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 للتعاون والحوار. جميع الحقوق محفوظة من طرف سيسرك ومنتدى شباب املؤتمر اإلسالمي 

تم اعتماد معايير عالية خالل مرحلتي املعالجة والتحضير من طرف سيسرك ومنتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون 

والحوار، وذلك بغرض تحقيق أقص ى حد من الدقة في البيانات التي يشملها هذا العمل. التسميات املستخدمة في هذا 

إليها في أي فقرة توضيحية أو على أي شكل من األشكال الواردة فيه ال تعبر بأي حال عن املطبوع وباقي املعلومات املشار 

رأي سيسرك أو منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار بشأن الوضع القانوني ألي مكون كان. كما تخلي 

عروضة في هذا املنشور. كما أن املؤسستان مسؤوليتهما عما قد يترتب من جدل سياس ي بشأن البيانات واملعلومات امل

الحدود واألسماء التي تظهر على الخرائط املستعملة في هذا املنشور ال تنطوي على إقرار أو قبول رسمي من طرف 

 سيسرك أو منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار.
 

ه الحقوق وبحكم تشجيع سيسرك تخضع املادة املقدمة في هذه الطبعة لقانون حقوق الطبع و النشر. وبموجب هذ

على نشر مطبوعاته خدمة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يعطى سيسرك ومنتدى شباب املؤتمر 

اإلسالمي للتعاون والحوار اإلذن بعرض ونسخ وتحميل وطباعة املواد املعروضة على أن ال يتم إعادة استخدامها 

 ألغراض تجارية في أي ظرف كان.
 

ول على اإلذن بإعادة إنتاج أو إعادة طبع أي جزء من هذا املنشور، يرجى إرسال طلب يشمل جميع املعلومات للحص

 لدائرة النشر على العنوان:

No: 9, Diplomatik Site, 06450 Oran, Ankara –Turkey. 

 وان أعاله.يرجى إرسال كل االستفسارات املتعلقة بالحقوق والتراخيص لدائرة النشر بسيسرك عبر العن
 

 0-59-6427-975-978 الرقم الدولي املعياري للكتاب )ردمك(:

 تم تصميم الغالف من قبل السيد سفاش بهليفان، دائرة النشر، سيسرك.

research@sesric.orgاملعلومات، يرجى االتصال بدائرة األبحاث عبر البريد اإللكتروني:  ملزيد من 

 وتقديرشكر 

تم إعداد هذا التقرير من طرف فريق مشترك يضم باحثين من سيسرك ومنتدى شباب املؤتمر اإلسالمي 

للتعاون والحوار وتضمن كال من نيسليهان تشيفيك وجيم تينتين وصالحة بشرى باركجين وآدم عطاء هللا 

م املساعد والقائم بأعمال بنسعيد. كما أجري العمل تحت اإلشراف العام للسيد نبيل دبور، املدير العا

مدير دائرة األبحاث في سيسرك، والسيد عبد هللا منافي موتوالو، املدير العام لسياسات الشباب والتعليم 

والتدريب بمنتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار اللذين أدليا بتعليقاتهما ومالحظاتهما القيمة في 

 إطار إنجاز هذا التقرير.
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 ديباجة

تحديات مختلفة في سعيها املتواصل في الوقت الذي قد تواجه فيه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

لتحقيق التنمية والنمو واالستدامة، يعتبر موضوع الشباب الخيط الرفيع الذي يربطها جميعا بغض النظر عن وضعها 

الجغرافي أو االقتصادي.  ويمثل الشباب، تقريبا في كل مسألة ذات أهمية لها أثر مباشر على وظيفة الدول وتنميتها 

سم املشترك في كل الجوانب باعتبارهم قدرة بشرية وابتكارية غير مطبقة، أو بعبارة أخرى كمحركات بشكل فعال، القا

قوية للنمو والدينامية واملشاركة املدنية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن تعزيز دور وقدرات شبابنا ال تعتبر مسألة عدالة 

 تنا.وحكامة جيدة فحسب بل ضرورة استراتيجية ملستقبل وازدهار أم

واألمر ينطبق بشكل خاص على منطقة منظمة التعاون اإلسالمي التي تزخر بتركيز عال للفئات الشابة باملقارنة مع باقي 

املناطق في العالم، الش يء الذي يمكنها من مزايا غير مسبوقة في الصناعة واالبتكار والنمو شريطة استغالل امكانياتها 

، البد من تقييم وضع الشباب في جميع الدول األعضاء في املنظمة، ليس فقط املتاحة بحكمة. ولتحقيق هذه الغاية

من أجل تقييم وضعهم بل لتحديد سبل للتآزر والتعاون الفعال فيما بين الدول األعضاء بشأن قضايا الشباب وخلق 

وقت الذي تعمل فيه مسارات لذلك، وبالتالي توفير قوة دفع الستثمارات ضخمة في أجيال املستقبل والحاضر. وفي ال

على معالجة التحديات التي تواجهها هذه الدول، يجب علينا أن نسعى إلى تزويد شبابنا بمجموعة من األدوات املعرفية 

وتعزيز مستويات فهمهم للقضايا  وخلق الفرص ليس فقط للتعامل مع الصعوبات القائمة في الوقت الحاضر، وإنما 

تراتيجية املستقبلية واالستعداد لها وفقا لذلك. وبهذه الروح، فإن الحاجة إلى زرع أيضا للتطرق املبكر للمسائل االس

مدى أهمية التضامن اإلسالمي في نفوس األجيال الشابة وإطالعهم على ثقافات االبتكار والواجب املدني والتعاون 

 والتبصر ملن األمور الضرورية.

لوب لتثقيف شبابنا وإشراكهم في وقتنا الحاضر، وذلك من خالل ولذلك فإن هذا التقرير مهم للغاية لفهم ما هو مط

تقديم سياسات فعالة واإلرشاد املستبصر وإبراز أهمية املشاركة السياسية للشباب وريادة األعمال والتمكين. وفي هذا 

درته املتمثلة في الصدد، يتعين التوجه بالشكر والتقدير إلى منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار على مبا

إعداد هذا التقرير. وباإلضافة إلى ذلك، أود أن أعرب عن شكري الجزيل لسيسرك ومنتدى شباب املؤتمر اإلسالمي 

للتعاون والحوار على ما أبدياه من نتائج ممتازة كأول تقرير من نوعه خالل فترة رئاسة تركيا اعتبارا من املؤتمر 

لرياضة. وكلي يقين بأن هذا التقرير سيكون بمثابة حجر الزاوية بالنسبة لشباب اإلسالمي الثالث لوزراء الشباب وا

 منظمة التعاون اإلسالمي وغيرهم.

ولبلوغ هذه الغاية، قد يكون من الحتمي أكثر من أي وقت مض ى أن ننهض بشبابنا ونوجههم في هذه األوقات املضطربة 

سف الذي نتشاطره، وأكثر تجذرا في قيم التصميم لضمان مستقبل مشرق يبعث على األمل عكس الحاضر املؤ 

الدؤوب والتفاني الراسخ واملسؤولية االجتماعية الثابتة.  وسيتطلب هذا املسعى الرئيس ي توحيد جهود وطاقات جميع 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومختلف أصحاب املصلحة، وجعلها أكثر أهمية من  كل ما قد نتحمل 

وأكثر ضرورة من كل ما نستطيع كسبه. وأعتقد أن هذا التقرير سيكون ذا فائدة عظيمة في توجيه اهتماماتنا خسارته، 

وأولوياتنا وجهودنا املشتركة، وهو ال يشكل سوى انطالقة ملسيرة طويلة املدى ال يمكن أن تتوقف إال بتحقيق االزدهار 

 والتقدم املرجو في الدول األعضاء األشقاء ولشعوبها.

 د. عثمان أشكين باك

 وزير الشباب والرياضة التركي
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 ديباجة

الشباب إمكانية ديمغرافية بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كونهم يتيحون فرصا هائلة يمثل 

املتزايد  للنهوض بالتنمية وتحقيق مستويات جيدة من الرفاه، كما أنهم في اآلن ذاته يشكلون تحديات كبيرة. ومع الزخم

للصراعات واملصاعب االقتصادية، ينبغي أن يمثل الشباب حافزا جريئا وعامال رئيسيا في معالجة التحديات الكامنة في 

 مختلف املجاالت بناء على العمل االستراتيجي.

أهمية إن مسألة تلبية احتياجات الشباب ودراسة الظروف التي يواجهونها ليست ضرورية فحسب، بل تكتس ي أيضا 

استراتيجية ملستقبل العالم اإلسالمي. وهناك حاجة إلى فهم عميق والتفكير الجيد في اإلمكانيات التي يمثلها الشباب 

 أثناء العمل العاجل على معالجة التحديات الراهنة التي يواجهونها.

صعيدين الوطني والدولي لن إنه ملن الضروري التأكيد على أن تمكين الشباب من خالل منابر صنع قرار حصرية على ال

يسهم فقط في االستفادة من إمكاناتهم، بل سيزيد كذلك من تعزيز أواصر العمل الجماعي وروح التضامن اإلسالمي في 

 مجاالت مختلفة.

وتتناول هذه الدراسة الهامة التي أعدها بشكل مشترك كل من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية 

لدول اإلسالمية ومنتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار نهجا بناء وهناك حاجة ماسة إليه ملعالجة والتدريب ل

 التحديات التي يواجهها الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ات والسوق، وتعزيز روح ويقدم التقرير حالة مدعومة برؤى قابلة للتنفيذ في مجال السياسات لسد الفجوات بين املهار 

املبادرة لدى الشباب، فضال عن تطوير آليات لالنخراط في العمل السياس ي واملدني. كما أنه يدعو إلى االهتمام باآلثار 

الصحية والصحة النفسية والتغيرات الثقافية واالجتماعية على الشباب. وبحكم التعقد الذي تعكسه هذه 

 ياسات تكيفية ومتعددة الجوانب.التحديات، يلزم اتخاذ إجراءات وس

وتتزامن كتابة هذا التقرير مع التحديات الخطيرة التي يطرحها تصاعد الراديكالية والتطرف العنيف الذي يجد طريقه 

مع األسف نحو استهداف فئات الشباب الضعيفة التي تفتقر للتعليم الجيد والواقعة في براثن البطالة والتهميش 

ع يجعل منظمتنا وجها لوجه أمام تحديات ضخمة تتطلب جهودا مشتركة هائلة من جميع والحرمان. وهذا الوض

أصحاب املصلحة املعنيين:  الدول األعضاء واألمانة العامة وجميع املؤسسات ذات الصلة والشركاء اآلخرين. ويحدد 

ا ذات الصلة جهودا كبيرة، بما التقرير خطوات بناءة أخرى للمض ي قدما. كما بذلت األمانة العامة للمنظمة ومؤسساته

في ذلك عقد ثالثة مؤتمرات وزارية بشأن الشباب. وستواصل املنظمة بذل كل جهد ممكن ملعالجة التحديات التي 

 يواجهها الشباب.

كلي آمال بأن يسهم هذا التقرير في إذكاء الوعي في أوساط صانعي القرار في الدول األعضاء بخصوص ضرورة ضمان أن 

وع الشباب على رأس قائمة جداول أعمال السياسات العامة حتى يتسنى لنا تحقيق تحول إيجابي حيوي في يكون موض

 (.OIC-2025دولنا األعضاء وتحقيق أهداف برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي )

 د. يوسف بن أحمد العثيمين

 األمين العام

 منظمة التعاون اإلسالمي
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 ديباجة

أهم القرارات املنبثقة عن املؤتمر اإلسالمي الثالث لوزراء الشباب والرياضة املنعقد في مدينة إسطنبول إن من بين 

هي الوالية التي أسندت إلى منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار ومركز  2016أكتوبر  07-05التركية في تاريخ 

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، وكالهما مؤسستين إحداهما منتمية 

ير الخاص بـ "وضع الشباب في واألخرى جهاز متفرع، على التوالي، ضمن منظومة منظمة التعاون اإلسالمي، إلعداد التقر 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

مليار من  1.75والحاجة إلى تقرير يعرض تقييما شامال لوضع الشباب في العالم اإلسالمي نابعة من أنه من أصل حوالي 

هم يعيشون في الدول % من28.5مليون أو  500( على الصعيد العالمي هناك قرابة 29-15الشباب )الفئة العمرية 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وهذا رقم كبير جدا، الش يء الذي يجعل التقرير يتبع نهجا شامال في تحليل وضع 

الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ففي سياق التغيرات الثقافية املتسارعة الناتجة عن العوملة 

جديدة على املستوى العالمي، تبرز أمام الشباب تحديات وآفاق جديدة. وفي هذا  وبخاصة انتشار أنماط عيش

الصدد، ال يتوانى منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار في خدمة شباب األمة عن طريق تنفيذ مبادرات مهمة 

للحضارة اإلسالمية، وذلك انطالقا من مبدأ أنه من املفروض أن ينهل الشباب اإلسالمي من جذور التراث الغني 

بالتزامن مع برامج تعليمية متميزة حتى يصيروا مواطنين عامليين ناجحين ويغمرهم التفاؤل والرغبة في البناء 

 واإلحساس باملسؤولية تجاه األمة واإلنسانية جمعاء.

االجتماعية القائمة  ويعكس تقرير وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الضغوط والتحديات

ذات اآلثار الكبيرة على السياسات واالقتصاد واملجتمع ككل على مدى السنوات القادمة. ويعتبر دور تكنولوجيات 

املعلومات الجديدة ووسائل التواصل االجتماعي في إشراك الشباب ومشاركتهم وتنميتهم واحدا من نقاط االهتمام 

في الدول األعضاء في املنظمة مرتبطون بشبكات التواصل أكثر من أي وقت  الرئيسية. فعلى الرغم من أن الشباب

مض ى، إال أنهم مايزالون يعانون من الحرمان مقارنة بوضع الشباب في املجموعات األخرى نتيجة محدودية االنخراط 

 التعليم. في املشاركة اإلقليمية والعاملية والفرص التي تتراوح بين االبتكار التكنولوجي والحصول على

هناك بطبيعة الحال فرص عديدة للتغيير اإليجابي والتي ينبغي أن تكون قائمة على جهود صناع السياسات لتيسير  

مشاركة الشباب وتشجيعهم على االنخراط في العمل التطوعي في مجال القضايا الدولية واإلقليمية وفي منظمة 

لمشاركة في عمليات التبادل مع أقرانهم من مناطق أخرى في التعاون اإلسالمي. ينبغي خلق فرص جديدة للشباب ل

املنظمة وخارجها. ويعتبر القراران الصادران عن املؤتمر اإلسالمي الثالث لوزراء الشباب والرياضة املتمثلين في إنشاء 

، ما (JYAP) اباستراتيجية شاملة خاصة بشباب منظمة التعاون اإلسالمي واعتماد خطة العمل املشتركة املعنية بالشب

يمثل والدة إطار جديد للسياسة املنسقة للشباب بالنسبة لدول املنظمة، بمثابة خارطتي طريق لتحقيق تنمية شاملة 

للشباب املسلم. وفي هذا اإلطار، فإن منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار، بصفته األمانة العامة للمؤتمر 

ضة ولخطة العمل املشتركة املعنية بالشباب، مستعد ليكون بمثابة األداة الرئيسية التي اإلسالمي لوزراء الشباب والريا

توفر للمواطنين الشباب فرصا جديدة للمشاركة في صنع القرار على الصعيد العالمي واإلقليمي، والنقاش العام، 

مشاركة الشباب، والسالم، وصنع السياسات، وال سيما فيما يتعلق بالخطاب بشأن أهداف التنمية املستدامة، و 

 وحقوق اإلنسان، واالبتكار، والحوار بين الثقافات.

ولتحقيق هذا التحول اإليجابي، يتعين على املسؤولين في العالم اإلسالمي إيالء األولوية لسياسات الشباب املستنيرة  

من الدول األعضاء في إعداد هذا التي ترمي إلى إشراك الشباب بشكل إيجابي. وفي الوقت الذي نقدر فيه مساهمة عدد 



 

 

iv 

التقرير، فإننا نتطلع في اآلن ذاته إلى الجهود الضخمة التي بذلها كل من منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون 

والحوار وسيسرك املتمثلة في مضمون هذا التقرير، وال سيما التوصيات املتعلقة بالسياسات الواردة فيه، لتوفير 

واملبادئ التوجيهية الالزمة لضمان قدر أكبر من املعرفة والتقدير للقضايا املطروحة من قبل  املعلومات املطلوبة

أصحاب املصلحة املعنيين، بما في ذلك صناع السياسات الوطنيين والدوليين، ومؤسسات املجتمع املدني املعنية 

 وخارجها.بالشباب، والناشطين الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

كلنا أمل بأن يرقى هذا التقرير ملستوى تطلعاتنا املتمثلة في أن يكون مصدرا قيما يشمل كل ما يمكن عمله لصالح  

الشباب على أمل أن ننعم بعالم إسالمي أفضل وأكثر تمكينا تسود فيه روح التحدي واالستعداد ملواجهة التحديات 

 لى فرص جديدة لصالح الجميع.الفورية والطويلة األمد الصعبة وتحويلها إ

 

 السفير إلشاد إسكندروف

 رئيس

 منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي

 للتعاون والحوار
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 ديباجة

 
ً
اتنا في مجتمع من الجهات الفاعلةليس فقط إن االستدامة، بحكم تعريفها، هي سباق طويل األجل يتطلب التزاما

األجيال القادمة. فالشباب هم املحور الذي سيتحمل مسؤولية الحفاظ على السعي الوطني  املعاصرة وإنما أيضا من

 الحاضر وصل بين  لشباب جسر ات الوطنية املعنية باياسسالوفي ضوء ذلك، تشكل  نحو النمو االقتصادي واالجتماعي.

 .ها وتحدد معاملهتخبر فيما إذا كانت الدولة تستثمر في مستقبل، كونها املستقبلو 

الدول األعضاء في  لها وزنها في ساحة السياسات العامة فيالشباب كفئة اجتماعية  برز ومع مطلع األلفية الجديدة  

 يعد أمرا التطور  ذاهمنظمة التعاون اإلسالمي، و 
ً
 و إيجابيا

ً
ودافعا بالتنمية لألمام سعيا لالعتراف بالدور مشجعا

في العديد من إلى الشباب ما تزال هناك نظرة حتى وقت قريب، لكن  مستقبل مجتمعاتهم. رسمشباب في الفعال لل

الشباب  تزايد أعداد يعتبر سبيل املثال، فعلى  .باعتبارهم مجرد مصدر قلق الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

على أنهم ضحايا معرضون للوقوع فريسة لأليديولوجيات السياسية املتطرفة،  يهمُينظر إل أو  قنبلة ديمغرافية موقوتة

 عن 
ً
ومع ذلك،  الثقافي ثم إلى تعاطي املخدرات. ، من العمل اإلجرامي إلى التحللةاملنحرف اتالسلوكالخوض في فضال

 .مغايرةلشباب األلفي املسلم صورة قدم اي

محرك النمو  بمثابةأن الشباب  يالحظومع ذلك،  مصدر قلق ديموغرافي وبشري. يعتبر صحيح أن زيادة عدد الشباب 

بقدرة فائقة على صياغة استجابات مبتكرة وقوية للمشاكل القديمة وتطويع التكنولوجيات  نظرا لتمتعهم االقتصادي

 أن الشباب معرضون  الجديدة. ويصح القول 
ً
م عنصر جد أيديولوجيات مقيتة، إال أنه لالستقطاب من طرفأيضا

 مبتدعةالتطوع وتنظيم املشاريع االجتماعية بطرق ما يقدمون لها من خدمات املجتمعات املحلية من خالل  فعال في

 في وضع فريد من ، ةاملنحرف اتأكثر عرضة للوقوع ضحية السلوكيبدو أن الشباب وقد وموجهة وفعالة. 
ً
ولكنهم أيضا

 ة والثقافية القيمة في املستقبل.على القيم الديني س الوقت الحفاظنوعه لتحقيق التغيير االجتماعي والثقافي وفي نف

على القيم  وأوصياء ينُمصلح مهذا املوقف الفريد الذي يجعل منهبشريحة اجتماعية أخرى غير الشباب وال تتمتع أية 

يجعل منهم  في إطاراملعنية بالشباب الوطنية وضع السياسات يجب  ال  إلى أنه هذا. ويشير كل سواء على حد املتجذرة

 جهود مضاعفة لتسخير إمكاناتهمثروة فريدة وجب بذل  الشباب رسمها بما يجعل منينبغي ، وإنما للدول  مصدر قلق

 .واالستفادة منهم في نهاية املطاف

بهدف اإلسهام في الجهود  املنحىهذا يصب في ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" عالشباب في الدول األ  وضع" إن تقرير

 من إمكانات الشباب في مجتمعاتهم.التي يبذلها صانعي السياسات في الدول األعضاء في املنظمة من أجل االستفادة 

االت مثل االقتصاد والسياسة وفي هذا الصدد، يتناول التقرير ويقيم التحديات التي يواجهها الشباب في مختلف املج

كما ُيؤكد هذا التقرير، الذي أعده  للتنفيذ من قبل صانعي السياسات. والتعليم والصحة والثقافة ويقترح رؤى قابلة

ف به من قبل الدورة الثالثة  ملؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار سيسرك بالتعاون مع منتدى شباب ا ِّ
 
ل
ُ
على النحو الذي ك

، على أن أداء وقدرة الشباب 2016سطنبول في أكتوبر إء الشباب والرياضة، الذي عقد في للمؤتمر اإلسالمي لوزرا
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االستدامة الثقافية واالقتصادية سيعتمد إلى حد كبير على مدى قدرة واضعي السياسات اليوم  كعنصر من عناصر 

 .الراهنة واملستقبليةصدي للتحديات على الت

في بلدان منظمة التعاون  أداء السياسات املتعلقة بالشبابمؤشر "تم وضع وكأول مبادرة من نوعها، وفي هذا السياق، 

يمكن القيام به وما ينبغي الشباب وما  التي تخصتعامل الدول األعضاء مع القضايا  نجاعة لتقييم مدى "اإلسالمي

هدفها النهائي بغية تحقيق منظمة التعاون اإلسالمي  في نطاقز التعاون يأداة عملية من شأنها تعز  املؤشر يعتبر و عمله. 

، كمرحلة ؤشرامل طبيقالتقرير، تم ت ملحقوكما هو مبين في  اب في كل دولة من الدول األعضاء.في تمكين الشباملتمثل 

الدول األعضاء التي ردت على االستبيان بعد أن تم تعميمه على جميع الدول األعضاء. وبدعم من  على بعض تجريبية،

صيغة الدول األعضاء من خالل توفير البیانات واملعلومات الضروریة واملطلوبة، نأمل أن نتمكن من التوصل إلى 

 .في اإلصدارات املستقبلية للتقريرمؤشر مكتملة لل

 

 كوالكليكاياالسفير موس ى 

 املدير العام

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية 

 واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(
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 مقدمة  .1

 

يتناول هذا التقرير بالتحليل والدراسة وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

( 1وأول ما يتطرق إليه هو  أبرز التحديات التي تقف عقبة أمام رفاه الشباب واآلفاق املتعلقة بذلك: 

( املشاركة السياسية 4( الصحة والصحة النفسية؛ 3( العمالة وريادة األعمال؛ 2التعليم والتدريب؛ 

 ( التغير الثقافي والقيمي.  5واملدنية؛ 

ولدراسة نتائج التعليم في أوساط الشباب، يستعرض التقرير املؤشرات الرئيسية مثل معدالت إملام 

 الشباب بالقراءة والكتابة، ومعدالت االلتحاق باملدارس الثانوية، وحراك الطالب على املستوى الدولي.

لة، فإن التقرير يتناول بالدراسة مواضيع من قبيل معدالت العمالة والبطالة وبخصوص العما

 واالنتقال إلى سوق الشغل مع إيالء اهتمام ملوضوع التفاوت بين الجنسين في أوساط الشباب. 

دينامية  بيئات عامةازدهار في وجه أما بالنسبة لريادة العمال، يحدد التقرير أهم العقبات التي تقف 

 ومحفزة، فضال عن إشراك الشباب في أنشطة تنظيم املشاريع.  

ولترسيخ فهم عام للوضع الصحي للشباب، يلقي التقرير نظرة على القضايا ذات الصلة بالصحة 

اإلنجابية، وإدمان املواد املخدرة، والتبعية التكنولوجية، والصحة النفسية، مع التركيز على الصحة 

 في املناطق التي تشهد نزاعات.النفسية للشباب 

كما يغطي التقرير أيضا بعض املؤشرات السياسية الرئيسية مثل سن االقتراع، ومحو األمية  

والتوعية السياسيتين، واإلدماج االجتماعي للشباب، والشباب والراديكالية، والنزاعات، واإلصالح 

 ي تواجهها فئة الشباب.املؤسساتي، وذلك لتسليط الضوء على التحديات السياسية الت

رات التي تطرأ على مستوى  ويناقش التقرير كذلك آثار العوملة على الشباب من خالل دراسة التغي 

 القيم واملواقف لدى الشباب، خاصة فيما يتعلق بالدين واألسرة، وفجوة القيم بين األجيال. 

ومقترحات يمكن تطبيقها على وبعد التحليل واملناقشة لكل من هذه العناصر، يعرض التقرير رؤى 

أرض الواقع، وذلك استنادا إلى بيانات كمية ودراسات حالة نوعية وأحدث األدبيات في املجاالت 

 االجتماعية والعلمية واالقتصادية.



  مقدمة 

 

4 

وفي األخير، يخلص التقرير إلى أن صناع السياسات في مساعيهم الرامية إلى النهوض بالنتائج املتعلقة 

ورهم يواجهون صعوبات متعلقة بالسياسات. وبعبارة أدق يمكن القول بأن عملية بتنمية الشباب بد

وضع السياسات صارت بدورها محط تحد  وجب الوقوف عليه ومعالجته، وهذا ما يستلزم مراجعة 

ق لحد اآلن وما نجح وما هو ناقص.  لكن  شاملة ألطر السياسات املتعلقة بالشباب القائمة:  ما تحق 

ن مراجعة على هذا النحو ليست سهلة املنال ملا هنالك من نقص في البيانات املتعلقة اإلشكال هو أ

 بأطر سياسات بعض الدول األعضاء.

لتطوير مؤشر لتقييم سياسات  من نوعها، وهي األولى، محاولة ولسد هذه الثغرة، يطرح هذا التقرير 

التعاون اإلسالمي"، وهو بمثابة منظمة دول "مؤشر أداء السياسات املتعلقة بالشباب في  :الشباب

نموذج أولي من املمكن أن تطرأ عليه تغييرات وتحسينات كلما اقتض ى األمر ذلك، ومن شأنه أن 

 يسهم في رسم الجوانب العامة والرئيسية منها لألطر الوطنية املتعلقة بالشباب.

موحدة ومشتركة، والتي سيشكل هذا املؤشر عامال داعما للدول األعضاء في عملية تطويرها لصيغة و 

يمكن من خاللها للكفاءات الوطنية من خبراء وصانعي السياسات ومؤسسات املنظمة ذات الصلة 

اإلمساك بزمام السياسات املتعلقة بالشباب وسبل تحسينها على نحو متسق. بهذا سيكون مؤشر أداء 

نوعه خاصا باملنظمة، وهو السياسات املتعلقة بالشباب في منظمة التعاون اإلسالمي أول مؤشر من 

كما  وفعالية فيما بين الدول األعضاء.األمر الذي سيفسح املجال أمام فرص تعاون بيني أكثر منهجية 

ومتجردة وموضوعية، بدال من االعتماد على مؤشرات  مبتكرةأن هذا املؤشر سيوفر أداة تقييم 

املصادر املفتوحة التي غالبا ما تشوبها نواقص من حيث مراعاة بعض السياقات الثقافية أو تحيزات 

 معيارية.
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أبرز تحديات الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:   .2

 املؤشرات االقتصادية والسياسية والثقافية والصحية
 

تسلط هذه الفقرة الضوء على أبرز التحديات التي يواجهها الشباب واآلفاق املتاحة أمامهم في الدول 

( العمالة وريادة 2( التعليم والتدريب، 1منظمة التعاون اإلسالمي في املجاالت التالية: األعضاء في 

 ( الصحة والصحة النفسية.5( املشاركة السياسية واملدنية، 4( التغير الثقافي والقيمي، 3األعمال، 

ثر وبعد تقديم التقرير لنظرة شاملة عن وضع الشباب وتحديد التحديات املعيقة لرفاههم األك

شيوعا، فهو أيضا يعرض رؤى وتوصيات سياساتية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لكل بعد على 

حدة. ويعتمد التقرير في ذلك على بيانات كمية ودراسات حالة نوعية وأحدث األدبيات في املجاالت 

 االجتماعية والعلمية واالقتصادية.

 التعليم والتدريب  1.2

االستثمارات الوطنية في الشباب التي يمكن القيام بها.  وبحكم أن يعد التعليم واحدا من أهم 

الشباب قوة بوسعها رسم معالم مستقبل املجتمعات، فإن للتعليم دور محوري في تحديد مسار 

التنمية فيها. ومن املسلم به عموما هو أن اإلقبال على االستثمار في التعليم والقيام بمشاريع بحثية 

على مستوى مختلف املؤسسات الوطنية أمرين ال غنى عنهما لتنمية الشباب  تراعي عنصر الجودة

وإدماجهم، وهذا ما سيسهم بدوره بشكل جوهري في تحقيق نمو اقتصادي بمستويات مهمة 

والتقليص من حدة الفقر وعدم املساواة. ومما ال يدع مجاال للشك هو أن املجتمعات ذات الشباب 

ي الغالب في منأى عن مظاهر العنف وعدم االستقرار. كما يساهم التعليم املتعلم تعليما جيدا تكون ف

 في إفالت الشباب من براثن الفقر والنهوض بمستواهم املعيش ي في اآلن ذاته.

إن جودة التعليم وطول مدته عنصرين مهمين بالنسبة لتنمية الشباب. ومع ذلك تشهد عدة بقاع في 

ألعضاء في املنظمة، انتشار حاالت انقطاع الشباب عن املدرسة العالم، بما في ذلك عدد من الدول ا

دون اكتسابهم للمعرفة واملهارات الالزمة التي تخول لهم أن يعيشوا حياة تتسم باإلنتاجية والسالمة 

الصحية وتحقيق سبل العيش املستدامة. لذلك فإن هشاشة جودة التعليم تهدد مستقبل ماليين 

 منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.األطفال والشباب في ربوع 
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 اتجاهات التعليم في أوساط الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي   1.1.2

إن ضعف مستويات التعليم وقلة املهارات الالزمة في أوساط الشباب عنصران يجعالن من إيجاد 

الطويلة األمد في صفوفهم قد فرص عمل في سوق الشغل أمرا صعب املنال، وبالتالي فإن البطالة 

ة في املجتمعات املتأثرة، وذلك من قبيل إقصاء الشباب واستفحال  تفض ي إلى مشاكل اجتماعية جم 

مظاهر االنحراف والراديكالية والتطرف العنيف والتعاطي املفرط للمخدرات، هذا إلى جانب 

 انعكاساتها على التنمية االقتصادية والقدرات اإلنتاجية.

