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متهيد

اليوم، لدينا جيل الشباب األكثر عددا من أي وقت مضى.  ويعيش ثلث هؤالء الشباب في 
بلدان عانت من نزاعات عنيفة، و75 مليون شاباً منهم عاطلون عن العمل، إضافة إلى أن 
التمثيل السياسي أكبر سناً بشكل منهجي، في كافة مناطق العالم، من اجملتمع الذي 
ميثله هذا التمثيل السياسي.  بعبارة أخرى، فإن اجملال املؤسسي العام شحيح للشابات 
والشبان؛ فرغم أن احلرب شكلت مأساة للجميع، غير أن هؤالء الشباب يواجهون صعوبة 

في فترة السالم ويصعب عليهم إيجاد وظائف واحلفاظ عليها.

لقد عّبرت األجيال الشابة بوضوح عن املستقبل الذي تريده.  ففي املشاورات التي أجريت 
ملا بعد عام 2015، طالب الشباب بالتعليم وبالوظائف وبحكومات نزيهة ومستجيبة 
ومبشاركة أكبر وهادفة في اتخاذ القرارات أكثر من أي شيء آخر.  وعليه، يجب أن تؤخذ 

آراءهم باالعتبار.

وطاقتهم  الشباب  احتياجات  مع  اخلبرة  أهمية  يوازن  بشكل  للتجديد  السياسة  حتتاج 
في  الئقة  فرصة  للشباب  تقّدم  أن  العمل  أسواق  على  يجب  لذا  االبتكارية.   وقدرتهم 
احلياة، وأن يبلغ التعليم مستوى من اجلودة يتيح للطالب أن يتعلموا وأن يتنافسوا.  كما 
يجب أن يحظوا باملساواة األساسية منذ الوالدة، وأن تنشئ هذه املساواة أثُناء طفولتهم 

وأن تثبت خالل فترة شبابهم.

 (UNDP( وعليه، تتمحور استراتيجية الشباب املوحدة األولى لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
التحمل،  على  الشباب  قدرة  حول  ُمستدام”  مستقبل  ُمَكن،  “شباب  عنوان  التي حتمل 
هذه  وتدعو  والدميقراطية.   الفاعلة  واحلوكمة  البشرية،  والتنمية  املستدامة  والتنمية 
االستراتيجية أجيال الشباب ألن يشكلوا وكالء تغيير أكثر التزاماً في عمليات التنمية.

كما أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبالتعاون مع مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني 
بالشباب يعزز انخراطه مع الشابات والشبان ومنظماتهم وأصحاب مصلحة آخرين ذوي 
أهمية.  وتنقل إليهم استراتيجية برنامج األمم املتحدة للشباب رسالة خطتنا االستراتيجية.  

إنها تتعلق باألمل في املستقبل ولكنها في األغلب تتعلق بحاضر ميثل فرصة. 

مجدي مارتينز – سليمان
�مدير بالنيابة 

�مكتب السياسات ودعم البرامج
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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يدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي السياسات والبرامج 
التي تهدف إلى ضمان أن يكون الشبابك مطلعني 
للمساهمة في التنمية البشرية  وومكننني ومنخرطني  
ملزيج  املستدامة وفي قدرة مجتمعاتهم على التحمل. 
الشباب واالبتكار القدرة على إيجاد حلول لتحديات 
التنمية وحتويل اجملتمعات.

هلن كالرك، مديرة، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ملخص تنفيذي
الشباب هم قوة إيجابية من أجل 

التغير التحويلي

جيل الشباب هذا الذي يشهده العالم هو األكثر عدداً 
من أي وقت مضى.  فنسبة أكثر من 60 في املئة من 
سكان العديد من البلدان املستفيدة من برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي هي من الشباب الذين تتراوح أعمارهم 

ما بني 15 و24 عاماً. 

والتأثير لم  املتاحة لهم للتواصل والعمل  الفرص  إن 
يسبق لها مثيل.  كما وأن التحديات التي يواجهونها 
إلى  املناخ  تغير  من  بدءاً  أيضاً،  مسبوقة  غير  هي 
البطالة ووصوالً إلى أشكال متعددة من عدم املساواة 
إلى  املنتمني  للشباب  بالنسبة  ال سيما  واالستبعاد، 

فئات ضعيفة أو مهمشة.

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  تشرك  لذا، 
للشباب 2014 – 2017 الشباب كقوة إيجابية من 

أجل التغير التحويلي.

حملة عن االستراتيجية:

املعزز  � االقتصادي  التمكني   )1( نتائج:  ثالثة 
للشباب  املعززة  املدنية  املشاركة   )2( للشباب، 
القرار  اتخاذ  عمليات  في  مشاركتهم  وتعزيز 
تقوية  و)3(  واملؤسسات  السياسية  والعمليات 

انخراط الشباب في بناء لقدرة على التحمل؛

املساواة  � اإلنسان،  حقوق  توجيهية:  مبادئ  عشرة 
األمور  مقاليد  تولي  االستدامة،  اجلنسني،  بني 
والقيادة على الصعيد الوطني، املشاركة، االبتكار، 
تبادل  التطّوع،  اجلنوب،  بلدان  بني  فيما  التعاون 
الشباب  خالل  من  والعمل  األجيال  بني  املعرفة 

ومعهم ومن أجلهم؛

الدعوة  � القدرات،  تنمية  املسار:  رباعي  نهج 
والتعميم، قيادة مستنيرة، وسياسة وطنية.

املنظمات  مستوى  على  األولى  االستراتيجية  هذه 
املتحدة  األمم  برنامج  التزام  بوضوح  تذكر  التي 
املتوقعة  الرئيسية  والنتائج  الشباب.  إزاء  اإلمنائي 

لالستراتيجية هي ثالثة. 

الشباب ُمًكن اقتصادياً

العيش  وسبل  العمل  فرص  استحداث  يشكل 
االجتماعي  التمكني  في  رئيسية  محددات  الالئقة 
التنمية  في  تساهم  كما  للشباب؛  واالقتصادي 
زيادة  يعني  فالنجاح  الشاملة.   املستدامة  البشرية 
جودة  تعزيز  أيضاً  ويتطلب  للشباب،  الوظائف  عدد 
وتسهيل  إنتاجيتها،  حتسني  خالل  من  الوظائف 
وزيادة  إنتاجية،  أكثر  قطاعات  إلى  الشباب  انتقال 

إمكانية احلصول على احلماية االجتماعية.  

اجملاالت  أحد  واألسواق  التمويل  إلى  الوصول  ويشكل 
مهارات أصحاب  بناء  بالتزامن مع  العمل –  من أجل 
العمل  صاحبات  سيما  ال  الشباب،  من  العمل 
الشابات، ودعم املؤسسات االجتماعية وفرص العمل 
التعليم  وسيبني  واخلاص.   العام  القطاعني  في 
والتدريب  التوظيف  أجل  من  مهارات  النظامي  غير 
إلى  األفضل  والوصول  املهني،  والتدريب  الداخلي 

  زيادة التمكني
اإلقتصادي للشباب

�املشاركة املدنية املعززة 
للشباب ومشاركتهم

�تقوية انخراط الشباب
في بناء القدرة على التحمل

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية 
2017  –  2014 للشباب 
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بيانات سوق الوظائف ومراكز تأمينها.  وهناك مجال 
مهم آخر هو تعزيز بيئة سياسية مؤاتيه خللق فرص 

العمل للشباب.

الشباب منخرط في احلياة العامة ويشارك 
في العمليات السياسية واملؤسسات

فإنه  حقوقهم  والشابات  الشبان  يفهم  عندما 
واخلدمة  املدنية  اجملتمعات  في  االنخراط  سيمكنهم 
العامة والعمليات السياسية على كافة املستويات.  
فهم يحتاجون ملعرفة القنوات التي ميكنهم من خاللها 
مارسة حقوقهم املدنية والسياسية واملساهمة في 

عمليات اتخاذ القرار التي تؤثر على حياتهم.  

وتتضمن قنوات االنخراط عمليات سياسية نظامية 
احمللي،  املستوى  على  للشباب  استشارية  كمجالس 
املستوى  على  الظل  مجالس  أو  الشباب  وبرملانات 
على  املتحدة  األمم  عمليات  في  واالنخراط  الوطني، 
تتضمن  كما  املثال.   سبيل  على  العاملي،  املستوى 
نقاط تدخل أخرى التطّوع، والوصول إلى مراكز اخلدمة 
العامة،  اإلدارة  في  القرار  اتخاذ  وإلى عمليات  املدنية 
وتعزيز  واملساءلة،  الشفافية  أجل  من  واملبادرات 
املنظمات  ودعم  القانوني،  واإلصالح  اإلنسان،  حقوق 
الشبابية، واستعراض السياسات واستخدام وسائط 
من  االجتماعي،  التواصل  ذلك وسائل  مبا في  اإلعالم، 
البيانات  وجتميع  املعلومات  إلى  الوصول  زيادة  أجل 

وإيراد البيانات ذات الصلة.

يشكل الشباب عوامل في قدرة اجملتمع 
على التحمل

في  إيجابية  عوامل  يشكلوا  أن  الشباب  بوسع 
والكوارث.   النزاع  أوقات  في  احمللية  مجتمعاتهم 
القدرة  يبني  عيشهم  سبل  إلرساء  املبكر  فالعمل 
كما  االجتماعي؛  التماسك  ويدعم  التحمل  على 
املعّرض  للشباب  النزاعات  كمنع  بدائل  يوفر  أنه 
على  االستراتيجية  التدخل  نقاط  وتركز  للخطر.  
في  إيجابية  تغيير  كعوامل  الشباب  ومتكني  تعبئة 
الطارئة  العمالة  ذلك  في  مبا  احمللية،  مجتمعاتهم 
احلرجة  العيش  سبل  أصول  وإنعاش  احلرة  واألعمال 
كما  التمويل.   إلى  والوصول  املهارات  كتنمية 
للكوارث  بالتأهب  يتصل  فيما  الشباب  حشد  ميكن 
والتعليم واجلهود املبذولة بعد وقوع الكوارث – مثالً، 
من  احمللية  اجملتمعات  وحشد  الطبيعية،  املوارد  إدارة 

واكتساب  جديدة،  تكنولوجيات  استخدام  خالل 
مهارات بناء السالم، أو دعم اجلهود من أجل احلد من 

العنف اجلنساني.

عن االستراتيجية

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  تصميم  متّ 
اخلطة  وتعزيز  لتكملة   2017  –  2014 للشباب 
 2014 اإلمنائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  االستراتيجية 
الشباب  على  التركيز  تعميق  خالل  من   2017  –
تقدم هذه االستراتيجية  العمل.   في كافة مجاالت 
املنتظم  العمل  أجل  من  رئيسية  تدخل  نقاط 
واملنسق لدعم الشباب.  كما أنها تدعم من بني أمور 
أخرى، عمل مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني 
بني  املشتركة  بالشباب  النهوض  وشبكة  بالشباب 
خطة  تنفيذ  دعم  ذلك  في  مبا  املتحدة،  األمم  وكاالت 
بشأن  املتحدة  األمم  منظومة  نطاق  على  العمل 
في  سيما  ال    (UN Youth-SWAP( الشباب1 
السياسي،  واإلدماج  واملشاريع،  العمالة،  مجاالت 

واملشاركة املدنية وحماية احلقوق.

الذين  والشبان  الشابات  على  التركيز  يتم  وفيما 
تتراوح أعمارهم ما بني 15 و24 عاماً، فإن النطاق قد 
وحتى  عاماً  يبلغون 30  الذين  أولئك  إلى  ميتد وصوالً 
مرناً  وسيبقى  الوطني،  للسياق  تبعاً  عاماً   35 إلى 

http://www.undg.org/docs/13099/UN%20  1
Systemwide%20Action%20Plan%20on%20

Youth%20%283%29.pdf

صورة الو
 / ي دي ار

حدة الو  ب
االمم املت

هيلني كالرك تزور مركز 
شباب فينتيان في جمهورية 

الو الدميقراطية الشعبية
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بتنفيذ  املتعلقة  البرمجة  تكون  أن  على  للحرص 
املتنوعة  لالحتياجات  مستجيبة  االستراتيجية 
وتشمل  مختلفة.   قطرية  سياقات  في  للشباب 
اإلنسان،  حقوق  على  قائماً  نهجاً  االستراتيجية 
املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  مع  وتتماشى 
مبادئ  وتعزز  اجلنسني،  بني  املساواة  بشأن  اإلمنائي 
توجيهية أخرى مبا في ذلك تولي زمام األمور الوطنية 

وعدم التمييز واملشاركة.

تتبع  املقترحة،  املتعددة  األنشطة  تنفيذ  أجل  ومن 
االستراتيجية نهجاً رباعي املسار:

واملنظمات  � الشباب  قدرات  تنمية  من خالل  الدعم 
في  الشباب  مجموعات  ذلك  في  مبا  الشبابية، 

احلكومة والبرملان أو هيئات متثيلية أخرى؛

وتعميم  � والدعوة  التواصل  خالل  من  االنخراط 
قضايا الشباب في كافة صعد التخطيط للتنمية؛

واملناقشات  � الفكرية  القيادة  خالل  من  التأثير 

الشبكات  خالل  ومن  العاملية  السياسات  بشأن 

التي تتضمن أصوات الشباب املهمش، وتقوم على 

ملا  اإلمنائية  العملية  أجل رصد  بيانات محسنة من 

بعد عام 2015؛

الوطنية،  � السياسات  دعم  خالل  من  اإلدامة 

الشابات  حلماية  فعالية  أكثر  واستراتيجيات 

والشبان من االستغالل واإلهمال، ودعم مشاركتهم 

املطلعة والناشطة في كافة مجاالت اجملتمع.

مع  الشراكات  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وسيعزز 
التي  واحلركات  والشبكات  واملنظمات  املدني  اجملتمع 
على  واحلكومات  عليه،  والقائمة  الشباب  يقودها 
اجملتمع  أنحاء  وفي  الوطني،  ودون  الوطني  املستوى 
ذلك  في  مبا  املستويات،  كافة  على  اإلمنائي  احمللي 

املنظمات اخليرية والقطاع اخلاص.  

كما ستساهم الشراكات أيضاً في حتسني التنسيق 
في  سيما  ال  املتحدة،  األمم  منظومة  داخل  واالتساق 
املدنية،  واملشاركة  السياسي،  اإلدماج  مجاالت 

وحقوق اإلنسان، والعمالة والصحة.

سيتطلب قياس نتائج هذه املساعي تصميم أهداف 
وحتليل  وجتميع  الشباب،  لتنمية  مؤشرات  ووضع 
داخل أطر  والسن  نوع اجلنس  بيانات مصنفة حسب 

الرصد والتقييم القوية القائمة.

الشباب  متكني  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ويدعم 
كمساهمة رئيسية في التنمية البشرية املستدامة.  
مستويات  كافة  على  األشخاص  مع  يتشارك  كما 
ميكنها  أمم  بناء  على  املساعدة  أجل  من  اجملتمع 
يحّسن  الذي  النمو  نوع  وتوجيه  األزمات،  مواجهة 

جودة احلياة للجميع واستدامتها.  

يقدم  وإقليماً،  بلداً   170 من  أكثر  في  األرض،  وعلى 
ومعرفة  عاملية  مناظير  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
قادرة  أمم  وبناء  احلياة  متكني  في  للمساعدة  محلية 
واملمكن  املطلع  الشباب  وسيكون  التحمل.   على 
واملنخرط قادة من أجل التنمية البشرية املستدامة، 

اليوم وغداً، وبناة األمم القادرة على التحمل.

ي
صر الورد

قي
شباب عراقيني في معسكر 

تدريب الشباب 2013، 
اجلامعة األميركية في 

السليمانية، العراق
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مقّدمة
بعمق  يؤثر  ما  مسبوقة،  غير  بسرعة  العالم  يتغّير 
على حياة شباب العالم البالغ عددهم بليون نسمة، 
البلدان  في  منهم  املئة  في   85 نسبة  توجد  والذين 
واالجتماعية  السياسية  التطورات  تؤدي  النامية.2 
االجتماعي  النسيج  في  تغيرات  إحداث  إلى  األخيرة 
للمجتمعات والبلدان.  ويشكل الشباب في كثير من 
أرجاء العالم، سواء النامية أو املتقدمة النمو منها، 
تأثير  ذات  كعوامل  أنفسهم  مؤكدين  للتغيير  قوة 

قوي على الساحة العامة.  

الطالبية  واجملموعات  الشبابية  احلركات  وتتحّدى 
جديد  اجتماعي  عقد  إلبرام  وتدعو  السلطة  هياكل 
بني الدولة واجملتمع.  كما يوفر الوصول إلى تكنولوجيا 
للشباب  جديدة  وسائل  واالتصاالت  املعلومات 
أكثر،  بحرية  واهتماماتهم  تطلعاتهم  عن  للتعبير 
آخرين  شباب  مع  وللتعاون  كبيرة،  بأعداد  وللتعبئة 
عبر احلدود من أجل مناقشة القضايا التي تستحوذ 
إن 45  لها.   والسعي إليجاد حلول  اهتمامهم  على 
في املئة من مستخدمي اإلنترنت في العالم هم دون 

سن 25 عاماً.3 

في  وإمكانيتهم  قدرتهم  أثبتوا   4 الشباب  أن  كما 
أن يكونوا عوامل تغيير إيجابية ميكن أن تساعد في 
كوكب  ومستقبل  بحاضر  احمليطة  املشاكل  معاجلة 
بأفكار جديدة  وقد ساهموا  لها.   وإيجاد حل  األرض 
التي  للتحديات  احللول  حتديد  في  استباقيني  وكانوا 
تواجه التنمية، وأثبتوا قدرتهم على بناء جسور احلوار 
بني الثقافات.  فاالستثمار في هذا القطاع سيمكن 
وقادة  كأفراد  إمكانيتهم  كامل  بلوغ  من  الشباب 

وعوامل تغيير ومعززين للعدالة االجتماعية.

البارزة  الشخصيات  لفريق   2013 عام  تقرير  يعتبر 
عام  بعد  ملا  التنمية  بخطة  املعني  املستوى  الرفيع 
“يصوغ  للمجتمع:  حيوياً  أصالً  الشباب   2015

 ،(UN DESA( إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية  2
شعبة السياسات والتنمية للشباب في امليدان االجتماعي

 ITU Telecom( االحتاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية  3
 ICT(( ؛ وقائع وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(World

((2011
لغرض هذه االستراتيجية، تشمل كلمة ‘شباب‘ مجموع الشابات   4

والشبان، شبكات الشباب واملنظمات التي تخدم الشباب أو القائمة 
على الشباب أو التي يقودها الشباب.

االجتماعية  التنمية   (...( اليوم  وشباب  مراهقو 
االجتماعية  والقيم  املعايير  متحديني  واالقتصادية 
لألسف،  لكن  العالم”.5   مستقبل  أسس  وواضعني 
ما يظلون مستبعدين في العمليات الرسمية  غالباً 
التخاذ القرار.  وتستمر نسبة املقترعني بني الشباب 
الذين تتراوح أعمراهم ما بني 18 و25 عاماً أدنى من 
نسب فئات عمرية أخرى ويبقى احتمال انضمامهم 

إلى أحزاب سياسية اقل من غيرهم.

احلوارات  في  الشباب  إشراك  يشكل  أن  يجب  لذا، 
في  القرار  اتخاذ  وعمليات  العامة  السياسة  بشأن 
الشؤون االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية 
من  هاماً  مكّوناً  اهتمامهم  على  تستحوذ  التي 

عملية االلتزام مع الشباب.  

املستدامة  البشرية  التنمية  حتقيق  وسيبقى 
مفهوماً تطلعياً في غياب إدماج كافة أطراف اجملتمع 

بطريقة متكاملة واستشارية وتشاركية.  

في  رئيسياً  دوراً  والشابات  الشبان  يؤدي  أن  يجب 
واالستثمار  الشباب  حقوق  فضمان  العملية.   هذه 
والتوظيف  العمل  وفرص  تعليمهم،  جودة  في 
والوصول  الفاعلة،  العيش  كسب  ومهارات  الالئقني، 
ضرورية  أمور  هي  واملشاركة  الصحية  اخلدمات  إلى 
أكّده  ما  وفق  املستدام  واملستقبل  التنمية  لتحقيق 
للسكان  الدولي  للمؤمتر  العاملي  االستعراض  تقرير 

والتنمية )شباط/فبراير 2014). 6  

 (UNDP( اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يهدف 
في  رئيسية  كمساهمة  الشباب  تنمية  دعم  إلى 
برنامج  والية  وتقوم  املستدامة.   البشرية  التنمية 

األمم املتحدة، ‘شراكة عاملية جديدة‘، 2013.  5
نشره صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA)، عمالً بقرار مجلس   6

األمن A/RES/65/234 الصادر في كانون األول/ديسمبر 2010.

والشباب تونس  دستور   :1 اإلطار 

املادة 8: الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. حترص الدولة على توفير الظروف الكفيلة 
بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على حتمله املسؤولية وعلى توسيع 

إسهامه في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.

�املصدر: الدستور التونسي،
  املعتمد في 26 كانون الثاني/
يناير 2014.

في كثير من أنحاء 
املتقدمة  العالم، 

والنامية،  منها 
الشباب هم قوة 

مؤكدين  للتغيير، 
كعوامل  أنفسهم 
ذات صوت قوي في 

العام. املشهد 
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إستراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني لألعوام 2017-2014 

على  األشخاص  مشاركة  على  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
كافة مستويات اجملتمع للمساعدة في بناء األمم التي 
النمو  وإدامة  قيادة  وفي  األزمات،  تواجه  أن  ميكنها 
برنامج  ويناصر  للجميع.   احلياة  جودة  يحسن  الذي 
فيها  حُتترم  مكنة  بيئة  ويدعم  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
حقوق اإلنسان وتتم فيها حمايتها وتعزيزها – بحيث 
الضعيفة  والشبان  الشابات  مجموعات  متكني  يتم 
الكاملة كي  إمكانياتهم  تنمية  أجل  واملهمشة من 
يعيشوا حياة كرمية في اجملتمعات التي يُسمع فيها 

صوتهم ويُقّيم.  

تطبيق  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ويستمر 
في  واجلنسانية  اإلنسان  حقوق  على  القائمة  النهج 
على  القضاء  ومناصرة  والبرامج،  السياسات  وضع 
العنف  ذلك  في  مبا  التمييز،  مارسات  أشكال  جميع 
اجلنساني.  وعلى هذا األساس، عزز البرنامج التزامه 

مع الشباب ومن أجلهم.

وضع  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  شرع 
املنظمة  للشباب على مستوى  األولى  استراتيجيته 
املنظمة  كانت  نفسه،  الوقت  وفي    .2012 عام 
املتحدة  األمم  لبرنامج  االستراتيجية  اخلطة  تعد 

إطار  ودعت ملشاورات بشأن  اإلمنائي 2017-2014 7 
اجملاالت  اآلن  وأصبحت    .2015 عام  بعد  ملا  التنمية 
اخلطة  مع  متسقة  الشباب  الستراتيجية  األولية 
وتعكس  اإلمنائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  االستراتيجية 
من خطة  البرنامج كجزء  الرئيسية لهذا  االلتزامات 
على  للشباب  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  عمل 
الفعلي  االنخراط  إلى  إضافة  املنظومة،  مستوى 
بها  تقوم  أنشطة  في  أوسع  بشكل  للبرنامج 
بتنمية  املعنية  الوكاالت  بني  املشتركة  الشبكة 

الشباب.

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  وجاءت 
مستقبل  مكن،  ‘شباب  عنوان  حتمل  التي  هذه 
أصحاب  بني  موسعة  مشاورات  مستدام‘نتيجة 
املصلحة املتعددين.  وشملت املناقشات اإللكترونية  
ومراكز  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مقر  في  8فرقاً 

برنامج  وأجرى  قطرية.   ومكاتب  للخدمات  إقليمية 
الشبكة  أعضاء  مع  مشاورات  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
الشباب،  بتنمية  املعنية  الوكاالت  بني  املشتركة 
شبابية  ومنظمات  شباب  مع  مناقشات  أجرى  كما 
ومنظمات مجتمع مدني وخبراء في مجال الشباب.  
من  املقدمة  العملية  والتوصيات  الرؤى  فكانت 
هذه  صياغة  في  مساعدة  عامني  ومارسني  زمالء 
لوجهات  أكبر  دمج  في  وساهمت  االستراتيجية، 
كاستراتيجية  أخرى  استراتيجيات  في  الشباب  نظر 
اجلنسني  بني  للمساواة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 

.2017 – 2014

وتعكس استراتيجية الشباب مستوى التزام برنامج 
ومن  الشباب  مع  املتصاعد  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
التنمية  في  كفاعلني  دورهم  تعزيز  أجل  من  أجلهم 
االستراتيجية  وتسعى  منها.   وكمستفيدين 
إلى  وتهدف  الشباب،  تطلعات  مع  للتعامل 
وبناء  انخراط شامل  أجل  بيئة مكنة من  استحداث 
بشأن  مناقشات  في  والشبان  الشابات  ومشاركة 
والبرمجة  الرسمي،  والتخطيط  التنمية،  عمليات 
رسمية  منصات  توفر  ذلك  ويتطلب  القرار.   واتخاذ 
مبن   – والشبان  الشابات  يستطيع  رسمية  وغير 
فيهم األكثر ضعفاً أو املهمشني أو املستبعدين – أن 
نظرهم.   ووجهات  آرائهم  عن  للتعبير  يستخدموها 

أقّرها اجمللس التنفيذي في 13 أيلول/سبتمبر 2013.  7
استناداً إلى املناقشات اإللكترونية العاملية داخل برنامج األمم املتحدة   8

اإلمنائي في عام 2012.

استراتيجية 
تعكس  الشباب 
إنخراط  مستوى 
برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي العالي مع 
الشباب ومن أجلهم 
من أجل تعزيز 
دورهم كفاعلني 
التنمية  في مجال  
منها. ومتسفيدين 

ي
ي / بابلو بييل

ي أوروغوا
حدة اإلمنائ

ج األمم املت
برنام

الشباب يناقش 
حقوق اإلنسان 

والتنوع في 
اوروجواي خالل 

مشاورات عاملية 
بشأن خطة 

التنمية ملا بعد عام 
2015



7

كما تتطلب أشكاالً جديدة من تنمية القدرات لتزويد 
مجال  في  إليها  يحتاجون  التي  باملهارات  الشباب 
اقتصادي  منو  في  للمساهمة  واملشاريع  العمالة 

شامل وتنمية بشرية مستدامة.

فبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي تعلم كثيراً من التزامه 
السابق مع الشباب ومن التفاعالت مع وزارات الشباب 
الوطنية، حيث أنه اهتم  ألعوام عدة بالشباب ووضع 
احلوكمة  مجاالت  في  الشباب  وبرمجة  سياسات 
العمالة  وخلق  الطبيعية،  املوارد  وإدارة  الدميقراطية، 
ومباشرة األعمال احلرة، ومنع النزاعات وبناء السالم.  
تنظيمياً  التزاماً  البرنامج  استراتيجية  وتعكس 
بدعم تنمية الشباب بانتظام من أجل تنمية بشرية 
السابقة  التجارب  إلى  تستند  أنها  إذ  مستدامة، 
ما  تطبيق  إلى  وتهدف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  لبرنامج 
ومبتكرة  ومتكّيفة  مرنة  البرمجة  جلعل  تعلمه  مت 
وفعالة أكثر.  كما تسعى االستراتيجية إلى شمول 
وإمكانياتهم  مواهبهم  وإشراك  والشبان  الشابات 
التنمية  سياسات  وضع  يكون  أن  على  للحرص 

وبرمجتها مؤاتياً للشباب ويعمل ملصلحتهم.

