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 خلفية عامة
عن اً الشباب  إناثاً وذكور عدد  زيدحيث ي ؛في العالمالشباب من سكان  اً ��على نسبةالمنطقة العربية موطن عدّ تُ 

جيل الشباب منذ تزايد في أكبر  حالياً تشهد المنطقة .  و1 عاماً  29 - 15 تتراوح أعمارهم بين مليون شاب  100
إلى جانب رقام �هذه ا�ساهمت .  2تحت سن الث��ثينممن هم من السكان  %60أكثر من وجود اً، مع عام 50

النقاش حول تحديات التنمية  في تحفيز 2011 عام العربية منذ بلدانالالتي قادها الشباب في مختلف  الثورات
ظم سياسية مستجيبة نُ إيجاد مطالب الشباب حول تتمحور ة وراءها.  الجذريّ  سباب�التي يواجهها الشباب وا�

 اقتصادية عادلة. رٍص فُ إلى فيه ، في الوقت الذي يتطلعون عدالة اجتماعيةتحقيق الو

ي عملية فتام �� أنهم �� يشاركون بشكل إ يجابي�ير ا�يالتغالدفع نحو الرغم من قدرة الشباب العربي على على 
 بحدّ باب لشل مستهدفةبال��ورة قصاء �عملية ا�قد �� تأتي .  هممستقبلمن أجل  �نمائيةالسياسات ا� صياغة
 النوع ا��جتماعي/أو ا��جتماعية وفئة على الالقائم وسع ��اأو التهميش قصاء ا�� في إطاروإنما تتجلى ذاتهم، 

اذج ونم بوية�عراف ا��جتماعية ا��مزيج من ا�كله  ذلكخ��صة المجتمع.  /أو الثقافة و/أو الموقع الجغرافي و/أو و
اسية لى المشاركة السيإنظر حيث يُ ، مجا��تالشباب في عدة تستمر في تهميش لحوكمة إقصائية من مسارات ا

، "يواجه الشباب 2016�نسانية العربية للعام تقرير التنمية ا�بحسب كبر.  � جيل ا�لامتياٌز لعلى أنها  وا��قتصادية
يسهم . و 3والمشاركة بفاعلية في المجال السيا��"طلعاتهم عن ت في التعبيربالغة ً العربية صعوبةً بلدان في ال

 .ذلك��عتراف بعدم ااستمرار مع  ،التنمية والتماسك ا��جتماعيتقويض هذا التوجه في 

اقتصادية  فاً ظرويواجه أنه ، كما البطالة بشكل كبير  نسبةفي يعاني الشباب العربي من ارتفاع ، إضافة إلى ذلك
 ة.  تعتبر نسب4"مقارنة بالجيل ا��كبربالمعرفة العالمية  كبرأتصال ا"بعلم أفضل و تحليّهمن الرغم على صعبة 

.  تحتاج المنطقة الى 5 عالمياً  %13مقابل  %29وصلت إلى  حيث ،في العالما��كبر البطالة بين الشباب العربي 
 القوى منعداد الكبيرة من الداخلين �في العقد القادم ��ستيعاب ا�مليون وظيفة جديدة  60عن  زيدخلق ما ي
عيقات مُ الشباب. تواجه الشابات تحديات أكبر في التغلب على ال بين بطالةالاستقرار في تحقيق والعاملة 

تلك  عفلشابات ضبين انسبة البطالة  ت؛ حيث بلغمن شمولهن ا��جتماعية والثقافية وا��قتصادية التي تحدّ 
القوى العاملة ة الشابات في مشارك تأتيبينما على التوالي،  %44و %25لى إرقام �تصل ا�ل ،الشباببين التي 
 .  6%16 دون

 

 تحليل
 بلدانال مع توجه بعض ،متطلبات الشبابإي��ء اهتمام لإلى بعض السياسات الوطنية  ��عتة ا��لفية، منذ بداي

يمكن  ،الرغم من هذه الجهودعلى تستهدف الشباب. قائمة بذاتها استراتيجيات  وأسياسات صياغة العربية الى 
 ح�� ما يتم غالبافي بعض الحا��ت.  على سبيل المثال،  ةتجميليّ  كانت إنو بالمحدودة،  تهذه المقارباوصف 