 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة 1.1.1.2

وفقا ألحدث البيانات املتاحة، فإن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف الشباب في منظمة 

التعاون اإلسالمي تعد أفضل نسبيا باملقارن مع نظيراتها في أوساط الراشدين. ومع ذلك يبقى متوسط 

ول النامية غير هذه املعدالت في هذه الدول بالنسبة للشباب منخفضة عن املتوسطات املسجلة في الد

، أسفله(. ففي املتوسط، تبلغ نسبة الشباب 1.2األعضاء في املنظمة وعلى الصعيد العالمي )الشكل 

ين بالقراءة والكتابة  %( ومتوسط الدول 91.0%، وهو رقم أقل بكثير من املتوسط العالمي )85.3امللم 

ة في صفوف اإلناث تفوق نظيراتها %(، إال أن معدالت األمي  93.0النامية غير األعضاء في املنظمة )

بالنسبة للذكور في عدد من البلدان، بحيث أن متوسط الفجوة بين معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة 

%، وهو أكبر من متوسط 4.2%( يبلغ 83.2%( واإلناث منهم )87.4عند فئة الذكور من الشباب )

%(. وتتجلى مظاهر 1.8%( واملتوسط العالمي )0.6الفجوة في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة )

عدم املساواة بين الجنسين في التعليم في ضعف إمكانية االستفادة من بنية تحتية ومواد وبرامج 
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 مركز بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء املصدر:
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تعليمية تراعي مسألة النوع االجتماعي وقلة توافرها، باإلضافة إلى املعدل املرتفع النقطاع الفتيات 

  عن الدراسة. سن التعليم الثانوي اللواتي هن في 

على املستوى القطري، تسجل معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف الشباب نسبة تقل عن و 

% في خمس من الدول األعضاء، بينما تعتبر كل من أوزباكستان وأذربيجان األفضل أداء بهذا 50

%( 99.95) (، وتليهما كل من ليبيا1.2% على التوالي )الشكل 99.96% و100الخصوص بمعدلي 

%، تعد النيجر البلد األدنى أداء في 26.5%(. وبمعدل 99.8%( وكازخستان )99.87وطاجيكستان )

%( وبوركينافاسو 50.2%( وكوت ديفوار )49.4%( ومالي )45.2مجتمع املنظمة، وتليها كل من غينيا )

(52.5.)% 

 بالتعليم العالي( معدل القيد املشاركة في التعليم العالي )إجمالي 2.1.1.2

العالي، بحيث تضاعف هذا إجمالي عدد الطلبة املقيدين في مؤسسات التعليم  2.2يظهر لنا الشكل 

مليون  14.2من  2015و 2000العدد في الدول األعضاء في املنظمة خالل الفترة املمتدة بين عامي 

مليون. وإذا ما قارنا حصة دول املنظمة من اإلجمالي العالمي للطلبة املقيدين في  33.6طالب إلى 

والعالم ككل نجد أنها في تزايد متواصل. فقد التعليم العالي مع الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

% من اإلجمالي العالمي في 16.8بلغت نسبة الطلبة املسجلين في التعليم العالي في الدول األعضاء 

% )وهو تراجع عن 22.2مثلت نسبة دول املنظمة  2015. وفي 2000% في عام 15.3باملقارنة مع  2015

 .بالتعليم الخاصة الدولي البنك وإحصاءات الدولي، للبنك العاملية التنمية مؤشرات بيانات وقاعدة واليونسكو، سيسرك، املصدر:

 القيد بالتعليم العالي معدلإجمالي  :2.2الشكل 
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( من إجمالي عدد طلبة التعليم العالي في الدول النامية غير %24.9وهي  2000النسبة املسجلة في عام 

  األعضاء في املنظمة.

، تمركزت الدول األعضاء 2015% من إجمالي معدالت القيد بالتعليم العالي عام 28.9بمتوسط يبلغ 

% والدول 34.85في املنظمة خلف كل من الدول النامية غير األعضاء في املنظمة املسجلة ملتوسط بلغ 

(. وفي نفس العام، لم تتمكن 3.2% )الشكل 41.7%( واملتوسط العالمي ككل البالغ 70.8املتقدمة )

%، وهذه الدول هي: تركيا وإيران وألبانيا 50.0سوى ست دول أعضاء من تسجيل معدالت تفوق 

واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية السعودية وطاجيكستان. وباملقابل، سجلت كل من 

ا فاسو وموريتانيا وموزمبيق وتركمانستان وأفغانستان وكوت ديفوار وجزر القمر تشاد وبوركين

 %.10معدالت أدنى من 

 حراك الطالب على املستوى الدولي 3.1.1.2

إن الحراك املتزايد للطالب على املستوى الدولي يتيح أمام الشباب فرصة الدراسة في مؤسسات 

ولغات جديدة وتعلمها وتوسيع معرفتهم باملستجدات في مجال تعليمية أجنبية واالطالع على ثقافات 

التكنولوجيا، إضافة إلى اكتساب أصدقاء من بلدان أخرى. وبطبيعة الحال فإن املعارف واملهارات 

املكتسبة غالبا ما تكون قابلة للنقل في طبيعتها، وهذا ما يمكن الطالب الذين يعودون ملؤسساتهم 

الدراسة بالخارج من جلب معلومات ومعارف جديدة من شأنها أن تكون  ولبلدانهم بعد إكمال فترة

ذات أثر إيجابي على املحصول التعليمي في املؤسسات الوطنية لهذه الدول. ومما ال شك فيه أيضا هو 

 .بالتعليم الخاصة الدولي البنك وإحصاءات الدولي، للبنك العاملية التنمية مؤشرات بيانات وقاعدة واليونسكو، سيسرك، املصدر:
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 .لإلحصاء اليونسكو معهد بيانات قاعدة املصدر:

إجمالي طلبة التعليم العالي املتجهين للدراسة في الخارج، جميع الدول، كال الجنسين  :4.2الشكل 
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أن السياسات الوطنية والعوامل املؤسسية تتدخل بدورها لتحسم في مستوى االستفادة من حراك 

 الدولي.الطالب على املستوى 

ويسجل عدد الطالب املتابعين لدراستهم في الخارج تزايدا متواصال، وهذا ال يعزى فقط الرتفاع 

الطلب على التعليم الجيد، وإنما أيضا لحجم املنافسة بين مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء 

ملنح الدراسية، وهما العالم الستقطاب أفضل وأملع األدمغة. واالعتراف الدولي باملؤهالت وتوافر ا

 عامالن يفسران الطلب من كال الجانبين، يعتبران الدافعين الرئيسيين وراء حراك الطالب.

الحراك في اتجاه الخارج هو حصة الطالب الذين يتابعون دراستهم بالخارج من إجمالي الطالب معدل 

، فإن عدد الطالب من دول املنظمة، كما هو 4.2املقيدين داخل البلد. وكما هو مبين في الشكل 

سجل  الشأن بالنسبة ملناطق أخرى من العالم، املتوجهين للدراسة بالخارج في مسالك التعليم العالي

وهو  2015مليون في عام  1.1، بحيث بلغ 2015و 2000تزايدا متواصال خالل الفترة املمتدة بين عامي 

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الدول ارنة مع بداية األلفية الثانية. ما يمثل حوالي ضعف العدد مق

الل نفس الفترة % خ28لى % إ24األعضاء في املنظمة من إجمالي حراك الطالب في اتجاه الخارج من 

ومن األسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة الكبيرة هناك تزايد عدد الشباب وارتفاع معدالت  الزمنية.

النمو االقتصادي في الدول األعضاء، الش يء الذي أتاح فرصا أمام الطلبة ملتابعة تعليمهم في 

  مؤسسات تعليمية دولية.
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 توصيات سياساتية 2.1.2

جازات التي حققتها دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم على مدى بصرف النظر عن اإلن

%(، هذا 14.7نسبة األمية في صفوف الشباب في هذه الدول مرتفعة ) تبقىالعقود القليلة املاضية، 

باإلضافة إلى كون الفئة املشكلة لهذه النسبة تكاد تفتقر إلى املهارات األساسية في القراءة والحساب، 

. ومع ارتفاع يبقى بدوره ضعيفا احتمال حصولهم على فرص عمل الئقة ومستدامة فإنالتالي وب

نسبة الشباب دون حتى املستوى االبتدائي من التعليم، قد تشكل املستويات املرتفعة للعطالة في 

أوساط الشباب مصدر خطر على االندماج والتماسك واالستقرار في املجتمع. والشباب الذين 

ينقطعون عن املدرسة في سن مبكرة يكونون مهددين أكثر بالوقوع في براثن الفقر ومطاردة شبح 

 البطالة لهم واالنخراط في سلوكات خطيرة.

، على سبيل املثال ال ومن بينهافي الواقع هناك أسباب عدة تدفع بالشباب لالنقطاع عن الدراسة، 

النوع االجتماعي واإلعاقات والصراعات والحروب. املتعلقة ب قضاياالحصر، الفقر وضعف الدخل وال

كما أن عائدات التعليم املنخفضة امللحوظة بدورها ال تشجع األفراد ذوي املستوى املتدني من 

التعليم على العودة إلكمال دراستهم. وبحكم أن ثني هؤالء الشباب عن اتخاذ قرار االنقطاع عن 

م تجعلهم يعززون من  ة مع ذلكالدراسة ليس باألمر الهين، يجب باملوازا
 
تطوير سبل بديلة للتعل

مهاراتهم وكفاءاتهم، وذلك دعما لهم في مساعيهم للحصول على فرص عمل أو االنخراط في أي عمل 

 آخر منتج.

في تحسين مدى  ذا أهمية بالغةإن النهوض بجودة التعليم والتدريب على املهارات يلعب دورا 

وعلى الرغم من  لشباب واالقتصادات وأسواق العمل.حتياجات املتغيرة لاستجابة النظام التعليمي لال 

ل أن إتاحة فرص تعليم للجميع في تحسن مستمر في كل أنحاء العالم، إال أنه ال تزال هناك شواغ

فرداءة جودة التعليم تنعكس سلبا على الفئات املحرومة في املجتمع  فيما يتعلق بجودة هذا التعليم.

في مشاركتهم االجتماعية  ال يستحق الذكر ثرا ضئيال على حياتهم، وال تساهم إال بقدر كونها تحدث أ

فضال عن مخرجات سوق العمل، وهذا ما يزيد من تفاقم قضايا عدم املساواة والفقر والتهميش 

 القائمة أصال.

اب جميع مستوياته الحتياجات الشببلذلك يلزم بذل مزيد من الجهود لضمان استجابة التعليم 

ومن الضروري أيضا تحسين جودة ما يقدمه  الحياة االجتماعية واالقتصادية. لتعزيز مشاركتهم في

املدرسون واملؤسسات التعليمية من خالل الرفع من امليزانيات املخصصة لقطاع التعليم في الدول 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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بديال في الحاالت التي ال تقدم فيها  حال ظامية أن تكون ومن ناحية أخرى، يمكن لبرامج التعليم غير الن

نظم التعليم والتدريب املهارات الالزمة للشباب لإلفالت من شبح الفقر والبطالة، ولو كان ذلك 

بالتزامن مع تلقي التعليم الرسمي. وبتوفر مثل هذه البرامج، ويكون ذلك في الغالب عن طريق 

تمع املدني، يمكنها أن تكون عامال مساعدا على سد الفجوة من خالل املنظمات املعنية بالشباب واملج

توفير فرص التعلم وتنمية املهارات، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للفئات املحرومة واملهمشة. 

وباعتبارها مكملة للتعليم الرسمي، فمن شأن مثل هذه املرافق أن تحسن من فرص الشباب لتلبية 

تي تشكل أهم التحديات أمامهم، وبالتالي فإنه من املهم جدا تطوير برامج متطلبات العمل والحياة ال

 خاصة بالتعليم غير النظامي واالستثمار فيها في دول املنظمة من أجل أنظمة تعليم أكثر شمولية.

وبدورها، تلعب برامج التعليم والتدريب الفني واملنهي دورا غاية في األهمية من حيث تزويد الشباب 

ات املطلوبة للحصول على عمل الئق، ومن غير هذا سيكون من الصعب عليهم إيجاد فرص باملهار 

للعمل أو الحفاظ عليها أو الترقية في وظيفة معينة. ومن هنا فإنه من شأن مثل هذه البرامج أن 

تحسن من قدرات الشباب على حل املشاكل والتكيف مع البيئات املتغيرة وكذا مستوى إملامهم 

التعلم مدى الحياة، ستلعب مثل  دعمجيات الحديثة وأنشطة تنظيم املشاريع. وعن طريق بالتكنولو 

هذه البرامج دورا في تعزيز تشغيل الشباب من خالل تمكينهم من اغتنام فرص العمل املباشرة 

 واالنخراط في استكشاف فرص عمل جديدة.

 العمالة وريادة األعمال  2.2

 العمالة  1.2.2

بيئة  لتوفير  من األمور التي ال مناص منهاإن إدماج الشباب في سوق العمل والتعليم وتنمية املهارات 

اجتماعية واقتصادية مزدهرة ومستدامة ومنصفة في جميع أنحاء العالم. ووفقا ملنظمة العمل 

باب ( فإن بطالة الشباب تعد إحدى أكثر القضايا تحديا، بحيث تقدر نسبة الش2016الدولية )

في املائة. ومن ناحية أخرى، تكشف املنظمة  35العاطلين عن العمل على الصعيد العالمي بأكثر من 

( أيضا أن أكثر من ثلث الشباب في العالم النامي يعيشون في فقر مدقع أو معتدل على 2016ذاتها )

 الرغم من توفرهم على عمل.
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 الشباب في سوق العمل واالتجاهات الرئيسية  1.1.2.2

سنة  24و 15يعكس معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة فئة السكان املتراوحة أعمارهم بين 

املنخرطين بفعالية في سوق العمل، سواء من خالل مزاولة عمل محدد أو في طور البحث عنه 

في مؤشرا على الحجم النسبي لليد العاملة املتوفرة والقادرة على املشاركة هذا املعدل بنشاط. يوفر 

  إنتاج السلع والخدمات.

، اتجهت معدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة في منحى تنازلي في 5.2وكما هو مبين في الشكل 

مقارنة  2016% في عام 45.8جميع املجموعات القطرية بحيث انخفض املتوسط العالمي إلى 

اإلسالمي، انخفض املتوسط من . وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون 2000% لعام 53.3بمستوى 

%  في الدول 47.0% إلى 52.7. كما تراجع أيضا من 2016% عام 43.5إلى  2000% املسجل عام 45.9

% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة خالل نفس الفترة. ويمكن 46.6% إلى 56.2املتقدمة ومن 

ايدة للشباب في برامج التعليم الفني واملنهي وطول أن يعزى هذا االتجاه السلبي جزئيا إلى املشاركة املتز 

سنوات التمدرس في املؤسسات التعليمية، فضال عن السياسات الصارمة في سوق العمل التي تمنع 

 تشغيل من هم في سن املراهقة.

وبالنسبة ملعدل مشاركة الشباب من اإلناث في دول املنظمة، فقد انخفض املتوسط من نسبة 

(، ما يجعله أقل بكثير من متوسطات 6.2)الشكل  2017% في عام 31.6إلى  2000% لعام 32.2

 (:P)متوقعة العمل، لسوق  الرئيسية املؤشرات بيانات قاعدة الدولية، العمل منظمة املصدر:

 (2017-2000معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة ) :5.2الشكل 
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مجموعات البلدان األخرى. ومن ناحية أخرى، أظهرت مشاركة الذكور اتجاها تنازليا في جميع 

% في دول 55.1% إلى 59.1املجموعات القطرية خالل الفترة قيد النظر، بحيث تراجعت من معدل 

% في الدول النامية غير 48.2% إلى 55.2% في الدول املتقدمة، ومن 54.1ى % إل64.3املنظمة، و من 

  األعضاء في املنظمة خالل نفس الفترة.

إلى جانب الظروف االقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في نشوء التباينات الكبيرة التي تشهدها دول  

املنظمة من حيث معدالت مشاركة الشباب من اإلناث والذكور، تتدخل أيضا العوامل املؤسسية مثل 

 سين.القيم واألعراف والثقافة كمحددات لها دورها في اتساع فجوة عدم املساواة بين الجن

% خالل 16 يربو عن)يسار( أن بطالة الشباب في دول املنظمة استقرت على معدل  7.2ويظهر الشكل 

، قدر معدل بطالة الشباب في 2016. واعتبارا من عام 2017و  2000الفترة املمتدة بين عامي 

النامية غير  %، بينما في البلدان13.3%، وفي البلدان املتقدمة بنسبة 16مجموعة املنظمة بما يعادل 

 %.12.8% فيما بلغ املتوسط العالمي 11.4األعضاء في املنظمة بنسبة 

 (:P)متوقعة العمل، لسوق  الرئيسية املؤشرات بيانات قاعدة الدولية، العمل منظمة املصدر:

 حسب الجنس معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة :6.2الشكل 
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 2005عام  املسجل% 23.2تراجع معدل مشاركة اإلناث من الشباب في دول املنظمة في متوسطه من 

% في 12.0، بلغ هذا املعدل حوالي 2017(. واعتبارا من عام 8.2)الشكل  2017% في عام 18.2إلى 

% في الدول املتقدمة. أما فيما يتعلق بمعدل بطالة 12.3الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 

في  2017لعام % 15.1إلى  2005% املسجل عام 17.0الذكور من الشباب، فقد انخفض من معدل 

مجموعة بلدان املنظمة، ومع ذلك فهو ال يزال يمثل أعلى معدل باملقارنة مع مجموعات البلدان 

  (.8.2األخرى )الشكل 

 (:P)متوقعة العمل، لسوق  الرئيسية املؤشرات بيانات قاعدة الدولية، العمل منظمة املصدر:

 )يمين( 2016في عام و( )يسار( 2017-2000)الشباب  البطالة في صفوف :7.2الشكل 

6

8

10

12

14

16

18

20

20
00

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

p

 16.0 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء  دول املنظمة

11.4 
13.3 12.8 

الدول النامية  دول املنظمة

غير األعضاء 

 في املنظمة

الدول 

 املتقدمة

 العالم

 (:P)متوقعة العمل، لسوق  الرئيسية املؤشرات بيانات قاعدة الدولية، العمل منظمة املصدر:

 حسب الجنسالشباب بطالة  :8.2الشكل 
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 2016وعلى مستوى كل بلد على حدة، سجلت كل من قطر وبنين أدنى معدالت البطالة في عام 

دالت البطالة بين الشباب في كل من % على التوالي. وفي املقابل، سجلت أعلى مع1.8% و0.7بمعدلي 

 (.9.2% على التوالي )الشكل 43.8% و 48.1% و 50.8عمان وليبيا وغامبيا بمعدالت 

الحصة التي يمثلونها من  10.2موضوع بطالة الشباب، يبين الشكل  العبء الذي يشكلهوإلظهار مدى 

، شكل الشباب العاطلون عن العمل نسبة تفوق نصف 2006إجمالي معدالت البطالة. وحتى سنة 

إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الدول األعضاء في املنظمة. ومنذ ذلك الوقت وهذه النسبة في 

%. ومع 53.4البالغ  2000باملقارنة مع مستواها لعام  2016في  %44.6تراجع متواصل لتصل إلى 

عتبر نسبة عالية جدا مقارنة مع املستويين املسجلين في البلدان النامية غير 
ُ
ذلك، فهي ال تزال ت

 .2016%( خالل عام 23.5%( و البلدان املتقدمة )34.5األعضاء في املنظمة )

وقد تتدخل عدة عوامل لتفسير ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب. وأولها هو أن الشباب يعدون 

أكثر هشاشة في األوقات االقتصادية الصعبة باملقارنة مع الكبار. وانطالقا من فرضية أن أرباب 

ون للقوة العمل يسعون في الغالب إلى تشغيل ذوي الخبرة العملية املسبقة، فإن الشباب الذين ينضم

في موقف ضعف ويواجهون صعوبة في العثور على عمل. أما  يجدون أنفسهمالعاملة للمرة األولى 

العنصر الثاني فهو افتقار معظم الشباب إلى املعلومات املتعلقة بسوق العمل والخبرة في البحث عن 

إحاالت عمل. ومن ناحية أخرى، قد يكون للراشدين إمكانية إيجاد عمل مستقبلي من خالل 

 .العمل لسوق  الرئيسية املؤشرات بيانات قاعدة الدولية، العمل منظمة املصدر:

 (2016البلدان العشر ذات أعلى وأدنى معدالت بطالة الشباب ) :9.2الشكل 
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وتوصيات من أرباب عمل أو زمالء سابقين، كما أن هناك احتمال بأن يكونوا أكثر دراية بنقاط 

االتصال واملؤسسات املناسبة من الفئات الشباب. وإلى جانب هذا، هناك احتمال آخر وهو أن 

الشباب قد ينتظرون وقتا أطول للعثور على عمل يتطابق مع متطلباتهم )منظمة العمل الدولية، 

2006.)  

 انتقال الشباب إلى سوق العمل  2.1.2.2

عادة ما ُيظهر الشباب تعلقا منخفضا بسوق العمل فيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدالت البطالة، ويرجع 

التعليم بدوام كامل، فضال عن رغبتهم في إيجاد عمل الئق يمكن بهذا باألساس إلى التزامهم املستمر 

ن تعتبر بمثابة أن يرضيهم على النحو الذي يطمحون إليه. كما أن إمكانية االعتماد على دعم األبوي

شبكة أمان وهامش أمام الشباب إلدارة املرحلة االنتقالية لسوق الشغل بكل سالسة وسهولة. ومع 

ذلك، فإن توقعاتهم العالية وخبرتهم املحدودة في العمل عادة ما تقلل من فرص انتقالهم من 

 .املرجوة املؤسسات التعليمية إلى سوق العمل بتلك السالسة

هذه األسباب الهامشية، فإن الظروف االقتصادية الكلية هي التي تحدد معالم وبصرف النظر عن 

وضع الشباب في سوق العمل وتتحكم فيه، بحيث تتضاءل فرص العمل املتاحة أمامهم خالل فترات 

الركود االقتصادي مما يؤثر سلبا عليهم بسبب انخفاض مستواهم املهاري ومحدودية خبرتهم في سوق 

تضيق آفاق الشغل في السوق في مجملها، عادة ما يلجأ الشباب إلى تقليص االهتمام وعندما  الشغل.

بل هناك من الشباب  الوقت للتعليم باملقابل،املباشر بهذه السوق واالبتعاد أكثر عنها وإيالء املزيد من 

 (:Pة)متوقع، العمل لسوق  الرئيسية املؤشرات بيانات قاعدة الدولية، العمل منظمة املصدر:

 (2017-2000نسبة الشباب العاطلين عن العمل من إجمالي العاطلين عن العمل ) :10.2 الشكل
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ل الجريمة والتعاطي املفرط للمخدرات كرد فعولوج عالم من قد ينخرط في سلوكات غير مسؤولة ك

 على الوضع القائم.

وبغض النظر عن األسباب، فإن جزءا كبيرا من فئة الشباب، ال سيما في البلدان النامية، قد ال 

ينجحون في االنتقال إلى سوق الشغل إال عند بلوغهم مرحلة متقدمة نسبيا من العمر، بحيث 

، وهكذا "رحلة االنتقاليةكهول في امل"إلى  "الشباب في املرحلة االنتقالية"ستصبح فئات كبيرة من 

سيضيع جيل آخر من اإلمكانيات اإلنتاجية دون االستفادة منه بش يء. وهناك أيضا فجوات كبيرة في 

معدالت املشاركة والنتائج االنتقالية بين الشباب من النساء والرجال. ففي عدد من الدول األعضاء 

نَّ غير ناشط
ُ
ات اقتصاديا وال ملتحقات باملدارس، بحيث في املنظمة، تعد الشابات أكثر عرضة ألن يك

تواجه العديد منهن صعوبات في مسيرة بحثهن عن عمل مالئم قبل أن يستقرن أخيرا في وظيفة غير 

رسمية في الغالب مقابل أجر زهيد نسبيا. وفي هذا السياق، البد للدول األعضاء في املنظمة من وضع 

 عاة الفوارق القائمة بين الجنسين.سياسات لتحسين نتائج االنتقال من خالل مرا

 توصيات سياساتية   2.2.2

سوق العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ليست واعدة ب املحيطة ظروفال يبدو أن

بالنسبة للشباب، هذا ألن ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض مشاركة القوى العاملة باإلضافة إلى 

من مهارات تنظيم املشاريع كلها عوامل تشكل مجموعة من التحديات أمام عدم االستفادة كما يلزم 

الشباب. وتتطلب التحديات الحالية واملحتملة املتعلقة ببطالة الشباب في الدول األعضاء في املنظمة 

إجراءات شاملة من خالل إشراك جميع أصحاب املصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات 

 سات التعليمية ومنظمات املجتمع املدني.والقطاع الخاص واملؤس

تتباين أسباب البطالة بين البلدان تبعا للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية السائدة في و 

كل منها، ولكن األهم من ذلك هو عدم كفاية فرص العمل وعدم تطابق املهارات، كما أن الوظائف 

السكان واملشاركة في القوى العاملة. وعالوة على ذلك، املتاحة ال تتزايد بشكل متساو مع زيادة عدد 

قد ال يتمتع الشباب املتلقي لتعليم جيد باملهارات املناسبة التي تؤهله للحصول على الوظائف 

الشاغرة القائمة منها واملحتملة. ويؤدي عدم التوافق بين عرض املهارات والطلب من جانب أصحاب 

 يد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.العمل إلى بطالة هيكلية في العد

وسيكون من الجيد معرفة عدد الوظائف التي سيتم خلقها للشباب وذلك لفهم التحدي املتعلق 

بخلق فرص العمل لهم بشكل أفضل. وبالنظر إلى أحدث التوقعات السكانية، هناك سيناريوهين 
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في فيمكن من خاللهما تقدير عدد الوظائف التي يتعين خلقها للشباب املتزايد عدده أكثر فأكثر. 

ناريو األساس ي، يتم تقدير عدد الوظائف التي سيتم خلقها مع الحفاظ على نفس املستوى القائم السي

تقدير لعدد الوظائف التي سيتم يمكن ففي السيناريو الثاني، أما %(. 15.6لبطالة الشباب ثابتا )

طالة خلقها بناء على فرضية أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ستخفض من معدالت ب

%(. وفي كل من 11الشباب فيها إلى املستويات املسجلة في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة )

النتائج  ، وهذا ما تؤكده%44السيناريوهين، تظل معدالت املشاركة في القوة العاملة ثابتة عند 

في املنظمة إلى  ، تحتاج الدول األعضاء2020حتى عام  2012من عام و . 11.2في الشكل املعروضة 

  .2035سنوات حتى عام  5ماليين وظيفة إضافية كل  9مليون وظيفة إضافية للشباب و  9.2خلق 

إلى سوق العمل، ينبغي للدول األعضاء في منظمة ومن أجل تحسين نتائج االنتقال من مرحلة التعليم 

وبما أن التدريب يبدو مرتبطا بشكل إيجابي  وضع استراتيجيات وسياسات فعالة. التعاون اإلسالمي

بإيرادات العمال الشباب، فقد تركز هذه الدول على إنشاء حوافز للمشاريع لتوفير التدريب 

فيدون منها في العادة. ومن شأن تحسين جودة تللموظفين، وال سيما استهداف أولئك الذين ال يس

ال الشباب إلى وظائف تبعث على الرض ى خدمات املؤسسات املعنية بسوق العمل أن يسهل انتق

والشعور باألمان. ويمكن أن تتمثل هذه املؤسسات في خدمات أو مرافق أو برامج التوظيف العامة في 

إطار نظام التعليم، مثل التخطيط الوظيفي ومراكز اإليداع في مراحل التعليم الثانوي أو العالي. كما 

 الدولية. العملحسابات موظفي سيسرك بناء على إحصاءات منظمة  املصدر:

 عدد الوظائف املطلوب خلقها :11.2ل الشك
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وق العمل وفي الوقت املناسب من أجل تيسير عملية صنع يمكنها أيضا نشر املعلومات املتعلقة بس

السياسات واالنتقال من الدراسة إلى العمل. وللتصدي لتحديات من هذا النوع، يلزم توفير معلومات 

سليمة عن سوق العمل لتجنب عدم تطابق املهارات مع سوق العمل. ولذلك، هناك حاجة ماسة 

سوق العمل يكون دورها رصد التطورات الحاصلة في لتطوير نظم للمعلومات والتحليل خاصة ب

 أسواق العمل ووضع سياسات فعالة في هذا املجال.

في الواقع، ليس هناك حل واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بمعضلة البطالة في صفوف الشباب، بل 

 اتيجيةتتدخل الظروف الوطنية الخاصة بكل بلد لتحديد التدابير السياساتية واإلجراءات االستر 

. وبصفة عامة، ينبغي النظر في مسألة تعزيز عمالة الشباب في إطار شامل ومتكامل الواجب اتخاذها

يعزز التنمية االقتصادية ونمو العمالة. ومن شأن اتباع نهج مبسط للغاية يتجاهل الخصائص 

تماعية الفردية املختلفة، بما في ذلك العمر ونوع الجنس واملستوى التعليمي والخلفية االج

واالقتصادية، أن يفشل في التصدي للتحديات املحددة التي يواجهها العديد من الشباب في سوق 

العمل. لذلك فإن تلقي التعليم األساس ي أو التدريب املنهي أو التعليم العالي على قدر من الجودة مع 

استراتيجية فعالة  خبرة عملية أولية يعد أمرا حاسما لدخول سوق العمل وحصد نتائج جيدة. إن كل

ئق ال بد لها من أن معنية بتيسير انتقال الشباب لسوق العمل وتحسين آفاق الحصول على عمل ال 

محددة األهداف متعلقة بسوق العمل وذات فعالية عالية، بما في ذلك تقديم حوافز  تشمل تدابير 

اإلجراءات الخاصة بالحصول  وتسهيل لديهمللمشاريع الرامية إلى تشغيل الشباب وتعزيز روح املبادرة 

 على التمويل.

وإلى جانب سياسات سوق العمل، ينبغي لسياسات االقتصاد الكلي والسياسات اإلنمائية أيضا أن 

تدعم الشركات  للحكومات أنيمكن ، كما يجاد فرص عمل أفضلإل تولي اهتماما ملشاكل الشباب 

خاطرة للخريجين الشباب. وتشك
ُ
ل سياسات سوق العمل النشطة ُبعدا هاما الناشئة والسلوكيات امل

بطالة الشباب. وفي الوقت الذي يمكن فيه لخدمات التوظيف  من أبعاد التقليص من وطأةآخر 

العامة وإعانات األجور والتدريب أن تحفز أرباب العمل على توظيف الشباب، فإن برامج التعليم 

ية وبرامج التدريب على تنظيم املشاريع، باملقابل، الفني واملنهي وبرامج التدريب وبرامج التلمذة الصناع

من شأنها أن تشكل عناصر دعم لسد الفجوة القائمة املتعلقة باملؤهالت ومتطلبات املهارات. ويمكن 
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للشراكات بين الحكومات ومنظمات األعمال واملؤسسات التعليمية أن تكون مفيدة في تحديد أنسب 

 عيدين الوطني واملحلي من أجل تعزيز العمل الالئق للشباب.اإلجراءات الواجب اتخاذها على الص

ريادة األعمال واملشاريع االجتماعية:  ملاذا يتعين على ريادة الشباب للمشاريع أن تكون    3.2.2

 جوهر استراتيجة ريادة األعمال الوطنية؟

باب ونقص العمالة في بغية معالجة بطالة الش وجب النظر فيهايعد التركيز على ريادة األعمال ضرورة 

 إلى يؤدي حتما الشروع في تنفيذ مشاريع وأفكار جديدةف عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.الدول األ 

واملزيد من  ،(Valliere & Peterson, 2009; Klapper et al. 2007) نمو اقتصادي وإنتاجية أعلىتحقيق 

 ومستويات أعلى من التعليم(، Acs and Audretsch, 1990) االبتكار التكنولوجي والتغيير الهيكلي

(Dias and McDermott, 2006 ،)( وزيادة فرص العمل والوظائفFritsch,2008; Carree & Thurik, 

بإمكان "كما أن ريادة األعمال تعد شيئا هاما في سبيل تنمية االقتصادات على وجه خاص إذ  (.2008

طوير منتجات جديدة أو الرفع من مستوى املنافسة، الشركات الجديدة زيادة الطلب من خالل ت

 "البطالة حدةالش يء الذي يمكن بدوره أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة والتقليص من 

(Kritikos, 2014: 2 .) 

هم الرواد لتلك أنفسهم ويمكن لهذه املزايا الفريدة أن تؤتي ثمارها على نحو أفضل إذا كان الشباب 

 املشاريع، ألن:

األعمال الشباب يميلون إلى تحقيق تطلعات أكبر فيما يتعلق بنمو األعمال التجارية، وبالتالي  رواد

 ,.Kew et alينهجون استراتيجيات نمو أكثر جرأة والتي من شأنها أن تؤدي إلى خلق فرص أكثر للعمل )

2013.) 

  ( لدى رواد األعمال الشباب نزعة لتوظيف شباب مثلهمKew et al., 2013.) 