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  تقوم 
على  الشباب  بأن  االعتراف  )أ)  أسس  على  للشباب 
تنوعهم، يتمتعون بحق وواجب املشاركة واملساهمة 
يتعداه،  وما  احمللي  اجملتمع  مستوى  على  التنمية  في 
في  والشبان  الشابات  مشاركة  بأن  االعتقاد  و)ب) 
والعمليات  العمل،  وأسواق  احمللي،  اجملتمع  تنمية 

وبناء  البيئي،  واإلشراف  العامة،  واحلياة  السياسية، 
النزاعات سيصوغ وسيحول على نحو  ومنع  السالم 

متزايد نوعية وآفاق التنمية البشرية املستدامة.

حقوق  على  قائماً  نهجاً  اجلهود  هذه  دعم  يشكل 
جلميع  العاملية  اإلنسان  بحقوق  معترفاً  اإلنسان، 

الشابات والشبان من دون متييز.

سبب  � ويشرح  الشباب  السكان   1 القسم  يعرف 
احلاجة لتحديد نهج مرن للشباب من أجل مالءمة 
مع  وتكييفها  واالقتصادية  االجتماعية  احلقائق 

السياقات الوطنية.

الرسم 1: مخطط إعادة التفكير بالتنمية، اخلطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2014 - 2017

التنمية
املستدامة

 التنمية البشرية
املستدامة

التنمية
البشرية

عملية توسيع خيارات الناس من خالل توسيع 
قدراتها والفرص بطرق مستدامة من الناحيتني 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية، واالستفادة 
احلاضر دون املساس املستقبل.
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يقدم القسم 2 نظرة عامة عن التحديات العديدة  �

التي يواجهها الشباب اليوم.  وتعود التحديات إلى 

ثالثة مجاالت عمل سيركز عليها برنامج األمم املتحدة 

�اإلمنائي في اخلطة االستراتيجية 2014 – 2017: 

املستدامة،  التنمية  مسارات   )I( 
والفاعلة،  الشاملة  الدميقراطية  احلوكمة   )II( 

)III( اجملتمعات القادرة على املواجهة.

يوجز القسم 3 النتائج الرئيسية الثالثة التي تهدف  �
استراتيجية الشباب إلى حتقيقها، إضافة إلى املبادئ 
األمم  برنامج  لبرمجة  التدخل  ونقاط  التوجيهية 
اخلطة  نتائج  مع  متوائمة  هي  كما  اإلمنائي  املتحدة 
االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومّوجهة 

فيها من خالل نهج برمجي قائم على احلقوق.

الرباعي  � االستراتيجية  نهج   4 القسم  ويشرح 
االنخراط  القدرات،  تنمية  خالل  من  الدعم  املسار: 
من خالل الدعوة والتعميم، التأثير من خالل القيادة 
وتنفيذ  وضع  دعم  خالل  من  واالستدامة  املستنيرة 

السياسات الوطنية.

ويستعرض القسم 5 الرصد والتقييم. �

الضرورية  � الشراكات  أهمية  فيعالج   6 القسم  أما 
لتنفيذ االستراتيجية بنجاح.

لبرنامج  � التنظيمية  القدرة   7 القسم  ويعالج 
في  مبا  النتائج،  حتقيق  على  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
الدعم. لتقدمي  ومرفق  أساسي  فريق  من خالل  �ذلك 
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I .تعريف الشباب

الشباب  بتعريف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يسّلم 
يعرف  الذي  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  الصادر عن 
الشباب على انهم أنهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم 
كيفية  إلى  وبالنظر  أنه  غير  عاماً.9  و24   15 بني  ما 
تعريف كل بلد مبفرده للشباب، وآخذين باالعتبار نطاق 
أوسع من القضايا االجتماعية والثقافية والسياقية، 
فإن استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للشباب 
تستخدم تعريفاً أكثر مرونة للشباب كي جتيز مواءمة 
في  فاملرونة  واحمللية.   الوطنية  احلقائق  مع  البرمجة 
وبرمجة  سياسات  وضع  من  متكن  الشباب  تعريف 
املتباينة  الطبيعة  باالعتبار  آخذة  بالبلد،  خاصة 
جملموعات  يكون  قد  بأنه  ومعترفة  الشباب،  للسكان 
فئات عمرية مختلفة بني السكان الشباب احتياجات 
أطر  في  سيما  ال  مختلفة،  سياقات  في  مختلفة 
سنوات  فقدان  ميكن  حيث  األزمات  بعد  وما  األزمات 

‘الطفولة‘ و‘الشباب‘ بسهولة.10 

ويشير برنامج األمم املتحدة بكلمة ‘شباب‘إلى الشابات 

A/36/215، 1981 ،تقرير األمني العام املقّدم إلى اجلمعية العامة  9
تبعاً للمناقشات اإللكترونية العاملية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  10

والشبان في كافة تنّوعات جتاربهم وسياقاتهم، آخذاً 

باالعتبار تعريفات الشباب القائمة واملستخدمة على 

اإلقليمي)ة).   و/أو  القطري)ة)  )املستويات)  املستوى 

ومن حيث البرمجة، يقترح برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

التركيز في الدرجة األولى على الشابات والشبان الذين 

يقترح  كما  عاماً،  و24   15 بني  ما  أعمارهم  تتراوح 

والشبان  الشابات  لتشمل  الشباب هذه  فئة  توسيع 

)وحتى  عاماً  و30   25 بني  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين 

تخطي ذلك وصوالً إلى 35 عاماً)، مستنداً إلى احلقائق 

اإلقليمية  السياسة  بشأن  والتوجيهات  السياقية 

والوطنية املتعلقة بالشباب.

إضافة إلى ذلك، سيزيد جتميع وحتليل البيانات املصنفة 

حسب نوع اجلنس والسن املتعلقة بالشابات والشبان 

من فهم التحديات التي تواجه السكان األصغر سناً 

من فئات عمرية مختلفة وسيعزز صلة ونوعية برمجة 

الشباب وحتليل السياسات ووضعها.

يشرح امللحق 1 أيضاً أسباب احلاجة إلى اتباع نهج مرن 

فيما يتصل بالفئة العمرية للشباب.

كو دورمينو
حدة / مار

صورة األمم املت

تسمح املرونة في 
تعريف الشباب 

بايجاد السياسات 
والبرامج اخلاصة 

بكل بلد، اذخة بعني 
اإلعتبار الطبيعة 

غير املتجانسة 
للسكان الشباب، 
ومعترفة بأن لدى 

مختلف الفئات 
العمرية بني 

السكان األصغر 
سنا احتياجات 

مختلفة في 
سياقات مختلفة.

طالب جامعة باماكو، مالي 
يناقشون السالم واملصاحلة.
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II . حتليل احلالة: التحديات 
اإلمنائية

اإلمنائية  التحديات  معاجلة  في  النجاح  سيعتمد 
الفقر  ملكافحة  سبل  إيجاد  على  احلالية  املتعددة 
من  واحلد  االندماج  وتعميق  والتمييز،  املساواة  وعدم 
حقوق  تعريض  دون  من  بذلك  والقيام   – النزاعات 
لإلصالح  قابل  غير  ضرر  إحلاق  أو  للخطر  اإلنسان 

بالنظم البيئية.

الشباب في السياق اإلمنائي متزايد . أ
التعقيد

 21 الـ  القرن  شباب  نظر  ووجهات  حياة  جتارب 
تقريباً  املئة  في   87 فنسبة  كبير.   بشكل  تختلف 
من الشابات والشبان الذين يعيشون في بلدان نامية 
يواجهون حتديات ناشئة عن الوصول احملدود إلى املوارد، 
والتشغيل،  والتدريب  والتعليم،  الصحية،  والرعاية 
االقتصادية  الفرص  إلى  احملدود  وصولهم  إلى  إضافة 
عديدة من  أنحاء  وفي    11 والسياسية.  واالجتماعية 
أمام  والعوائق  واجلوع،  الفقر،  الشباب  يواجه  العالم، 
ومتشابكة  متعددة  وأشكاالً  التعليم،  إلى  الوصول 
وآفاق  للنمو  محدودة  وفرصاً  والعنف  التمييز  من 
التشغيل.  فالشباب مستبعدون عموماً عن عمليات 
اتخاذ القرار وينظرون إلى طرائق غير تقليدية من أجل 
االنخراط في املشاركة املدنية.  كما أن أكثر من 600 
وأراض هشة  بلدان  في  يعيشون  الشباب  من  مليون 
يشكل  أخرى،  أماكن  وفي  بينما  بالنزاعات.   متأثرة 
الشباب املبتكرين املبدعني في التكنولوجيا الرقمية 

صحيفة وقائع من السنة الدولية للشباب 2010-2011.  11

في مجتمعاتهم احمللية ويشاركون كمواطنني فاعلني 
املستدامة.   التنمية  في  إيجابياً  للمساهمة  تواقني 
ومرتكبو  فالشباب هم ضحايا  أخرى،  أماكن  في  أما 

اجلرائم في اجملتمعات التي يعيشون فيها.

الشباب  اعتبار  األوضاع سبب  التنّوع في  يفسر هذا 
نفس  في  ايجابي  وتفكير  أمل  ومنارة  للقلق  مصدر 
الوقت.  لقد أصبح املشهد اإلمنائي العام أكثر تعقيداً.  
بشأنها  والتجارب  بها  واملعرفة  بالتنمية  فالتفكير 
متوفرة من املزيد من املصادر واملزودين، ويصبح التنبؤ 
واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  واخملاطر  بالفرص 
تعقيد  فيه  يشكل  الذي  الوقت  وفي  أكثر.   صعباً 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا 
والبيئية احلاضرة حتدياً كبيراً، إال أنه يقدم أيضاً فرصاً 
هائلة للشباب كي يثبتوا قواهم كقوة منظمة ذاتياً 

قوية تتمتع بإمكانية االبتكار والتغيير.

واملؤشرات  واألهداف  الغايات  إلدراج  التباحث  ويجري 
عام  بعد  ملا  األعمال  جدول  في  بالشباب  املتعلقة 
من  فالعديد  الصلة.   ذات  التنمية  وعمليات   2015
ال  معّينة،  بطريقة  الشباب  على  تؤثر  اليوم  حتديات 

سيما أن الشابات يتطلنب اهتماماً خاصاً.

شمول الشابات وغيرهن من فئات . ب
الشباب احملرومة

الفئات الضعيفة. 1
الشباب  بأن  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يعترف 
الشباب  احتياجات  وبأن  �ليسوا مجموعة متجانسة 
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وجتاربهم في احلياة تختلف كثيراً فيما بينهم.  فعدة 
اهتماماً  تتطلب  والشبان  الشابات  من  مجموعات 
محدداً ألنهم يواجهون حتديات معينة من االستبعاد 

وعدم املساواة وأشكاالً متعددة من التمييز. 

وتتضمن هذه اجملموعات شابات وشبان من جماعات 
األقليات،  من  وجماعات  عرقية  أصلية،  شعوب 
 ،(IDP( داخلياً  واملشردين  والالجئني  واملهاجرين، 
ومغايري  امليل اجلنسي،  ومزدوجي  واملثليني،  واملثليات، 
وشباب   ،(LGBTI( واخلنثيني  اجلنسانية  الهوية 
وشباب  البشرية،  املناعة  نقص  بفيروس  مصابني 
مصابني بإعاقة أو يعيشون في أوضاع فقر و/أو نزاع، 
اخملدرات،  ومتعاطي  اجلنس  وشباب عاملني في مجال 
والشباب  الديني،  التمييز  يواجهون  الذين  والشباب 
الذين يعانون من العنف العائلي واجلنسي، والشابات 
أو  باإلكراه  املزّوجات  الشابات  إلى  إضافة  األرامل، 
صناعة  في  أو  كرق  للعمل  بالبشر  التجارة  ضحايا 

اجلنس.

العالم  أرجاء  في  األصلية  الشعوب  من  فالشباب 
في  يعيشون   12 مليوناً   67 بحوالي  عددهم  واملقّدر 
من  عالية  معدالت  من  ويعانون  أسوا  صحية  أوضاع 
الوصول  إمكانية  وفقدان  التغذية  وسوء  االنتحار 
دوماً  ميكنهم  وال  األساسية.   الصحية  الرعاية  إلى 
العديد  ويصبح  والتشغيل  التعليم  إلى  الوصول 
بشكل  بالبشر  واالجتار  اخملدرات  جتارة  ضحايا  منهم 
كفاحهم  لهم  يتيح  ال  األحيان،  أغلب  وفي  متزايد.  
عادات  مارسة  احلياة  قيد  على  للبقاء  اليومي 
السياسات  أن  كما  أجدادهم،  ولغات  وحضارات 
التمييزية للحكومات أدت إلى اندثار اللغات األصلية 

في بلدان عدة وفي مناطق دون الوطنية.

الذي  الشباب  ضد  العمري  التمييز  إيجاد  وميكن 
 – واالحترام  والقدرات  العمر  إزاء  افتراضات  يتضمن 
في العديد من اجملتمعات، ما يشكل بحد ذاته شكالً 
من أشكال التهميش كون الشباب يواجهون هيكل 

سلطة مختل في ‘مجتمع بالغني‘.

املناعة  نقص  فيروس  بشأن  السياسي  اإلعالن  في 
املكتسب/اإليدز  املناعة  نقص  ومتالزمة  البشرية 
املتحدة عن  األمم  في  األعضاء  الدول  عبرت   ،(2011(

أنباء إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية. مقاالت   12
خاصة، اجمللد 17، رقم 05 – أيار/مايو 2013

قلق شديد إزاء كون الشباب ال يزالون يصلون بشكل 
وبرامج  الالئق  والعمل  العالي،  التعليم  إلى  محدود 
واخلدمات  واملهارات  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 
أنفسهم.  حلماية  إليها  يحتاجون  التي  والسلع 
احمللي  اجملتمع  من  جديدة  ملوجة  حاجة  ثمة  لذا    13

من  وشبان  شابات  يقودها  السياسية  واملناصرة 
الصديقة  البرامج  على  والطلب  العرض  زيادة  أجل 
البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  املعنية  للشباب 
املتعلق  الوضع  عن  النظر  بصرف  للجميع  واخلدمات 
أو  اجلنسي  امليل  أو  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس 
الهوية اجلنسانية. 14  وارتفعت نسبة وفيات الشباب 
الناجمة عن اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز ما بني 2005 و2012 إلى 50 في املئة مبقارنة 
صارخة مع املعدالت املتراجعة للوفيات الناجمة عن 

اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 15  

املاضية،  الثالثني عاماً  تقدم كبير خالل  ورغم حتقيق 
أصيب حوالي 780,000 شاباً يبلغون ما بني 15 و24 
عاماً بفيروس نقص املناعة البشرية في عام 2012.  
احتمال  كون  جنسانية  فجوة  ثمة  ذلك،  إلى  إضافة 
إصابة الشابات بفيروس نقص املناعة البشرية أكبر 

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/65/277 تاريخ متوز/يوليو   13
.2011

برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة   14
  UNAIDS(،( البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز

‘CrowdOutAIDS‘، 2012
التقرير العاملي: تقرير برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس   15
نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب/اإليدز عن 
انتشار اإليدز في العالم لعام 2013.  جنيف، برنامج األمم املتحدة 

املشترك بشأن فيروس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة 
املكتسب/اإليدز، 2013.

شنايدر
حدة / ايفان 

صورة األمم املت

تتطلب عدة 
مجموعات من 

الشباب والشابات 
اهتماما خاصا 

ألنهم يواجهون 
حتديات خاصة 

تتمثل باإلقصاء 
وعدم املساواة 

�وأشكال متعددة 
من التمييز.

األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
مون وزوجته يوو سون تايك يلتقون 

مع أعضاء Dance4Life التي هي 
مجموعة من الشباب املكسيكيني 

الذين يعيشون مع فيروس نقص 
املناعة البشرية.



12

إستراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني لألعوام 2017-2014 

بنسبة 50 في املئة من احتمال إصابة الشبان بهذا 
الفيروس.  ففي مناطق موبوءة بفيروس نقص املناعة 
أرباع  ثالثة  حوالي  يقيم  حيث   – كأفريقيا  البشرية 
نقص  بفيروس  املصابني  لألشخاص  اإلجمالي  العدد 
فيروس  انتشار  معدالت  تفوق   – البشرية  املناعة 
نقص املناعة البشرية لدى الشابات معدالت انتشاره 

لدى الشبان، ال سيما في مرحلة الشباب األولى.  

الذكور  بني  متماثلة  انتشار  مستويات  هناك  وليس 
عمر  إلى  وصوالً  األفريقية  البلدان  من  العديد  في 
لذا ثمة حاجة حرجة الستثمار  وما فوق.   سنة   30
أكبر في التعليم اجلنسي واإلجنابي الصديق للشباب 

وللخدمات الصحية.

عدم املساواة بني اجلنسني. 2
من  بالعديد  والنساء  الشابات  تأثر  ملدى  ميكن 
بشكل  يزيد  أن  الشباب  يواجهها  التي  التحديات 
اجلنساني  والتمييز  التحيز  )أ)  عاملني:  نتيجة  كبير 
والثقافية  التعليمية  السياقات  في  يواجهنه  الذي 
إلى  الوصول  و)ب)  العمل،  سوق  وفي  والسياسية 

اخلدمات الصحية وفي اجملاالت اخلاصة.  

مبسؤولية  يضطلعن  أن  الشابات  من  ينتظر  وقد 
سن  في  يتزوجن  أن  أو  أجر  بدون  املنزلية  الرعاية 
التي  العراقيل  أوسع من  وقد يواجهن نطاقاً  مبكرة، 
كما  العام.   اجملال  في  فعلياً  االنخراط  من  متنعهن 
واملمارسات  العمل،  سوق  في  اجلنساني  التمييز  أن 
األدنى  والقيمة  الشحيحة  والفرص  التقليدية، 

من  ترفع  للمرأة  االقتصادية  للمساهمات  املمنوحة 
غير  بعمل  مرتبطة  تتركها  أو  املرأة  بطالة  معدالت 

مدفوع األجر قائم على األسرة. 

للشابات  والفعلي  القانوني  الوضع  يستمر  وكذلك 
فيما يتعلق بالزواج أيضاً باالختالف عن وضع الشبان.  
فعلى سبيل املثال، بدءاً من عام 2010، أصبح العمر 
ذلك،  ومع  بلداً.   في 158  عاماً  للزواج 18  القانوني 
تتراوح  اللواتي  النساء  من  املئة  في   34 حوالي  فإن 
ارتبطن  أو  تزوجن  قد  عاماً  و24  ما بني 20  أعمارهن 
في الفترة ما بني 2011-2000 في املناطق النامية؛ 
إضافة إلى ذلك، فإن حوالي 12 في املئة قد تزوجن أو 
الدراسة  وتظهر  عاماً.   الـ 15  دون  ارتبطن في عمر 
مؤمتر  استعراض  لعملية   (2013( االستقصائية 
نسبة  أن   16  2014 عام  بعد  ملا  والتنمية  السكان 
األطفال  زواج  عاجلت  البلدان  من  فقط  املئة  في   51

والزواج باإلكراه خالل األعوام اخلمسة األخيرة.

في  والشابات  الفتيات  تستمر  ذلك،  إلى  إضافة 
التمييز  من  ومتشابكة  متعددة  أشكال  مواجهة 
الشباب  بني  من  األحيان  غالبية  في  يجعلهن  ما 
إليهن.   الوصول  ويصعب  وضعفاً  تهميشاً  األكثر 
بشكل  مهم  والشابات  الفتيات  في  فاالستثمار 
استراتيجية  لنتائج  الثالثة  اجملاالت  كافة  في  خاص 
اإلنسان  حقوق  من  واجباً  ليس  وهذا  الشباب.  
إمكانيات  عنان  إطالق  أن  تثبت  األدلة  أن  إذ  فحسب، 
الفتيات والشابات يشكل أداة فعالة ملواجهة الفقر 
ولتحسني الصحة والصرف الصحي واحلد من العنف 

في اجملتمعات احمللية.

http://icpdbeyond2014.org  16

القضاء إلى  الضعيفة  الفئات  احتكام   :2 اإلطار 

يتواصل شباب من الفئات الضعيفة في مولدوفا مع مقدمي املساعدة القانونية ويتعلمون مهارات الدعم االستراتيجي التي ميكنهم 
تطبيقها ملعاجلة اهتماماتهم الرئيسية.  ويحشد مشروع ‘القانون الفعال من أجل الشباب الفقراء واحملرومني في مولدوفا‘املدعوم من 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الشباب ويصلهم للوصول إلى العدالة وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وفقاً لألهداف الوطنية من أجل حتقيق 
فرص اجتماعية واقتصادية أفضل للشباب، ومن أجل العدالة واإلدماج االجتماعي.  يعتمد املشروع على فرص يقدمها توسع نظام املساعدة 

القانونية املضمونة اخملطط له في مولدوفا ملعاجلة املسائل املدنية بشكل يتجاوز القضايا اجلنائية.  ويشرك املشروع 10 فرقاء دعم كحد 
أدنى يعملون مع شباب عاطلني عن العمل، أعضاء في طائفة الروما، شباب مصابني بفيروس نقص املناعة البشرية أو بإعاقة، ومهاجرين أو 

الجئني.  كما يوفر املشروع روابط مببادرات تنمي قدرات هؤالء الشباب في اجملتمع ومتكنّهم.

االستثمار 
في الفتيات 
والشابات أمر 
مهم للغاية، 
كما يتجلى 
ذلك في كافة 
مجاالت نتائج 
استراتيجية 
الشباب الثالث.
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التحوالت الدميغرافية وتشغيل . ج
الشباب

دون  من  املستدامة  البشرية  التنمية  حتقيق  ميكن  ال 
عمل الئق وأجور معيشية مناسبة.  ففقدان الدخل 
واالجتماعي،  البشري  املال  راس  يخفضان  والبطالة 
ضعيفة،  تعليمية  ونتائج  صحة  مع  ويتالزمان 
ويساهمان في حالة فقر وعدم مساواة طويلة األجل 
ومتوارثة عبر األجيال، وفي مقاومة صدمات ومتاسك 
العالم  سكان  عدد  وسيزيد  ضعفاً.   أكثر  اجتماعي 
عشرة  فترة  خالل  نسمة  مليون   400 ليتخطى 
أعوام، ما يضع املزيد من الضغوط على أسواق العمل 
عالية من  بها نسب  يوجد  التي  النامية  البلدان  في 

الشباب.17 

املشهد العاملي. 1
في ظل الظروف املالئمة، تستطيع البلدان التي تخضع 
لتحّوالت دميغرافية والتي تتميز بوجود فئة كبيرة من 
وتيرة  تسّرع  أن  متضائلة،  خصوبة  ومبعدالت  الشباب 
حتقيق  وبالتالي  اإلعالة  نسبة  تراجع  نتيجة  تنميتها 
ال  هذه  الشباب‘  ‘ثمار  أن  غير  أكبر.   وطنية  مداخيل 
إلى  اجلدد  الداخلون  يستطع  لم  إن  حتقيقها  ميكن 
إذا كان  أو  الئقة،  إيجاد فرص تشغيل  العاملة  القوى 
أدنى  لقاء  يعملون  العمل  سوق  في  يتواجدون  الذين 

األجور.

أن  إذ  مشجعة،  غير  احلالية  التشغيل  فإحصاءات 
السكان  من  املئة  في   37 نسبة  يشكلون  الشباب 
من  املئة  في   60 لكن  العمل،  سن  في  هم  الذين 
عددهم اإلجمالي عاطلون عن العمل.  فحوالي ثلثي 
أو  يعملون  إما ال  النامي  االقتصاد  ذات  البلدان  شباب 
ال يدرسون، أو هم منخرطون في عمل غير نظامي.18   
تبعها  الذي  والكساد  العاملية  املالية  األزمة  أن  كما 
وسعا هذه الفجوة بشكل أكثر.  فبني عامي 2000 
سوق  في  الشباب  مشاركة  معدل  تراجع  و2011، 
العمل من 52.9 إلى 48.5 في املئة، ما يشير إلى أن 
أقل من نصف عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما 
أسواق  في  فعلياً  يشاركون  كانوا  عاماً  و24   15 بني 
عن قضاء الشباب  العمل.  وهذا التراجع ناجم جزئياً 

التوقعات السكانية في العالم 2012.  17
منظمة العمل الدولية )ILO)، اجتاهات االستخدام العاملية للشباب   18

.2013

لألزمة  وكنتيجة  أنه  غير  الدراسة.   في  أطول  فترات 
املالية العاملية، فإن هناك حالياً 73.4 مليون من جيل 
بلغت  فقد  عاملياً.19    العمل  عن  عاطلني  الشباب 
بطالة الشباب مستويات عالية بشكل مقلق تخطت 
15 في املئة في ثلثي عدد البلدان ذات االقتصاد النامي.  
غير  االقتصاد  في  املتداعية  العمل  ظروف  وتستمر 
العديد  في  الشباب  تواجه  املتدنية  واألجور  الرسمي 

من البلدان النامية. 

االجتاهات اإلقليمية. 2
تقل  من  أفريقيا هم  املئة من سكان  في  حوالي 70 
أعمارهم عن 30 عاماً، وتبلغ هذه النسبة 75 في املئة 
يالحظ  كما  منواً.   األقل  القارة  بلدان  من  العديد  في 
الدول  في  الشباب  السكان  من  عالية  نسب  وجود 
احمليط  ومنطقة  آسيا  شرق  جنوب  وبلدان  العربية 

الهادئ وأميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

أن 28.3  إلى   (ILO( الدولية العمل  وتشير منظمة 
و23.7  األوسط  الشرق  في  الشباب  من  املئة  في 
يعجزون  أفريقيا  شمال  في  الشباب  من  املئة  في 
آسيا  كشرق  أخرى  مناطق  أما  عمل.   إيجاد  �عن 

في نفس املرجع.  19

كو
كين

ي توغو / امييل 
حدة اإلمنائ

ج األمم املت
برنام

في كورنبورو، التي تقع في 
أقصى شمال توغو، تعمل 

يالندي الميس التي تبلغ 24 
عاما من العمر كمزارع.
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)9.5 في املئة)، جنوب آسيا )9.3 في املئة) وأفريقيا 
الشباب  فأعداد  املئة)،  في   11.8( الصحراء  جنوب 
لكن  ذلك،  من  أدنى  هي  فيها  العمل  عن  العاطلني 
العمالة  من  عالية  معدالت  تخفي  البيانات  هذه 
وترتيبات  طويلة،  عمل  بساعات  املتسمة  الضعيفة 
منخفض  عمل  جودة  ومستوى  متزعزعة  عمل 
إن غياب بدائل تشغيل مالئمة والوصول  إجماالً.20   
الشابات  ترغم  االجتماعية  احلماية  إلى  الضعيف 
والشبان على العمل باحلد األدنى لألجور أو على القيام 
بأعمال الكفاف في مزارع أسرهم أو في مؤسسات.  
بعمل  للقيام  معرضون  الشباب  فإن  الواقع،  وفي 
من  مليون   152 فحوالي  الكبار.   من  أكثر  الفقراء 
دخلها  معيشية  أسر  في  يعيشون  الشباب  العمال 
اليوم)،  في  أمريكي  دوالر   1.25( الفقر  حد  من  أدنى 
عدد  إجمالي  من  املئة  في   24 العدد  هذا  ويشمل 

العمال الفقراء.21  

منظمة العمل الدولية )ILO)، اجتاهات االستخدام العاملية للشباب   20
.2013

منظمة العمل الدولية، امليثاق العاملي لتوفير فرص العمل، موجز   21
السياسات رقم 14.

