل أو (ه�ناك على ما يبدو هيئات غير قضائية تتعامل مع الجرائم الصغيرة    

ويحرم األحداث الذين تمت إدانتهم عادة من الحرية ويحبسون في سجون . م�ن ع�دة مس�تويات التخاذ القرار بال رابط وال تنسيق بينها         
والصحة  ع�ن أح�وال الح�بس وال ع�ن األم�ان الشخصي      - س�وى القل�يل م�ن المعل�ومات     -وال يتواف�ر    . مك�تظة بالراش�دين م�ن الس�جناء       

 .وال توجد سوى تدابير قليلة لوقاية األحداث الجانحين وإعادة إدماجهم. والتغذية والتحضير إلطالق سراح األحداث المحتجزين
 

. 2001-1999 في المائة من إجمالي ما ارتكب من جرائم في الفترة 11وفي األردن بلغت الجرائم المتعلقة باألحداث نسبة تصل إلى 
 في المائة بين 17 سنة و12 في المائة منهم تقل عن 7ل وش�اب ألقي القبض عليهم في هذه الفترة آانت أعمار   طف� 29000وم�ن ب�ين    

وتزايد .  إلى قسم األحداث17500 وأعيد 11500وم�ن ب�ين هؤالء تم اإلفراج عن   .  س�نة 18 -15 ف�ي المائ�ة م�ن    76 س�نة و  14 و 12
، م�ثل عّم�ان والزرقا وإربد، أصبح مثار قلق للمؤسسات والمهنيين الذين   أع�داد الش�باب ف�ي الش�وارع خاص�ة ف�ي قل�ب الم�دن الكب�رى           

ويعتبر التسول جريمة، وبناًء عليه يتم القبض على الشباب لهذه الجريمة ويتعرضون للمحاآمة أو يتم . يعملون في قطاع رعاية الشباب
 .67حبسهم أو إيداعهم في مالجئ لأليتام

 
بما (لمشكالت عصيبة، بدًءا من سوء التغذية وانتشار األمراض التي تنتقل باالتصال الجنسي وأخي�رًا يتع�رض معظم شباب الشوارع     

وباإلضافة إلى ذلك يكون شباب الشوارع . والحمل المبكر وعدم الحصول على الخدمات الصحية) اإليدز/ف�يها نق�ص المناعة البشرية    
 .األآثر عرضة لخطر االستغالل الجنسي وتعاطي الخمور والمخدرات

 
ففي مصر يقوم . تفتق�ر الوظائ�ف ف�ي القطاع الخاص آثيرًا لمزايا هامة تضع الشباب في حالة ضعف        3-17

ويقدر عدد الذين يعملون بدون عقود عمٍل رسمية بنصف عدد . أرب�اب العم�ل ع�ادة باس�تخدام عم�ال ب�دون عق�ود           
آات تل��زم الموظف��ين الج��دد العم��ال ب��ل إن ع��ددا أق��ل ه��م ال��ذين يتم��تعون بض��مان اجتماع��ي، وإن آثي��را م��ن الش��ر  

 في المائة فقط من 47 وفي لبنان فإن 68.بالتوق�يع عل�ى خطابات استقالة غير محددة التواريخ قبل استالم وظائفهم         
 في المائة فقط من أصحاب المهن الحرة يتمتعون بمزايا صحية وأسرية وآذلك   14العم�ال ل�ديهم تأمين صحي، و      

) آما هو الحال في الجزائر وإيران( بدء تنفيذ التأمين ضد البطالة في مصر  وأخيرًا فعلى الرغم من   . ع�ند ال�تقاعد   
 .69فإن مزاياه محدودة بالنسبة للمصريين الذين يعانون من البطالة بسبب معايير األهلية المطلوبة الصارمة

 
إن حج�م القط�اع غي�ر الرس�مي ف�ي م�نطقة الش�رق األوس�ط وش�مال إفريقيا غير معروف ولكنه آبير،            3-18

وق�درت مؤخ�را نسبة الوظائف غير الرسمية في القطاع غير   . ح مص�درا مت�زايدا لع�رض وظائ�ف للش�باب         وأص�ب 
وت�وجد أعل�ى مع�دالت للوظائ�ف غي�ر الرس�مية ف�ي مصر        .  ف�ي المائ�ة  48الزراع�ي ف�ي دول ش�مال إف�ريقيا ب�نحو       

لقطاع غير الرسمي وف�ي س�وريا تقدر العمالة في ا  . 70 ف�ي المائ�ة عل�ى التوال�ي     50 ف�ي المائ�ة و     55وت�ونس وه�ي     
واألآث��ر م��ن ذل��ك أن نس��بة أص��حاب المه��ن  . 71 س��نة19-15 ف��ي المائ��ة لم��ن تت��راوح أعم��ارهم م��ا ب��ين  38ب��نحو 

 ف�ي المائة على األقل من العمالة غير الرسمية في مصر و 50الح�رة ف�ي القط�اع غي�ر الزراع�ي تص�ل إل�ى نح�و           
 . في المائة في المغرب81

 
فقد .  في مصر1998-1990 ب�نحو خم�س نقاط مئوية في الفترة   زاد اح�تمال التوظ�يف غي�ر الرس�مي        3-19

وهذا . 1998 في المائة سنة 44 إلى 1990 في المائة سنة 39ارتفع�ت مثًال نسبة احتمال التوظيف بال عقود من     
وزادت نس��بة الج��دد المعين��ين بش��كل غي��ر  . االح��تمال ينط��بق أآث��ر عل��ى ف��ئات معي��نة وب��األخص النس��اء والش��باب  

، آما زاد االحتمال 1998 في المائة في سنة 69 إلى 1969 ف�ي المائ�ة في سنة    20ق العم�ل م�ن      رس�مي ف�ي س�و     
. 199872 إلى 1990 نقطة مئوية في الفترة من 12الم�توقع للنس�اء الج�دد الالئ�ي يق�بلن وظيفة بدون عقود بنسبة        

ل��ى وظائ��ف غي��ر  ف��ي المائ��ة فق��ط م��ن ال��وافدين الج��دد عل��ى س��وق العم��ل نجح��وا ف��ي الحص��ول ع  69وف��ي مص��ر 
 ف��ي المائ��ة م��ن العامل��ين ف��ي الخ��دمات  70رس��مية ف��ي أواخ��ر حق��بة التس��عينيات بي��نما ف��ي األردن ع��ين أآث��ر م��ن   

 .بشكل غير رسمي) في شرآات يقل عدد العاملين فيها عن خمسة موظفين(والمبيعات 
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 مرئي وغير يتس�م القط�اع غي�ر الرس�مي بع�دم ال�تجانس الش�ديد، ولك�ن وض�ع العمالة يكون عادة غير           3-20

فمن ناحية ينطوي القطاع غير الرسمي على أنشطة إنتاجية . م�نظم بل�وائح وغي�ر محمي بأطر قانونية أو تنظيمية      
ص�غيرة م�ؤهلة لل�نمو ولالرتق�اء فن�يا، وم�ن الناحية األخرى أنشطة ثابتة تعيش على الكفاف وتستوعب عماال بال              

فيه جميع هذه األنشطة غير الرسمية هو عدم االستقرار وعلى الرغم من تنوعها فإن ما تشترك      . مهارات خاصة 
وق��د يك��ون تنام��ي القط��اع غي��ر الرس��مي أح��د األس��باب الرئيس��ية       . باإلض��افة إل��ى ظ��روف العم��ل المتدن��ية ع��ادة    

وهذا قد ينطبق بصفة خاصة . 73لالس�تبعاد االجتماع�ي للش�باب والنس�اء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا           
فف�ي مص�ر مستوى تعليم   . الم�تعلمة والت�ي ت�تجه ألن يك�ون معظمه�ا ف�ي القط�اع غي�ر الرس�مي         عل�ى العمال�ة غي�ر     

 في المائة لم يذهبوا قط 46وفي المغرب نحو . العم�ال ف�ي القط�اع غي�ر الرسمي أقل من مستوى التعليم المتوسط        
ن الحاصلين على  ف�ي المائة فقط م 12أم�ا ف�ي ت�ونس فنس�بة     .  ف�ي المائ�ة م�ن دون م�ؤهالت    70.3إل�ى المدرس�ة و   

يفترض أن الحاصلين على تعليم أعلى يكونون من ( ف�ي المائ�ة من الحاصلين على تعليم أعلى   1التعل�يم ال�ثانوي و   
 .74)أصحاب األعمال وليس من العاملين في القطاع غير الرسمي

 
  الشباب المعرض للخطر، الفرص المتاحة والفرص الثانية8اإلطار 

 ة األطفال والشباب لعمالةاألشكال غير المالئم
 :من المؤآد أن األنشطة التالية ضارة بصحة األطفال والشباب وبتنميتهم الكاملة وبالتالي تعتبر غير مالئمة وفقا للمعايير الدولية

 . سنة12أي نوع من األعمال تحت سن  �
 سنة 14-12تتراوح أعمارهم بين  ساعة أسبوعيا لألطفال الذين 14أي نوع من األعمال ال ينطوي على مخاطرة ويتطلب أآثر من  �

 .  سنة17-15 ساعة عمل أسبوعيا للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 43أو أآثر من 
 . سنة18أي نوع من األعمال التي تنطوي على مخاطرة ألي طفل أو شاب تقل أعمارهم عن  �
كال االستعباد والممارسات الشبيهة باالستعباد ونعني به آافة أش(أي شكل من األعمال يؤدي حتما إلى وضع أسوأ لألطفال والشباب  �

 ).أو الشباب في الحروب المسلحة، والدعارة، واألنشطة غير المشروعة إلخ/بما في ذلك استخدام األطفال و
 
 

باإلض�افة إل�ى ذل�ك، يظ�ل الش�باب ال�ذين ب�دأوا العم�ل ف�ي س�ن مبك�رة متق�يدين عل�ى األرج�ح بوظائف                  3-21
فبال�رغم م�ن أن أطف�ال م�نطقة الش�رق األوس�ط وشمال       .  س�ن الم�راهقة والرش�د   متدن�ية النوع�ية ح�ين يص�لون إل�ى      

إف�ريقيا ال يعمل�ون عل�ى م�ا ي�رّجح آم��ا يعم�ل األطف�ال ف�ي منطقت�ي إف��ريقيا ج�نوب الص�حراء أو ج�نوب آس�يا ف��إن              
قدر فنسبة األطفال الذين يعملون ت. مس�ألة عم�ل األطف�ال م�ع ذلك تعتبر مشكلة في آل من مصر واألردن واليمن           

.  سنة ومعظمهم عادة في القطاع غير الرسمي14 ف�ي المائ�ة بالنس�بة لألطف�ال ال�ذي تق�ل أعم�ارهم ع�ن          15ب�نحو   
 سنة ويعملون وال يذهبون إلى المدارس من 14-6أم�ا ف�ي ال�يمن ف�إن نس�بة األطف�ال ال�ذين تت�راوح أعم�ارهم بين             

 في 5 و3وفي مصر يعمل ما بين . والدراسة ف�ي المائ�ة يجمع�ون ب�ين العم�ل      7 و4 ف�ي المائ�ة بي�نما       16 إل�ى    12
وفي األردن تقدر نسبة . يجمعون بين الدراسة والعمل  في المائة آخرون10-5المائ�ة م�ن األطف�ال آام�ل الوقت و       

وعمالة األطفال شيء مألوف .  في المائة11 سنة بنحو 18-10الش�باب ال�ذين يعمل�ون وتت�راوح أعم�ارهم ما بين       
 في الريف والحضر 75ت م�ن آاف�ة األعم�ار ب�دءا من سن السادسة من العمر، وهي ظاهرة    بالنس�بة ل�ألوالد والب�نا     

 . على السواء
 

  القدرات9اإلطار 
 إمكانية الحصول على المعلومات والتمويل المتعلقين بالعمل

مر الذي يؤدي إلى يتسبب النقص في الحصول على المعلومات وفي مهارات البحث عن وظيفة في تقليل فعالية البحث عن وظائف األ
وعلى العكس من ذلك فإن سد الفجوة في المعلومات من شأنه أن يؤدي إلى تقصير الطوابير الطويلة . بقاء الشباب عاطلين بال وظائف

 .من الرجال والنساء الذين ينتظرون وظائف في القطاع العام
 

تقال من المدرسة إلى العمل أجابوا أنهم يعتمدون على  ف�ي المائ�ة م�ن الش�باب ال�ذي أج�ري عل�يهم مسح االن       90فف�ي س�وريا أآث�ر م�ن      
وتلقي نتائج هذا المسح الضوء على قلة اللجوء إلى مؤسسات . 76المساعدة من قبل أسرهم أو أقاربهم أو أصدقائهم للعثور على وظائف

لخاصة ُتخطر مكاتب االستخدام فقليل من الشرآات ا. أو ط�رق رسمية للبحث عن وظيفة آمكاتب االستخدام العامة أو وسائل اإلعالم     
بسبب االعتقاد الشائع بأن المكاتب تقترح لألماآن الشاغرة أناسا على ) على الرغم من أن القانون يطالبهم بذلك(باألماآن الشاغرة بها 

 .أساس عالقاتهم وصالتهم وليس مؤهالتهم أو ترتيب انتظارهم
 

أن الفساد المنتشر على نطاق واسع يمنع أولئك " الخروج من دائرة الفقر"قريروف�ي المغ�رب أف�اد الشباب الذي تم سؤالهم في إطار ت         
                                                

 ).2006(مارتان  73
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الذين يفتقرون إلى الموارد االقتصادية أو الروابط والعالقات االجتماعية والسياسية وهم المهمشون أصًال من الحصول على الخدمات 
ال يتم تعيين شخص في "و" الس�تحقاق وإنم�ا م�ن خ�الل الفساد    فالوظائ�ف، عل�ى ح�د ق�ولهم، ال تم�نح ب�ناًء عل�ى الخب�رة أو ا          . "األساس�ية 

 .77"فرصة عمل إال بالفساد أو الوساطة أو المحسوبية أو القرابة
 

وبالنسبة ألولئك الشباب المهتمين ولديهم مهارات في مجال المشروعات الخاصة فيمكنهم البحث عن البرامج المالية التي تشجع على     
والحقيقة أن أصحاب .  الب�رامج ل�ن تك�ون فعال�ة تماما إال إذا آانت شاملة ومعالجة لنقص المعلومات    ف�رص المه�ن الح�رة، ولك�ن ه�ذه         

األعم�ال الش�باب يواجه�ون ع�ادة الكثي�ر م�ن المع�وقات عل�ى الف�ور باإلضافة إلى التمويل من حيث عدم إمكان الوصول إلى الشبكات             
 .الرسمية والعمالء والموردين والعمال المهرة

 
والحقيقة أن الكثير من األنشطة غير الرسمية . أصحاب األعمال الشباب في القطاع غير الرسمي وسيلة للحصول على تمويلوال يجد 

يتم تشغيلها بأقل من إمكانياتها الكاملة بسبب فشل األسواق الذي يمنع أصحاب األعمال الشباب من الحصول على ائتمان وعلى عمالة 
ففي تونس مثًال يبدو االستثمار في القطاع غير الرسمي متواضعا . سواق محلية وتصديرية أوسعماه�رة وعل�ى تقن�يات أفضل وعلى أ     

).  دوالر أمريكي للعامل2000حوالي (مقابل إجمالي استثمار للفرد في تونس ) 1997 دوالرًا أم�ريكيًا للعامل في سنة   150حوال�ي   (
مكانية حصولهم على ائتمان من البنوك أو من مؤسسات مالية رسمية وه�ذا االس�تثمار آ�ان ب�تمويل ذات�ي ف�ي معظم�ه، مم�ا ي�ؤآد أن إ             

 . أخرى محدودة للغاية
 

وف�ي سوريا ما تزال إمكانية الحصول على تمويل من البنوك محدودة؛ األمر الذي ما يزال يمنع الشباب من بدء مشروعاتهم وبالتالي   
 .تضيق الفرص المتاحة أمامهم للحصول على عمل

 
 الت�ي أج�ريت مؤخ�را أن إمكان�ية حص�ول النساء على تمويل أو أسواق أو اتصاالت أو تدريب       78حظ م�ن الدراس�ات    وف�ي المغ�رب ل�و     

فنص�ف النس�اء الالئ�ي يملك�ن مش�روعات خاص�ة قم�ن ب�تمويلها ذات�يا؛ وال�ثلث فق�ط م�ن ذلك التمويل يأتي من             . مح�دودة وغي�ر متكاف�ئة    
 حصلن عليها من شراآات من أفراد من أسرهن رغبوا في المساهمة في وأغل�ب س�يدات األعمال يستخدمن أمواال     . مص�ادر خارج�ية   
وهؤالء ليس لديهن أيضا معلومات آافية عن برامج التمويل المختلفة التي تعرضها من خالل البنوك برامج للمانحين . تلك المشروعات

هن باإلدارة المالية والتحليل والتخطيط وق�د اعت�رفت سيدات األعمال بوجود فجوة في معرفت  . أو ص�ور أخ�رى م�ن ال�تمويل المؤسس�ي      
وأخيرًا فإن . وأن ثم�ة ع�دم تكاف�ؤ بي�نهن وب�ين ال�رجال ف�ي أن يك�ن ج�زءا من شبكات األعمال التي يمكن من خاللها تبادل المعلومات            

تجاتهن وخدماتهن ونسبة النساء الالئي يملكن مشروعات ويقمن بتصدير من: إمكانية سيدات األعمال في الوصول إلى األسواق محدودة
 ). في المائة31(أو محليون )  في المائة44( في المائة؛ ومعظم عمالئهن من داخل الوطن 21ال تتجاوز 

 
تم�ثل األع�داد الغفي�رة م�ن الش�باب العاطل�ين أو العامل�ين بم�ا ال يتناس�ب م�ع قدراتهم خسارة من حيث                3-22

 العاطل أو العامل فيما ال يتناسب مع قدراته يكون  فالشباب.ال�نمو االقتص�ادي وخطرًا على االستقرار االجتماعي     
والدليل على ذلك ارتباط الصعوبات التي يواجهها الشباب . أو لمجتمعه/ للدخول في أنشطة ضارة له و     م�يال آث�ر   أ

وف��ي . ف��ي س��وق العم��ل بارتف��اع مع��دالت الج��ريمة ف��ي فرنس��ا وبارتف��اع مع��دالت الح��بس ف��ي ال��واليات الم��تحدة       
ق�ة ب�ين ال�بطالة المرتفعة بين الشباب واضطرابات الشباب في المناطق الريفية بالجنوب في     س�ريالنكا وج�دت عال    

األوس�ط وش�مال إف�ريقيا ف�إن الع�نف المستشري في أماآن معينة مثل       وف�ي م�نطقة الش�رق   . 199179-1987فت�رة   
يمك��ن أن يم��ثل الض��فة الغ��ربية وغ��زة والع��راق أو حت��ى تص��وير الع��نف عل��ى ال��نحو ال��ذي ت��نقله وس��ائل اإلع��الم    

مخ�اوف خاص�ة م�ن ح�يث أثره المباشر على االستقرار االجتماعي وعلى األمن وبسبب تأثيره غير المباشر على        
 .صورة الدولة والمنطقة وما يترتب عليه من أثر على االستثمار وعلى الصناعات الهامة مثل السياحة

 
 :مجاالت لمزيد من البحوث

النس�بة الم�ئوية للش�باب العاملين في االقتصاد غير الرسمي    : ميةعالق�ة الش�باب بس�وق العم�ل غي�ر الرس�        .1
 .الفرص المتاحة للنمو مهنيًاتي يتم عملها ووأنواع الوظائف واألنشطة ال

 .مدى وأسباب األجور التحفظية المرتفعة بين الشباب .2
 .الروابط بين الجنسين وأنماط العمل .3
د المدرسية وآيفية تمضية الوقت بين الشباب غير األنشطة بع( العاطل واستخدامه لوقته    بأنش�طة الشبا   .4

 ).الملتحق بالمدارس
 

                                                                                                                                       
 ).د2007(البنك الدولي  77
 ).د2007(البنك الدولي  78
 ).2006(البنك الدولي  79
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 الهجرة .4
 ". هاجرواجميع الفتيانألن  األعمالبجميع القيام فتيات القرية يجب على "

 . المغربفيمن دائرة الفقر يخرجن ) الفتيات (
 

  فيين من الدول النامية  المهاجر تدفق  وينحصر أآثر من ثلث ،تعد الهجرة الدولية ظاهرة شبابية مهمة 4-1
   سنة 29أما في حالة إضافة الشباب المهاجر حتى عمر         .  سنة24 إلى   15تتراوح أعمارهم ما بين   الذي  شباب ال

 ذات الوقت ما يمثل ثلث مجموع المهاجرين من الدول النامية        في، وهو دفقفيقترب الرقم من نصف هذا الت   
 البلدان    في ونقيميمهاجر من الشرق األوسط وشمال إفريقيا ين ي مال9آما آان هناك أآثر من  .حول العالم
من   % 10ويمثل هذا العدد أقل من . 2000 عام   في المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية     فياألعضاء  

مساهمة ملموسة من القوة العاملة لبعض بالد الشرق مثل  ذات الوقت يفي آل المهاجرين إلى تلك البالد غير أنه   
 أخرى    ا والشرق األوسط بالدً  إفريقيا  يقصد العديد من المهاجرين من شمال      و. سط وشمال إفريقيا مثل مصر   األو
ين مهاجر من الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى دول مجلس  يمال 3.5حوالي  ويقدر هذا العدد ب، المنطقةفي

