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 مقترح مشروع حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال

 بمع التركيز على تشغيل الشبا ، صياغة السياسات وخطط العمل الوطنية للشباب
  

  دادـــــإع

  أيمن زهري

  قسم السكان والتنمية االجتماعية / مسؤول الشؤون السكانية

 اشعبة التنمية االجتماعية، اإلسكو

  وزارة العمل والتشغيل  منظمة العمل العربية
   الجزائر-والضمان االجتماعى 



..أنشطة اإلسكوا المتعلقة بالشباب أنشطة اإلسكوا المتعلقة بالشباب 
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، تُعتَبر قضايا الشباب من القضايا ذات األولوّية بالنسبة لإلسكوا                     •
ويتناولها بشكٍل أساسّي قسم السكان والتنمية االجتماعية في شعبة   

.التنمية االجتماعية
) 2(الشباب،    ) 1: ( قضايا ذات أولوّية    4يتَمْحور عمل القسم حول    •

.ديموغرافية البلدان العربية      ) 4(الهجرة الدولّية،       ) 3(المسنّين   
برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة           يقوم القسم بمتابعة تنفيذ    •

الصادر عن الجمعية العامة لألمم  ) WPAY( وما بعدها    2000
بالنسبة  مجاالً ذات أولوّية 15 والذي يحّدد   1995المتحدة في عام  

األهداف والغايات وقد تّم مؤخراً تحديد مجموعة من   .  للشباب
المتعلقة بكّل من هذه األولوّيات، كما يجري العمل على اعتماد  

. ضمن كّل منهاالمؤشراتمجموعة من 
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قام قسم السكان والتنمية االجتماعية بتنفيذ األنشطة التالية      
:2009-2008المتعلقة بالشباب في عاَمْي   

استقصاء إقليمي حول استجابة البلدان األعضاء               -1
. لبرنامج العمل العالمي للشباب   

الضوء على اإلطار العام والبنيوي     هذا االستقصاء ألقى 
والمؤسسي والظرفي لمقاربة قضايا الشباب وصياغة    

.السياسات الوطنية للشباب في البلدان األعضاء      

مجموعة من المنشورات حول قضايا وسياسات              -2
أحدثها نشرة حول السياسة الوطنية للشباب     الشباب، 

.2009وأولوّياتها وصَيغها، صدرت في تشرين االّول  
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ورشة عمل تعزيز القدرات الوطنية في مجال االستجابة   " -3
التقارير الوطنية ومنهجّية : لبرنامج العمل العالمي للشباب

.)2008 ديسمبر 18-17، بيروت(، "توثيق اإلنجازات
تمحَورت أوراق العمل التي تّم تقديمها في الورشة حول االستجابة  
لبرنامج العمل العالمي للشباب من منظور اإلسكوا، وأهمّية 
البناء المؤسسي ودوره في االستجابة لهذا البرنامج، إضافة إلى   
البيئة الداعمة لعملّية التخطيط وصياغة السياسات الوطنية 

وقد اختِتمت الورشة بمناقشة منهجّية إعداد التقارير . للشباب
الوطنّية حول الشباب في إطار األولوّيات الخمسة عشر    
الواردة في برنامج العمل العالمي للشباب، فاتفق المشاركون  

مخطّط موّحد لكتابة / في ورشة العمل على اعتماد إطار عام 
.هذه التقارير الوطنّية

إدماج   : اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي " -4
بالتعاون مع مؤسسة التنمية ( ”الشباب في عملّية التنمية

.)2009 مارس  31 –  29األسرّية في أبو ظبي، 
تعزيز القدرات  لخلص االجتماع إلى تقديم ومناقشة مقترح مشروع 

الوطنية في مجال صياغة السياسات الوطنية للشباب، من إعداد  
.قسم السكان والتنمية االجتماعية
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): ): WPAYWPAY( ( برنامج العمل العالمي للشباب برنامج العمل العالمي للشباب 
األولوّيات واألهداف والغايات  األولوّيات واألهداف والغايات  

..والمؤشراتوالمؤشرات
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الجوع والفقر        •

التعليم    •

العمالة    •

العولمة    • 

البيئة  • 
أوقات الفراغ    • 
المشاركة في صنع القرار       • 
تكنولوجيا المعلومات          • 