عدم املساواة بني اجلنسني. 3
الشابات أكثر عرضة بشكل خاص في سوق العمل.  
اجلنسانية  األدوار  اجلنسانية  الفجوة  تعكس  وال 
النظامية  القضايا  أيضاً  بل  فحسب،  التقليدية 
واملسؤوليات  العمل  بني  التوفيق  في  كالصعوبة 
أجر  على  حتصل  ما  غالباً  املرأة  أن  واقع  أو  العائلية 
أدنى من أجر الرجال بالنسبة للعمل نفسه.  وإن لم 
تتم معاجلة هذه املشكلة، فإن عوائق التشغيل هذه، 
ليعاني  ستستمر  القائمة  املساواة  عدم  إلى  إضافة 

منها اجليل التالي.  

على  البطالة  معدالت  أن  رغم  املثال،  سبيل  على 
بالنسبة  متشابهة  واإلقليمي  العاملي  املستوى 
الشرق  منطقتي  )باستثناء  والشبان  للشابات 
األوسط وشمال أفريقيا)، فإن معدالت مشاركة املرأة 
املنخفضة تظهر حرمانها فيما يتعلق بسوق العمل.  
املئة  في   13.2 فإن  األوسط،  الشرق  منطقة  وفي 
العمل،  في سوق  الشابات يشاركن فعلياً  فقط من 
مقارنة بنسبة 46,5 في املئة من نظرائهن الذكور.  
مشاركة  نسبة  تبلغ  أفريقيا،  شمال  منطقة  وفي 
في   46.8 بنسبة  مقارنة  املئة  في   19.7 الشابات 
املئة للشبان.22   وإلى حد أدنى، هذه هي احلال أيضاً 
في بلدان أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وعليه، يقدم مستوى الدخل األعلى لألسر املعيشية 
مزايا  احلضرية  األصول  وفي  التعليم  في  واالستثمار 
كبرى للشباب الذين ينتقلون من مرحلة التعليم إلى 
سوق العمل.  وفي البلدان التي تتوفر حولها البيانات 
مرحلة  الشبان  يكمل  أن  احتمال  فإن  الصلة،  ذات 
أكثر من  مرضية  و/أو  وظيفة مستقرة  إلى  االنتقال 

احتمال أن قيام الشابات بذلك.

إيجاد األعمال والوظائف واملشاريع. 4
الناقصة  والعمالة  الشباب  لبطالة  يكون  أن  ميكن 
رأس  على  األجل  طويلة  ضارة  تأثيرات  الدنيا  واألجور 
أن  ميكنها  إذ  واالجتماعي،  واالقتصادي  البشري  املال 
تطلق دورة سيئة من الفقر املتوارث بني األجيال ومن 
على  ضار  بشكل  يؤثرا  أن  ميكنهما  اللذين  الضعف 
االقتصادي  فالعبء  املستدامة.   البشرية  التنمية 
بشكل  للمشاركة  الفرص  فقدان  إليه  مضاف 

منظمة العمل الدولية، اجتاهات االستخدام العاملية للشباب 2013.  22

شتاين
كانال

ك 
حدة / ايري

صورة األمم املت
امرأة شابة تأخذ استراحة 

من فرز الفستق في مصنع 
في هيرات، أفغانستان.
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استبعادهم  خلطر  الشباب  يعرض  اجملتمع  في  مجد 
اجتماعياً ألجل طويل، ما يعّرض التماسك االجتماعي 

للخطر وقد يؤدي إلى التزعزع السياسي.

للحرص  االهتمام  من  املزيد  لبذل  ثمة حاجة  وعليه، 
على التحول الفاعل للشباب من املدرسة إلى وظائف 
خاص،  بشكل  النزاعات  بعد  ما  بيئات  وفي  الئقة.  
واستراتيجيات  املبكر  االقتصادي  اإلنعاش  يكون 
ولتوفير  لالستقرار  بالنسبة  حرجة  العيش  سبل 
سبل  استدامة  أجل  من  سريع  بشكل  املداخيل 
التماسك  تعالج  أنها  إلى  إضافة  واإلنعاش،  العيش 
الوظائف  فإيجاد  احمللية.   اجملتمعات  في  االجتماعي 
الالئقة واحلد من التمييز في مكان العمل واستحداث 
إلى  إضافة  الزمة،  جميعها  املنصفة  لألجور  أسس 
للخّريجني  يوفران  جيدين  وتدريب  تعليم  إلى  احلاجة 

مهارات يبحث عنها أصحاب العمل.

 600 يستحدث  ألن  العاملي  االقتصاد  سيحتاج  لذا، 
إنتاجية خالل األعوام العشرة املقبلة  مليون وظيفة 
ومن  للبطالة،  احلالية  املستويات  استيعاب  أجل  من 
أجل توفير فرص التوظيف لـ 40 مليون من الشباب 
العديد  في  لكن    23 العمل سنوياً.  لسوق  الداخلني 

منظمة العمل الدولية، اجتاهات االستخدام العاملية، كانون الثاني/  23
يناير 2012.

املهني  التعليم  ومراكز  املدارس  تفتقد  البلدان،  من 
للمالءمة واجلودة إلعداد الداخلني اجلدد إلى الوظائف 
ما  املستقبلية،  الوظائف  ذكر  دون  حالياً،  املتوفرة 
وابتكاراً  إضافية  تكنولوجية  مهارات  سيتطلب 

وتكّيفاً ومرونة.

للجميع  التعليم  لتوفير  العاملي  الرصد  تقرير  يؤكد 
التعليم  تسخير  واملهارات:  ‘الشباب  بعنوان   2012
لالستثمار في  امللحة  احلاجة  العمل‘على  ملقتضيات 
في  فرصهم  سيعزز  ما  الشباب،  أجل  من  املهارات 
يتمم 200  لم  النامية،  البلدان  ففي  التشغيل. 24  
مليون شخص تتراوح أعمارهم ما بني 15 و24 عاماً 
بني  من  شخص  هناك  يزال  وال  االبتدائية،  دراستهم 
إلى سبل  هؤالء  يحتاج  لذا،  القراءة.   يجيد  ال  أربعة 

بديلة الكتساب املهارات األساسية للوظيفة.  

االلتحاق  في  التكافؤ  حتقيق  في  تقدم  إحراز  ورغم 
بالتعليم، فإن الفتيات في العديد من البلدان النامية 
واجلامعي  الثانوي  التعليم  من  محرومات  يزلن  ال 
الرسمي اللذين يشكالن محددين رئيسيني للتوظيف 
وللتكافؤ داخل اجملتمعات.  وبوسع احلواجز التي متنع 
مهارات  تتطلب  والتي  الوظائف  إلى  احملرومني  وصول 

اليونسكو )UNESCO)، تقرير الرصد العاملي لتوفير التعليم للجميع   24
.2012

 هناك حاجة إلى 
املزيد من االهتمام 

لضمان االنتقال 
الفعال للشباب 
من املدرسة إلى 

وظائف الئقة.
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متخصصة رفيعة املستوى، أن تشكل تبعات طويلة 
عن  واالستبعاد  املستحكم  املساواة  عدم  من  األجل 
تؤثر  أخرى  وعوامل  الصحية  والرعاية  اجليد  التعليم 

على راس املال البشري.

ومن جهة أخرى، يعجز العديد من خريجي اجلامعات 
عن إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهالتهم، ال سيما في 
وفي  أوروبا  في  الدخل  واملتوسطة  املتقدمة  البلدان 
رابطة الدول املستقلة أو في الشرق األوسط.  وسواء 
متقّدم،  تعليم  أم  التعليم  في  نقص  السبب  أكان 
فإن لعدم تطابق املهارات تأثيرات ضارة طويلة األجل 
على القدرات واإلنتاجية البشرية للشباب وهي تعيق 

النمو االقتصادي للبلد.  

العالي  التعليم  نظم  العديد من  بأن  الشباب  ويجد 
االحتياجات  يالئم  ال  بشكل  معدة  واملؤسسات 

الديناميكية احلالية لسوق العمل.

أجل  من  مقابلة  معهم  أجريت  الذين  الشباب  وأفاد 
مناهج  بأن  العمل  ملقتضيات  التعليم  تسخير 
التعليم الرسمي غالباً ما تكون نظرية بشكل مبالغ 
فيه، ما يجعل الطالب يشعرون بأنهم غير مستعدين 
وأنهم  يفتقدون للمهارات العملية الضرورية للقوى 
املهنية  املهارات  على  التدريب  وبوسع  العاملة.25 
والتدريب املهني للشباب أن يكمال التعليم الرسمي 
مبهارات ميزة هامة، وأن يخدما أيضاً كمورد ذو أهمية 
الرسمي.   التعليم  على  يحصلوا  لم  الذين  للشباب 

اليونسكو )UNESCO)، تقرير الرصد العاملي لتوفير التعليم للجميع   25
.2013

الداخلي  التدريب  بأن  الشباب  أفاد  ذلك،  إلى  إضافة 
احلياتية  املهارات  لتنمية  فرصاً  يقدمان  والتطّوع 
وحتسني آفاق التوظيف، مبا في ذلك في مجال األعمال 

احلرة.

معدل  تخفض  أن  للشباب  احلرة  األعمال  وبوسع 
اجتماعية  مداخيل  تنتج  وأن  والفقر،  البطالة 
في  الشباب  من  فالعديد  إضافية.   اقتصادية 
حلسابهم  العمل  إلى  يتجهون  النامية  البلدان 
وظائف  هناك  ليس  أنه  هو  بسيط  والسبب  اخلاص 

في مكان آخر.  

عملهم  يبتكرون  ال  الشباب  احلرة  األعمال  فأصحاب 
أنهم  بل  آخرين فحسب،  يوظفوا  أن  ويحتمل  اخلاص 
والشعور  الرائجة،  واملهارات  أيضاً،  اخلبرة  يكتسبون 
مع  الروابط  ويقيمون  بالنفس  واالعتداد  باملسؤولية، 
نفسه  الوقت  في  يساهمون  بينما  احمللية  اجملتمعات 

في التماسك االجتماعي العام.  

احلاليني  الشباب  احلرة  األعمال  أصحاب  يصبح  فقد 
في  يساهمون  مستقبليني  وقادة  عمل  أصحاب 

التنمية االقتصادية والتغيير في بلدانهم.  

الشباب  احلرة  األعمال  أصحاب  يواجه  لألسف،  لكن 
حتقيق  من  جتعل  مهّولة  حتديات  النامية  البلدان  في 
البلدان  وفي  املنال.   صعبة  آنفاً  املذكورة  األهداف 
بالكاد معظم  يتمكن  أن  يرجح   ،(LDCs( منواً  األقل 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغرى  املشاريع  أصحاب 
ويفضل  أنفسهم،  إعالة  أن  من   (MSMs( احلجم 
الراتب  مدفوعة  بوظيفة  يلتحقوا  أن  منهم  العديد 

والتي هي شحيحة.26 

الهجرة. 5
غالباً ما يرغم الشباب، في ظل غياب آفاق التوظيف 
ومجتمعاتهم  أسرهم  عن  الرحيل  على  املوطن،  في 
املراكز  في  أو  اخلارج  في  عمل  فرص  عن  بحثاً  احمللية 
املتحدة  األمم  إدارة  تقرير  أورده  ما  فوفق  احلضرية.  
للشؤون االقتصادية واالجتماعية )UN DESA)  عن 

الشباب في العالم لعام 2013، 

غالباً ما يعمل الشباب في البلدان األقل منواً كعمال من دون أجر في   26
األعمال اململوكة من األسرة وينتقلون الحقاً إلى وظيفة رسمية 

براتب، مثالً، في جنوب صحراء أفريقيا، فقط 21,4 في املئة من العمال 
يحصلون على أجور أو رواتب مقارنة بنسبة 50 في املئة تقريباً على 

املستوى العاملي. منظمة العمل الدولية، اجتاهات االستخدام العاملية 
للشباب 2013.

ي
حدة اإلمنائ

ج األمم املت
برنام

في غينيا، مشروع تشغيل 
الشباب التابع لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي يدرب رجال 

األعمال الشباب ويوفر لهم 
إثتمان لتطوير التقنيات الزراعية 

احلديثة.
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جند أن 75 مليوناً من أصل 232 مليون مهاجراً دولياً 
عدد  نصف  وحوالي    27 عاماً.   30 الـ  سن  دون  هم 
املهاجرين الدوليني الشباب هم فتيات ونساء ويعيش 
في  الشباب  الدوليني  املهاجرين  من  املئة  في   60

البلدان النامية.  

املشروعة  وغير  القسرية  الهجرة  تترافق  ما  وغالباً 
املهارات،  اكتساب  ذلك  في  مبا  متنوعة،  منافع  مع 
املالية، وفرص مهنية وأجور أعلى.  لكن  والتحويالت 
الهجرة للعمل بني الشباب جتلب أيضاً حتديات إمنائية، 
مبا في ذلك، االجتار بصناعة اجلنس، واجلرمية، وتعاطي 
اخملدرات، وزيادة قابلية اإلصابة بفيروس نقص املناعة 
ضعيفة  وحماية  أخرى،  صحية  وحتديات  البشرية 
احمللية  للمجتمعات  بالنسبة  أما  املهاجر.  للعامل 
بني  التوازن  وعدم  الشيخوخة،  فإن  األصل،  الوطنية 
التأثيرات  عادة  الكفاءة تشكل  ذوي  وهجرة  اجلنسني 

االجتماعية السلبية للهجرة االقتصادية اجلماعية.

إشراك اجملتمعات املدنية . د
ومشاركتها في عمليات اتخاذ 

القرار والعمليات السياسية
السياسي  االجتاه  هامش  على  الشباب  يبقى 
أنحاء  معظم  في  السائد  واالقتصادي  واالجتماعي 
واملؤسسات  السياسية  العمليات  تزال  وال  العالم.  
فيها.   للشباب  محدودة  مبشاركة  تتسم  الرسمية 
من  مخذولني  والشبان  الشابات  تكون  ما  فغالباً 
عن  ومستبعدين  السياسية  واملؤسسات  القيادات 
النشاط  يكون  ال  لذلك،  ونتيجة  السياسات.   وضع 
لتجميعات  وفقاً  دائماً  منظماً  للشباب  السياسي 
رسمية.  لكن وكقوى عاملية، يزداد حلول الشباب في 
مركز الصدارة في مناقشات التنمية؛ فهم يطالبون 
بإشراكهم في القرارات التي تصنع مجتمعاتهم.28   

وقد وضع العديد من الدول األعضاء في األمم املتحدة 
الشباب  أصوات  تنقل  كي  للشباب  وبرامج  هياكل 

إلى مثلي احلكومات.  

وكانت الرسالة الرئيسية لنشاط جانبي بشأن متكني 
الشباب من أجل تنمية بشرية مستدامة في الدورة 
الـ 51 للجنة التنمية االجتماعية “ال حل للمسائل 

املتصلة بنا إال مبشاركتنا”.

 ،(UN DESA( إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية  27
تقرير عن الشباب في العالم 2013.

 ،(E/CN.5/2014/5( السياسات والبرامج التي يشارك بها الشباب  28
كانون األول/ديسمبر 2013.

ومن منظور التنمية، يؤدي إشراك الشابات والشبان 
في عمليات وتخطيط وصناعة سياسات قائمة على 

املشاركة على كافة املستويات دوراً محورياً، 

صوتهم،  وإيصال  حقوقهم  تعزيز  على  يحرص  إذ 
وتبادل معرفتهم املتوارثة بني األجيال، وعلى تشجيع 
ابتكاراتهم وتفكيرهم الناقد في كافة األعمار لدعم 
واجملتمعات  األشخاص  حياة  في  التحويلي  التغيير 

احمللية.  

ومن منظور منع النزاعات، يحد هذا االلتزام من اخملاطر 
الكبيرة  للجماعات  السياسي  باالستبعاد  املتعلقة 
املساهمة  ميكنها  التي  القّيمة  املوارد  وتكون  العدد. 
في تقدم وجودة التنمية مفقودة أو غير مستخدمة 
والشبان  الشابات  استبعاد  يتم  بشكل كاف عندما 
نتيجة عدم  أو  واملؤسسات  القرار  اتخاذ  عن عمليات 

إشراكهم فيها بشكل كاف.

األخيرة  العاملية  املواضيعية  املشاورات  وتعترف 
بشأن  للتنمية  املتحدة  األمم  مجموعة  أجرتها  التي 
بهموم   2015 عام  بعد  ملا  التنمية  وإطار  احلوكمة 
التحديات  بورثة  وبصفتهم  الذين  احلرجة  الشباب 
احلاضرة وقادة املستقبل، وبأنه يجب أن يشاركوا في 
وضع وتنفيذ جدول أعمال تنمية جديد.  ومن بني 1,6 
االستقصائية  الدراسة  في  شاركوا  شخص  مليون 
العاملية التي أجرتها عاملي )MY World)، كان أكثر 

من نصف عددهم دون عمر الـ 30عاماً. 29  

والصدق  واألعمال  والصحة  التعليم  وشكل 
واحلكومات املستجيبة األولويات التي مت حتديدها من 

خالل هذه الدراسة االستقصائية.

اجلمعية  أجرتها  أخرى  استقصائية  دراسة  وفي 
في   (IANYD( الوطنية  الشباب  خلدمة  الدولية 
 13,000 من  أغلبية  أفادت   ،2012 آب/أغسطس 
مستجيب من 186 بلداً بأن أحد التحديات الرئيسية 
للشباب يكمن في فقدان الفرصة من أجل مشاركة 

بناءة في عمليات اتخاذ القرار.  

والشبان  الشابات  تشعر  ما  غالباً  لذلك،  ونتيجة 
مجتمعاتهم  في  ومهمشون  مستبعدون  بأنهم 
إلى  املستجيبون  أشار  كما  احمللية.   ومجتمعاتهم 
الشباب  بني  أكبر  وثقة  تشاركية  لهياكل  احلاجة 
واملؤسسات، ولتنمية إضافية للقدرات من أجل إيجاد 

مشاركة فعالة.  

(MY World(، www.myworld2015.org عاملي  29

كقوة عاملية، 
الشباب ينتقلون 
على نحو متزايد 

إلى مركز الصدارة 
في مناقشات 

التنمية، 
مصمميني على 

أن يتم إشراكهم 
في القرارات 
التي تصوغ 

مجتمعاتها.
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على  أساسي  بشكل  اجلهود  تركز  أن  يجب  كما 
الشباب األكثر ضعفاً وعلى أعمال محددة تستهدف 

الشابات.

وضمان  الشباب  الحتياجات  االستجابة  أجل  ومن 
وتعزيزها،  األساسية  اإلنسانية  بحقوقهم  االعتراف 
في  والبناءة  الفعلية  الشباب  مشاركة  تتسم 
مجتمعاتهم وفي املمارسات والعمليات الدميقراطية 
وقيادتهم  الشباب  وتتطلب مشاركة  بأهمية كبرى.  
البناءة أن يحظى الشباب واملنظمات الشبابية بفرص 
وقدرات، وأن يستفيدوا من بيئة مكنة وبرامج وسياسات 

ذات صلة قائمة على أدلة على كافة املستويات.30 

التاريخ  مدى  على  والشبان  الشابات  شاركت  وقد 
وفي سياقات متنوعة في تغيير األنظمة السياسية 
أفضل،  عالم  أجل  من  السلطة  تبادل  وديناميكيات 
عشرات  خالل  لكن  أيضاً.   وحفزوها  فيها  وساهموا 
األعوام املاضية، انخفضت معدالت الناخبني الشباب 
ذات  البلدان  في  املدنية  الرابطات  في  وعضويتهم 
الشباب في  ينتخب  أن  ويتوقع  بثبات،  املرتفع  الدخل 

العالم بنسبة أقل من الكبار. 31  

تشكل املشاركة أحد املبادئ املوجهة إلعالن األمم املتحدة حلقوق   30
اإلنسان، واعتبر حق الشباب في املشاركة ذو أهمية في اتفاقات دولية 

متعددة.
البنك الدولي، تقرير بشأن التنمية في العالم 2007.  31

ويعزى هذا التوجه جزئياً إلى فقدان الشباب لثقتهم 
باحلكومات واألنظمة السياسية الرسمية.

العمليات  الشباب في  أن مشاركة  ثابتة  أدلة  تظهر 
مقارنتها  عند  نسبياً  متدنية  الرسمية  السياسية 
مبشاركة املواطنني األكبر سناً عبر العالم، ما يتحدى 
حقوق  جتميد  إلى  ويؤدي  السياسي  النظام  متثيل 

الشباب باالقتراع.  

فنادراً  عاماً،   24 إجماالً  العمري  االستبعاد  ويتخطى 
مراكز   35 الـ  سن  دون  هم  من  األشخاص  يتبوا  ما 

سياسية قيادية رسمية.  

األهلية  تبدأ  البلدان،  عدد  إجمالي  ثلث  وفي 
للمشاركة في البرملان الوطني بعمر 25 عاماً أو أكثر 
وجرت العادة ألن يشار إلى السياسيني بـ‘الشباب‘ إذا 

كانوا يبلغون أقل من 35 – 40 عاماً.32   

مثلني  غير  الشابات)  سيما  )ال  الشباب  وباإلجمال، 
بشكل مالئم في املؤسسات والعمليات واتخاذ القرار 
السياسية الرسمية )البرملانات، األحزاب السياسية، 
العامة على  واإلدارات  القضاء،  االنتخابية،  العمليات 

كافة املستويات).

في نفس املرجع  32

طانية 
هيئة اإلذاعة البري

عمل 
 / LO

Y9

برنامج حواري إذاعي يدعمه 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

الراديو يشجع الشباب 
الكمبوديني لتعزيز املشاركة 

املدنية.
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مستويات  إلى  إضافة  واإلحباط،  الثقة  فقدان  وأدى 
بالظلم  عميق  وشعور  والبطالة  الفقر  من  متزايدة 
آخر  اجتاه  إلى  املساواة،  واالجتماعي وعدم  السياسي 
عمليات  في  للمشاركة  ميل  إلى  يشير  أنه  يبدو 
بأشكال  ترجمته  متت  ما  رسمية،  غير  سياسية 
وسائط  قنوات  خالل  من  الشباب  تعبئة  من  جديدة 
التواصل االجتماعي أو جتميعات ابتكارية غير رسمية 

وانخراط متزايد في التطّوع.

العمليات  في  الشباب  مشاركة  لتعزيز  ينبغي  لذا، 
الرسمية واملنصات واملؤسسات أن يهدف إلى حتقيق 
السكان.   باقي  مستويات  مع  مقارنة  مستويات 
في  تستمر  أن  السياسية  األحزاب  وباستطاعة 
سياسية  هياكل  إلى  للوصول  مهمة  سبالً  كونها 

رسمية لالنخراط السياسي للشباب.  

فعلياً  تدعم  شاملة  وآليات  سياسات  لوضع  لكن 
فهم  مبكان  األهمية  من  فإنه  الشباب،  انخراط 
أفضل،  بشكل  الشباب  ومطالب  وأصوات  تصورات 
ودرجة انخراطهم من خالل هياكل سياسية رسمية، 
والشبكات  الشباب  يقودها  التي  املنظمات  وقدرات 
اجملتمعات  إشراك  لدعم  الرسمية  غير  والتجميعات 

املدنية ومشاركة الشباب.

ناحية  من  الشباب  دعم  على  التركيز  ويشكل 
العامة  واحلياة  السياسية  احللبة  في  انخراطهم 
مالئم  أنه  كما  نسبياً  جديدة  أولوية  عام  بشكل 
والتحوالت  األخيرة  األحداث  ضوء  في  سيما  ال 
أخرى.   مناطق  وفي  العربية  الدول  في  الدميقراطية 
وتعتمد فرص الشباب للمشاركة في عمليات اتخاذ 
حياتهم  على  تؤثر  التي  السياسات  ووضع  �القرار 

كبير.   بشكل  والثقافية  السياسية  السياقات  على 
من  عدة  أنحاء  في  االجتماعية  املعايير  تؤدي  حيث 
العالم إلى أشكال متعددة من التمييز املمارس ضد 

الشباب، وال سيما الشابات.  

دميقراطية  مبادئ  يّتبع  الذي  اجملتمع  يكون  ما  وعادة 
ذلك  يعني  وال  عموماً،  للمشاركة  مالءمة  أكثر 
وميكن  سماعهم.   يتم  أو  يشاركون  الشباب  أن 
كمشاركة  الرسمي  وغير  الرسمي  االنخراط  فهم 
ناشطة  لدميقراطية  مفيدان  وكالهما  سياسية، 

وحصينة، ويجب دعمهما.33 

في  حقوقهم  ضمان  الشباب  متكني  يتطلب  لذا، 
احلكومية  العمليات  وفي  القرار  اتخاذ  في  املشاركة 

على املستوى الوطني ودون الوطني واحمللي.  

صنع  في  كشركاء  الشباب  قبول  يتم  أن  ويجب 
دون  من  آرائهم  عن  للتعبير  دعمهم  يتم  وأن  القرار 
أن تكون هذه مقتصرة على قضايا تتعلق بالشباب.  
واسع  نطاق  على  الشباب  مبشاركة  االعتراف  مت  لذا، 
تبنته جلنة  الذي  واملراهقني  الشباب  القرار بشأن  في 
وفي   ،2012 عام  والتنمية  للسكان  املتحدة  األمم 
 2012 عام  بالي  في  للشباب  العاملي  املنتدى  إعالن 

)املراهقون والشباب).34 

بناء القدرة على التحمل. ه
الرجال  قدرة  إلى  التحمل‘  على  القدرة  ‘بناء  يشير 
والنساء واجملتمعات احمللية واملؤسسات والبلدان على 
التوقع واملنع واالنتعاش والتحّول في أعقاب الصدمات 
واإلجهاد والتغيرات.  وتشكل القضايا الرئيسية في 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تعزيز املشاركة السياسية للشباب طيلة   33
الدورة االنتخابية، 2013

http://www.ic[dyouth.org/delegate/declaration  34
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الناجمة  األزمات  االنتعاش من  التحمل،  القدرة على 

لنتائج  االستعداد  على  األكبر  والقدرة  النزاعات  عن 

على  والقدرة  معها  والتعامل  الطبيعية  الكوارث 

التكّيف مع التغيير.35 

وكما مت التذكير به في وثيقة نتائج مؤمتر األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة )ريو20+): يشكل القضاء على 

الفقر، وتغيير مناذج االستهالك واإلنتاج غير املستدامة 

املوارد  قاعدة  وإدارة  وحماية  منها  املستدام  وتعزيز 

الطبيعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، األهداف 

املستدامة.36   للتنمية  األساسية  واملتطلبات  العليا 

من  النهج  هذا  املستدامة  البشرية  التنمية  وتعزز 

خالل التأكيد على أهمية قدرات األشخاص ورفاههم 

وعالقتهم مع بيئتهم.

اخلطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2017-2014،   35
ص.34.

‘املستقبل الذي نصبو إليه‘ )A/RES/66/288)، الفقرة   36
Http://www.un.org/en/ .2012 4، أيلول/سبتمبر

/sustainablefuture

منع النزاعات واالنتعاش . 1

من  والثقة  االجتماعي  التماسك  بتعزيز  القيام  إن 

خالل عملية بناء سالم شاملة وتشاركية خالل وبعد 

بعد  انتعاش  عملية  أو  نزاع،  انتهاء  أو  حتّول  عملية 

انتهاء أزمة، هو مهمة صعبة.   