 . الخليجي  التعاون 
 

 مصلحتهم في هجرة الشباب هذه تصب  عما إذا آانتاإلجابة ال يهدف هذا الفصل إلى محاولة   4-2
 مختلفة باختالف البالد وجموع     إجابات  سيظل هذا سؤاًال مفتوحًا ومن ثم يحتمل   ، حيث ومصلحة مجتمعاتهم أم ال

نحن نوجز باختصار ما هو معروف في وقتنا الحاضر عن             . وصول بالد ال فيالشباب ونوع الوظائف والخبرات    
 آما نحدد بعض التأثيرات االقتصادية واالجتماعية         ،وسط وشمال إفريقيا  منطقة الشرق األ فيأنماط الهجرة   

 .80 مواد بحث رئيسية للمستقبل إضافةالمحتملة والمتعلقة بالشباب مع  
 
  الشرق األوسط وشمال إفريقيافي أنماط الهجرة 4-1

 
ما يعودون في    إلى فئة الشباب وغالبًا      إفريقيا   الشرق األوسط وشمال   فيينتمي الكثير من المهاجرين       4-3

 نسبة الهجرة من البالد في وآما ذآرنا أعاله يساهم الشباب بشكل ملموس .نهاية المطاف إلى مسقط رأسهم 
ومن ناحية األخرى توجد    ) وجود األصدقاء واألقارب واألجور المرتفعة  ( جذب   عوامُلتغذي الهجرَةو. النامية

حصول على وظيفة مالئمة لنوع التعليم أو التدريب    بالدهم وصعوبة الفيارتفاع معدل البطالة  (عوامل دفع 
 يعتقد في هجرة الشباب إلى أن تكلفة رحيلهم عن بالدهم األصلية  فيقد يرجع السبب  و).الظروف االجتماعية و

 أن نسبة آبيرة من   األبحاث ولقد أوضحت . أقل من مكاسبهم االقتصادية واالجتماعية   أنها   األحيانمعظم 
يصعب إيجاد دليل محدد عن توزيع  و .81 النامية يعودون مرة أخرى خالل بضع سنوات المهاجرين من البالد 

  ته مطابقمحتمًال على األغلب    ن بالنسبة لبالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإن ظل      يأعمار هؤالء المهاجر 
 الهجرة   فين  من الشباب الراغبي     % 90 ثماني محافظات مصرية أن     في مثلة بينت دراسة غير مُ و. الدولي للدليل  

 .82يهدفون إلى العودة مره أخرى لمصر وذلك على سبيل المثال     إلى أوروبا  
 
 عاملة تمثل مجموعة متعددة ييدأ الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي اعتادت على تصدير         ان دبلإن  4-4

من القوة    % 10  نحوأآبر المصدرين وتصدر   وتعد مصر.83 اتجاهات الهجرة   فيتغيرات وشهدت  ،األطياف 
ر جنسية مهاجرة    ب ومن ناحية أخرى يشكل المغاربة أآ    . منطقة ال في  أخرى   انلعاملة لديها بشكل أساسي لبلد   ا

 إلى ذلك ازدادت الهجرة من بالد     باإلضافة . عددًا من بين مهاجري شمال إفريقيا ألوروبا وبخاصة فرنسا    
ة من المهاجرين من     بالمائ قر ثالثون استو.  الخليج  في المشرق إلى أوروبا بعد انخفاض الطلب على اليد العاملة        

 المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية على سبيل         في األعضاء   ولفي الد)  شخص800000(مصر 
  مجموعات فرعية   ى لع  الشرق األوسط وشمال إفريقيا    ان توزيع المهاجرين من بلد  17شكل اليوضح  و.84المثال 
بينما تترآز    ) بخاصة فرنسا  (هجرة من المغرب إلى أوروبا    يوضح هذا الشكل ترآز ال  و. بالد الوصولمن 

 مثل الواليات المتحدة     سكسونية الشرق األوسط وشمال إفريقيا في البالد األنجلو       فيالهجرة من بالد أخرى    
 . وبريطانيا وآندا وأستراليا  

                                                
 . شأن الهجرة من الريف إلى الحضرترآز مناقشات هذا الفصل بشكل آامل على الهجرة الدولية وال تتناول الهجرة الداخلية 80
 .)2006(البنك الدولي  81
 .)2007(زهري  82
ن العمالة ان األولياتصدر الدولت(  واألردن، ولبنان، واليمن،مصرو ،)األوروبيةإلى القارة (تشمل الدول المصدرة للعمالة بلدان المغرب العربي  83

 .)سكسونية لعمالة إلى القارة األوروبية والدول األنجلوصدران اتن فان األخرياإلى البلدان العربية أما الدولت
 .)2000 (واإلحصاءالجهاز المرآزي للتعبئة العامة  84
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 )2000( الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبالد الوصول انبلدمن مهاجرين التوزيع : 17شكل ال
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البلا يجًيلخلا نواعتلا سلجم لودقرشملابرغملا قرشلا ىف ىرخألا د
ايقيرفأ لامشو طسوألا

ةيداصتقالا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم يف ىرخأ لود ةيقرشلا ابوروأ
ةينوسكاس ولجنألا لودلا ابوروأ لامش
ابوروأ بونج  ةيراقلا ابوروأ

 .)2006(جوبرت ونوردمان : المصدر 
 

 في السابق بشكل   اإلقليمية دت استيراد العمالة   تا عابالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي     تعتمد حاليًا   4-5
  .85) ةمهراللعمال ل(أو سكان البالد /و )للعمال غير المهرة (  على نطاق واسع اآلسيويةمتزايد على جلب العمالة   

من مجموع سكان   %  6 أي مليون مهاجر   18 حوالي   2000ق األوسط وشمال إفريقيا عام     استضافت بالد الشر و
ين عامل مغترب    ي مال8 فقد آان يتوافر لديها  الخليجي    مجلس التعاون   فيأما بالنسبة للدول األعضاء    . المنطقة

  30 إلى  1975 بالمائة عام  72 بيد أن نسبة العرب المغتربين انخفضت من     ،2002 عام ي مليون عامل ف 13من 
حيث يميلون إلى شغل الوظائف األدنى بينما يشغل العرب  ( المغتربين  اآلسيويين لمصلحة 2002بالمائة عام 

  ي ويالحظ مؤخرًا أنه بفعل ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين ف      .86)الوظائف التي تحتاج إلى مهارات أعلى     
وفي األردن     . مصلحة مواطنيها ل سياسات أخرى  ي اتجهت تلك الدول إلى تبن    الخليجي  دول مجلس التعاون  

غير الماهرة في ارتفاع معدل البطالة بين العمالة الوطنية غير           المهاجرة  ساهمت المنافسة التي خلقتها العمالة   
 . األمر الذي قد يؤدى إلى تغيير سياسات الهجرة فيها أيضاً    ؛ 87الماهرة وصاحبة النصيب األقل من التعليم الجيد       

 
بلدان   من جنوب الصحراء إلى   األفارقة   حيث تزداد هجرة ،فريقية جرة أيضًا من القارة اإل    تنطلق اله 4-6

 في  اآلخرون م بعضهم منطقة شمال إفريقيا آمحطة لالنتقال بعدها إلى أوروبا بينما يبقى            ستخديو. شمال إفريقيا 
 العربي  وا بالد المغرب  يقدر عدد األفارقة من جنوب الصحراء الذين دخل        ووفقا للتقديرات  .88شمال إفريقيا  

 بالمائة  80 إلى 70ويهاجر  . سنويًا120000  إلى  65000بين  ما) ا والمغرب وتونس والجزائر وليبيا  موريتاني(
  مهاجر100000 اآلنيعيش  و. بالمائة منهم من خالل الجزائر والمغرب 30 إلى 20 ومنهم من خالل ليبيا 

  ين ي مال4إلى  2.2 وما بين ، مليون في ليبيا 1.5واحد إلى   ومن ،على األقل من جنوب الصحراء في الجزائر     
 أقل من مجتمعات المهاجرين من جنوب   اتستضيف المغرب وتونس عدد و.  في مصرمعظمهم من السودانيين

ويحاول عدد منهم عبور البحر     .  وإن آان هذا العدد في ازدياد   اآلالف الصحراء يقدر ببضع عشرات من   
 من جنوب الصحراء من أصحاب التعليم الجيد نسبيًا        األفارقة  ن يالمهاجر  لكثير من  ايعتبرو. المتوسط آل عام

ويرحلون من بالدهم بسبب عدم توافر الفرص والخوف     .  متوسطواقتصادي  اجتماعيينحدرون من مستوى و
 لتوتر   أضحت مصدراً  نها إف  غفيرة   أعدادا ورغم أن هذه الهجرة ال تحمل        . هما معًايالعنف أو آل   من االضطهاد أو 

مصدرًا لتوتر سياسات  و ترفض أن تجد نفسها محطات للوصول   التي سياسات الهجرة في بالد شمال إفريقيا    
  هي  األخيرة  على افتراض أن هذه البلدان     يًا آان تعاونها مع بالد شمال إفريقيا مبن الذي األوروبي دول االتحاد 

 .  أخرى مصدرة من بالد رين  آخ المصدر الرئيس للمهاجرين وليست محطات انتقال لمهاجرين        
 

  آثار الهجرة 4-2
 

                                                
 . دول مجلس التعاون الخليجي واألردن ولبنانيتشمل الدول المستوردة للعمالة بشكل رئيس 85
 ). ط2007 (البنك الدولي 86

 .)2006 (مؤسسة التدريب التعليمي 87 
 .)2006( هاس يهاينز د 88  



 30

 لشخص   واالقتصادية  االجتماعية ر  اثآلتتضمن الهجرة مجموعة مرآبة من الظواهر، آما يصعب توقع ا  4-7
 مقابل البقاء في الوطن على السياق           الفرديوتعتمد مسألة تقرير مدى ايجابية خيار الهجرة     . أو مجتمع معين

تساعد على خفض التوتر في سوق        قد   للهجرة أنها   اإليجابي   ظ على الصعيد    الَحُيو. الذي تتم الهجرة في داخله    
 من خالل  يصل ، ومن ثم انخفاض معدل البطالة وارتفاع الدخول في الموطن األ       الوطنيالعمل على المستوى  

وتزويد  ، ي واالستثمار في رأس المال البشر    األجنبي  وازن التمويل   تتحويالت العاملين بالخارج التي تساهم في        
 ي فقد تؤدالسلبي أما على الجانب    . المهاجرين الراغبين في العودة بالمهارة ورأس المال من أجل االستثمار         

، وغالبًا ما تأخذ الشباب من بيئتهم  الوطني على المستوى  اإلنتاج وخفض "استنزاف العقول  "الهجرة إلى 
أو سوء /واالستغالل أآبر من باب لمخاطر االجتماعية القائمة على أساس األهل واألصدقاء، وقد تعرض الش  

 لما سبق فإن فرص الهجرة ال     إضافة .  آما قد تجعلهم أآثر عرضة للمشكالت الصحية،هما معًاي أو آلالمعاملة
ر توزع بشكل عادل في الكثير من األحيان حيث يحصل أصحاب التعليم الجيد على فرص آثيرة بينما ُتجبَ         

البحث المكثف     مزيد من يحتاج األمر إلى   و. الشباب  يهاجر    بينما من األرجح أن    على البقاء في المنزل     شاباتال
 المتوافرة   األدلةهناك بعض و. ةضيويع الكمية والنوعية لكل هذه المؤثرات التاألهميةحتى يمكن الوقوف على  

تأثير تحويالت   : ال وهماأحول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بنتيجتين مترتبتين على الهجرة            
 .العاملين في الخارج واستنزاف العقول     

 
 بلغت  فقد.ًا للدخل وقناة رئيسية للعملة األجنبية   آبير أصبحت تحويالت العاملين في الخارج مصدرًا      4-8

وفي بلدان الشرق      . 200589  دوالر في عام مليار 167 حوالي لبالد النامية   إلى ا  تحويالت العاملين في الخارج      
 إلى     فقط ويشير هذا الرقم.90 مليار دوالر13بنحو    ًتقدر تحويالت العاملين بالخارج   إفريقيا  وشمال األوسط

ظ ومن ثم فقد يكون هذا الرقم أقل من الواقع حيث ُيالَح تحويالت العاملين في الخارج التي تتم بالوسائل الرسمية    
 تحويالت العاملين في    2003 ت عامغلوقد ب. أن نصف تحويالت العاملين في الخارج تتم بطرق غير رسمية        

، و 91ي في لبنان  محل من إجمالي الناتج ال     بالمائة 14  و،ي في األردن محل ة من إجمالي الناتج ال   بالمائ  22الخارج  
 .200192ي للمغرب عام محل  بالمائة من إجمالي الناتج ال    11  و، لمصر محلي ة من إجمالي الناتج ال    بالمائ 4
 
تحويالت العاملين في الخارج يختلف على نحو آبير عبر            ل والخارجة  ات الداخلة  تدفق ال يجب مالحظة أن  4-9

فبينما تظهر بالد مثل مصر والمغرب واألردن واليمن وتونس بوصفها من     . 18المنطقة آما يوضح الشكل رقم  
  ات خارجة  تدفق إلى ) مثل المملكة السعودية وُعمان والكويت والبحرين (صافي المستفيدين تتعرض بالد الخليج    

 . فيها تحويالت العاملين رة من آبي
 

 تحويالت العاملين في الخارج : 18الشكل رقم 
  الداخلةصافي التدفقات

 آحصة في تحويالت العاملين في الخارج صافى تدفقات
ي وقع عليها صادرات دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا الت

 2000-1996 متوسط  ودول المقارنة،االختيار

  تحويالت العاملين في الخارج صافى تدفقات
 /1/2  2000مليار دوالر أمريكي عام 
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  الخارجةصافي التدفقات
  للفرد تحويالت العاملين الخارجة لتدفقاتالصافى 

   2000 دوالر أمريكي عام ونملي
 تحويالت العاملين  الخارجة لتدفقاتالصافى 

   2000مليار دوالر أمريكي عام 
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 ).2004(جوريجي - سيلفا وسيلفاجوهانسون دي: المصدر

 
  اإلثبات ثارها، يمكن  آبالرغم من الجدل الكثير الدائر حول استخدامات تحويالت العاملين في الخارج و          4-10

بالدليل أن تحويالت العاملين في الخارج يتم استخدامها عالميًا في االستثمار والمشاريع متناهية الصغر في             
توفر   الخبرة المكتسبة من العمل في الخارج      فإن    لما سبق  باإلضافة .  ك أيضاً أوطان العاملين وفي تعزيز االستهال   

 تنتج عن   التي آذلك يتضح أن مجمل الفوائد  .   المتعلمينلألفراد رأس المال البشرى وبخاصة    فرصة لتعزيز  
حمل   بخاصة في البلدان التي تت   ( وتكاليف تعليم المهاجرين  المخرجات  تفوق مجمل خسائر ) عةوشرمال(الهجرة 

 أيضًا من تحويالت العاملين في الخارج عن            يصل قد يستفيد األقارب في الوطن األ       و). حكوماتها تكاليف التعليم  
قد ثبت مساهمتها في و) عن طريق تقليل تكلفة الفرصة البديلة    (الثانوي طريق الحصول على فرصة في التعليم     

داخل    (ة الجغرافي  الحرآية  سات الهادفة لتعزيز تساعد السيا  لذلك .93 من التعليم األطفال تقليص احتمال تسرب  
وتزداد تحويالت العاملين في الخارج عندما يكون           . يجابي على فرص التعليم     إفي إحداث أثر     ) البلد وخارجها  

 .المهاجرون من الشباب المتزوج الذي ترك أسرته خلفه في الوطن     
 
 ي خسارة رأس المال البشر   على البالد المصدرة ويظهر ذلك في آثار سلبية لهجرة ل كونقد ت 4-11
  التعليمي  تتعلق بالمستوى   ابيد أن هناك أرقام   .  مدى هذه التأثيرات رديقويصعب ت". واستنزاف العقول "

دراسة تجمع ) 2006(قدم جوبرت ونوردمان وقد .  استنزاف العقولىللمهاجرين التقليديين وتقدم تصورًا لمد   
 الذين    العالي من أصحاب التعليم   المتعلمين جيداً شمال إفريقيا  تقديرات مئوية حول أبناء بالد الشرق األوسط و

 أن هجرة العاملين  19شكل اليقترح و. 2000عاشوا في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام  
  يتضاءل أثر   وبالعكس .  وآذا لبنان وإيران   العربي   تؤثر بوجه خاص على بالد المغرب     العالي  أصحاب التعليم   

ويظهر في المتوسط في الدول ذات الدخل        . لعقول في بالد الخليج ويبقى متوسطًا في بالد المشرق        استنزاف ا 
منطقة    ويتجلى بشكل آبير في   العالي  أن استنزاف العقول ينعكس في معدل المغتربين أصحاب التعليم         المتوسط

6.1(و شرق آسيا والباسفيك   أ%) 7.5(أآثر من دول أمريكا الالتينية     %) 10.5(الشرق األوسط وشمال إفريقيا    
 .94%)3.9(أو أوروبا الشرقية ووسط آسيا  %) 

 
تختلف نسبة   إذ  . فحسب المتعلمين جيداً ال تقتصر الهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على           4-12

  أما عن نسبة .  المهاجرين أصحاب التعليم العالي باختالف بلد الوصول وتعكس جزئيًا اختالفات سياسات الهجرة           
 المهاجرين من    جموع في معظم دول أوروبا فتعتبر ضئيلة نسبيًا مقارنًة بم  العالي المهاجرين من أصحاب التعليم    

حصل أآثر من ثلثي المهاجرين من المغرب          و. 95% 20 إلى   10منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمقدار    
ين إلى الواليات المتحدة األمريكية وآندا     إلى أوروبا على مستويات متدنية من التعليم مقارنًة مثًال بالمهاجر    

                                                
 .)2006(البنك الدولي  93
 .)2006(جوبرت ونوردمان  94
 .)2006(جوبرت ونوردمان  95
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 لما سبق تتغير أنماط هجرة   وباإلضافة.  في المتوسط  أعلىستراليا الذين غالبًا ما يكونون ممن تلقوا تعليمًا    أو
أآمل أآثر من نصف المهاجرين من مصر إلى إيطاليا وفرنسا      و. المتعلمين على األقل بالنسبة لبعض الدول  

  الجديدة وهو مافي األلفيةآما يالحظ تدني المستوى التعليمي للمهاجرين من مصر  .  األقل  علىالثانوي التعليم 
 .96" المصريالنزوح الجماعي للشباب    "و" هجرة الفقراء  "بـيعرف 

 
 شباب معرض للخطر، الفرص المتاحة والفرص الثانية: 10اإلطار 

 أوضاع الالجئينشباب في مرحلة النزاع ومرحلة ما بعد النزاع و: الهجرة الجبرية
 .ألسباب اقتصادية) أو مصاحبة( تحدث الهجرة ألسباب سياسة بعيدًا عن المنطقةفي حاالت عديدة عبر 

 وتشريد لعائالت وتيتم لألطفال فضًال آخرينالبشرية وإعاقة ألفراد  يؤدي اتساع نطاق أي نزاع إلى عدد ال حصر له من الخسائر   
 إلى انهيار األحيان مثل هذه الظروف في معظم يآما تؤد. ات الصحية والتعليمية ف�ي توفي�ر الخ�دم   توق�ف ع�ن ح�دوث اض�طرب و    

 بما في ذلك حماية ته الرئيس�ية الت�ي تحم�ي ص�حة الش�باب وتنمي�      اآلل�يات ض بع�ض  يق�و  تمث� وم�ن  . الش�بكات االجتماع�ية والتض�امن     
التي  د ذاتها عامل مخاطرة في نقل األمراض هي في حنزاع أن الح�رآة الم�رتبطة بال   أيض�ا ظ  وُيالَح� . واإلنجاب�ية الص�حة الجنس�ية     

ويزداد العنف الجنسي في إطار النزاع المسلح، . اإليدز/  نق�ص المناعة المكتسب  م�رض  م�ثل   الجنس�ي  االتص�ال تن�تقل ع�ن ط�ريق       
 ف�ي الع�راق زي�ادة حادة للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات   ) ه�يومان راي�تس وات�ش   ( اإلنس�ان  م�راقبة حق�وق   ةح�يث س�جلت م�نظم     

 والخدمات الصحية والخدمات األخرى القانوني له النظام  في بغداد بعد سقوط نظام حزب البعث وهو األمر الذي لم يستعّدالشابات
 .97وحتى هذه اللحظة مازالت المساعدات الدولية لمعالجة هذه األمور محدودة. بشكل مناسب

 
 دراسة أجريت في  فق�د آشفت .أآث�ر دق�ة وص�عوبة   ها لك�ونها   عل�ى الش�باب وتبي�ن   المدن�ي ث�ار الن�زاع واالض�طراب       آيص�عب تحدي�د     

ضد ( ع�ن ارتف�اع مع�دالت الخص�وبة لدى المراهقين في وقت االنتفاضة األولى     عل�ى س�بيل الم�ثال     الفلس�طينية المح�تلة     األراض�ي 
تظهر الحاجة و. رة وه�و م�ا ارت�بط بانخفاض سن الزواج لدى الفتيات خالل تلك الفت      1990 إل�ى  1987م�ن   ) االح�تالل اإلس�رائيلي   

 لتح�ري أسباب هذا االتجاه فربما تكون حالة القلق والشك الناتجة عن النزاعات السياسية عامًال  نوع�ية أخ�رى   للق�يام بأبح�اث    أيض�ا 
أن التهديد بالعنف وتعطيل لهذا التقرير ذآر الفلسطينيون ممن ُأجريت معهم مقابالت وقد . يح�ث األه�ل عل�ى ت�زويج أب�نائهم مبكراً         