واالتصاالت  
العالقات بين األجيال       • 

 الصحة  •
جنوح األحداث      • 
المخدرات     • 
الفتيات والشابات        • 
فيروس نقص  • 

المناعة البشرية    
الصراعات المسلحة        • 

 وما بعدها    2000 برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة          ات أولويّ  
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.التعليم: األولوّية  

:5الهدف    
تعزيز فرص الحصول على       

التعليم الجّيد وكفالة أن يكون                 
تعليم الشباب بنوَعْيه الرسمي      

وغير الرسمي داعماً الستمرار       
عملّية التعلم وتنمية المهارات          

. مدى الحياة    

 تحقيق تعميم إمكانية الحصول على التعليم األساسـي         :1-5الغاية  
.2015الجّيد وكفالة المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول عام 

، تحقيق زيادة قـدرها     2010 و 2005 فيما بين عاَمْي     :2-5الغاية  
. في المائة في نسبة الطالّب الذين يتّمون مرحلة التعليم الثانوي50

، صوغ وتنفيذ سياسات ترمي إلى      2015 بحلول عام    :3-5الغاية  
، بما  تشجيع االنتقال إلى مراحل التعليم الجّيد التالية للمرحلة الثانوية        

في ذلك التعليم المهني والبرامج غير الرسمية وغيرها من فـرص           
.بناء القدرات

كفالة توافر فرص التعليم المهني والتقني والتـدريب        : 4-5الغاية  
.2015على المهارات لجميع الشباب بحلول عام 

، صوغ وتنفيذ نظم وطنية لضمان      2015بحلول عام   : 5-5الغاية  
.الجودة في التعليم بناًء على معايير وأدوات متفق عليها دولياً

، تحقيق زيادة بمقدار الثلثين فـي       2015بحلول عام   : 6-5الغايـة   
نسبة الشابات والشبان الذين لديهم القدرة على استخدام الحواسـيب          

.واإلنترنت بوصفهما أداة للتعلّم واكتساب المعرفة

. . األهداف والغايات      األهداف والغايات      :  :  أولوّية التعليم     أولوّية التعليم     
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.التعليم   : األولوّية  

. بين الشباب القراءة والكتابةمعّدل معرفة  -4المؤشر  

. معّدل االلتحاق االجمالي بالتعليم الثانوي-5المؤشر  

. معّدل االلتحاق الصافي بالتعليم الثانوي-6المؤشر  

. معدل االلتحاق االجمالي بالتعليم الجامعي-7المؤشر  

. العام معدل االنتقال للتعليم الثانوي-8المؤشر  

.  .  المؤشرات الُمقتَرحة      المؤشرات الُمقتَرحة      :  :  أولوّية التعليم     أولوّية التعليم     
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.العمالة: األولوّية  

:6الهدف    
زيادة فرص العمل الكريم           
والمنِتج الُمتاحة للشابات        

. والشبان  

، تنـصيف نـسبة     2015 و 2005في ما بين عاَمْي      :1-6الغاية  
.الشباب غير الُمنَدرجين في إطار التعليم وال في إطار العمالة

، تنـصيف نـسبة     2015 و 2005في ما بين عاَمْي      :2-6الغاية  
.الشباب العاملين في وظائف ذات وضع ضعيف

، تضييق الفجوة بين معدالت بطالة      2015بحلول عام    :3-6الغاية  
.الشباب ومعدالت بطالة الكبار

. . األهداف والغايات     األهداف والغايات     :  :  أولوّية العمالة    أولوّية العمالة    

:7الهدف    
القيام، بالتعاون مع األطراف             
المعنّية ذات الصلة، بصوغ        
وتنفيذ استراتيجيات وطنية   

لتوفير العمل الكريم والمنِتج         
. للشابات والشبان      

، صوغ وتنفيذ سياسات وتشريعات     2015بحلول عام    :1-7الغاية  
وطنية بشأن العمالة تـشتمل علـى عناصـر تـستهدف االهتمـام             

.باحتياجات الفئات الضعيفة المحّددة من الشباب

، صوغ وتنفيذ سياسـات وطنيـة       2015بحلول عام   . :2-7الغاية  
ترمي إلى تعزيز عملية االنتقال بين طور التعليم وطـور العمالـة            