هامش  على  املصلحة  أصحاب  من  العديد  ويبقى 

خاص،  وبشكل  عنها.   مستبعدين  أو  العمليات 

حظيت إمكانية مساهمة الشباب الفاعلة في بناء 

السالم وإعادة اإلعمار بالقليل من االهتمام والدعم.  

غير أن مساهمات الشباب وقيادتهم فيما يتصل مبنع 

النزاعات وحلها ومنع العنف والتطّرف أو في عملية 

االنتعاش بعد انتهاء أزمة تشكل مورداً غنياً أساسياً 

لبناء سالم واستقرار مستدامني.  فبوسع الشباب أن 

ويجب  تغيير،  قّيمة كمبتكرين وكعوامل  أدواراً  يؤدوا 

من  تُعتبر جزءاً  وأن  يتم دعم مساهماتهم فعلياً  أن 

عمليات بناء مجتمعات محلية مساملة وأن يتم دعم 

الدميقراطية واحلوكمة  الشباب  متكني  أجل  من  االبتكار   :3 اإلطار 

دعم الصندوق االستئماني املواضيعي للحكم الدميقراطي )DGTTF) اخلاص ببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ما يزيد عن 35 مكتباً قطرياً 
تابعاً لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي في وضع مشاريع ابتكارية معنية بالشباب واملشاركة واحلوكمة.  وعززت هذه املشاريع قدرات اجملموعات 

املناصرة للشباب، ووفرت أبحاثاً جيدة للتفاعل مع السلطات العامة، ودعمت إنشاء مجالس وطنية للشباب ووضع خطط لها.  وأكد 
العديد من املشاريع على الوسائط االجتماعية وتكنولوجيا املعلومات كمنصات تدعم املساءلة وآليات التعقيب على تقدمي اخلدمات.

حققت املشاريع املدعومة للصندوق االستئماني املواضيعي للحكم الدميقراطي عدداً من النتائج الرئيسية كما يلي:

إنشاء مركز دراسات للشباب في أرمينيا، وتنمية قدرات املوظفني على إجراء دراسات استقصائية، والقيام بأبحاث، وحتليل بيانات،  	•
وتسهيل مشاركة اجملموعات الشبابية في عمليات وضع السياسات وتنفيذها؛

وضع إطار رصد وتقييم قائم على النتائج من أجل برنامج الدولة املعني بالشباب األذربيجاني، ووضع إطار قانوني للتدريب الداخلي  	•
للشباب على اخلدمة املدنية في أذربيجان؛

تعزيز شبكة إقليمية من القادة الشباب ضد الفساد من خالل مخيمات سالمة الشباب بقيادة قادة شباب في الكوت ديفوار؛ 	•

نظام محّسن لتجميع بيانات تتعلق بالشباب تبناها املعهد الوطني لإلحصاء في مدغشقر؛ و 	•

تنظيم اخمليم االبتكاري األول املعني بالشباب واحلوكمة احمللية في األردن، مع التشديد على االستعداد للترشح االنتخابي. 	•

كما قدمت املشاريع املعرفة للتعلم املؤسسي من حيث وضع وتنفيذ املبادرات املتمحورة حول الشباب، آخذة باالعتبار بشكل خاص وضع 
مؤشرات تتعلق بالشباب تكون مالئمة وقابلة للقياس، وحتليالت مؤسسية وسياقية خالل مرحلة تصميم البرنامج، وبناء الشراكة.

www.undp.org/content/undp/ :للمزيد من املعلومات عن املشاريع املعنية بالشباب والصندوق االستئماني املواضيعي للحكم الدميقراطي،أنظر

en/home/ourwork/democraticgovernance/projects_and_initiatives/dggyouth

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/projects_and_initiatives/dggyouth
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/democraticgovernance/projects_and_initiatives/dggyouth
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األزمات  حدوث  أماكن  في  الدميقراطية37  احلوكمة 
بناء  إمكانية  الشباب  أثبت  وقد  انتهائها.   بعد  وما 
ومساعدين  جسور بني اجملتمعات احمللية، عاملني معاً 

على إدارة وتعزيز السالم.

ركز اجملتمع الدولي اهتمامه بالشباب بشكل متزايد 
وبرمجة  النزاعات  ملنع  املبذولة  اجلهود  سياق  في 
للحرب  الرئيسي  العبء  يواجه  فالشباب  االنتعاش.  
والعنف وفق ما ورد في تقرير معهد الواليات املتحدة 
للسالم حتت عنوان ‘الشباب وبناء السالم‘: “غالباً ما 
الناجمة عن  اإلضافية  احلواجز  الشباب  يواجه هؤالء 
فقدان التعليم الكافي، والرعاية الصحية، واحلماية، 
وفرص سبل العيش، واألنشطة الترفيهية، والصداقة 

والدعم األسري”. 

لم  إن  حتمية  واحلروب  والنزاعات  األزمات  ستظل 
العقد  صياغة  في  بناء  بشكل  الشباب  نشرك 
االجتماعي.38  وغالباً ما يرتبط السبب اجلوهري لهذه 
ومستنداً  السالم،  تعزيز  و/أو  العنف  مبنع  التدخالت 
إلى االفتراض األساس بأن بوسع الشباب أن يشكلوا 

تهديداً للسالم وأن ميثلوا قوة من اجل السالم. 39  

خاص  بشكل  الشباب  يتأثر  النزاعات،  وقت  وفي 
من  اجلزء  فهم  التشغيل؛  وفرص  التعليم  بانتفاء 
القوات  في  جتنيده  يتم  أن  يحتمل  الذي  السكان 
فيما يتصل بالتعرض خلطر  املتحاربة، واألكثر ضعفاً 
واألمراض  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  اإلصابة 
املنقولة باالتصال اجلنسي وبالتعرض للعنف اجلنسي 
املتزايد.  ومن جهة أخرى، غالباً ما ينجم عن النزاعات 
االجتماعية،  املعايير  في  سريعة  تغيرات  العنيفة 
وتوفر الفرص جليل تائه كي يعيد اندماجه في احلياة 

املدنية املساملة. 

الشباب املهمش. 2
لسبل  املفتقد  املهمش  الشباب  يكون  أن  ميكن 
ألن  معّرضاً  التشغيل  وفرص  االقتصادية  العيش 

املبادئ التوجيهية املتعلقة مبشاركة الشباب في عملية بناء السالم،   37
نيسان/أبريل 2014.

العقد االجتماعي هو اتفاق ديناميكي يُبرم بني الدولة واجملتمع بشأن   38
أدوارهم ومسؤولياتهم املشتركة.  ويشير العقد االجتماعي إلى اتفاق 
أفراد، صراحة أو ضمنياً، من أجل تقييد البعض من حرياتهم واملوافقة 

على سلطة احلكومة مقابل حماية الدولة حلقوق اإلنسان العاملية 
التي هي من حقهم وأمنهم وتوفير املنافع العامة لهم.

مذكرة إعالمية صادرة عن مكتب منع األزمات والتعافي منها التابع   39
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2007.

واجلرمية  املشروعة،  غير  القطاعات  إلى  أكثر  ينجذب 
كما  القرصنة.   أو  العصابات  وجماعات  املنظمة، 
وفرص  السياسية  القيادات  من  املتزايد  االستياء  أن 
سبل العيش يجذب أيضاً أعداداً متزايدة من الشباب 
املرتبطة  اإليديولوجيات  القائمة على  اجلماعات  نحو 

بالراديكالية والعنف والتطّرف.  

املهمش  الشباب  يكون  ما  غالباً  نفسه،  الوقت  وفي 
ضحية أمن املواطن احملدود وعدم التمكن من االحتكام 
إلى القضاء.  لذا، ستكون اجلهود املبذولة في تنفيذ 
استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للشباب في 
االجتماعي،  اإلدماج  إعادة  نحو  موجهة  الصدد  هذا 
والسياسي، واالقتصادي وفي بعض احلاالت، الثقافي 

للشابات والشبان في نسيج مجتمعاتهم.

البيئة. 3
واستقرار  للتنمية  تهديداً  املناخ  تغير  يشكل 
فاملناخ  األرض.   كوكب  وصحة  واالقتصادات  البلدان 
احلياة  ويعّرض  الدوالرات  تريليونات  يكلف  الشديد 
وسبل العيش في أرجاء العالم للخطر.  لذا، يشكل 
العملية  في  املركزية  النهج  والتخفيف  التكّيف 

الدولية لتغير املناخ.

املناخ،  تغير  آثار  عن  مبنأى  هي  اجملتمعات  بعض 
واستنفاد األوزون، وفقدان التنوع البيولوجي واملناطق 
السمكية  لألرصدة  السريع  واالستنفاد  احملمية، 
الطاقة  لتكنولوجيات  واحلاجة  الدولية،  املياه  في 
في  نشطاً  دوراً  والشبان  الشابات  وتؤدي  املتجددة.  
وإعادة  الهرمية  والتسلسالت  العالقات  حماية 

التفاوض استناداً إلى العمر واجلنسانية.  

أثبت الشباب 
قدرتهم على 

بناء اجلسور عبر 
اجملتمعات، والعمل 

معا، ما يساعد 
على إدارة الصراع 

وتعزيز السالم.
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وخالل فترات األزمات، قد تبرز هياكل سياسية بديلة 
تكون أكثر شمولية للمرأة و/أو الشباب.  وفي فترات 
دوراً  الشباب  يؤدي  ما  غالباً  األزمات،  انتهاء  بعد  ما 
في تبني وتعزيز مارسات صديقة للبيئة في  محورياً 

املنزل وفي اجملتمع احمللي.40  

املوارد  على  كمشرفات  الشابات  تساهم  كما 
بدوره  يؤثر  ما  الريفية،  االقتصادات  في  الطبيعية 
القدرة  ببناء  املتصلة  واحللول  التشخيصات  على 

التحمل. على 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ‘التآزرات القوية‘، 2012.  40

غير  بيئية  أزمة  يواجه  قد  العالم  بأن  القلق  ويتزايد 
فإن  لذا،  تؤثر على األجيال املستقبلية.   للبرء  قابلة 
الرسمية  العمليات  في  والشبان  الشابات  دعم 

واملنصات، 

للموارد  املستدام  لالستخدام  الدعوة  ميكنهم  حيث 
لتخفيض  املبذولة  الوطنية  اجلهود  سيعزز  البيئية، 
هذه  تستمر  بينما  البيئية،  الكربونية  البصمة 
واخلدمات  السلع  توفير  وفي  النمو  في  اجلهود 

والوظائف للسكان.

املستقبلية األجيال  على  احلرص  البيئي:  اإلشراف   :4 اإلطار 

 (GEF( ملرفق البيئة العاملية (SGP( يشكل األطفال والشباب املشاركني األساسيني في مشاريع مولة من خالل برنامج املنح الصغيرة
التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  فهم املضطلعون بااللتزامات واجلهود املستقبلية إزاء البيئة العاملية والتنمية املستدامة.  كما أن 

نقل املعرفة املتوارثة بني األجيال على املدى الطويل مهم ال سيما في سياق تغير املناخ، حيث أن اجليل التالي هو الذي يحتمل أن يعاني من 
التأثيرات.  وتشرك املشاريع التي تشمل التعليم البيئي ومكونات التوعية األطفال والشباب الذين يشاركون فعلياً في حمالت هادفة حلماية 

األنواع واملوائل احمللية، وزرع األشجار، واستحداث حدائق في املنزل واجملتمع احمللي، ومبادرات الطاقة املتجددة التي توفر الطاقة الشمسية.

وغالباً ما يثير الدخل املنخفض ونسبة البطالة العالية بني الشباب حتديات كبيرة في مواجهة رفاه اجملتمع احمللي.  فبرنامج املنح الصغيرة 
للمشاريع يعمل مع الشباب لتعزيز مهاراتهم املهنية وتوفير سبل عيش بديلة تساهم في إجنازات بيئية عاملية.  ففي ليثوانيا، أشرك 

مشروع شباباً عاطلني عن العمل في أنشطة سياحية صديقة للبيئة كتوفير خدمات الدراجة الثالثية العجالت للسياح.

وزرع أطفال في سن الدراسة في موريشيوس نباتات بلدية/متوطنة طبية في مدرسة بريتانيا احلكومية.  وحّول الطالب واألولياء واملعلمون 
والسكان احملليون قطعة أرض مهملة في املدرسة إلى دفيئة ومنطقة حفظ.  واستخدمت اإليرادات الناجمة عن بيع البذور والنباتات 

للحفاظ على منطقة احلفظ وتوسيعها.  وحدد األطفال النباتات الطبية املنشورة ما ساعدهم على تنمية حبهم للحفظ واالستعداد 
للقيام بأنشطة اقتصادية مستقبلية تتعلق باحلفظ.

  http://sgp.undp.org للمزيد من املشاريع املتمحورة حول الشباب، أنظر برنامج املنح الصغيرة ملرفق البيئة العاملية على موقع

غالبا ما يلعب 
الشباب دورا 
محوريا في 
تبني وتشجيع 
املمارسات 
الصديقة للبيئة 
في املنزل وفي 
اجملتمع.
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والتنمية الشباب  إزاء  العدسات  الثالثي  النهج   :2 الرسم 

III .          نتائج استراتيجية
الشباب  

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  ستساهم 
نتائج  تدعم  عمل  مجاالت  في  مباشرة  للشباب 
اإلمنائي.   املتحدة  األمم  لبرنامج  االستراتيجية  اخلطة 

وتركز مجاالت العمل هذه على:

كيفية تبني مسار التنمية املستدامة؛ �

الدميقراطية  � احلوكمة  تعزيز  و/أو  بناء  كيفية 
الشاملة والفعالة؛ و

كيفية بناء القدرة على التحمل.41  �

اخلطة  نتائج  مع  الشباب  استراتيجية  نتائج  تتواءم 
2014- اإلمنائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  االستراتيجية 
مكان.   كل  في  الشباب  إدماج  يضمن  ما   ،2017
في  الشباب  استراتيجية  نتائج  من  كّل  وستساهم 

اخلطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2014-2017، ص.   41
.20

نتيجة أو أكثر من نتائج اخلطة االستراتيجية لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي.  كما يتوقع أيضاً أن تساهم كل 
نتيجة من نتائج استراتيجية الشباب، بشكل خاص، 
في النتيجة 4  من نتائج اخلطة االستراتيجية بشأن 

عدم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

اجلوهرية  باملعايير  الشباب  استراتيجية  وتعترف 
املنشودة  وباملبادئ  دولياً،  بها  املعترف  اإلنسان  حلقوق 
من خالل النهج القائم على حقوق اإلنسان.  وتهدف 
والثقافية،  املدنية،  احلقوق  لتحقيق  االستراتيجية 
للشابات  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية، 
األمم  برنامج  عمل  إلطار  أساسية  هي  التي  والشبان 
املتحدة اإلمنائي للتنمية البشرية املستدامة.  كما أن 
الشباب  بأن  أيضاً  يعترف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
للتنمية.   املبذولة  للجهود  متلّقني  مجّرد  ليسوا 
فالشباب يتمتع بإمكانية االستجابة الهادفة لتحديات 
حتّولي  تغيير  عوامل  يشكلوا  أن  على  والقدرة  احلياة 
إيجابية كمساهمني وقادة.  واستناداً إلى هذه األبعاد، 

تتبع االستراتيجية النهج التالي الثالثي العدسات:42

إدارة التنمية الدولية )DIFD)، مشاركة الشباب في التنمية، آذار/  42
مارس 2010.

�املصدر: مشاركة الشباب في التنمية: دليل للوكاالت وصانعي السياسات املعنيني بالتنمية، 2010.  
رسم مقتبس من تقرير البنك الدولي بشأن التنمية 2007

التركيز على
العمل مع

والجل الشباب
نحو تنمية

فعالة

املبادرون من الشباباملتعاوننياجملموعات املستهدفة

العمل مع الشباب 
كمستفيدين

االنخراط مع الشباب
كشركاء

دعم الشباب
كقادة

املمارسات التشاركية
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)فئات  � كمستفيدين  الشباب  أجل  من  العمل 

مستهدفة( 

االلتزام مع الشباب كشركاء )متعاونني(؛ و �

دعم الشباب كقادة )بادئني( �

يضفي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قيمة مضافة إلى 

مستخدماً  الشباب،  بشأن  املتحدة  األمم  نظام  عمل 

وضع  في  التنمية  إزاء  االختصاصات  املتعدد  نهجه 

بني  الترابط  االعتبار  في  وآخذا  وبرمجته،  سياساته 

واملساواة  التشغيل،  مجاالت  في  التنمية  حتديات 

ومنع  والبيئة،  الدميقراطية،  واحلوكمة  اجلنسني،  بني 

البشرية  املناعة  نقص  وفيروس  واالنتعاش،  األزمات 

والصحة، وحضوره القوي في امليدان ودوره التنسيقي 

في سياقات عدة.

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  وتسترشد 

وأطر  نتائج  في  املضمنة  الرئيسية  باملبادئ  للشباب 

إقليمية واتفاقيات ووثائق مهمة أخرى ملنظومة األمم 

املتحدة متفق عليها دولياً.  

حقوق  اتفاقية  مببادئ  االستراتيجية  واسترشدت 

الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

وإعالن  للشباب،  العاملي  العمل  وبرنامج  املرأة،  ضد 

الرفيع  املتحدة  األمم  ملؤمتر  اخلتامية  والوثيقة  األلفية، 

)ريو20+):  املستدامة  بالتنمية  املعني  املستوى 

 ،(A/RES/66/288( إليه  نصبو  الذي  املستقبل 

اإليبيرية  واالتفاقية  األفريقي،  الشباب  وميثاق 

وبرنامج  الشباب،  بحقوق  املتعلقة  األمريكية   –

  43.(A/RES/31/131( املتحدة  األمم  متطّوعي 
املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  من  أيضاً  وتستقي 
اإلمنائي بشأن اجملتمع املدني وإشراك اجملتمعات املدنية 
بشأن  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  واستراتيجية 
االستجابة للتغير التحولي املدعوم من الشباب في 

املنطقة العربية.  

كما أن نتائج املشاورات العاملية بشأن خطة التنمية 
ملا بعد عام 2015، ‘مليون صوت: العالم الذي نصبو 
نهج  أيضاً  ألهمت   (2013 إليه‘)أيلول/سبتمبر 

االستراتيجية.

لعمل  تدخل  نقاط  الشباب  استراتيجية  وتقدم 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كما أشير إليه آنفاً في كل 
االستراتيجية  وتعترف  الثالثة.   النتائج  مجاالت  من 
منطقة.   كل  داخل  املميزة  واألولويات  باالحتياجات 
وسيتم تنفيذ االستراتيجية على املستوى اإلقليمي 
من خالل خطة العمل السنوية لكل برنامج إقليمي.  

عناصر  توفير  إلى  هذه  الشباب  استراتيجية  وتهدف 
الوطني حيثما تكون قد متت  للتنفيذ على املستوى 
املتحدة  األمم  ومنظومة  الوطنية  السلطات  موافقة 
من خالل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
برنامج  موافقة  متت  قد  تكون  وحيثما   ،(UNDAF(
األمم املتحدة اإلمنائي من خالل وثيقة البرنامج القطري 
املتحدة/برنامج  لألمم  محددة  مساعدة  على   (CPD(
للتنمية.   الشباب  لسياسات  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
من  االستراتيجية  تنفيذ  ميكن  احلال،  هذه  وفي 
مكونات  معاجلة  خالل  من  أو  محددة  مشاريع  خالل 
مشاريع  خالل  من  الصلة  ذات  الشباب  استراتيجية 

وبرامج قائمة.

الشباب  البشر مبن فيهم  اإلنسان حق جلميع  حقوق 
املتفق  واملبادئ  باملعايير  التمتع  لهم  يحق  وعليه 

عليها دولياً سواء كمجموعة أو كأفراد.  

حقوق  على  قائم  للبرمجة  نهج  تطبيق  سيتم 
استراتيجية  وتنفيذ  وتكييف  لتصميم  اإلنسان 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للشباب.  ويعترف النهج 
على  احلالة،  هذه  في  بالشباب،  احلقوق  على  القائم 
الصدارة  مركز  في  ويضعهم  احلقوق  موضوع  أنهم 
وبالتالي،  التنمية.   برمجات  بكافة  يتصل  فيما 

مدد هذا القرار والية برنامج متطوعي األمم املتحدة )UNV) من أجل   43
تعزيز دور الشباب في التنمية من خالل التطّوع.

شارد
ي / نويال ريت

حدة اإلمنائ
ج األمم املت

برنام

العمل من أجل إعالن 
 ،Youth21 ،نيروبي

نيروبي، 2012
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  اجلدول 1: استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للشباب - دعم اخلطة االستراتيجية 2017-2014  

3

 

 

 10 10

4

ثالث نتائج
متكني اقتصادي

متزايد للشباب:

عشرة مبادئ توجيهية

مرونة

احلكم
الدميقراطي
الشامل
والفعال

مسارات
التنمية

املستدامة

نهج رباعي املسار

تبني مسارات تنمية مستدامة 
للقضاء على الفقر املدقع واحلد من 

عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية 
واالستبعاد من خالل بناء قدرات 

إنتاجية للشباب وبيئة ممكنة لتشغيل 
معزز للشباب وقابلية توظيفهم 

وتوفير مشاريع لهم.

تعزيز إشراك شامل وفعال للشباب 
ومشاركتهم في عمليات التخطيط 
وصنع القرار واملنصات على املستوى 

احمللي، والوطني، اإلقليمي والعاملي 
والتي تدعم حلول تنمية مستدامة 

للفقر وعدم املساواة واالستبعاد.

انخراط شبابي معزز في االستعداد 
للكوارث واالستجابة لألزمات وبناء 

القدرة على التحمل في سياق األزمات 
و/أو النزاعات.

من خالل تنمية 
القدرات دعم

إشراك

إدامة

تأثير 

من خالل الدعوة 
والتعميم

من خالل قيادة 
مستنيرة

من خالل دعم 
السياسات الوطنية

إشراك معزز للمجتمعات املدنية
الشبابية ومشاركة في صنع القرار 
والعمليات السياسية واملؤسسات:

انخراط شبابي معزز في بناء 
القدرة على التحمل:

العمل من خالل الشباب ومعهم ومن أجلهم كمبادرين،    .1
ومتعاونني وكفئات مستهدفة، من خالل دمج الشباب بشكل أكثر في وضع 

برمجة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومساعدة البرامج القطرية على استحداث 
آليات متكن وتشرك وتشمل الشباب – ال سيما الضعفاء واملهمشني مهم.

حماية حقوق اإلنسان للشباب من خالل ترويج نهج للبرمجة قائم   .2
على حقوق اإلنسان وتنمية قدرات الشباب للمطالبة بحقوقهم االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية واملدنية والثقافية وممارستها.

التعبير عن املعنى احملوري للمساواة بني اجلنسني ومتكني الشابات،   .3
إدراك أن التنمية البشرية املستدامة لن تتحقق بالكامل إن لم تتمكن النساء 

والفتيات من املساهمة على أسس متكافئة مع الرجال والفتيان في 
مجتمعاتهم.

السعي لتحقيق تنمية بشرية مستدامة من خالل استحداث سبل   .4
عيش للشباب الفقراء وليكونوا موجهني في كل األعمال، من خالل عمليات 

توسيع آفاق خيارات الشباب من خالل تعزيز قدراتهم وفرصهم بأساليب تكون 
مستدامة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، مفيدين احلاضر من 

دون تعريض املستقبل للخطر.

أن يسترشدوا بامللكية والقيادة الوطنية، مبا في ذلك القيادة   .5
الشبابية، مع بلدان البرامج القطرية التخاذ القرارات فيما يتعلق بأفضل 

وسيلة لتحقيق تطلعاتهم، ومع مساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في وضع 
السياسات وتنمية املهارات القيادية والقدرات املؤسسية التي ميكنها إدامة 

النتائج للشباب.

ً وراء الوصول املتكافئ  ضمان مشاركة الشباب وتعبيرهم سعيا  .6
للشابات والشباب إلى فرص التنمية، واالعتراف بالشباب كعوامل تغيير 
إيجابي للتنمية اخلاصة بهم، وتعزيز إشراك اجملتمعات املدنية الشبابية 

ومشاركتها في السياسة واملؤسسات العامة.

تشجيع االبتكار من أجل التغير التحولي من خالل االستثمار في   .7
وضع أدوات ونهج جديدة وابتكارية، والنظر أثناء كل هذا في إمكانية تكرار 

.ً التجارب وزيادتها نسبيا

النهوض بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي لتعزيز   .8
تبادل املعرفة والتجارب وأفضل املمارسات واملوارد األخرى التي توفر حلول 

للتنمية للشباب، ال سيما احللول لدول اجلنوب التي يولدها أصحاب العمل 
الشباب.

حتسني التطوع الشبابي للتنمية من أجل إشراك الشباب في   .9
التصدي لتحديات التنمية واكتساب املهارات وتعزيز الثقة والتضامن في 

اجملتمع واستحداث فرص للمشاركة.

تبادل املعرفة املتوارثة بني األجيال من خالل دعم نقل املعلومات   .10
ً وتعزيز احلوار بني قيادة  والتجارب الثنائي املسار بني األجيال األصغر واألكبر سنا
اجملتمع احمللي التقليدية والشيوخ والشباب، ال سيما في سياق النزاع وما بعد 

انتهاء النزاع.
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اإلنسان القائم على حقوق  النهج  الشباب من خالل  تعزيز متكني   :3 رقم  الرسم   

والعمليات  األنظمة  في  االنخراط  من  ميكّنهم 
لتنمية  ويدعو  املستويات؛  كافة  على  واملؤسسات 
أفراد)  )جماعات،  املطالبات  ألصحاب  مالئمة  قدرات 
األحزاب  اخلاص،  القطاع  )الدولة،  الواجبات  وأصحاب 
واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  وفئات  السياسية 

أخرى).  

احلقوق  على  القائم  النهج  يتبع  ذلك،  إلى  إضافة 
نظرة شمولية للتنمية، معترفاً بأن احلقوق مترابطة 
يستطيع  ال  مثالً،  للتجزئة؛  قابلة  وغير  ومتداخلة 
الشباب مارسة حقوقهم املدنية والسياسية بشكل 

كامل في غياب احلقوق االقتصادية واالجتماعية.

مبادئ  إدماج  الشباب  استراتيجية  تنفيذ  سيعزز 
ومعايير  واملساءلة)  التمييز،  وعدم  )املشاركة، 

البرمجية.   حقوق اإلنسان في كافة مراحل العملية 
وحتديد  والتحليل،  التقدير  املراحل  هذه  وتشمل 
القدرات،  تنمية  استراتيجيات  وتصميم  األهداف، 

والتنفيذ، والرصد والتقييم.  

إلى تنمية قدرات الشباب من  وتهدف االستراتيجية 
قدرات  وتنمية  ومارستها،  بحقوقهم  املطالبة  أجل 
املتعلقة بحقوق  لتأدية واجباتهم  الواجبات  أصحاب 

اإلنسان، ال سيما في ضوء تأثيرها على الشباب.