  أن يتمكن الشباب من تحقيق إنجازات مهمة في مجال األعمال التجارية،  زيادة احتمال

 تقنيات ومهارات وتوجهات وطرق تفكير حديثة.لنظرا لسهولة تبنيهم 

 أن يخرج الشباب بأفكار وابتكارات جديدة تعزز من إمكانية مساهمتهم في نمو  زيادة احتمال

 ليمي.طني واإلقاالقتصاد على املستويين الو 
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   إلى جانب املنافع االقتصادية، فإن ريادة الشباب لألعمال التجارية تيسر من عملية

االندماج االجتماعي للشباب، مما يوفر لهم فرصا لبناء نمط عيش مستدام، وتطوير مهارات 

 (.  Kew et al., 2013قابلة للتحويل والتي باإلمكان تطبيقها على التحديات األخرى للحياة )

العقدين املاضيين أو نحو ذلك، أصبح رواد األعمال الشباب على رأس نوع جديد من ريادة  وخالل

، بحيث "يطبق رواد املشاريع االجتماعية مبادئ "ريادة املشاريع االجتماعية"األعمال والذي يتمثل في 

بإمكان  األعمال التجارية في مسعى منهم للتوصل لحلول للتحديات اإلنمائية املستعصية والتي ليس

 (. Buckner et al., 2012: 5) "القطاعين العام والخاص معالجتها أو ال يبديان أية رغبة في القيام بذلك

إن بوسع ريادة املشاريع االجتماعية أن تفسح املجال أمام مجموعة الدول األعضاء في املنظمة 

ليس هذا ألن املشاريع االجتماعية  الطفرة الكبيرة في أعداد الشباب.لتسخير اإلمكانيات التي تتيحها 

تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، بل ألنها تؤدي كذلك وظيفة اجتماعية وسياسية محورية تتمثل في 

توجيه طاقة الشباب نحو املمارسات املدنية البناءة، وتزويدهم بفرص وافرة ليصبحوا مواطنين 

 ملهمين.

رحلة ما بعد الربيع العربي، بحيث لم يقتصر وحري بالذكر أن هذا األمر يكتس ي أهمية خاصة في م

األمر على الشباب العربي فحسب، بل أصبح الشباب من مختلف مناطق منظمة التعاون اإلسالمي 

 أجهر صوتا وأكثر جرأة ونشاطا وتنظيما، مطالبين بمزيد من املشاركة املدنية والسياسية. 

جتماعية في الدول األعضاء في املنظمة تنطوي وبشكل عام، فإن ريادة الشباب لألعمال واملشاريع اال 

حقيق مكاسب عرضية هامة وإضفاء قيمة مضافة عليه وت ى إمكانات هائلة لتعزيز االقتصادعل

وهذا ما يحتم على صناع السياسات النظر إلى ريادة الشباب لألعمال باعتبارها جانبا ومتنوعة. 

 األعمال وليس مجرد عنصر ثانوي أو فرعي.جوهريا من جوانب استراتيجياتهم املتعلقة بريادة 

وفيما يلي، سيتناول التقرير تقييم الوضع الحالي لإلمكانيات املتاحة أمام الشباب لريادة األعمال 

ة مقارنة بمجموعات الدول واملشاريع االجتماعية والتحديات املتعلقة بها في الدول األعضاء في املنظم

ضعف في النظام، ووفقا لذلك سيقدم التقرير اقتراحات بشأن كما سيتم تحديد الحلقة األ  األخرى.

 السياسات الكفيلة بتيسير ريادة الشباب لألعمال.
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في الدول األعضاء في منظمة التعاون  العامة نظرة شاملة حول أنشطة ريادة األعمال وبيئتها  1.3.2.2

 اإلسالمي:  املؤشر العالمي لريادة األعمال ومؤشرات أخرى 

( أداة مفيدة لتحديد املوقع الذي تحتله دول منظمة التعاون GEIشر العالمي لريادة األعمال )يعد املؤ 

ي املتعلق بريادة األعمال. اإلسالمي كمجموعة على سلم النشاط النوعي و  ويظهر الجدول أدناه الكم 

بحيث تسجل دول املنظمة درجة  دة األعمال حسب مجموعات البلدان،متوسط املؤشر العالمي لريا

أقل من املتوسط العالمي واالقتصادات املتقدمة، في حين أنها تتساوى مع مجموعة البلدان النامية 

 غير األعضاء في املنظمة.

متوسط االقتصادات املتقدمة من حيث مؤشر  تناهز لم تسجل أية دولة عضو في املنظمة معدالت 

متبوعة بقطر بمعدل  58.8ريادة األعمال غير دولتين، وهما كل من اإلمارات العربية املتحدة بمعدل 

دولة واملدرجة في  43.  إال أن قيم املؤشر ألكثر من نصف الدول األعضاء في املنظمة، البالغ عددها 58

ط العالمي وال ملتوسط الدول النامية غير األعضاء في املنظمة.  مجموعة البيانات، ال ترقى للمتوس

 .8.8وتسجل دولة تشاد أدنى درجة على املؤشر بحيث أنها ال تتجاوز 

ومن خالل إلقاء نظرة فاحصة على البيئة العامة لريادة األعمال في الدول األعضاء في املنظمة يتبين  

 أن:

 دة األعمال هو الحاجة. الدافع وراء معظم النشاط املتعلق بريا 

يمكن ملشاريع األعمال أن تنشأ إما بداعي الحاجة أو استغالل الفرص املتاحة. فيختار رواد األعمال 

 بحكم الحاجة االنخراط في أنشطة األعمال التجارية ألن ال خيارات عمل أخرى متاحة أمامهم

(Kritikos, 2014 ،)استغالل الفرص فيتحينون الفرصة  في حين أن رواد األعمال الذين يحركهم دافع

املواتية لكي يصبحوا أكثر استقاللية أو ليرفعوا من مستوى دخلهم لتحقيق أهدافهم الشخصية 

  مقارنة قيم املؤشر العاملي لريادة األعمال 1.2الجدول  

 املؤشر العالمي لريادة األعمال مجموعة البلدان 

 40 العاملياملتوسط 

 58 االقتصادات املتقدمة

 25 االقتصادات النامية

 25 دول منظمة التعاون اإلسالمي

 (2017حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى مجموعة بيانات املؤشر العالمي لريادة األعمال ) املصدر:
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(Kritikos, 2014.)  دماج االقتصادي فيه كال النوعين في االقتصاد واإل وفي الوقت الذي يسهم

اغتنام الفرص يكونون أكثر تأهبا، ويمتلكون  باعثللشباب، فإنه "ُيعتقد أن رواد األعمال املدفوعين ب

كما أنهم (، Ács et. al, 2017) مهارات أعلى، ويكسبون أكثر مقارنة بأولئك املدفوعين بحكم الحاجة"

يمتلكون فرصا أكبر لجلب أفكار خالقة وابتكارات جديدة وإنشاء شركات قابلة للتنمية وإجراء 

  تغييرات هيكلية.

 

يتضح لنا أن الحاجة هي الدافع األساس وراء معظم مشاريع األعمال في سياق مجموعة دول  

وة على ذلك، أظهرت وعال  (.Almobaireek and Manolova, 2013املنظمة والبلدان النامية األخرى )

باملقارنة احتمال أن تصير الفئات الشابة من النساء رائدات أعمال بدافع الحاجة أكبر  الدراسات أن

، في حين أن تحقيق النجاح العالم بما في ذلك دول املنظمة في جميع أنحاء مع نظرائهن من الرجال

 Almobaireek andاملالي هو الحافز بالنسبة للشباب من الرجال وراء انخراطهم في مشاريع تجارية )

Manolova, 2013.) 

  رواد األعمال الشباب يواجهون صعوبات كبيرة 

 (2017حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى مجموعة بيانات املؤشر العالمي لريادة األعمال ) املصدر:

مجموعة البيانات الخاصة باملؤشر العالمي لريادة األعمال: مقارنة للدول األعضاء في  :12.2الشكل 

 منظمة التعاون اإلسالمي
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كشفت الحسابات التي أجراها سيسرك استنادا إلى مجموعة البيانات الخاصة بالخبراء الوطنيين  

والتي تستقص ي الخبراء الوطنيين في مجال ريادة (، GEM) والتابعة للمرصد العالمي لريادة األعمال

براء أن رواد األعمال، أنه في جميع مجموعات البلدان كما هو الحال في جميع أنحاء العالم يعتقد الخ

وعلى الرغم من أن هذا  كثر من رواد األعمال األكبر سنا.األعمال الشباب يواجهون تحديات وعوائق أ

االعتقاد شامل، إال أنه يعد أكثر 

انتشارا في دول املنظمة )املدرجة 

ضمن مجموعة البيانات(، مما يدل 

على أن الشباب في دول املنظمة 

مقارنة  يواجهون صعوبات أكبر 

ومن بين  جموعات الدول األخرى.بم

دول املنظمة )املدرجة ضمن 

مجموعة البيانات( فإن االعتقاد 

بأن الشباب يواجهون صعوبات 

أكبر يسود بشكل كبير في إيران، 

بينما ينتشر بمستوى منخفض في 

يات بهذا تسجل تركيا في واقع األمر معدال قريبا من معدل الوال  .13.2ركيا كما هو مبين في الشكل ت

وقد يعود  (.2017العالمي لريادة األعمال ) املتحدة األمريكية التي حققت أعلى الدرجات على املؤشر 

نجاح متعلقة برواد األعمال الشباب، والتي قد تكون جود حاضنات ناجحة وقصص هذا إلى و 

 .ساهمت في تكوين صورة إيجابية لرواد األعمال الشباب في أوساط املستثمرين والرأي العام

 يبقى معدل الفشل في األعمال التجارية في دول املنظمة مرتفعا.  

بالنسبة لدول املنظمة، تعد معدالت الفشل في األعمال التجارية فضال عن املنظمات غير الحكومية 

أعلى باملقارنة مع نظيراتها املسجلة في االقتصادات املتقدمة. كما أن تأسيس املنظمات غير الحكومية، 

 Buckner etاعتباره مؤشرا داال على ريادة األعمال االجتماعية، ال يزال يمثل تحديا كبيرا ) الذي يمكن

al. 2012.)  من جامعة ستانفورد وموقع  سبيل املثال، وبحسب مسح أجراه كلفعلىBayt.com 

هم % من العاملين لحسابهم الخاص بأن أعمال20بشأن ريادة األعمال في العالم العربي، يشير أقل من 

 التجارية تسير بشكل جيد.

حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى مجموعة بيانات املرصد العالمي  ر:املصد
 .(2013لريادة األعمال )

رواد األعمال الشباب يواجهون صعوبات  :13.2الشكل 

 (5-1كبيرة )
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وبالرغم من هذه التحديات واملعوقات، إال أن هناك تطورات إيجابية على صعيد دول املنظمة، مما 

يشير إلى أنه من املحتمل أن تأسس ريادة الشباب لألعمال واملشاريع االجتماعية قاعدة أكثر متانة في 

 هذه الدول: 

  على املؤشر العالمي لريادة األعمال. 20تحتل قطر املرتبة  ا،بلد 138من أصل 

   تحتضن تركيا مبادرة جامعة إسطنبول التقنية لتنمية املهارات 2015اعتبارا من عام ،

والتي تحتل املرتبة (، ITU SEED - Istanbul University Cekirdek) والعمالة وريادة األعمال

 (.Bhatli, 2016كأفضل حاضنة جامعية لألعمال التجارية ) 18

   ازدهرت ريادة األعمال في بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ال سيما في

% من 40فخالل العقد األخير، يرتئي حوالي  .دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

ارتفعت وتيرة املبادرات  2000املتخرجين حديثا تأسيس أعمال تجارية خاصة بهم. ومنذ عام 

مبادرات في السنة الواحدة  10إلى  1.5إطالقها بشكل ملحوظ من  الجديدة التي تم

(Bayt.com, 2014.) 

   على في مرحلة ما بعد الثورات بالنسبة لريادة املشاريع االجتماعية، فقد صار الشباب

امتداد املنطقة أكثر اهتماما بتحسين األوضاع في مجتمعاتهم واإلسهام في تنميتها تنمية 

يمكن لهذا التغير في املواقف واملمارسات إال أن يدل على بروز جيل جديد طويلة األمد. وال 

 (.Buckner et. al, 2017مناطق املنظمة ) في ربوعمن رواد األعمال االجتماعية 

ة تتمتع بإمكانات وتعكس الصورة العامة لريادة الشباب لألعمال في دول املنظمة إلى أن هذه األخير 

ومع ذلك، تواجه هذه الدول عوائق هيكلية وثقافية تحول دون االزدهار التام  عالية كمجموعة.

املوجهة لتنمية ريادة األعمال والنمو القائم على االبتكار. وبالتالي، فإن هناك حاجة  للبيئات العامة

ها ماسة إلجراء إصالحات شاملة وجريئة في مجموعة الدول األعضاء الستغالل اإلمكانيات التي تتمتع ب

 استغالال جيدا.   
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 هل بوسع ريادة املشاريع االجتماعية اإلسهام في التنمية؟ :1.2إطار معلومات 

 ( من قبل راتيش تيالني في دبي.CareZoneحالة تطبيق 'كير زون' )

 

 
 

 

كير زون عبارة عن تطبيق طورته شركة أسسها راتيش تيالني تتخذ من دبي مقرا لها. وهذا 

للمستخدمين التبرع بجزء من أموالهم ألغراض متعددة كلما قاموا بالتسوق من  التطبيق يتيح

 منافذ بيع شريكة، سواء أكانت لزراعة املانجروف أو مساعدة األطفال املصابين بالتوحد.

يعد كير زون خير مثال على النحو الذي يمكن أن تسهم به ريادة الشباب للمشاريع االجتماعية  

في حل املشكالت على مستوى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وفيما بينها وذلك عن 

 طريق دمج مبادئ األعمال التجارية مع املسؤوليات االجتماعية.
 

 

 

 تنفيذي للمشروع:تيالني، املدير ال 

دوالر  2.7دراهم إماراتية ) 10"إنه ليس من محض الخيال القول بأن إنفاقك لحوالي  

نك من إطعام شخص ما في 
 
أمريكي( على ش يء أنت تفعله عادة على أي حال، قد يمك

 إفريقيا".
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  التحديات التي تواجه ريادة الشباب لألعمال واملشاريع االجتماعية:    2.3.2.2

لريادة األعمال عادة من العناصر التالية: اإلطار املتعلق بالسياسات والقوانين،  البيئة العامةتكون ت

ارات البشرية، والبيئة وفرص التمويل، والبيئة املتعلقة بالبنية التحتية، ورأس املال البشري وامله

لريادة األعمال بشكل موجز، فضال عن تحديد  البيئة العامةوفيما يلي سيتم استعراض  لثقافية.ا

العقبات التي يتضمنها كل عنصر والتي تقف عائقا في طريق األنشطة الشبابية املتعلقة بريادة األعمال 

 مال.وانخراط الشباب فيها واستمرارية رواد األعمال الشباب حال انخراطهم في بيئة األع

 الجوانب املتعلقة بالسياسات واإلطار القانوني  1.2.3.2.2

  إن أنشطة ريادة األعمال واملشاريع االجتماعية في الدول األعضاء، كمجموعة وبشكل عام، ال

تسير بالسالسة املرجوة نظرا لألطر القانونية التي تشكل عبئا ثقيال ومعرقال لها ابتداء من 

تكاليف التمويل ومرورا بالنظم الضريبية ثم قوانين التأسيس واإلفالس وقوانين العمل 

الحقوق املتعلقة بامللكية وطلب الحصول على براءة االختراع واستخراج بف، وانتهاء والتوظي

فعلى سبيل  (.Buckner et al., 2012التراخيص والتصاريح والتجارة على الصعيد العالمي )

أن يتحمل ما نسبته  نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي ميتعين على رائد العمل املثال، 

د في بلده من أجل مباشرة عمل تجاري صغير، بينما تبلغ هذه النسبة % من دخل الفر 26

 (.Momani, 2017:5% فقط في الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )3

   بشكل عام، فإن إطار السياسات في الدول األعضاء في املنظمة يقدم الدعم للشركات

 والذين عادة ما يكونون رواد أعمال شباب.  الكبرى الراهنة على حساب القادمين الجدد، 

  نماذج أعمال تجارية حديثة وغير  بزوغعلى مدى العقدين املاضيين، شهد االقتصاد العالمي

، وتكون مدفوعة إلى حد كبير بواسطة رواد األعمال Lean Start-upتقليدية، أبرزها نموذج 

الدول األعضاء إدراج قوانين  الشباب واحتياجاتهم الناشئة. وال يزال يتعين على معظم

تنظيمية من شأنها أن تلبي هذه االحتياجات، كالتمويل الجماعي والسندات القابلة للتحويل. 

ويؤثر عدم وجود استجابات سريعة في السياسات بشكل خاص على رواد األعمال الشباب 

تفاع من الراغبين في توسيع نطاق مشاريعهم، وبالتالي يجدون أنفسهم عاجزين عن االن

 شبكات االستثمار العاملية.
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   يفتقر معظم صناع السياسات في الدول األعضاء إلى البيانات وأساليب القياس الالزمة

لتطوير فهم عميق بشأن ما يفيد رواد األعمال الشباب وما ال يفيدهم، ومن ذلك اآلثار 

دية، وطرق الحصول املترتبة على مختلف أنواع االستثمارات الرأسمالية، والنماذج اإلرشا

على املعلومات بشأن إطالة أمد األعمال التجارية وربحيتها ونموها، والعائد من االستثمار. 

وهذا ما يعيق صناع السياسات عن تطوير سياسات أكثر فاعلية فضال عن تحديد 

 التحديات.

 البيئة املتعلقة بالبنى التحتية  2.2.3.2.2

 دول األعضاء األنشطة الشبابية في مجال ريادة األعمال تعيق البنية التحتية الرديئة في ال

واملشاريع االجتماعية، ومن أبرز مظاهرها انقطاع التيار الكهربائي، وتخلف نظام النقل، 

ذلك وسائل النقل العامة من سكك حديدية وحافالت، ومحدودية الوصول إلى  ويشمل

متوسط سرعة اإلنترنت في منطقة الشرق  يبلغ(. وفي واقع األمر، Momani, 2017اإلنترنت )

ميجابت لكل ثانية، ال تتعدى كونها مجرد جزء  2.73األوسط وشمال إفريقيا، والتي تقدر ب 

وهذا ما (، WEF 2011: 18) ميجابت لكل ثانية 8.69من املتوسط العالمي والذي يقدر ب 

شركات التجارة يؤثر بشكل خاص على رواد األعمال في قطاع تكنولوجيا املعلومات و 

 اإللكترونية. 

 مؤسسات التمويل وتنمية املهارات   3.2.3.2.2

  وإلى جانب نقص  عضاء الدخول في املخاطرة عموما.يتحاش ى القطاع الخاص في الدول األ

الدعم الحكومي املالئم، كمخططات التأمين ضد املخاطر، فإن تجنب املخاطرة يؤدي إلى 

ر واملؤسسات املعنية بها، ال سيما على شكل رؤوس محدودية توفر التمويل ضد املخاط

ويزيد نقص التمويل ضد املخاطر من صعوبة تأمين  (.Eid, 2011أموال عوضا عن اإلقراض )

رأس املال الالزم للشركات الناشئة ونمو رأس املال الحقا، وهذا ما يثبط عزيمة الشباب 

 بشأن االنخراط في ريادة األعمال. 

 ال في أوساط رأس املال البشري الذي يتسم بمجموعة فريدة من املهارات تزدهر ريادة األعم

وثمة في الواقع مجموعة متزايدة من  اهب إضافة إلى القيم واملعتقدات.والخصائص واملو 

األدلة تظهر أن رواد األعمال الطموحين يتميزون بقيم ومواقف معينة، كأخالقيات العمل 
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 (.Jaén and Liñán, 2013; Tipu and Ryan, 2016) داعالدؤوب واالعتماد على الذات واإلب

ويمكن تنمية مثل هذه القيم واملهارات التي تقود إلى ريادة األعمال في أوساط الشباب من 

خالل املؤسسات التعليمية منذ املراحل األولى. لكن أمام معظم الدول األعضاء عمل يتعين 

ها أن تعزز من الكفاءات املرتبطة بريادة عليها القيام به إلدارج مناهج دراسية من شأن

في املقابل، ظهرت خالل العقد األخير مؤسسات واألعمال وتزرع روح املبادرة لالنخراط فيها. 

جديدة للتعليم العالي متمثلة في حاضنات جامعية أنشئت خصيصا للتدريب على ريادة 

رامج الحاضنات الجامعية األعمال وتقديم املساعدات في مجال األعمال التجارية. وتعد ب

 Belwal) مصدرا هاما من مصادر التعليم والتدريب وتنمية الكفاءات املرتبطة بريادة األعمال

et al., 2015; Al-Mubaraki and Busler, 2013 .) ويمكن لهذه الحاضنات أن تخلق مسارا

األخذ باالعتبار  هاما في سبيل تعزيز ريادة الشباب لألعمال في الدول األعضاء، ال سيما عند

في معظم الدول األعضاء ينقصها املضمون املعني بريادة  التقليديةأن مؤسسات التعليم 

أن املناطق التي تقع UBI Global (Bhatli, 2016 ) ومع ذلك، فقد أظهر تقرير أصدره األعمال.

مناطق.   6دولة من  64فيها دول املنظمة تمتلك أقل عدد من الحاضنات ضمن عينة شملت 

% فقط من إجمالي 3فعلى سبيل املثال، هناك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وبشكل % في أمريكا الالتينية. 30وبا و % في أور 35عدد الحاضنات ضمن العينة، مقابل 

ألعمال في دول املنظمة كمجموعة تتأثر بالوجود الضعيف العامة لبيئة العام، فإن 

التي يمكنها تنمية رأس املال البشري الالزم لظهور أنشطة حيوية في للمؤسسات التعليمية 

 مجال ريادة األعمال.

 

 

 

 

 

 

 



 والصحية والثقافية والسياسية االقتصادية املؤشرات: اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الشباب تحديات أبرز 

30 

 الجانب الثقافي 4.1.2.3.1.2

األبحاث التجريبية بشأن أساسيات ريادة األعمال على اإلشارة على نحو متزايد إلى دور الثقافة دأبت 

كما أظهرت دراسات حاالت  (.Kreiser et. al, 2010; Meek et. al, 2010وقيمها في تنمية ريادة األعمال )

، (Belwal et al., 2015) عن الشباب وريادة األعمال من مختلف دول املنظمة، بدءا من عمان

، وانتهاء بتركيا (Tipu and Ryan, 2016) واإلمارات العربية املتحدة (،Ijaz et. al, 2012) وباكستان

(Turker and Selcuk, 2009ونيجيريا ) (Halliru, 2013) أن الثقافة املشتركة تشكل قاعدة متينة ،

 ملباشرة أنشطة األعمال الريادية.

د هذا التقرير صياغة مجموعة البيانات الخاصة باملؤشر العالمي وبالتوازي مع هذه األدبيات، يعي

( لتتضمن أربع فئات، وذلك من أجل دراسة الدور الذي تلعبه الثقافة في ريادة 2017لريادة األعمال )

األعمال في الدول األعضاء )ملزيد من التفاصيل حول املؤشرات الفرعية الخاصة باملؤشر العالمي 

وتتضمن هذه الفئات األربع السياق الثقافي )قبول املخاطرة  (.Ács et. al, 2017اجع لريادة األعمال، ر 

 .(2017حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى مجموعة بيانات املؤشر العالمي لريادة األعمال )املصدر: 

 ركائز ريادة األعمال :14.2ل الشك
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والدعم الثقافي(، واملوارد )رأس املال البشري، واملهارات االستهاللية، ورأس مال املجازفة، وتدعيم 

عاب شبكة العالقات(، والبيئة )النمو املرتفع، وابتكار العمليات واملنتجات، واملنافسة، واستي

 التكنولوجيا(، والفرص )إدراك الفرصة واستغاللها(.

االقتصادات املتقدمة والدول األعضاء في املنظمة والدول  فيهذه الفئات األربع لمقارنة إجراء وب

النامية غير األعضاء، فإن أكبر الفجوات تظهر ابتداء في فئة البيئة )كاالبتكار واستيعاب التكنولوجيا(، 

تليها فئة السياق الثقافي كما هو مبي ن في الشكل أعاله. وتوضح هذه النتيجة الدور املحوري الذي 

في تنمية ريادة األعمال،كما تشير إلى ضرورة تحديد املواقف أو القيم الثقافية التي قد  تؤديه الثقافة

 تعرقل ريادة األعمال في الدول األعضاء.

وبإلقاء نظرة فاحصة على البيانات تتضح بعض التحديات الثقافية املحتملة. وكما ذكر آنفا، تتكون 

ثقافي. ويقوم قبول املخاطرة "بدراسة أثر خوف فئة السياق الثقافي من قبول املخاطرة والدعم ال

 ,Ács et. al) السكان من الفشل الرادع لألعمال الريادية إلى جانب قياس األخطار التي تواجه البلد"

نظرة سكان بلد معين إلى رواد ثقافي "بالجمع بين مدى إيجابية بينما تقوم ركيزة الدعم ال(، 28 :2017

جتماعية واختيار املسار املنهي، وبين الكيفية التي يؤثر بها مستوى الفساد األعمال من حيث املكانة اال 

 (.Ács et. al, 2017: 28في هذا البلد على هذه النظرة" )

وُيظهر الجدول التالي، الذي يقارن بين مجموعات الدول الثالث، أن معدالت قبول املخاطر والدعم 

 بكثير مقارنة بتلك الخاصة باالقتصادات املتقدمة. الثقافي في الدول النامية والدول األعضاء أقل

 : قبول املخاطرة والدعم الثقافي2.2الجدول  

 الدعم الثقافي قبول املخاطرة مجموعات البلدان

 0.6 0.65 االقتصادات املتقدمة

 0.29 0.21  الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

 0.3 0.17  الدول األعضاء في املنظمة 

 .(2017حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى مجموعة بيانات املؤشر العالمي لريادة األعمال ) املصدر:
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تحليل أجري  وأسفر

إلى مجموعة استنادا 

بيانات مختلفة، أي 

مجموعة بيانات 

املرصد العالمي لريادة 

(، عن 2013األعمال )

نتائج مماثلة، مع 

اإلشارة إلى عنصر 

ر خالف ثقافي آخ

محتمل يتمثل في 

 عامل االبتكار.

فاالقتصادات املتقدمة، التي تتسم بوفرة مشاريع حيوية صغيرة ومتوسطة الحجم وبيئات أعمال 

ا، ال تتميز بقبول املخاطرة والفشل فحسب، وإنما كذلك بمستوى ابتكار عال، والذي يعد ناشئة فيه

وعند مقارنة الدول األعضاء في املنظمة بالواليات املتحدة  ه رافدا من روافد ريادة األعمال.بحد ذات

جل مستويات األمريكية، التي تعد معيارا للبيئات الحيوية الخاصة بريادة األعمال، فإن هذه الدول تس

 أدنى بكثير فيما يتعلق بقبول املخاطرة.

ويتسق هذين التحليلين القائمين على كل من املؤشر العالمي لريادة األعمال واملرصد العالمي لريادة 

األعمال اتساقا تاما مع ما توصلت إليه األدبيات بشموليتها، التي سبق وأن أثبتت أن اإلحجام عن 

من الفشل مع محدودية نطاق االبتكار كلها عوائق ثقافية تقف في  خوض غمار املخاطرة والخوف

وفي  (.Ács et. al, 2017طريق ريادة الشباب لألعمال في كثير من الحاالت واملناطق التابعة للمنظمة )

د السياس ي، وال سيما ، يمكن تفسير هذه التحديات الثقافية املشتركة باستفحال الفسااألحيانمعظم 

 جتماعي للفئات املهمشة اقتصاديا.بحيث أن الفساد واملحسوبية يحوالن دون االرتقاء اال املحسوبية، 

وفي املقابل، يخلق هذا األمر تصورا مفاده أن تحقيق النجاح ال يعتمد على الجدارة والكفاءات 

تمتع واملهارات الفردية، بل هو ش يء يمكن تحقيقه فقط إذا كان الفرد ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ أو ت

ومن ثم فإن مثل هذا االعتقاد ال يولد إال خوفا من  دون غيرها من العائالت البسيطة. بامتيازات

 الفشل وإحجاما عن املخاطرة.

حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى مجموعة بيانات املرصد العالمي لريادة  املصدر:

 (2013األعمال )

 الروح الخالقة وتقبل املخاطرة :15.2الشكل 
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 قواعد اللعبة؟ من تغيير الالتغيرات الثقافية: هل بوسع جيل األلفية 

األعضاء، إال أن هناك على الرغم من تعدد العوائق التي تقف في وجه تنمية ريادة األعمال في الدول 

يصطلح  ما يوحي بتغير محتمل لألوضاع، وذلك على يد جيل جديد من الشباب، وهم جيل واي أو ما

 وتكشف الدراسات االستقصائية عن الشباب املسلم املعاصر مايلي: عليهم أيضا بجيل األلفية.

 الخاص. أنهم أقل اعتمادا على وظائف القطاع الحكومي وينزعون أكثر نحو القطاع  (1

%، 55، بلغ معدل الشباب العرب الذين يفضلون العمل في القطاع العام ما نسبته 2012"في عام  

ويظهر هذا التحول (. Momani, 2017:3) "2014% في عام 43غير أن هذه النسبة تراجعت لتصل إلى 

 الخاصجليا حتى في دول الخليج ،حيث رواتب القطاع العام أعلى من تلك الخاصة بالقطاع 

(Momani, 2017:3) مما يدل على أن هذا التحول هو تغير في القيم أكثر من كونه مجرد حسابات ،

 اقتصادية بحتة.

 هناك اهتمام متصاعد بمباشرة األعمال التجارية الخاصة.  (2

 من تجارية خاصة بهم بدال  شباب املسلم أكثر بمباشرة أعمالخالفا آلبائهم وأجدادهم، يهتم ال

ففي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، على سبيل املثال، يفضل  ي السلك الوظيفي.انخراطهم ف

 ثمانية من أصل عشرة خريجين حديثا أن يصبحوا مالكين ومسيرين ألعمال تجارية خاصة بهم

(Buckner et al. 2017.) 

بدافع هناك تحول بطيء ولكنه ملحوظ في ريادة األعمال من كونها بدافع الحاجة إلى كونها  (3

 استغالل الفرص.

أن  2017في  Bayt.comمن جامعة ستانفورد وموقع  ح استهدف الشباب العربي أجراه كلكشف مس

الرغبة في التمتع بالقدر املهم من االستقاللية التي توفرها املشاريع التجارية حملت غالبية من شملهم 

% من التونسيين 41من املصريين و  %43املسح على االنخراط بمباشرة تلك املشاريع. وهذا ما يراه 

 . (Buckner et al. 2017) الذين شملهم املسح على سبيل املثال

وعندما يتعلق األمر بريادة املشاريع االجتماعية، فإن املسوحات تؤكد على أن االهتمام القوي واملتزايد 

كما تبين (. Buckner et al. 2017) بالعمل الطوعي يشير إلى انخراط أكبر في القضايا االجتماعية
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املسوحات أيضا أن التطوع في املنظمات غير الحكومية يشكل الجزء األكبر واألكثر شيوعا للعمل 

مما يلفت انتباه صانعي السياسات إلى الدور (، Buckner et al. 2017) الطوعي في جميع أنحاء املنطقة

 ب اجتماعيا وسياسيا. املحوري الذي تؤديه املنظمات غير الحكومية في اندماج الشبا

تتمثل في تزايد االهتمام بالعمل الطوعي في أعقاب  ف املسوحات عن نتيجة أساسية أخرى كما تكش

ويظهر هذا االرتفاع حتى في البلدان التي لم تقم فيها ثورات، مما يشير إلى أن ثورات  الربيع العربي.

الربيع العربي بعثت في نفوس الشباب العربي رغبة جامحة وإصرارا كبيرا على أن يصبحوا فاعلين في 

 ويشكل هذا التحول في املواقف فرصة (.Buckner et al., 2017التنمية وجزءا من حل املشكالت )

صانعي السياسات، ليس إلدماج الشباب فحسب وإنما أيضا للدفع بهم باتجاه تنمية كبيرة أمام 

 طويلة األمد.

 توصيات سياساتية  4.2.2

. يعد بناء بيئة متوازنة لريادة األعمال شرطا سابقا لتعزيز ريادة الشباب لألعمال، وإلدراك هذا 1

 التوازن:

  شأنه أن يلبي االحتياجات التقليدية والناشئة لريادة ينبغي وضع إطار تنظيمي مالئم من

األعمال. وتعتبر إصالحات كهذه حتمية من أجل ربط رواد األعمال الشباب ببيئة األعمال 

 والشبكات االستثمارية الدولية.