لية آغياب  مع )وزارة الشباب والرياضة(مث��ً،  واحدة بوزارة لشبابالخاصة باسياسات ال صنع عملية مأسسة
م من ا��طراف وغيره ،والمجتمع المدني، )التعليم والعمل والصحة وغيرها(خرى �تنسيق مع الوزارات ا�ال

إضافة إلى تعامل هذه ب معالجة القضايا ذات ا��ولوية من منظور الشباب. جعل من الصعي المعنيين، مما 

                                                 
برنامج ، 6"توسيع فرص الشباب في المنطقة العربية، تقرير التنمية ا��نسانية العربية؛ صفحة  2013جاد شعبان،    1

؛ متوفر على الرابط ]عبر ا��نترنت[ا��مم المتحدة ا��نمائي 
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/huma_development/expanding-

youth-opportunities-in-the-arab-region-html  
: الشباب آفاق التنمية واقع متغير، الملخص التنفيذي، برنامج ا��مم المتحدة 2016تقرير التنمية ا��نسانية العربية    2

 ./http:www.arab-hdr.org؛ متوفر على الرابط ]ا��نترنت ر عب[ا��نمائي 

 ذات المصدر  3 

 ذات المصدر  4 

  http://data.worldbank.org/data-؛ متوفر على الرابط ]عبر ا��نترنت[مؤ��ات التنمية العالمية، البنك الدولي، 5  
catalog/world-development-indicators  

  http://data.worldbank.org/data-؛ متوفر على الرابط ]عبر ا��نترنت[مؤ��ات التنمية العالمية، البنك الدولي،  6 
catalog/world-development-indicators 
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ية من البنية ا��جتماع �ً على التعليم والتوظيف بد� هاز يركمع تزة، مميّ الشباب على أنها  مع أولوياتالمقاربة 
 . على قدر كامل عيش قدراتهم وتوقعاتهملشباب تيح لالتي تُ العامةوالسياسية 

رجة على دم المجتمات ككل تقدّ تهم في مساهموضمان مشاركة الشباب  أي -ا��جتماعي شمول التبقى قضية 
كان من السكبر � ا� ��يحةالالعربية منطقة ل الشباب في الشكّ لقد التنمية المستدامة. من ا��همية من أجل 

 مبر�� وتحكّ الحالي الشباب ستط��عات ا��دراك تكشف عن شعور ن اغير أ ،2011عام ثورات خ��ل ين ظاهر تالم
 ةنسبإضافة إلى ذلك، فإن .  7خرى من العالمأشباب في أنحاء الهم من ر ئانظ على عكسأقل بمستقبلهم 

مما يعكس مستويات منخفضة من الثقة  ،�قل عالمياً هي ا�ة بين الشباب العربي المشاركة السياسية الرسميّ 
 تخداماسإلى ميلهم في لتظاهر في االشباب رغبة نعكس توبالدولة.  لم وعملياتها، بالمؤسسات السياسية 

.  تصويتالية عملعلى  التظاهر باقي السكانل بالنسبة ل الشبابفضّ في الواقع،  ؛بعد الثورات امصناديق ا��قتراع 
الفئات ين بالعالمي توسط من المبكثير في المنطقة أقل بلد كل  توسطن مإف تصويت،عملية الفيما يتعلق ب

لدان العديد من الب في ةً منخفضفي التصويت الشباب وتأتي مشاركة  ؛بالمئة 20بفجوة مقدارها ، خرى�العمرية ا�
المؤسسات غير الديمقراطية. في ضعف ثقة الشباب بدوره يعكس ، الذي لسكانل العام مجموعالمقارنة مع 

ا��خيرة نس انتخابات توخ��ل امتناع عن التصويت من بين الناخبين نسبة أعلى الشباب سّجل  ،على سبيل المثال
وا من لسجّ  عاماً  25 – 18ممن تترواح أعمارهم بين  بالمئة فقط من التونسيين 17، مع ما نسبته 2011 عام في

 .  8تصويتأجل ال

الت��عب و ت�ّ�دلعنف السيا�� والنزاع المسلح والإلى اض الشباب العربي يتفاقم الوضع بشكل أكبر مع تعّر 
حة لزيادة في الحروب والنزاعات المسأ��ع المنطقة شهدت فة.  تطّر بالهوية والدين من قبل الجماعات المُ 