خ�ر وعواقب أخرى للنزاع الدائر تمثل بعض المعوقات  آعل�يم والخ�دمات الص�حية وع�دم الق�درة عل�ى االن�تقال م�ن مك�ان لمك�ان               الت
 .98الرئيسية لتطوير برامج خدمة الشباب

 
 في نازح ين الجئ أوي مال6.5 يفي لبنان والضفة الغربية وغزة والعراق بحوال القائمة يقدر عدد الالجئين في ظل النزاعات المدنية

بكونها ) األردنن في يمثل الفلسطيني(ون والالجئون نازح يمر بها الالت�ي  وتتس�م أوج�ه الض�عف   . 99الش�رق األوس�ط وش�مال إف�ريقيا     
 االس�تمرار بها  أووف�ي ه�ذا الس�ياق تش�مل ال�تحديات الت�ي يواجه�ونها ع�دم الق�درة عل�ى االل�تحاق بالم�دارس               . اجتماع�ية واقتص�ادية   
 يمثل السكر( غير المعدية األمراض النظيفة وأنظمة الصرف الصحي المناسبة وارتفاع معدل ه ونقص المياوارتفاع نسبة البطالة

ومخاطر أخرى ومباشرة على الصحة ناتجة عن التواجد قرب مناطق )  الدموية والسرطانواألوعيةوض�غط ال�دم وأمراض القلب     
 .ل ما بين الوالدة واألخرى مما يؤثر بالسلب على صحة المرأةآذلك ترتفع معدالت الوالدة وتقل الفترات التي تفص. الحروب

  
بدأت منظمات وقد . الرجال، ويحتجن إلى متطلبات أمنية وصحية معينة من نظرائهن من تتعرض الالجئات الشابات للمخاطر أآثر

الوالدات غير اآلمنة خطر  يعانين من الئيلالغوث اإلنساني وبرامج المساعدات اإلنسانية في االهتمام باحتياجات هؤالء النساء، وا
 الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة االتصالواالف�تقار إل�ى ال�رعاية قبل الوالدة والتعرض لألمراض التي تنتقل عن طريق      

وعلى . سية عن االعتداءات الجنة الناتجوالبدنية النفسية والصدمة غير اآلمن واإلجهاضمرغوب فيه ال والحمل غير اإليدز/البشرية
  فقدد صحتهم النفسية والبدنيةهدهؤالء النساء وغالبًا ما تة  قد تهدد حيااإلنجابيةآ�ل ه�ذه المشاآل المرتبطة بالصحة   ال�رغم م�ن أن    

ة من مياه وطعام ومأوى وأمن فضًال عن جلاع الاألساسيةعلى توفير الحاجات فقط رآزت منظمات الغوث اإلنساني لسنوات عديدة 
 .100بية العامةالخدمات الط

 
ة أن   ناشئ  الدالئل ال  شير وت. ل إفريقيا عالية جدا    قيمة المهاجرين العائدين لبالد الشرق األوسط وشما     و 4-13

يميل المهاجرون    و. بل عليهم أنفسهم آذلك المهاجرين    ليس فقط على مجتمعات   الهجرة المؤقتة تعود بفوائد   
 يحصل المهاجرون العائدون إلى مصر على أجور          فمثًال. المؤقتون إلى الحصول على أجر مرتفع عند عودتهم     

لى    بترآيز أآبر ع     مايلقا توضح هذه النتائج ضرورة    و.101% 38 بحوالي تزيد عن أمثالهم من غير المهاجرين     
على مكاسب المهاجرين وتقلص     آثار مفيدة جدا   هذه السياسات  وربما يكون ل.  تدعم الهجرة المؤقتة  التي السياسات 

وتحفز النمو واالستثمار في األوطان األصلية للمهاجرين من خالل االستفادة من رأس            استنزاف العقول   آثار  
 .  المتمثل في العائدين منهم   يالمال البشر 

 
 )2000( في بالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا العاليمعدل اغتراب أصحاب التعليم : 19شكل 
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 يمثل 2تقدير +) 15عدد سكان (على قاعدة بيانات آوهين وسوتو  بناءالعالي يم�ثل معدل اغتراب أصحاب التعليم      1تقدي�ر   : ملح�وظة 
تر يالتقديرين ديومون ولومومصدر هذين +). 15عدد السكان ( بناء على قاعدة بيانات بارو ولي العاليمعدل اغتراب أصحاب التعليم 

 +).25السكان ) ( 2005(دوآير ومارفوك  من يأتي 3تقدير ). 2004(
 ).2006(وردمان جوبرت ون: مصدرال

 
 محتملة  اتشكل الهجرة من بالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى بالد أخرى مثل دول أوروبا فرص        4-14

 المرتبط بنظام التأمين      السائدويالحظ أن نظام الدفع الفوري . هائلة للمناطق المصدرة والمستقبلة للهجرة 
ال بد لهم من ين الذل ا ثقل في المستقبل آاهل العم  في أوروبا واالرتفاع الكبير في سن السكان قد يُ    االجتماعي 

ووفقًا لمنظمة العمل الدولية يزداد عدد العاملين المحتملين بين       .إعانة المتقاعدين مع زيادة العمر المتوقع للفرد  
  األوروبي   في االتحاد    األعضاء  الـخمس عشرة   يبلغ مليون عامل في الدول     ي على أساس صاف   65 إلى  20سن 

 3.6 عامًا بمقدار  65بينما من المتوقع أن يزداد عدد األشخاص الذين يبلغون   . 2010  إلى 2000عوام ما بين أ
ر جذري في معدالت الخصوبة بأوروبا تصبح    تغيومن ثم ومع افتقار حدوث . 102ين في نفس الفترة الزمنية  يمال

ؤات الديموغرافية لألمم المتحدة     تذهب التنبو.  الهجرة هي الحل الوحيد لتعزيز قوة العمل اآلخذة في االنكماش         
أي ضمان أن آل شخص متقاعد      (مقابل عدد السكان العاملين      آبار السن   إلى أنه للحفاظ على ثبات معدل السكان        

ين    ي عشرة مالنحوإلى  المنطقة  حتاج  ت)  العاملين األشخاص عن العمل يستطيع االعتماد على نفس العدد من    
متوقع أن تزداد القوة العاملة في بالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا           فمن ال وبالتوازي. 103مهاجر في العام  

 آما تمثل أسواق العمل في أوروبا بديالًً جذابًا للشباب في        2025  و2005 مليون بين أعوام   82 بمقداروترآيا 
 . في أوطانهم) الجزئية  الة بطال (ارتفاع نسبة البطالة    بة مقارن بالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا  

 
 العاملة  ييدتواجه البالد الُمستقِبلة للمهاجرين العديد من المشكالت التي تجعل مسألة حرية انتقال األ     4-15

وفي ذات الوقت، تعاني الدول األوروبية من البطالة وافتقار المهاجرين المحتملين      . السياسيصعبة على الصعيد 
يواجه المهاجرون  و.هم داخل هذه المجتمعاتللمهارات المطلوبة وآذا صعوبة االندماج الثقافي واالجتماعي ل   
 ويرجع السبب في ذلك جزئيًا     بصورة متزايدة، من بالد المغرب العربي بصفة خاصة عوائق للهجرة الشرعية  

  االجتماعي  إلى االنطباع السلبي عنهم والمتعلق بعدم قدرتهم على االندماج والمشارآة سواء آان على المستوى     
خر حيث تتوافر لدى الدول   آ وتلعب عملية توسيع االتحاد األوروبي عامال .  الُمستقِبلة لهم الثقافي داخل البالد   أو

 . التي انضمت حديثًا إليه العمالة الماهرة والوفيرة والمستعدة للحصول على أجور منخفضة        
 

في منطقة الشرق األوسط وشمال    المحلى    العمل سوقلةمتكالهجرة الشرعية آوسيلة ل  احتماالت  ُتعد  4-16
 تقليص معدل الهجرة آكل،    حدود االتحاد األوروبي لم ينتج عنه بعدُ   إغالق  إحكام بيد أن .غير مشجعة فريقيا  إ
 .لى الشباب ويصدق ذلك بصفة خاصة ع . ةوييحاول الشباب الهجرة مادامت عوامل الطرد والجذب ق    وف سو

الشباب  فهم  نوعى يتعلق ب ويشعر الشباب في المغرب بضغط من الجيل األآبر للهجرة وذلك بناء على مسح          
شرعية لكنهم يلقون باللوم على البطالة آدافع    اليدرك الشباب آذلك خطورة الهجرة غير و. 104 للهجرة  المغربي

 فرصة   -  رغم خطورتها  - في الهجرة     المغربي يرى الشباب   و".  أنفسهم في التهلكة من أجل الهجرة     إللقاء"

                                                
 .)2004(جوريجي -جوناسون دو سيلفا وسيلفا 102
 .)2002( سيلفا يديوان ونابلي وآوليبالي ود 103
 .)ج 2007(البنك الدولي  104
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أحد    الهجرة  نآهدف أساسي، ويرجع السبب في ذلك إلى حد ما ألية للحرآة االقتصادية وينظر إلى الهجرة    عقوا
في   و. تغيب الحرية مع وجود الفقر ": ايدرك الشباب جيدًا آيفية الوصول إليه  والتي  آسب الرزق استراتيجيات  
 .105"  ألنك فقير التصرف  ال تستطيع حاالت عديدة 

 
فإذا آان    .  والتقاليد الثقافية    األعراف ب بسبمن ناحية أخرى    فرصة الهجرة    الشابة   ُتحرم المرأة  وغالبا ما   4-17

 بعض المغربيات شيروت. نات يجبرن على المكوث في بالده    شاب الشباب يواجهون ضغوطًا للهجرة فإن ال  
ات   لديناميكي  نتيجة  ن األعباء الملقاة على عاتقه   ازدياد إلى تدهور أحوال العائالت وإلى    العالمات ببواطن األمور  

  وباإلضافة   . 106" ل وذلك بسبب هجرة آل الشباباألعما فتيات القرية أن يقمن بكل     يجب على   ".التحيز للنوع  
إلى آل هذه األعراف الثقافية المقيدة والتحيز للنوع االجتماعي تمنع العديد من دول الشرق األوسط وشمال           

ي آل من   فعلى سبيل المثال يشترط القانون ف    . لهجرتهن قانونية  إفريقيا هجرة النساء من خالل وضع عوائق    
، وتفرض آل من األردن    سنة 21ن األقل ممصر والكويت موافقة األب على سفر الفتيات غير المتزوجات     

 على النساء   ا المتحدة قيودً  واإلماراتوالمملكة العربية السعودية واليمن  ) حتى سن الثالثين  ( وليبيا وقطر   وإيران
  107  .المتزوجات وغير المتزوجات  

 
 يتعرضون لالستغالل   ماورببالنفع على الشباب العامل إذا نجحوا في القيام بها      ا دائمقد ال تعود الهجرة  4-18
 ويطلب وآالء التوظيف ".الكفيل  " وفقًا لنظام الحالي    تتم الهجرة لبالد الخليج في الوقت        .أو للبطالة الجزئية  /و

.  حال وصولهم   دون أن يضمنوا حصول المهاجرين على وظائف        "رسوم للكفيل "أحيانًا من المهاجرين دفع     
ك إما العمل ا لين بالديون وبال وظيفة، ويكون لهم االختيار حينذ ثقوهكذا ينتقل المهاجرون إلى بلد المهجر م 

 في العديد     العاملة المهاجرة  ييديضاف لما سبق أن األ  و.108لين بالديون ثقبشكل غير قانوني أو العودة لبالدهم م 
 العاملة من الشرق    يديتستخدم البالد المستوردة لأل  و. لمضيف  قد ال تحظى بالحماية في البلد ا       من الحاالت 

 وبخاصة   ي مؤقتة ال تحمى العاملين وفقًا لقانون العمل المحل  ااألوسط وشمال إفريقيا على سبيل المثال عقود  
  األحيان  أخيرًا يصعب في الكثير من      . تضع هذه الحالة المهاجرين في موضع ضعف       و. ةاهرمال العمالة غير  
وبافتراض هجرة شاب  . هاجرين بصفة خاصة على وظائف تتفق مع مستواهم التعليمي والمهاري  حصول الم

مصري حاصل على شهادة الماجستير للواليات المتحدة األمريكية فإن فرصته في الحصول على وظيفة تحتاج               
ل شتى تفسر هذا  وبينما تتوافر عوام . )لشاب هندي الجنسية % 80مقارنًة بفرصة تبلغ    (%49لمهارته ال تتعدى 

 واألآثر من ذلك نوعية   ، في ذات الوقت مسائل آثيرة متعلقة بمعادلة الدبلومات والخبرات   ُتثار   ،الفرق
 .109التوظيف 

 
 الصحيحة للشباب والمتعلقة بخيارات الهجرة المتاحة أمامهم     واإلرشاداتيجب توفير المعلومات  لذا 4-19
، وآذلك مخاطر الهجرة غير الشرعية األمر الذي يوفر لهم          )يًاعلى سبيل المثال داخل البلد وداخل المنطقة ودول     (

يمكن أيضًا الحد من مسألة تهريب العمالة و.  وآمنةسليمةواعية و قرارات  اتخاذدراية أآبر ويساعدهم على 
توفير    و الجرائد   وإعالنات الشباب بفرص الهجرة من خالل المعارف الشخصية        إغراء  تحدث عن طريق   والتي
 .110خطط  عليها هذه ال تنطوي التي يقة عن المخاطر  علومات دقم

 
وفي نهاية األمر تختلف مسألة تشجيع الحكومات للهجرة وتسهيلها للراغبين فيها باختالف السياق ونوع              4-20

  الثانوي على قرار السفر للخارج عوامل مثل ما إذا آانت الحكومة تمول التعليم      آما يؤثر.الهجرة محل النظر 
 وما إذا آانت الهجرة من ،انت تحويالت العاملين في الخارج تغطي آل الخسائر المحتملة     وما إذا آوالعالي،

يجابيات والسلبيات الناتجة عن        األوزان النسبية لإل   فإن  ومن ناحية أخرى    . شأنها أن تخفف التوتر في سوق العمل    
شباب ظاهرة اقتصادية    يتضح من آل هذا أن هجرة ال   و. الهجرة قد تختلف على المستويات الفردية والوطنية     

 . قطريال بحث المزيد من ال واجتماعية مهمة في بالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا تستحق    
 

 :مجاالت لمزيد من البحوث 
انتشار تيار الهجرة        مدى حجم هجرة الشباب في بالد الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومدة الهجرة و          . 1

 . العائدة

                                                
 .)ج 2007(لبنك الدولي ا 105
 .)ج 2007(البنك الدولي  106
 .)2005(ماآنزي  107
 .)2004(منظمة العمل الدولية  108
 .)2005(وآخرين ماتو 109

 .)2006(البنك الدولي  110
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 تواجههم  التي المهاجرين غير الشرعيين من الشباب ونوع المشاآل        عدد (نطاق الهجرة غير الشرعية     . 2
 ).  وإلخمن حيث التعليم والتوظيف والصحة  

 . دور الشباب والعالقات العائلية في تشجيع ومساندة الهجرة  . 3
أي سبل التمويل المالي آقيد محتمل على          ( وعالقته بهجرة الشباب    المالي الحصول على التمويل     . 4

 ).وخيارات أآثر مخاطرة   شرعية ال جرة الشرعية في مقابل الهجرة غير      الهجرة أو اله 
 . هجرة على الشباب المهاجر   لل  يالمكاسب وتأثير رأس المال البشر  . 5
 .  في الوطن والدول المستقبلة للمهاجرين    واألطفال تأثير الهجرة على النساء   ومدى . 6
 . الوطن والبالد المستقبلة للمهاجرين    تفيد  والتي الهجرة   إلدارةالسياسات والبرامج الفعالة   . 7
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 ةالمحافظة على الصحة وتكوين أسر .5
 . "ستمر معاناة السكان  عالية الجودة ت  غياب الخدمات الصحية  في "

 أصوات الشباب) اليمن،  رجل من تعز ه،عبد( 
 

ول تيسير الحصومن ثم تعتبر مسألة . المتعلقة بالصحة على شباب المنطقة لقضايا  تؤثر مجموعة من ا 5-1
للشباب مسألة " صديقة"ة وجعلها المحروم الفئات   ضعف  الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية وبخاصة أل     على

 المتعلقة لقضايا تشمل او.  طويلة على طريق تحسين الحالة الصحية لهم  طمن شأنها أن تساعد في قطع أشوا
والصحة النفسية وتأثير العنف        ) يدزاإل/بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية         (اإلنجابية  الصحة   :بالصحة 

ي    والتدخين وتعاط  ت الوصول إلى أماآن االستجمام ومضغ القا  وإمكانيةوصحة األم  ) 11اإلطار  انظر (
كثير من    معالجة ال  بصفة خاصة  وتصعب .  وإلخ المخدرات ومشكالت التغذية شاملة الحمية وممارسة الرياضة  

في قوانين األحوال      التفرقة القائمة على أساس النوع االجتماعي         مذآورة أعاله بسبب أمور مثلهذه القضايا ال 
وتشريعات قانون العمل غير المناسبة والعقوبات االجتماعية والجنائية للعالقات الجنسية التي تحدث                الشخصية 

 .111خارج منظومة الزواج فضًال عن البيئة االجتماعية المتحفظة       
 

 احة والفرص الثانيةشباب معرض للخطر، الفرص المت: 11اإلطار 
 112حالة الضفة الغربية وغزة:  والشباباألطفال للنزاعات وأوضاع الالجئين على واالجتماعي النفسيالتأثير 

والسلطة الفلسطينية صرحت منظمة   والمنظمات غير الحكوميةاألآاديميةاستشهادًا بالدراسات والمسوح التي أجرتها المؤسسات 
فية أآبر وتغيرات في عاط والشباب يعانون من مشاآل األطفالين الفلسطينيين يعتقدون أن شدار ال بالمائة من75أن باليونيسيف 

 األطفال بين اإلجهاد النفسي من  صورة أآثر شيوعاتعتبر المشاآل المتعلقة بالنومو.  مقارنًة بالعام السابق2005السلوك عام 
 والشباب يعانون من األطفال أن  إلىر الدراساتشيتو.  غير المنتظماألرق والنومو الليليوتشمل الكوابيس والتبول . والشباب

 بأبويهم في حين ن حتى سن الخامسة ويلتصقواألطفال ي فيبك،أعراض نفسية جسدية مثل الصداع وتقلصات المعدة ومشاآل جلدية
 من السلوك الذي 18-13الشباب سن يعاني و. على العدوانية والعصيان آسبيل للتعبير عن الخوف والقلق 12-6يعتمد األطفال سن 

ووفقًا لهذه الدراسات يرتبط هذا .  أو التحول إلى العدوانيةاالنطوائي والسلوك واإلحباط بالعجز واإلحساسينطوي على الخطر 
73في ية مشاآل النفسهو السبب الرئيس لل لصوت الرصاص والقنابل متكرربينما التعرض ال،  مباشرًة بالنزاع الدائرالنفسي اإلجهاد

 46 في ا والتعرض المباشر للنزاع دوريونمشاهد العنف في التلفزرؤية  آذلك تلعب . المتأثرين بذلك والشبابمن األطفال% 
 . بالمائة للشباب27 و لألطفالحاالت البالمائة من 

 
 في مجال الصحة خالل العقود الثالثة      ةملحوظحسينات   تال إفريقيا  الشرق األوسط وشم  بلدانحققت  5-2

 انخفض  .صحيةونتائج  حياة أسلوب تحديات أخرى تمنع الشباب من االستمتاع ب  عدة ، وإن ظلت هناكاألخيرة 
وانخفضت نسبة    .  من القرن العشرين  اتي الثمانين في إجمالي معدل الخصوبة بشكل ملحوظ في العديد من الدول    

وبالرغم من آل ما ). 20شكل ال ر انظ (إفريقيا  في الكثير من دول الشرق األوسط وشمال  الرضع الوفيات بين  
من دول الشرق األوسط وال يزال عدد . ةالشباب تظل غير مشجع تطور تحقق فإن النتائج الصحية المتعلقة ب     

 المخدرات وممارسة   يلخطر مثل تعاط  المعرض ل ي سلوك الشباب   ف يرب آارتفاع  من  يعاني   إفريقيا وشمال 
بما في       الجنسي االتصال  لتي تنتقل عن طريق      ا األمراض تقال    وآالهما قد يؤدى إلى ان  .منآالجنس بشكل غير    

 لمجموعة من العواقب األخرى المتعلقة بالصحة والحياة        باإلضافة  . اإليدز /ذلك فيروس نقص المناعة البشرية  
  تأخير سن الزواج بالنسبة للفتيات أن     التقدم في  لما سبق ورغم باإلضافة  ظ أيضًا  ُيالَحو. االجتماعية واالقتصادية  

.   بمسائل تؤثر على صحة األم والطفل    ات بالذات  يتعلق الحمل لدى المراهق    و.يزال مرتفعاً   معدل الخصوبة ال
 خاصة في مصر واليمن وهو ما يؤثر بالسلب أنحاء المنطقة أخيرًا تظل حاالت ختان اإلناث منتشرة في بعض    و

 .  على صحة األم 
 
 

  2004 -1960المتوقع عند الوالدة  العمر ومتوسط الرضع وفيات ومعدل الخصوبة معدل: 4 شكل
 )امرأة تضعها آل التيعدد المواليد (معدل الخصوبة اإلجمالي . أ
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 )2005(مؤشرات التنمية العالمية : المصدر