  إلى جانب اإلقراض التجاري االعتيادي، ينبغي إنشاء أنظمة لتمويل املشاريع الحرة والزيادة

تعين كذلك تطوير أنظمة للتمويل ضد املخاطر ومؤسسات معنية بذلك على فيها. كما ي

جميع األصعدة، والتي من شأنها أن تكفل دعم املشاريع التجارية عبر جميع مراحل 

التأسيس، مما يتيح تمويل رأس مال املخاطرة، والتمويل املتوسط، والتمويل األصغر.  

د املخاطر من شأنه أن يساعد إلى حد عالوة على ذلك، فإن وضع مخططات للتأمين ضو 

 كبير على تشجيع املخاطرة وتعزيز "ثقافة االستثمار".

 .ينبغي تطوير البنية التحتية القائمة من أجل تيسير بيئة عمل أكثر فاعلية 

 . ينبغي اكتساب فهم عميق ملا يفيد وما ال يفيد. ومن أجل هذا:2
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  مثل كثافة اوكم نوعا لألعماليتعين جمع بيانات أساسية بشأن ريادة الشباب ،

األعمال التجارية، ومعدل االستمرارية، ومعدل النمو، وحصة املشاريع في طور التوسع.  

 الوطنية. للبيئات العامة لألعمالوهذا من شأنه أن يوفر فكرة عامة عن الوضع الراهن 

  والفنية واملالية ينبغي تعزيز املعرفة بشأن االستخدام األكثر فاعلية للموارد البشرية

 لتحفيز ريادة الشباب لألعمال.

  ينبغي إعداد مخططات بشأن أفضل املمارسات وأكثر بيئات األعمال حيوية بين الدول

األعضاء من أجل استحداث نماذج قابلة للنقل. كما يتعين إعداد مخططات بشأن تلك 

 ط ريادة األعمال.األقل نموا من أجل تحديد العوائق املشتركة التي تقف في طريق نشا

هارات املرتبطة بريادة . ينبغي مراجعة النظم التعليمية وتنقيحها لجعلها باعثة على تعزيز األفكار وامل3

 ومن أجل هذا: األعمال.

  ينبغي إدراج املواضيع املرتبطة بريادة األعمال في الفصول واملناهج الدراسية، وإعادة

اإلبداعي والثقة بالذات وقبول املخاطرة توجيهها لكي تكون معززة للتفكير النقدي 

 والفشل.

  ينبغي تحديد املحتوى الذي عفا عليه الزمن ويحمل نتائج عكسية املتضمن في النظم

 التعليمية واملناهج الدراسية املتعلقة بريادة األعمال واملهارات والقيم ذات العالقة.

  التدريب في مجال األعمال ينبغي إنشاء املؤسسات التعليمية الرامية إلى إتاحة فرص

التجارية وأنشطة ريادة األعمال، والتي تعنى بتوفير برامج للحصول على الشهادات 

والدرجات العلمية واملهارات الكفيلة بإنشاء األعمال التجارية والتسويق لها وإدارتها. 

وعالوة على ذلك، ينبغي إنشاء وتوسيع برامج البكالريوس وماجستير إدارة األعمال 

 والبرامج التعليمية التنفيذية إلى جانب الحاضنات واملسرعات الريادية الجامعية.

. يتوجب تعزيز ثقافة ريادة األعمال، ال سيما فيما يتعلق بالتقليص من الخوف من املخاطرة 4 

والفشل. ويمكن أن يتأتى ذلك عن طريق إضفاء صفة البطولية على رواد األعمال الشباب.  ومن بين 

ن أن يشمل ذلك إنتاج محتوى يظهر بشكل يومي في القنوات اإلعالمية بشأن ريادة األعمال ما يمك
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والقصص التي تحكي نجاح رواد األعمال الشباب ممن صنعوا نجاحاتهم بأنفسهم، فضال عن 

 االستعانة بصانعي الرأي العام وأصحاب النفوذ رفيعي املستوى في تعزيز ريادة األعمال.

 :يتعينومن أجل ذلك،  ريادة املشاريع االجتماعية.عزيز . ينبغي ت5 

  تطوير شبكات االستثمار، وتوفير ميسري األسواق والحاضنات واإلرشاد الذي يعنى

 بشكل مباشر باملشاريع االجتماعية.

  تعزيز دراسة ريادة املشاريع االجتماعية واملمارسات املتعلقة بها، وذلك عن طريق

 ية والحاضنات.  املسابقات والبرامج األكاديم

 تأسيسإجراء إصالحات في املجال غير الربحي )وأبرزها اإلسراع باإلجراءات املتعلقة بال 

 والتمويل والتدقيق( بما يكفل تشجيع أنشطة املنظمات غير الحكومية وتعزيزها.

  تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واملنظمات غير الحكومية التي تعمل على

 املشاريع االجتماعية في املنطقة ودعمهم واالحتفاء بهم. تمييز رواد

. يتعين على الدول األعضاء توفير الدعم الالزم للبرامج واملشاريع القائمة في املنطقة أو تلك التي 6

ترعاها املؤسسات التابعة للمنظمة، بما في ذلك املنصة التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي لدعم 

-ICYF) وهي مبادرة يديرها منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار ،(OSPالشركات الناشئة )

DC ،) وتختص املنصة بريادة األعمال متعددة األطوار، حيث تتيح لرواد األعمال الشباب في الدول

على أن  ،األعضاء فرصة لتلقي دورات تدريبية على شبكة اإلنترنت أو خارجها في املجاالت ذات الصلة

و خالل قمة تعقد في كل تكون مالئمة للمستثمرين الذين يتم اختيارهم عن طريق شبكة اإلنترنت أ

عد  هذا البرنامج من قبل منتدى شباب املؤتمر اإلسالمي للتعاون والحوار، وهو جهاز منتم  عام.
ُ
وقد أ

يب رواد األعمال الشباب في ملنظمة التعاون اإلسالمي، بالتعاون مع شركائه. ويهدف البرنامج إلى تدر 

الدول األعضاء على االبتكار وعلى إضافة قيمة، والعمل على خلق أمثلة يحتذى بها، وتوفير التعليم 

املنهجي بشأن إنشاء أعمال تجارية ناجحة في مجال التكنولوجيا، إضافة إلى الجمع بين رواد األعمال 

من عالم األعمال التجارية بغية تأسيس شركات  الشباب واملدن التقنية والجامعات الرائدة وممثلين

 1ناشئة تأسيسا جيدا ضمن املضمار العالمي لألعمال التجارية الذي يستعر باملنافسة.

                                                           

 www.oicstartups.org املزيد من التفاصيل متوفرة على املوقع االلكتروني:  1

http://www.oicstartups.org/
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 الخدمات الصحية  3.2

 نظرة شاملة عن الخدمات والسياسات الصحية  1.3.2

للمجتمعات. ففي إن توفير الخدمات الصحية للشباب أمر ال محيد عنه من أجل مستقبل مشرق 

املجتمعات التي ال تتوفر فيها خدمات صحية شاملة أو تكون ذات جودة رديئة إن هي توفرت تكون 

هناك انعكاسات سلبية على كل من الصحة النفسية والجسدية للشباب، وهذا ما قد ينعكس بدوره 

ت الصحية التي على مستوى إنتاجيتهم على مدار حياتهم. فصحة الشباب وثيقة االرتباط بالخدما

 يتلقونها خالل فترة طفولتهم.

بالسلوك التغذوي. فنجد أن الدول األعضاء في منظمة  متيناوترتبط صحة الشباب أيضا ارتباطا 

التعاون اإلسالمي قد تحملت ثلث العبء العالمي لألطفال املصابين بتوقف النمو خالل الفترة املمتدة 

التغذية. وبمقابل ذلك، استأثرت الدول ذاتها بنسبة  نتيجة انتشار نقص 2013و 2009بين عامي 

% من اإلجمالي العالمي لألطفال الذين يعانون من فرط الوزن، بحيث ينتشر فيها الوباء بمعدل 32

 (.2015% في الدول النامية األخرى )سيسرك، 4.6% باملقارنة مع معدل 7.4

في املنظمة على الصحة، إذا ما قيس (، فإن متوسط ما تنفقه الدول األعضاء 2015ووفق سيسرك )

كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي، يكاد يعادل نصف املتوسط العالمي. ومن هنا فإن محدودية توافر 

حة الشباب. وبصورة املوارد البشرية في قطاع الصحة بدورها تشكل واحدة من عوامل الخطر على ص

الضاغطة التي تشكل خطرا على صحة الشباب  رقام الرئيسية أن هناك بعض العواملعامة، تبين األ 

 الذين يعيشون في الدول األعضاء في املنظمة.

 الصحة اإلنجابية والشباب  2.3.2

( مقرونا بالزيادة في مظاهر التوسع الحضري AFMعادة ما يكون ارتفاع السن عند الزواج األول )

متوسطات  16.2ووسائل اإلنتاج والتصنيع ومعدالت القيد في املؤسسات التعليمية. ويظهر لنا الشكل 

. ففي 2014و 2006السن عند الزواج األول في كل مجموعات البلدان خالل الفترة املمتدة بين عامي 

في سن متقدمة نسبيا، بحيث يبلغ متوسط السن عند الزواج الدول املتقدمة، يميل األفراد للزواج 

عاما بالنسبة للنساء، مما يجعلهم عرضة لتراجع كبير في معدل  30عاما بالنسبة للرجال و 32األول 

عاما  23عاما و 28الخصوبة. أما في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فيبلغ هذا املتوسط 
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عاما  25عاما بالنسبة للرجال و 29على التوالي. بينما يبلغ املتوسط العالمي  بالنسبة للرجال والنساء

 .للنساءبالنسبة 

ويشكل الزواج في سن مبكرة، والذي غالبا ما ينتج عنه حمل مبكر، مصدر خطر بالغ ليس فقط على 

الصحة البدنية والنفسية لألفراد، وبخاصة النساء منهم، وإنما كذلك على رفاه املؤسسة األسرية 

عملية نمو ككل، نظرا ملا قد ينتج عن الوضع من انعكاسات معرفية ونفسية وبدنية سلبية على 

 األطفال وحتى الشباب.

 18و  15)يمين( معدالت انتشار ظاهرة زواج األطفال )لحاالت الزواج تحت  17.2ويظهر لنا الشكل 

. وتسجل دول 2014و 2008سنة على حد سواء( في مجموعات البلدان خالل الفترة املمتدة بين عامي 

% من إجمالي حاالت 7.1الظاهرة، بحيث أن منظمة التعاون اإلسالمي أعلى معدل من حيث انتشار 

. وباملقابل، 18% منها تحصل قبل بلوغ سن 25.6، و 15الزواج، في املتوسط، تحصل قبل بلوغ سن 

% لحاالت الزواج قبل بلوغ 23.8و 15% بالنسبة لحاالت الزواج تحت سن 5.6يبلغ املتوسط العالمي 

ير األعضاء في املنظمة، فيبدو أن الظاهرة أقل انتشارا سنة من العمر. أما في باقي الدول النامية غ 18

سنة على  18و 15% لحالتي الزواج تحت 22.5% و4.7باملقارنة مع الدول األعضاء، وذلك بمعدلي 

دولة من الدول األعضاء في  40التوالي. وبخصوص التشريعات والسياسات، تفيد التقارير إلى أن 

 17.2قانون يحظر أو يلغي زواج األطفال أو الزواج املبكر )الشكل منظمة التعاون اإلسالمي تتوفر على 

 .حسابات موظفي سيسرك بناًء على أرقام شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة املصدر:

 2014-2006السن عند الزواج األول، آخر سنة متوفرة،  :16.2الشكل 
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أدناه(. وهذا يبرز أنه هناك دول أعضاء ال تزال بحاجة إلى إجراء تعديالت على قوانينها القائمة من 

  أجل القضاء على زواج األطفال أو الزواج املبكر.

وفي العديد من أجزاء العالم النامي، وبخاصة في املناطق الريفية، تتزوج البنات بعد بلوغهن بفترة 

( AFRخصوبة املراهقات )معدل  18.2قصيرة ويتوقع منهن اإلنجاب مباشرة بعد ذلك. ويبرز الشكل 

سنة. وقد تراجع  19و 15امرأة املتراوحة أعمارهن بين  1000والذي يعكس عدد الوالدات لكل 

في دول منظمة التعاون اإلسالمي. ومع  2015في  68.8إلى  1990في عام  94متوسط هذا املعدل من 

. وفي هذا الصدد، 44.4البالغ  2015ذلك، يظل هذا الرقم أعلى باملقارنة مع املتوسط العالمي لعام 

فإن الفتيات في دول املنظمة تحت ضغط عال نسبيا فيما يخص الخصوبة، وهذا ما يمنعهن من 

 استثمار مرحلة شبابهن في تنميتهم الذاتية.

 الصحة النفسية والشباب  3.3.2

فولة إلى يقع الشباب أكثر عرضة لعدد من حاالت األمراض النفسية خالل انتقالهم من مرحلة الط

ولهذه الحاالت آثار سلبية على تنمية الشباب وجودة حياتهم (، Kessler et al, 2005) مرحلة البلوغ

 (.Fisher and de Mello, 2011وقدرتهم على املشاركة الفعالة في مجتمعاتهم )

 الديمغرافية املسوح على بناءً  ،2016 لليونيسيف، العاملية لبياناتا قاعدة أرقام إلى استنادا سيسرك موظفي حسابات املصدر:

 للبنك العاملية التنمية ومؤشرات الوطني، الصعيد على نموذجية أخرى  ومسوح املؤشرات متعددة العنقودية واملسوح والصحية
 .الدولي

منظمة التعاون )يسار( وعدد الدول األعضاء في  2014-2008زواج األطفال )%(  :17.2الشكل 

 )يمين( 2015اإلسالمي التي تعمل بقانون يحظر أو يلغي زواج األطفال أو الزواج املبكر، 
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ولهذا فإن وضع سياسات وخطط وسن تشريعات لتحسين وضع قطاع الصحة النفسية، وتخصيص  

املوارد الالزمة إلنشاء مرافق خاصة به، وبناء قدرات املوارد البشرية في هذا املجال، وتوفير خدمات 

الصحة النفسية للشباب الذين هم بحاجة إليها ملن املسائل التي تكتس ي أهمية بالغة وجب على 

  صناع القرار العمل عليها.

 وضع السياسات واملوارد البشرية والخدمات ذات الصلة بالصحة النفسية  1.3.3.2

% من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سياسات خاصة بالصحة النفسية، 58هناك في 

%، ولكنها ال 58.5وهذه النسبة تضاهي لحد ما معدل الدول النامية غير األعضاء في املنظمة البالغ 

ترقى بأي شكل من األشكال ملستوى الدول املتقدمة التي لديها سياسات خاصة بالصحة النفسية 

(. وعلى نفس املنوال، هناك تشريعات خاصة بالصحة النفسية في 19.2% )الشكل 100بنسبة 

% من 100و  % من البلدان النامية غير األعضاء53.7% من الدول األعضاء في املنظمة مقابل 50.9

(. أما من حيث توافر خطط بشأن الصحة النفسية، فهي موجودة في 19.2البلدان املتقدمة )الشكل 

% من 100% من البلدان النامية غير األعضاء و 65.3% من الدول األعضاء في املنظمة مقابل 71.7

ملنظمة عمل كبير (. وما تكشف عنه هذه األرقام هو أن أمام دول ا19.2البلدان املتقدمة )الشكل 

للقيام به لتحسين وضع الصحة النفسية من خالل التدخالت املناسبة في مجال السياسات العامة 

 ذات الصلة.

 الجتماعية باألمم املتحدة.حسابات موظفي سيسرك بناًء على أرقام شعبة السكان بإدارة الشؤون االقتصادية وا املصدر:

 19و 15امرأة املتراوحة أعمارهن بين  1000معدل خصوبة املراهقات )الوالدات لكل  :18.2الشكل 

 عاما(
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في قطاع الصحة النفسية. عرض ألعداد علماء النفس واألطباء النفسيين العاملين  20.2وفي الشكل 

في دول في املنظمة، وهو  6.26وكما هو مبين في الشكل، يبلغ عدد علماء النفس )لكل مليون نسمة( 

 املسجل في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة. لكن باملقابل،  5.85رقم يزيد نسبيا عن متوسط 

 منها دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 53بلدا،  179. البيانات متاحة ملا مجموعه 2011منظمة الصحة العاملية،  املصدر:

 2011توافر السياسات والتشريعات والخطط الخاصة بالصحة النفسية،  :19.2ل الشك
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 .2014حسابات موظفي سيسرك بناء على أرقام منظمة الصحة العاملية،  املصدر:

 عدد املوظفين في مجال الصحة النفسية لكل مليون نسمة: 20.2ل الشك
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( عن 5.57مجموعة دول املنظمة ) يقل متوسط عدد األطباء النفسيين )لكل مليون نسمة( في

(. وعموما، فإن األرقام املسجلة في كلتا املجموعتين 8.77املتوسط في البلدان النامية غير األعضاء )

 من حيث عدد علماء النفس و األطباء النفسيين ال تزال دون مستوى املتوسطات العاملية.

 الصحة النفسية للشباب والصراعات  2.3.3.2

كل من السياسات واملوارد البشرية والخدمات املتعلقة بالصحة النفسية في الدول  إن هشاشة وضع

التأهيل واإلدماج  من فرص الشباب لالستفادة من لتقل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

االجتماعي، وهذا ما يؤدي بدوره إلى أخطار بنيوية وسلوكية قد تدفع بهم إلى تعاطي املواد املخدرة أو 

وكنتيجة لذلك، ينتهي  .(Patel et al., 2007) عنفي سلوكيات غير مسؤولة أو أعمال نخراط فاال 

 ،مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية إلى خرق القوانين هم مناملطاف بفئة كبيرة من الذين يعانون من

 (.Glaser et al., 2001) زهرة عمرهم في عتمات السجن وقد يترتب عن ذلك قضاء

لها ارتباط بالثقافة واألعراف االجتماعية، فإن العديد من الشباب في الدول األعضاء وبسبب عوامل 

 تدخل في إطار في املنظمة ينزعون إلى التعبير عن مشاكلهم النفسية كونها مجرد أعراض جسدية وال 

والغاية وراء ذلك في الغالب هي تجنب الوصمة املرتبطة بالعلة النفسية، لكن  األمراض النفسية.

نظرا لالفتقار إلى ما يكفي من الخدمات املتعلقة بالصحة النفسية في الدول األعضاء فإن مسألة 

وفي مثل هذه الحالة، تنشأ حلقة مفرغة، بحيث أن الوصمة تخلق  الوصمة ال تزداد إال سوءا.

حواجزا أمام تقديم خدمات الصحة النفسية للشباب، علما بأن عدم توفير ما يلزم من هذه 

 ات على نحو كاف للشباب يؤدي إلى استفحال مشكلة الوصمة.الخدم

ويعتبر التعرض للحرب والنزاعات واحدا من أكبر عوامل الخطر املسببة الضطراب الكرب التالي 

 ;Attanayake et al. 2009) ( وحاالت الصحة النفسية األخرى بين املراهقينPTSDللرضح )

Barenbaum et al., 2004 .) ت حاالت اضطراب الكرب التالي للرضح في صفوف األطفال وتتراوح معدال

في املائة  75في املائة و 25واملراهقين جراء الصراعات املسلحة )بما في ذلك الالجئين والنازحين( بين 

وزيادة على ذلك، غالبا ما تكون معدالت املراضة (. Dyregrov and Yule, 2006) حسب الدراسات

 Attanayake et) واملراهقين في مناطق النزاعات أعلى بكثير  مقارنة بالبالغينوالوفيات لدى األطفال 

al., 2009; Bellamy, 2005.) 
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وعلى الجانب اإليجابي، يحظى الشباب الذين يعيشون في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

بفضل تعاليم الدين  بفرصة التمتع بحالة نفسية سليمة وقوية ولو كانوا في مناطق صراع، وذلك

اإلسالمي. ففي دول املنظمة، يعتبر جل املواطنين فيها أنفسهم متدينين، وهذه الحقيقة أبرزتها نتائج 

% من الراشدين 90( الذي عبر من خالله حوالي 2010استطالع الرأي العالمي ملؤسسة غالوب )

وإضافة  (.Crabtree, 2010) ميةاملقيمين في دول املنظمة عن كون الدين جزءا مهما من حياتهم اليو 

إلى ذلك، لتعاليم اإلسالم آثار إيجابية على سلوكيات ومواقف الشباب ألنها تقيهم من إلحاق األذى 

(. Bensonet al., 2003) بالذات. فالعامل الديني والروحاني يدخل ضمن املصادر املهمة لألثر التنموي 

ز رادع للسلوكيات الطائشة وفي نفس الوقت كما تؤكد عدة دراسات على أن الدين بمثابة حاج

 (.Donahue & Benson 1995) دعامة للمواقف والسلوكات اإليجابية في صفوف الشباب

 اعتماد الشباب على التبغ واملشروبات الكحولية واملخدرات والتكنولوجيا  4.3.2

 املشروبات الكحولية 1.4.2.2

لشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون ھناك بیانات محدودة عن استھالك الکحول بين ا

% منها هي التي تجري مسوحا وطنیة حول استھالك الکحول في صفوف 26.1اإلسالمي، بحیث أن 

% من الدول املتقدمة 100و  النامیة غير األعضاء في املنظمة،% من الدول 67الشباب، مقارنة ب 

استهالك الشباب للكحول في دول املنظمة (. ومع ذلك، يمكن االفتراض بأن معدل 2016a)سيسرك، 

منخفض مقارنة بمجموعات البلدان األخرى، وهذا يعزى باألساس إلى كون التعاطي للخمر انحرافا 

عن تعاليم القرآن الكريم واإلسالم، فضال عن كونه عمال منبوذا من الناحية االجتماعية في عدد من 

ك للخمر. وتدعم النتائج التي توصلت إليها منظمة الدول األعضاء ويشكل وصمة عار تالحق املستهل

الصحة العاملية هذا االفتراض وتفيد بأن "بلدان أوروبا الشرقية تسجل أعلى معدالت االستهالك، 

لترا في السنة، بينما يعتبر أدنى املعدالت  21إلى  15حيث يتراوح استهالك الفرد من البالغين فيها بين 

ق آسيا، والجزر وشرق املتوسط وجنوب وسط وآسيا، وجنوب شر  هو املسجل في شمال أفريقيا

متنع غالبية السكان عن تناول املشروبات الكحولية )منظمة الصحة العاملية، ياإلندونيسية حيث 

2010.") 
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 املخدرات 2.4.2.2

ألسباب دينية واجتماعية، يعتبر تناول املخدرات غير املشروعة بين الشباب في دول منظمة التعاون 

اإلسالمي محدودا باملقارنة مع العديد من البلدان النامية واملتقدمة األخرى كما هو موضح في الشكل 

كن رغم ذلك يجب عليها مراقبة ذلك عن كثب. فمعظم دول املنظمة تتمتع بنسب عالية من ، ل21.2

ة في حياتهم اليومية، وهذا األمر قد يسفر  الفئات الشابة من السكان والذين يواجهون تحديات جم 

 عن ارتفاع معدالت التعاطي للمخدرات في صفوف هؤالء الشباب. وهذا القلق ال ينبع من فراغ، وإنما

  (.Fawzui, 2011خير ما يؤيده هو حالتي ترامادول في مصر وغزة وبونزاي في تركيا )

 التبغ 3.4.2.2

تشمل العواقب الصحية القصيرة األجل للتدخين في صفوف الشباب آثار تنفسية وغير تنفسية، 

وباملقابل، واإلدمان على النيكوتين، وما يرتبط بذلك من مخاطر تعاطي أنواع أخرى من املخدرات. 

تتفاقم العواقب الصحية طويلة األجل على املدخنين من الشباب كون معظم الشباب الذين يدخنون 

بانتظام غالبا ما يستمرون في التدخين عند تقدمهم في السن )مراكز مكافحة األمراض واتقائها، 

ر معدل استهالك منتجات التبغ في صفوف الشباب في دول منظمة ال1994 تعاون اإلسالمي (. وقد قد 

 (2016a% )سيسرك، 14.3%، وهو رقم أعلى بقليل من املتوسط العالمي البالغ 14.7بنسبة 

 

 حسابات موظفي سيسرك بناًء على مجموعة بيانات منظمة الصحة العاملية. املصدر:

  أو أحدث البيانات 2014تعاطي املخدرات بين الشباب )% كل من جرب(،  :21.2ل الشك
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، فإن معدالت 22.2. وكما هو مبين في الشكل 

وباء استخدام منتجات التبغ بين الشباب 

متباينة بين الدول األعضاء، بحيث تشير 

البيانات املتاحة حول دول املنظمة أن غامبيا 

تحظى بأعلى معدل النتشار التدخين 

%(، وكذلك أعلى معدل النتشار تعاطي 36.1)

%( في 21.9ق أخرى غير تدخينه )التبغ بطر 

صفوف الشباب. ومن حيث معدل االنتشار 

املعدل، فقد تربعت لبنان عل رأس القائمة 

 %.36.2بمعدل 

% فقط 16، فإن (2016a) ووفقا لسيسرك

من الدول األعضاء في املنظمة هي التي لديها 

سياسات كاملة لرصد استخدام التبغ، و 

سياسات كاملة % منها فقط من لديها 21.4

% 8.9لحماية األفراد من دخانه، بينما تتوفر 

منها فقط على سياسات كاملة لتقديم الدعم 

للراغبين في اإلقالع عن تعاطيه.  ولذلك، فإن 

غالبية الدول األعضاء بحاجة إلجراء مراجعة 

شاملة لسياساتها القائمة للتقليص بشكل 

فعال من حجم التعاطي للتبغ بين الشباب 

 بار على حد سواء.والك

 التكنولوجيا 5.4.2.2

في الوقت الذي توفر فيه وسائل التكنولوجيا 

الحديثة )كاإلنترنت والهواتف الذكية واألجهزة 

حسابات موظفي سيسرك بناًء على تقرير منظمة الصحة  املصدر:اللوحية( فرصة للشباب للتعلم والتواصل 
 2015العاملية عن وباء التبغ العالمي 

دول املنظمة السبعة ذات أعلى  :22.2ل الشك
 ملنتجات التبغ )%(معدالت استهالك الشباب 
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والترفيه وتنمية املهارات، إال أنها قد تفض ي كذلك إلى إدمان التكنولوجيا الذي يعد حالة من التعلق 

 Young & deالسلوكي بالوسائل التكنولوجية عوضا عن التعامل مع اهتمامات الحياة اليومية )

Abreu, 2010.)  وقد يؤدي اإلفراط في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة هذه إلى اإلدمان بما

 (. Byun et al., 2008يشبه السلوك املرتبط بإدمان املخدرات أو الكحوليات )

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إال القدر القليل من الدراسات التي تتناول لدول األ ليس هناك في ا

موضوع إدمان الشباب على التكنولوجيا.  فعلى سبيل املثال، كشفت دراسة أن الشباب في دولة 

ساعات يوميا على وسائل التكنولوجيا، وهو ما  9.9اإلمارات العربية املتحدة يقضون ما متوسطه 

عدد ساعات نومهم. ووجدت نفس الدراسة أن الوقت الذي يقضيه الشباب في تصفح اإلنترنت يفوق 

يعادل ما يقضونه عند ممارستهم ألنشطة أخرى من قراءة للمجالت والصحف والكتب مجتمعة 

(Walters et al., 2005.)  من الشباب املقيمين في دولة اإلمارات 40كما كشفت دراسة أخرى أن %

ساعات يوميا  10تحدة مدمنون على استخدام التكنولوجيا، حيث يقضون ما يقرب من العربية امل

 (.Hashem & Smith, 2010على وسائل التواصل االجتماعي وغيرها )

ويكمن التحدي الذي تفرضه وسائل التكنولوجيا الحديثة هذه على دول املنظمة في ضمان أن 

مثمرا. وهذا ما يمكن أن يتحقق من خالل يستخدم الشباب هذه الوسائل استخداما مسؤوال و 

ضمان إنشاء شراكات فعالة بين املؤسسات التعليمية واآلباء والشباب، مما يؤدي إلى اكتساب 

 الشباب لعادات صحية تتعلق باستخدامهم للتكنولوجيا.

 توصيات سياساتية  5.3.2

لى املاليين من الشباب بالرغم من التقدم امللحوظ خالل العقدين األخيرين، ال يزال يتعين ع .1

التغذية منذ نعومة أظفارهم الناجمين عن الفقر وسوء  في دول املنظمة أن يواجهوا نقص

وندرة الحصول على الغذاء والتزود بالبروتينات إلى جانب خبرة الوالدين املحدودة بشأن 

من  املمارسات الغذائية. لذلك يتعين على صانعي السياسات في الدول األعضاء التكثيف

جهودهم الرامية إلى الحد من املمارسات التي تفض ي إلى نقص التغذية وسوئها، وذلك عبر 

 الفيتامينات والبروتينات الالزمة لنمو األطفال والشباب. بمصادر  وتزويدهم اآلباءتأهيل 

بل تشمل  فحسب،التغذية  وسوء ال تقتصر مشاكل الشباب املتعلقة بالتغذية على نقص  .2

أيضا حاالت فرط الوزن والسمنة في مرحلتي الطفولة والشباب التي هي في ازدياد مستمر 
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على الصعيد العالمي، ال سيما في العالم النامي بما في ذلك دول املنظمة. وبالنظر إلى 

العواقب الصحية الوخيمة التي يتسبب بها فرط الوزن والسمنة على الشباب واألطفال 

مراض القلب والشرايين والسكري والعديد من أنواع السرطانات، فإنه يتعين كاإلصابة بأ

على الدول األعضاء وضع سياسات فعالة كفيلة بتعزيز النظم الغذائية الصحية وتشجيع 

 زيادة النشاط البدني وتنظيم الصناعات الغذائية من أجل أن يتمتع الشباب بصحة جيدة. 

باحتياجات  اآلباءفسية وممتهنيها، ومحدودية معرفة إن محدودية توفر خدمات الصحة الن .3

الشباب، وارتفاع في عدد مواطن الصراعات، وزيادة معدالت البطالة كلها عوامل مساهمة 

في زيادة حدة الضغوط على صحة الشباب النفسية في الدول األعضاء، وهو ما يؤدي بدوره 

رات واملعاناة م التعاطي املفرط للمخدإلى ارتفاع أعداد الشباب الذين يلقون بأنفسهم في عال

ومن هنا تبرز الحاجة إلى سياسات وتشريعات وخطط محددة األهداف  من ويالت اإلدمان.

تستهدف الشباب في الدول األعضاء بقصد معالجة مشاكلهم املتعلقة بالصحة النفسية. 

لصحة كما ينبغي أيضا تخصيص موارد كافية بشكل فعال لتطوير املرافق الخاصة با

ا ونوعا.   النفسية وخدماتها وتنمية رأس املال البشري كم 

ُيعد فيروس نقص املناعة البشرية )اإليدز( مرضا خطيرا ذا أثر سلبي على حياة الشباب  .4

يما منطقة إفريقيا جنوب واملتقدمين في السن الذين يقيمون في دول املنظمة، ال س

األعضاء من الحد من معدل انتشار مرض من البلدان  28ولم يتمكن ما مجموعه  الصحراء.

، في حين تمكنت ثالث دول أعضاء هي مالي وأوغندا 2014و  1990اإليدز ما بين عامي 

وبوركينا فاسو من تسجيل انخفاض في معدل انتشار املرض باملقارنة مع متوسط القيم 

ب في (. وعلى وجه التحديد، فإن معرفة الشبا2016b)سيسرك،  1990الخاصة بها عام 

العديد من الدول األعضاء بشأن الصحة اإلنجابية والتدابير الوقائية الخاصة بها محدودة. 

لذلك فإن الشباب املقيمين في دول املنظمة بحاجة إلى تأهيل جيد في ما يتعلق بالتدابير 

 والسبل الوقائية التي تضمن حماية صحتهم من األمراض املعدية كاإليدز والزهري.