اسية �سالشباب من القدرات ا�حرمان بذلك سببة م ،العقد الما�� على مدىا��خرى المناطق الجغرافية مقارنة ب
المنطقة العربية التي يأتون من من ��جئي العالم  %58 ). ما يقاربتعليميةالصحية والخدمات الكالوصول الى (

 من %40 وأمليون طفل في المنطقة  13أكثر من  كما أن؛ 9م�ّ�دين داخليا في العالممن ال %49  ـل وطنٌ هي م
ر مبا�� غي وأبشكل مبا�� عاني التي تبلدان المدرسة في ال�� يرتادون  ،في سن المدرسةمليون طفل  34 أصل
 توفرمن أجل البقاء دون  اً من بيوتهم وب��دهم يوميّ  �ّ�دوا ممنم��يين الشباب ناضل .  يُ 10لنزاع المسلحمن ا

ير غ تدريب مهنيعلى  صولحالولظروف عمل استغ��لية هم تعرضّ مع احتمالية  ،عيش كريمةبل و سٌ أوظائف 
 ل��ستغ��ل من قبل الجماعات المتطرفة.   رضةً مما يجعلهم عُ  ،عامبوجه �جتماعي ا�قصاء ا��فض��ً عن  ،كافٍ 

سجيل ت  عن مؤخراً كشفت مسوحات ا��دراك �� أن اً، إتحرر لقيم أكثر الشباب تبّني التصور العام على الرغم من أن 
أن مفهوم بشالفجوة ؛ تأتي عدم التسامح الديني وا��جتماعيالمنطقة العربية لمستويات عالية من الشباب في 

 24النواحي ا��جتماعية و بالمئة في 26قّدر بـنسبة تُ اسعة مقارنة بباقي أنحاء العالم لالتسامح في المنطقة و
، درجة كبر أ التي تتمتع بتنوع دينيبلدان ال، باعتبارهما من لبنانوقد سجّلت م�� و ؛لدينيةالنواحي ابالمئة في 
 �كبرمن الجيل ا� الشباب أكثر تسامحاً �� يبدو  التسامح.  يعّززقد ة أن التنوع نالعالمي مبيّ توسط المأعلى من 

ج��ء بنعكس يعلى الرغم من ذلك، . اً دينيّ  قل تسامحاً أالواقع ، بل إنهم في السكانالبلدان وعبر  وفق المتوسط
 اً ؤكدم ،العالم باقي أنحاء المنطقة مقارنة معفي  أكبرحتى أنه يظهر بصورة  ،الجوهرييجابي وا��التعليم أثر 

النوع المتعلقة بعراقيل البعض  شمل. ت11لتعزيز التسامح هامٌ  التعليم مدخلٌ في جودة على أن ا��ستثمار 
والعنف المبني على النوع ا��جتماعي وتزايد التحفظ ا��جتماعي  ،المساواةبشأن قات القانونية يعمال ا��جتماعي
ذه ه.  في ضوء همتمكينفي مواجهة صارماً ومضّل��ً  وتشكّل تحالفاً  خيارات الشاباتمن  ، وهي تحدّ والسيا��
انتقال مرحلة في المنطقة العربية شباب اليعيش  ،2016�نسانية العربية للعام تقرير التنمية ا� كدّ ، كما أالتحديات

مسكٍن وفير ت؛ فالعديد من الشباب غير قادر على وصف"با��نتظار الشبابي" في بيت الوالدينتُ لى البلوغ إ طويلة
 تصادياجتماعي واقشمول لوصول إلى يناضلون لوبالتالي تهم، و تحقيق استق��ليأ��ة أتشكيل  وبهم أخاص 

                                                 
 جالوب ��ستط��عات الرأي العام العالمي.بيانات  7 
ر، الملخص التنفيذي، برنامج ا��مم المتحدة متغيّ : الشباب آفاق التنمية واقع 2016تقرير التنمية ا��نسانية العربية   8

 ./http:www.arab-hdr.orgط با؛ متوفر على الر ]ا��نترنت عبر [ا��نمائي 
ة السامية ل��مم المتحدة لشؤون ال��جئين المتوفرة عبر ا��نترنت لعام ، قاعدة البيانات ا��حصائية للمفوضيّ 2016  9

  http://www.unhcr.org؛ متوفر على الرابط]ا��نترنت عبر [، وكالة ا��مم المتحدة ل��جئين، 2016