 
 والوسائل األخرى التي تشغل وقت الشباب في حالة من  األنشطة التي تقترن بعدم توافر  تتسبب البطالة 5-3
ويصف أحد الشباب المغاربة األمر        . سلوك ينطوي على الخطر    لدى الشباب، األمر الذي قد يشجعهم على    لكسلا

ة ومراآز الشباب    ووسائل شغل وقت الشباب فضًال عن عدم توافر المرافق الرياضي  األنشطةإن غياب : "تيآاآل
 ببعض الشباب إلى   ي تؤدالتيهذه العبارة ال تقف على آل العوامل . 113"تدفع بالشباب نحو تعاطي المخدرات 

. نطوي على الخطر وإن آانت تقدم بعض التفسيرات وتفتح الباب أمام مجاالت أخرى للبحث والتدخل                يسلوك 
ندرة فرص العمل والتي ترتبط في حد ذاتها        ) 2003حدة األمم المت ( المتحدة عن شباب العالم   األممتقرير  حدد يو

وأخيرًا فقد تؤدي الهجرة   . التجاري  في الجنس   الفقيرات   الرئيسية النخراط الفتيات  األسباببمستوى التعليم آأحد 
 الذين يجدون أنفسهم بعيدين   إلى دفع الشباب )  للبطالة في أوطانهم آما سبق وأسلفنا   التي يراها آثيرون بديالً  (

  األحوال في جميع و. المزيد من سلوك ينطوي على الخطر  اقتراف  نحوعن عائالتهم وتقاليدهم وأنظمة دعمهم
) مثل البطالة التي ترتبط في حد ذاتها بالتعليم والفراغ بوجه عام والهجرة          (فإن عزل الشباب من أحد المجاالت    

 . صحة في هذه الحالة  له تداعيات واضحة على المجاالت التنموية األخرى للشباب شأن ال       
 

.    مليون مدخن في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا  40يوجد أآثر من . يتجه الشباب للتدخين مبكراً  5-4
آما ينبغي أن تؤخذ ظاهرة عودة     .  سنة25وآما هو الوضع في مناطق أخرى يبدأ معظمهم بالتدخين قبل سن     

وتبين الكثير من الدراسات     .  في المنطقة  قلق خين بعين ال  آوسيلة من وسائل التد ) النرجيلة   (انتشار تدخين الشيشة  
 تدخين السجائر آما    أضرار مع ه المحتملة من التدخين المستمر للشيشة تتشاب    األضرار  التي أجريت في مصر أن    

 .114 الثقافة السائدة على تدخين السجائر       ن ال تشجعه الئي ال باتاشعلى ال  متزايًدا   اأن لها أثر 
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 آواحدة من المخاطر الرئيسية   -  يبدأ في سن الشباب والذي-ات ة مضغ القوفي اليمن سجلت مشكل 5-5

 . 115 سنة24 و 16 في سن المراهقة ما بين سن  تيبدأ اليمنيون مضغ القاووفقا لألدلة الحديثة  . على الصحة 
صيل  هم المحا  من أ تعد القايو.  بصفة منتظمة تة من النساء القا   بالمائ  33 و بالمائة من الرجال     72يستخدم و

ثار ضارة بالصحة لها عالقة بسوء         آويترتب عليه   . يمحل  بالمائة من إجمالي الناتج ال       6في اليمن وتمثل    النقدية 
 .  وارتفاع ضغط الدم والسرطان  األسنانوأمراض  المعيشية  لألسرة ئي من الغذا األم اعدان واألطفال التغذية عند 

 
 آشف .ن المشاآل الصحية واالجتماعية  بعدد م) خاصًة عن طريق الحقن   ( المخدرات  ييرتبط تعاط  5-6

 همملالذين ش  بالمائة من الشباب   6 المخدرات في خمس محافظات بمصر أن      ي المسح الذي أجري حول تعاط  
 المخدرات يتجهون    مستخدمي بالمائة من  16وبينت دراسة أخرى غير ممثلة أن      . المسح تعاطوا المخدرات  

 بالمائة من إجمالي تعداد السكان يستخدمون         2ان إلى أن   أشارت دراسة في إير  و .116 بطريق الحقن   للتعاطي 
 بالمائة من المستخدمين يتعاطون المخدرات بطريق الحقن     18 إلى 10 إلى أن  باإلضافة ، هذا واألفيونالهيروين 

  دور يو. من إجمالي عدد السكان % 0.04  إلى 0.02مما يعنى أن متعاطي المخدرات بطريق الحقن يمثلون     
 مما يعنى أن معظم  ) سنوات7بزيادة أو نقصان    ( سنة 22 حول  المخدرات   يفي بداية تعاط    األعمارمتوسط 
 المخدرات بطريق الحقن باقتراف سلوآيات         ييرتبط تعاط  و.  المخدرات بطريق الحقن من الشباب       ونتعاطالذين ي 
جين الجنس      المخدرات المتزو  متعاطي حيث مارس نصف الخمسين بالمائة من      المخاطر   على الكثير من   تنطوي

 قبل    متزوجين الجنس  ال المخدرات غير   متعاطي بالمائة من نصف   70 ومارس ،خارج إطار العالقة الزوجية   
 .117 بالمائة مع العامالت في البغاء  74 منهم الزواج،

 
 فمع اتجاه الفتيان والفتيات      .ترتبط ممارسة الجنس بشكل غير مأمون بعدة مشكالت صحية واجتماعية 5-7

ظ امتداد   ارس وتأجيل الزواج والبلوغ المبكر الراجع في جزء منه إلى التغذية الجيدة ُيالحَ    لالستمرار في المد
قد يمارس الشباب الجنس في تلك      و. البلوغ في معظم دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا   بدايات فترة المراهقة و 

 االتصال الجنسي والحمل         المنقولة بطريق األمراض لمخاطر    خارج إطار الزواج مما يعرضهم    الممتدة  الفترة  
 من رجال    ن أيضًا خاصة في حالة زواجه    األمراض  وقد تتعرض الشابات المتزوجات لهذه   . مرغوب فيهال غير 

 .  أخريات بعد الزواج شريكات أو يمارسونه مع/وقبل  من  سنًا مارسوا الجنس  نأآبر منه
 

وس نقص المناعة   فير و المنقولة عن طريق االتصال الجنسي         باألمراض  اإلصابة  يقل معدل  5-8
 األخرى، إال أن عدد      بالمناطق  نسبيًا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك مقارنًة       اإليدز /البشرية

 بفيروس نقص المناعة البشرية  اإلصابةتقل نسبة و .يع في ازدياد سر  اإليدز بمرض اإلصابة حاالت التبليغ عن  
 بالمائة   0.3قيا مقارنًة بمناطق أخرى حيث تظل النسبة     ين في دول الشرق األوسط وشمال إفري  راشدلدى ال

 ممارستها على المخاطرة مثل متعاطي المخدرات بطريق الحقن         تنطوي التي ويظهر ترآزها في المجموعات  
يمكن االعتماد عليها بالنسبة لتلك     ثوق بها و ، وال تتوافر بيانات مراقبة مو  اءوالعاملين في البغاء والسجن   

  ة بالضرور  ي ال تعناإلصابةوُيالحظ أن قلة . لإلصابة    الحقيقيم فال يمكن التأآد من المستوى المجموعات ومن ث
  مطلع منذأضعاف سّتة تقريبًا  اإليدزخطر حدوث وباء فقد ازدادت نسبة الوفيات بسبب مرض انخفاض  
 تتراوح أعمارهم   من الشباب الذين بهذا المرض  آما أن نصف المصابين الجدد    .  من القرن العشرين  التسعينيات

 وبالرغم من الدور الذي لعبته القيم االجتماعية     .118الجنسي   مع بداية فترة النشاط سنة أي 24 إلى 15ما بين 
شار السريع لمرض فيروس نقص المناعة        تفي الحد من االن    والثقافية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا     

 وتتضمن تلك العوامل  .دوى بصفة خاصة بين الشباب اإليدز ساهمت عدة عوامل في زيادة نقل الع /البشرية
 ومشاآل األمن ، والنزاعات المدنية  ، واعتبار المرض وصمة عار  ، والصمت، والبطالة ،ارتفاع نسبة الهجرة  

 . تعطل قدرة الحكومات على التصرف بفاعلية       التي
 
ها   نلكيقيا، و في معظم دول الشرق األوسط وشمال إفر  على األقل    إلى حد ما األمهاتتحسنت صحة  5-9

والتي    -  األمهاتتساعد بيانات الوفيات بين      و.  في بعض أجزاء المنطقة   األمهات لصغار   ا  رئيس ياتمثل تحد  تظل 
منطقة الشرق  مقارنة   في توضيح أن -   النساء على الرعاية الصحية    تقدير سهولة حصول غالبًا ما تستخدم في  

يوجد آذلك تفاوت واضح بين    و). 21شكل الانظر   (ولى  هو لصالح األ  المناطق األخرى  ب األوسط وشمال إفريقيا  
تظل المعدالت في آل من جيبوتي واليمن والمغرب مرتفعة، واستطاعت و). 22شكل الانظر (دول المنطقة 
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 والدة ناجحة وذلك عن طريق    100000 حالة وفاة بين آل     84 إلى  األمهاتمصر أن تخفض معدل الوفيات بين    
االستعانة   زيادة   ساعدت على الحد من عملية الوالدة في المنازل و  والتي اآلمنة األمومة استراتيجيات   يتبن

بالمساعدة الطبية في الوالدة واستخدام خدمات الرعاية الصحية لألم والرعاية الصحية في مرحلة ما قبل                
 .الوالدة

 
العائالت بشكل يالحظ آما هو الحال بالنسبة للتعليم ورغم تحسن المؤشرات الصحية المتعلقة بتكوين    5-10

ية والصحية في األردن    سكانآشفت المسوح الو. فقراء ال بين الفقراء وأمثالهم من غير   ا آبير اآبير أن هناك فارق 
يتعرضون للوفاة قبل      من السكان   % 20من فئة أفقر    الذين يولدون ألسر   األطفال  والمغرب ومصر واليمن أن  

من   % 20من فئة أغنى  الذين يولدون ألسر فس السن األطفال في ن   سنوات بمقدار الضعفين عن  5بلوغ سن 
 من سوء التغذية أربعة أضعاف أآثر من من السكان% 20من فئة أفقر  واألطفال األمهات يآما تعان. السكان

 . 23شكل ال بين الدول آما يوضح  إضافية هناك فروق  و. من السكان% 20فئة أغنى 
 

 2000 -) والدة حية100000لكل ( نسبة الوفيات بين األمهات : 21شكل ال
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 ).د 2007(الدولي  البنك :المصدر 

 
 تتوازى مع البلدان      تكادوالتي -وفي ظل وجود هذا التباين تحجب المؤشرات المجملة لصحة األسرة         5-11

يعد و.  تشكله الظروف الصحية غير المالئمة على الشباب الفقير  الذيمدى التهديد  - األدنى ذات الدخل المتوسط
من مصر   في آلمن السكان% 20 فئة أفقر من دون سن الخامسة واألطفالبة الوفيات بين الرضع متوسط نس

 بالرغم من آونها منطقة ذات مؤشرات صحية أضعف بوجه     آسيا من متوسط النسبة في جنوب أوالمغرب أسو
 في     من السكان %20فئة أفقر    من  األطفال يقارب معدل الوفيات بين     وفي حالة أخرى توصف بأنها األشد     . عام

 .119 العالم  في يعد واحدًا من أعلى المعدالت  والذيفريقية  اليمن ما هو عليه في جنوب الصحراء اإل   
 

ي ينتمين إلى    ئ الالاإلنجاب بوضوح بالنسبة لفئة النساء في سن واألمهات لألطفاليظهر نقص التغذية  5-12
نخفاض الوزن بين المواليد لما يزيد على     نتشر معدل اوي .صحاب الدخل المنخفض وسكان المناطق الريفية  ة أفئ

ويعزى انخفاض وزن المواليد إلى تدني الحالة     .  بالمائة في آل من مصر والعراق ولبنان وسوريا واليمن10
الطول   تزداد حالة انخفاض وزن المواليد بين األمهات القصيرات   و. الصحية وسوء التغذية لدى النساء الحوامل 

 واإلصابة وتزداد معها نسبة الخطورة من موت الجنين بسبب سوء التغذية ،بفقر الدموسوء التغذية بوالمصابات 
 بالمائة فقط من األمهات في بلدان الشرق        50تقوم و.  المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري    باألمراض

بيعية   وتقل فترة الرضاعة الط      فقط، عن طريق الرضاعة الطبيعية     ن صغارهبإطعام األوسط وشمال إفريقيا  
آما تتأثر الرضاعة الطبيعية بعدة عوامل سلبية ترجع    . يةحضر تدريجيًا في معظم الدول وبخاصة في المناطق ال    

  واألطفال  مرض فقر الدم شائع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بين النساء      و. إلى معتقدات وتقاليد مختلفة  
ل   ثمتوت. كويت والضفة الغربية وغزة   في ذلك آل من مصر والوتستويبغض النظر عن مستوى دخولهم،  

قصر فترات المباعدة بين        و لمرض فقر الدم عند النساء في الخصوبة العالية           المسببةعوامل الخطر   بعض 
 .  المتعلقة بالتغذية رفة غير متوازن ونقص المع  غذائي المواليد وسوء الرعاية الصحية لألمهات وتوافر نظام   
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 .2000لوفيات بين األمهات في عام معدل امنظمة الصحة العالمية، و المتحدة للسكان األممصندوق وف اليونيسي: المصدر

 
 هي الحمل والوالدة على مخاطر صحية أعلى بشكل عام بالنسبة للفتيات في سن المراهقة عما          ينطوي 5-13

ة خاصة بين الفتيات الفقيرات في المناطق الريفية والالئي                 عمر وبصفال ات من ي عليه بالنسبة للنساء في العشرين    
ثبت بالدليل   و .يعتبر سن المرأة في حالة الوالدة األولى عامًال مؤثرًا في وزن المولود          و. عانين من سوء التغذيةت

تلد األم المراهقة في    ف.  المولودين ألمهات صغيرات في السن يعانون من مشاآل صحية ملحوظة األطفال أن 
 أطفاًال أصغر حجمًا من أمثالهم المولودين ألمهات مكتمالت البلوغ وحاصالت على نفس النوع        هارحلة نموم

في الحصول على      النامي   وبين جنينها  هفي نموالمراهقة   ويرجع ذلك إلى التنافس بين جسم األم     ،من التغذية
أسرع قبل البلوغ آما   أفضل على تغذية الفتيات الحاصالت    تنموو.  الوظيفي للمشيمةاألداءالغذاء وآذلك ضعف 

ء ومن ثم يبطال ونموالعانين من سوء التغذية  تي ئ من الفتيات الال  ن قبل غيره  نيحدث الحيض األول لديه 
 تعانين من قلة   يونظرًا ألن نمو الفتيات المراهقات الالئ    . األول أطول بعد تـأخر الحيض   ايستغرق نموهن وقت

 . اآتمال نموهن لعرض الفتيات للحمل قب    تتد الوزن يستغرق مدة أطول فق
 

 والموت بسبب الوالدة أآثر من النساء في اإلعاقةتتعرض األمهات في سن المراهقة لخطر  5-14
.   لزواج المبكر   إلى ا   ثلث الوفيات بين األمهات في اليمن بشكل مباشر         سببرجعيو .120عمر الالعشرينيات من  

آما يشير إلى أن     .  مرة واحدة على األقل    أنجبن   19 إلى  12ن سن  بالمائة من الفتيات بي    12يشير المسح إلى أن   و
 بالمائة من الفتيات في عمر     2 وآان . في طفلهن األول   بالمائة من النساء تحت العشرين إما أمهات أو حوامل  16
 على بيانات      تتضاعف هذه النسبة بناءً  و. أمهاتعامًا أصبحن      16 بالمائة من الفتيات في عمر      6 وعامًا   15
آما تزداد نسبة    .  سنة18 بالمائة للفتيات في سن      29 الخدمات البشرية في آل سنة تالية حتى تصل إلى            إدارة

 14( عليه في المدن هيعما )  بالمائة17( في سن صغيرة في المناطق الريفية   لألطفالالفتيات المنجبات   
 ). بالمائة

 
  

                                                
 .)2007(وآخرون دي جونج  120
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 )من السكان% 20فئتي أفقر وأغنى النسبة بين (تفاوت مستويات نتائج الصحة في بلدان معينة  -23شكل ال
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تحت تايفولا لدعم
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لكل لافطألا ددع
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 .)2006(إقبال : المصدر
 
تكون النساء و. األجيال  خر وهو خطر انتقال الفقر بين     آ مهم ر الحمل المبكر على خط  ينطوي 5-15

 وخدمات   ة األسرمينظآيفية تحول المتزوجات في سن المراهقة عرضة للعزلة االجتماعية ونقص الخبرة      
  ن آبر منهأ خاصة إذا آان األزواج  ن القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بصحته    ن، آما تنقصهنجابية اإل الصحة 

تكون الفتيات المراهقات الفقيرات      و.  المبكرلإلنجاب   من المجتمع  ضغًطاتواجه النساء أيضُا    و. في السن بكثير 
 من الفقراء   األطفال تتأثر صحة    آما . الغنيات من  نته ثالثة أضعاف مثيال  واإلنجاب  في المغرب عرضة للحمل   

 .121طبيب مدرب رعاية بسبب والدتهم دون
 
بينما أفاد ارتفاع سن الزواج النساء آثيرًا حيث حد من المخاطر المرتبطة بالحمل والوالدة المبكرين،                    و 5-16

 مليون فتاة في 1.6 حواليتزوجت فقد  . المبكر واإلنجابال يزال يشيع في بعض المجتمعات الزواج والحمل 
 طفل ألمهات   900000 حوالي ، ويولد في آل عام   سنة20دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا قبل سن   

.    في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا لوقوع الزواج المبكر    اتترجع الخصوبة العالية للمراهق  و. مراهقات
 بالمائة   40ر من ثزوج أآويت.  سنة24 بالمائة من النساء المتزوجات في اليمن وُعمان تحت سن     60أآثر من و

 في اليمن وُعمان وليبيا ضعفين        اتيزيد معدل الخصوبة لدى المراهق و.  سنة20من النساء في مصر قبل سن   
 . عن المتوسط العالمي 

 
 

 القدرات : 12اإلطار 
 بالحفاظ على الصحة وتكوين أسرمعلومات وإرشادات تتعلق 

 الوصول للمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة إلمكانيةسية بافتقار الشباب  عليها العالقات الجنتنطوي التيتزداد المخاطر 
 ن يشترآوولكنهم . خبرات الشباب المتعلقة بالزواج والحمل والوالدة بدرجة آبيرة عبر المنطقةتباينتو. واإلنجابيةالجنسية 

آل من إيران وتونس خطوات رائدة أخذت وقد . واإلنجابيةصحيحة عن الصحة الجنسية  آثيرة وفي احتياجهم لمعلومات
 .تهم ورغم ذلك تفتقر المنطقة لاللتزام السياسي والقدرات المؤسسية للقيام بذلكاللوصول للشباب والتعرف على احتياج

 
.  بخاصة عندما يتعلق األمر بالشبابواإلنجابحول مشكالت الجنس الواعية تضر المحرمات الثقافية بجوهر المناقشات 

                                                
 المرجع نفسه 121
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 ومع االعتقاد بأن المناقشات المفتوحة حول ،من مدى أهمية عذرية الفتيات قبل الزواج بالنسبة للمجتمعينجم الصمت و
 قد تشجع الشباب غير المتزوج على ممارسة الجنس قبل الزواج، وهو األمر الذي تدينه المنطقة واإلنجابالصحة الجنسية 

 .  بشدةآلها
 

 يشبعوا عالقتهم لكيباب اجتماعية أو مادية إلى أنواع غير شائعة من الزواج قادر على الزواج ألسالقد يلجأ الشباب غير 
 . 122 عند المسلمين الشيعةؤقتزواج المال، مثل ترتيبات الزواج العرفي في مصر أو أو ديني/و قانونيالجنسية في قالب 

يحرم و. شبابالذه الظواهر بين  ال توجد بيانات عن مدى انتشار ه،وبالرغم من أن هذه الممارسات أضحت ظاهرة اجتماعية
الشباب في عالقات جنسية العديد من األزواج  ويدخل .ة من الزواج ويرفضها رغم قانونيتهاتقليديالمجتمع هذه القوالب غير ال
 غير الحمل، وهو ما يعرضهم لمخاطر اإلنجابية عن المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة وانتيجة لذلك دون أن يتحر

 . تنتقل عن طريق االتصال الجنسيالتي باألمراض واإلصابةفيه المرغوب 
  

يمكن أن يتصل الشباب و. المزيد من المعلومات أمر مفيدتوفير يرى الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن 
الشباب في منطقة ا آان معظم  ولّم. التي يتجمعون فيهاببرامج التربية الجنسية من خالل المدارس والمؤسسات األخرى

 فيجب عدم تفويت تلك الفرصة ومنحهم المعلومات ، آما سبق وأسلفنا،الشرق األوسط وشمال إفريقيا من طالب المدارس
 اإلنجابيةأدخل عدد محدود من البلدان نماذج للتربية ومع ذلك .  والجنسية في المدارساإلنجابيةالصحيحة عن الصحة 

 . وحديثًا البحرين،وطنية مثل الجزائر وإيران والمغرب وتونسوالصحية في مناهجها المدرسية ال
 

 مثل اإلنجابية إلى ما تقدم يشغل بال الكثير من الشباب مشكالت أخرى متعلقة بالصحة واألسرة أبعد من الصحة باإلضافة
أن فمن األهمية بمكان  ومن ثم. إلخ والتغذية  والمسكرات المخدراتوتعاطي واإلعاقةالصحة النفسية خاصة في إطار النزاع 