الشباب من األمراض واإلدمان وتوفير رعاية صحية أفضل لهم، يتعين على  من أجل حماية .5

دول املنظمة تخصيص مزيد من املوارد لتمويل االستثمارات في مجال الصحة، ابتداء من 

املنشآت الصحية وانتهاء باملراكز الوطنية إلعادة تأهيل الشباب. كما أنه من املهم مكافحة 

( MPOWERيذ الكامل لتدابير برنامج السياسات الست )استهالك التبغ من خالل التنف
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)سياسات رصد تعاطي التبغ والوقاية منه، وحماية الناس من دخانه، وتوفير املساعدة على 

اإلقالع عنه، والتحذير من مخاطره، وفرض حظر على اإلعالن عنه والترويج له، وزيادة 

عاملية بقصد القضاء على استهالك الضرائب املفروضة عليه( التي وضعتها منظمة الصحة ال

منتجات التبغ في صفوف الشباب. ومن املنوط بالدول األعضاء أخذ التدابير الرامية إلى 

الحد من الطلب على التبغ والكحوليات واملخدرات، ال سيما من خالل تعزيز الشراكات بين 

ى، فإنه من املؤسسات الحكومية واملنظمات غير الحكومية واملجتمع. ومن ناحية أخر 

الضروري زيادة عمليات التنسيق بين املؤسسات الحكومية واملنظمات غير الحكومية التي 

تنشط في مجال إعادة تأهيل الشباب املدمنين، سعيا لتعزيز نطاق خدمات إعادة التأهيل 

 وفاعليته.

من شأن إذكاء الوعي في املجتمع بخصوص القضايا التي تهدد صحة الشباب أن يزيد من  .6

وبالتالي فإنه من املجدي تنظيم حمالت توعية عامة واسعة النطاق.  لية السياسات،اعف

وفيما يتعلق بتعزيز االستخدام املسؤول للتكنولوجيا في أوساط الشباب، فإنه يتحتم رفع 

مستوى التعاون بين املؤسسات الوطنية املختلفة. فعلى سبيل املثال، قد يتعين على وزارة 

عن كثب مع وزارة الصحة عند إدراج مواضيع حول اآلثار السلبية إلدمان التعليم أن تعمل 

 التكنولوجيا في املناهج الدراسية. 

 التحديات السياسية  4.2

تواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اضطرابات كبيرة، تزداد خطورتها إزاء النمو 

والوئام االجتماعي. وبينما يجسد الشباب إمكانيات كبيرة السريع والتحديات املتزايدة التي تهدد األمن 

في حل األزمات وتعزيز نمو وازدهار بلدانهم، يبقى التحدي الكبير في إشراك الشباب على نحو هادف 

 كفاعلين نشيطين في بناء املستقبل.

 املشاركة السياسية واملشاركة املدنية  1.4.2

تطورا كبيرا في جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون في الوقت الذي يشهد فيه الوعي السياس ي 

اإلسالمي، فإن الدور الذي تلعبه الحركات الشعبية اإلقليمية والصراعات قد أسهم في فك االرتباط 

بالحكومات واملؤسسات السياسية واالستهتار بها. وهذا األمر مستفحل في صفوف شباب هذا العصر 

مستعصيا، بحيث أنه يولد لديهم شعورا بالالمباالة ويمنعهم من  على وجه التخصيص ويعتبر إشكاال 
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املشاركة بنشاط في تحقيق مطامحهم املستقبلية. وفي هذا الصدد، يشكل انعدام الثقة وانخفاض 

 املشاركة السياسية أيضا عائقا أمام تنمية الثقافة السياسية وتعزيز الخبرة الديمقراطية في البلدان.

ملشاركة السياسية التقليدية، يبدو أن النشاط بين الشباب منخفض باملقارنة وفي معظم قياسات ا

مع الفئات العمرية األخرى. وسيسعى هذا القسم إلى تحديد السبل الكفيلة بإيجاد روابط بين 

الشباب والحوكمة واملؤسسات واألحزاب وهيئات املجتمع املدني. وينبع هذا من الفرضية الجارية التي 

الشباب غير مبالين وال مكترثين أساسا بالسياسة. ويتضح ذلك بجالء في ثقافات املشاركة مفادها أن 

املدنية في جميع أنحاء العالم، حيث مستويات مشاركة املجتمع املدني من خالل العمل التطوعي في 

 استمرار مرتفع باملقارنة مع املشاركة السياسية، مما يعكس وجود إرادة للمشاركة ولكن يعيقها

النقص في إمكانية الوصول واستغاللها. وفي هذا الصدد، يعد تعزيز املشاركة املدنية ذات جذور 

 سياسية أكثر عمقا هدفا عمليا يمكن تحقيقه في جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ة والسؤال الرئيس ي املطروح هنا هو كيف يمكن لشرائح الشباب في املجتمع أن تشارك مشارك

سياسية ومدنية بناءة؟ والجواب الظاهر هو من خالل اإلصالح املؤسساتي االستراتيجي والقفزات 

على مستوى محو األمية السياسية وتعزيز الثقافة السياسية، وخلق تحول كبير  النوعية والتحسينات

ؤكد أي من في تصور الشباب واملواقف الصادرة تجاههم من قبل الفئات االجتماعية األكبر سنا. لن 
ُ
ت

األفكار الواردة في هذا القسم، بأن الشباب منخرطين بشكل أفضل في املجتمع والسياسة، ولكن إن 

تم أخذها كحزمة سياساتية تطبيقية يمكن عندها إعادة تنشيط املشاركة السياسية للشباب 

 ومواطنتهم بشكل كبير.   

ون اإلسالمي بشكل كبير عن مجموعات وفي الوقت الراهن، تتخلف الدول األعضاء في منظمة التعا

البلدان األخرى، بنسبة مشاركة سياسية منخفضة نوعا ما. وسجلت هذه البلدان كمجموعة معدال 

( في حين سجلت 10)أعلى درجة ممكنة هي  4.38منخفضا من حيث مؤشر املشاركة السياسية بلغ 

، فيما يبلغ 8.75والدول املتقدمة  ،6.13الدول النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

. ويمكن مالحظة نفس الش يء أيضا عند تقييم مستوى االندماج االجتماعي 5.68العالمي املتوسط 

السياس ي واإلجتماعي للدول األعضاء في املنظمة إلى تسجيل  اإلدماجوالسياس ي، بحيث يشير مؤشر 

، والدول 5.29ية غير األعضاء في املنظمة ، في حين بلغت نسبة الدول النام4.24معدل منخفض بلغ 

(. ونظرا ملحدودية البيانات، 24.2، 23.2 ين)الشكل 5.09العالمي هو ، فيما املتوسط 7.84املتقدمة 
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فإن اإلحصاءات املقدمة ليست خاصة بالشباب. ومع ذلك، فإن املشاركة السياسية للشباب تقل عن 

 معدالت املشاركة املجتمعية.  متوسط 

وفي هذا الصدد، هناك حاجة ملحة إلى معالجة مسألة انخفاض املشاركة واالنخراط، نظرا 

للتداعيات الخطيرة التي تترتب عليها في مجاالت أخرى مثل نزع الشرعية عن الدولة، وتطبيقات أقل 

 فاعلية للحوكمة والسياسات، وتخفيض النشاط االقتصادي وريادة األعمال، فضال عن زيادة إمكانية

 التطرف العنيف.   

ن  1.1.4.2
 
 شباب ممك
 
         

الشباب عن املشاركة السياسية يعود إلى انعدام الثقة في العملية السياسية  عزوفإن استمرار 

والنظام السياس ي. وإلعادة إشراك الشباب في الحوكمة واملشاركة السياسية، يجب على الجهات 

القيمة العملية السياسية. وفي  على الحكومية الفاعلة أن تتفاعل مع الشباب بطريقة تؤكد من جديد

تشمل اإلجراءات قصيرة األجل التي تقوم بها الجهات الفاعلة واملؤسسات السياسية هذا الصدد، 

وزيارة مراكز التعليم العالي،  اهتماماتهمواالستماع إلى  بشكل مباشر  الشبابالتواصل ومخاطبة 

واستخدام التكنولوجيا للتفاعل مع آراء الشباب واستخدام شبكة اإلنترنت والشبكات االجتماعية 
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وعالوة على ذلك، ينبغي للحكومات أن تشير بوضوح إلى اإلجراءات املتعلقة باهتمامات الشباب. 

وبالخصوص، إعطاء أولوية للشباب في سياستهم، وتوفير إمكانية الولوج إلى تنفيذ اإلجراءات املتعلقة 

 شباب.بالشباب للجميع، واألهم من ذلك كله الوفاء بالوعود املعطاة لل

خاصة  ،وبصفتهم مواطنين نشطين ومشاركين، يولد الشباب دينامية وتفاؤال جوهريين لرفاه املجتمع

بالنظر إلى التحديات التي تواجه الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت أخرى. في حين 

واليأس التشاؤم  إال أن الشباب لم يعودوا حبيس يالسياسة غير محبذ، عن الشباب  عزوفأن 

دة إدماج مما يتيح فرصة كبيرة إلعا ،بعض شرائح املجتمع األكبر سناصفوف كما هو األمر في  املفرط

قد ال يعكس الشباب خبرة كبيرة في هذا املجال، إال أنهم يمتلكون قبوال فطريا للتغيير و  الشباب.

التجربة مشكال وعائقا. وبدال من واالبتكار. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أال يكون نقص الخبرة أو 

ذلك، فإن قلة التجربة لدى الشباب هي نتيجة عدم وجود تعليم شامل للمواطنة يتيح لهم املشاركة 

 السياسية ويعرض فرصها.

إن حساب التفاضل والتكامل املتجسد في هذا املنطق هو أن قلة الخبرة لدى الشباب تتيح فرص 

اركة سياسية تعتمد على براءتهم. وفي ظل البيئات الداعمة، قد لتقديم وسائل وممارسات جديدة ملش

يحتفظ الشباب بالدافع واملثالية وغياب الشك في غرس دينامية كبيرة تساهم في تنمية الدول 

 .أحوالها األعضاء في املنظمة وإصالح

 سن التصويت  1.1.1.4.2

هم. أو يكون اناب بسياسة بلدقد يعمل تخفيض سن التصويت كطريقة مبدئية إلحياء اهتمام الشب

 مكمال ألساليب بديلة أخرى، إال أنه قد يكون غير كاف إذا ما تم تطبيقه لوحده.

وعلى الرغم من أنه يمكن لخفض سن التصويت أن يسمح بزيادة عدد الناخبين الشباب، فإن 

فضة في السياسة تتأثر بعواقب ابتعاد الشباب عنها، والتي يمكن قياسها من املشاركة املنخ

االنتخابات عوض السبب األصلي للقضية في حد ذاته. ولذلك، فإن خفض سن التصويت دون 

معالجة قضايا أخرى تمنع املشاركة السياسية للشباب سيؤدي في نهاية املطاف إلى اختالف أقل مما 

شاركة هو مطلوب. وعلى نفس املنوال، فإن خفض سن التصويت في بيئة مواتية للمشاركة املدنية وامل

 السياسية سيؤدي إلى تأثير أكبر .  
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وقد تتضمن القضايا األصلية عدم الثقة، أو الشعور بأن صانعي السياسات ال ينظرون بجدية إلى 

وينعكس ذلك في عدد السياسات العامة املتعلقة بالشباب التي يتم  ،شرائح الشباب في املجتمع

لك، فإن الشعور العام بعدم إمكانية الوصول إلى اتخاذها في مجال اإلدارة الدورية. وعالوة على ذ

صانعي القرار يزيد من تعقيد هذا االدعاء، باإلضافة إلى حقيقة قلة صانعي السياسات الشباب 

 ليكونوا مثاال أو نقاط اتصال للمشاركة والتعاطف.  

يغير من ح قوانين األهلية للتصويت سال ويشير منظور بديل إلى أن خفض سن التصويت من خالل إص

نظرا لزيادة تمثيل الشباب في  ،الوسائل التي يتفاعل فيها الحكام وصانعو السياسات مع الشباب

االنتخابات. في حين ترد إمكانية صحة هذا األمر إلى حد ما، فقد يتم تجاهل ما تبقى من السكان 

يوحي بالعالقة  الشباب القادرين على التصويت وغير منخرطين في املجالين السياس ي واملدني، مما

وبالتالي، يجب أن يكون عبء  جذرية لالنسحاب السياس ي واملدني.الوطيدة للقضية باألسباب ال

تشجيع على املشاركة املستدامة مع التركيز على الجودة بدال من املشاركة فقط، مع الاملشاركة هو 

 .  فقط ن األعراضالحرص على معالجة القضايا التي تتبع الالمباالة وعدم االهتمام، بدال م

ومع ذلك، ينبغي أن يشمل التصويت أساليب مبتكرة للمشاركة كحد أدنى، من خالل توفير وسائل 

فضال عن تمديد االنتخابات إلى  ،التصويت اآلمن عن طريق البريد والهاتف وربما على شبكة اإلنترنت

ما بعد يوم واحد. وفي حين أن التصور التقليدي للتصويت هو أن الذين ال يرغبون في التصويت 

ليسوا جديرين بالتصويت، فإن جعل التصويت أسهل ولوجا ال ينحصر في جعل التصويت أسهل 

 ة محددة باملقارنة مع غيرهم.فقط، وإنما االعتراف بأنه أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لتجمعات سكاني

ومع أن توفير وسائل تصويت مبتكرة يمكن للشباب الولوج إليها قد يزيد من عدد األصوات، فإنه لن 

يخلق الرغبة الكافية في املشاركة السياسية. وفي حين يمكن ملسألة استعداد الشباب للمشاركة أن 

حل تماما بمجرد جعل التصويت إلزاميا، فإن السياسة 
ُ
الناتجة عندها ستكون متطرفة إلى حد ما ت

 حتى لو طبقت فقط على الناخبين ألول مرة على أمل تأسيس هذه العادة.

وفي هذا الصدد، سيتوجب تقييم التصويت اإللزامي تحت ضوء احتمال تجريم شرائح كبيرة من 

على االختيار بين السكان الشباب، ناهيك عن احتمال االستياء واملزيد من االنسالخ عندما ُيجبرون 

منهما. ومن شأن السماح باالمتناع عن التصويت في هذه الحالة أن  اخيارين سياسيين ال يدعمون أي

 يزيل تلك املشكلة املحددة، ولكن سيكون له نتيجة سلبية على الهدف الفعلي لالنتخابات.
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ك أكثر مواتاة وعلى الرغم من التحديات التي يطرحها سن التصويت املنخفض، فإنه يظل مع ذل

لتشكيل عادات املشاركة ذات احتمالية ارتفاع املشاركة السياسية بين الجميع قبل أن يتجذر 

ت . وعندما ننظر إلى حاالت البلدان النامية التي طبقالعزوفالحرمان من الحقوق أو أن تكبر فجوة 

صناع القرار لجهود يحصل بسرعة إزاء عدم بذل  أن العزوف، سنجد لتصويتاألدنى لاألعمار  فيها

ر السلوك واملواقف تجاه الشباب ) ِّ
غي 

ُ
(. وفي هذا الصدد، فإن جعل سن Barbosa et al, 2014ت

من  نتائج مرضيةالتصويت أقل دون القيام بإصالح الهيئات السياسية والحكومية لن يسفر عن 

ير املؤسس ي، واملواقف، حيث املشاركة السياسية واملدنية املستدامة. ومع ذلك، فإن تطبیقه مع التغی

 یحمل إمکانیات کبيرة.

فيما يتعلق بالتصويت. ومن الناحية العلمية،  العزوفوأخيرا، ال بد من إلقاء الضوء على طبيعة 

توجد أدلة قليلة جدا تدعم الحجة القائلة بأن الشباب ال يهتمون باملشاركة السياسية باملقارنة مع 

(. بدال من ذلك، من املرجح أن يشعر Dermody et al., 2010; Hay, 2007الفئات العمرية األخرى )

الشباب بالعجز عن القدرة على التغيير من خالل التصويت. وربما ينبع ذلك من ثقافة سياسية 

 متدنية، أو عدم الوعي بوسائل ومنصات املشاركة من أجل التغيير.

 محو األمية السياسية وتعليم املواطنة  2.1.1.4.2

حو األمية السياسية على أنها املعارف والقدرات الالزمة التي تمكن الفرد من املشاركة يمكن فهم م

السياسية الفعالة. والتي تشمل الفهم الشامل لعمل الحكومة ووظائفها، والوعي ببنود جدول األعمال 

خذ وهي ضرورية إلجراء تقييم موضوعي مع األ  ،املجتمعية الرئيسية، والقدرة على التفكير النقدي

 بعين االعتبار مختلف مناهج العمل واآلراء وجداول األعمال.

حو األمية السياسية من عدة نواح. حيث يبدأ األطفال باستيعاب ملتعتبر املدرسة أفضل مكان و 

املفاهيم السياسية في سن مبكرة. فمن خالل التركيز الشديد والتأكيد على العادات الديمقراطية في 

شباب في بيئة تؤكد على املشاركة السياسية واملدنية البناءة والتي تحقق سن مبكرة، قد ينضج ال

 فوائد كبيرة للحكم واستقرار املجتمع في املستقبل.

وباإلضافة إلى ذلك، يغرس التعليم قيم التعدد الثقافي والتسامح واألخالق والعدالة. ويشمل ذلك فهم 

ية للقرارات الصغيرة املتخذة، والتحديات التي وإدراك طبيعة السلطة والنفوذ، واالنعكاسات السياس
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تواجه الديمقراطيات، ودور الحكم واملجتمع املدني، وأن املجتمع بطبيعته كائن معقد من املصالح 

 املتضاربة.

وفي هذا الصدد، ينبغي للمؤسسات التعليمية أن تأخذ دورها األساس ي بكونها "مواقع للمواطنة"، مما 

نقدي وممارسة املشاركة البناءة من خالل النقاش القائم على االحترام، واعتماد يوفر تنمية التفكير ال

املجالس املدرسية واملجتمعية، وانتخاب ممثلي الطالب. كما ينبغي أن تكون املدارس بمثابة مواقع 

للتسجيل االنتخابي للشباب، فضال عن مراكز االقتراع والتصويت لتعزيز الصلة بين التعليم 

وفي الوقت الذي يعد لطالب كمواطن نموذجي ينخرط بشكل إيجابي مع املجتمع املحيط. ومستقبل ا

، ال تزال هناك اهام اواملشاركة من خالل املدارس أمر  السياس ي لالنخراط في العملتوفير وسائل  فيه

حاجة لضمان أن املشاركة السياسية املنخفضة ليست نتيجة الفتقار الشباب إلى أهلية التصويت. 

ومن الضروري نقل مبادرة التسجيل االنتخابي إلى املؤسسات التعليمية، ال سيما بالنظر إلى البيئة 

 الداعمة التي يمكن العثور عليها داخل املدارس والبيئات املحيطة.

ومكن تعزيز التسجيل بهذا الخصوص من خالل إصدار املواد اإلعالمية للمعلمين، واستخدام آباء 

التسجيل. غير أن عنصر التطوع يشكل مشكلة، حيث أنه ال يستطيع ضمان تزويد املتطوعين لتسهيل 

جميع املدارس بمتطوعين لخدمة التسجيل، أو أن جميع املعلمين قد يدعمون مثل هذه املبادرة. وفي 

هذا الصدد، هناك الكثير مما يمكن قوله عن التسجيل االنتخابي اإللزامي في املدارس والجامعات، 

الطابع اإللزامي من شهادة امليالد أو الزواج. يمكن تنفيذ التسجيل اإللزامي مرة واحدة على غرار 

خالل مراحل تعليمية دورية متفاوتة وذلك للحد من استياء الشباب، ولو فقط لغرس عادة املشاركة 

 هذه. ويمكن استكمال ذلك من خالل األنظمة اإللكترونية للتسجيل لضمان سهولة الولوج.

في أن تعليم املواطنة ضروري للنمو املدني في جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون وال شك 

اإلسالمي، مع إمكانية التصدي مباشرة للتحديات املجتمعية قبل أن تصبح قضية، بما في ذلك 

مجموعة واسعة من املشاكل االجتماعية، وإمكانية التطرف، وعادات الحوار غير العنيف، واألهم من 

لوعي بآليات التغيير، التي قد يشعر الشباب من خاللها بأنهم يميلون إلى استخدام العنف ذلك ا

 لتحقيق التغيير الذي يرغبون فيه.

وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن يسعى تعليم املواطنة بجدية إلى إصالح املناهج الدراسية لزيادة اإلملام 

لنشطة بوسائل حقوق والواجبات واملواطنة ابالسياسة، ودعم املسؤولية االجتماعية، وربط ال

وبدون وجود سياسة أو دراسات اجتماعية مكرسة، ينبغي أن يكون تضمين  املشاركة السياسية.
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 من محو األمية السياسية، 
ً
مواضيع املواطنة في األولويات، مكرسة ملواجهة املستويات املنخفضة جدا

ي مجتمعاتهم واملجتمعات املحلية، مع االلتزام وإشراك الشباب في الشعور بأنهم أصحاب مصلحة ف

 بواجباتهم تجاه املشاركة املدنية.

 أن 
ً
ومع ذلك، يجب التمييز بين املشاركة املدنية، وتعليمها، ومحو األمية السياسية. ُيؤمل أحيانا

كة في يتطور التعليم في املشاركة املدنية ليصبح مشاركة مدنية كبيرة، ولكنه ال يعالج قضايا املشار 

سياس ي. حتى نشاط املدني أو يتغير إلى نشاط الحياة السياسية ليفوق اآلمال املعهودة بأن يتطور ال

اآلن، ال يوجد دليل يربط بين تعليم املشاركة املدنية وزيادة املشاركة السياسية. يمكن لهذا أن يؤكد 

 ساط التعليمية.على الدور األساس ي ملحو األمية السياسية التكميلية في مثل هذه األو 

إن فوائد تعليم املواطنة قائمة على أسس سليمة، ومع ذلك، فقد ثبت أن لها آثارا طويلة األجل على 

املشاركة االجتماعية والسياسية، وتوفر املهارات الالزمة في مختلف التخصصات وأماكن العمل 

(Circle, 2013ويرتبط الشباب ذوو املعرفة املدنية ارتباطا واضحا ب .) املشاركة السياسية الجارية

(. يتم تطوير الوعي واملعرفة املدنية في املقام األول من خالل معالجة Schulz, 2010واملخطط لها )

القضايا املجتمعية الرئيسية ومناقشتها بشكل جماعي، واملساعدة في تطوير التفكير النقدي والتعاون 

 والخطابات.

 التعليم العالي  3.1.1.4.2

املشاركة السياسية للشباب ال تزال عنصرا ضروريا من عناصر التخطيط اإلنمائي  في حين أن

والتطور في جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن هناك ما يدعو إلى القلق البالغ 

بشأن خفض املشاركة السياسية واملدنية للشباب. وكما ذكر سابقا، على الرغم من تهميش قضايا 

 ةالشباب والتحديات الكبيرة في مجال التوظيف، فإن الشباب اليقفون موقف الالمباال سياسات 

بالسياسة، ولكنهم يفتقرون إلى إمكانية الوصول التي تتوافق مع أنماطهم املفضلة من املشاركة 

 السياسية واملدنية.  

، يكون الشباب في وعند اختيار أشكال بديلة من املشاركة السياسية مقارنة باملشاركة التقليدية

الوقت الذي يمكن أن يكون فيه الواقع مسؤولين عن توسيع نطاق املشاركة السياسية والتعبير. وفي 

سلبا على  تأثر إيجابيا بطبيعته، فإن املسافة املتنامية بين الشباب واملؤسسات السياسية هذا األمر 

ولسد الثغرة، أصبحت مؤسسات  (.Flanagan et al. 2012) عملية التحول االجتماعية السياسية،
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التعليم العالي أكثر أهمية من ذي قبل في تشكيل وتحديد املواقف العامة تجاه املشاركة املدنية 

 والسياسية.  

وعالوة على ذلك، فإن الصلة بين محو األمية السياسية وتعزيز املشاركة السياسية واملدنية مثبتة 

(. Tonge, Mycock and Jeffrey, 2012; Whiteley, 2012إحصائيا من خالل دراسة علمية دقيقة )

املواطنة في هذا السياق أمرا حاسما لربط الشباب باملؤسسات السياسية، وجعل  تبر التربية علىعتو 

املجموعة املشتركة من الشباب بصحة أفضل. وكما أوضحنا من قبل، سيتم تأسيس محو األمية 

العمليات واملؤسسات املحلية والوطنية واإلقليمية  ،ياسيةالسياسية من خالل توفير املفاهيم الس

، وكالهما ضروري للمشاركة املدنية والسياسية، الخطابةفن وتطوير التفكير النقدي و  ،والدولية

وتنمية القيم املطلوبة التي ينظر إليها على أنها ضرورية في جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي.  

ليم العالي هي حجر األساس لعملية التعليم من أجل التنشئة االجتماعية. وبالنظر إلى مراكز التع

إمكانية قيام الجامعات والكليات بدور حاسم في هذا الصدد، ينبغي أال تقتصر املبادرات على الخدمة 

مثالية املدنية واملجتمعية أو الفاعلية الرمزية. وبدال من ذلك، ستكون الدورة التعليمية الرسمية 

بالنظر إلى أوجه التفاوت في محو األمية السياسية عبر التخصصات حتى في مراحل التعليم العالي. 

ويمكن أن تشمل الجهود تنسيق التدريب الداخلي للمشاركة املدنية واملشاريع والفرص املوجهة نحو 

يتطلب االعتراف  املجتمعات املحلية إلى جانب دراسة رسمية على شكل التحالفات الجامعية. وهذا

بالجامعات وأدوارها األساسية كمراكز للمعرفة العملية، فضال عن املساهمة في املجتمع والصالح 

 العام.

وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تبدأ الجامعات من خالل زيادة مشاركتها في توسيع نطاق بصماتها 

ء من رحالتها التعليمية. وال بد من القول االجتماعية واالعتراف الرسمي باملشاركة املدنية للطالب كجز

أن الغياب الحالي للتعليم الرسمي للمواطنة على جميع مستويات اإلنجاز التعليمي يشكل فرصة 

 ضائعة هامة.

م ومهارات ضرورية لجلب  وفي نهاية املطاف، ينبغي أن يتم تحديد املواطنة على أنها مورد اجتماعي قي 

لصلة واملوجهة. ولذلك، ينبغي إعطاء األولوية للمشاركة السياسية جهود الكفاءات األخرى ذات ا

مع االعتراف بإتمام برامج املواطنة، والقدرة على دعم املوظفين إلرشادهم.  ،واملدنية والدعوة إليها
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ولتحقيق ذلك، يجب التشديد على القيادة وتنظيم املشاركة، وربطها بمناقشات عميقة ومناقشات 

 التخاذ إجراءات محددة.   بشأن سياقات أكبر 

 العزوف عن السياسة  4.1.1.4.2

هناك اتجاه عالمي يشير إلى وجود فجوة متزايدة بعمق بين املواطنين والسياسات واملؤسسات 

، فإن املنظمة على وجه الخصوص قد 25.2(. وكما هو مبين في الشكل Norris, 2011الديمقراطية )

من حيث املشاركة السياسية، وهي أقل بكثير من  خلفت مجموعات من البلدان بشكل متسق

 .2016إلى  2006املتوسطات األخرى من السنوات 

ا تكون فإن شرائح الشباب من السكان عادة م ،السياسيةوفي حاالت العزوف هذه، وتراجع املشاركة 

وهذا أمر مثير لالهتمام نظرا ألن الشباب سيشاركون في وسائل بديلة  مستويات مشاركتها منخفضة.

مثل االحتجاجات والتجمعات. غير أن عدم مشاركة الشباب في الحكم واالنتخابات يؤدي إلى تعزيز 

اسة. وعالوة على ذلك، هناك هوة خطيرة بين األجيال وبين العدد فكرة أن الشباب غير مهتمين بالسي

الكبير من السكان املسنين والسكان الشباب، وواضعي السياسات الرئيسيين، والحكومات ناتجة عن 

إعطاء األولوية ملصالح السكان املسنين على حساب مصالح الشباب، مع ما يترتب على ذلك من 

 ائم في السياسات وعدم املساواة االجتماعية واالقتصادية.تبعات كبيرة على التفاوت الق

 .2016حسابات موظفي سيسرك بناًء على مؤشر برتلسمان للتحول  املصدر:

 اتجاهات املشاركة السياسية عبر مجموعات البلدان :25.2الشكل 
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سفر عن مشاركة مدنية وسياسية 
ُ
تتكاثر ظروف خاصة في دول منظمة التعاون اإلسالمي والتي ت

منخفضة. ومع التشديد القوي على أولوية الجماعة على الفرد، قد ُينظر إلى الشباب على أنهم 

تغييرات على الوضع الراهن. واألهم من ذلك أنه في الحاالت  متطرفون اجتماعيون في محاولة إلحداث

التي يكون فيها الشباب غير قادرين على إعالة أنفسهم اقتصاديا، غالبا ما تصبح السياسة اعتبارات 

ثانوية. وال تشكل البطالة وارتفاع تكاليف السكن واملهر إال مثاال على العقبات التي تعترض تحقيق 

وهي خطوات ضرورية لالنخراط في املجتمع بصفته طرفا معنيا من أصحاب  الذات لدى الشباب،

املصلحة. وعلى الرغم من وجود قدر من االهتمام بالعملية السياسية، قد يفتقر الشباب إلى املعرفة 

الالزمة لتحقيق املشاركة الفعالة أو قد يشعرون بأنه لن يكون لهم تأثير فردي على عمليات صنع 

دان الثقة في املشاركة السياسية يحطم كل ثقافة متعلقة باملشاركة السياسية واملدنية، القرار. إن فق

مسببة في تداعيات نزع الشرعية عن السلطة، وقابلية التأثر بالتطرف السياس ي أو األيديولوجي. 

ولبلوغ هذه الغاية، هناك حاجة بأن يشعر الشباب أن العملية السياسية قد تحقق رغباتهم 

اختيار واحد أو أكثر من الخيارات غير املرغوب ها يختصر الحافز للتصويت في في غيابالتي م، و وأهدافه

 فيها.

قد يوقع في  في الوقت ذاته، شائعالتصويت اإللزامي للناخبين ألول مرة هو اقتراح  تقديمفي حين أن 

فخ معالجة أعراض املشكل بدال من السبب. وبهذا فإن عدم ثقة الشباب في الحكومات وشكوكهم 

العميقة فيها تعبر عن ضرورة إشراكهم فيها سيتطلب جهودا من قبل املعنيين لعكس هذا التصور. 

ل حافل وينبغي أن يتم ذلك في املقام األول من خالل وضع برامج ذات منحى عملي وإنشاء سج

باالعتبارات الجدية وتوصيات وأفكار يمكن تنفيذها. وتشمل املبادرات األخرى املطلوبة التواصل 

املباشر مع الشباب، واالستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتماعي، وتحديد قنوات واضحة 

 للتفاعل واملشاركة.  

لن يؤدي بالضرورة إلى تطوير  إال أنهالتصويت اإللزامي قد يزيد من نسبة التصويت،  وبما أن

املشاركة خالل العملية في حد ذاتها. ومع ذلك، يجدر بنا أن نضع بعين االعتبار أن عزوف الشباب 

بل يعتمدون على املعاملة وإحساسهم بالقيمة واالهتمام وبأنهم غير معزولين.  ة،دائم توشكوكهم ليس

 تزام السياس ي إلى املشاركة السياسية.تحمل هذه املتغيرات الرئيسية القدرة على تحويل االل

واألحزاب تنظيم منتديات حول سياسة الشباب في جميع  اتوقبل اإلنتخابات، ينبغي على الحكوم

املدارس والجامعات واملراكز املجتمعية بهدف اإلستماع  إلى الشباب والتواصل معهم. يمكن أن تكون 
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وطني لتحقيق أقص ى قدر من التأثير، في محاولة هذه املنتديات موجودة على املستويين املحلي وال

لتوليد مناقشة رئيسية ومثيرة الهتمام الشباب. وعالوة على ذلك، يمكن تعزيز مدى وصولها من خالل 

االستخدام الشفاف للتكنولوجيا املألوفة، مما يشير إلى تحول السياسات إلى الشباب أن آرائهم 

الضروري إدراك أنه في حين أن زيادة أعداد الشرائح  ومشاركتهم قيمة وجديرة باالهتمام. ومن

السكانية املشاركة سياسيا أمر ضروري، فإن مسألة الثقافة السياسية والتنشئة االجتماعية أكثر 

أهمية بكثير. وبالنظر إلى أن الشباب أقل عرضة للمشاركة رسميا في مجموعات مدنية أو سياسية، أو 

هم يفتقرون إلى البنية التحتية الضرورية لتسهيل مشاركتهم. جماعات مصالح وجماعات ضغط، فإن

ونتيجة لذلك، يتم تقليل التفاعل بين صانعي السياسات والشباب إلى الحد األدنى، مما يؤدي إلى 

 تصور عدم االهتمام لدى الشباب ووجهة نظر سلبية عن املشاركة السياسية ككل.