؛ متوفر على الرابط ]ا��نترنت عبر [، "اليونيسفمنظمة ا��مم المتحدة للطفولة "  ،.  التعليم تحت النيران2016أيلول 10 
http: www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf 

ة مم المتحد�برنامج ا�التنفيذي،  ر، الملخص: الشباب آفاق التنمية واقع متغيّ 2016 العربية تقرير التنمية ا��نسانية  11
   /http:www.arab-hdr.org؛ متوفر على الرابط ]ا��نترنت عبر [نمائي، �ا�
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ر وفّ لن ي في حد ذاتهالتوظيف معد��ت تحسين مخرجات التعليم وإن ف، ذلك كلهمع  . اتهمفي مجتمعكامل 
 .  التعبير) لدى الشبابأو (الفعالية حس 

 

  مداخل العمل 
�ورٌة من �والعمل معهم هم إ��اكبشأن إي��ء ا��ولوية ��ستثمار أكبر في الشباب وتطوير السياسات والبرامج 

 :مقترحة في هذا الصددمداخل عمل في ما يلي  .12كامل قدراتهمبلوغ تمكينهم من أجل 

التي  اتوالسياسي الت��يعية طر�ا� تعزيز ؛تمكين الشبابمن أجل  اتالسياسوتعزيز البيئة الت��يعية  .1
وظفين العموميين من أجل الم رشاد، إلى جانب إالموارد تخصيصو الوطنية ولويات�ا� تحديدفي تساهم 
 همياجاتاحتلمواجهة  سياساتقوانين و وضع الشباب تمكين يتطلب.  التمييز القضاء على و الحماية ضمان

اربة وجود مقفإن ضمان من ذلك،  هم�وا�.  المجتمع في والشاملة الةالفعّ  مشاركتهم وتشجيعبصفة خاصة، 
تبّني  نكما أ. ةداموا��ست التأثيرمن أجل إحداث  أساسٌ  لشبابات الخاصة باسياسال نفيذلت شاملة ةطاعيق

ة يالت��يع بيئةال زيعز تضمان من شأنه  والعمليات ليات�وا� المؤسسات مستوى على 13ةشاملحوكمة 
 .  مجزأةتدريجيّة ونفيذ ذلك من خ��ل مقاربات ت يمكن ��و؛ والسياسات

 عيش كسب رصوفُ  ��ئق عمل على الحصول يعتبر .رص عملدعم التمكين ا��قتصادي والتركيز على خلق فُ  .2
 ماعيا��جتمن أجل التمكين  اً يساسأ اً محّدد ،ا��قتصادي التمكينتلك المتحققة من خ��ل  فيها بما كريمة

 في الشبابدعمه ����اك  إلى جانب والكرامةإيجاد حس للهوية  فيدوره ل للشباب نظراً  وا��قتصادي
 وعيةن تعزيز خ��ل من ��ئقة عمل رصفُ  خلقالمعنية ب السياسات دعمكما يعّد . فضلهم بشكل أمجتمعات
على  التدريب خ��ل من توظيفللقابلية الشباب  تعزيزفي  ا��ستثماربذات الوقت و وكميتها، الوظائف
مطابقة سهم في يُ - والفرص المهارات-جانبي المعادلة  على التركيزإن .  ��ورة ا��عمال وريادة المهارات
 .  في السوقالراهن المهارات مع الطلب مجموعة 

في  ابلشبالغالبية العظمى من اأى تن .الصمودبناء القدرة على مشاركة الشباب في بناء الس��م و عزيزت .3
أن ب جيكما أو  –تقريباً هم أكثر  ميليو  ؛هفي الخوضوفي العنف عن الرغبة  العربية المنطقة وفي العالم
 بشكل إيجابيقادرون على المساهمة  ،ذلكل فالشباب.  لس��مفي االمشاركة كعن�� فاعل  لىإ –يكون 