يعتقد الشباب في األردن بين و. الخدمات المتعلقة بهذه المشكالتآيفية الحصول على  عن  وتوجيهات الشباب معلوماتيتلقى
 .123 فقط ومن ثم لن يرحب بهم هناكواألطفال على سبيل المثال أن المراآز الطبية معنية بخدمة األمهات 24 إلى 10سن 

 
 مشكلة رئيسية في منطقة الشرق    واألحداث ينراشد معاملة الشباب من جانب ال  إساءةتعد مسألة  5-17

مسح في األردن أن ثلث الشباب محل المسح تقريبًا أبلغوا عن تعرضهم      وجاء في . األوسط وشمال إفريقيا 
رًا    تعد أيضًا مشكلة سوء المعاملة القائمة على أساس النوع االجتماعي مصد  و .124ة من عائلتهم البدني لإلساءة

ة من مجموع الجرائم المبلغ عنها عام      بالمائ  11 األردن االعتداء الجنسي في      معدل بلغوقد  . للقلق في المنطقة  
 ومثلت ثلث جرائم  ، بالمائة23، وبلغ معدل جرائم الشرف ضد الفتيات المراهقات والنساء صغار السن   1995

 . القتل تقريبًا خالل هذه الفترة   
 

 2004 في عام 19 � 15 بين سن امرأة 1000لكل معدل المواليد : 24 شكلال

 سنوت رئازجلا ناريإ تيوكلا ايروس برغملا رصم نامع نميلا
 

 .)2006 (الدوليالبنك : المصدر 
  

، موزعة على فئات من  الحوامل أو األمهات19-15سن في المغربيات  النسبة المئوية للمراهقات: 25شكل 
 من السكان% 20

                                                                                                                                       
 ,)2007 ( وآخروندي جونج 122

 .)2002(منظمة الصحة العالمية  123
 .)د 2003(البنك الدولي  124
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9.2
9.8

8.6

3.22.6

 ةئف20 %رسألا نم
 رقفألا ةيشيعملا

 ةئف20 %رسألا نم
 ةيناثلا ةيشيعملا

 ةئف20 %رسألا نم
 ةثلاثلا ةيشيعملا

 ةئف20 %رسألا نم
 ةعبارلا ةيشيعملا

 ةئف20 %رسألا نم
ىنغألا ةيشيعملا

 
 .)ج 2007 (الدوليالبنك : المصدر

 
  فأغلب  .لدان برغم اإلدانة الدولية والحظر الحكومي يظل ختان اإلناث مشكلة رئيسية في بعض الب  5-18

س   يماَرو. اإلجراء  هذه الممارسة آما تعرضت معظم النساء في مصر لهذا  ينظرون باإليجاب إلى     المصريين  
ختان اإلناث على نحو ضيق على سواحل شبه الجزيرة العربية بما في ذلك اليمن وُعمان والمملكة العربية          

ترجع جذور ختان اإلناث إلى التقاليد المحلية بعيدًا           و. في إسرائيل    اإلثيوبيين المهاجرين   وآذلك لدى ،السعودية
 .  أو الديانات األخرى   اإلسالميعن معتقدات الدين 

 
 مدى انتشار ظاهرة ختان اإلناث وسلوآيات السكان تجاه هذه الممارسة: 1جدول 

النساء المؤيدات % 
 لختانلعملية ا

ئي تم الل النساء ا%
 نهنختا

  

 مصر   
 السن  عام15-19 98 85
   عام20-29 98 83
   عام30-39 96 80
   عام40-49 97 81
 اإلقامة حضر 94 70
 ريف 100 91
 التعليم بدون تعليم 99 93
  ابتدائي وإعدادي 98 77
  حاصلون على الثانوية 90 57

 اليمن   
 السن  عام15-49 23 
  حضر 26 
  ريف 22 
  يةساحل 69 
 اإلقامة جبلية 15 
 منطقة شبه إقليمية هضاب وصحاري 5 

 .) د2007(البنك الدولي : المصدر
 

 :مجاالت لمزيد من البحوث
 األمراضو اإلنجابيةث�اره عل�ى الص�حة    آوعالق�ته بالق�درة المادي�ة والمه�ر و      س�ن ال�زواج ب�ين الش�باب،        -1

 .لخوإآسب الرزق  والتي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي
 . االستجمام المتاحة للشباب خاصة الشاباتإمكانية -2
 . المخدرات والكحولياتتعاطي وإدمان -3
 . بين الشبابواإلصابة للموت يق آسبب رئيسحوادث الطُر و رعونة القيادة-4
 .اإلجهاضانتشار  مدى -5
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  والشاملة الواعدة القطاعية-الشباب عبر سياسات .6
 
  . والفرص التطلعات لتحقيق نوع من االتساق ما بين     المنطقة   شباب ةينبغي إعادة النظر في أجند      6-1

ات وطاقات الشباب في منطقة الشرق األوسط    طلع  بين ت  واضحأوضحت الفصول السابقة أن هناك عدم اتساق   
حقق شباب المنطقة    وقد . وشمال إفريقيا والفرص المتاحة لهم عبر مراحل التحول واالنتقال والمجاالت المختلفة           

 وذلك على سبيل المثال    االجتماعي  النوع تضمينو الصحية   نتائج  واليالتعليم التحصيل   ة في مجال آبيرسب مكا
من عملية اتخاذ القرار         الشباب  ًا ما يتم استبعاد آثير و،بيد أنه يواجه في ذات الوقت تحديات هائلة     ، ال الحصر 

دائمًا   قصارى القول إنه   و.  حياة ناجحة ومستقلة   ما يعوق تمامًا قدرتهم على بناء أسرهم وأن يحيوا   مفي المجتمع  
 . مهم للمستقبل مع الفرص المتاحة لهم أحالهم ولا آمما تتعارض 

 
 وتشمل السياسات   مستوى السياسات من خالل العديد من القنوات   ى يمكن معالجة مشكالت الشباب عل  6-2

والخدمات االجتماعية وتطوير البنية      الوطنية والسياسات التعليمية والقوانين المعنية بالصحة وخدمات األسرة        
ف تعريفًا    إنها غالبًا ما ُتعرّ    ف وبالرغم من أهمية المناهج الحالية لبرامج الشباب          .  التحتية وسوق العمل وغيرها 

 ففي حالة عدم التنسيق ما بين      . عبر مختلف القطاعات      وتفتقر إلى تناول القضايا    تفتت محدودًا وتعاني من ال
 سوق العمل وآذلك فشلاقم حالة استبعاد الشباب وتصاحبها إخفاقات السياسات الحالية و        الجهود المبذولة تتف

 .  عن العمل األسواق في تمويل الخدمات المناسبة عند توقف    اإلخفاق 
 
 بيد  ،تتوافر أمثلة حديثة للتنسيق والتوفيق بين الجهود المبذولة والمرتبطة ببرامج الشباب في المنطقة             6-3

 على السؤال     اإلجابة ومن هنا تأتي أهمية  . يزال في المهد      منها ال كثير آما أن ال  ا يزال محدود  ال أن تقييم فاعليتها    
وحتى يمكن سبر غور مجاالت التحسين وتحديد  .متكاملة معنية بالشبابفعالة و مناهج وضعالمتعلق بكيفية 

) 1(: ي أحد أمرين أو االثنين معا   فيقدم هذا الفصل أمثلة على سياسات ومبادرات تبدو واعدة      المسار إلى األمام  
 .  للشبابشاملة) 2(أو /و قطاعية،-هي عبر 

 
  القطاعية الواعدة-الشباب عبر  سياسات 6-1

  
  جمع.الشباب العمل المتعلق ب يهتم عدد متزايد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المنطقة ب     6-4

تم    دول و10ظمات ووزارات وبرامج الشباب في    معلومات عن من) إنفو يوث(دليل الشباب في الشرق األوسط     
وبالرغم من أن هذا ال يمثل سجًال شامًال لكل المنظمات   . 2004125  منظمة شبابية في عام221تحديد 

فمن   . للمؤسسات المعنية ببرامج الشبابالمنطقة  إنه يمثل مؤشرًا على التنوع الكبير داخل   ف والوزارات والبرامج  
األردن وفلسطين أآبر عدد من المنظمات والوزارات والبرامج المتعلقة بالشباب حيث           ناحية لدى آل من لبنان و  

  ا وعلى النقيض من ذلك تتخلف آل من منطقة الخليج وسوري     ،  منظمة على التوالي34  و38  و80 ايتوافر لديه 
  في والبرامج   نه ال يساعد المنظمات والوزارات    فإ  ورغم أن حصر هذا العدد يعد أمرًا مفيدًا     ).26شكل ال(

 .   تغيرأيالتعرف على التأثير الحقيقي لهذه المبادرات على شباب المنطقة ومدى استدامة التغيرات إذا حدث          
 

 عدد المنظمات والوزارات وبرامج الشباب في بلدان مختارة :26شكل 

                                                
 واإلماراتالبحرين واألردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وسورية : الدراسةتها شملتي تضم الدول العشر ال 125 

وآان تعريف منظمات الشباب واسع النطاق وشمل أي منظمة لها عالقة بالشباب وتستخدم تعريف األمم المتحدة . العربية المتحدة
  htm.overviewme/mains/cd_rmed/org.infoyouth.www://http .نة س25 إلى 15للشباب ما بين 
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 .www.infoyouth.org .دليل الشباب في الشرق األوسط: المصدر 

 
سسات الحكومية وغير الحكومية ال تعد التدخالت الخاصة بالشباب دائمًا    رغم وجود العديد من المؤ 6-5

.  غير متعمد  األحيان   الكثير من  استبعاد الشباب من ميدان السياسة يكون في     ف  ،ة واعيةينتيجة لسياسات حكوم 
بحد ذاته حيث آان يتم     ي  الشباب آطرف معن  ريفتع   اليمن مؤخرًا فقط  قد جرى في  ف على سبيل المثال  و
 آانت هي ذاتها تعاني      التي  لسياسات القطاعات والبرامج     يف الشباب من قبل من خالل المنظور الكل       اهداست
 .  بذاتها قائم  ا معنياوفي المغرب أيضًا لم يعتبر الشباب من قبل طرف    . 126ق يسن وعدم التفتتالت
  
مؤخرا   ًا، و منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أبد   اتلم توضع سياسات الشباب في أولويات أجند  6-6

للتدخل بوضع سياسات  نطاق آبير توافر يو.  للشباب سياسات وطنيةوضعجهود لتنسيق تطبيق وفقط تبذل 
 المنطقة صورة    قدمومن ثم ت  ةكلية ال رؤيما يعوق ال غالبا  إيجابية ولكن نقص االستراتيجيات الوطنية الشاملة        

 . برامج الشباب على المستوى الوطني  من حيث  ة تناثرم
 

 وغالبًا ما تتبعثر السياسات  الحكومي أجندة الشباب مع عدد من المؤسسات على المستوى   تتداخل 6-7
وليس مستغربًا أن تجد في الكثير      . والبرامج ويتم وضعها وتطبيقها من خالل تفويض للوزارات الفردية القطاعية     

مثال وزارات العمل   وتتضمن على سبيل ال. وزارات تشرف على برامج الشباب المختلفة   8 أو 7من البلدان 
ويمكن أن تتعلق  .  والشباب والعدل والداخلية  عالم والشئون االجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والتخطيط واإل        

 درجة التنسيق والتعاون    وحسبها المرآزي كليف من هذه الوزارات بمشكالت الشباب حسب اختالف ت أيأعمال 
.   لبلدان في المنطقة وإن آانت برامجها غالبًا ما ترآز على الرياضة              توجد وزارة للشباب في عدد من ا    . افيما بينه 

وتعد .  في آل من الجزائر والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وفلسطين واليمن          والرياضة   توجد وزارة للشباب  و
المجلس األعلى للشباب والرياضة بتنسيق       من خاللها وزارة الشباب في مصر وزارة قائمة بذاتها، ويقوم  

تقترن   و .127سة الوطنية للشباب مع الوزارات األخرى المعنية بخدمة الشباب والمنظمات غير الحكومية     السيا
ال توجد و). ُعمان(التعليم و) األردن وقطر(الشباب بوزارات أخرى في بعض البلدان مثل الثقافة     قضايا  

 وجود وزارات في معظم نه بالرغم منإخالصة القول و. تحليالت منظمة حول فاعلية وتأثير هذه المؤسسات 
 استراتيجيات وطنية متكاملة مخصصة لبرامج الشباب، وإن    االشباب فغالبًا ال توجد لديه  هتم بقضايا  البلدان ت 
 .  رصدها وتقييمها بعد يتمإنه لم وجدت ف

 
 التي تتناول    القطاعية - عبر سياساتالأهمية  بصورة متزايدة  تدرك الوآاالت الدولية والجهات المانحة  6-8

 حول   ة إقليمي ندوة  2004 آانون األول/ ديسمبر نظمت منظمة اليونسكو في بيروت في فقد  .ا الشباب قضاي 
تطبيق السياسات   وضع وسياسات الشباب الوطنية في الشرق الوسط وشمال إفريقيا بهدف تبادل الخبرات حول          

  ا  موحدة وأن هناك اختالف  أن الرؤى حول تنمية الشباب في البلدان المشارآة ليست     ندوة التأبرزو .128الوطنية 
ت ندوة وخرج.  سنة35 تؤثر تعريف الشباب حتى سن    التي  بين بعض البلدان  "الشباب "في تعريف مصطلح  

   :بيروت بتعريف لسياسات الشباب نصه آالتالي   
                                                

 .2015 -2006 وطنية للطفولة والشباب ستراتيجيةا وضعيتم تصحيح هذا الحذف حاليًا مع  126
127 Infoyouth.org. 

 .ي لسياسات الشباب الوطنيةدولإنقاذ الطفولة والمجلس المؤسسة مع اليونسكو وتم تنظيم هذه الندوة بالتعاون  128



 46

 
 هالشباب واالحتياجات التنموية ولوياتاألإن سياسات الشباب الوطنية هي إعالن عن التزام الدولة بوضع 

 دورهم في المجتمع بوضوح وإقرار مسؤولية هذا المجتمع تجاه الشباب والشابات حديد فضًال عن تهااتولشاب
 .129أنفسهم

 
أيار    / المعنية بوضع سياسة الشباب في اسطنبول بترآيا بتاريخ مايو  المرآزيةاجتمعت المجموعة  6-9

ف وذلك من أجل توثيق     نظم االجتماع فريق عمل مكون من عدة وآاالت ترأسهم منظمة اليونيسي     و. 2007
الفحص     إلى باإلضافةومراجعة خبرات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تطوير سياسات الشباب،  

خلص االجتماع إلى توصيات تتعلق بالمراجعة      و. الدروس المستفادةمع استخالص لنجاحات والتحديات    النقدي ل
 .130فة اإلقليمية والدولية  اإلقليمية لتطوير سياسة الشباب والتي سوف تعزز المعر  

 
 2007أيلول  /رب ففي سبتم.التي تؤثر على حياتهم    قضايا  يناقش الشباب أنفسهم بشكل منتظم وعلني ال  6-10

 بلد ومن آل بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا في شرم الشيخ بمصر،    100 شاب من 1000تجمع حوالي 
بدعم   الدولية للمرأة من أجل السالم  وزان مبارك  نظمته حرآة سوالذيوشارآوا في أول اجتماع دولي للشباب 

الشباب يتكلم  "من المساهمين في القطاع الخاص والعديد من أجهزة األمم المتحدة والبنك الدولي تحت عنوان            
 . والتنمية من وجهة نظر الشباب ناقش المشارآون مشكالت السالم واألمن". ونحن نسمع

 
ال   فعاليتها ونطاقها      الشباب على المستوى الوطني بيد أن تقييم        من استراتيجيات   تم تطوير عدد متنامٍ  6-11

العام لالستراتيجيات المتعلقة بالشباب في المنطقة أن عملية          االستعراض وضح  ي.  حتى هذه اللحظة  ايزال محدود
  ).13 طاراإل(مل بعد تتزال جارية غير أن الصورة لم تك       الشباب ال استراتيجية وضع

 
 13اإلطار 

 مرحلة التحديث : يات الشباب في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيااستراتيج
ستراتيجية والتعبئة الممتازة للشباب وال تتوافر أي اال وضع الحكومة في اإلنمائي دعم برنامج األمم المتحدة :البحرين �

 .بيانات حديثة حتى هذا التاريخ
 .رآزت السياسة على الرياضة واالهتمام بتحسينها: جيبوتي  �
تعمل منظمة اليونيسيف مع المجلس األعلى للشباب للتأآد . ستراتيجية وإعادة النظر فيهاهناك حاجة إلى تفعيل اال: صرم �

 .من أن عملية التفعيل وإعادة النظر تضم الشباب
ف وصندوق األمم اليونيسيمنظمة  من دعمب(يشارك الشباب في عملية وضع السياسة :  المحتلةيةفلسطيناألراضي ال •

تم وقف التطبيق نظرًا للقيود التي تفرضها الجهات المانحة و. 2006تم التصديق على السياسة في عام و) تحدة للسكانالم
 .تقوم منظمة اليونيسيف بنشر الدراسة بين الشبابو. على الحكومة الجديدة

 .  الشبابتشارات واستدعم منظمة اليونيسيف مسوحو.  سياسات الشبابوضعيزال العمل مستمرًا في  ال: العراق •
تم التصديق  وقد ) اإلنمائي واليونيسيف المتحدة األممدعمهم برنامج ي( يشارك الشباب في عملية وضع السياسات :األردن •

 . للتطبيقعلى السياسة، ويتم تطوير خطة الرصد والتقييم
.  والشبابالمدني للمجتمع دور فاعليتوافر و.  الطفولةومؤسسة إنقاذ بدأت عملية وضع السياسة مع اليونسكو :لبنان •

 . السياسة عملية اعتماد  بالشبابي المتحدة المعناألمميتابع فريق و
 . الشباب وضع استراتيجيةفيتنظر ) ألمم المتحدةل يرقطفريق ال ال جهودضمن( :المغرب •
 .ناآل تقدم حتى أي حاولت منظمة اليونيسيف المساعدة في تطوير سياسات للشباب ولم تحرز :سلطنة عمان •
تدعم العملية منظمة و).  محدودةاولكن قدرته(  سياسات للشبابوضع تهتم اللجنة السورية لشئون األسرة ب:سوريا •

 .للسياسات) مسودة(مكتبية  القيام بمراجعة تمو. اليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان
 . الشبابوضع استراتيجية في) ألمم المتحدةل يرقطفريق الال (نظر ي:تونس •
بدأ العمل مؤخرًا على تحديد تكلفة خطة العمل المنبثقة عن هيكل و .)اليونيسيفو( يدعمها البنك الدولي :ليمنا •

 .وطنية للتنميةالخطة الستراتيجية الوطنية ودمجها في اال
  

سط وشمال جولدا الخوري المستشار اإلقليمي للشباب، منظمة اليونيسيف منطقة الشرق األواتصاالت المؤلفين مع : المصدر
 .إفريقيا

 
التصديق عليها رسميًا      قد جرى وعلى سبيل المثال،    لشباب في األردن والبحرين    ل سياسات وضعتم  6-12

 عملية   اآلن تمت صياغة مسودة وثيقة سياسات الشباب في شكلها النهائي في لبنان، وتباشر          و.  اآلنويتم تطبيقها  
بدأت آل من سوريا والعراق   و. وجودة في مصر وجيبوتي تحديث السياسات الماآلنآما يتم . اآلراء حولها جمع

بدأ االهتمام يتزايد   و. لشباباة شارآمببتنظيم ورش عمل  قامت  سياسات الشباب آما ضعالمراحل األولى في و  

                                                
 .)2005 (باإلسكندريةالمعهد السويدي  129

 . المستشار اإلقليمي للشباب، اليونيسيف، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع جولدا الخوريينمؤلفالاتصاالت  130 
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 األطفال والشباب الوطنية    استراتيجية  تبنت اليمن  و. حول سياسات الشباب في الجزائر والمغرب وُعمان وتونس     
-1الملحق  في  مالمح قطرية  انظر (يزانيتها في ثالث خطة وطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية          وسيتم إدراج م

1.( 
 

ة هاجوة نسبيًا لمقدم متا برامج الشباب جهودً وجهالبلدان التي ال يوجد لديها سياسات وطنية ت  تبذل  6-13
  المؤسسةهيئيس مجلس الوزراء  تتبع مكتب رالتي أمانة الدولة للشبابتعد و. التحديات التي يواجهها الشباب  

د  للشباب عبر البالا بيًت430تدير األمانة أآثر من و.  عن تطبيق أجندة الشباب في المغربالعامة المسئولة
ية للتعليم المدني والترفيه والتدريب على القيادة         بؤرتخدم هذه المراآز آنقاط و. ين شابي مال6وتصل إلى 

  ن الذي إدارة األنشطة الصيفية وأنشطة أخرى خارج المنهج للشباب خاصةً     عن مسئولةتعد األمانة و. للشباب
وجد في المغرب منظمات غير حكومية نشطة تعالج قاعدة عريضة    وت.  المعيشية المحرومة تمون إلى األسرني

حتى    تطوير مهارات القيادة والمعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا   بداية منمن المشكالت المتعلقة بالشباب
 . م المساعدة للشباب المعرض للخطر مثل متعاطي المخدرات واألمهات غير المتزوجات     يتقد
 
 سياسات الشباب ضعمن الضروري أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية بتحليل دوافع و      6-14