 املمارسات الشاملة  2.1.4.2

 حزاب السياسيةاأل   1.2.1.4.2

تشهد هياكل األحزاب السياسية على الصعيد العالمي صعوبة متزايدة في اجتذاب أعضاء جدد، إذ 

تواجه تحديات كبيرة في إشراك الشباب نظرا إلى النفور من الهياكل التنظيمية التقليدية واملنظمات 

هرة في الدول األعضاء في (. ومن الصعب تحديد األرقام الدقيقة لهذه الظاHeidar, 2006الهرمية )

منظمة التعاون اإلسالمي نظرا لتعقيدات شروط العضوية وغياب السجالت املوثوقة، ولكن هذا 

 االتجاه هو أحد أسباب التراجع العام.  

البلدان املتقدمة بأحزاب يسهل الوصول إليها بهدف اجتذاب آراء ووجهات  الوقت الذي تتمتع فيهفي 

تتميز البلدان النامية بأحزاب نخبة تركز بشكل كبير على الناحية اإليديولوجية نظر متنوعة، غالبا ما 

وتستجيب لنخبة محددة من الناخبين، على حساب الكثيرين. وبالنظر إلى أن الشباب ينجذبون بشكل 

أكبر إلى أشكال بديلة من املشاركة السياسية غير املؤسسية مثل االحتجاجات والجمعيات الخيرية 

الجماعي املدفوع بالشبكة اإللكترونية، ينبغي للمؤسسات السياسية واألحزاب أن تعيد النظر والعمل 

في والياتها ودور عضويتها إذا رغبت في زيادة إشراك الشباب. ويمكن تلخيص تفضيل الشباب لألشكال 

ن البديلة من املشاركة السياسية في أن الشباب يفضلون السياسة املوجهة نحو العمل حيث تكو 

النتائج ملموسة وملحوظة ويمكن أن تكون وسيلة للتحقق من صحة نوايا الفرد أثناء عملهم على 

 تحسين مجتمعهم.
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بأن األحزاب السياسية بعيدة، وال تعطي األولوية للوحدة أو الرفاه  اوغالبا ما يحمل الشباب تصور 

وة على ذلك، فإن الشباب على وعال  اه القضايا اإلجتماعية الرئيسية.العام في سياساتها ونهجها تج

دراية تامة بأن شواغلهم عادة ما يتم تجاهلها أو عدم االهتمام بها من قبل األحزاب واملؤسسات 

بين  السياسية سواء قبل االنتخابات أو بعدها. والنتيجة النهائية لذلك هي نمو فجوة خطيرة

ذه األحزاب. وحتى في الظروف بالرغم من تواجد فروع للشباب له املؤسسات السياسية والشباب،

التي توجد فيها هيئات حزبية خاصة بالشباب، فهي في كثير من األحيان ال ترتبط مباشرة باملداوالت 

الداخلية لألحزاب بسبب املعايير التقييدية للعضوية. ففي حين تستفيد هذه الهيئات الشبابية 

لسياسية، فإنها تظل مع ذلك خاضعة من حيث تنظيم الفعاليات وتحديد املواقع ا باالستقاللية

 للهيئة السياسية املركزية من حيث امليزانية والشرعية والوصول.  

وفي ظل الظروف غير العادية التي يشترك فيها الشباب بشكل مباشر في تشكيل السياسات الحزبية، 

مقترحات  فهم اليزالون يواجهون قيودا. وهناك خطر فقدان األصوات القديمة في حال تم تطبيق

سياسة الشباب. ونتيجة لذلك، غالبا ما يتم التشاور مع الشباب حول القضايا الخاصة بهم بدل 

 إشراكهم مباشرة في السياسة العامة وصنع القرار.  

هج جديد  2.2.1.4.2
 
       ن
ُ
 ة 

في حين أنه ال يمكن إال أن يكون هناك احتكاك في األحزاب السياسية بشأن معالجة دور ومتطلبات 

ة الشباب، ينبغي النظر إلى دورهم على أنه استثمار حاسم في مواجهة عدم مباالة املواطنين عضوي

وحرمانهم من الحقوق. وهكذا، فإن اإلدماج يمثل الفرص املتاحة للمشاركة املدنية والسياسية 

النشطة. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى إعادة تقييم ظروف وأدوار الشباب داخل هذه املنظمات، 

 ال عن الروابط املؤسسية التي تنضم إلى األحزاب التقليدية وهيئاتها الشبابية.  فض

وعالوة على ذلك، ينبغي أال ُينظر إلى هيئات األحزاب الشبابية على أنها آليات للتجنيد، أو التدريب 

ل ألنه من شأن ذلك أن يستنزف القيادة الفعالة والواعدة داخ ،ألدوار دقيقة داخل الحزب األكبر

هيئة حزب الشباب. وعالوة على ذلك، فإن إدراج قيادة هيئة الحزب الشبابية في الحزب املركزي 

بسبب أدوار محددة غالبا ما يضعها في موقع ذوي الخبرة القليلة مما يقيد مشاركتها في صنع 

 السياسات وصنع القرار.
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امليزانية، بما يكفل قدرتها على  ولهذا يجب أن تتمتع هيئات الشباب في األحزاب السياسية باستقاللية

اكتساب الخبرة بصورة فعالة ومستقلة، وبشكل يسمح بتأكيدات وتأثير أقوى على الهيئة الرئيسية 

 للحزب؛ مما يمهد الطريق في نهاية املطاف للقضاء على الفصل بين السياسات.

ي بأي شكل من األشكال وفي هذا السياق، فإن اإلصالح التنظيمي لهياكل األحزاب السياسية ال يكف

لتغيير املشاركة السياسية للشباب لوحدها. فعندما يكون الشباب مدفوعين لالنخراط في دوائر 

سياسية ومدنية، غالبا ما يكون لديهم مسألة محددة في اعتبارهم؛ مما يشير إلى ميول إلحدى 

افة إلى ذلك، كثيرا ما القضايا السياسية التي ال يمكن لألحزاب أن تستوعبها دون صعوبة. باإلض

تعكس األجواء الحزبية اإلحساس باأللفة والتفرد الذي سيكون بمثابة دافع للشباب الذين ال يهتمون 

 باألشكال التقليدية للمشاركة السياسية واملدنية.

وعلى هذا النحو، ينبغي إشراك الشباب بشكل أفضل في األحزاب السياسية من خالل توجيههم إلى أن 

نشطين في القضايا التي انضموا إليها. وتماشیا مع ھذه املبادرة، ینبغي لألحزاب السیاسیة أن يكونوا 

تسترجع روايات محددة لقضية واحدة، وأن تعزز من ظھور أحزابها وإمکانیة الوصول إلیھا والتفاعل 

ياسية مع الشباب في مناطقھم. ومن خالل املشاركة االستراتيجية مع الشباب، تصبح الهيئات الس

مثيرة لالهتمام مرة أخرى، مع السماح بتنشئة محو األمية السياسية وتعزيز ثقافتها بين صفوف 

 الشباب في املجتمع بأسره.

 الشباب وإدماجالحراك االجتماعي   3.2.1.4.2

تشهد مجتمعات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تغيرا ديناميكيا وسريعا تترتب على فئة 

الشباب من سكانه آثار مباشرة حيث يواجهون تحديات خاصة بسبب قلة فرص الحراك االجتماعي 

والقيود املفروضة على االندماج الكامل في الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية. وفي 

 كثير من الحاالت، تؤدي هذه الظروف إلى اضطراب اجتماعي واضطرابات سياسية.

ه الفقرة بعض القضايا االجتماعية ذات الصلة بالشباب في الدول األعضاء في منظمة تتناول هذ

يمكن ، و الطبقات االجتماعية في املجتمع والحراك االجتماعي هو حركة الناس بين التعاون اإلسالمي.

إال أنها تستند إلى  ،باستخدام مؤشرات التعليم، والحراك املنهي، واألجور، ودخل األسرة هتقييم

 مجموعة من بيانات عالية التخصص، وغير متاحة للدول األعضاء.
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يرتبط الحراك االجتماعي بشكل وثيق بعدم املساواة، وتميل البلدان التي تعاني من عدم املساواة في 

. تذكر منظمة التعاون االقتصادي 26.2الدخل إلى انخفاض الحراك االجتماعي كما يوضح الشكل 

( أن ارتفاع التفاوت في الدخل "يمكن أن يخنق الحراك االجتماعي التصاعدي، مما 2011والتنمية )

 يجعل من الصعب على املوهوبين واملجدين الحصول على املكافآت التي يستحقونها".

وكما هو مبين في الشكل 

، تعاني الدول األعضاء 27.2

في منظمة التعاون اإلسالمي 

بشكل خطير من مشكلة 

عدم املساواة والحرمان من 

فرص الحصول على 

. ويبين الشكل أن ئةتكافم

عضاء أسوأ من الدول األ 

جميع مجموعات البلدان 

األخرى في مسألة تكافؤ 

صنف الدول األعضاء في متو 
ُ
مقياس تكافؤ الفرص )عشرة هي أعلى  على 4.2سط يبلغ الفرص. وت

العالمي ، بينما يبلغ املتوسط 5.3درجة ممكنة(، في حين تبلغ الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

 .Greenstone et al. (2013) املصدر:

 العالقة بين عدم املساواة في الدخل والحراك االجتماعي :26.2الشكل 
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. البيانات 2016حساب موظفي سيسرك بناًء على مؤشر برتلسمان للتحول  املصدر:
 منها دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 47بلدا  128متاحة ملا مجموعه 

 تكافؤ الفرص :27.2ل الشك
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. وبدون معالجة مشكلة عدم املساواة في الدول األعضاء في املنظمة، سيكون من الصعب جدا 5.1

ومع ذلك، ينبغي للدول األعضاء في املنظمة أن تحرص على أال يكون لتدابير زيادة الحراك االجتماعي. 

السياسة العامة املتخذة للحد من عدم املساواة وزيادة الحراك االجتماعي أثر سلبي على الكفاءة 

 والنمو على املدى الطويل.

مل العوامل ما الذي يمكن عمله لتحسين الحراك االجتماعي في الدول األعضاء في املنظمة؟ تش

الرئيسية التي تحدد نجاح الفرد القدرات التي يمكن وراثتها وكذلك الخصائص البيئية. ونظرا 

للروابط املباشرة بين تنمية رأس املال البشري ونمو إنتاجية العمل، فإن توفير فرص متكافئة 

 ء في املنظمة.للتحصيل التعليمي يشكل عنصرا هاما في تعزيز الحراك االجتماعي في الدول األعضا

قتصادي عبر األجيال أعلى في البلدان ل الوضع االإلى أن انتقا لالنتقالتشير الدراسات التجريبية 

(. مما يعني أن الحراك e.g., Solon, 2002النامية غير األعضاء باملقارنة مع البلدان املتقدمة )

م التعليمي. غير أن األدلة املستمدة االجتماعي في بلد ما سيزداد مع التنمية االقتصادية وتحسين النظا

ات عميقة تغير  (Binzel, 2011) من الشرق األوسط تبين أن النتيجة قد تختلف عن ذلك. يوثق بينزل 

كمية وجزئية على تراجع قتصادي بين األجيال في مصر  من خالل تقديم أدلة في الحراك التعليمي واال

 ثقفين في البلد.جتماعي بين الشباب املتعلمين واملالحراك اال 

لزيادة التحصيل العلمي  ةعقولامل اتتفسير واحدا من اللسوق العمل قد يكون األداء غير الالئق و 

تتميز أسواق العمل في الشرق االوسط بقطاع بحيث . طالحراك االجتماعي في الشرق األوسنخفاض وا

على استيعاب املواهب عام مهيمن وقطاع خاص ُمنظم بدرجة كبيرة مما يحد من قدرة سوق العمل 

(. وعندما ال يترجم التحصيل الدراس ي املتزايد إلى Binzel, 2011ستفادة من مهاراتهم )الجديدة واال 

نتائج اقتصادية موازية، ستنحصر األجيال الجديدة في بيئة تحددها الخلفية األبوية. لذلك، يجب أن 

حقوقهم في شكل ما عندما ال يجد يكون من املتوقع أن يعكس الشباب عدم الرضا وحرمانهم من 

 املتعلمين تعليما جيدا منهم تغيرا كبيرا في وضعهم االجتماعي رغم استثماراتهم الكبيرة في التعليم.

ومن أجل تحسين املساواة والحراك االجتماعي، ينبغي اتخاذ اإلجراءات الالزمة ليس فقط ملرحلة 

اة الفرد ومتابعتها إلى جهود من السنوات األولى لحياالنتقال من املدرسة إلى العمل، بل يجب بذل امل

إلى أن األطفال من األوساط األفقر الذين أبدوا عالمات مبكرة  يات في هذا البابشير األدبتآخرها. و 

على القدرة العالية عادة ما يتراجعون باملقارنة مع األطفال األكثر حظا الذين لم يؤدوا أداء جيدا 

(Feinstein, 2003فا .) ألطفال األفقر عموما لديهم وزن أقل منذ الوالدة، وظروف صحية وأوضاع
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سلوكية ضعيفة، ناهيك عن انخفاض النمو الشخص ي واالجتماعي والعاطفي. ولذلك، فإن التدخل 

 املبكر يعتبر أمرا حاسما لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق إمكانات الناس الحقيقية.

املهارات واملؤهالت والتطلعات التي تعتبر حاسمة في تحديد  فخالل السنوات الدراسية، يطور األطفال

مسارات حياتهم املستقبلية. وهناك فجوات كبيرة آخذة في الظهور والتوسع في التحصيل العلمي 

واإلنجازات لألطفال من خلفية متنوعة خالل هذه الفترة. وأثناء االنتقال إلى العمل، يفشل العديد 

اتهم، مع خروج بعضهم من التعليم والعمالة والتدريب. يمكن للشباب من الشباب في تحقيق إمكان

( أن يواجهوا آثارا سلبية طويلة األجل في NEETالذين لم يندرجوا في التعليم أو العمل أو التدريب )

وضعهم االجتماعي. وفي سوق العمل، يميل الناس إلى التوجه نحو وظائف أفضل مع تحقيق دخل 

أكثر خبرة. ومع ذلك، فإن بعض الشباب، وال سيما ذوي املهارات األقل، أفضل عندما يصبحون 

لديهم فرصة ضئيلة للتقدم، وال يعطون سوى فرص ثانية قليلة للنجاح من خالل تعلم مهارات 

جديدة. ويواجه النساء والشباب ذوي املهارات املتواضعة تحديا خاصا في إيجاد وظيفة أو الحصول 

 ل حياتهم العملية.على رواتب تنافسية خال

ومن هذا املنظور، لتحسين مستوى الحراك االجتماعي في دول املنظمة ينبغي وضع نهج شامل يشمل 

املراحل الحرجة من تطور الفرد من الرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة إلى التعليم ومن التعليم العالي 

يتطلب قدرا من االهتمام والعمل من إلى االنتقال إلى العمل والتقدم في سوق العمل. وهذا األمر 

جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة. ينبغي لحكومات دول منظمة التعاون اإلسالمي ضمان املساواة 

في الحصول على الفرص، كما يتعين على منظمات املجتمع املدني دعم الفئات املحرومة لتحقيق 

خلفية املتنوعة للطالب في جهودهم النجاح، ومن جهتها يجب على املؤسسات التعليمية مراعات ال

للحصول على تعليم يتميز بالجودة، كما يتعين أيضا على الفاعلين الرئيسيين في سوق العمل التميز 

 باملرونة في منح فرصة ثانية للذين لم يتمكنوا من التكيف مع بيئة العمل.

 إدماج الشباب في املجتمع  4.2.1.4.2

يحصل فيها األفراد أو مجتمعات بأكملها على الفرص واملوارد الالزمة إن اإلدماج االجتماعي هو عملية 

وبينما تركز  .للمشاركة الكاملة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ملجتمعاتهم

أغلبية األدبيات على البعد االقتصادي إلدماج الشباب، فإننا نؤمن إيمانا قويا بأن هذا التركيز 

لوحيد ال ينطبق على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بل سينظر في االندماج الفردي ا

 االجتماعي للشباب من خالل األبعاد االقتصادية والسياسية.
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ومن البعد االقتصادي، فإن أفضل 

تدبير وقائی ضد استبعاد الشباب هو 

زيادة مشارکة الشباب في التعلیم 

وزيادة فرص والقوى العاملة، 

الشباب إلی أقص ى حد في تتطلعاتھم 

للحصول علی منزل وإنشاء أسرة. 

لكن ما زال واقع أن نسبة متزايدة 

من الشباب في الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي غير قادرة 

 على تحقيق تلك التطلعات.

ويرجع السبب في ذلك أساسا إلى أن 

% من الشباب في الدول 22.1

األعضاء مستبعدين من التعليم 

والعمل والتدريب كما هو مبين في 

)أ(. أما نسبة الشباب  27.2الشكل 

غير امللتحقين بالتعليم والعمل 

والتدريب في الدول األعضاء فهي 

أعلى من تلك التي في الدول النامية 

%( والدول 6.3غير األعضاء )

 %(.11.8الم )%( والع7.1املتقدمة )

غير أن الشباب ال يشكلون فئة 

متجانسة. وداخل صفوف الشباب، 

)ب( أن  28.2هناك مجموعات معرضة بشدة لالستبعاد االجتماعي مثل النساء. كما يوضح الشكل 

 %(.12.2%( أكثر من ضعف نسبة الشباب )31.4نسبة النساء الشابات في الدول األعضاء )

حسابات موظفي سيسرك بناًء على أرقام البنك الدولي باستخدام آخر  املصدر:

منها من الدول  10بلدا،  45. البيانات متاحة ملا مجموعه 2014البيانات حتى 
 (2014األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة  :)أ( 28.2ل الشك

  2014 (، NEETوالتدريب )

 

باستخدام آخر حسابات موظفي سيسرك بناًء على أرقام البنك الدولي  املصدر:

منها من الدول  10بلدا،  45. البيانات متاحة ملا مجموعه 2012البيانات حتى 
 (2014األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

نسبة الشباب خارج نطاق التعليم  :)ب( 28.2ل الشك

 2016والعمالة والتدريب في دول املنظمة حسب الجنس، 
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ة لالستبعاد وهي فئة الشباب الذين يعيشون في املناطق الريفية. وهناك فئة شبابية أخرى معرض

وتبلغ النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون في املناطق الريفية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي 

بناًء على البنك الدولي( حيث يواجه الشباب في املناطق  2013)حسب موظفي سيسرك لعام  45.9

من الفقر، ويقلل فرص الوصول إلى: البنية التحتية للتكنولوجيا واالتصاالت  الريفية مستويات أعلى

 وفرص التعليم وسوق العمل.

، فإن املشاركة السياسية في الدول األعضاء ضعيفة 23.2وعموما، وكما هو مبين سابقا في الشكل  

سياسية )أعلى وفقا ملؤشر املشاركة ال 4.38نسبيا. وسجلت هذه البلدان كمجموعة درجة منخفضة 

، فيما بلغ 8.75، والدول املتقدمة 6.13( بينما بلغت الدول النامية غير األعضاء 10درجة ممكنة هي 

. ويمكن أيضا رؤية الواقع نفسه عند تقييم اإلدماج السياس ي واالجتماعي، 5.68املتوسط العالمي 

، في 4.24جتماعي بلغ بحيث تسجل دول املنظمة معدال منخفضا على مؤشر اإلدماج السياس ي واال 

واملتوسط  7.84، والدول املتقدمة 5.29حين بلغت نسبة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

 (.24.2)الشكل  5.09العالمي هو 

نصح 
ُ
إن األبعاد االقتصادية والسياسية لدمج الشباب في املجتمع مترابطة بشكل وثيق. ولذلك، ت

ماد نهج متعدد األبعاد ملعالجة هذه املسألة. فعلى الصعيد الحكومات باالعتراف بأهمية اعت

االقتصادي، تحتاج الدول األعضاء إلى تحسين فرص حصول الشباب على العمل والتعليم والتدريب. 

تدريب يجب  وخاصه؛ الشباب الذين ال يحملون شهادات جامعية والذين ال يملكون تعليم أو عمل أو

لى البرامج املصممة خصيصا لتتناسب مع احتياجاتهم واحتياجات أن تتاح لهم إمكانية الوصول إ

سوق العمل. وعلى الصعيد السياس ي، ينبغي اتخاذ سياسات ومبادرات جديدة وموجهة نحو زيادة 

مشاركة الشباب في القرارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بهدف إعادة بناء الثقة بين الشباب 

على ذلك، ينبغي أال تواجه الحكومة وحدها التحدي املتمثل في دمج  واملؤسسات العامة. وعالوة

الشباب في املجتمع. وينبغي أن تعمل الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني والشباب أنفسهم 

 كشركاء فيما يتعلق بالقضايا املتصلة بدمج الشباب في املجتمع.

 التطرف والنزاعات  2.4.2

عرضة لخطر التطرف وعواقب العنف املتطرف. وعلى الرغم من طبيعتهم ال شك في أن الشباب أكثر 

الديناميكية والقابلية على التكيف، يسعى الشباب اليوم إلى تحقيق االستقرار والنجاح وإعطاء معنى 
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لحياتهم، وال سيما عندما يواجهون أنماط حياة متغيرة بسرعة، وانقسام اإلشكاالت في بعض األحيان 

في كثير من الحاالت، يبدو التطرف أبسط وقليدية الثقافية وظروف الحياة العصرية. بين القيم الت

ينبغي أن تتعامل السياسة العامة مع األسباب الجذرية التي تسهل سبل  ولهذاإجابة ملعادلة معقدة. 

مين ليس فقط من أجل دواٍع أمنية، بل أيضا بغية املشاركة الكاملة إلمكانياتهم وتأ ،التطرف والخيبة

 الشباب ضد الضعف.

. وهذا أمر ذو ابةالشالفئة فاألغلبية الساحقة من الناس املتورطين في التطرف والعنف هم من 

أهمية كبيرة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ألن هيكلها الديمغرافي أصغر من بقية أنحاء 

ب العالم تشهد زيادة مطردة على العالم. إن حصة الدول األعضاء في املنظمة من مجموع عدد شبا

% 19.9، كان 1990نقيضها من البلدان النامية والبلدان املتقدمة غير األعضاء في املنظمة. في عام 

% في 26.7من شباب العالم يعيشون في الدول األعضاء في املنظمة، ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 

. من الناحية النظرية، ينبغي أن 2030 % بحلول عام30.9، ومن املتوقع أن تصل إلى 2015عام 

ومع  ،تحمل زيادة عدد الشباب قدرا كبيرا من اإلمكانات للدول األعضاء من حيث التنمية االقتصادية

ذلك، تحمل هذه الزيادة الكثير من التهديد. وعندما ترتبط تلك الزيادة بانتشار  البطالة على نطاق 

على التطرف وهذا  امشجع اعلى الشباب لكونها عنصر واسع يمكن للبطالة عندها أن تشكل خطرا 

هو الحال تماما في العديد من الدول األعضاء. تبلغ نسبة بطالة الشباب في الدول األعضاء أكثر من 

%، وهي أعلى بكثير من متوسطات الدول النامية واملتقدمة غير األعضاء. فالشباب الذين ال 16

وجوا، ينتهي بهم الحال إلى يستطيعون العثور على وظائف الئقة، ونتيجة لذلك ال يستطيعون أن يتز

العزلة عن االقتصاد واملجتمع على حد سواء. وهذا يسبب إحباطا هائال للشباب، وبدون توافر قنوات 

لتوجيه هذا اإلحباط، فإن جزءا من هؤالء الشباب ينتهي بهم املطاف في طريق التطرف والتطرف 

ر. كما أن املنظمات اإلرهابية تستخدم القائم على العنف، معتقدين أنه الحل الوحيد لتنفيذ التغيي

حقيقة بطالة الشباب كجزء من رواياتها من أجل جذب أتباعها وفي بعض الحاالت تستفيد من 

 الوعود بتقديم فرص عمل كجزء من حمالت التجنيد.

ومع االضطرابات امللموسة في مختلف املناطق التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي، ستستمر عواقب 

والتشرد لفترة طويلة من الزمن، حيث يؤثر الجهل الذي انتشر بين األجيال، وغياب تحقيق النزاع 

الذات، وانعدام هياكل الدعم االجتماعي على الشباب في جميع الدول األعضاء. ولهذا الغرض، هناك 

التي لم حاجة إلى فهم األسباب الجذرية الكامنة وراء هذه العوامل السلبية لعدم االستقرار والقدرات 

 تستغل.  
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 التحديات االجتماعية واالقتصادية  1.2.4.2

األدبيات، إال أن االهتمام على الرغم من انتشار الفقر املتجذر والتحديات املرتبطة بالصحة في جميع 

املولى للتحديات القائمة على اإلدراك والوعي قليلة. وعلى هذا النحو، في حين أن الشباب قد ال 

يعيشون في ظروف الحرمان املطلق، فإن إدراكهم لعدم املساواة االقتصادية أو الفساد قد يلحق 

 حتى التطرف املحتمل.الضرر بمشاركتهم في االنشطة املدنية، وشرعية الدولة، بل و 

فإن املساواة )توزيع الدخل( املقاس من خالل تفاوت الدخل مرتفع  29.2وكما هو مبين في الشكل 

بالنسبة ملجموعات البلدان األخرى. ويرتبط تفاوت الدخل ارتباطا وثيقا بمسائل الحراك  اجد

الشباب الذين يسعون االجتماعي والفساد وتحقيق الذات؛ وهي جميع املزاعم الجوهرية ملجتمع 

 لتحقيق ظروف حياة أفضل.

ولتعزيز هذه الحالة فإنه بالرغم من التحديات التي قد تكون بطبيعتها ذات صلة بالتنمية، فإن 

بل يجب األخذ بعين االعتبار  ،مظالم الشباب وشكواهم ال ترتبط في املقام األول بأسباب اقتصادية

ميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ووفقا مستويات التنمية البشرية املوجودة في ج

ملؤشر التنمية البشرية، كان مستوى التنمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ضعيف، 

% سجلت 23% من الدول األعضاء مستويات منخفضة للتنمية البشرية، و 41حيث سجلت 

ُيعد أداء الدول األعضاء و ية جدا أو مرتفعة. % فقط سجلت مستويات عال36مستويات متوسطة، و 

 2005حسابات موظفي سيسرك بناًء  على أرقام البنك الدولي باستخدام آخر البيانات حتى  املصدر:

 املساواة )توزيع الدخل( :29.2ل الشك
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(. ومن خالل الترکيز علی 30.2في التنمية البشرية س يء مقارنة بمجموعات البلدان األخرى )الشكل 

مجموعة الدول العربیة مقارنة باملجموعة األفریقیة في منظمة التعاون اإلسالمي، یمکن مالحظة أن 

%( تتمتع بالفعل بمستویات مرتفعة جدا أو عالیة من التنمیة 55معظم الدول في املجموعة العربیة )

  البشریة، علی الرغم من معاناتها الکبيرة من الصراع والتطرف والتطرف العنيف.

قضايا عدم فعالية الحكومة والفساد من األمور ذات األهمية الحاسمة بالنسبة إلدراك  وتعتبر 

الشباب، وتؤثر بدرجة كبيرة على التطرف املحتمل واملشاركة املدنية. ويؤثر هذا اإلدراك تأثيرا مباشرا 

مح بتسهيل الدولة، وبالتالي على قدرة الدولة على تطبيق القانون والنظام والسلطة، وتسعلى شرعية 

 التطرف لدى الشباب الساخطين.

 

 تنمية بشرية ضعيفة  تنمية بشرية متوسطة  تنمية بشرية عالية وعالية جدا 

 

 التنمية البشرية :30.2ل الشك
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مكافحة الفساد التي هي جزء من مؤشر الحوكمة في العالم. وتسجل مكافحة  32.2الشكل ويبين 

الفساد درجات إلدراك مدى عمل السلطة العامة لتحقيق املكاسب الخاصة، بما في ذلك األشكال 

الصغيرة والكبيرة للفساد، فضال عن "االستيالء" على الدولة من قبل الطبقة الراقية وأصحاب 

(. وكما في الحوكمة )أداء قوي  2.5)ضعيفة( إلى  -2.5 تتراوح تقديرات مكافحة الفساد منالنفوذ. و 

يتضح من الشكل، فإن إدراك الفساد مرتفع جدا في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وهو 

 نضيره في مجموعات البلدان األخرى. وهذا يدل على أن إدراك الفساد في بلدان منظ
ً
مة يفوق كثيرا

 التعاون اإلسالمي قضية خطيرة ال يمكن تجاهلها بعد اآلن.
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 التطرف اإللكتروني  2.2.4.2

بالنظر إلى العزوف النسبي للشباب والحرمان من الحقوق في جميع الدول األعضاء، فإن هناك تحديا 

تتبع  صعبا يتمثل في منع ومكافحة التهديد املتنامي بالتطرف والتجنيد على اإلنترنت. ومن الصعب

مر فهي تشركهم في التعاطف بين الشباب. في بادئ األ  هذه الظاهرة ومكافحتها، بناًء على قاعدة

املناقشات والحوارات حول القيم واملفاهيم األساسية، وتستنبط االنتقال من التعاطف إلى الشعور 

نترنت أن يكون بالشفقة، يليه الدعم العاطفي واملادي للجماعات املتطرفة ومخططاتها. ويمكن لأل 

منصة فعالة و سرية للتدريب والتنسيق مما يجعل األمر أكثر خطورة. ولهذا يتطلب منع التطرف عبر 

اإلنترنت مناهج تعليمية مصممة خصيصا لتوفير الحصانة ضد هذه األساليب وحمالت خطابية 

بدائل وحجج  مضادة للحيلولة دون النزوع إلى التطرف الذي يستهدف الشباب في املجتمع لتوفير 

 مضادة وأسس منطقية يمكن أن تقلل أو تمنع فعالية التطرف على اإلنترنت.  

وتجدر اإلشارة إلى تجربة اململكة العربية السعودية في االهتمام بالتطرف عبر اإلنترنت، ومحاوالت 

ى األساس االندماج مع الشباب واملواقع اإللكترونية التي تدعم الفكر املتطرف. وقد تم ذلك بناء عل

القائل بأن اإلنترنت يمثل إحدى أهم الجبهات للمجموعات املتطرفة لنشر ايديولوجيتها بين الشباب 

(Ansary, 2008 وفي ضوء ذلك، أطلقت الحكومة السعودية حملة السكينة، لتقديم خطاب مضاد .)

خراط مع أعضاء للحوار املتطرف عبر اإلنترنت من خالل العلماء املتطوعين واألئمة عن طريق االن

أكاديميا وعلماء منهم نفسانيين  60متطرفين في مجاالت التطرف. تستفيد حملة السكينة من أكثر من 

وخبراء في العلوم االجتماعية يتشاركون مع املتطرفين منصة اإلنترنت عن طريق التسلل، ويستهدفون 

م يرتكبوا أعماال إرهابية. وفي إحدى األفراد املتعاطفين مع املعتقدات املتطرفة أو يدعمونها، ولكنهم ل

قدمة، ُيزعم أن ما مجموعه 
ُ
شخصا على اإلنترنت قد عادوا من أيديولوجياتهم  972الحاالت امل

 (.Ansary, 2008ساعة من التفاعل معهم ) 54 000املتطرفة على مدى مايقارب 

التطرف عبر اإلنترنت، فإن غياب وفي حين أن الجهود املتواضعة قد ال تحل تماما أو تمنع التجنيد أو 

مثل هذه املبادرات سيسمح أساسا بالوصول املحتم إلى الفئات الضعيفة من الشباب؛ مع احتمال 

عدم االستقرار االجتماعي والسياس ي. وفي هذا الصدد، فإن االستثمارات املطلوبة ملثل هذه املبادرات 

 هي أكثر من جديرة بآثارها.
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 نزوحهمهجرة الشباب و   3.2.4.2

على الرغم من عدم وجود دراسات توثق لهجرة الشباب في دول املنظمة، والندرة في األدبيات املتعلقة 

بالهجرة، إال أن تقرير األمم املتحدة العالمي عن الشباب يؤكد بوضوح على أن  "املهاجرين الشباب 

ذلك، يمكن استخدام يمثلون نسبة كبيرة نسبيا من السكان املهاجرين بشكل عام". وبناء على 

 البيانات املتعلقة بالهجرة بشكل عام كتقدير تقريبي إلحصاءات هجرة الشباب.