الالئق العمل 

 مثل تناول احلواجز الهيكلية التي
يواجهها الشباب في سوق العمل

الصحة

 مثل ضمان الوصول إلى العالج
 والرعاية للشباب املتضررين من
فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

والتجمع والتعبير  الرأي  حرية 

 مثل دعم منظمات الشباب وشبكاته
وحركاته للمشاركة املدنية

املشاركة

  مثل إشراك الشباب في جهود
بناء السالم

اإلشراك

 مثل دعم اإلصالح القانوني ملكافحة
 التمييز وضمان إتاحة سبل االنتصاف

والعدالة أمام الشباب

لتعليم ا

 مثل تعزيز حق الشباب في التعلم في
املساواة بني اجلنسنيبيئة تتمتع باألمن واألمان

 مثل تعزيز تكافؤ الفرص
 أمام الشابات للمشاركة
في العمليات السياسية

�النهج
القائم على حقوق 

اإلنسان
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الشباب:  الستراتيجية   1 النتيجة 

�التمكني االقتصادي 
املعزز للشباب

اإلشارات إلى اخلطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي النتيجة 1:  النمو والتنمية شامالن ومستدامان، 

مدمجني قدرات إنتاجية تستحدث عمالة وسبل عيش 
للفقراء؛ النتيجة 4: يتحقق التقّدم بسرعة أكبر من خالل 

احلد من عدم املساواة بني اجلنسني وتعزيز متكني املرأة؛ 
النتيجة 6: يتم حتقيق االنتعاش املبكر والعودة السريعة 

إلى سبل التنمية املستدامة في أماكن النزاعات وما 
بعد انتهاء النزاعات؛ النتيجة 7: متنح املناقشات بشأن 
التنمية واألعمال على كافة املستويات األولوية للفقر 

وعدم املساواة واالستبعاد، مبا يتفق مع مبادئ انخراطنا.

األمم  ببرنامج  اخلاصة  واملمارسات  التنمية  سياسة  تعترف 
واستحداث  الالئق  بالعمل  بالشباب  املتعلقة  اإلمنائي  املتحدة 
االقتصادية  التنمية  خالل  من  ذلك  في  مبا  املعيشة،  سبل 
االجتماعي  بالتمكني  يتصل  فيما  أساسية  كمحددات  احمللية، 
سيساهم  اقتصادياً  املمكن  فالشباب  للشباب.   واالقتصادي 
البشرية  والتنمية  احمللية  االقتصادية  التنمية  في  أكثر  بنشاط 

املستدامة.  

للشباب  املتحدة  األمم  برنامج  الستراتيجية   1 النتيجة  وتعمل 
على زيادة كمية الوظائف للشباب، وتعزيز جودة الوظائف أيضاً 
من خالل زيادة إنتاجيتها وتسهيل انتقال الشباب إلى قطاعات 

أكثر إنتاجية وزيادة الوصول إلى احلماية االجتماعية.  

منافع  للشباب  االقتصادي  للتمكني  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
اجتماعية هامة، مبا فيها تعزيز العدالة االجتماعية واملساواة بني 
اجلنسني، كما يوفر إمكانية التحّول االجتماعي من خالل تفاعل 
اإلحساس  الشباب  الوظائف  ومتنح  األجيال.   بني  وبناء  متزايد 
متنح احترام القيم االجتماعية  بالهوية والكرامة، ولكنها أيضاً 
وتعيد  االجتماعي،  التماسك  الوظائف  تعزز  بالتالي،  واملعايير.  
ترسيخ الثقة باألنظمة السياسية واملؤسسات وتوفر آلية هامة 

لتبادل األفكار واآلراء بني األجيال في مكان العمل.

وتركز عمليات برمجة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن عمالة 
الشباب على عوامل تؤثر على العرض والطلب في العمل وعلى 
وحتقيق  للشباب  العمل  فرص  إليجاد  مواتية  سياسات  إطار 
الئقة  وظائف  )استحداث  للعمالة  العامة  اجلودة  في  حتسينات 

للنساء والرجال).

نقاط تدخل استراتيجية لتعزيز التمكني 
االقتصادي للشباب:

)أ )   من منظور طلب العمل:

األسواق  � إلى  ووصولهم  التمويل  على  الشباب  حصول  دعم 
وموارد أخرى تزيد من قدراتهم اإلنتاجية والتنافسية.  وسيشمل 
أو هياكل  بناء املهارات وإنشاء خدمات جتارية  الدعم أيضاً  هذا 
للشابات صاحبات  خاصاً  اهتماماً  وسُيمنح  األعمال.   حضانة 

األعمال وللشباب احملرومني.44  )النتيجتان 1.1، 4.1(

دعم املؤسسات االجتماعية45  من خالل بناء قدرات الشباب من  �
االجتماعية،  املشكالت  وحل  احمللية،  اجملتمعات  مساعدة  أجل 
وزيادة عمالة الشباب، واحلد من الفقر وحتويل األرباح إلى اجملتمع 

احمللي. )النتائج 1.1، 1.2، 4.1(

عمالة  � فرص  لتشجيع  والعام  اخلاص  القطاعني  مع  العمل 
املهني  والتدريب  الداخلي  التدريب  خطط  خالل  من  الشباب 
والعام  اخلاص  القطاعني  في  العمل  ألصحاب  حوافز  وتقدمي 
من أجل توظيف الشباب أو التعاقد معهم لتقدمي خدماتهم.  

)النتائج 1.1، 1.2، 4.1، 4.3(

العمل مع احلكومات في سياق األزمات وما بعد انتهاء األزمات  �
تستهدف  التي  التشغيل  خطط  ورصد  وتنفيذ  وضع  أجل  من 
الشباب كوسيلة لضمان سبل املعيشة وإعادة الدمج؛ وشمول 
الشباب في اجلهود املبذولة في عملية بناء السالم والتقليل من 
اجلماعات  إلى  العمل  العاطل عن  الشباب  ينضم  أن  احتمالية 
املسلحة و/أو اإلجرامية أو أن يعاودوا االنضمام إليها. )النتيجة 

)6.1

)ب )  من منظور عرض العمل:

تنمية  � خالل  من  العمل  على  الشباب  قدرة  زيادة  على  العمل 
التعليم  أشكال  تعزيز  إلى  إضافة  واملعرفة،  والقدرات  املهارات 
غير النظامي.  وستسعى هذه املبادرات إلى دعم تدريب الشباب 
ذوي املهارات الضعيفة واحملرومني من خالل بذل اجلهود لتحسني 
في  عمل  إيجاد  من  أفضل  بشكل  يتمكنوا  كي  مهاراتهم 
)النتائج  مبا في ذلك االقتصاد األخضر.  إنتاجية،  قطاعات أكثر 

)4.3 ،4.1 ،1.1

تعزيز خطط التدريب الداخلي والتدريب املهني والتطوع لدعم  �

فيما يتعلق بأسواق العمل، ميكن أن يكون الشباب محرومني أيضاً، استناداً إلى عجزهم   44
أو وضعهم العرقي أو أقلية أو موقعهم.

تعمل املؤسسات االجتماعية مثل املؤسسات التجارية األخرى من الناحية االقتصادية   45
واملالية، لكن أرباحها و/أو عائداتها تعود عل اجملتمع احمللي.
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إستراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني لألعوام 2017-2014 

إدماجهم في  إعادة  أو  العمل  إلى  املدرسة  من  الشباب  انتقال 

سوق العمل بعد فترة طويلة من البطالة، وكوسيلة الكتساب 

املهارات. )النتيجة 1.1(

املعلومات  � أنظمة  دعم  املهارات من خالل  معاجلة عدم مالءمة 

سيتم  كما  العمل.   سوق  أو  العمل  توفير  مبراكز  اخلاصة 

وصانعي  التجارية  األعمال  بني  التنسيق  لزيادة  اجلهود  توجيه 

واملهني من خالل وضع  التعليمي  التدريب  وهيئات  السياسات 

مناهج تستند إلى تقييمات سوق العمل والتوقعات.  وستوّجه 

توفر  وتسهيل  العمل  معلومات  أنظمة  لتعزيز  أخرى  جهود 

بيانات سوق العمل للشباب. )النتيجتان 1.1، 4.3(

)ج)  من منظور إطار السياسات:

املواتية  � السياسات  وأطر  املؤسسية  األطر  وتنفيذ  وضع  دعم 

لعمالة الشباب واملشاريع.  وسيتم منح اهتمام خاص للحواجز 

الهيكلية التي تواجهها الشابات وفئات شبابية محرومة أخرى 

في سوق العمل. )النتائج 1.2، 4.1، 4.2، 4.3(

وضع  � أجل  من  للسياسات  الدعم  تقدمي  في  االستمرار 

الشباب،  جيل  لعمالة  األولوية  متنح  وطنية  استراتيجيات 

وضع  باالعتبار  تأخذ  والتي  احملرومة،  والفئات  املرأة  سيما  ال 

امليزانيات املراعية للشباب. )النتائج 1.1، 4.3، 7.3(

الشباب عمالة  تعززان  إقليميتان  مبادرتان   :5 اإلطار    

تشكل النهج املتكاملة لعمالة الشباب سمة برنامج إقليمي في أفريقيا جنوب الصحراء وتسعى ليس فقط إلى إيجاد وظائف، بل أيضا 
إلى حتقيق متاسك اجتماعي.  يهدف البرنامج اإلقليمي للتماسك االجتماعي وعمالة الشباب ألفريقيا جنوب الصحراء، برنامج توظيف 

الشباب واستبقائهم )YERP)، إلى جعل التوظيف أساسياً لسياسات النمو االقتصادي من خالل زيادة الطلب على العمل وتعزيز 
املؤسسات وإيجاد فرص العمل وتعزيز التعليم والتعليم املهني.  ويدعم برنامج توظيف الشباب واستبقائهم )YERP) توفير معلومات 

تتعلق بسوق العمل من أجل التأثير على التشريع وتسهيل وضع استراتيجيات للتماسك االجتماعي والعمل الالئق.

وحقق البرنامج النتائج الهامة التالية:

	 إنشاء شراكات استراتيجية مع االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )ECOWAS) لدعم مواءمة األطر القانونية •
واالستراتيجيات التي ميكنها تسهيل االندماج اإلقليمي، إضافة إلى روابط مضمونة بني إيجاد فرص العمل، واألمن الغذائي، السالم 

والتنمية الشاملة؛

	 إنشاء جلنة وطنية للشباب في سيراليون وتوفير التدريب لـ 400 مزارع شاب في مجال تنمية األعمال الزراعية ولـ 300 شاب في •
املهارات احلياتية كالتفكير الناقد وإدارة النزاعات والقيادة؛

	 تعزيز القدرات داخل وزارة الشباب في السنغال، وفي مؤسستني تشجعان عمالة الشباب )الوكالة الوطنية لتوظيف الشباب، •
والصندوق الوطني للنهوض بالشباب) من أجل إدارة قائمة على النتائج وتنفيذ برامج تشغيل الشباب؛

	 توفير التدريب ملا يزيد عن 125 مسؤوالً في مؤسسات إحصاء وتوظيف من أجل تعزيز نظام معلومات سوق العمل الوطني في •
الكوت ديفوار وغينيا –بيساو؛

	 تنظيم نهج سلسلة األنشطة املضيفة للقيمة التي تشكل استراتيجية إليجاد فرص عمل للشباب في ظل البرنامج القائم •
لتشغيل الشباب في كينيا، مع التزام قوي مثبت للحكومة لتشجيع ‘فرص العمل األخضر‘وشراء 128 دفيئة زراعية من أجل زيادة 

قابلية توظيف الشباب.

املثال الثاني هو ‘ابتكار الشباب )Youth-IN): شبكة كاريبية لتنمية الشباب، وهو مشروع ركز على تنظيم املشاريع في منطقة البحر 
الكاريبي.  ومن خالل هذه املبادرة، تعلم أكثر من 1,700 شاب كيفية مباشرة وإدارة أعمال جتارية من خالل التدريب على مباشرة األعمال 

في مختبرات أعمال جتارية وحلقات دراسية إلكترونية.  ويعمل شركاء إقليميون ووطنيون مع هذه الشبكة من أجل تسهيل البرامج 
التدريبية.  وتوّجه األمانة العامة للدول األعضاء في اجلماعة الكاريبية )CARICOM) مبادرة إيجاد فرص العمل والتجارة )CeBo) التي 

تهدف إلى حتفيز العمل على مباشرة األعمال بني الشباب في جزر البهاما وبليز ودومينيكا وجامايكا وسانت كيتس ونيفس.

واستضافت شبكة ابتكار الشباب )Youth-IN) التحدي الكاريبي لالبتكار 2013 وهو منافسة ومسرع بدء أعمال ألصحاب األعمال 
الشباب في الدول األعضاء في اجلماعة الكاريبية، وتضع الشبكة حالياً نظام دعم ألنشطتها املستمرة. وتضمنت املنافسة ‘حتدياً 
بيئياً‘ من أجل تشجيع املؤسسات الشبابية على احلفاظ واحلماية البيئيني.  كما أن الشبكة تعمل أيضاً مع الصندوق االستئماني 

ألعمال شباب األميركيتني )YaBT) على عملية مسح ستقّيم البرامج احلالية للمشاريع في أنحاء الدول األعضاء في اجلماعة الكاريبية 
وستقدم منصة مستندة إلى األدلة للتدخالت الوطنية.

a( www.youthin-cic.net/about
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يتصل  � فيما  منو  إمكانية  ذات  قطاعات  في  االستثمار  تشجيع 

بعمالة الشباب كقطاع اخلدمات )مثالً، في السياحة أو خدمات 

تنمية  لدعم  تدابير  وتبني  واالتصاالت(؛  املعلومات  تكنولوجيا 

وكاالت التنمية اإلقليمية واحمللية التي تتضمن مبادرات خاصة 

بالشباب. )النتيجة 1.1(

سيتعاون برنامج األمم املتحدة إلى أقصى حد مكن مع منظمة 

وشركاء  املتحدة  لألمم  تابعة  أخرى  ووكاالت  الدولية  العمل 

كل  خبرة  على  االعتماد  خالل  من  الشباب  قضايا  على  يعملون 

وشامل  متماسك  نهج  توفير  ضمان  على  سيساعد  ما  وكالة، 

للتمكني االقتصادي للشباب.

الشباب: الستراتيجية   2 النتيجة 

إشراك معزز للمجتمعات املدنية الشبابية 
وملشاركتها في صنع القرار والعمليات 

السياسية واملؤسسات
اإلشارات إلى اخلطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنائي النتيجة 2: تتم االستجابة لتطلعات املواطن 
في التعبير والتنمية وسيادة القانون واملساءلة من خالل 

أنظمة حوكمة دميقراطية أقوى؛ النتيجة 3: عززت البلدان 
املؤسسات لتوفير وصول عام تدريجي للخدمات األساسية؛ 
النتيجة 4: يتم إحراز تقدم أسرع في احلد من عدم املساواة 

بني اجلنسني وتعزيز متكني املرأة؛ والنتيجة 7: متنح املناقشات 
والعمل بشأن التنمية على كافة املستويات األولوية للفقر 

وعدم املساواة واالستبعاد املتوافقة مع مبادئ انخراطنا.

تعترف النتيجة 2 الستراتيجية الشباب باحلاجة لدعم الشابات 
والشبان فيما يتصل بفهمهم حلقوقهم وللقنوات التي ميكنهم 
من خاللها مارسة حقوقهم املدنية والسياسية واملساهمة في 

عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم.

نقاط تدخل استراتيجية لتعزيز التمكني املدني 
والسياسي للشباب:

العمليات  في  السياسية  الشباب  مشاركة  تعزيز  )أ ) 
السياسية واملنابر واملؤسسات الرسمية )مثالً، االنتخابات، 
واجملالس  السياسية  واألحزاب  الدستور،  وضع  وعمليات 
وضع  في  الشباب  من  املزيد  أن  لضمان  النيابية/البرملانات) 
القرار  ميكنهم من مارسة مجاالت نفوذ في عمليات صنع 

ووضع السياسات الرسمية.

تخطيط  � عمليات  لتعزيز  احمللية:  احلكومة  مستوى  على 

تشاركية  بطريقة  للشباب  الصديقة  اجملتمعية  التنمية 

وشاملة )مثالً، مجالس الشباب االستشارية( )النتيجتان 

)3.2 ،2.4

العمل  � على  الشباب  لتمكني  الوطني:  املستوى  على 

واالنخراط  السياسية  املؤسسات  ومع  داخل  بفعالية 

الرسمية  املنصات  لدعم  السياسية؛  العمليات  في 

والقادة  الشباب  بني  التحاور  يتيح   ما  الرسمية،  وغير 

دائم  وطني  برملان/مجلس  )استحداث  السياسيني 

للشباب،  محلية  ظل  مجالس  شبكات  و/أو  للشباب، 

ت
شور

جنيال 
ي/ أ

ي ا
 ن د

�الشباب التونسي يصوتون بشأن القضايا التي ستشكل
أساسا لالستراتيجية الوطنية للشباب
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مبشاركة  معنية  مشتركة  وبيانات  سياسات  ملناقشة 
باإلضافة  السياسية،  األحزاب  مع  روابط  وإنشاء  الشباب 
السياسيني  والناشطني  القادة  مهارات  تنمية  إلى 
دعم  عن  للتعبير  احلوار  لتعزيز  منتدى  إلقامة  الشباب؛ 
احلضور  على  للحرص  املشتركة،  والبيانات  السياسات 
الشباب في هيئات تنسيق ورصد سياسة  املالئم ملمثلي 
التي تضم احلكومة وأصحاب مصلحة  الوطنية  الشباب 
النيابي/ اجمللس  في  الشباب  )بوسع مجموعات  آخرين   46

أن تشكل  السياسية  األحزاب  الشباب في  وفروع  البرملان 
وعبر  داخل  اجلماعي  الشباب  عمل  لتوجيه  مهمة  أدوات 
الشباب  مناصرة  حمالت  لتعزيز  السياسية(؛  األحزاب 
التدريب  برامج  لدعم  العنف؛  من  خالية  النتخابات 
واملؤسسات  اجلامعات  بني  التعاون  وتشجيع  الداخلي 

السياسية. )النتائج 2.1، 2.4، 4.3, 4.4(

على املستوى العاملي: يجب على الشباب أن يستمروا في  �
للحرص  ومؤمتراتها   املتحدة  األمم  عمليات  في  املشاركة 
على مساهمة الشباب وتعبيرهم عن رأيهم في املشاورات 
دعوة  ويجب  واملساءلة.   والتنفيذ  القرار  بصنع  املعنية 
الشباب بشكل خاص ودعمهم للمشاركة في املشاورات 
لتحديد  أكبر  جهود  بذل  يجب  كما   ،2015 عام  بعد  ملا 

تقرير الصومال بشأن التنمية البشرية 2012، ص. 132  46

كافة  على  الشباب  مشاركة  بشأن  واملؤشرات  األهداف 
املستويات كنتيجة لذلك )النتيجة 7.1(

واملؤسسية  � واالجتماعية  الثقافية  الضعف  نقاط  حتديد 
القرار  صنع  مواقع   في  الشباب  مشاركة  تعيق  التي 
الضعف  نقاط  للتخفيف من  نهج  واستعراض  الرسمية 

هذه. )النتائج 2.1، 2.3، 4.3، 4.4(

لتسهيل  كوسيلة  البرمجة  في  والتطوع  التوعية  تعزيز  )ب ) 
مشاركة شاملة أكثر للشباب. وهذا يتضمن تعميق فهم 
الشبابي،  والنشاط  املدني  لالنخراط  الشباب  استعداد 
وغير  رسمية  االنخراط من خالل هياكل سياسية  ودرجات 
املدني  االنخراط  الشباب من  انتقال  وأسباب عدم  رسمية، 
إلى االنخراط في السياسة والهياكل السياسية الرسمية. 

)النتيجة 2.4)

لها  واالستعداد  املدنية  اخلدمة  إلى  الشباب  وصول  تعزيز  )ج) 
)على             العامة  املؤسسات  في  ومشاركتهم  ثقتهم  وتعزيز 
املستويات الوطنية أو دون الوطنية)، وفي املراكز املتوسطة 

والعليا. )النتائج 2.1، 4.1، 4.3، 4.4)

احلكومة  شفافية  إلى  تهدف  التي  الشباب  مبادرات  دعم  )د)  
القطاعي،  الفساد  من  احلد  على  التركيز  مع  ومساءلتها، 
مساءلة  وتعزيز  االجتماعي  األداء  تدقيق  أعمال  وتنفيذ 
 ،2.2 )النتيجتان  العامة.  اخلدمات  تقدمي  بشأن  احلكومة 

(2.4

وتطبيق  للشباب،  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  التوعية  دعم  )ه)  
الوصول  وتعزيز  اإلنسان  حلقوق  القائمة  الصكوك  نصوص 

إلى املعلومات. )النتيجتان 2.3، 4.3)

تعزيز متكني البيئات القانونية وأطر السياسات لالستجابة  )و)  
بحقوق  تنهض  والتي  البشرية  املناعة  نقص  لفيروس 
الشابات  ومتكني  الفيروس،  بهذا  املصابني  للشباب  اإلنسان 
للعنف  والتصدي  للخطر،  تعرضاً  األكثر  والسكان 

اجلنساني. )النتيجة 3.3)  

فهم  حتليل سياق مؤسسي صمم خصيصاً،47  ومن خالل   )ز)  
واضعو  )مثالً،  أفضل  بشكل  املصلحة  أصحاب  قدرات 
السياسات، والبيئة    األكادميية، منظمات واجملتمع املدني، 
أجل وضع سياسات  من  اخلاص)  والقطاع  اإلعالم  ووسائط 
وآليات شاملة تدعم    االنخراط املدني للشباب. )النتيجة 

(2.4

املذكرة التوجيهية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي: التحليل املؤسسي وحتليل السياق،   47
أيلول/سبتمبر 2012.  تورد املذكرة نهج سياسي واقتصادي لتحليل كيفية تفاعل 

عناصر فاعلة رئيسية مختلفة )مبا فيها الشباب) في سياق إمنائي من أجل حتديد 
احتمال جناح برنامج أو فشله.

ي البرازيل / فالفيو لوبيز
حدة اإلمنائ

ج األمم املت
ف / برنام

ن 

�التشاور مع الشباب من السكان األصليني من غواراني، كايوا وشعب تيرينا 
في بانامبينو، ماتو غروسو.
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فئات  ضد  التمييز  على  للقضاء  القانوني  اإلصالح  دعم  )ح) 
واألمن،  العدالة  إلى  الوصول  وتعزيز  املهمشة  السكان 
يحتضن  للشباب  صديق  قانوني  إطار  دعم  إلى  إضافة 
القرار.   وصنع  السياسة  في  للمشاركة  الشباب  �انخراط 
مؤسسات  مع  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وسيعمل 
القانونية،  املساعدة  مقدمي  فيها  مبا  الوطنية،  العدالة 
بإنفاذ  معنية  أخرى  وقوى  والشرطة  احلقوق،  وكليات 
القانون، وسلطات االدعاء والقضاء من أجل تعزيز مشاركة 
الشباب في عمل هذه املؤسسات ومن أجل معاجلة الوصول 
إلى العدالة.  إضافة إلى ذلك، استعراض  املتزايد للشباب 
الوطنية  النيابية/البرملانات  واجملالس  احلكومات  ومناقشة 
للمساعدة  آخرين  ومقدمني  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
مشاركة  أجل  ومن  بشأن  القانونية  لألطر  االنتخابية 
اخلاصة  القانونية  احلواجز  ومعاجلة  وحتديد  الشباب، 
التي  احلواجز  )مثالً،  الشباب  تعيق مشاركة  التي  بالسياق 

الشباب).   يقودها  التي  املنظمات  ومتويل  تسجيل  �تعيق 
)النتائج 2.4، 2.6، 3.4، 3.5، 4.2، 4.4)

)ط)  دعم تعزيز هياكل حوكمة املنظمات الشبابية وشبكاتها 
على مستوى القاعدة الشعبية. )النتيجة 2.4)

وتقنية  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  استعراض  )ي)   
املعلومات   إلى  الوصول  متكني  في  واالتصاالت  املعلومات 
الشباب  مشاركة  سيما  ال  السياسية،  املشاركة  وضمان 
‘الفجوة  تخفيف  كيفية  في  والنظر  تاريخياً؛48  املهمشني 
املعلومات  الشاملة لنشر  النهج  املزيد من  الرقمية‘وتعزيز 

وتبادلها والتواصل. )النتيجة 2.4)

www.juventudconvoz.org هو منصة إلكترونية أنشأها مكتب برنامج األمم   48
املتحدة اإلمنائي اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي للتبادل اإلقليمي 

للمعرفة واملناقشة، من أجل تعزيز القدرات التنظيمية الفردية والشبابية للتأثير على 
السياسات العامة.

باألدلة أدوات لسياسة شباب مدعومة   :6 اإلطار   

تتطلب املناصرة املستندة إلى األدلة بينات جيدة خلط سياسة شبابية أقوى.  ويشكل التقرير الوطني للتنمية البشرية )NDHR) الذي يركز 
على الشباب أحد املصادر لتقدمي التحليالت املتعلقة بالشباب.

نشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقريره األول للتنمية البشرية عام 1990.  ومنذ عام 1998، ساهم البرنامج في وضع نسخ قطرية تركز 
على الشباب.  ومت وضع أكثر من 20 تقريراً وطنياً، آخرها في مصر، غواتيماال، نيكاراغوا، قطر والصومال، إضافة إلى تقرير دون إقليمي يغطي 

منطقة البحر الكاريبي وبلدان اخملروط اجلنوبي في أمريكا الالتينية.

وتستخدم التقارير الوطنية للتنمية البشرية املعنية بالشباب للدعوة ووضع السياسات، ألن عملية أعدادها تشرك جميع أصحاب املصلحة 
ذوي الصلة في البلد، إضافة إلى الفئة املستهدفة.  وتستند التقارير الوطنية للتنمية البشرية املعنية بالشباب إلى عمليات تشاركية، 

وتستهدف إشراك منظمات الشباب، ويتم منحها املعلومات من خالل دراسات استقصائية للفئات املستهدفة أو مشاورات أو مناقشات 
جملموعة التركيز.  وتقدم التقارير حتليالً معمقاً لوضع الشباب في البلد وللحواجز والفرص الراهنة، ما يوفر التوجيه لبرامج برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي ولوضع سياسات الشباب.

استطلع العديد من التقارير الوطنية للتنمية البشرية مؤشرات الشباب بهدف قياس التقدم  احملرز في تنمية الشباب.  وميكن استخدام 
املؤشر كمعلم قياسي لرصد تأثير تدخالت البرنامج على رفاه الشباب، ومتكينه أو احلواجز املتنوعة التي يواجهها هذا الرفاه– وفقاً لبنيته.  

فاملؤشر  يشكل أداة اتصال قوية تفيد في التوعية بالقضايا وتوليد مناقشة داخل بلد أو منطقة.

واقترحت مصر مؤشر رفاه يقيس األبعاد املتنوعة للتقدم كالتعليم، والعمالة، والفقر، واألمن، وجوانب اجلنسانية، واملشاركة، والوصول إلى 
تقنية املعلومات واالتصاالت، إلخ.  ووضعت كينيا مؤشر تنمية للشباب قائماً على أسس مؤشر التنمية البشرية ولكن معدالً وفق تعريف 

الشباب. وقدمت الصومال مؤشر إحباط الشباب الذي يتضمن اجلوانب االجتماعية كاالفتقار للدعم األسري، وتعاطي اخملدرات أو مشاعر 
اإلذالل، وجمعت هذه البيانات للمرة األولى من خالل دراسة استقصائية. كما مت وضع مؤشر توقعات الشباب للدراسة االستقصائية بشأن 

الشباب األيبيري – األمريكي من أجل قياس التوقعات اإليجابية أو السلبية للمستقبل في كل من البلدان الـ20 التي مت تقييمها.