.الكريمة والمنِتجة

، صوغ وتنفيذ سياسـات وطنيـة       2015بحلول عام    :3-7الغاية  
ترمي إلى كفالة توافر المعلومات والمعـارف والخـدمات الماليـة           

.للشباب المحتَمل أن يشتغلوا باألعمال الحّرة
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.عمالة  ال : األولوّية  

.معّدالت البطالة لدى الشباب -9المؤشر  

معّدالت البطالة لدى الشباب نسبة إلى  -10المؤشر  
.معدالت البطالة لدى البالغين بشكٍل عام

. العاملين إلى عدد السكانالشبابنسبة   -11المؤشر  
.نسبة الشباب المنخرطين في القوى العاملة  -12المؤشر  

.  .  المؤشرات الُمقتَرحة     المؤشرات الُمقتَرحة     :  :  أولوّية العمالة    أولوّية العمالة    



مقترح مشروع حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال                        مقترح مشروع حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال                        
: : صياغة السياسات وخطط العمل الوطنية للشباب                 صياغة السياسات وخطط العمل الوطنية للشباب                 

..االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب             االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب             
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".".الشباب الشباب ""تعريف فئة   تعريف فئة   ••
باألشخاص الذين يتراوح عمرهم بين   ) youth"  (الشباب "تعّرف األمم المتحدة 

. سنة24 و15

..السياسة الوطنية للشباب    السياسة الوطنية للشباب    تعريف  تعريف  ••
هي عبارة عن نصوص تصدر عن جهات حكومية رسمية، وتتضمن التوجهات     

وهي تحّدد جملة من التدخالت والتدابير         .  العامة للدولة بخصوص الشباب     
عية الواردة  المباشرة وغير المباشرة، الهادفة إلى تحقيق األهداف الكمية أو النو     

 وما بعدها، فتؤدي إلى إدماج       2000في برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة      
.ةالشباب وإشراكهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدول       
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:القسم المعني بتنفيذ المشروع  في اإلسكوا       / الشعبة  •
.قسم السكان والتنمية االجتماعية    /  شعبة التنمية االجتماعية   

:)project stakeholders (أصحاب المصلحة في المشروع      •
:)partners(  الشرآاء في المشروع  -أ
.منّظمات األمم المتحدة اإلقليمّية، والمنّظمات اإلقليمّية األخرى    -
.الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنّية بسياسات وخطط عمل الشباب       -
:)target groups( الفئات الُمستهَدفة في المشروع   -ب
. مّتخذي القرار حول السياسات التي تستهدف الشباب     -
. صانعي السياسات التي تستهدف الشباب    -
. الخبراء حول قضایا وسياسات الشباب   -
. منِتجي ومستخِدمي البيانات حول الشباب   -
:)beneficiaries( المستفيدین من المشروع   -ج
). سنة من العمر  24- 15(الشباب  :  المستفيدین المباشرین -
.أَسر الشباب والمجتمع آكلّ :  المستفيدین غير المباشرین-



:مّدة المشروع  •
.ثالث سنوات 

:هدف المشروع   •
تعزیز القدرات الوطنية في مجال صياغة السياسات وخطط العمل  

.الوطنية للشباب، في إطار االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب
 
:موقع المشروع   •

اإلسكوا في بيروت، مع تنفيذ مهام   مقّر إّن تنفيذ المشروع سيجري في   
.إلى البلدان األعضاء عند اللزوماستشارّیة 

15
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:اإلنجازات المتوقعة للمشروع       •
تعزيز الوعي بأهمّية تبنّي سياسات    : )EA1 (1اإلنجاز المتوقع      •

.وطنية تستهدف الشباب   
تعميق المعرفة بقضايا الشباب          : )EA2 (2اإلنجاز المتوقع      •

.وأولوّياتهم  
تعزيز قدرات صانعي السياسات على       : )EA3  (3اإلنجاز المتوقع      •

صياغة السياسات الوطنية للشباب في ضوء األولوّيات التي تّم               
.تحديدها 

تعزيز قدرات صانعي السياسات على       : )EA4  (4اإلنجاز المتوقع      •
وضع خطّة عمل وطنية للشباب تتضّمن الئحة وطنية بالمؤشرات      