( وصول 2013a) ويقدر سيسرك

عدد املهاجرين الدوليين في 

مليونا في  60املنظمة إلى حوالي 

.  وهذا الرقم يعد 2015عام 

كبير جدا ويمكن تفسيره 

 –بواسطة نموذج " الدفع 

التسهيل" املتقترح   -السحب 

(.  2014aمن قبل سيسرك )

فعوامل الدفع هي تلك العوامل 

التي تدفع الناس للخروج من 

لي، وعوامل السحب بلدهم األص

هي تلك العوامل التي تجذب الناس إلى البلد املقصود، بينما عوامل التسهيل هي تلك التي تسهل من 

عملية الهجرة من البلد األصلي إلى البلد املقصود. ويعتبر نقص إشراك شباب املنظمة في املجتمع 

فاض األجور والبطالة والنقص واحدا من عوامل الدفع الرئيسية. وتشمل عوامل الدفع األخرى: انخ

في العمالة وسوء ظروف العمل وعدم االستقرار السياس ي )مثل الحروب األهلية في سوريا والعراق 

وجنوب وغرب السودان وأفغانستان وما إلى ذلك( وسوء اإلدارة والتضييق على الحرية والتمييز في 

دخل وتوفر ظروف عمل أفضل وفرص التعيينات والفساد والفقر.  وتشمل عوام الجذب: ارتفاع ال

أوفر للعمل وارتفاع مستويات املعيشة والحرية واالستقرار السياس ي.  وتشمل عوام التسهيل: العوملة 

التي زادت من سهولة انتقال الناس عبر الحدود القطرية، وتدويل املهن واألسواق املهنية والتي أدت 

 ي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويؤثر التقدم فيكذلك إلى زيادة مستوى انتقال الناس والتقدم ف

في الشباب أكثر من عامة السكان بسبب اعتمادهم الكبير عليها،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

على بيانات مفوضية األمم املتحدة  حسابات موظفي سيسرك بناءً  املصدر:
 والبنك الدولي. 2015لشؤون الالجئين، 

 (2015لالجئين )الرئيس ي البلدان املصدر  :33.2ل الشك

4,872,548 

2,666,213 

1,123,010 

778,661 

628,718 

541,465 

471,073 

451,789 

411,301 

340,190 

 سوريا

 أفغانستان

 الصومال

 جنوب السودان

 السودان

 الكونغو الديمقراطية

 أفريقيا الوسطى. ج

 ميانمار

 إريتريا

 كولومبيا
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فهي تتيح لهم فرصة الوصول للمعلومات بشأن فرص العمل في الخارج بشكل ميسر، كما أنها توفر 

الولوج إلى وسائل التواصل الرخيصة )أي سكايب والواتساب والفايبر وما إلى ذلك(.  كما تؤدي 

ثل الفيسبوك( على وجه الخصوص دورا مهما في تشكيل عملية هجرة شبكات التواصل االجتماعي )م

 الشباب وذلك عبر تيسير هجرتهم إلى األماكن التي يقيم فيها أعضاء من شبكة التواصل الخاصة بهم.  

تعد اآلثار املترتبة عن الهجرة، سواء أكانت اختيارية أو إجبارية، معقدة ويصعب حصرها، كما أنها 

 راجع) لعديد من املقاالت تزعم أن للهجرة آثار إيجابية تظهر على الدول املرسلةمثيرة للجدل. فا

Commander et al. 2004, Docquier & Rapoport 2012, and Gibson & McKenzie 2011) ، وهذا

يستند إلى االفتراض القائل بأنه ينتج عن الهجرة تحويالت مالية من شأنها تعزيز اقتصاد الدولة 

وزيادة حجم التجارة نتيجة لزيادة أنشطة املغتربين، وزيادة الخبرات واملهارات والدراية املرسلة، 

بفضل املهاجرين العائدين، واألثر اإليجابي الذي يخلفه اجتهاد األفراد في سبيل حصولهم على 

مكن وأفضل ما ي جرة على تراكم رأس املال البشري.مستويات عالية من التعليم واملهنية أمال في اله

أن توصف به األدبيات أعاله حول منافع الهجرة للدول املرسلة أنها منافع نظرية مبنية على تحليل 

 في املقابل، تخلف الهجرة آثارا عميقة على الشباب الذين زئي الثابت أو األدلة املتناقلة.التوازن الج

لقيم التقليدية املحافظة بحيث وتتميز غالبية دول املنظمة بانتشار ل يتركهم آباؤهم املهاجرين خلفهم.

تعتبر األسرة حجر الزاوية في املجتمع، بحيث أن مسؤولية إرشاد الشباب ملقاة على عاتق األسر، 

وبالتالي فإن غياب أحد األبوين قد يحمل في طياته عواقب وخيمة على التنمية االجتماعية والنفسية 

عالوة على ذلك، يتعين على الشباب املخلفين من  وعلى انتقالهم إلى مرحلة الرشد. والعاطفية للشباب

وهذا ينطبق بشكل ءهم قبل هجرتهم. قبل اآلباء املهاجرين تحمل املسؤولية التي كانت مناطة بآبا

خاص على كبار األبناء والبنات، مما قد يؤدي إلى احتمالية تأثر مستوى أدائهم األكاديمي أو حتى 

 حاالت.التسبب في تركهم للدراسة في أسوأ ال
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، فإن مجموعة دول املنظمة تتحمل العبء األكبر فيما يخص 35.2و  34.2وكما هو مبين في الشكلين 

% من إجمالي الالجئين 67.3، فإن 2015األزمة الراهنة لالجئين والنازحين داخليا.  واعتبارا من عام 

% من إجمالي النازحين داخليا 61.5إضافة إلى ذلك، فإن  العالم ينتمون إلى دول املنظمة. حول 

يتواجدون في الدول األعضاء.  وهذا ما يتطلب تفكيرا جادا بشأن الدور الذي يتحتم على الدولة أن 

تلعبه في توفير االستقرار للشباب الذين يعدون من أكثر شرائح السكان تأثرا في هذا الصدد، وتأمين 

م اقتصاديا ودعمهم اجتماعيا.  وعالوة على ذلك، في الوقت الذي ال تعتبر سبل رزقهم، وإعادة دمجه

فيه إشكالية هجرة األدمغة شيئا جديدا على دول املنظمة، فإن ما تشهده هذه الدول كسابقة من 

حيث االضطرابات وعمليات النزوح واسعة النطاق ال يمكن لها إال أن تعزز من لزوم هجرة ذوي 

الستقرار، ما يؤدي إلى آثار مدمرة على اقتصادات الدول األعضاء ورؤوس أموالها الكفاءات بحثا عن ا

 العلمية.

وملعالجة آثار الهجرة على الشباب، يتعين على دول املنظمة النظر في عوامل الدفع والجذب املذكورة 

ر التاريخ آنفا في هذا القسم.  ومما الشك فيه هو أن الهجرة تبقى حقيقة من حقائق الحياة على مدا

البشري وستظل كذلك،  وبالتالي فإن دول املنظمة بحاجة إلى خلق سبل يمكن من خاللها إشراك 

الشباب، الذين هاجروا سلفا أو أولئك الذين سيفعلون مستقبال، في تنمية بلدهم بينما هم في 

ت للمغتربين بهدف الخارج. وفي هذا الصدد تبرز ثالث آليات: أوال، تحتاج دول املنظمة إلى إنشاء شبكا

 والبنك الدولي. 2015على بيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين،  حسابات موظفي سيسرك بناءً  املصدر:

 حصة النازحين داخليا لكل مجموعة قطرية: 35.2ل الشك حصة الالجئين لكل مجموعة قطرية :34.2الشكل 

 دول املنظمة

10,850,205

(67.3%) 

الدول غير 

األعضاء في 

 املنظمة

5,267,225  

(32.7%) 
مليون  25.1 

61.5% 

مليون  15.7 

38.5%  

مليون  6.23 

70.7% 

مليون  2.59 

29.3% 

 دول املنظمة 
 فقط 2015

 املجموع
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تأمين االتصاالت الفعالة وتبادل األفكار بين املهاجرين ونظرائهم في بلدانهم، وهذا بدوره سيضمن 

مساهمة املهاجرين في التنمية االقتصادية واالجتماعية لبدانهم.  ثانيا، تحتاج دول املنظمة إلى 

تحتاج دول املنظمة إلى تطوير الروابط  تشجيع نقل املعرفة والخبرات التي يمتلكها املهاجرون.  ثالثا،

التجارية بمشاركة من املهاجرين ونظرائهم في الوطن،  على أن يكون الهدف من هذه الروابط التجارية 

تعزيز املزايا من وراء امتالك مهاجرين يتمتعون بصالت جيدة ببعضهم البعض، والتي تعود بالنفع 

أما بالنسبة للشباب الذين تركهم اآلباء املهاجرين في الوطن  على فرص التجارة واألعمال في البلد األم.

األم، فإنه يتعين على دول املنظمة تصنيف هؤالء الشباب على أنهم "مجموعة ضعيفة ومعرضة 

للخطر"، وبالتالي تطوير برامج تستهدفهم على املستوى املدرس ي واملجتمعي بغرض توجيههم وضمان 

 نجاحهم األكاديمي.

 ات سياساتيةتوصي  3.4.2

 إجراء التسجيل في االنتخابات في جميع املدارس والجامعات. .1

بفرص التسجيل للتصويت في تعيين مدارس لضمان أن جميع الطالب املؤهلين مدعومون  .2

 .مدرستهم

استخدام املدارس كمراكز اقتراع، والتي ينبغي تشجيعها على البقاء مفتوحة حتى يتمكن الشباب  .3

 .ديمقراطية في العملالشفافية وال من رؤية

ة مثل التعليم والعمالة تعيين فرق استشارية للشباب لتقديم املشورة بشأن مسائل محدد .4

 .والعدالة

 .عية لتسهيل مشاركة مواطنة الشبابوضع نظام مكافأة اجتما .5

 .توفير تعليم املواطنة بشكل فعال ضمان .6

 .سنة، إذا كانت أعلى 18أو  16اعتماد استفتاءات على مستوى البلد لخفض سن التصويت إلى  .7

رس توفير منتديات تشريعية / برملانية وسياسية محلية للبلديات يتم عقدها في جميع املدا .8

 .والجامعات واملجتمعات املحلية

زم بشأن مسألة إجراء استفتاء غير مل منتشكيل برملانات وتجمعات وهيئات للشباب، متمكنة  .9

 .معينة من اختيارهم

 .سياسات املحلية والوطنية وحلولهاباب غياب الشباب في التشكيل تحقيق في أس .10
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ية إنشاء لجنة دائمة مشتركة بين الوزارات بشأن التربية الوطنية ملتابعة تنفيذ وأداء الترب .11

 .الوطنية في املدارس والجامعات

تكليف جميع األحزاب السياسية بمراجعة شروط عضوية الشباب وإعادة هيكلة الهيئات  .12

 .األحزاب السياسية لشبيباتوالنفوذ واملشاركة  يةلتوفير املزيد من االستقاللالسياسية 

 .جامعات، مع إجراء انتخابات دوريةتشكيل هيئة تمثيلية للطلبة في جميع املدارس وال .13

ملحلية التي تنظيم فرق استشارية للشباب كل سنتين على املستويات الوطنية واإلقليمية وا  .14

 .تتألف فقط من الشباب

شكيل لجنة إعالمية جديدة تابعة للسلطة التنفيذية الستكشاف أفضل الوسائل املتاحة على ت .15

 .لى االنخراط في املواطنة البناءةاإلنترنت للتواصل مع الشباب الذين يسعون إ

 .ل معرفة أثر السياسات على الشباباستحداث معايير لقياس األثر املتعلق باملساواة من أج .16

ة والتعليم والعدل والسلطة التنفيذية متابعة وقياس التقدم املحرز في ينبغي لوزارات األسر  .17

 .استقصائية اتدراسركة عن طريق تحديد األهداف املتعلقة بمواطنة الشباب واملشا

بهدف تعزيز تماسك السياسات ومشاركة الشباب على نطاق الدولة، ينبغي تكليف جميع هيئات  .18

وتعزيز منصات وفرص مواطنة طط عمل لتطوير الحكومة املحلية بوضع استراتيجيات وخ

 .الشباب

واملشاركة  تقديم جائزة الشباب، يتم نشرها على نطاق واسع، للمواطنة الشبابية البارزة .19

 .واملساهمة في املجتمع

 .توفير منصات فعالة تيسر معلومات مقارنة عن املمثلين املنتخبين وتوفر إمكانية االتصال بهم .20

الهيكلية للحراك االجتماعي عبر األجيال من خالل: ضمان املساواة في الحصول تحسين الظروف  .21

خذ بعين االعتبار الخلفية املتنوعة لدى ، ودعم املحرومين لينجحوا، مع األ على الفرص للجميع

الطالب والبارزة في جهودهم للحصول على نوعية تعليم جيدة ومرنة، باإلضافة إلى إعطاء فرصة 

 لذين فشلوا في التكيف مع بيئة العمل.ثانية ألولئك ا

تبني نهج متعدد األبعاد لزيادة نسبة إدماج الشباب في املجتمع. وعلى الصعيد االقتصادي:  .22

تحسين فرص حصول الشباب على العمل والتعليم والتدريب. ويجب إتاحة الفرصة أمام 

التعليم أو العمالة أو الشباب، خاصة الذين ال يحملون شهادات جامعية والذين هم خارج نطاق 
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التدريب، للوصول إلى البرامج املصممة خصيصا لتتناسب مع احتياجاتهم واحتياجات سوق 

 العمل.

هم "مجموعة ضعيفة تصنيف الشباب الذين تركهم اآلباء املهاجرين في الوطن األم، على أن .23

جتمعي بغرض وبالتالي تطوير برامج تستهدفهم على املستوى املدرس ي وامل ومعرضة للخطر"،

 توجيههم وضمان نجاحهم األكاديمي.

 إعادة تقييم املناهج التعليمية لتحصين الشباب ضد تهديدات التطرف اإللكتروني. .24

تعالج األسباب الجذرية للتظلم االجتماعي وتقدم بدائل  للخطاب املضادتنظيم حمالت فعالة  .25

 تخص املشاركة الوطنية البناءة واملفيدة ضد العنف الطائش.

عزیز التضامن ومشاركة الشباب من خالل إنشاء برملانات نموذجیة ملنظمة التعاون اإلسالمي في ت .26

 جمیع أنحاء الجامعات الوطنیة لالستفادة من مشارکة برملان الشباب داخل املنظمة.

 الشباب والثقافة: بين املجتمع والعوملة  5.2

عتبر العوملة سمة مميزة للمجتمع الحديث لكونها 
ُ
عملية يتدفق فيها رأس املال والسلع والخدمات ت

(. ومع بداية األلفية De Silva, 2003والتكنولوجيا واملعلومات واملواد الثقافية خارج الحدود الوطنية )

الجديدة، بلغت العوملة مستوى لم يسبق له مثيل، إذ أصبحت املحرك الرئيس ي للتغيير االقتصادي 

املعاصرة. على الرغم من أن تدفق املواد يحصل عبر الثقافات، فقد أدت والثقافي في املجتمعات 

العوملة إلى انتشار القيم الغربية لبقية العالم بشكل كبير، ولم تسلم مجموعة منظمة التعاون 

 اإلسالمي من العوملة والعمليات التغريبية.

طاعات تضررا من عمليات وفي كل من العالم والدول األعضاء في املنظمة، كان الشباب أكثر الق

. والحقيقة أن الشباب املعاصر، أو ما يسمى بجيل األلفية أو الجيل (Shediac et all. 2013) العوملة

واي، قد أصبحوا الجيل األكثر ارتباطا عامليا، لكونهم ولدوا في عصر العوملة والحقبة الرقمية. كما 

حين يختلف من بلد  آلخر، فهو األكثر تشابها  أظهرت الدراسات التي أجريت على جيل األلفية أنه في

 .(Shediac et all. 2013) في جميع أنحاء العالم باملقارنة مع األجيال السابقة

ويدل هذا بوضوح على مدى تأثير وتشكيل العوملة لصورة العالم وقيم الشباب في الدول األعضاء في 

 بعد. وعلى منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، فإن اتجاه ومحتوى 
ً
هذا التغيير لم يتم فهمه جيدا

نطاق أوسع، هناك نقص في الفهم العام للتوجهات الثقافية والسياسية واالجتماعية لجيل األلفية في 
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جميع أنحاء بلدان املنظمة. ومع ذلك، فإن فهم التوجهات الثقافية للشباب وآثار العوملة على هذه 

 جوهريا في إثراء
ً
الجهود الرامية إلى تنمية الشباب فضال عن التنمية الوطنية.  التوجهات يلعب دورا

م القسم املوالي من التقرير كيفية تأثير عمليات العوملة  ِّ
وخاصة أنماط  -وفي هذا الصدد، سيقي 

على قيم ومعتقدات الشباب في الدول  -الحياة العاملية الجديدة الناشئة التي تميزت بالنزعة الفردية

 التعاون اإلسالمي.   األعضاء في منظمة

وباختصار، يكشف هذا االستعراض عن وجود توتر ثقافي بين القيم املرتبطة بأساليب الحياة 

الحضرية الجديدة والقيم األصيلة املشتركة بين الدول األعضاء في املنظمة؛ ومع ذلك، فإن هذا التوتر 

 ذو حدين إذ ُيشكل تحديا وفي نفس الوقت فرصة.

 صراع ثقافي الشباب في  1.5.2

 بثقافة مجتمعية وأسرية وأسلوب حياة. وتشكل 
ً
تميزت مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي تاريخيا

األسرة الوحدة األساسية للمجتمع، وتحتل املصالح واالحتياجات األسرية املرتبة األولى ذات قيم 

ة هو انتشار أنماط أخالقية تفوق املصالح الشخصية. ومع ذلك، فإن أحد النتائج الرئيسية للعومل

حياة جديدة تميزت بالنزعة الفردية والنزعة االستهالكية واملادية التي تتعارض مع تلك القيم التقليدية 

 التي تشترك بها الدول األعضاء بشكل أو بآخر.

ويعزز هذا النمط املدني الفردي الجديد الطلب العالي على التنمية الفردية ويعطي األولوية لتلبية 

 بذلك النزعة الفردية الذرية. فالنزعة االحت
ً
ياجات الفردية والرغبات على األسرة واملجتمع، مؤيدا

الفردية الذرية ترى أن الروابط املجتمعية )بما فيها األسرة( واألعراف تعارض الرفاه واإلنجازات 

 (.Yankelovich 1994والسعادة وحريات الفرد )

ي ذلك الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يتكيف وتظهر الدراسات أن جيل األلفية، بما ف

(. ويعزى جزئيا االنتشار ASDAA 2010; Shediac et al., 2013بشكل متزايد مع هذه القيم الناشئة )

السريع للنزعة الفردية الذرية بين الشباب إلى التقدم املحرز في تكنولوجيا االتصال. وتلعب وسائل 

 
ً
 بارزا

ً
 ,El-Haddad) في التنشئة االجتماعية للمراهقين والشباب في املجتمعات املعاصرةاإلعالم دورا

2003; Yamazhan, et al. 2007) وعلى وجه الخصوص، أصبحت املسلسالت التي تبث في القنوات .

الفضائية ووسائل اإلعالم االجتماعية واإلنترنت بوابات الدخول الرئيسية للشباب إلى هذا النمط 

 النزعة الفردية كوسيلة للحرية والثروة وتحقيق الذات، في حين تصور املدني الع
ً
المي الجديد مؤيدا
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 ,Yigit, 2013; Wilcox and Cavallé) األسرة واملجتمع باعتباره مصدر الصراع والتقاليد املجحفة

 . وبشكل أدق، يتجه جيل األلفية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نحو:(2011

 نزعة الفردية: تتفق الدراسات حول جيل األلفية على أن هذا الجيل هو األكثر توجها في ال

( Twenge, 2006املنحى الذاتي. وبالفعل، فقد أطلق على جيل األلفية اسم "الجيل املادي" )

(. يستفيد جيل Altınbasak-Farina & Guleryuz-Turkel, 2015إضافة إلى "الجيل املعنون" )

التركيز األكبر على الذات والتركيز األقل على املجموعة والتجمع واملجتمع، األلفية من 

 & Altınbasak-Farinaوتنعكس هذه النزعة الفردية في السمات واملواقف الشخصية )

Guleryuz-Turkel, 2015.) 

 ( النزعة االستهالكية واإلسراف: تتميز هذه املجموعة بثقافة املستهلكين املاديةHanzaee and 

Aghasibeig, 2010 وتتطلب عالمات مميزة مع سمات خاصة بهم والتي سوف تكون بمثابة .)

(. وكشف مسح الشرق األوسط Gupta et al., 2010شكل من أشكال التعبير عن الذات )

( أن األزياء واملالبس هي العنصر الرئيس ي الذي ينفق الشباب العربي MENAوشمال أفريقيا )

(. ووجدت دراسة أخرى ركزت على االختالفات بين ASDA’A, 2008دخلهم املتاح عليه )

األجيال في املنطقة العربية أيضا أن جيل األلفية يؤيد "املغامرة" و "اإلسراف" أكثر من 

 .(Shediac et. al,. 2013) الجيلين األكبر سنا

  خرين قلة الثقة في اآلخرين: يتمتع جيل األلفية أيضا بمستويات منخفضة من الثقة في اآل

 .(PRI, 2014) وكذلك الوالء الشرطي فقط ملكان العمل والعالمات التجارية

   التوجه الوظيفي على حساب الحياة العائلية والشخصية: يتميز جيل األلفية بتوجهه

لجيل  مسح الشرق األوسط وشمال أفريقيا الوظيفي القوي. في الواقع، حيث وجد في

% من الشباب سيكونون على استعداد للتضحية بحياتهم الشخصية من أجل 78األلفية أن 

% سينتقلون إلى بلد آخر للحصول على رواتب ومزايا أفضل، و 74، مواصلة حياتهم املهنية

 (.Bayt.com, 2014% يعيشون بعيدا عن أسرهم )57طول، و % سيعملون لساعات أ61

أنه على الرغم من هذه التغيرات امللموسة في القيم واملواقف تجاه الذات واملجتمع  إلى وتجدر اإلشارة

والعمل والحياة الشخصية، لوحظ أيضا أن الشباب في الدول األعضاء ليسوا بعيدين تماما عن 

يم التقليدية. والواقع أن القيم التي تعكس التأثيرات العاملية تتعايش مع التراث الثقافي املشترك والق

http://www.bayt.com/en/research-report-19564/
http://entm.ag/1HpNITw
http://entm.ag/1HpNITw
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قيم وتوجهات راسخة تاريخيا، وال سيما فيما يتعلق باألسرة والدين. وال يزال جيل األلفية ملتزما 

 باملثل العليا لألسرة ويعتقد أن الدين مهم وأنه ينبغي حماية هذه التقاليد.

 جيل األلفية والقيم 
 
 .األسرية: األسرة ال تزال مهمة جدا

)عبر الدول األعضاء في منظمة التعاون % من الشباب 98أن  36.2وفيما يتعلق باألسرة، يبين الشكل 

( يعتقدون أن "األسرة هي 2012-2010اإلسالمي املتاحة في مجموعة بيانات إحصائية القيم العاملية، 

أهم مؤسسة في حياتهم". ووفقا لدراسات حاالت مختلفة أجريت في الدول األعضاء في منظمة 

-Altınbasakن الرئيس ي للعثور على الحب واألمن )التعاون اإلسالمي، يعتبر الشباب األسرة أيضا املكا

Farina & Guleryuz-Turkel, 2015 باإلضافة إلى ذلك، يعتقدون أنه ينبغي الحفاظ على األسرة .)

في املائة من  85والتقاليد وصونها. على سبيل املثال، في استبيان أجرته اإلذاعة العامة الدولية، وافق 

(. وعالوة على ذلك، PRI 2014فاظ على القيم التقليدية للمستقبل )الشباب العربي على أهمية الح

يؤيد الشباب مؤسسة الزواج باعتبارها أنسب شكل من أشكال االتحاد الرومانس ي ويعتقدون أن 

كما أن لديهم رغبة قوية في تحقيق  (،Wilcox and Cavalle 2011) األطفال يحتاجون إلى األم واألب

  (.Altınbasak-Farina & Guleryuz-Turkel, 2015سرة )التوازن بين العمل واأل 

 

 

حسب بيانات الدول املتاحة )*تم الجمع  2012-2010حسابات موظفي سيسرك بناًء على موجة املسح العالمي للقيم  املصدر:
 بين املهم جدا واملهم(

 أهمية مؤسسة األسرة :36.2ل الشك

98.00% 

98.60% 

97.70% 

97.2%

97.4%

97.6%

97.8%

98.0%

98.2%

98.4%

98.6%

98.8%

49-30 29لحدود   فما فوق  50

 *  األسرة هي أهم مؤسسة

 دول مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي
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 الصواب والخطأالتمييز بين جيل األلفية والقيم الدينية: الدين أكثر من مجرد 

فقد عندما يتعلق األمر بالدين، تظهر صورة خالبة خاصة لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

)مؤسسة  وعلمائه"الدين  من املسلماأللفية  جيل شباب حول مواقف العالم العربي مسحأسفر "

ثماني دول عربية  عاما من  34و15عينات من الفئة العمرية بين  اعتمدي ذ، وال(2016طابة، 

)املغرب ومصر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت واألردن 

من خالل هويتهم اإلسالمية.  اأنه من املهم أن ُيعرفو غالبية جيل األلفية يقولون  عن أنوفلسطين(، 

واألهم من ذلك أن جيل األلفية ''يؤكدون أن إيمانهم باإلسالم يستند إلى اقتناعهم بأن هذه هي 

 للتفكير بأن "الدين هو مسألة روحية خاصة" أكثر 
ً
الحقيقة''. وعالوة على ذلك، فإن الشباب أكثر ميال

نه مجرد معتقدات وقوانين تحدد الصواب والخطأ. وتوضح هذه النتائج من النظر إلى الدين على أ

بأهمية بالغة أن الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لديهم قناعة دينية قوية. ومع 

خطاب علماء الدين واملواضيع  ه يجب علىذلك، فإن "الغالبية العظمى من الشباب يعتقدون أيضا أن

 لقضايا واالحتياجات املعاصرة".  ذات صلة باكون تأن  التي يتطرقون إليها

وفيما يتعلق بدور الدين في املجالين العام والسياس ي، يوافق الشباب عموما على أن للدين دورا 

رئيسيا في مستقبل بلدانهم. ومن ناحية أخرى، ال يعتقد الكثيرون أن "الدولة يجب أن تتمتع 

الدولة  ايروو بالسلطة الكاملة لالنخراط في أي ش يء يتعلق بالدين في املجتمع". حيث يريد الشباب أن 

تتدخل في موضوع التطرف: ويقول جيل األلفية إن "حركات مثل داعش والقاعدة هي تحريف كامل 

 لإلسالم وتعطي الدولة دورا محوريا في مكافحة التطرف".

وقد أشار استعراض امليول الثقافي الرئيس ي لجيل األلفية حتى اآلن إلى توتر ثقافي ظاهر:  الشباب 

ديدة تجعلهم يتعارضون مع القيم الثقافية املشتركة للدول األعضاء في يتعرضون لقيم ثقافية ج

منظمة التعاون اإلسالمي. وقد يؤدي هذا التوتر الثقافي في نهاية املطاف إلى خلق ثغرة مخيبة لألمل 

أن األسرة هي أهم في الوقت الذي يرى فيه الشباب لى سبيل املثال، فع .بين املعتقدات واملواقف

 كلها عوامل قدتزايد توجههم الذاتي ومطالبهم االستهالكية وانخفاض الثقة باآلخرين  معمؤسسة، 

الدين  ه يجب الحفاظ علىأنباأللفية  رغم اعتقاد جيلباملثل، و ؤدي إلى تأخير تكوين األسرة. ت

ة في نهاية املطاف إلى أن يصبحوا مقربين من تلك القيم الديني ةالفردي تؤدي نزعاتهم، قد والتقاليد

والتقليدية التي هي موجهة للمجتمعات املحلية. ويشير هذا الصراع على ما يبدو إلى حدوث تغيير ثقافي 
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كبير وتحول في القيم بين أوساط الشباب. إن كيفية تطور هذا التوتر سوف تتحدد إلى حد كبير بمدى 

 جودة السياسات التي يمكن أن تساعد الشباب على تحقيق التوازن.  

 لص إمكانات جيل األلفيةتق  2.5.2

 جديدة للشباب والتنمية  
ً
 وآفاقا

ً
في حين تشكل العوملة تحديات جديدة، فإنها تتيح أيضا فرصا

الوطنية. وبينما تسلط الدراسات اإلحصائية الضوء على التوجه األكبر لجيل األلفية نحو النزعة 

الذات وهوية ذاتية قوية؛ ويريد أن يعبر الفردية واملادية، فإنها تثبت أيضا أنه يسعى إلى التعبير عن 

% من الشباب 78عن آرائه. ففي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، على سبيل املثال، يقدر 

(. وتظهر دراسات تجريبية أخرى في املنطقة العربية أيضا أن Bayt.com 2014قيمة االستقاللية )

وأن يكون أكثر تعبيرا عن الذات، وأن يقدر الجيل األصغر يشجع على حق تحقيق املرء ألهدافه ، 

 .(Shediac et all. 2013) االستقالل واالعتماد على الذات

وعالوة على ذلك، فإن جيل األلفية مهتم بالقدر نفسه باملساواة بين الجنسين ودور املرأة ومكانها في  

املجتمع. وبوجه عام، تتسم هذه املبادئ باملساواة بين الجنسين. على سبيل املثال، كما يظهر الجدول 

إن مجتمعاتهم بحاجة أدناه، فإن غالبية الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يقولون 

إلى مزيد من علماء الدين والدعاة اإلناث اللواتي تتاح لهن الفرصة والحيز للدعوة على نطاق أوسع، 

كما هو مبين في الجدول أدناه، مما يشهد على املساواة بني الجنسين، حتى في مجال الدين )الجدول 

3.2.) 

 ت والدعاة النساءتحتاج املجتمعات إلى املزيد من العاملا :3.2الجدول 

اململكة العربية  مصر األردن املغرب فلسطين البحرين

 السعودية

اإلمارات  الكويت

 العربية املتحدة

95% 88% 87% 85% 80% 76% 66% 63% 

 "وعلمائهلدين ا من املسلماأللفية  شباب جيل حول مواقف العالم العربي مسح" املصدر:

عن الذات، واملساواة بين الجنسين، هي قيم ثقافية تقوم بدفع وهذه القيم، أي االستقالل، والتعبير 

التقدم االجتماعي واالقتصادي، وال سيما ريادة األعمال واملجتمع الديناميكي. لذلك، وبالرغم من أن 

تحول قيم جيل األلفية يعتبر مصدر قلق، إال أنه أيضا مصدر محتمل للتطور اإليجابي والتغيير. ومع 

 األلفية تحديات في التعبير عن القيم اإليجابية أيضا.ذلك، يواجه جيل 
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، أنه في حين أن 2012-2010وقد أظهر تحليل مركز سيسرك، استنادا على إحصائية القيم العاملية 

يستفيد من التعبير عن الذات، والهوية الذاتية، والتعبير عن الرأي، فإن الثقافة األوسع  جيل األلفية

اإلسالمي تؤيد االنضباط والتقاليد وااللتزام والتسلسل الهرمي، مما  في مجموعة منظمة التعاون 

يكشف عن فجوة بين القيم الناشئة لجيل األلفية والقيم األوسع في مجتمعات منظمة التعاون 

لب من الناس من مختلف الدول األعضاء اختيار خمسة من أهم القيم التي 
ُ
اإلسالمي. وعندما ط

ألطفالهم في املنزل، فإن قيمة التعبير عن الذات )وكذلك التخيل( لم تكن  يجب على الوالدين تعليمها

من القيم الخمس األولى. على العكس من ذلك، يتم تصنيف االلتزام على أنها القيمة الثالثة الهامة، 

مما يكشف عن فجوة بين القيم الناشئة لجيل األلفية والقيم األوسع في مجتمعات املنظمة. وهذه 

، بدورها، تعرقل إمكانات جيل األلفية في إحداث الفجوة ب
ً
ين الجيل الجديد واملجتمع األوسع نطاقا

تغيير إيجابي في مجتمعاتهم، وال سيما فيما يتعلق بريادة األعمال ومشاركة املجتمع املحلي واملساواة 

 بين الجنسين.  