وتستمر التحديات فيما يتصل بتصنيف البيانات املتعلقة بالشباب حسب نوع اجلنس والسن.  لكن التقارير الوطنية للتنمية البشرية كانت 
ناجحة في ابتكار مقاييس للتنمية البشرية.  إن تطوير وإقرار مؤشر للشباب  من شأنه أن يخدم أغراضاً متعددة، إذ تستطيع أن تستخدمه 

مكاتب اإلحصاء الوطنية وميكنه تعزيز رصد تقدم البرنامج، كما ميكنه أن يشكل نقطة انطالق لوضع برامج مستقبلية للشباب.

أ) املذكرة التوجيهية للتقرير الوطني للتنمية البشرية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2013، ب) تقرير مصر للتنمية البشرية 2012 ج) 
تقرير كينيا للتنمية البشرية 2009، د) تقرير الصومال للتنمية البشرية 2012، ه) الدراسة االستقصائية األيبيرية – األمريكية األولى، 

متوز/يوليو 2013.
 a( NHDR Guidance Note, UNDP, 2013. b( Egypt Human Development Report 2012. c( Kenya Human Development Report 2009. d(

.Somalia Human Development Report 2012. e( 1st Ibero-American Youth Survey, July 2013
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برنامج  سيدعم  الوطنية،  الشباب  بسياسة  يتعلق  وفيما  )ك)  
سياسات  وتنفيذ  ملراجعة  عمليات  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
كي  للشباب  املراعية  امليزانيات  لوضع  والدعوة  الشباب؛ 
وضع  دعم  في  واالستمرار  السياسات؛  تطبيق  ترافق 
مشاركة  على  كمؤشرات   األدلة   على  القائمة  الصكوك 
البشرية  للتنمية  الوطنية  والتقارير  السياسية  الشباب 
بسياسة  اخلاصة  املعلومات   توفير  أجل  من  الشباب  حول 

الشباب. )النتائج 2.4،  4.3، 7.3)

وزيادة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية  في  احملرز  للتقدم  نظراً  )ل)  
املتحدة  األمم  برنامج  سيستعرض  الضخمة‘،  ‘البيانات 
تكنولوجيات ونهج ابتكارية إلشراك الشباب  اإلمنائي أيضاً 
في جمع البيانات وحتليلها، وصنع القرار، ورصد السياسات 

العامة ومبادرات الشباب. 49 )النتيجة 7.6)

منظمات  مع  للتشارك  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  سيسعى 
ووسائط  التعليمية  واملؤسسات   (CSOs( املدني  اجملتمع 
والتعليم  اإلعالم من أجل تشجيع مشاركة مستمرة للشباب 
للتعليم؛  الرسمية  األطر  وخارج  واجلامعات  املدارس  في  املدني 
ودعم  جديدة؛  ملشاريع  كحاضنات  تدريب  برامج  وتصميم 
ومنظمات  الشباب  يقودها  التي  احمللية  اجملتمعات  تنمية 
االبتكارية  الشباب  دعم مرن ملشاريع  وتقدمي  التطّوعي؛  العمل 
في  الشباب  األعضاء  قدرات  بناء  وسائل  وتقدمي  والصغيرة؛ 

األحزاب السياسية في إطار حزبي متعدد.  

وخالل الفترات االنتخابية، بوسع برنامج األمم املتحدة مشاركة 
لضمان  املدني  اجملتمع  ومنظمات  لالنتخابات  اإلدارية  الهيئات 
الناخب  تعليم  حمالت  مراحل  كافة  في  الشباب  مشاركة 

لالنتخابات.   كمراقبني  الشباب  وشمول 

برنامج  سيشجع  االنتخابية،  العمليات  بعد  ما  فترات  وخالل 
واحلكومات  النيابية/البرملانات  اجملالس  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
ومنظمات اجملتمع املدني املوجهة على املناصرة إلسماع أصوات 
و/أو  اجملالس  أعمال  وتسهيل  واحلكومة،  البرملان  في  الشباب 
املنظمات  وتشجيع  الشباب،  يقودها  التي  الوطنية  البرملانات 
لزيارة  الشبابية  اجلماعات  ودعوة  الشباب،  على  القائمة 
للطالب  داخلي  تدريب  خطط  واستحداث  الوطنية،  البرملانات 
القانونية  املؤسسات  وفي  النيابية/البرملانات  اجملالس  في 
الشباب  مجالس  ودعم  وإنشاء  املدنية،  واخلدمة  والقضائية 
على املستوى احمللي، وتدريب ودعم األعضاء الشباب في اجمللس 

النيابي/البرملان.

ورقة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمناقشة: االبتكارات في رصد وتقييم النتائج،   49
تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

النتيجة 3 الستراتيجية الشباب:

�انخراط معزز للشباب في بناء  
القدرة على التحمل

اإلشارات إلى اخلطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي النتيجة 2: يتم حتقيق توقعات املواطنني فيما يتصل 
بالتعبير عن رأيهم، و التنمية، و سيادة القانون واملساءلة من 
خالل  أنظمة حوكمة دميقراطية أقوى؛ النتيجة 4: يتم إحراز 

تقدم أسرع في احلد من عدم املساواة بني اجلنسني وتعزيز 
متكني املرأة؛ النتيجة 5: تستطيع البلدان احلد من احتمال 

نشوب نزاعات وتخفيض مخاطر الكوارث الطبيعية، مبا في 
ذلك اخملاطر الناجمة عن تغير املناخ؛ والنتيجة 6: يتم حتقيق  
انتعاش مبكر وعودة سريعة إلى مسارات التنمية املستدامة 

في أطر ما بعد انتهاء النزاع وما بعد الكوارث.

اإلنعاش املبكر والعودة إلى التنمية املستدامة في حاالت ما بعد 
النزاع  وما بعد الكوارث يجب أن تبدأ في أقرب وقت مكن.

نقاط التدخل االستراتيجية لتعبئة ومتكني 
الشباب كعوامل تغيير إيجابية في مجتمعاتهم 
احمللية، ال سيما في أطر ما بعد األزمات والكوارث 

الطبيعية:

أقرب  في  والشبان  للشابات  املعيشة  سبل  استقرار  دعم   أ) 
أساس  كحجر  باألزمات  املتأثرة  األماكن  في  مكن  وقت 
االجتماعي.  التماسك  ودعم  التحمل  على  للقدرة  مهم 
)أنظر  واملشاريع  الطارئة  العمالة  التدخل  نقاط  وتتضمن 
األصول  وإنعاش  الشباب)  الستراتيجية   1 النتيجة  أيضاً 
املهارات  تنمية  ذلك  في  مبا  املعيشة،  لسبل  احلرجة 
بديلة/ فرص  توفير  أيضاً  وتتضمن  التمويل.  إلى  والوصول 

إلى  لالنضمام  املعرضني  للشباب  املعيشة  لسبل  متنوعة 
لها،  أخرى  مرة  العودة  أو  اإلجرامية  أو  املسلحة  اجلماعات 
إعادة  )مثالً،  لإلنعاش  املبذولة  اجلهود  في  الشباب  وإشراك 
واالجتماعية  االجتماعية  املدنية  اجملتمعات  هياكل  تأهيل 
املعرض  للشباب  إيجابية  أكثر  صورة  لدعم  واالقتصادية) 

للخطر في جهود إعادة اإلدماج. )النتائج 6.1، 6.2، 6.4)

والتعليم  للكوارث،  االستعداد  مجال  في  الشباب  تعبئة   ب) 
واجلهود املبذولة في مرحلة ما بعد الكوارث، ال سيما التي 
تأهيل هياكل  وإعادة  الطارئ  العمل  توفير فرص  تركز على 
احمللية،  القدرات  وحتدي  احمللية.   واحلوكمة  احمللية  اجملتمعات 
والعمل معها والبناء عليها، واالعتراف مبساهمات الشباب 
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وإمكانياتهم في التصدي للطوارئ، وإعادة إحياء اجملتمعات 
األماكن  في  سيما  ال  والتنمية،  البناء  وإعادة  احمللية، 
الشابات كمشرفات على  وإشراك  بيئياً.   للخطر  املعرضة 
التكيف  ودعم  الريفية.   االقتصادات  في  الطبيعية  املوارد 
في  للشباب  الفاعلة  املشاركة  وتعزيز  التخفيف  وتدابير 
القرار،  املناخ وصنع  بتغير  املعنية  السياسة  عمليات وضع 
)النتائج 1.1، 5.2، 6.1،  ابتكارية.  وحلول  رؤى  واستحداث 

(6.2

والقيام  السالم،  بناء  عملية  في  لالنخراط  الشباب  تعبئة  ج) 
تقنيات  واستخدام  سلمية،  بوسائل  حتولية  بأعمال 
التغيير.   لتحقيق  واجملتمع  احمللية  اجملتمعات  لتعبئة  جديدة 
أو اجلماعات من اكتساب توعية جديدة  ومتكني األشخاص 
صنع  وقنوات  واملوارد  واملهارات،  واخليارات،  األهداف،  وفهم 
في  اجلديدة  الرؤى  هذه   استخدام  من  ميكنهم  ما  القرار، 
برنامج  وسيدعم  واملفاوضات.50   الوساطة  عمليات 
أجل  من  الشباب  مع  تعمل  مبادرات  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
على  الشباب  قدرات  وتعزيز  لبلدانهم،  رؤيتهم  تشكيل 
املهارات  على  قائمة  مركزة  تدريبات  من خالل  السالم  بناء 
ومن خالل املهارات الشخصية املركزة، وتوفير تدريب ميكن 
تخفيض  أجل  من  إيجابية  مبساهمات  القيام  من  الشباب 

مقتبس من تقرير النيبال للتنمية البشرية 2004، ص. 10.  50

الشباب لزيادة عمالة   ”3x6“ أداة اليمن  تستخدم   :7 اإلطار   

مستندة إلى النجاح احملقق في بوروندي في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع، تبنت حكومة اليمن نهج 3x6 الستحداث االبتكار في عمالة 
الشباب استناداً إلى املدخرات.  يتألف هذا النهج من ثالث مراحل تعزز سياسة الشمول واالمتالك واالستدامة مع ستة أنشطة رئيسية.  

وهذا النهج مصمم إليجاد ظروف للنساء والرجال املتأثرين بالنزاعات من أجل التحول من العمالة الطارئة إلى التنمية املستدامة بدءاً 
بالنقد لقاء العمل، وإيجاد املدخرات، وتخطيط األعمال، وتوخي  االستدامة، وتخصيص منح وتنفيذ موّجه لألعمال الصغيرة.  كما أنه 

ينشئ بيئات مواتية للمستفيدين من املشاريع كي يتحكموا في عمليات التنمية والنتائج اخلاصة بهم.

مت تبني هذا النهج في خطة عمل البلد املتصلة بالعمالة، واملصادق عليها من قبل مجلس الوزراء وأصدقاء اليمن في أيلول/سبتمبر 
2013، ومنحها أولوية التنفيذ الفوري مبوجب اتفاقية االنتقال أو إطار املساءلة املتبادلة )MAF) )األولوية 9: عمالة الشباب). وقد بدأت 
حتد من احتمال التحاق الشباب بالنزاعات املسلحة وتزيد من انخراطهم اإليجابي في عملية التحول االجتماعية واالقتصادية.  ومبيزانية 

إجمالية تبلغ  10,514,000 دوالراً أميركياً لفترة عامني، وفي أعقاب جتربة ناجحة )2013-2012)، يستهدف املشروع االقتصادي لتمكني 
الشباب )YEEP II( 8 آالف من الشباب املعرضني للخطر من أجل متكينهم اقتصادياً من خالل إيجاد فرص عمل.  ويهدف املشروع إلى دعم 

حكومة وشعب اليمن في التعامل مع عمالة الشباب كأحد األسباب اجلذرية لنزاع عام 2011.

يشمل دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيذ هذه اخلطة موظفني مت إحلاقهم مبكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.  
ويعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في اليمن )نظرياً) على مستوى وضع السياسات داعماً اخلطة الوطنية لعمالة الشباب، و)عملياً) من 
خالل تطبيق وتنفيذ  نهج 3x6، وكالهما مترابطان ضمن منظور تولي كامل لزمام األمور الوطنية واملدخرات الناشئة عن اإلنتاج الكبير.

للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة موقع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في اليمن:

www.undp.org/content/yemen/en/home/library/poverty/3x6-approach-for-youth-economic-empowerment-project

ي
ك بيل

حدة / ايزا
صورة األمم املت

حرس الشرف من قوات حفظ السالم الرواندية

file:///C:\Users\Susan\Documents\2014%20UNDP\Bid%207%20March%20DGG%20Youth\www.undp.org\content\yemen\en\home\library\poverty\3x6-approach-for-youth-economic-empowerment-project\


34

إستراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني لألعوام 2017-2014 

األدنى،  احلد  إلى  العنف  في  تساهم  التي  العوامل  نسبة 
النزاعات.  من  املزيد  نشوب  ومنع  العاملي  األمن  �وتعزيز 

)النتائج 5.5، 5.6، 6.2، 6.4)

محورياً  دوراً  تؤدي  كي  الشبابية  واملنظمات  الشباب  دعم  د ) 
في املساعدة على إعادة تثبيت العالقات، مبا في ذلك عقد 
اجتماعي مجدد مبرم بني الدولة ومواطنيها )بناء الدولة)، 
ومعاجلة األسباب اجلذرية للعنف واالستبعاد والنزاعات من 

أجل تفادي تكرارها. )النتائج 2.4، 5.6، 6.2، 6.4)

للجنسانية  املراعية  التحمل  على  الفدرة  ودعم  حتليل  ه ) 

واستراتيجيات احلد من العنف، ال سيما في أماكن النزاعات، 

اإلنسانية.   واألزمات  والعسكرة  النزاعات،  انتهاء  بعد  وما 

في  وتغيرات  االجتماعية  املعايير  حتّول  ذلك  سيشمل 

النماذج اجلنسية الناجمة في حاالت العنف/ مثالً، العنف 

اجلنساني، والعنف اجلنسي والتأكيد العنيف ألدوار الذكور 

والذكورية. )النتائج 4.2، 6.2، 6.4)

ف اإلمنائية لأللفية
حتقيق األهدا

صندوق 
ي /  

حدة اإلمنائ
ج األمم املت

برنام

�شباب نيكاراغوا يشاركون في برنامج احلفاظ على التنوع البيولوجي 
الذي يتناول أيضا سبل العيش واحلصول على املياه النظيفة عن طريق حتديد أولويات استراتيجيات التعليم وإدارة اخملاطر
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IV . نهج رباعي�
املسار لتحقيق    

النتائج  
من  املقترحة  العديدة  األنشطة  تنفيذ  سيتم 
استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للشباب من 
على  العمل  تعزيز  وسيتم  متنوعة.   عمليات  خالل 
نهج  خالل  من  الثالثة  االستراتيجية  نتائج  حتقيق 

رباعي املسار.

دعم تنمية قدرات الشباب . أ
واملنظمات الشبابية

اإلجراءات األساسية هو االستثمار في  سيكون أحد 
مبا  وجتهيزهم  الشبابية،  واملنظمات  الشباب  قدرات 
التنمية  عمليات  في  بفاعلية   ينخرطوا  كي  يلزم 
االجتماعية  للمحاسبة  كدعاة  والوطنية  احمللية 

وتطوير حلول إمنائية ابتكارية.  

هدف  سيكون  الشبابية،  املنظمات  مع  عمله  في 
عمليات  دعم  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  تدخالت 
تقييم القدرات، وتعزيز القدرات التنظيمية للمناصرة 
وتدعيم شبكة العالقات، وتعزيز القدرات املؤسسية 
)مثالً، عمليات صنع القرار، ودرجة املشاركة، واملعرفة 

والشفافية، واملساءلة، والقيادة، والروابط والتنسيق 
التنظيمي، والقدرة على إدارة النزاعات). 

القدرة القيادية للشباب. 1
الشباب  قدرات  تنمية  من  التالي  الشق  سيركز 
متضمناً  القيادة،  تنمية  على  الشبابية  واملنظمات 
على  التدريب  فيه  مبا  القيادية،  القدرات  على  تدريب 
املفاوضات والوساطة واملناصرة من أجل صياغة أقوى 
املهم  من  وسيكون  وبياناتهم.   الشباب  لسياسات 
تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
مثالً  للشباب،  القيادية  املمارسات  تبادل  أجل  من 
ومخيمات  ومنتديات،  إلكترونية،  منصات  خالل  من 
القادة  تبادل  برامج  أو  والقيادة،  االبتكار  مجال  في 
ووطنية  محلية  منتديات  إقامة  أن  كما  الشباب.  
إمنائية  قضايا  بشأن  للشباب  ودولية  وإقليمية 
الشبابية  القيادة  مهارات  أيضاً  سيعزز  متنوعة 
وسيساهم في تنمية إطار وظيفي جديد من القادة 
العمل  لهذا  احملورية  النقطة  وستكون  الشباب.  
إيالء  مع  املهمشة  اجملتمعات  من  الشباب  مشاركة 

اهتمام خاص للمساواة بني اجلنسني.

واملنظمات  الشباب  إشراك  عملية  خالل  ومن 
األمم  برنامج  سيضع  القيادية،  التنمية  في  الشبابية 
يكون  الفعلي  التأثير  جملال  فهماً  اإلمنائي  املتحدة 

سوف يكون أحد 
اإلجراءات الضرورية  

هو االستثمار في 
قدرات الشباب 

ومنظمات الشباب، 
لتجهيزهم 

للمشاركة بفعالية 
في عمليات التنمية 

احمللية والوطنية، 
كمروجني للمساءلة 

االجتماعية وحلول 
التنمية املبتكرة.

ي
ج

ي في
حقوق املرأة ف

كة 
حر

مسؤولة التدريب على حركة 
حقوق املرأة في  فيجي توقع 
  #TimeToAct دعماً حلملة

العاملية في مدينة سوفا.
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القيادة  بني  العالقة  إلى  إضافة  باألدلة،  مدعوماً 
الشبابية، واملشاركة في وضع السياسات والبرامج، 
والوطنية  احمللية  القرار  صنع  هيئات  في  واملشاركة 

واإلقليمية والعاملية.

بيئة مكنة. 2
تشكل البيئة املمكنة أمراً بالغ األهمية كون طبيعة 
الشبابية  املنظمات  بني  والتجارب  الديناميكيات 
وتعتمد  متنوعة  واحلكومة  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
بشكل كبير على طبيعة الدولة وخصائص احلوكمة.  
وفي هذا الصدد، سيدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
الشباب  )وزارات  احلكومات  داخل  القدرات  تعزيز 

واجملالس العليا للشباب، 

هيئات  إلى  إضافة  احلصر)  ال  الذكر  سبيل  على 
كما  الشباب ومشاركتهم.   المركزية تدعم إشراك 

سيتم تشجيع التدريب بني األقران.

وخالل عمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع الشباب 
في سياق تنمية القدرات والقيادة، سيعمل البرنامج 

وفئات  والوطنية  احمللية  احلكومات  مع  كثب  عن 
اجملتمع املدني من أجل تنمية ورعاية املنصات املالئمة 
للتعبير  ‘بفضاء‘   يحظوا  كي  والشبان  للشابات 
للمساهمة  بفرصة  وليحظوا  سماعهم  وليتم 

بشكل بناء.

االنخراط من خالل التواصل . ب
�والدعوة وتعميم قضايا 
الشباب في كافة صعد 

التخطيط للتنمية 
لألنظمة/الشبكات  تفتقر  التي  األطر  أو  البلدان  في 
تكون  أو  ونشرها  املعلومات  الشباب  لتبادل  الالزمة 
وتنفيذ  تطوير  في  باالستثمار  يجدر  ضعيفة،  فيها 
الدولة  الفاعلة في  بالتعاون مع اجلهات  هذه اآلليات 

واجلهات الفاعلة من غير الدولة أن تشكل أولوية.  

نشر  وقنوات  وسائل  ابتكار  إلى  الشراكات  ستهدف 
اهتمام  وتنمي  وحتافظ  ستجمع  التي  املعلومات 
الشباب ومشاركتهم في التخطيط لتنمية بشرية 
مستدامة وإيجاد حلول لها.  وستأخذ آليات الشباب 
ووصولهم  الشباب  تنوع  باالعتبار  معلومات  لتبادل 
ووسائل  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصال  أدوات  إلى 
لفئات  اهتمام خاص  وسيمنح  االجتماعي.  التواصل 
الذين  الشباب املستبعدين رقمياً، مبا فيهم الشباب 
مناطق  في  والشباب  الريفية،  املناطق  في  يعيشون 

النزاع، والشباب ذوي اإلعاقة والشباب األميني.  

هم  الذين  احلسنة  النوايا  سفراء  حتديد  يدعم  وقد 
واإلقليمي  الوطني  اإلطار  في  بارزة  شخصيات 
الذين يفتقرون  والعاملي هذه اجلهود من أجل إشراك 
ال  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  إلى  للوصول 
الرياضة،  خالل  من  املعلومات  مترير  أمكن  إذا  سيما 

واملوسيقى، والفن أو الثقافة.

الشباب  وقضايا  الشباب  مناظير  تعميم  سيستلزم 
اجلهات  مع  العمل  للتنمية  التخطيط  عمليات  في 
الفاعلة احلكومية وغير احلكومية ومع جهات فاعلة 
أخرى في مجال التنمية.  ويُعتبر حتديد نقاط التدخل 
القرار  وإدماجهم في عمليات صنع  الشباب  ملناصرة 
والقطاعي  الوطني  املستوى  على  والتنفيذ،  وامليزنة 
مصلحة  أصحاب  تشمل  عملية  الوطني،  ودون 
متعددين متتد لعدة أعوام متعددة أصحاب املصلحة 
وتغيير  معاجلة  إلى  احلاالت،  من  العديد  في  وتهدف، 

الشبابية القيادة  دعم   :8 اإلطار   

آسيا: خللق كتلة حرجة من القيادة للحكم الرشيد، استثمر مشروع في آسيا 
في صانعي التغيير الرئيسي من الذين يتمتعون مبجال تأثير على نتائج احلوكمة.  

معترفاً بالشباب على أنهم أصحاب املصلحة الرئيسيني في خطة التنمية الوطنية 
والعاملية، طبق مركز آسيا – احمليط الهادئ اإلقليمي في بانكوك التابع لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، مبادرة قادة آسيا الشباب للحكم )AYLG) من عام 2005 

حتى 2009.  وشملت دورات التدريب قادة شباب تتراوح أعمارهم ما بني 25 و35 
عاماً ويعملون في احلكومة أو في مجاالت قيادية تتعلق باحلكم الرشيد.  تشارك 

املشروع مع منظمة ليد الدولية )LEAD) وهي منظمة دولية غير حكومية، 
إلنتاج مجموعة مستلزمات موارد قيادة مكّيفة، وإجراء خمس دورات وطنية في 

مجال القيادة ودورتني دون وطنية، وتدريب 29 مدرباً في مجال القيادة وتخريج 187 
زميالً في القيادة أصبحوا مدربني على املهارات القيادية.  وأنتج أصحاب مصلحة 

ومستفيدون الحقاً نسخاً عن العديد من التقنيات وكّيفوا الُنهج في بلدانهم 
باللغات احمللية.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: نفذ الصندوق االستئماني لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي في إسبانيا واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي )RBLAC) مبادرة القيادات الشبابية اجلديدة منذ عام 2009 بهدف 

املساهمة في تعزيز قيادة الشباب السياسية واالجتماعية للشعوب األصلية )ومت 
شمل املنحدرين من أصل أفريقي في مرحلة الحقة) ومنظماتهم.  ونظمت مبادرة 

القيادات الشبابية اجلديدة سبع حلقات دراسية على املستوى الوطني وحوارين على 
املستوى اإلقليمي.  ووصل التدريب في تلك احللقات إلى 661 من القادة الشباب من 
الشعوب األصلية خلمسة بلدان: كولومبيا، اإلكوادور، غواتيماال، املكسيك وباراغواي.
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طبيعة معايير ومارسات صنع القرار في البلد املعني. 
مارسي  مع  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وسيتعاون 
للتنمية  التخطيط  في  الشباب  إشراك  ومناصري 
والشبان في عمليات  الشابات  أجل دعم إشراك  من 
واملشاركة  والقياس  والتنفيذ  والتصميم  التخطيط 
السياسات  وضع  في  احلكومات  مع  جنب  إلى  جنباً 
التخطيط  عمليات  في  تساهم  التي  والبرمجة 

واحللول واالبتكار املستدامة للتنمية بشرية.

في  فريدة  مبيزة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ويتمتع 
قضايا  إدماج  على  واحلرص  الشباب  أصوات  إيصال 
من  احلد  مجاالت  في  التنمية  أولويات  في  الشباب 
واالنتعاش،  واألزمات  الدميقراطي،  واحلكم  الفقر، 
املناعة  نقص  وفيروس  والصحة  والطاقة،  والبيئة 
الشباب  النخراط  كنموذج  املرأة  ومتكني  البشرية 
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  وسيساهم  الفعال.  
الشباب  إدماج  في   ،2015 عام  بعد  ما  منوذج  ضمن 
في  املشاركة  وفي  الصلة،  ذات  اجملاالت  كافة  في 
إلى  إضافة  العاملية.   واحلوارات  الوطنية  املشاورات 
من  البرنامج  سيساهم  الحقة،  مراحل  وفي  ذلك 
خالل تقدمي أدلة ورؤى تتعلق بتنمية مؤشرات وأهداف 

ذات صلة بالشباب.

سياسات  في  الشباب  أصوات  إدماج  سيكتمل 
تنظيمية  آليات  وضع  خالل  من  والبرمجة  التنمية 
املتحدة اإلمنائي  برنامج األمم  ضمن  ‘مراعية للشباب‘ 
في  مبا  والوطني،  واإلقليمي  العاملي  املستوى  على 
ذلك إنشاء مجلس )مجالس) استشارية وفنية وفرق 
درجة  على  لإلشراف  الشباب  بإشراك  معنية  عمل 
التنظيمي،  التخطيط  عمليات  في  الشباب  شمول 
إلدراج  وتوعية  وتعلم  اتصاالت  استراتيجية  ووضع 
احلالي  الداخلي  التدريب  برنامج  وإصالح  الشباب، 
ومتطلبات  اإلمنائي  املتحدة  األمم  ببرنامج  اخلاص 
توظيف املبتدئني املهنيني إلتاحة مساهمات متنوعة 
ذوي  من  الشباب  سيما  ال  والشبان،  الشابات  من 

اخللفيات االجتماعية واالقتصادية احملرومة. 