في  منهجي بشكل، وهم بذلك بحاجة إلى إ��اكهم الصمود بناء القدرة علىو الس��م بناء جهود في
 همجتمعاتم في التوتر ةحدّ  تخفيففي أكثر أهمية  اً دور  وايلعبمكن للشباب أن كما ي.  ات ذات الصلةالعملي

 الجةمعإلى  حاجة ناكفه ، الدور  هذامن القيام ب تمكينهممدروس لتوجيه هنا يتطلب  ��اكهموحّلها، غير أن إ
 قرارال نعصُ و قيادة في والشابات الشبابمن شأنها جعل مهمة  التيالقائمة و بوية�ا� ا��جتماعية عراف�ا�

 سمجل قرار طسلّ يفي إطار هذه ا��عراف، . هممجتمعات في والس��م منتعلق ا��مر با��عندما يأكثر صعوبة 
 يجب التي عيقاتالمُ الضوء على ) 2015( والس��م من�وا� الشباببشأن  2250 ل��مم المتحدة رقم من�ا�
 .إدامة الس��م في لمساهمةمن أجل الهذه الغاية  زالتهاإ

الشباب  بين الع��قة تتميز .2030طة التنمية المستدامة لعام ختعزيز دور الشباب ك��كاء في تحقيق  .4
 في حّولت التنمية المستدامة إلى إحداث هدافتسعى أ حيث ؛متبادلة نهاكوب المستدامة التنمية هدافوأ

 ةً �ور � والشابات الشباب تمكينمما يجعل من  ،ستمرةالمُ  عالميةال تحدياتال مع التعاملخ��ل  من العالم
فير وت تمما  ذاإفي إحداث التغيير  �ً فاع�عن��اً أن يكونوا ويمكن للشابات والشباب .  حّولالت هذا لمثل

 .  لهذه الغاية لوصوالو ا��بتكاريةوية معرفسخير قدراتهم الوتوافز الصحيحة إليهم، حال

بين  في تعزيز المساواة اً رئيس اً يلعب الشباب دور  .بين الجنسينالمساواة  عزيزدور الشباب في تشجيع ت .5
تخطي المعيقات ا��جتماعية والثقافية وا��قتصادية . ولوتمكين المرأة في المنطقة العربيةالجنسين 

                                                 
؛ متوفر على الرابط ]عبر ا��نترنت[، من الخطاب إلى الفعل، مبادرة الحالة من أجل الفضاء 2015  12

http://restlessdevelopment.org/file/from-rhetoric-to-action-pdf إننا نشهد توجهاً عالمياً قلقاً، حيث يبدو" .
لسائدة االفضاء المتاح للمجتمع المدني أكثر تقييداً. (...) لقدسمعنا وأب��نا الوقت حيث مجدداً المعيقات والعراقيل 

   التي تحد من تمكين الطفل والشباب".  

 يرجى الرجوع إلى ورقة خلفية حول "الحوكمة الشاملة وإدامة الس��م" الخاصة بالمؤتمر.لمزيد من المعلومات 13  
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شكل في هذه العملية؛ وب �� بد من التعامل مع الشباب ك��كاء ،الشابات العربياتعاني منها التي تالعديدة 
ساهمة في بناء لمُ الشمول من أجل بشأن اا��طار ال��دي تغيير  نحورشادهم وتحفيزهم إ�� بد من خاص، 

 للنوع ا��جتماعي.   مجتمع مراعٍ 

 

  نقاشية أسئلة
هداف التنمية أالشباب ك��كاء في تحقيق إ��اك من أجل البرامج القائمة تعزيز كيف يمكن  .1

 ؟هذه الغايةيمكن عمله لتعزيز قدراتهم القيادية لالذي المستدامة؟ ما 

علقة السياسات المتتنفيذ من أجل  ةشامل ةقطاعيمقاربة تبّني ضمان �طراف المعنيين كيف يمكن ل� .2
 بالشباب؟

 الس��م؟ ة فييجابيإ كأطراف  لمشاركةللشباب لتاح الم توسيع الفضاءكيف يمكن ل��كاء التنمية  .3

 توظيف الشباب؟تي تواجه عديدة الالمعيقات لمواجهة ال ال��زم إيجادهاما هي ا��ليات  .4

 المرأة؟ وتمكين بين الجنسين المساواة تعزيز في ال��كاء دور لعب للشباب يمكن كيف .5
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