 ضعوحفز عملية   ي يمكن أن  اليونيسيف   تراوآما سبق وأن أش  . ألنها تؤثر على نوع السياسات التي يتم تطبيقها        
االستجابة " أو " يمكن أن يلعبه الشبابالذيالدور المهم  وحقوق الشباب إجراء تقدير حقيقي ل  "سياسات الشباب 

 ا سلبياأو ذلك النوع الذي يتبع نمط/وللعدد المتزايد من الشباب العاطل عن العمل والراغب في الهجرة   
 . 131"لخإ... والمسكراتلمخدرات ااطي جريمة وتع ال عنف والتهديد والويتعرض لالضطرابات االجتماعية و   

ذه مقدمة من الشباب إما بهدف آبح جماح هقضايا    الحكومات لمعالجة  حفزأن تتمن الممكن بعبارة أخرى  و
هناك اتجاه متزايد من جانب    و.  أن الشباب يمثلها   ن يروالتي أو بهدف معالجة المشكالت  ةلشاب األصول ا

قة الشرق األوسط وشمال إفريقيا نحو تبني سياسات ومبادرات     الحكومات والمنظمات غير الحكومية في منط  
أو تنفيذ / أآثر إدماجًا للشباب عن طريق تشجيع الشباب للتعبير عن أصواتهم في عملية صياغة السياسات و     

 .المشاريع
 
  السياسات الشاملة والواعدة للشباب 6-2
 
ت تلقي بالضوء على مشارآة الشباب     على المستوى اإلقليمي تم اإلعداد لعدد متزايد من المبادرا        6-15

. محولًة النموذج السائد للشباب آمستفيدين سلبيين من السياسات العامة إلى مشارآين فاعلين في عملية تطورهم   
على سبيل المثال خُلصت الندوة اإلقليمية حول سياسات الشباب الوطنية في منطقة الشرق األوسط وشمال        و

 إلى أن مشارآة الشباب إنما هي حق قائم على     2004آانون أول /في ديسمبرإفريقيا التي انعقدت في بيروت    
 العقبات الرئيسية المتعلقة بالمفاهيم        ىتحدتمة البرامج و  ءتضمن مالوأن المشارآة   الدولية  وااللتزامات   االتفاقيات 

وشباب الحضر في      وقد خرج المؤتمر اإلقليمي حول أطفال        .  لديهم تعزز مبدأ تقدير الذات   والسلبية ذات الصلة   
المشارآين في المؤتمر إنما     "  في إعالنه بأن  2005منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الذي انعقد في دبي عام     

 بتمكين األطفال والشباب آافة عبر تيسير مشارآتهم في عملية صناعة     نيلتزمو وأصول   الشباب بمثابة نيعتبرو
معظم هذه المبادرات التي استهدفت إعطاء مساحة لصوت  مازالت و". القرار على آافة مستويات الحوآمة  

على سبيل     (قت واحدوفي الشباب في عمليات البرمجة وصناعة السياسة تميل إلى الترآيز على مجال واحد            
  على هذا المنهج قد ُيعتبر خطوة من الخطوات  ومع ذلك فإن  ). المثال المواطنة أو التعليم أو التوظيف أو الصحة    

 . حالطريق الصحي  
 
عدد من  من خالل بعض المشارآات الشبابية في العمل المدني في المنطقة   ومتابعة  تشجيعتم  6-16

  : المعهد الديمقراطي الوطني للشئون السياسية في المنطقة بل وعمل         نشطعلى سبيل المثال     و. المبادرات المختلفة  
اعات على غرار أسلوب قاعة   واالجتم الموائد المستديرة  الستضافةمع أعضاء من البرلمان في المغرب ) 1

2 ؛الشباب في األحزاب السياسية  تضمين   وضع استراتيجيات تدريبية لتعزيز   ، معفي شتى أرجاء الدولة المدينة 
وعلى إقامة حوارات مائدة مستديرة   ) 3 ؛آما عمل على زيادة مشارآة الشباب في الحياة السياسية بالجزائر    ) 

   الملكة رانيا عبد  جاللةفي األردن دعمت و. 132باب البحريني وتضمينه  إقليمية حول الشباب من أجل توعية الش

                                                
 أيار/ مايو8-7 ،لشرق األوسط وشمال إفريقيا حول سياسات الشباب الوطنيةآزية باالمرعمل المجموعة  مع اليونيسيف  اجتماع131

 . عمان، األردن،2007
 . org.dni.www://http الوطني للشئون السياسية السكانيالمعهد  132
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ور تطوير منتدى شباب األردن والذي زاد من عضويته وأنشطته وأثره منذ بدايته           ااهللا ومؤسسة آونراد أدين
 ).2-1في الملحق   مالمح قطرية انظر (
 
هم في القضايا المدنية على         في القليل من دول المنطقة قام الشباب بإضفاء طابع رسمي على مشارآت            6-17

خطة وطنية للحوار بين الشباب     "ففي إيران على سبيل المثال وضعت منظمة الشباب الوطنية         . المستوى الوطني
 ثيحدمشارآة الشباب الفكرية في التخطيط عالي المستوى بالدولة وآذا ت   ) جذب"( إلى تهدف" والسلطات

عوة على المستوى الوطني للشباب من أجل المشارآة    دووجهت ..." معلومات السلطات حول وضع الشباب
ات المختلفة    فظ اح  جلسة في الم  5000ي  وانعقدت حوال.ومن هنا تم تلقي ما يزيد عن مليون استمارة تسجيل    

 قد انعقدت  منها جلسة3500الجدير بالذآر أن . 2002 و 2001خالل فترة سبعة أشهر على مدار عامي  
 جلسة انعقدت بشكل مستقل من خالل أفرع منظمة الشباب الوطنية 1500حوالي بالتعاون مع وزارة التعليم و

لمعلومات التي تجمعت من خالل تلك الجلسات تم تصنيفها من أجل إدخالها في نظام شامل                وا. اتفظا حفي الم 
شباب    باإلضافة إلى ذلك تقوم منظمة الشباب الوطنية بمساعدة المنظمات غير الحكومية المعنية بال   .للتخطيط 

 . اتفظا حللمشارآة في هيئات صناعة السياسة والقرارات في الم    
 
 السياسات  ووضعالشباب أنفسهم في صياغةإلشراك متزايد من المبادرات في المنطقة   صغيرعددبدأ  6-18

هذه المبادرات متفرقة في الوقت الحالي ولكنها موجودة بالفعل   و. ؤثر على خبراتهم التعليميةيي ذوهو األمر ال
في  ف. فيما بعد شريطة أن يكون من الممكن تقييم آثارها بالشكل المالئم     تكرارها   تخدم في عملية استلهام  وقد 

 وفي أحد األمثلة يظهر الشباب آمشارآين    ، الشباب  محورها المغرب على سبيل المثال بدأت مبادرات عديدة     
 ).3-1 في الملحق   مالمح قطرية نظر ا( مدرسة ديجدفاعلين في مشروع ت  

 
لشباب خارج المدارس     لأجرى شباب من داخل المدارس بأنفسهم إحصاء    بالمغرب  مثال آخر  في  6-19

لتعليم لمحو األمية واقامت بهذه المبادرة وزارة الدولة و.  قطبهاوا لتحقمتضمنًا المتسربين من المدارس ومن لم ي
  9500آما تم حشد حوالي  . ميلتعليم غير الرس لمحو األمية واستراتيجية الحكومة    اغير الرسمي آجزء من تنفيذ   

 وقد أدت هذه المبادرة    .  من الشباب خارج المدارس    80000طالب للمشارآة وتم إجراء مقابالت مع ما يزيد عن     
 .133إلى زيادة ملحوظة في مشارآة الشباب وتضمينهم  

  
فمثًال في مصر . تجري مبادرات مشابهة أخرى تشمل الشباب في مجال هام آخر وهو توظيف الشباب  6-20
وجد خطة عمل وطنية معنية بتوظيف الشباب تهدف إلى تطوير تدخالت خاصة لتضمين الشباب في سوق             ت

 ). 4-1 في الملحق مالمح قطرية  نظر ا(بمشارآة الشباب وضعت  سياسات من خاللالعمل 
 
 نطاق المبادرات المتعلقة      ديحد عدد من المبادرات يشارك فيها الشباب أنفسهم من أجل ت        هناك أخيرًا   6-21
وفي مصر على سبيل المثال قام      .هذه الفرص في المقابل تساعد الشباب في تطوير مهاراتهم    . لصحة وتطبيقها با

 ).5-1 في الملحق  مالمح قطرية نظر  ا(الشباب بالعمل على رفع الوعي باحتياجات الصحة اإلنجابية          
 
 يةالقطاع-عبر  السياسات الواعدة الشاملة و6-3
 
هذه . رات الشاملة ومتعددة القطاعات في الظهور على المستوى الوطني   بدأت أيضًا العديد من المباد  6-22

 آما يتضح من وضع آل من  التكرار المبادرات بالرغم من تواضعها موجودة بالفعل وتخدم عملية استلهام     
 . المغرب واليمن والبحرين واألردن  

 
.  الشباب تدانجأفي الشباب أنفسهم تضمين أدرآت الحكومة في المغرب األهمية القصوى ل: المغرب !

بينما يمثل الشباب الجزء األآبر    "إلى أنه ) 2005(أشارت الحكومة في تقرير احتفالها الخمسين باالستقالل    و
المغرب المستقلة على الرغم من الجهود الحقيقية المبذولة في التخطيط          في   نسياسييالإن  فمن السكان 

آما هو منصوص عليه في  ".عادلة العامة للتنمية القطاعي لم ينجحوا مطلقًا في تضمين الشباب في الم  
قامت الحكومة بتحديد تضمين الشباب آأولوية رئيسية للتنمية  و.2004ستراتيجية التنمية االجتماعية لعام   ا

يرآز أيضًا جزء آبير من عمل        و.  وخلق فرص عمل للشباب   المهني على التدريب    الترآيز بصفة خاصة   مع 
وهذا  .التعليمي سعيًا لتزويد الشباب بالتدريب األآثر تكيفًا مع سوق العمل   الحكومة على إصالح النظام  

  ة آذلك عزرا أعربت وزارة ال  و. اإلصالح إنما يؤآد على الجانب الكيفي للتدريب وأهمية القضاء على األمية     

                                                
 .)2006 (يونيسيفال 133
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  ض نفذت الوزارة برامج القرو  و ، اهتمامها القوي بالعمل مع شباب الريف خصوصًا المزارعين الشباب    نع
وأخيرًا تحرآت الحكومة خطوة إلى األمام في برامج          .  بنجاح متباين    الصغر المستهدفة للشباب متناهية

مالمح نظر ا(الشباب من خالل دعوتها إلى تضمين الشباب ومشارآتهم عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  
 ).6-1 في الملحق   قطرية

 
اشترك و.  حديثًا مدى أهمية مشارآة الشبابعتمدة والشباب الُمستراتيجية الوطنية لألطفال أدرآت اال: اليمن !

  وأهداف .  في عمليتي التنفيذ والتقييم     نالشباب في المشاورات الدائرة حول صياغة السياسة آما أنهم سيشترآو        
  ة ويقستراتيجية الوطنية لألطفال والشباب هي تعزيز قدرة الشباب لتطوير الهوية في المجتمع اليمني وت         اال
 قائمة 7-1 في الملحق  مالمح قطريةنظر ا(ارآة الشباب اليمني ومساهمته في الحياة المجتمعية والوطنية  مش

 ).التدخالت ذات األولوية
 

 يرآز على     2003 في عام   ابدعم من البنك الدولي برنامج     أصوات الشباب  في اليمن أيضًا عرضت مبادرة      
 السياسات ضع وتعزيز مشارآتهم في وية  التدريب همت على احتياجا   الترآيز تطوير قدرات الشباب اليمني ب  

 . والبرامج
مالمح   نظر  ا( جوهر تطوير السياسة الوطنية للشباب    في في البحرين جاءت مشارآة الشباب     : البحرين !

الستغالل نطاق واسع من منهجيات المشارآة وذلك لضمان " السياسة يمرتو). 8-1 في الملحق  قطرية
 استشارة     تستراتيجية الوطنية للشباب تم   وفقًا لمسودة االو. 134" اب المصلحة أصح  المشارآة القصوى لكافة  

المرحلة التالية في عملية    و.  شاب بحريني آحد أدنى حول آرائهم وتوقعاتهم وأفكارهم في هذا الصدد16000
 . جمع المعلومات حيث من المتوقع فيها ظهور مستوى عاٍل من مشارآة الشباب هيالسياسة الوطنية للشباب 

 
 االجتماعية   التعليم والصحة والتنمية  تراافي األردن يقوم المجلس األعلى للشباب وآل من وز  : األردن !

يحتوي هذا المشروع على ثالثة و. بدعم من اليونيسيف" مشارآة المراهقين وتمكينهم"بتطبيق مشروع 
 معرفة مكون) 2 ؛االجتماعي  ستراتيجية وطنية للشباب تراعي النوع    ا ضعو) 1 :مكونات رئيسية وهي

المراهقين مع الترآيز على عشرة مجاالت أساسية متعلقة بالمهارات الحياتية الرئيسية وأنماط الحياة           وتنمية 
يهدف إلى ضمان الزيادة في نسبة الشباب من الفتيات والفتيان          " مجتمع للمراهقين "مكون) 3 ؛الصحية 

 ).2007مع نهاية عام %  25لى إ % 10أقل من (المشارآين بفاعلية في هياآل المشارآة    
 
الحكومة والمنظمات غير الحكومية ويدعمها   بين   ةآامبادرة آويستسكوب في األردن وهي شر  هناك آذلك  !

 توجه شخصيتأسيس عالقات ) 1 : يدور حول ثالثة مكونات ومتكامالا ناجحاالبنك الدولي، وتعتبر مشروع 
) 2 ؛) أحداث مينجرآممن آافة الشباب المتهمين  % 75تغطي المبادرة اآلن   (في نظام إصالح األحداث   

)  3 ؛ الوصول إلى الخدمات   تيسيرإقامة عالقات إحالة فعالة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل  
تضمنت الدروس و. إلى الشبكات الداعمة " الُمعرضين للخطر    "الحث على التطوع المجتمعي إلعادة األطفال     

حدد   و. األطفال المحرومين  تضمين   االستثمار في إعادة      ى المرتفع عل  الجتماعي ا المستفادة تحديد العائد   
 : المشروع أهمية األمور التالية 

  ؛السماح لألطفال بالمساهمة في الحلول  ) 1(
   ؛ مساهمين فاعلين في المجتمع إلفادة أنفسهم واآلخرين    أصبحوا التأآد من أن األطفال  ) 2(
 .ن بالطرق المناسبة  لُمحسَّ  ااالجتماعي التحقق من وضعهم ) 3(

 
تحديد    يبدو من المهم جدا اآلن    إلى توسع نطاق السياسة والمبادرات الواعدة المشار إليها آنفاً          نظرًا 6-23

تحقيقًا لهذه    و.  الخطوات األساسية التالية للمضي قدمًا بأجندة الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا            
بدًال من آونها واعدة ( فاعلية  لهتقييم دقيق لتحديد أي من المناهج حقًا ) 1(م  خاصة أن يت بصفةهممن المالغاية ف
يلقي   و. ات وفقا لذلكستشارة بخصوص السياستستخلص اال) 2 (؛ غير ذلك باالعتماد على السياق هاوأي) فقط

دعم أجندة    ويفحص الدور المتوقع للمانحين والبنك الدولي في         طرق الُمضي ُقدمًا   الفصل التالي الضوء على      
 . الشباب في المنطقة 

                                                
 .)2005(ني فالوآالة األلمانية للتعاون ال 134
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 سد فجوات المعرفة ودعم أجندة الشباب .7
 

ن السياسات عبر     ووالمانح أصحاب المصلحة    السياسات و والخطوة الهامة المطلوبة هي أن يرى صانع     7-1
يجب أن و.  القرارات المناسبة في هذا الخصوص     التخاذ منظور الشباب وذلك حتى يدرآوا آثارها على الشباب     

عدة الشباب على المرور بنجاح بالمراحل االنتقالية الهامة التي يواجهونها بمثابة أولوية اجتماعية آما      تكون مسا
 على المجتمع تتعدى المزايا الفردية في        عوديجب حتمًا أن تكون أولوية عامة إلى الحد الذي يجعل المزايا التي ت          

.   تم الدعوة إليه بل وال يعتبر ممكنًاتجديد لم " بابي قطاع ش"قامة فإ . هذا التقرير جاء في ظل إخفاقات السوق آما   
  ،  وموجه نحو القطاعات والبرامج القائمة ،لكن المطلوب هو منهج متعدد القطاعات وشامل ُيرآز على الشباب

 مثل هذا النهج ليس باألمر اليسير    وضعولكن .  اإلنتاجية إمكانياتهم  تحقيق وذلك من أجل مساعدة الشباب على 
تشير   و. ي االعتبار الهياآل المؤسسية والميل إلى سياسات ُترآز فقط على قطاعات ضيقة النطاق       مع األخذ ف

وفر بعض  ي في العديد من الدول إلى أن نقطة البداية قد تمثل إطارًا استراتيجيًا على المستوى الوطني                ةالتجرب 
 . الحصول عليها  أثر نتائج السياسات والبرامج القطاعية و       تبعآليات المراقبة والتقييم لت   

 
إن وضع السياسات التي يجب أن  .  يجب القيام به لتفعيل منهج شامل للشباب    مماال يزال هناك الكثير   7-2

تناول الفصل السابق     وقد . تكون جزءًا من منهج جديد يرآز على الشباب إنما هو أمر يتعدى نطاق هذا التقرير   
شامًال بأي شكل من مسحًا لمنطقة بالفعل ولكن هذا ليس   تحديد المناهج الواعدة التي تتبعها ا  ء فيبدالمراجعة 

هذه المهمة الدقيقة متروآة للعمل المستقبلي وسوف تتطلب و. األشكال وال ينم عن أفضل السياسات الُمتبعة 
يوجد في الوقت الراهن ندرة في المعلومات على مستوى العالم حول      و. ات مجتمع السياسعبر الموارد والتنسيق 

 جبهة البحوث    في ومن ثم يجب أن تستمر المبادرات     . وضاع الدول المختلفة   أل وفقاً مالئمة للشباب البرامج ال  
لتحديد آثار المراحل االنتقالية للشباب ونقاط االنتقال الرئيسية من مسارات التنمية القصوى التي تتطلب اهتمام             

 أضف إلى ذلك نشر   ،عدة وتقييمها التدخالت الواصدمن المطلوب أيضًا تمويل تلك العملية ورو. السياسة
.  قيطب ة حيز الت نسقالمعلومات وإجراء المناقشات بين صانعي السياسات وذلك قبل أن تدخل السياسات الم          

يفحص هذا الفصل القصير األخير بعض الفجوات المتبقية المتعلقة بالمعرفة وآيف للبنك الدولي أن يدعم             و
 . بفاعلية أجندة الشباب  

 
 الشباب  وسياسات فة الخاصة بقضاياة المعرتوسع  7-1
 
ن   م برامج الشباب   ةيأتي معظم ما هو معروف عن أثر المراحل االنتقالية الخاصة أو مدى فاعلي          7-3

رآزت إفريقيا حتى اآلن على مشكلة األيتام وهي ليست بسياسة ملحة أو         .  مناطق أخرى  مت في البحوث التي ت 
 الالتينية ودول أمريكاآما قامت آل من . مال إفريقيا قضية اجتماعية في دول منطقة الشرق األوسط وش 

 الكثير من     تم إعداد  بينما محروم، ريبي وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بدراسة الشباب الُمعرض للخطر وال           االك
 في دول المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية   )للبعض(ا تم تقييمهوتلك المجموعات  لبرامج المناهج 
وصلت إليها بعض هذه البحوث   تال يزال غير معلوم ما إذا آانت النتائج التي         هذا و. يات المتحدة األمريكية  والوال

بعضها   ، يوجد عدد آبير من األسئلة دون إجابة و. مكن تطبيقها على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أم ال   ي
 الوصول إلى البيانات المتوفرة بشكل   إمكانيةهم زيادة  مسيكون من الو. تحدد في أجزاء سابقة من هذا التقرير 

لمنطقة عالوة على المساهمة في مناقشات ى ال ع حقيقية عام والبحوث المتعلقة بالشباب من أجل فهم اآلثار ال 
 . واعيةومداوالت 

 
تأتي معظم و.  الشباب في المنطقة بوجه عامنلبيانات ع ص في اقنيوجد : بيانات حول الشباب 7-4

دخل ونفقات األسر المعيشية أو بيانات القوى العاملة أو معلومات المسح        ال رة من بيانات   المعلومات المتوف
وفي حقيقة األمر ال توجد   . معينة في دول عن بعض السنوات  هذه المصادر متاحة فقط  و. يسكانالصحي ال  

القليل من الفهم  باإلضافة إلى ذلك يوجد   .  أو الُمعرض للخطرمحروممعلومات متوفرة بشكل عام حول الشباب ال
 في المدارس ن وماذا يفعلون عندما ال يكونو؟لمسائل األساسية مثل آيف يمضي فئات الشباب أوقاتهملالمنظم 
  عن عمل؟ ن أو يبحثونوال يعملو

 
 التي   الجوهريةتوجد مجموعة من األسئلة حول المراحل االنتقالية    : يةجوهر الاالنتقاليةالمراحل  7-5
ما هي الروابط بين التعليم واالستثمار في رأس المال البشري والوصول إلى         . حثاج إلى المزيد من الب   تحت