سيأخذ حشد الدعم من أجل متكني وإشراك الشبان 
متنوعة  أشكاالً  التنمية  عمليات  في  والشابات 

تتضمن:

إنشاء وتسهيل ودعم منصة عاملية لتبادل املعرفة  �

الشمال  بلدان  بني  التبادالت  تسهيل  أجل  من 

واجلنوب، وفيما بني بلدان اجلنوب، وبني بلدان اجلنوب 

والشمال والتبادل الثالثي، إضافة إلى شراكات بني 

القطاعني العام واخلاص؛

س
جورنا

ك  با
حدة / ري

صورة األمم املت

أبرزت احتفاالت احلفل اخلتامي 
لسنة األمم املتحدة الدولية 

للشباب الدور الذي الفتيات 
والشابات في تعزيز احلوار 

والتفاهم املتبادل.
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إستراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني لألعوام 2017-2014 

األمم  � شبكة  مع  بالتعاون  واملناصرة  التعميم 
التنمية،  بشأن  الوكاالت  بني  املشتركة  املتحدة 
على  العمل  خطة  ورصد  تنفيذ  خاص،  وبشكل 
 UN( الشباب  بشأن  املتحدة  األمم  منظومة  نطاق 
والتواصل  التقارير  وتقدمي   )YOUTH-SWAP
في  الشريكة  الوكاالت  مع  وبالتعاون  بشأنها. 
لألمم  العام  األمني  ومبعوث  املتحدة  األمم  منظومة 
األمم  برنامج  سيحشد  بالشباب،  املعني  املتحدة 
وآليات  سياسات  أجل  من  الدعم  اإلمنائي  املتحدة 
مجال  في  املتعددة  املستويات  على  شمولية  أكثر 
تعاون  أجل  من  أكبر  تآزر  أوجه  وسيحدد  عمله، 
ضمن  املشتركة  للبرمجة  أكبر  ووضوح  متزايد 

منظومة األمم املتحدة؛

الدعم واملناصرة بالتعاون مع احلكومات؛  سيستمر  �
تعزيز  في  املساهمة  في  املتحدة  األمم  برنامج 
مراجعات  خالل  من  احلكم  في  الشباب  مشاركة 
ووضع  استشارية،  شباب  ومجالس  تشريعية، 
قضايا  ودعم  ودعمها،  للشباب  مراعية  تقارير 
والشبان  الشابات  لدى  كبير  باهتمام  حتظى 
وتغير  االستدامة  ذلك  في  مبا  السياسات  وواضعي 
يتصل  فيما  ناشطة  كعوامل  الشباب  ودور  املناخ، 
املشاريع،  وتنظيم  والتوظيف  االجتماعي،  بالتحول 
توفير  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 
)استعمال  للشباب  للجنسانية  مراعية  خدمات 
الهواتف اخللوية خلدمات توفير املعلومات واخلدمات 
استخدام  ويجب  بالعدالة(.   واملتعلقة  الطبية 
لدى  الصلبة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مكانة 
زيادة  أو  الشباب  لسياسة  للدعوة  احلكومات 

مشاركة ومتثيل الشباب في عمليات صنع القرار؛ 

بالتعاون مع منظمات  � واملناصرة  الدعم  سيساهم 
اجملتمع املدني ودعم الدولة للمنظمات التي يقودها 
املنظمات  تقييم  بعمليات  املستنيرة  الشباب 
مبناصرة  يتصل  فيما  قدراتهم  بناء  على  الشبابية، 
والوطني.   احمللي  الصعيدين  على  الشباب  قضايا 
مهارات  على  لتدريب  معّينة  لنهج  حاجة  وثمة 
بعد  وما  النزاعات  سياقات  في  للشباب  املناصرة 

انتهاء النزاعات؛

وتكنولوجيا  � االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  وحيث 
فعالة  أدوات  بأنها  أثبتت  واالتصاالت  املعلومات 
االتصال  سيكون  االنتخابية،  الدوائر  وبناء  للدعم 
ابتكارية  حمالت  خالل  من  والشبان  بالشابات 
من  أساسياً  أمراً  جديدة  إعالم  ووسائط  جديدة 
حاجة  وثمة  وقضاياهم.   الشباب  دعم  أجل 
حشد  مثل  االنخراط  ملنصات  إضافي  الستكشاف 
املصادر، واأللعاب، والتكنولوجيات اخللوية ومنصات 
ونهج ابتكارية ناشئة أخرى واإلفادة منها. وينبغي 
على  قائمة  االنخراط  وسائل  تكون  أن  على  احلرص 
إشراك  يتطلب  ما  للشباب،  ومالئمة  املستخدم 
أن  ‘اإلشراك‘لضمان  عملية  بداية  منذ  الشباب 
يكون تصميم وسائل املشاركة مالئماً للمستخدم.  
احللول  على  االعتماد  أيضاً  املهم  من  كما سيكون 
كي  للشباب  فضاء  إيجاد  ودعم  القائمة  احمللية 

يضعوا حلولهم اخلاصة ونهجاً جديدة.

الشابات  بني  املستحدثة  الشبكات  ستشكل 
اجملتمع  وفئات  واملؤسسات،  واألشخاص،  والشبان 
والوكاالت  اخلاص  والقطاع  اإلعالم،  ووسائط  املدني، 
حافزاً  وغيرها،  املتحدة  األمم  منظومة  في  الشقيقة 

قوياً لتوليد أفكار جديدة وتنفيذ هذه األفكار.

آسيا الشباب في  لدعم  إقليمي  تعاون   :9 اإلطار   

 (N‘Peace( يسّهل مركز آسيا – احمليط الهادئ اإلقليمي التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي عمل شبكة أنبيس
)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، البحث عن أرضية مشتركة، معهد األمن الشامل)، ويعترف بقيادة املرأة في منع 

النزاعات، وحل املنازعات، وإعادة البناء والسالم.  وتشمل مبادرة جوائز أنبيس فئة ملناصري حتقيق السالم الناشئني، 
مستهدفة الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بني 25 و35 عاماً.  وتتمتع الشابات اللواتي يحظني باجلائزة 

ويصبحن جزءاً من شبكة أنبيس بفرص لتقدمي عملهن وإلقاء الضوء عليه على املستوى اإلقليمي والوصول إلى 
حلقات التدريب، وإلى املنتديات وفرص الدعم.  ويكمن دور املكتب اإلقليمي في تنظيم حلقات التدريب واملناسبات 

وتسهيل تبادل املعرفة وتوفير فرص الدعم على املستوى اإلقليمي. وتشكل املنتديات احلكومية اإلقليمية، 
كرابطة أمم جنوب شرق آسيا )ASEAN) ورابطة جنوب آسيا )SAARC) ، فضاءات محتملة كي يدعو برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي للمزيد من إشراك الشباب وإلدماج قضايا الشباب في احلوارات حول السياسات.

منصات اإلنخراط 
مثل حشد املصادر، 
والتقنيات  واأللعاب، 
النقالة وغيرها من 
املنصات والنهج 
املبتكرة الناشئة 
حتتاج إلى املزيد من 
اإلستكشاف.
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التأثير من خالل القيادة الفكرية . ج
واملناقشات حول السياسات 
العاملية ومن خالل الشبكات

من  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  استراتيجية  دنو  مع 
نهايتها في عام 2015، ومع حلول بدء خطة التنمية 
املستدامة،  التنمية  وأهداف   2015 عام  بعد  ملا 
ستكون القيادة الفكرية مهمة إلجناز األهداف اإلمنائية 
لأللفية.  فللشباب دور هام يؤدونه في املشاركة في 
قيادتها  وفي  والسياسات  التنمية  بشأن  املناقشات 
املصلحة  أصحاب  سيستعرض  حيث  فيها،  والتأثير 
الدروس املستفادة من إطار األهداف اإلمنائية لأللفية، 
وسيقومون باحتضان حلول تطلعية للتنمية ميكنها 
أن تعالج بشكل أمثل التحديات املعقدة التي تواجه 
عاملنا. وسيتم التأكيد على إشراك الشباب، الذين لم 
في مثل هذه املناقشات حول  يتم إشراكهم تاريخياً 
واملنظمات  الشباب  بني  الروابط  دعم  وعلى  التنمية، 
اجلماعي  التأثير  تعزيز  أجل  والشبكات من  الشبابية 

على ديناميكيات السياسات العامة.  

وسيدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي القادة الشباب 
احلاليني واملستقبليني في حتديد وتوسيع اجملال للقيادة 
البيانات  جمع  بشأن  األقصى  احلد  إلى  الفكرية 
وأنظمة القياس والتحليل التي يجب وضعها لرصد 

التقدم احملرز في خطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

السياسات  وضع  دعم  خالل  من  احملرز  التقدم  إدامة 
الوطنية للشباب وتنفيذها

حلماية  فعالة  الستراتيجيات  بلد  كل  يحتاج 
ولدعم  واإلهمال،  االستغالل  من  والشبان  الشابات 
مجاالت  كافة  في  والنشطة  املستنيرة  مشاركتهم 
البلدان  من  العديد  سعى  الغاية،  ولهذه  اجملتمع.  
قائمة   ، للشباب  األجل  طويلة  سياسات  وضع  إلى 
على توافق اآلراء، ومتكاملة وشاملة لعدة قطاعات.  
للشباب  الوطنية  السياسات  واستراتيجيات 

الشباب اجليدة في سياسات  املمارسات  حتديد   :10 اإلطار   

تبلغ نسبة السكان من تتراوح أعمارهم ما بني 15 و29 عاماً 25 في املئة في املنطقة اإليبيرية -األمريكية، وقد أدت بطالة الشباب إلى 
حتديات كبيرة ولم يتم حتقيق االحتياجات األساسية لنسبة 25 في املئة من شباب أمريكا الالتينية.  لذا، أصبحت االستجابة لقضايا 

الشباب أمرا أساسياً.

وعليه، أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع منظمة الشباب اإليبيرية – األمريكية )OIJ) وصندوق األمم املتحدة للسكان 
)UNFPA) ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو )UNESCO) في القمة 22 لرؤساء الدول واحلكومات اإليبيرية 

– األمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، منشوراً ابتكارياً أعطى بإسهاب 20 مثالً عن السياسات العامة التي تستهدف وتشمل 
الشباب األكثر تهميشاً في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإسبانيا والبرتغال، ما ميثل محاولة لالعتراف مبجموع العمليات 

احلكومية ونتائجها فيما يتعلق بتنمية الشباب في املنطقة اإليبيرية-األمريكية.  ومت استكمال هذا العمل بدراسة استقصائية إقليمية 
للمزيد من حتليل السياسات بشأن الشباب.  وتقترح هذه املبادرات التي وضعتها احلكومات واملنظمات غير احلكومية والقطاع اخلاص، 

بدائل مثيرة لالهتمام من أجل تنمية الشباب، وهناك إمكانية كبيرة إلنتاج نسخ عنها.  تشمل هذه املبادرات العديد من القطاعات/اجملاالت 
كمباشرة األعمال، واالئتمانات البالغة الصغر، وبناء القدرات، وآليات املنح املدرسية ومراكز املعلومات الصحية واملراكز املعنية بالشباب.

The publication can be accessed at: http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/ :ميكن الوصول إلى املنشور على املوقع
document/20121114001302_13.pdf

هيان يانغ
ي 

ج
حدة / 

طوع األمم املت
مت

يناقش الشباب أولويات التنمية 
املستقبلية في يوم الشباب 

الدولي في أستانا، كازاخستان.

http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20121114001302_13.pdf
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20121114001302_13.pdf
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من  الشباب  متكن  التي  هي  لهم  واملفيدة  الفعالة 
التأثير فعلياً وحتدد شكل اخلطة السياسية.  وترغم 
التقليديني  القرار  صناع  الوطنية  الشباب  سياسة 
على العمل ليس فقط من أجل الشباب، بل معهم 
أيضاً، وكي توفر تكون جتاربهم معلومات الستحداث 

تدخالت وخدمات مالئمة. 

وستبقى السياسة الوطنية للشباب رمزية بحته إال 
إذا كانت سياسة دولة، وكانت تعكس نهجاً متكامالً 
متعددة  وتكون  قطاعات،  لعدة  ومتماسكاً  وشامالً 
ومتعددة  الوزارات  بني  ومشتركة  االختصاصات 
السياسات  لتدخل  األولية  اجملاالت  وتضع  اإلدارات 

كأساس لوضع مشاريع محددة.51   

مهماً  عنصراً  للشباب  املراعية  امليزنة  تشكل  كما 
وتنفيذ  للحكومة  الضريبي  التخطيط  سياق  في 

السياسات.  

متماسكة،  وطنية  سياسة  إطار  غياب  ففي 
العمل  في  بالشباب  املعنية  البرامج  ستستمر 

بشكل رئيسي في قطاعات منفصلة.

األطر  على  التأثير  السياسات  وضع  دعم  يتضمن 
واستعراض  السياسات  تنفيذ  أجل  من  القانونية 
حشد  ضمان  على  واملساعدة  املؤسسية  الهياكل 

املوارد املالية والبشرية واملعرفية لتنفيذها.

اليونسكو، متكني الشباب من خالل وضع سياسات وطنية، 2004، ص.   51
6 و7

يتمتع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبوقع جيد  ميكنه 
اجملتمع  ومنظمات  احلكومات  مع  احلوار  تسهيل  من 
ما  في  الدول  غير  من  أخرى  فاعلة  وجهات  املدني 
القرار  صنع  عمليات  في  الشباب  مبشاركة  يتعلق 

ووضع السياسات للشباب. 

وضع  دعم  املثال،  سبيل  على  هذا،  وسيستلزم 
خطوط أساس لبيانات الشباب حيثما ال توجد مثل 
)بيئة  القانونية  األطر  واستعراض  اخلطوط،  هذه 
والقادة  املدنيني  املوظفني  قدرات  وتنمية  مكنة)، 
ودعم  وجتميع  الشباب،  سياسات  وضع  في  الشباب 
القطري  املستويني  على  اجليدة  املمارسات  تبادل 
واإلقليمي، ودعم إعداد تقارير عن سياسات الشباب 
إضافة  السياسات،  هذه  لوضع  كأساس  الوطنية 
تقييمات  ودعم  الشباب،  سياسات  استعراض  إلى 
كل  متتلك  ال  وتنفيذها.   القائمة  الشباب  سياسات 
البلدان هياكل كافية لدعم وضع سياسات الشباب 
الهياكل  دعم  سيكون  لذا،  ومراجعها.  وتنفيذها 
ذلك  في  مبا  مختلفة،  مستويات  على  أساسياً 
البلدية  الشباب  ومجالس  احمللية،  الشباب  مجالس 
ووكاالت  الوطني  الشباب  ومجلس  املقاطعات،  وفي 

حكومية تركز على الشباب.  

سياسات  وضع  حتليل  أيضاً  املهم  من  وسيكون 
وعدم  منها  البعض  تنفيذ  وسبب  احمللية،  الشباب 
يؤدوا  أن  للشباب  ميكن  وكيف  اآلخر،  البعض  تنفيذ 
مصلحة  وأصحاب  احلكومات  مع  بالشراكة  دوراً 

آخرين في تنفيذ السياسات القائمة.

برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي في وضع جيد 
مينكه من تسهيل 
احلوار مع احلكومات 
ومنظمات اجملتمع 
املدني وغيرها من 
اجلهات الفاعلة غير 
احلكومية فيما يتعلق 
مبشاركة الشباب في 
صنع القرار ووضع 
السياسات الشبابية.
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V .الرصد والتقييم

السياسات  ورصد  لتقييم  خاصة  جهود  بذل  سيتم 
والبرامج املتعلقة باستراتيجيات سياسات الشباب، 
تنظر في األطر، اآلليات أو األدوات للرصد و/أو التقييم 
لذلك،  املمارسات.  لهذه  اخملصصة  املوارد  وشح 
يشكل وضع مؤشرات لتنمية الشباب أمراً أساسياً، 
ال سيما تصنيف البيانات بحسب نوع اجلنس والسن 

  .(SADD(

ويجدر بهذه املؤشرات أن تتعاقب صعوداً ونزوالً لربط 
للشباب  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية 
البرمجة/  وبأطر  الصلة  ذات  الشباب  بسياسة 
النتائج  تعزيز  خالله  من  ميكن  الذي  األمر  املشروع، 
على املستوى القطري واإلقليمي والعاملي، مبا في ذلك 
خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن 
لبرنامج  االستراتيجية  اخلطة  تنفيذ  يوفر  الشباب.  
والبرامج  القطرية،  والبرامج  اإلمنائي،  املتحدة  األمم 
اإلقليمية والبرامج العاملية، إضافة إلى رصدها وأطر 
تقييمها مع قاعدة مؤشرات إضافية، إطاراً تنظيمياً 
احملددة  الشباب  سياسات  وقياس  لرصد  واسعاً 
أو االستراتيجيات اخملتلفة  العناصر  ذات  والسياسات 

للشباب بشكل متماسك.

يجب وضع عدة دالئل قياسية مركبة واستخدامها، 
على  تركز  قد  التي  محددة،  مؤشرات  إلى  إضافة 
القرار،  سبيل املثال على مشاركة الشباب في صنع 
والتواصل مع فئات  اجلنسني،  بني  املساواة  ومؤشرات 
محددة من الشابات والشبان، كالشباب في مناطق 
النزاعات وما بعد انتهاء النزاعات، وتصورات وحتليالت 

من املستفيدين من خدمات الشباب.  

أولوية مشتركة مع  ويشكل وضع أنظمة إحصائية 
حسب  املصنفة  البيانات  توفير  على  خاص  تشديد 
ليس  قياس  على  يساعد  قد  ما  والسن،  اجلنس  نوع 
املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  فقط كيفية جتلي 
أيضاً  ولكن  محددة،  إجراءات  في  للشباب  اإلمنائي 

النتائج الناجمة عنه في البلدان.  

للمساعدة  املتحدة  األمم  عمل  أطر  ستوفر  كما 
اإلمنائية )UNDAF) اخلاصة بكل بلد وإدماج برمجة 
جانب  من  بها  املتصلة  الرصد  وأدوات  الشباب 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والوكاالت الشقيقة في 
وسوف  للقياس  بيانات  أيضاً  املتحدة  األمم  منظومة 

األمم  برنامج  وسيدعم  الرصد.   عملية  في  تساعد 
املتحدة اإلمنائي بيئة تتميز بانفتاح ووصول أكبر إلى 
البيانات املتعلقة بتقدم التنمية في مقابل مؤشرات 
التنمية على دعم  في  وسيشجع الشركاء  رئيسية، 
صنع  في  أكثر  بناء  بشكل  يشاركوا  كي  الشباب 

القرارات. 

وغالباً ما تتضمن النهج التقليدية للرصد والتقييم 
مراجعات فصلية لتقييم ما إذا كانت املعالم احملددة 
تتبع ‘املسار‘الصحيح.  ورغم أهميتها، إال أن  سابقاً 
هذه النهج رمبا لم تعد كافية أو أنها بطيئة جداً وال 

ميكنها التأثير على صنع القرار في الوقت املالئم.  

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  النتشار  ونظراً 
كبيرة  بيانات  مجموعات  وجمع  إليها،  والوصول 
كبيرة‘)  )‘بيانات  احلقيقي  الوقت  في  ومعقدة 
ومساءلة أكبر مطلوبة من اجملتمع املدني والشعب، ال 
سيما الشباب أنفسهم، سيكون من األهمية مبكان 
عملية  خالل  من  عليها  والتصديق  النتائج  تثليث 
رصد تقليدية وتقنيات تقييم، إضافة إلى منهجيات 
جديدة وابتكارية، مبا في ذلك على سبيل املثال، حشد 
وجمع  املشاركة،  على  القائمة  واإلحصاءات  املصادر، 
بني  من  الصغر  البالغة  والسرديات  اخللوية  البيانات 

أمور أخرى.52 

ورقة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمناقشة: االبتكارات في نتائج   52
أعمال الرصد والتقييم، تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

ي 
حدة االمنائ

ج األمم املت
برنام

البرنامج املشترك لألمم املتحدة 
حول متكني الشباب في اجلبل 

األسود قوم بتطبيق التصميم 
الذي يقوده املستخدم كي يقدم 

الشباب حلول ملشاكل مثل ارتفاع 
البطالة بني الشباب.



42

إستراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للمساواة بني اجلنسني لألعوام 2017-2014 

VI .   تشكيل شراكات
مستدامة ومبتكرة     

لتحقيق النتائج  
يعتمد التقدم نحو متكني الشباب على كيفية متكن 
املنظمة من تعبئة املوارد وكيفية تعاون الشركاء في 
التنمية، ومنظومة األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية 
واملنظمات  املدني،  واجملتمع  واحلكومات،  والدولية، 
الشبابية، واملنظمات غير احلكومية، ووسائط اإلعالم 
املتعلقة  أنشطتها  مواءمة  من  اخلاص  والقطاع 
في  الشباب  منظورات  وإدماج  والتنمية  بالشباب 

السياسات والبرامج.

تعزيز الشراكات واحلوار مع اجملتمع . أ
املدني واملنظمات الشبابية

اخلبراء  مع  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  سيتعاون 
ومنظمات  الشبابية  واملنظمات  الشباب  واملمارسني 
اخلبراء  وفرقاء  الشباب  مع  العاملة  املدني  اجملتمع 
املعنيني بالشباب من أجل االنخراط معهم والتواصل 

مع الشباب.  

إلى  ومشاركتها  الشبابية  املنظمات  دعم  سيهدف 
مجاالت  في  والعمل  الشباب  متكني  عملية  تسهيل 
في  ومشاركتهم  متثيلهم  إلى  إضافة  االهتمام، 

الصعد.   كافة  على  والبرمجة  القرار  صنع  عمليات 
ملناصرة  املبذولة  اجلهود  تعزيز  إلى  سيهدف  كما 

الشباب من خالل بناء املهارات وتنمية القدرات.

شراكات  إنشاء  إلى  املتحدة  األمم  برنامج  سيسعى 
ورابطات  الشباب  من  باحثني  فرقاء  مع  موسعة 
في  األخيرة  املعرفة  تنمية  دعم  أجل  من  شبابية 
برنامج  وسيشرك  منها.  واالستفادة  الشباب  مجال 
عمليات  في  شباب  باحثني  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
النتائج  وقياس  الشباب  ببرمجة  تتعلق  استشارية 
من أجل تعزيز النهج القائمة على األدلة للسياسات 

واملمارسات.  

وكما مت توضيحه آنفاً في االستراتيجية، يتضمن نهج 
والشبان  الشابات  إزاء  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
الفئات  إلى  )للوصول  كمستفيدين  للشباب  العمل 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  خالل  من  املستهدفة 
وفعالية البرنامج، وآليات إعالم الشباب وآليات وصول 
)متعاونني)،  كشركاء  الشباب  مع  والعمل  أخرى)، 
والشابات  والسفراء،  الشباب )املبادرين،  القادة  ودعم 
األمم  برنامج  عن  بالنيابة  يعملون  الذين  والشبان 

املتحدة اإلمنائي).

التوعية وتعزيز الشراكات مع . ب
احلكومات على املستويات الوطنية 

ودون الوطنية
سيستمر  مناسبات،  عدة  في  آنفاً  إليه  أشير  وكما 
كثب  عن  العمل  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
بكافة مستويات متكني  تتصل  كونها  احلكومات  مع 
الشباب، بدءاً من تنمية قدرات قطاع الشباب ووصوالً 
وفيما  وتنفيذها.   السياسات  ووضع  املناصرة  إلى 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  سيأخذ  بذلك،  يقوم 
باالعتبار السياقات الوطنية واحمللية وسيكّيف نهجاً 
والعمل  البناءة  الشبابية  التدخالت  لدعم  ابتكارية 
مع احلكومات لالعتراف باحتياجات الفئات الضعيفة 
والشباب املعرضني للخطر والعمل عليها ومعاجلتها. 

وسيدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي خطة الشباب 
على كافة الصعد وفي كافة قطاعات احلكومات من 
أجل التوعية في كافة الهيئات احلكومية، وتسهيل 
آليات تنسيق ومواءمة سياسات الشباب واملساعدة 
على ضمان إدماج مبادرات احلكومات بقدر ما تتعلق 
متكاملة  به  تكون  ما  وبقدر  بالشباب  املبادرات  هذه 

ب
ه

ي 
أ

�امرأة شابة تعمل في 
منشأة iHub التي هي 

مكان ابتكار وأعمال جملتمع 
التكنولوجيا في كينيا.
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ومعززة لبعضها بشكل جيد.  وستصبح الشراكات 
بشكل  مهمة  خاص  بشكل  احمللي  املستوى  على 
الشباب  كقضية  الناشئة  القضايا  ملعاجلة  متزايد 
اخلدمات.   وتقدمي  واملساءلة  املستدامة  املدن  في 
سياسات  إدماج  دعم  سيشكل  املثال،  سبيل  وعلى 
أيضاً  أولوية  الوطنية  التنمية  خطط  في  الشباب 
سياسات  تنفيذ  دعم  ضمان  على  سيساعد  كونه 
من  وسيكون  مناسبة.   مبيزانية  فعلياً  الشباب 
أن يضمن شركاء برنامج األمم  األمور األساسية أيضاً 
وعمليات  إقليمية  مؤسسات  مع  اإلمنائي  املتحدة 
مبادرات  مع  والتكامل  املواءمة  الدولية  احلكومات 

ونهج استراتيجية قائمة.

املشاركة من أجل تنسيق واتساق . ج
أكبر صمن منظومة األمم املتحدة

حتقيق  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يساهم 
منظومة  ضمن  واالتساق  التنسيق  حتسني  هدف 
احلكومات  في  املتعددين  شركائه  وبني  املتحدة  األمم 
والقطاع  احلكومية  غير  واملنظمات  املدني  واجملتمع 

اخلاص.

مساهماً كعضو فاعل من أعضاء . 1
شبكة النهوض بالشباب املشتركة 

بني وكاالت األمم املتحدة
شبكة النهوض بالشباب املشتركة بني وكاالت األمم 
كيانات  لدمج جهود  هامة  داخلية  آلية  املتحدة هي 
من  معاً،  ميكننا  أنه  ولضمان  املتحدة  األمم  منظومة 
خالل تعاون إضافي وأفضل، حتقيق نتائج وتأثير أكبر.  
بني  املعلومات  لتبادل  معرفة  تبادل  كمنصة  بدأ  وما 
وشراكة  قوياً  مناصراً  ليصبح  منا  املنظومة  كيانات 
العاملي  املستوى  على  الشباب  لتنمية  مشتركة 

واإلقليمي والوطني.  

النهوض  شبكة  منت   ،2010 عام  إنشائها  ومنذ 
من  املتحدة  األمم  وكاالت  بني  املشتركة  بالشباب 
ناحية العضوية والتكامل. فالشبكة ال جتمع جهود 
الكيانات اخملتلفة للمنظومة فحسب، بل تقدم أيضاً 
استكشاف  خالل  من  الشباب  مع  لالشتراك  منصة 
ويساهم  كثب.   عن  معهم  للعمل  ابتكارية  سبل 
خطة  ورصد  تنفيذ  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
الشباب  بشأن  املنظومة  نطاق  على  األولى  العمل 
في  التنفيذيني  الرؤساء  مجلس  عليها  صّدق  التي 

UN Youth-( 2013 منظومة األمم املتحدة في عام
وركزت  بشأنها.   والتواصل  امللحق)  )أنظر   (SWAP
الشبكة طيلة الفترة ما بني 2012 و2013 قسماً 
من اهتمامها على تعزيز التعاون بني الوكاالت  كبيراً 
من خالل إعداد أنشطة وأعمال تتعلق بخطة العمل 
واستضافة  الشباب،  بشأن  املنظومة  نطاق  على 
وحركات  وشبكات  منظمات  مع  مفتوح  اجتماع 

يقودها الشباب.  

الشبكة  استخدمت  هذه،  العمل  خطة  وألغراض 
باجملاالت  للدفع  فرعية  مواضيعية  عاملة  فرقاء 
العمل  خطة  في  املوجزة  اخلمسة  املواضيعية 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ويشارك  األمام.   إلى 
املوئل  البشرية،  للمستوطنات  املتحدة  األمم  مركز 
)UN-Habitat)، في رئاسة الفريق العامل الفرعي 
واإلدماج  املدنية  واملشاركة  احلقوق  بحماية  املعني 
العمل  فريق  في  خاص  بشكل  وينشط  السياسي، 
بالتعاون مع  احلرة  واألعمال  بالعمالة  املعني  الفرعي 

منظمة العمل الدولية، وغيرها.

دعم عمل مبعوث األمني العام لألمم . 2
املتحدة املعني بالشباب

اإلمنائي في خطة عمل  املتحدة  األمم  برنامج  يساهم 
مبعوث األمني العام املعني بالشباب الذي تستجيب 
لألمم  العام  لألمني  اخلمسي  العمل  لبرنامج  مكاتبه 
العاملي  العمل  ببرنامج  تسترشد  والتي  املتحدة 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يعزز  كما  للشباب.  