.لرصد التقّدم الُمحَرز ضمن أولوّيات برنامج العمل العالمي للشباب                     
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:مؤشرات اإلنجاز   •
:EA1ضمن 

استفادت من المواّد     عدد المؤسسات اإلقليمّية والوطنّية الحكومّية وغير الحكومّية التي    : 1-1
.الترويجّية 

لوثائقّيات التلفزيونّية حول     عدد المحطّات التلفزيونية المحلّية والفضائّية التي بثت اللقطات وا       : 1-2
. الشباب

:EA2ضمن 
.الئحة باألولوّيات التي تّم تحديدها من قبل الشباب           : 2-1
.اتيجيات  الئحة بفئات محّددة من الشباب ينبغي استهدافها في السياسات واالستر               : 2-2

:EA3ضمن 
. عدد البلدان التي اعتمدت مقاربة استهداف الشباب في صياغة السياسات       : 3-1
. وطنية للشبابعدد البلدان التي تعرف بوجود الدليل المرجعي حول صياغة السياسات ال       : 3-2
.ية للشباب عدد البلدان التي استخدمت الدليل المرجعي حول صياغة السياسات الوطن         : 3-3
. سياسات وطنية للشباب  /   عدد البلدان التي قامت بصياغة وثيقة وطنية للسياسة الشبابّية         : 3-4

:EA4ضمن 
ات لرصد التقّدم عدد البلدان التي وضعت خطّة عمل للشباب تتضّمن الئحة وطنية بالمؤشر       : 4-1

. الُمحَرز ضمن أولوّيات برنامج العمل العالمي للشباب    



:األنشطة األساسّية في المشروع     •
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ماد سياسات وطنية  إطالق حملة إقليمّية للتوعية حول أهمّية تمكين الشباب وأهمّية اعت-1
.للشباب

. تنفيذ مسح إقليمي وإستقصاءْین حول قضایا وسياسات الشباب-2
).تقييم احتياجاتهم والتدابير المتوافرة لهم( إعداد تقریر حول واقع الشباب وأولوّیاتهم -3
لمتابعة تنفيذ برنامج  إعداد الئحة إقليمّية بالقضایا ذات األولوّیة والمؤشرات المطلوبة -4

.العمل العالمي للشباب
. إعداد دليل مرجعي إقليمي حول السياسة الوطنية للشباب-5
األعضاء في مجال  عقد اجتماَعْين إقليمّيْين وخمس ورش عمل بهدف بناء قدرات البلدان  -6

.صياغة وتنفيذ ورصد السياسات الوطنية للشباب
 Youth Policies Information( إنشاء نظام معلومات حول السياسات الوطنية للشباب -7

System YPIS (لرصد تنفيذ األهداف والغایات المتعلقة بالشباب.
يمّية والمسوحات، وفي ما  تنفيذ مهام إلى البلدان األعضاء في ما یتعّلق بحملة التوعية اإلقل  -8

 الئحة وطنية یتعّلق ببناء القدرات في مجال صياغة السياسة الوطنية للشباب وإعداد
. بالمؤشرات حول الشباب وإعداد خطط العمل الوطنية المتعلقة بالشباب



ثالث مقترحات لمشروع يرّآز على تشغيل الشباب      ثالث مقترحات لمشروع يرّآز على تشغيل الشباب      
..في المنطقة العربية  في المنطقة العربية  

19



 الحتياجات سوق العمل في المنطقة        الحتياجات سوق العمل في المنطقة       مسحمسح  --11
..العربية    العربية    

)يشمل القطاع العام والقطاع الخاص(

.. إقليمي للشباب    إقليمي للشباب   مركز تدريبي مركز تدريبي   --22
 -مع افتراض أّن أسواق العمل العربية مفتوحة  (

الهدف األساسي منه سّد الفجوة بين مخرجات   
)التعليم واحتياجات سوق العمل

مهامها  تأسيس مجموعة استشارية اقليمية،    تأسيس مجموعة استشارية اقليمية،   --33
إرشاد الشباب في ما يتعلق بالتحاقهم بسوق العمل 

 لبدء مشاريع  القروض الصغرىوالحصول على 
، وإنشاء نظام )micro‐credits(  خاصة بهم 

...معلومات لسوق العمل، إلخ
20

ثالث ثالث 
مقترحات  مقترحات  
متكاِملة   متكاِملة   