 إلى المعلومات أو   االفتقار التوظيف؟ ما هو مدى مشارآة القطاع غير الرسمي بين الشباب؟ إلى أي مدى يؤثر    
الوصول إلى    لفرص الحقيقية على البطالة فيما بين الشباب؟ ما هو أثر البطالة و            عن ا سوء تخطيط التوقعات 

القروض على سن الزواج وتأسيس األسرة؟ ما هو مدى الحصول على وسائل االستجمام بالنسبة للشباب وآيف            
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 في السلوآيات الخطيرة أو المدمرة؟ ما هي معدالت تعاطي المخدرات            االشتراك يؤثر ذلك على ميل الشباب إلى      
 الشباب مقارنة     بسدالت السلوآيات اإلجرامية وح   الجنسي؟ ما هي مع   باالتصال  والكحوليات واألمراض المنقولة   

قد و.  الجغرافية  اتميقستال حيث النوع االجتماعي و  ين األآبر سنًا؟ تحتاج آافة هذه األسئلة إلى فحص من      راشد بال
مثل استخدام وسائل منع الحمل والوصول إلى خدمات الصحة       يكون بعضها له أهمية خاصة بالنسبة للمرأة 

 اللجوء مثل  بيئة ريفية   في الوقت الذي يكون البعض اآلخر له أهمية خاصة للشباب في          ،مهااإلنجابية واستخدا 
 . رفيهلتعليم القائم على الدين أو الوصول إلى وسائل الت       ل

 
تتسم المعلومات .  هجرة الشباب وآثارهاوتدور حول أسبابأحد القضايا الرئيسية في المنطقة   : الهجرة 7-6

 والمرآزية الشديدة ومن المستحيل الحصول عليها فيما يخص دول مجلس التعاون            المتعلقة بالهجرة بالمحدودية   
 والحصة التي من الممكن     ن؟من األسئلة الهامة المتعلقة بأسباب هجرة الشباب هي إلى أين يهاجرو    و. الخليجي  

ل في    يموتل على ال   الحصو  إمكانيةدائمة؟ ما الدور الذي يلعبه مفهوم الفرص المحدودة أو  الاعتبارها مؤقتة مقابل   
ذلك فيما   آثار  الوضع غير القانوني وما هي  أصحاب   تحفيز المهاجرين الشباب؟ ما هي حصة المهاجرين من     
  المنطقة؟ يف) وآسبها(يخص فرص التعليم والصحة؟ ما مدى استنزاف العقول    

 
اآلثار    ديد  تحل مطلوب المزيد من الدراسة المنتظمة لهذه المفاهيم   : التضمين والتمكين االجتماعي 7-7
والتمكين والمشارآة جميعها أمور هامة بالنسبة  تضمين  يوجد إدراك متزايد بأن ال   . مترتبة على التطبيق  ال

آما ينعكس في بعض التدريبات    سردالالحديث وللمراحل االنتقالية التي يمر بها الشباب على األقل على مستوى      
 حتى يكون أآثر فاعلية أو     المطلوب للتضمين شكل اللكن يوجد القليل من الدالئل على    . مثل أصوات الشباب

 .  القياس المستمر للتضمين والتمكين   على آيفية
 
فيوجد  . ا وتقييمه اة نتائج البرامج وآثاره   صد ومتابعمطلوب المزيد من الترآيز على ر  : فاعلية البرامج 7-8

ب أن تحتوي البرامج المبتكرة على        يج.  ال يتوافق  هاالقليل من الدالئل على أي من البرامج يتوافق مع الشباب وأي     
 . عناصر للتقييم  

 
  الدور المتوقع للبنك الدولي 7-2
 
 منهج   ميقد دور هام في ت   فإن البنك له   لبنك الدولي  ل التكاملية   ةقدرال لمنظور متعدد القطاعات و ل وفقًا  7-9

في المجاالت     يشترك البنك بشكل مباشر   . ألجندة الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا    متكامل 
آما    .االجتماعية  األساسية التي تؤثر على المراحل االنتقالية التي يمر بها الشباب منها التعليم والصحة والحماية                  

 وهي آلها االجتماعي  والنوع االجتماعية القطاعات فيما يخص التوظيف والهجرة والتنمية   -عبريتمتع بمنظور 
اعدة في الترآيز على أجندة الشباب ودعمها عبر مجاالت عمله      يستطيع البنك المسو. أمور تؤثر على الشباب 

المنح ) 3 ؛ المعرفة وإدارتها ونشرها  إنتاج)  2 ؛ وبناء القدرات والتنسيق االستشارة) 1: الثالثة الرئيسية 
 .جندة في المستقبل القريب   ألفي آل من هذه المجاالت الثالثة توجد خيارات     . واإلقراض

 
تمتع بمسئولية ضمان أن    بمفردها تما من وزارة أو وآالة   : ت والتنسيقوبناء القدرا االستشارة 7-10

يستطيع البنك المساعدة في ترجمة الوعي ودعم بناء القدرات      . الشباب بشكل فعالب متهمجموعة السياسات ت
 تقرير التنمية في     عتبريو. وتيسير التنسيق الضروري من خالل حواره المستمر مع صانعي السياسات بالدولة    

 ويستطيع البنك هنا القيام بالمزيد من الدعم على    ، نقطة انطالق فعالة لتحفيز المناقشات  2005لعالم لعام ا
 : المستوى اإلقليمي

 
 الدول   عبر لتبادل األفكار وللمزيد من التشاور     ات للشباب ومؤتمرات خاصة بالسياس ة إقليمييةوعت �

 .والمؤسسات
  االقتصاد   االستراتيجيات الموجهة للشباب القائمة على حقائق     وضعللحكومات التي تسعى ل المساعدة الفنية   �

 .  والميزانية
شجع الدول في المنطقة    أن ي لبنك  ل يمكن .استراتيجية المساعدة القطرية    إدراج النتائج المتعلقة بالشباب في         �

يجيات    استرات في وعمله  استراتيجية المساعدة القطرية    على جعل تنمية الشباب أولوية من خالل مناقشات   
 . اتالقطاع 

الممارسين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتسهيل التنسيق          بناء قدرات   �
 .  المبادرات التي تهتم بالشباب   نوترآيز المعرفة ع 
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من خالل مشارآته في آل دولة من دول المنطقة وخبرته العالمية   :  المعرفة وإدارتها ونشرهانتاجإ 7-11
ية واستخالصها من البحوث يستطيع البنك المساعدة في سد بعض فجوات        لعلى الخروج بالدروس العم    وقدرته 

  ات المعرفة المشار إليها أعاله والعمل آمرآز للمعلومات التي من الممكن الوصول إليها حول المعرفة والسياس         
 : ي ما يل تتضمن األنشطةويمكن أن . وتيسير الحوار المستنير حول مجموعة قضايا الشباب    

 
  االقتصادي  مطلوب المزيد من البحث حول األثر  .  للشباباالنتقالية  ة على آثار المراحل    يقيطب تالبحوث ال !

.   والمشارآةآثار التضمين    للشباب خصوصًا فيما يتعلق باالنتقال من المدرسة إلى العمل و         االنتقالية  للمراحل  
.   لكذة الشباب وتقييم أثر السياسات على  ي الخاص بقياس مدى رفاه  الجوهري من المطلوب أيضًا العمل 

 الفاشلة    االنتقالية  قياس تكلفة المراحل      من أمريكا الالتينية والكاريبي    عملالتتضمن بعض األمثلة على هذا  و
 .ة الشباب يرفاهل مؤشر ضععلى الشباب والعمل على و 

التجارب مع برامج     قد يكون لدراسات الحالة وملخصات الدروس النابعة من     . تحليل دروس السياسة   !
الشباب من المناطق األخرى ومن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قيمة خاصة لصانعي السياسات آما           

قد يتضمن ذلك تحليل نتائج التقييم   و. لشباب ل" نجحما ي" الفجوة الكامنة في تحديد  جةالمعأنها ستبدأ في 
تم تغطيتها في الندوات المتعلقة  يواعدة التي  وملخصات المشروعات الجارية ووصف المناهج ال  والتقدير 
 .مناقشات الشباب  وأ اتبالسياس

 
لبنك تشجيع المشاريع والمناهج المبتكرة لتناول قضايا الشباب من خالل        يمكن ل: المنح واإلقراض 7-12

إجماع على ما يمثل السياسة الجيدة أو البرامج     ليس هناك في هذا التقرير جاء آما و. المنح والمشروعات
 بيد أنه يوجد الكثير من     . السياسات يبحثون عن األفكار الجيدة   وفال يزال صانع  . الناجحة المتعلقة بالشباب   

 مليون دوالر في العمليات 50 قام البنك باستثمار حوالي   2006في عام . المبادرات التجريبية القائمة بالفعل   
إن اإلمكانية قائمة    فآان موجهًا للعمليات التعليمية      وبالرغم من أن معظم هذا المبلغ     .الموجهة للشباب في المنطقة  

تعتبر المنح موارد متساوية األهمية للتحفيز من أجل مناهج      و. لشبابلللمزيد من المنح المنتظمة واإلقراض    
 تعبئةحفز في  موأخيرًا يستطيع البنك لعب دور ال . مبتكرة خصوصًا بالنسبة للمبادرات اإلقليمية وغير الحكومية    

 : فيما بين المجاالت الهامة التي هي في حاجة إلى الدعم ما يلي         و. د من المانحين اآلخرين   الموار
 
االفتقار إلى المعلومات المتعلقة بالشباب وعائالتهم إنما هو سبب محتمل     : الوعي العام والمعلومات  !

مالت رفع الوعي    قد يكون لدعم ح .  التي يمر بها الشباب    االنتقالية  للقرارات غير الصائبة وفشل المراحل         
 أثر    يةالعام وتيسير نشر المعلومات المرتبطة بالشباب الخاصة بالصحة والتعليم وعمليات االنتقال المدرس           

 الجامعات باألردن من توفير معلومات حول      ىحدإمثال على ذلك ما قامت به   و. آبير وبتكلفة محدودة
 . هالاالستعداد د مقابالت العمل ويدتح العمل ومساعدة الشباب في 

يستطيع آل من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية   : المبادرات التي يقودها القطاع الخاص    !
 .المساهمة في عملية نشر المعلومات وتوفير الخدمات المستهدفة للشباب 

تستطيع المبادرات  و. في المنطقةللشباب   الثانية  ةيوجد القليل من برامج الفرص   :  الثانية  ةبرامج الفرص  !
 وتساعدهم على التعافي من القرارات الخاطئة السابقة أو عوامل     همدفة للشباب بشكل جيد أن تفيدالمسته

 .الخطر السلبية  
ة البرامج وتقييمها والتي من شأنها التأثير على المراحل          عابتيجب على البنك دعم جهود م   :  والتقييم صدالر !

نى لمجتمع السياسات  سصممة بشكل جيد حتى يتتوجد حاجة إلى عمليات تقييم دقيقة ومُ  و.  للشباباالنتقالية 
 . تحديد المناهج المفيدة 

 
يتوجب على البنك الترآيز          على المدى القصير متضمنًا العام المالي القادم        : أجندة للمستقبل القريب 7-13

ر   توفحسب ترجم إلى ثالثة أنواع محددة من األنشطة    يهذا و. على تفعيل المجالين األولين المشار إليهما أعاله       
 :الميزانية 

 
 والباحثين من  "محور األطفال والشباب "فريق الشباب اإلقليمي بدعم من   : تطوير المعرفة وتبادلها �

 يستطيع البدء في عملية  -  ين ي أضف إلى ذلك الخبراء الخارج     -"  المعنية بالتنمية االقتصادية المجموعة "
شرق األوسط وشمال إفريقيا وتقييم موارد     للشباب في منطقة ال   االنتقالية فشل المراحل    ثار  فحص منتظمة آل

 : الشباب واحتياجاتهم والتي تشمل  
  

المقابالت الفردية مع  من خالل ها  القيام بالدراسة والتي من الممكن  : واالحتياجات  تقييم الموارد  -
سوف تتحقق بشكل دقيق من )  معًااالثنينأو مزيج من (الشباب والمسوح أو مجموعات المناقشات 
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ما هي المعوقات التي ) 2(؟؛ ما هي األهداف التي حددها الشباب آأولويات لحياتهم    ) 1: (اآلتي
آيف يرى الشباب الشكل األفضل لوضع السياسات ) 3 (؟؛تحول دون تحقيقهم لهذه األهداف

 تساعدهم في البناء على الموارد المتاحة لهم وتلبية        يت ال) القائمة بالفعل والجديدة   (والبرامج 
سوف تتضمن هذه الدراسة عملية التصميم والتجربة في دولة واحدة ثم التهيئة          و .؟احتياجاتهم  

 .  في دول أخرى في المستقبل   تكراروال
با الشرقية  و أورجري العمل في مناطق أخرى وبشكل ملحوظ في   ي: دراسة إقليمية لتوظيف الشباب  -

يات تقييم سوق العمل  وذلك لمعرفة احتياجات الشباب بالنسبة للتوظيف ولمراجعة عمل   ووسط آسيا 
 . لذلكا مشابًهتتطلب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عمالً   . وبرامج الشباب

  توفر القليل من المعلومات حول تصنيف       ي :  والُمعرض للخطر المحروم دراسة إقليمية للشباب    -
 في    اتالسياساللتزام   مجال آبير   أن هذا    لفرص ثانية بالرغم من    اجونت حين   الشباب الذي ونطاق
 .المنطقة

 وذلك لتوفير مصدر للمعلومات حول العمل المستمر     : على االنترنت   البدء في موقع إقليمي للشباب    -
 من الموقع الخاص   اوقد يكون هذا جزء. والربط ما بين المؤسسات األخرى ومبادرات الشباب 

 . إقليميًا ضمن نطاق البنك   أن يكون بمحور األطفال والشباب أو  
 

 لمؤشرات الشباب الموحدة فيما يتعلق بالمخرجات والنتائج واألثر             منهجية استخدام أآثر   : ئج تحديد إطار النتا    �
 هذا اإلطار بالتنسيق مع مانحين    ضعيستطيع البنك المساعدة في و . المتعلق ببرامج الشباب ) آلما أمكن(

في   ليمي يجب على الفريق اإلق و.  في موضوع الشباب مثل اليونيسيفنشاطآخرين خصوصًا من ذوي ال 
 آما ،التأآد من أن البرامج أو السياسات الجديدة تتضمن خطة تقييم لألثر قبل عملية البدء          حدود اإلمكان 

 .عمليات التقييم عالية الجودة     وتنفيذ يتوجب على الفريق تسهيل تصميم   
 
زيد من   يجب أن يشارك فريق الشباب في مؤتمر للسياسة اإلقليمية ويدعمه للوصول إلى الم       : االستشارات �

 .  الحوار مع الدول وتسهيل تبادل المعلومات حول البحوث والبرامج الواعدة   
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 مالمح قطرية: 1الملحق 
 
 ستراتيجية الوطنية لألطفال والشباباال: اليمن 1-1

إن   . اتوصفات خاصة بالسياس  إعداد طلب  يتاألمر يزال  الفستراتيجية وطنية   اد يتحدعلى الرغم من أنه جرى   
لكافة الوآاالت   للدولة تسعى إلى توفير رؤية وطنية إيجابية وإطار شامل وسياسة عامة    " ستراتيجية الوطنية  اال

".  بالمساهمة في حماية األطفال والشباب وتطورهم     والملتزمةالحكومية ومجموعات المجتمع المدني المهتمة 
خلق بيئة وطنية لتوظيف الشباب ووضع     : الخاصة ببرامج الشباب على النحو التالي          تحددت مجاالت الترآيز    

زيادة الخيارات المتاحة لتمضية أوقات الفراغ          و الشباب ومشارآتهم؛  تضمينخطة لذلك؛ وتقوية الهوية الوطنية و
تواجه الصحة    منع الحمل المبكر والحد من المخاطر التي    والشباب؛   ووالقيام بتخطيط حضري صديق لألطفال   

 . اإلنجابية 
 
 زيادة مشارآة الشباب وإشراآهم المدني: منتدى شباب األردن 1-2

اهللا وبدعم من مؤسسة آونراد  الملكة رانيا عبد جاللة تحت رعاية صاحبة ال" (منتدى شباب األردن"يهدف 
 الذين تتراوح    شبانوال الشابات يتم تشجيع األردنيين من  . إلى زيادة مشارآة الشباب في المجتمع المدني  ) وراأدين

ي والتخطيط    التطوع ومن ذوي الخلفيات المختلفة على المشارآة في العمل    ًا عام32 إلى 18أعمارهم ما بين 
يطور الشباب األردني من قدرته على البدء في         و. بواسطتهمالجماعي وورش العمل الخاصة بالشباب والمنظمة      

ارآة فيها عالوة على إقامة شبكة فعالة من المنظمات الحكومية      المشاريع القائمة على المساعدة الذاتية والمش    
 . من الشباب األردني  آخرين  وغير الحكومية لفائدة  

 
 هيئة من العاملين مع 40لجهود يقوم منتدى شباب األردن بالتشبيك مع حوالي ار اهدإتجنبًا لتكرار العمل و و

 .لكة متطوع فعال من شتى أرجاء المم  300 لى الشباب وما يزيد ع
 

المشارآة في المعرفة والتجارب وإقامة شبكة منظمة من الشباب المتطوعين الملتزمين تعطي أمًال للشباب      
 ليحققوا  أجمعمجتمعالويشارآوا في تطوير المباشرة  وا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم   بح األردني في أن يص 

 . لتغيير الذي يصبون إليه  ا
 
 المنتدى بشكل جماعي وقام الشباب األردني الملتزم بتأسيس المنتدى    هدافأ على هذا المفهوم تطورت ااعتمادو

 . 2004شباط /  فبراير  29الوطني للشباب والثقافة والذي تشكل لدى وزارة الثقافة في     
  asp.history/joryouth/english/org.jordanyouth://http :المصدر

 
 جودة عالية الع الشباب المغربي من أجل مدارس تجمُّ 1-3

العالمي للشباب في    مؤتمر من اليحاء   بإ  دعم الخدمات األولية المتكاملة للريفومؤسسةقام آل من اليونيسيف 
 برعاية مشروع يزود المشارآين الشباب في المؤتمر بفرصة االشتراك بشكل فعال في تحقيق         2003عام 
يرآز المشروع على جودة التجربة التعليمية في مدرسة تقع في مدينة زومي، وهي     و.  اإلنمائية لأللفية  هدافاأل

والمشارآين المحليين من القرية وذلك للتعاون    ) وغيرهم(حيث تمت دعوة الشباب . مدينة تقع في شمال المغرب
مجرد الخطوة األولى في عملية طويلة تهدف     لكن إعادة تأهيل البيئة المادية هي      . في إصالح المدرسة وتجديدها 

 .تعليمي برمته ال نظام  الإلى تحسين جودة  
  html.13399morocco_/infobycountry/org.unicef.www://http: المصدر

 
 توظيف الشبابلخطة عمل وطنية وضع : مصر 1-4

 من تحليل شامل لوضع الشباب في سوق العمل المصري تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بدعم           تهاءاالنبعد 
 التي قد   اتمن األمانة العامة لشبكة توظيف الشباب ومنظمة العمل الدولية بتحديد مجاالت األولويات للسياس

تطوير التدخالت    ى لعحالي  سوف يتم العمل في الوقت الو. توظيف الشبابل لخطة عمل وطنية اتكون أساًس
 الكلية وإصالح التعليم والتدريب وتطوير المشروعات وسياسات    االقتصادية  المقترحة في مجاالت السياسات   
 .وبرامج سوق العمل وآذا الحوآمة

 
لة  عملية مستمرة لبناء القدرات ولتطوير مجموعة استشارية للشباب المصري وهي الهيئة الرسمية الُمخوّ كاهنو

 تمامًا    نحكومة لتمثيل رؤى الشباب ضمن العملية الخاصة بخطة العمل الوطنية وذلك للتأآد من أنهم يمثلو         من ال
يقوم في وزارة القوى العاملة والهجرة ممثل الشباب بالمساعدة في تدريب موظفي الحكومة و. الشباب المصري
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آنقطة معلومات عامة وطنية معنية على العملية الخاصة بخطة العمل الوطنية وفي تأسيس األمانة العامة   
 .بتوظيف الشباب وبمبادرة خطة العمل الوطنية  

 .2007آذار / ة في مارسنشر: شبكة توظيف الشباب: المصدر
 
 قودها الشبابيمبادرة الصحة اإلنجابية التي :  الشباب المصريأبطال 1-5

لتقوية مشارآة الشباب اإلنجابية و   الشباب هي عمل يقوده الشباب لرفع الوعي باحتياجات الصحة    أبطال مبادرة 
عمقت من التزام وزارة الشباب المصرية في تناول قضايا السكان              هذه المبادرة. في صناعة السياسة وتطبيقها

 .والصحة اإلنجابية  
 

  واالفتقار  يوجد في مصر العديد من السياسات الهامة التي تؤثر على المراهقين ولكن نتج عن اختالف التعريفات               
 . حتياجات الشباب  ال  تماما جيبتسلي ما بين العديد من المؤسسات الرسمية سياسات وبرامج ال ت عمتنسيق ال إلى ال 

 
 إشراك الشباب في الدعوة تهدف المبادرة إلى إدراج منظور شبابي في قضايا الصحة اإلنجابيةمن خالل 

ة واإلقليمية إنما تتجاوب مع  وإقامة الروابط لعمل السياسة على المستوى الوطني وضمان أن الخطط الوطني  
ووزارة الشباب الذي بدأ في عام          اتلتعاون بين مشروع السياس ثمرة ل المبادرة  و. احتياجات الشباب وأولوياتهم   

 .تؤآد على منهج الشباب للشباب تتضمن سلسلة من األنشطة التي ، وهي2003
 
 حول   ا وطني ا أبطال الشباب مؤتمر  عقد2003 يآانون ثان / في يناير: الدعوة الخاصة بالشبابمناسبات  !