في نيسان/أبريل 2013 
أقر مجلس الرؤساء 

التنفيذيني لألمم 
 Youth-SWAP املتحدة
كإطار لتوجيه برامج 

الشباب ملنظومة األمم 
املتحدة.

س
جارنا

ك بو
حدة / ري

صورة األمم املت

أحمد الهنداوي، 
مبعوث األمني العام 
لألمم املتحدة املعني 

بالشباب، يتحدث 
في جلسة إحاطة 

للمنظمات غير 
احلكومية في نيويورك.
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الثالثي  والتعاون  اجلنوب  بلدان  بني  فيما  التعاون 
واجملتمع  واحلكومات  املتحدة  األمم  بني  والشراكة 

الشبابي من أجل تعزيز تنمية الشباب.53 

عنّي األمني العام لألمم املتحدة السيد أحمد الهنداوي 
وتوّلى  له.   بالشباب  معني  مبعوث  كأول  األردن  من 
الثاني  يناير/كانون   17 في  مهامه  الهنداوي  السيد 
وتكمن مهمته في نقل أصوات الشباب إلى   2013

منظومة األمم املتحدة.  

مختلفة  وكاالت  مع  أيضاً  الهنداوي  السيد  ويعمل 
والبيئة  املدني  واجملتمع  واحلكومات  املنظومة  من 
األكادميية ووسائط اإلعالم وأصحاب املصلحة بهدف 
حتسني ومتكني وتعزيز موقع الشباب ضمن منظومة 

األمم املتحدة وخارجها.  

املبعوث املعني  دور  املتحدة  العام لألمم  ويصف األمني 
املتحدة  األمم  كيانات  جامعاً  “باملوائم”،  بالشباب 
مع  العمل  أجل  من  التعاون  فرص  الستكشاف  معاً 

الشباب ومن أجلهم.  

أربعة  بالشباب  املعني  املبعوث  عمل  خطة  وتوجز 
واملناصرة  املشاركة  وهي  أولوية  ذات  مجاالت 

والشراكات واالتساق. 

الشراكة مع متطّوعي األمم املتحدة. 3
تطّوع  لتعزيز  مخصص  ائتماني  صندوق  أنشئ 
العالم  أرجاء  في  الشباب  طاقة  ولتسخير  الشباب 
يعززون  فيما  التنمية  أهداف  حتقيق  في  للمساهمة 
املتحدة  األمم  لبرنامج  وبالنسبة  اخلاصة.  حياتهم 

www.un.org/youthenvoy/the-envoys-work/  53
/workplan

 ،(UNV( املتحدة  األمم  متطّوعي  وبرنامج  اإلمنائي 
أهمية  ذو  معلماً  اجلديد  االئتماني  الصندوق  يشكل 
املتحدة  األمم  متطوعي  برنامج  بتطوير  يتصل  فيما 

امللهم.54   

خالل  من  الشباب  تطّوع  عمل  الصندوق  سيعزز 
سياسات األمم املتحدة ومبادرات برمجية.  وسيساهم 
برنامج األمم املتحدة عن كثب مع متطوعي األمم املتحدة 
الشباب  قدرات  تدعم  التي  املبادرات  املزيد من  لوضع 
في  سيما  ال  مهاراتهم،  وبناء  واملهنيني  املتطوعني 
عملية انتقال الشباب من املدرسة إلى العمل )أنظر 
على  احلكومات  قدرات  ولتعزيز  السعي   ،(10 اإلطار 
للمتطوعني  واإلقليمية  الوطنية  مخططاتها  وضع 

الشباب، واملساهمة في سالم اجملتمع وتنميته.

نافذة  كوسيلة  واسع  نحو  على  به  معترف  التطّوع 
لتحويل سرعة وطبيعة التنمية ويعتمد على القيم 
والتضامن  الذات  ملساعدة  األساسية  الرئيسية 

والتماسك االجتماعي. 

األمم  برنامج  مديرة  قالت  التغيير،  في  دورهم  وعن 
من  الشباب  “يكتسب  كالرك،  هلن  اإلمنائي  املتحدة 
املدنية  باملشاركة  قوياً  التطّوعي حساً  العمل  خالل 
مجتمعاتهم  في  التحّولي  التغير  إحداث  أجل  من 

احمللية.”  

التمويلية  األسس  االئتماني  الصندوق  سيوفر 
للشباب  إضافية  تطّوع  طريقة  وتنفيذ  لتصميم 
الشباب  آالف  عام  كل  ستشرك  بالتالي،  والتي 
الداعمني للسالم وأنشطة التنمية في أرجاء العالم.

البيان الصحفي ملتطوعي األمم املتحدة، 25 يناير/كانون الثاني 2013.  54

أفريقيا غرب  في  معاً  يعمالن  املتحدة  األمم  ومتطّوعو  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج   :11 اإلطار 

عقب دعم فني ومالي وفرّه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومتطّوعو األمم املتحدة للحكومات ومنظمات اجملتمع املدني من أجل وضع خطة وطنية 
ملتطّوعي الشباب، أصبح لدى خمسة بلدان – بوركينا فاسو، كابو فيردي، مالي، موزابيق وتوغو قانوناً بشأن العمل التطّوعي واملؤسسات 

الوظيفية التي تدعم تعزيز تطّوع الشباب.

تساهم قوانني العمل التطوعي املتبناة في بيئة مكنة من أجل: )1) تنمية الشباب من ناحية اكتساب وتنمية املهارات التي تعد الشباب 
لسوق العمل ومن أجل النمو الشخصي؛ و)2) مساهمة الشباب في التنمية، من ناحية املساهمة على سبيل املثال في حتقيق األهداف 

اإلمنائية لأللفية.
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الشراكات ضمن مجموعة تنمية . 4
إضافية

مع  شراكات  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  سينشئ 
منظمات متعددة األطراف ومنظمات دولية وإقليمية 
الشباب  تنمية  قضايا  لدعم  التنمية  في  وشركاء 
ودعمهم،  الشباب  بإدماج  املتعلق  التعاون  وتعزيز 
والبرمجة،  الفنية  والشراكات  السياسات،  ووضع 
وتقييم  اإلعالمية،  واملعرفة  الشباب  بحوث  وإدارة 

التأثير.  

عن  استباقياً  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وسيبحث 
ومؤسسات  خيرية  مؤسسات  مع  جديدة  شراكات 
املسؤولية  مبادئ  وفق  اخلاص  والقطاع  أخرى 

االجتماعية املشتركة.  

متنوعة  أشكاالً  يواجهون  والشبان  الشابات  وكون 
الفرص  ومن أجل دعم  العمل،  التمييز في سوق  من 
عمل،  عن  الباحثني  والشبان  للشابات  املتكافئة 
اخلاص  القطاع  أنشئت مع  التي  الشراكات  ستدعم 
وستدعم  خاص،  بشكل  التمييزية  غير  املمارسات 
وضمن  اجملتمع  في  التنظيمي  الثقافي  التغير 

القطاعات.

احتياجات  بني  التناسق  عدم  معاجلة  حتقيق  ويجب 
بني  أكبر  تنسيق  خالل  من  والعرض  العمل  سوق 

األعمال وواضعي السياسات واملؤسسات التعليمية 
التعليمية،  املناهج  الفني في وضع  التدريب  وهيئات 
التشديد  تعزز  برامج  ووضع  املهني  التدريب  ورعاية 
قدرات  ستدعم  التي  املهارات  وبناء  التعليم  على 

الشباب وتكّيفهم على املدى الطويل.  

بحوث  ومؤسسات  تفكير  فرقاء  إحضار  وسيتم 
والسن  اجلنس  نوع  حسب  املصنفة  البيانات  لدعم 
وحتاليل،  وبحوث  أخرى  نسبية  بيانات  ومجموعات 

وإجراء بحث عميق ودعم توليد املعرفة.

برنامج  وبرمجة  سياسات  الشراكات  هذه  ستزّود 
عملنا  وستحسن  باملعلومات،  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
فيما  عملنا  واستدامة  تأثير  وستعزز  التوعية  على 
يتصل بقضايا الشباب، وبشكل أوسع، عملنا لتعزيز 

التنمية البشرية املستدامة.

برنامج  سوف يسعى 
األمم املتحدة اإلمنائي 
على نحو استباقي 

نحو شراكات جديدة 
املؤسسات  مع 

والقطاع  اخليرية 
ومؤسساته  اخلاص 

على مبادئ  بناء 
االجتماعية  املسؤولية 

للشركات.

م
حدة /البوراتوار ابراهي

طوع األمم املت
مت

املشاركون في املشاورات 
الوطنية حول العمل التطوعي 

للشباب في املغرب
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VII .   القدرة التنظيمية
لبرنامج األمم املتحدة     
اإلمنائي على حتقيق     

النتائج  

املرفق األساسي للفريق املعني . أ
بالشباب وبدعمهم 

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مرفق  سيستمر 
بالشباب،  معني  التخصصات  متعدد  األساسي 
فرق مهنية مختلفة في  ويتشكل من موظفني من 
مكتب السياسات ودعم البرامج )BPPS)، واملكاتب 
لبرنامج  تابعة  أخرى  ووحدات  ومكاتب  اإلقليمية 
وتنفيذ  دعم  مالذ  كونه  في  اإلمنائي،  املتحدة  األمم 

الستراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للشباب.  

وستتضمن املسؤوليات أيضاً وضع مفاهيم وتنسيق 
املتحدة  األمم  برنامج  ومتثيل  للشباب،  عاملية  أحداث 
الرصد  ودعم  والبرنامج،  السياسات  ودعم  اإلمنائي، 

وتقدمي التقارير على مستوى جتميع البيانات.  

سيعمل فريق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي األساسي 
من  فريق  يساعده  عاملي  تسهيل  كمرفق  تدريجياً 
خبراء ومستشارين متمّرسني ميكن نشرهم بسرعة 
الفريق األساسي  وسيؤدي  القطرية.   املكاتب  لدعم 
املتحدة  األمم  برنامج  بني  األساسي  املتحاور  دور  أيضاً 
بني  املشتركة  بالشباب  النهوض  وشبكة  اإلمنائي 
العام  األمني  مبعوث  ومكتب  املتحدة  األمم  وكاالت 

لبناء  املبذولة  اجلهود  وسيدعم  بالشباب،  املعني 
منصات  بإنشاء  وسيقوم  املوارد،  وتعبئة  الشراكات 

واتصاالت عاملية إلدارة املعرفة واحلفاظ عليها.

سيتم تشجيع تعيني منسقني معنيني بالشباب في 
مكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومراكزه ومكاتبه 
القطرية.  ومت تشجيع كافة وحدات عمل برنامج األمم 
مجال  في  اخلبرات  ذوي  الستخدام  اإلمنائي  املتحدة 

الشباب.

إدارة املعرفة . ب
سيتم إنشاء بوابة ومنصة مخصصة للشباب إلدارة 
أجل  من  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ضمن  املعرفة 
إلكترونية،  مناقشات  خالل  من  املعرفة  تبادل  دعم 
مناقشات افتراضية، وحلقات دراسية شبكية، ونشر 
تعزيز  ما سيدعم  أخرى،  وأنشطة  املعرفية  املنتجات 
الشباب في  اإلمنائي بشأن  املتحدة  األمم  برنامج  عمل 
تعزيز  في  وسيساهم  االجتماعي  التواصل  وسائل 

منصات وفرق األمم املتحدة القائمة. 

الشراكات وتعبئة املوارد . ج
سينشئ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شراكات جديدة 
واإلقليمي  العاملي  املستوى  على  املوارد  وسيعبئ 

والقطري لضمان استمرارية تنفيذ االستراتيجية.

تعزيز اجملاالت النخراط الشباب. د
 سينشئ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي جلنة استشارية 
مركزية معنية بالشباب جتتمع سنوياً.  كما سيعزز 
مستوى  على  للشباب  استشارية  مجالس  إنشاء 
املتحدة  األمم  لبرنامج  واإلقليمية  القطرية  املكاتب 
باالعتبار  الفرقاء  هذه  تشكيل  وسيأخذ  اإلمنائي. 
والتنوع  اجلنسني،  بني  والتوازن  املواضيعية،  النوعيات 
لألعضاء،  واالقتصادية  االجتماعية  اخللفية  في 
وسيمنح اهتماماً خاصاً لتمثيل الشباب املهمش و/

أو احملروم تاريخياً.

إضافة إلى ذلك، سيدعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
إنشاء فرق عمل شبكة األمم املتحدة معنية بالشباب 
وآليات  املتحدة،  األمم  لشبكة  القطرية  الفرق  ضمن 
لألمني  اخلاص  املبعوث  يضعها  محتملة  مشاورات 

العام لألمم املتحدة املعني بالشباب.

ستان
ك

ي اوزبا
حدة اإلمنائ

ج األمم املت
برنام

املشاركني في مشروع التدريب 
على اإلدارة واالبتكار االجتماعي، 

أوزبكستان، يكتبون األولويات، 
التي تشمل إنشاء مجموعات 

يقودها الشباب فيما يتصل 
بالتصدي لتغير املناخ، وتعليم 

جتديل اخلرز للشابات ذوات 
اإلعاقة وتعزيز اهتمام الطالب 

في العلوم والتصميم.
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املالحق
 امللحق 1: تعريف ‘الشباب‘

التركيز في  للشباب  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  تقترح 
الدرجة األولى على الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بني 15 
و24 عاماً، وأيضاً توسيع فئة الشباب لتضم الشابات والشبان الذين 
إلى  تتراوح أعمارهم ما بني 25 و30 عاماً )وأن تتخطاها حتى وصوالً 

35 عاماً في ظروف معينة).

وألغراض إحصائية، تعرف األمم املتحدة ‘الشباب‘على أنهم الذين تتراوح 
أعمارهم ما بني 15 و24 عاماً، من دون اإلخالل بالتعريفات األخرى التي 
وضعتها الدول األعضاء. 55  ويستخدم العديد من كيانات األمم املتحدة 
بها  تعترف  للشباب  أخرى  تعريفات  اإلقليمية  واملنظمات  والصكوك 

األمانة العامة لألمم املتحدة.  ويوجز اجلدول56  أدناه هذه الفوارق:

لعمر ملنظمةا ا / لصك ا / ن لكيا ا

األمانة العامة لألمم املتحدة/اليونسكو/الشباب: 15-24
منظمة العمل الدولية

األمم املتحدة – املوئل )صندوق الشباب)الشباب: 15-32

املراهقون: 10-19

اليافعون: 10-24

الشباب: 15-24

اليونيسيف/منظمة الصحة العاملية/
صندوق األمم املتحدة للسكان

اليونيسيف/اتفاقية حقوق الطفلالطفل: ما دون 18 عاماً

ميثاق الشباب األفريقيالشباب: 15-35

متتد فترة االنتقال إلى مرحلة البلوغ واالستقالل الذاتي في العديد من 
البلدان في العالم لتتخطى 24 عاماً، وحتى في عمر الـ 30، ال يزال 
العمالة  بيئات  بسبب  إما  القدرات،  لتنمية  لفرص  يحتاج  الشخص 

التنافسية، أو من أجل النجاح في مركز قيادة أو وظيفة سياسية.  

ورأي البعض أنه يجب تخفيض حد العمر للشباب، آخذين في االعتبار 
احلقائق االجتماعية في العالم )مثالً، يجب أن يشارك الشباب املدمنني 
برامج  في  عاماً   13 البالغات  الصغيرات  األمهات  أو  اخملدرات  على 
الشباب من أجل إعادة إدماجهم في بيئات أفضل وأكثر أماناً).  لكن 
هناك آراء أخرى تفيد بأن فئة سن الشباب يجب أال تبدأ قبل 18 عاماً، 

وهو سن االنتخاب في معظم البلدان.

في سياساتها  الشباب  أعمار  العالم  في  البلدان  من  العديد  وتعرف 
الذين  الشباب  األفريقي  الشباب  ميثاق  ويحدد  للشباب.  الوطنية 
تعتبر  الهادئ،  احمليط  منطقة  في  أما  عاماً.    35 إلى  وصوالً  يبلغون 

بعض البلدان الشباب الذين يبلغون وصوالً إلى 40 عاماً.  

صحيفة وقائع إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، تعريف الشباب.  55
املصدر نفسه.  املراجع: صكوك األمم املتحدة، إحصاءات؛ جدول أعمال القرن 21؛   56

صندوق األمم املتحدة للسكان؛ اليونيسيف؛ االحتاد األفريقي، 2006

التابعة  الدولية  التنمية  لوكالة   57 الشباب  تنمية  سياسة  وتعرض 
لألم املتحدة )USAID) حجة قوية من أجل عدم اقتصار حتديد العمر 

بـ 25 عاماً.

نظراً  الشباب  لتعريف  مختلفة  طرائق  عدة  هناك  أن  التنّوع  يظهر 
التحديدات  بني  ما  تتراوح  والتي  والسياسية  البرمجية  لألولويات 
ففيما  االجتماع.   وعلم  االجتماعية  النفسية  والبيئية  الدميغرافية 
تعتبر  العمر،  على  قائماً  تعريفاً  واملؤسسات  البلدان  معظم  تتبنى 
فترة  أنه  على  الشباب  معتبرة  اجتماعية،  بنية  الشباب  أخرى  بلدان 
البيئي  االنتقال  مع  دوماً  تتزامن  ال  التي  البلوغ58   إلى مرحلة  انتقال 

النفسي االجتماعي.  

وكيفية  الشباب  جتارب  تنوع  باالعتبار  االجتماع  علم  تعريف  ويأخذ 
الشباب  قدرات  إلى  إضافة  املعقدة،  االجتماعية  باحلقائق  تأثرهم 
والعرق/ الطبقة  عن  الوصفية  النبذات  إكمال  ومت  معها.   لالندماج 
العنصرية واجلنسانية كونها القوى األولية التي شكلت وجهات نظر 
والتنقل،  أخرى كاجلغرافية،  مبجموعة من عوامل  الشباب وهوياتهم، 
ال  بطرائق  العوامل  هذه  وتتحد  والتكنولوجيا.   والتعليم  والعجز، 

حتصى إليجاد فرص حياة أفضل أو أسوأ.

‘خط  العمر  القائمة على  املناقشات  الرئيسية في  وتشكل القضية 
الصدع‘ضمن ‘الشباب‘الذي يفّرق ‘مرحلة الشباب األولى‘عن ‘مرحلة 

الشباب األخيرة‘.  

ثمة تقاطع هنا لكن رحلة الشباب األولى متيل ألن تكون الشباب الذين 
عن  تريد سياساتهم أن تبقيهم في ‘حالة جيدة‘)في التعلم، بعيداً 
اخملدرات واجلرمية، يقومون بأمور بناءة في الترفيه)، بينما يكون الشباب 
في املرحلة األخيرة منخرطني أكثر في العيش املستقل، ورمبا يدرسون 
لكنهم أقرب إلى سوق العمل أو دخلوه )رغم أنهم قد ال يكون لديهم 

وظيفة).  

كالقدرات،  احلياة‘:  ‘إدارة  دعم  في  هنا  السياسات  قضية  وتكمن 
القدرة على التحمل فيما يتعلق بتشكيل أسرة، واإلسكان والعمالة.  
ويتموضع ‘خط الصدع‘ بشكل مختلف في بلدان وسياقات مختلفة.  
معرفة  في  يتعلق  فيما  للسياسات  املتكررة  املسألة  هناك  أن  كما 
املشاركة،  أجل  من  )مثالً،  األسس  بناء  يكمن في  التحدي  إذا كان  ما 
)مثالً،  التحديات  معاجلة  في  أو  الصحية)  احلياة  أساليب  التعليم، 
كالعجز الدميقراطي أو بناء قدرات اجملتمع املدني، أو بطالة الشباب، أو 

إساءة استخدام اخملدرات واملشاكل الصحة العقلية).59 

نظم  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الستراتيجية الشباب،  وخالل وضع 
تبنيه.   يجب  الذي  العمر  مجال  بشأن  مطّولة  مباحثات  البرنامج 
أال  يجب  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  أن  على  اآلراء  معظم  واتفقت 

http://www.usaid.gov/policy/youth  57
ويليامسون، هاورد، دعم الشباب في أوروبا، 2002، ص. 31.  58

مساهمة من األستاذ هاورد ويليامسون، أستاذ السياسة األوروبية للشباب، جامعة   59
غالمورغان، وايلز، اململكة املتحدة.
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والذي  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  وضعته  الذي  بالتعريف  يتقّيد 
تعريف  إلى  للوصول  ذلك  تعدي  بل  العمر،  على  بناء  الشباب  يعرف 
وظيفي يأخذ باالعتبار الشباب ومفهوم اجملتمع وتوقعاته.  لذا، يكمن 
التحدي في تبني تعريف أوسع ومرن مبا يكفي الحتواء وعكس سياقات 

واحتياجات وطنية مختلفة وطبيعة املشاكل التي يجب معاجلتها.  

لغايات  بأهمية  املتحدة  األمم  من  املستخدم  التعريف  يتمتع  ففيما 
لتكييف  برمجته  في  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  يحتاج  إحصائية، 
حقائق السياق الوطني.  فعلى سبيل املثال، ثمة أهمية في أن تعمل 
ميثاق  تبناه  معني  عمر  مجال  ضمن  أفريقيا  في  القطرية  املكاتب 
الشباب األفريقي. ويسعى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتحقيق إمكانية 
ومشاركتهم  قدراتهم،  وتنمية  تعلمهم،  دعم  خالل  من  الشباب 
الشباب  استراتيجية  تتبنى  وعليه،  املدنية.   ومشاركتهم  الشاملة 
مجال عمر مرن، حيث يقترح برنامج األمم املتحدة اإلمنائي التركيز بشكل 
أساسي على الشابات والشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بني 15 و24 
عاماً، وأيضاً توسيع فئة الشباب هذه لتشمل الشابات والشبان الذين 
تتراوح أعمارهم ما بني 25 و30 عاماً، وأن تتخطاها أيضاً استناداً إلى 

حقائق سياقية وتوجيهات لسياسات الشباب الوطنية.

امللحق 2: التزامات وتدابير خطة العمل على 
نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب 

)UN-SWAP(
خطة  لوضع  األعضاء  والدول  املتحدة  لألمم  العام  األمني  دعا  عندما 
املتحدة في وضع  األمم  في شبكة  دول أعضاء  شرعت  عمل للشباب، 
خطة العمل األولى على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب.  
املتحدة  األمم  الوكاالت في منظومة  املشتركة بني  الشبكة  فوضعت 
املنظومة  نطاق  على  للشباب  العمل  الشباب خطة  بتنمية  املعنية 
برنامج األمم  في املنظومة )مبا فيه  كياناً  من خالل عملية تشرك 27 
املتحدة اإلمنائي)، تتضمن مدخالت من 22 كياناً آخر.  كما أن شبكة 
دراسة  أجرت  املتحدة  األمم  وكاالت  بني  املشتركة  بالشباب  النهوض 
الرسمية،  املتحدة  األمم  لغات  بكافة  عاملية  إلكترونية  استقصائية 

فاستجاب ما يزيد عن 13,000 شخصاً من 186 بلداً.60 

صّدق مجلس الرؤساء التنفيذيني في منظومة األمم املتحدة في نيسان/
أبريل2013 على خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن 
الشباب كإطار لتوجيه برمجة الشباب ملنظومة األمم املتحدة.  ستعزز 
اخلطة التماسك والتآزر في مجاالت رئيسية تتعلق بتنمية الشباب، 
 (1995( للشباب  العاملي  العمل  برنامج  لتنفيذ  طريقة  وستشكل 
 (2012( املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلمسي  العمل  برنامج  وجوانب 
وقدرات  واليات وخبرات  وتعتمد هذه اخلطة على  بالشباب.   املتعلقة 
من  القوة  مواطن  مجمعة  املتحدة،  األمم  ملنظومة  الفردية  الكيانات 

منظومة األمم املتحدة بأكملها ومعززة العمل البرمجي املشترك.

شبكة النهوض بالشباب املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة، ‘االحتاد من أجل التنمية‘،   60
كانون األول/ديسمبر 2013.

الشباب  املتحدة بشأن  األمم  العمل على نطاق منظومة  وتركز خطة 
على اجملاالت املواضيعية اخلمسة التالية:

حماية احلقوق واملشاركة املدنية؛ �
اإلدماج السياسي؛ �
التعليم، مبا فيه التثقيف اجلنسي الشامل؛ و �
الصحة. �

فيها  يعم  التي  األماكن  في  الشباب  لتحسني وضع  العمل  ويطمح 
بني  املساواة  تعميم  ويتم  بالنزاعات.   املتأثرة  األماكن  وفي  السالم 
على  كممكنة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  وتعتبر  اجلنسني 
السياقات  باختالف  الشباب  تعريف  الختالف  ونظراً  اخلطة.  مدى 
القطرية، ميكن تطبيقه أيضاً على شباب تخطوا 24 عاماً )ال سيما 

فيما يتعلق باإلدماج السياسي).

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ويدعم  بانتظام،  أساسي  فريق  يجتمع 
التنسيق وتقدمي التقارير حول اجملالني التاليني:

العمل  � منظمة  تقوده  مواضيعي  )مجال  احلرة  واألعمال  العمالة 
الدولية، مع تعاون نشط لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي(، مواءمة مع 

النتيجة 1 للخطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ و

برنامج  � قيادته  في  يتشارك  مواضيعي  )مجال  السياسي  اإلدماج 
األمم املتحدة اإلمنائي واألمم املتحدة -املوئل(، مواءمة مع النتائج 2 و4 

و6 للخطة االستراتيجية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

مع  للشباب متوائمة كلياً  املتحدة  األمم  برنامج  استراتيجية  أن  كما 
هذه األدوار واملسؤوليات.

تشكل خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب 
املتحدة،  األمم  منظومة  كيانات  بني  التنسيق  لتعزيز  هامة  أداة 
أفضل على  وتنسيقها بشكل  املبادرات  التركيز على  مساعدة على 
واإلقليمية  الوطنية  الشبكات  استحداث  أن  كما  العاملي.  املستوى 
مستوى  إلى  بتنفيذها  وتصل  أهدافها  تبلغ  كي  مهم  ورعايتها 
البرمجة.  وستقدم شبكة النهوض بالشباب املشتركة بني وكاالت 
بشأن التقدم احملرز في تنفيذ اخلطة على  سنوياً  األمم املتحدة تقاريراً 
كافة املستويات.  وللتمكن من قياس التقدم، مت وضع مجموعة من 
املؤشرات.  وسيوضع خط أساس لكل من املؤشرات من خالل التقرير 
استراتيجية  تنفيذ  يساهم  أن  ويتوقع  األولى.   السنة  في  املقدم 
على  العمل  خطة  تنفيذ  في  للشباب  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 

نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن الشباب، والعكس بالعكس.

املشتركة  بالشباب  النهوض  شبكة  دور  حول  املعلومات  من  للمزيد 
أجل  من  ‘االحتاد  بعنوان  املنشور  أنظر  املتحدة،  األمم  وكاالت  بني 

التنمية‘على املوقعني التاليني:

� www.un.org/esa/socdev/documents/youth/un 
ianyd.pdf

� http://www.unsceb.org/content/youth-swap 
commitments-and-measures

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/un-ianyd.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/un-ianyd.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/un-ianyd.pdf
http://www.unsceb.org/content/youth-swap-commitments-and-measures
http://www.unsceb.org/content/youth-swap-commitments-and-measures
http://www.unsceb.org/content/youth-swap-commitments-and-measures
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