 الشباب أيضًا في العديد      أبطال شارك .  من المحافظات المختلفة     ا  شاًب150الشباب والسكان والذي حضره   
  لى   محافظة ليصل العدد لما يزيد ع    11من األحداث الخاصة بالشباب في مراآز ومعسكرات مختلفة في        

 أقرانهم آما قادوا مناقشات حول القضايا      أمامالئل أعد األبطال عروضهم القائمة على الد .  شاب1000
 وزير الشباب بمد مبادرة أبطال        التزم 2004شباط  / في فبراير  . ذات األولوية المتعلقة بالصحة اإلنجابية    

 وشابة  شاب400 حوالي  بح صأ 2005مع حلول منتصف عام    .  محافظة أخرى  15الشباب لتشمل 
 .لجنسين   بتقارب بين العدد من ا  مؤهلين آأبطال

فريق مهمة وطني  الشباب هي تأسيس أبطال  نتيجة أخرى لمبادرة  : للشبابتشكيل فريق مهمة وطني  !
هو وضع أولويات فريق المهمة  الهدف من   .  تحت رعاية وزارة الشباب     2004نيسان  / بريل إ للشباب في  

فريق المهمة   تضمن ي . لقضايا الصحة اإلنجابية والدعوة من أجل تضمينها في العديد من الخطط الوطنية           
 متعدد القطاعات من الشباب ومجتمع المنظمات غير الحكومية والوزارات الوطني للشباب تمثيال

 .الرئيسية 
 وذلك لتعزيز     ًا إضافي  اً  الشباب تدريب  أبطال  تلقى   2004حزيران   /  في يونيو:التحسين من مهارات الدعوة !

قام أبطال    .  المتعلقة بوضع السكان في مصر  المعلوماتبأحدث ة وتطوير معرفتهم والدععلى  قدراتهم 
 الخاصة    المناسبات  من 100الشباب من آافة محافظات صعيد مصر بالدعوة بين أقرانهم في حوالي         

تضمنت بعض القضايا التي تم تناولها الحاجة إلى رعاية صحة إنجابية صديقة للشباب وإلى                 و. بالشباب
 .  األسرة الصغيرة الدعوة لمفهوم

 
 مستفادةالدروس ال

 الشباب في تأمين مشارآة الشباب في حوار السياسة الوطنية المتعلق بالصحة أبطالنجحت مبادرة  •
وطني للشباب إنما هو اعتراف واضح بالحاجة إلى مساهمة الشباب   فريق مهمة إن تشكيل  .اإلنجابية

 .  في عملية صنع القرار  
الشباب الخاص بالدعوة أهمية خاصة في        لمنهج الشباب إلى   آان. أهمية منهج دعوة يقوده الشباب •

السماح للشباب بتوصيل احتياجاتهم الملحة الخاصة بالصحة اإلنجابية وذلك حتى تجد صداها لدى               
 .  البرامج يريصانعي السياسات ومد 

 يتمتع الشباب برؤية خاصة وفاعلية آقائمين بالدعوة وذلك للشريحة      .دعم خاص للشباب القائم بالدعوة •
هذا الدعم  . بيد أنهم في حاجة إلى دعم خاص حتى يتمتعوا بالفاعلية المطلوبة          . بعين لها العمرية التا 

يتضمن تحديث معرفتهم بالبيانات والدالئل اإلحصائية وتوفير المعلومات العامة حول تجارب الدول     
األخرى وإعطاء اإلرشاد الالزم حول أفضل منهج لتناول بعض المسائل المحددة خصوصًا المتعلقة     

 عالوة على تعزيز التشبيك وعقد االجتماعات لتجنب الرسائل المتناقضة ومن أجل تبادل                ،بالدين
 . الخبرات 

 اتفاقية رسمية مع وزارة بموجب الشباب   أبطالتعمل مبادرة . ولد االستدامةت  الرسميةاالتفاقيات •
 تعزز من  تفاقية اال وزارة الشباب فإن هذه    التزام من خالل إضفاء الطابع الرسمي على     و. الشباب
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باإلضافة إلى ذلك      . الوطني للشباب  فريق المهمة   المحتملة لجهود الدعوة خصوصًا عبر      االستدامة
 برنامج دعوة الشباب قامت وزارة الشباب بإعطاء التعليمات لمديريات الشباب على         الستدامةوضمانًا 

 لها    الالزمة موال األصت  تلك األنشطة في برامجها المعتادة آما خص        درج مستوى المحافظات حتى ت  
 . 2005/2006من ميزانية عام 

  pdf.brief20%country20%Egypt/YRHCBS/com.policyproject.www://http: المصدر
 
 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: المغرب 1-6

 في التنمية حيث   ياخلية بتطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتتضمن الشباب آفاعل أساس        تقوم وزارة الد
وبالطبع فإن أحد مؤشرات . يلعب دورًا فعاًال في تحديد المشاريع الفرعية وتصميمها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها

 في   اشتراآهمالشباب الذين أبلغوا عن و المعيشة والنساء نسبة األسر "وعن ذلك هالرئيسية   الوسيطة النتائج 
في آل من المناطق الحضرية      " القائل بأن   االفتراض    وهذا يقوم على ."عملية المشارآة آلها أو جزء منها 

آجزء من و ."االقتصادية يتمتع الشباب بدور في صناعة القرار ويواجه تحديات في المشارآة         ال والريفية 
  . "الشبابتضمين  تخطي الحواجز التي تواجه      "ه ثالث سنوات تحت عنوان   المبادرة بدأ برنامج بحثي عملي مدت     

يهدف هذا البرنامج إلى تحليل العوامل التي تساهم في إقصاء الشباب آما أنه سوف يقترح بعض اإلجراءات               
 . المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  بموجب التي سيتم تنفيذها  

 
 التدخالت ذات األولوية: اب ومشارآتهمالشبتضمين تقوية الهوية الوطنية و: اليمن 1-7

 .لشباب وتكون صديقة لهم  ل تروقالمجتمعية التي   ودعم مبادرات الخدمة التطوعية نشر و .1
 .المواطنة والمدارس وآذا مناهج القيم بتشجيع مشروعات الخدمة المجتمعية  .2
 . اتقوية دور مجالس الطالب وإسهاماته .3
الحكومية وغير الحكومية   وصناعة القرار  خطيطالتتشجيع تمثيل الشباب على آافة مستويات  .4

 .يةوالمجتمع
 .تشجيع مشارآة الشباب في المجالس واللجان الوطنية والحكومية     .5
 . سنوي للشباب يلقي بالضوء على مساهمات الشباب وأفكارهم أسبوعالحث على تحديد    .6
 .  بمساهمات الشبابلالعتراف وضع برنامج مكافآت سنوية  .7
 . ريبهم وتعليم األقران فيما يخص االستجمام المحلي وبرامج الرياضة        دعم قيادة الشباب وتد  .8
 التي يقوم بها الشباب والخاصة بخدمة المجتمع     اتعوتأسيس صندوق للمبادرات من أجل المشر   .9

 . المحلي 
 . المتعلقة بالشباب وبرامج التبادل    تيسير الفرص لألطفال والشباب للمشارآة في األحداث الدولية      .10
 . لشباب في المناصب القيادية   لحصة  تخصيص  المجتمع المدني لتبني  تشجيع مجموعات  .11
 . تشجيع تأسيس مجالس للشباب على مستوى المحافظات والمجالس المحلية      .12
تعزيز دور الشباب واألطفال ومشارآتهم في تطوير البرامج وتنفيذها على المستويات الوطنية          .13

 . المحافظات  في والمحلية و
لى نجاح برلمان األطفال والنماذج الموجودة في دول أخرى من دول             تأسيس برلمان للشباب يقوم ع    .14

 .الشرق األوسط
 . دور المساجد في تطوير هوية الشباب ومشارآتهم الستغاللإيجاد الطرق    .15
 .إدراج قيم الكشافة في المناهج الدراسية     .16
 2015-2006والشباب في جمهورية اليمن  للطفولةستراتيجية الوطنية  االمشروع: المصدر

 
 السياسة الوطنية للشباب وتقييم مشارآة الشباب في تطبيق : البحرين 1-8

 . حوار من الشباب إلى الشباب   و مقابلة10000شمل حملة صوت الشباب ت بامي قال •
 . مراجعة المنظمات الحالية الوطنية للشباب ومبادرات البرامج     •
ة المتعلقة بالسياسة    مجموعات عمل معنية بموضوعات الشباب الرئيسية والجوانب الهام    8تشكيل  •

 مجموعة مناقشة تتناول   30 وما يزيد عن  ،الوطنية للشباب مع مستوى مرتفع من مشارآة الشباب 
 . آافة الموضوعات األساسية والتي تتضمن المئات من الشباب  

 . معيشية أسرة1840بين شباب إجراء مسح وطني لمفاهيم الشباب   •
 . من قبل الشبان والشابات  وتشغيله com.bahrainyouth.wwwتصميم موقع  •
 .ا وإذاعته ا مباشًرًا إذاعي  ًا برنامج11مجموعة من الشبان والشابات بوضع   ام يق •
 عمل ناجح في مدة   16000  وظيفة و3500 أثمرت عن  منتدى للمناقشات على اإلنترنت     19إقامة  •

 .أربعة أشهر
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 . شبابإقامة مجموعة إعالمية لل •
 .تشكيل لجنة استشارية للشباب  •
 . تنظيم جوالت دراسة إلى ناميبيا وجنوب إفريقيا وُعمان وقطر     •
 .2005الوآالة األلمانية للتعاون الفني : المصدر

 
 مشروع المسئولية المدنية للشباب اللبناني 1-9
.   في شمال لبنان " المدنيةمسئولية الشباب "في تنفيذ مشاريع   " إنماء"هيئة  وةلوإنقاذ الطف منظمة رك آل من تيش

نتيجة للمشروع استفادت و. تحقيق فرق آمواطنين إيجابيين في مجتمعاتهم    من هدف المشاريع هو تمكين الشباب 
 :المجتمعات من

o وعي مدني قوي للشباب . 
o   حكم رشيد متطور من خالل مراقبي الشباب. 
o  نتشر على نطاق واسع ويستخدمه آتاب للموارد صديق للشباب يتناول المسئولية المدنية وهو حاليًا م

 . نوالكثير
 

 في المشروع يعتبر ذلك أول تعرض لهم للمجتمع والتطور الذاتي وفرصتهم األولى           المشارآين بالنسبة للكثيرين   
 . للمناقشة بشكل مفتوح لمبدأ الحكم الرشيد والوعي المدني في سياق يدعمه األقران     

  html.lebanon/eurasia-east-middle/countries/org.savethechildren.www://http :المصدر
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 منظمات إقليمية ودولية تهتم بالشباب: 2الملحق 
 

 أولية للقارئين     انطالق  نقطةميقدقائمة المنظمات المشار إليها فيما يلي ليست شاملة ولكن الغرض منها هو ت       
 . المهتمين بالبحث عن المزيد من المعلومات حول أنشطة الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا     

 
  org.araburban.www المعهد العربي إلنماء المدن

 وهي ذات .المدنتوفر بحوث   الربح   بغير غرض   هو منظمة إقليمية غير حكومية  إلنماء المدن المعهد العربي  
أحد األهداف الرئيسية للمعهد هو تعزيز جودة    . طابع فني واستشاري ومقرها الرياض بالمملكة العربية السعودية     

آان المعهد العربي    و.  والفنية المهنية من خالل المساعدة    الصغيرة والكبيرة   العربية  الخدمات البلدية في المدن   
آما يستضيف األمانة  .  في تنظيم المؤتمرات اإلقليمية حول قضايا أطفال وشباب الحضر   فعاال نإلنماء المد

تهدف   و. الشرق األوسط وشمال إفريقيا لحماية الطفل العاملة في العديد من دول المنطقة        منطقة العامة لمبادرة  
ين رفاهة األطفال خصوصًا        مبادرة حماية الطفل إلى تطوير قدرات السلطات المحلية والبلديات وذلك لتحس            

الضعفاء والمحرومين منهم أضف إلى ذلك تعزيز المعرفة بالسياسات الفعالة والبرامج التي تتناول قضايا             
 . األطفال الهامة في المنطقة  

 
  org.foundationforfuture.wwwمؤسسة المستقبل 
  ة عشراثنت تدعمها حكومات ما يزيد عن   الربح   بغير غرض  ي منظمة متعددة األطراف مؤسسة المستقبل ه

المنح دعمًا لسيادة القانون     تقديم  ترآز المؤسسة على   و.  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وخارجها       في ةدول
 بالنسبة للمؤسسة هو  أآثر األهداف إلحاحاً  و. واإلعالم المستقل وتمكين المرأة والتعليم المدني وتضمين الشباب   

تقوم المؤسسة بتوفير و. دعم اإلصالحات الديمقراطية من خالل تعزيز قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية       
المنح وبذل الجهود من أجل بناء القدرات في آل من الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق واألردن      

قطر والمملكة العربية السعودية وسوريا واإلمارات العربية  والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وُعمان وفلسطين و
 .  المتحدة واليمن

 
 asp.index/youth/ifrc.www  الشباب� الصليب األحمر والهالل األحمر لجمعيات االتحاد الدولي

 واالستجابة  ،تعزيز المبادئ والقيم اإلنسانية : هيتتجمع برامج االتحاد الدولي في أربعة مجاالت أساسية و   
لدى االتحاد  برنامج خاص بالشباب  وهناك .  والصحة والرعاية في المجتمع  ، واالستعداد للكوارث،للكوارث

.    من المواردالشباب وغيرهاألدلة التوجيهية ل يرآز على آل من المجاالت األساسية ويحتوي على النشرات و  
 . ي للصليب األحمر والهالل األحمر في شتى أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا        يعمل االتحاد الدول و
 

  htm.index/yett/employment/english/public/org.ilo.www  توظيف الشباب-منظمة العمل الدولية
ر اإلرشاد للحكومات والمنتفعين للعمل آحافز    يمل الدولية جمع البيانات وإجراء البحوث وتوف  تتولى منظمة الع

قمة األلفية بتوفير العمل الالئق     بإعالن   االلتزام  لحشد الدعم وتطبيق السياسات والبرامج المتكاملة وذلك لتلبية    
 . للشباب منتجوال
 

  org.iyfnet.wwwالمؤسسة الدولية للشباب 
 دولة حيث تسعى لتحسين 70المؤسسة الدولية للشباب هي منظمة دولية غير حكومية تتواجد فيما يقرب من 

تعمل المؤسسة مع المئات من الشرآات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وذلك    و. ظروف الشباب وآفاقهم  
توجد أربع    و. والتي تحقق فرقًا إيجابيًا ودائمًا في حياة الشباب           البرامج القائمة    "  توسع من نطاق"حتى تقوي و 

) 2 (؛التعليم) 1: (قضايا رئيسية ضمن مجال اهتمام المبادرات العالمية الخاصة بالمؤسسة الدولية للشباب وهي     
مال في منطقة الشرق األوسط وش و. يةوعتالتعليم الصحي وال   ) 4 (؛القيادة والمشارآة ) 3 (؛لتوظيفل ة ابلي الق

إفريقيا تتمتع المؤسسة الدولية للشباب بشراآات قوية في األردن مع الصندوق الهاشمي األردني للتنمية البشرية  
 وفي آل    ،)المعروفة محليًا باسم تعاون  ( وفي الضفة الغربية وغزة مع هيئة الرفاهة     ،ومعهد الملكة زين للتنمية 

وهي مبادرة تهدف إلى بناء تحالفات فعالة ومستديمة       ،من المغرب ومصر من خالل تحالف التعليم والتوظيف   
 . ينتج عنها أنشطة في مجال التعليم والتوظيف   

 
  org.popcouncil.www  الدوليمجلس السكان

ات في ثالثة     البحوث على مستوى العالم وذلك لتحسين السياسات والبرامج والمنتج        الدولي جري مجلس السكان  ُي
) 3 (؛ والشباباالجتماعي الفقر والنوع ) 2 (؛اإليدزومتالزمة نقص المناعة المكتسبة ) 1: (مجاالت وهي
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 إلى فهم أفضل لحياة         االنتقال إلى مرحلة النضج    على وجه الخصوص يسعى برنامج     و. الصحة اإلنجابية   
  لس بشكل فعال خصوصًا في مصر  يعمل المجو. ا سياسات وبرامج فعالة من أجل تحسينهضعالمراهقين وو

 .مكتب قوي ووجود ميدانيله  حيث
 

 معهد المجتمع المفتوح التابع لمؤسسة سوروس، مبادرة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
mideast/regions/initiatives/org.soros.www  

رة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع لمعهد المجتمع المفتوح المنح للمنظمات عبر العالم         يوفر برنامج مباد 
لدعم حرية التعبير والحصول على المعلومات وحقوق المرأة وتطوير سيادة القانون والحوآمة المحلية                

 .واإلصالحات التعليمية في الشرق األوسط   
 
 
 

  youth/org.un.wwwبرنامج األمم المتحدة للشباب 
  واالجتماعية االقتصادية  لشئون دارة ا  والتنمية التابع إل االجتماعية يقع البرنامج المعني بالشباب في قسم السياسة    

تعزيز الوعي بالوضع العالمي للشباب وزيادة         : تم اإلعداد لهذا البرنامج من أجل       وقد . األمم المتحدة  في 
 بحقوق الشباب وطموحاتهم ودعم السياسات الوطنية للشباب وآليات التنسيق الوطنية للشباب وبرامج            االعتراف 

 ذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية    ،العمل الوطنية للشباب آجزء ال يتجزأ من التنمية االجتماعية واالقتصادية         
مليات صناعة القرار على آافة       مشارآة الشباب في ع عزيزباإلضافة إلى ذلك يقوم بت  . وغير الحكومية

كل وآالة من وآاالت لعالوة على ذلك . المستويات من أجل زيادة آثارها على التنمية الوطنية والتعاون الدولي       
 .نشطة خاصة بالشباب أاألمم المتحدة الرئيسية   

 
 org.unfpa.wwwصندوق األمم المتحدة للسكان 

صندوق األمم المتحدة للسكان الحكومات بناًء على طلبها في صياغة السياسات واالستراتيجيات للحد من                   يساعد   
آما يساعد الصندوق الدول في جمع البيانات المتعلقة بالسكان وتحليلها والتي قد             . الفقر ولدعم التنمية المستدامة  

  لصندوق خصوصًا في جمع واستخدام    ويساعد ا . تساعدهم في فهم االتجاهات السائدة الخاصة بالسكان       
 .المعلومات حول المراهقين والشباب 

 
  org.unicef.wwwاليونيسيف 

لطالما آان صندوق األمم المتحدة للطفولة فعاًال في القضايا المتعلقة بالشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال                 
 ورصد على التغذية وصحة المراهقين والمهارات الحياتية    ناألطفال فإنهم يرآزو  باإلضافة إلى قضايا    . إفريقيا 

   بمكان ومراهقيها المنطقة  أطفال   على سبيل المثال إلى تزويد        مبادرة أصوات الشباب  تهدف و. التدخالت وتقييمها 
رانهم    فحص القضايا من خالل المشارآة مع أق نداعم وآمن حيث يستطيعوعلى شبكة اإلنترنت الدولية 

في    المرآزية الشباب ةاجتماعات مجموع  اليونيسيف بتنظيم  تقامو. ت على مستوى العالم سياسا النعيوصا
 . 2007 أيار / اسطنبول في مايو

 
  org.shababinclusion.www  مبادرة شباب الشرق األوسط�مرآز ولفينسون للتنمية 

لفينسون للتنمية مبادرة شباب الشرق األوسط لدى مؤسسة بروآنجز وآلية دبي لإلدارة الحكومية في  بدأ مرآز و
 الشباب   الحتياجات قدرة المجتمع الدولي على فهم أفضل  زيادة هدف تلك المبادرة هو. 2006تموز / يوليو

آاديميين وصانعي السياسات   من خالل إقامة تحالف دولي من األو. هالالمتغيرة في الشرق األوسط واالستجابة 
 أجندة متقدمة  ضعوقادة الشباب والمفكرين الرياديين من القطاع الخاص والمجتمع المدني تهدف المبادرة إلى و           

 ، والدعوة والتشبيك،البحث والسياسة: يم تكميلية هائعدلمبادرة ثالث ول. الشبابتضمين ودعمها من أجل 
 . واإلجراء العملي 

 
  همؤونما صحة األطفال والمراهقين -يةمنظمة الصحة العالم

htm.asrh/health-adolescent-vhild/int.who.www 
.  سنة19سن  منذ الميالد وحتى النموإلى تحسين الصحة و  ونمائهم إدارة صحة األطفال والمراهقين  هدف ت
) 3 (؛حقوق األطفال والمراهقين) 2 (؛اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة  ) 1: ( الحالية تتضمن األولوياتو

 .اإليدز/متالزمة نقص المناعة المكتسبة ) 4 (؛صحة المراهقين الجنسية واإلنجابية   
 

 yen/strat/employment/english/public/org.ilo.www://http/  الشبابعملشبكة 
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هي شبكة من المنظمات و.  الشباب آل من األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والبنك الدوليعمليدعم شبكة 
.   األعمال وخلق فرص عملوإنشاء قابلية توظيف الشباب ومبدأ تكافؤ الفرص بومنظمات الشباب المهتمة 

في عملية اإلعداد لخطط عمل وطنية من أجل توظيف "  رائدةدوًال"وسوريا تعتبر آل من إيران ومصر و
 . الشباب
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