 بيتفي  ال ألبنائهم تلقينهاعلى اآلباء  يتعينالقيم التي  :4.2الجدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 الترتيب

 التعبير عن اإليثار العزيمة االدخار الطاعة الدين التسامح القيم

 الذات

 ملكة الخيال

 .(فقط البيانات حولها املتوفرة البلدان) 2012-2010 للقيم العالمي املسح موجة أساس على سيسرك موظفي حسابات املصدر:

صعوبة حصولها على فرص إقليمية وعاملية. وبالرغم من وتتقلص إمكانيات جيل األلفية من جراء 

أنه الجيل األكثر اتصاال على مستوى العالم، إال أنه عندما يتعلق األمر بالوصول إلى الفرص العاملية 

واإلقليمية واملشاركة فيها واالستفادة منها، فإن الشباب في الدول األعضاء يتخلفون عن شباب العالم 

ك بصفة خاصة على مجاالت االبتكار التكنولوجي واملؤسسات العاملية واإلقليمية املتقدم. وينطبق ذل

 واملناقشات العامة والتفاعل الثقافي وتطور التعليم ونوعية الحياة.

 توصيات سياساتية  3.5.2

ينبغي للدول األعضاء أن تتقدم بفهم شامل لوجهات نظر جيل األلفية، واالتجاهات  .1

دى طرق تحقيق هذا الهدف هو تشجيع الجامعات واملراكز الفكرية الثقافية والسياسية. إح

 على دراسة توجهات وقيم جيل األلفية من خالل دراسات استقصائية للنوعية والكمية.
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ينبغي وضع سياسات ملكافحة الفصل الكاذب بين "املجتمع مقابل الفرد" وخلق توازن بين  .2

ذلك يجب أن تهدف السياسات إلى تعزيز التماسك االجتماعي والتعبير الفردي. ولتحقيق 

الروايات والصور البديلة، خاصة التي يمكن أن تؤيد الروابط املجتمعية بطريقة ال تتعارض 

كمل وتسهل التقدم الفردي، ونوعية 
ُ
مع التنمية الفردية، بل على العكس من ذلك، ت

 الحياة، و السعادة.

كاإلبداع والتعبير عن الذات واملساواة بين ولتمكين جيل األلفية من تحقيق قيمه اإليجابية  .3

الجنسين عبر مجاالت املجتمع، يجب أن تأخذ السياسات في اعتبارها بناء العالقات بين 

األجيال. وسيتطلب ذلك زيادة الجهود في دراسات علم الشيخوخة من أجل تطوير فهم 

ج ومشاريع تعزيز التفاهم العالقة بين الشباب واآلباء واألسر الكبيرة واملسنين وتطوير برام

املتبادل بين اآلباء والشباب. يمكن استخدام املدارس ودور التمريض والجامعات واملراكز 

املجتمعية وكذلك األماكن العامة مثل املتنزهات واملراكز التجارية لتمكين االختالط والحوار 

 والتفاعل بين األجيال.

لتيسير مشاركة الشباب في العملية العاملية  ينبغي لصناع السياسات أن يبذلوا جهدا كبيرا .4

واإلقليمية وصنع السياسات. ولهذا، ينبغي تطوير أدوات من شأنها أن ترفع وعي املواطنين 

الشباب وتشجعهم على العمل التطوعي في قضايا الشباب واملواضيع العاملية واإلقليمية، 

دة للشباب للمشاركة في وعلى مستوى منظمة التعاون اإلسالمي. ينبغي خلق فرص جدي

عمليات التبادل مع أقرانهم من مناطق أخرى في املنظمة وخارجها. وفي هذا اإلطار، يمكن 

للمنظمة أن تكون بمثابة األداة الرئيسية التي توفر للمواطنين الشباب فرصا جديدة 

سيما للمشاركة في صنع القرار العالمي واإلقليمي، والنقاش العام، وصنع السياسات، وال 

فيما يتعلق بالحوار بين الثقافات، والسالم، وحقوق اإلنسان، والخطاب بشأن أهداف 

 التنمية املستدامة، والتطوع املجتمعي، واالبتكار الثقافي والتكنولوجي.
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 مالحظات ختامية .3

 

يهدف هذا التقرير إلى رصد التحديات التي تعيق عملية تنمية الشباب في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي واآلفاق التي من شأنها أن تيسر السبل لتحقيق هذه الغاية. ويتناول بالتحليل 

األعمال، والدراسة وضع الشباب في هذه الدول في مجاالت  التعليم والتدريب، والعمالة وريادة 

والصحة والصحة النفسية، واملشاركة السياسية واملدنية، والتغيرات الثقافية والقيمية التي 

 يعيشونها.  

وبإيجاز شديد، يكشف التقرير على أن التعليم والتدريب ال يزاالن يشكالن أكبر تحد أمام مساعي 

الوطنية في هذه الدول ذاتها.  تنمية الشباب في دول املنظمة، األمر الذي ينعكس أيضا على التنمية

ولدراسة نتائج التعليم، يولي التقرير اهتماما خاصا ملعدالت إملام الشباب بالقراءة والكتابة، ومعدالت 

 القيد باملدارس الثانوية، وحراك الطالب على املستوى الدولي.

الشباب في العملية  وكما هو الحال بالنسبة للتعليم، تشكل فرص العمل تحديا كبيرا آخر أمام إدماج

االقتصادية وتمتعهم بقسط من الرفاهية بشكل عام، وهذا ما تعكسه مؤشرات العمل املعنية 

بقياس معدالت العمالة والبطالة واالنتقال إلى أسواق العمل. أما بالنسبة لريادة العمال، فيحدد 

دينامية ومحفزة.  ت أعمالبيئاالتقرير املعوقات الرئيسية واملشتركة التي تقف عقبة أمام ازدهار 

تعلقة بالجانب املالي والسياس ي والبنى ، بحيث أنه ال يتناول البيئة املويعتمد هذا التقرير نهجا شامال

التحتية التي تحيط برجال األعمال واملستثمرين الشباب فحسب، بل يتجاوز ذلك بتسليطه الضوء 

من الفشل...( التي قد تكون مساعدة في فسح أيضا على القيم الثقافية واملواقف )املخاطرة والخوف 

املجال أمام الشباب الطموح للمض ي قدما في مشاريعهم الخاصة أو معرقلة لها. وفي األخير، تركز أيضا 

هذه الفقرة الفرعية على ظاهرة ريادة املشاريع االجتماعية الناشئة حديثا واملتسارعة النمو، مع 

 فاق املتاحة أمام الشباب املنخرطين فيها في دول املنظمة.دراسة املعرقالت املرتبطة بها واآل 

وفي  ملحورية ملدى رفاهية فئة الشباب.تعتبر كل من الصحة والصحة النفسية من املحددات ا

السياقين اإلقليمي والوطني في كافة مناطق منظمة التعاون اإلسالمي، يواجه الشباب قضايا متعددة 
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عوامل مثل سوء مستوى الصحة اإلنجابية واإلدمان على املواد  ذات صلة بالصحة،  بحيث ال تزال

املخدرة واالرتهان للتكنولوجيا واملشاكل املرتبطة بالصحة النفسية تشكل تهديدا لرفاه ومستقبل 

الشباب بصفة عامة  وباإلضافة إلى ذلك، يولي التقرير اهتماما خاصا بوضع الصحة النفسية في 

 مناطق الصراع.

قرة الفرعية املتعلقة بالتحديات السياسية عددا كبيرا من القضايا ذات الصلة بما في وتتناول الف

ذلك سن التصويت، ومحو األمية السياسية، واملواطنة السياسية، والحراك االجتماعي، واإلدماج، 

والتطرف، والصراعات، واإلصالح املؤسس ي. ويعرض القسم توصيات سياساتية قابلة للتطبيق على 

 واقع بغية فسح املجال أمام الشباب لالنخراط في العمل السياس ي واملدني البناء.أرض ال

ومن بين التحديات التي يواجهها الشباب أيضا هي موجة التغيرات الثقافية املتسارعة. فقد أدى 

انتشار أنماط عيش جديدة على الصعيد العالمي إلى نشأة تحديات جديدة أمام الشباب وبروز آفاق 

مكنهم استغاللها في اآلن ذاته.  ويبرز القسم املخصص لهذا املوضوع بشكل أكثر تفصيال جديدة ي

القيم الثقافية للشباب املسلم، مع التركيز على مواقفهم بخصوص الدين واألسرة.  وثمة تحد آخر 

مة يواجهه الشباب املسلم يتعلق بفجوة القيم بين األجيال املتنامية، وهو ما يحد من إمكانية مساه

الشباب في تغيير القيم، وال سيما مبدأ املساواة والتكافؤ بين الجنسين والتقدم االجتماعي.  وباإلضافة 

إلى ذلك، على الرغم من أن الشباب في الدول األعضاء في املنظمة مرتبطون بشبكات التواصل أكثر 

ة محدودية االنخراط في من أي وقت مض ى، إال أنهم يعانون من الحرمان مقارنة بالفئات األخرى نتيج

 املشاركة اإلقليمية والعاملية والفرص التي تتراوح بين االبتكار التكنولوجي والحصول على التعليم.

وزيادة على ما سبق، فإن التحديات املتعلقة بصنع السياسات تزيد من عرقلة الجهود الرامية إلى 

تمكين الشباب. وعلى هذا النحو، فإن التحديد الدقيق للصعوبات الخاصة التي تواجهها الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال وضع السياسات املعنية بالشباب والتصدي لها 

يكون أساسيا من أجل تنمية الشباب وتمكينهم. لكن اإلشكال هو أن البيانات في مجال صنع س

السياسات تختلف عن غيرها، كتلك املتعلقة بالسكان أو االقتصاد مثال، في كونها مفرطة في التحديد 

لى من وتكاد تكون منعدمة في بعض األحيان. ولسد هذه الثغرة، يطرح هذا التقرير محاولة، وهي األو 

نوعها، لتطوير مؤشر خاص بدول منظمة التعاون اإلسالمي لتقييم سياسات الشباب، أي "مؤشر أداء 

منظمة التعاون اإلسالمي"، وهو ليس إال نموذج أولي فقط. بلدان السياسات املتعلقة بالشباب في 

ومن شأن هذا املؤشر أن يشكل دعما في رسم الجوانب الرئيسية لعملية صنع السياسات املتعلقة 
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بالشباب ورصد نقاط ضعفها وقوتها بطريقة معيارية تفض ي في نهاية املطاف إلى إجراء مقارنات 

تعاون جديدة فيما بين بلدان املنظمة. ويرد في ملحق التقرير كل منهجية وقابلة لإلجراء وخلق قنوات 

منظمة التعاون اإلسالمي" واالستبيان ذي بلدان من "مؤشر أداء السياسات املتعلقة بالشباب في 

الصلة ونظام التقييم إلى جانب تطبيقات تجريبية على خمسة من الدول األعضاء التي ردت على 

على جميع الدول األعضاء. ونأمل في األخير، من خالل هذا التقرير، أن االستبيان الذي تم تعميمه 

تكون هناك مجهودات إضافية للنهوض بهذا النموذج األولي وذلك عن طريق مدخالت الخبراء 

 الوطنيين واألمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي وغيرها من مؤسسات املنظمة.
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امللحق. الخطوات األولى نحو مؤشر خاص بمنظمة التعاون اإلسالمي:   .4

  مؤشر أداء السياسات املتعلقة بالشباب
 

إن تحديد التحديات االجتماعية واالقتصادية ال يمثل سوى الخطوة األولى نحو تحقيق رفاهية أكبر 

عتمد إلى حد كبير على مدى قدرة السياسات على تهذه التحديات دراسة  لكن نجاعة سبلللشباب. 

، والتي ال تقل أهمية عن معالجتها. وعلى هذا النحو، فإن الخطوة الثانية من أجل تمكين الشباب

 األنسب واألكثر فعالية. ات املعنية بالشبابهي تحديد إطار السياس الخطوة األولى،

األخرى، قد يكون من الصعب وضع سياسة وطنية ناجحة  اتوباملقارنة مع بعض مجاالت السياس

 فإن األمر(، 2007(. ووفقا لتقرير البنك الدولي )Denstad, 2009) عندما يتعلق األمر بالشباب وفعالة

 :كذلك ألن

لكن التعاون بين القطاعات لوضع استراتيجية شاملة. تتطلب سياسة شباب ناجحة وضع  (1

ة الشباب عموما في نطاق السياسة اإلنمائية الوطنية في معظم الحاالت، ال تدخل سياس

 الشاملة.

 إشراك الشباب أنفسهم في تصميم وتنفيذ السياسات. تتطلب شباب ناجحةسياسة  وضع (2

الفضلى التي  املمارسات يصطدم بعامل ندرةالشباب  اتسیاسعلى مستوى تحقیق النجاح  (3

 .يمكن االقتداء بها واألخذ منها

ات، يصبح وضع السياسات في حد ذاته تحديا في مسيرة تمكين الشباب. وعلى وفي ضوء هذه الصعوب

هذا النحو، فإن التحديد الدقيق للتحديات الخاصة التي تواجهها منظمة التعاون اإلسالمي في وضع 

 سياسات الشباب والتصدي لها سيكون أساسيا للجهود املبذولة في مجال تنمية الشباب.

في  التعليم أو الخصوبةب مثل تلك الخاصة بعض البياناتوفي الوقت الذي يمكن فيه الولوج إلى 

نوعا ما، مستوى السياسات محدودة على بيانات تبقى ال، بسهولة أكبر ةالدول األعضاء في املنظم

ل ال تعرقل الفرص لرفع مستوى السياسات فحسب ب فغياب البيانات .غير متوفرةوغالبا ما تكون 

 تمنع أيضا التعاون على املستوى اإلقليمي وعلى مستوى املنظمة.
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 املتعلقة السياسات أداء مؤشر" ومللء هذه الفجوة، يتخذ التقرير خطوة جريئة ويقترح أداة جديدة:

سؤاال  19ويحسب هذا املؤشر من خالل تسجيل نقاط  ."اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في بالشباب

أساسيا يتعلق بالسياسات. ويبرز كل سؤال جانبا رئيسيا أو مكونا رئيسيا لسياسة ناجحة للشباب 

كما هو منصوص عليه في النشرات العلمية. وهي تشمل، على سبيل املثال، عناصر رئيسية مثل 

 قة بالشباب واملسائل ذات الصلة.امليزانية والسلطة املسؤولة والبحوث املتعل

بعد اإلجابة على كل سؤال، سوف تحصل الدول األعضاء على النتيجة اإلجمالية كما هو موضح في 

. ثم تحدد النتيجة مجموع فئة مستوى معين من الشباب في سياسة الدول األعضاء. أعلى 1الجدول 

 14-9و، املتخلفستوى املنقطة إلى  8-0، وتشير الدرجة بين 23درجة يمكن للبلد الحصول عليها هي 

 إلى املستوى املتقدم. 23-21إلى املستوى املتوسط األعلى، و  20-15 و توسط األدنى،املستوى املإلى 

منظمة التعاون في الشباب أداء السياسات املتعلقة بثم يتم عرض هذه النقاط وتلخيصها في بطاقة 

 .3و  2و  1اإلسالمي، كما هو موضح في اإلطارات 

 في:الشباب في منظمة التعاون اإلسالمي ب املتعلقة السياساتأداء بطاقة  يتجلى دور وس

  مساعدة الدول األعضاء في تحديد ضعفها بحيث يمكن معالجة نقاط الضعف تلك بشكل

 .مباشر

  مارسات مع مساعدة الدول األعضاء في تحديد نقاط قوتها بحيث يمكن تبادل أفضل امل

  .الدول األعضاء األخرى 

  ملنظمة التعاون اإلسالمي )التعاون بين الدول األعضاء( على نحو أكثر تطوير التعاون البيني

 شموال وبطرق ملموسة أكثر.

  ( 2017تكملة استراتيجية شباب منظمة التعاون اإلسالمي). 

  اتخاذ الخطوة األولى لوضع مؤشر محلي وغير متحيز وموضوعي بدال من استخدام مؤشرات

تكون قصيرة في أخذ سياقات ثقافية محددة بعين مفتوحة املصدر التي تميل إلى إما أن 

 .االعتبار أو لديها تحيز معياري 

منظمة التعاون اإلسالمي، بلدان الشباب في أداء السياسات املتعلقة بكيفية عمل مؤشر  ولعرض

وهذا وفلسطين والسنغال.  وتركيا وبنغالديش نموذجية من لبنانأحاالت  أدناه خمسيعرض التقرير 

 جزءا من عمليةهي أيضا  ال تعدو إال أن تكون  الدراسات التجريبيةمع األخذ بعين االعتبار أن هذه 
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تطوير هذا املؤشر. في الواقع، ينبغي اعتبار املؤشر نموذج أولي والذي سيكون عرضة للتغيير والتحسين 

امة، ومؤسسات من خالل مساهمات خبراء من شباب وإحصاءات الدول األعضاء، واألمانة الع

 منظمة التعاون اإلسالمي األخرى.

، فإن بطاقة 
ً
تشكل خطوة رئيسية في طريق تطوير بنك بيانات خاص س أداء السياساتوعموما

 .  من نوعهبمنظمة التعاون اإلسالمي عن السياسة املتعلقة بالشباب ووضع مؤشر املنظمة األول 

منظمة التعاون في بلدان  الشباباملتعلقة ب سياساتأداء اليلي استبيان مؤشر في ما عرض نو 

 .وخمسة أنموذجية، والتقييماإلسالمي، ونظام الترميز 

I. أسئلة املسح 

منظمة التعاون اإلسالمي على ما بلدان يحتوي استبيان مؤشر أداء السياسات املتعلقة بالشباب في 

( ليست مدرجة في نظام 20و  3و  2و  1إال أن خمسة من هذه األسئلة )األسئلة  ،سؤاال 23مجموعه 

األسئلة  1يوضح الجدول  غراض جمع معلومات وصفية وإضافية.التقييم ولكنها مستخدمة أل 

 املتضمنة في التقييم.

 البيانات الوصفية 

ما الفئة العمرية التي يحددها بلدكم كفئة "الشباب"؟ يرجى تقديم اإلجابة بين قوسين  .1

 (25-16أو الفئة العمرية  30-18)على سبيل املثال الفئة العمرية 

 ما هي نسبة اإلناث والذكور الشباب في بلدكم؟ .2

 ما هي النسبة املئوية لتوزيع الفئات العمرية التالية في بلدكم؟ .3

o 16- 18  % :--- 

o 18- 25 :  %--- 

o 25- 30 :  %--- 

o 30- 35  % :--- 
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 بيانات الحوكمة

 مثل وزارة أو لجنة حكومية؟ هل لديكم هيئة حكومية مكرسة للشباب ولقضاياهم، .1

o نعم 

o ال 

 هل لديكم سياسة / استراتيجية وطنية متعلقة بالشباب؟ .2

o  نعم 

o ال 

 

 هل لدى بلدكم ميزانية مخصصة لتنفيذ السياسة أو االستراتيجية الوطنية للشباب؟ .3

o نعم 

o ال 

 

هل لديكم منظمة وطنية جامعة )مثل ائتالف أو مجلس( للمنظمات الشبابية غير  .4

 البالد؟ الحكومية في

o نعم 

o ال 

 الرجاء تقديم اإلسم ومعلومات االتصال: نعم.أ. إذا كانت اإلجابة 4 

 املجلس الوطني أو املنظمة الوطنية الجامعة:  

 معلومات االتصال:  

 

 هل لديكم سياسة ملشاركة الشباب في صنع القرار السياس ي في بلدكم؟  .5

o نعم 

o ال 

 

 الرجاء اختيار جميع اإلجابات املنطبقة نعمإذا كانت اإلجابة   .أ.5

o  لدى بلدنا سياسة تسهل املشاركة السياسية للشباب على املستوى املحلي

 أو على مستوى البلديات
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o  لدى بلدنا سیاسة تسھل املشارکة السیاسیة للشباب علی املستوى

 الوطني

o  لدى بلدنا سياسة تسهل املشاركة السياسية للشباب على املستوى

 / الدولي اإلقليمي

 

)مؤسسات أو هيئات فعلية( لتسهيل مشاركة الشباب في  آليات حكومية ةهل لديكم أي .6

 صنع القرار السياس ي في بلدكم؟

o نعم 

o ال 

 

 الرجاء اختيار جميع اإلجابات املنطبقة: ،نعمإذا كانت اإلجابة  . أ.6 

o  لدى بلدنا آلية تسهل املشاركة السياسية للشباب على املستوى املحلي أو

 على مستوى البلديات

o لدى بلدنا آلية تسهل املشاركة السياسية للشباب على املستوى الوطني 

o  لدى بلدنا آلية تسهل املشاركة السياسية للشباب على املستوى اإلقليمي

 / الدولي

 ؟عينينهل لدى بلدكم أي ممثلين سياسيين شباب منتخبين أو م .7

o نعم 

o ال 

املمثلين السياسيين الشباب املنتخبين أو ، كم عدد نعمإذا كانت اإلجابة  . أ.7 

 املخصصين في بلدكم؟

 

الصحة  اراتتعاون بين القطاعات )على سبيل املثال، التعاون بين وز  في بلدكمهل  .8

 والعمالة والتعليم( بشأن قضايا الشباب؟  

o نعم 

o ال 
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 تركز على قضايا الشباب؟التي  األبحاثأو  التفكير  مراكزهل لديكم  .9

o نعم 

o ال 

 الرجاء تقديم اسمها ومعلومات االتصال: نعمإذا كانت اإلجابة  .أ.9

 مركز التفكير:اسم املركز أو  

 :معلومات االتصال

 

 الشباب على املستوى الوطني؟ وضعأية أبحاث في بلدكم عن  ثمةهل  .10

o نعم 

o ال 

 .PDFالرجاء إرفاق امللف بصيغة  نعمإذا كانت اإلجابة  ..أ10

 

 القائمةالخدمات  

 بلد لتقديم الخدمات لهم؟الهل لديكم مراكز وطنية للشباب في جميع أنحاء  .11

o نعم 

o ال 

 

التعليم الذين هم خارج نطاق هل لديكم سياسات للتقليص من عدد الشباب  .12

 (؟NEET) التدريبوالعمالة و 

o نعم 

o ال 

 

 هل لديكم سياسات محددة من أجل املوظفين لتشجيع عمالة الشباب؟ .13

o نعم 

o ال 
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آلباء وتحسين معرفتهم بمشاكل أبنائهم من اهل لديكم برامج تدريبية لتدريب  .14

 الشباب؟

o  نعم 

o ال 

 

 هل لديكم برامج تدريب فنية ومهنية تستهدف الشباب؟  .15

o نعم 

o ال 

هل لديكم برامج منظمة ونشطة لتبادل الطالب مع مؤسسات تعليم أجنبية تهدف إلى  .16

 تحسين معرفة الشباب؟

o نعم 

o ال 

كم عدد البرامج التي تنفذ مع الدول األعضاء في   ..أ15 ،نعمإذا كانت اإلجابة  . أ.16 

 منظمة التعاون اإلسالمي؟

األعضاء في منظمة التعاون غير كم عدد البرامج التي تنفذ مع الدول  ..ب15            

 اإلسالمي؟

 كم عدد البرامج التي تنفذ مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي؟ ..ج15             

 

 هل لديكم سياسة تتعلق بالصحة النفسية للشباب؟ .17

o نعم 

o ال 

 

 الشباب؟ في صفوفهل لديكم سياسة ملكافحة اإلدمان   .18

o نعم 

o ال 
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هل لديكم سياسة / استراتيجية ملكافحة تجنيد الشباب من قبل الجماعات املتطرفة  .19

 العنيفة؟

o نعم 

o ال 

 

 التحديات

 1من  من خالل تقييمهايرجى تحديد أهم ثالثة تحديات في مجال الشباب في بلدكم  .20

 يمثل أكبر تحد( 1) 3إلى 

o التعليم 

o )انعدام الفرص االقتصادية )مثل البطالة والفقر وما إلى ذلك 

o ازدياد التطرف العنيف والنزعة األصولية 

o الصحة والصحة النفسية 

o  املخدراتاإلدمان على 

o ،تكوين األسرة والزواج )على سبيل املثال الزواج املبكر، والتأخر في الزواج 

o  )وارتفاع معدل الطالق 

o املشاركة السياسية 

o  االفتقار إلى الفرص والبنى التحتية لألنشطة الترفيهية والرياضية للشباب

 واالستجمام

o  املتعلقة بالشباب وقضایا الشباب واألبحاثالبیانات في نقص 

o ضعف مشاركة املجتمع املدني في قضايا الشباب 

o عدم املساواة بين الجنسين 

o التكنولوجيا ولوج إلىال 

o  إذا لم تكن مدرجة أعاله، يرجى كتابتها 
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II. الترميز والتقييم 

 الترميز والتقييم 1الجدول  

 سلم التقييم املحتوى  الرمز رقم السؤال 

 (1،  نعم:0)ال: 

 1-0 حكوميةهيئة  GOVBOD 1السؤال 

 1-0 سياسة أو استراتيجية وطنية NAT-POL-STR 2السؤال 

 1-0 امليزانية املخصصة للشباب BUDGET 3السؤال 

 1-0 منظمة غير حكومية جامعة UMBNGO 4السؤال 

سياسات بشأن املشاركة  PPP 5السؤال 

 السياسية

0-3 

 6السؤال  

 

MPP  آليات بشأن املشاركة

 السياسية

0-3 

 1-0 املمثلون املنتخبون  YPP 7السؤال  

 1-0 التعاون بين القطاعات CRSSEC 8السؤال 

 1-0 مراكز التفكير TTANK 9السؤال 

 1-0 البحث RSC 10السؤال 

 1-0 مراكز الشباب YTHCENTER 11السؤال 

 1-0 سياسات اإلدماج NEET 12السؤال 

 1-0 سياسات لتشجيع العمالة EEMP 13السؤال 

 1-0 التدريب لآلباء PARENTS 14السؤال 

التدريب على املهارات الفنية  TECHVOC 15السؤال 

 واملهنية

0-1 

 1-0 برامج بشأن تبادل الطالب EXCHNG 16السؤال 

سياسات متعلقة بالصحة   MENTAL 17السؤال 

 النفسية

0-1 

 1-0 مكافحة اإلدمان  ADD 18السؤال 

مكافحة التطرف سياسات  VIOEXT 19السؤال 

 العنيف

0-1 

 23   املجموع



  بالشباب املتعلقة السياسات أداء مؤشر: اإلسالمي التعاون  بمنظمة خاص مؤشر نحو األولى الخطوات. امللحق 

98 

األداءرمز السؤالالرقم

1هيئة حكومية1الحوكمة

1سياسة أو استراتيجية وطنية2

1امليزانية املخصصة للشباب: 3

1منظمة غير حكومية جامعة4

2سياسات بشأن املشاركة السياسية:  5

2آليات بشأن املشاركة السياسية6

0املمثلون املنتخبون7

0التعاون بين القطاعات8

1مراكز التفكير9الخدمات

1البحث10

0مراكز الشباب11

1الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب12

1سياسات لتشجيع العمالة:13

1التدريب لآلباء14

1التدريب على املهارات الفنية واملهنية14

1برامج بشأن تبادل الطالب:16

1سياسات متعلقة بالصحة النفسية17

0مكافحة اإلدمان:                                   18

1سياسات مكافحة التطرف العنيف19

17املجموع

بطاقة أداء السياسات املتعلقة بالشباب - لبنان الجدول 2. 

III.  نموذجيةأأمثلة 

  الفئة: املستوى املتوسط األعلى 
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األداءرمز السؤالالرقم

1هيئة حكومية1الحوكمة

1سياسة أو استراتيجية وطنية2

1امليزانية املخصصة للشباب: 3

1منظمة غير حكومية جامعة4

3سياسات بشأن املشاركة السياسية:  5

3آليات بشأن املشاركة السياسية6

1املمثلون املنتخبون7

1التعاون بين القطاعات8

0مراكز التفكير9الخدمات

0البحث10

1مراكز الشباب11

1الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب12

1سياسات لتشجيع العمالة:13

0التدريب لآلباء14

1التدريب على املهارات الفنية واملهنية15

0برامج بشأن تبادل الطالب:16

0سياسات متعلقة بالصحة النفسية17

0مكافحة اإلدمان:                                   18

1سياسات مكافحة التطرف العنيف19

17املجموع

بطاقة أداء السياسات املتعلقة بالشباب - السنغال الجدول 3.

 الفئة: املستوى املتوسط األعلى
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األداءرمز السؤالالرقم

1هيئة حكومية1الحوكمة

1سياسة أو استراتيجية وطنية2

1امليزانية املخصصة للشباب: 3

0منظمة غير حكومية جامعة4

3سياسات بشأن املشاركة السياسية:  5

2آليات بشأن املشاركة السياسية6

1املمثلون املنتخبون7

1التعاون بين القطاعات8

1مراكز التفكير9الخدمات

1البحث10

1مراكز الشباب11

1الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب12

1سياسات لتشجيع العمالة:13

1التدريب لآلباء14

1التدريب على املهارات الفنية واملهنية15

1برامج بشأن تبادل الطالب:16

1سياسات متعلقة بالصحة النفسية17

1مكافحة اإلدمان:                                   18

0سياسات مكافحة التطرف العنيف19

20املجموع

بطاقة أداء السياسات املتعلقة بالشباب - فلسطين الجدول 4. 

 

 الفئة: املستوى املتوسط األعلى
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األداءرمز السؤالالرقم

1هيئة حكومية1الحوكمة

1سياسة أو استراتيجية وطنية2

1امليزانية املخصصة للشباب: 3

1منظمة غير حكومية جامعة4

0سياسات بشأن املشاركة السياسية:  5

0آليات بشأن املشاركة السياسية6

0املمثلون املنتخبون7

1التعاون بين القطاعات8

1مراكز التفكير9الخدمات

0البحث10

1مراكز الشباب11

1الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب12

1سياسات لتشجيع العمالة:13

0التدريب لآلباء14

1التدريب على املهارات الفنية واملهنية15

0برامج بشأن تبادل الطالب:16

1سياسات متعلقة بالصحة النفسية17

1مكافحة اإلدمان:                                   18

1سياسات مكافحة التطرف العنيف19

13املجموع

بطاقة أداء السياسات املتعلقة بالشباب - بنغالديش الجدول 5. 

 الفئة: املستوى املتوسط األدنى  
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األداءرمز السؤالالرقم

1هيئة حكومية1الحوكمة

1سياسة أو استراتيجية وطنية2

1امليزانية املخصصة للشباب: 3

0منظمة غير حكومية جامعة4

3سياسات بشأن املشاركة السياسية:  5

3آليات بشأن املشاركة السياسية6

1املمثلون املنتخبون7

1التعاون بين القطاعات8

1مراكز التفكير9الخدمات

1البحث10

1مراكز الشباب11

1الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب12

1سياسات لتشجيع العمالة:13

1التدريب لآلباء14

1التدريب على املهارات الفنية واملهنية15

1برامج بشأن تبادل الطالب:16

1سياسات متعلقة بالصحة النفسية17

1مكافحة اإلدمان:                                   18

1سياسات مكافحة التطرف العنيف19

22املجموع

بطاقة أداء السياسات املتعلقة بالشباب - تركيا الجدول 6. 

 

 

 الفئة: املستوى املتقدم 
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األداءرمز السؤالالرقم

1هيئة حكومية1الحوكمة

1سياسة أو استراتيجية وطنية2

1امليزانية املخصصة للشباب: 3

1منظمة غير حكومية جامعة4

1سياسات بشأن املشاركة السياسية:  5

1آليات بشأن املشاركة السياسية6

0املمثلون املنتخبون7

1التعاون بين القطاعات8

1مراكز التفكير9الخدمات

0البحث10

1مراكز الشباب11

1الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب12

1سياسات لتشجيع العمالة:13

1التدريب لآلباء14

1التدريب على املهارات الفنية واملهنية15

1برامج بشأن تبادل الطالب:16

1سياسات متعلقة بالصحة النفسية17

1مكافحة اإلدمان:                                   18

0سياسات مكافحة التطرف العنيف19

16املجموع

بطاقة أداء السياسات املتعلقة بالشباب - إندونيسيا الجدول 7. 

 الفئة: املستوى املتوسط األعلى 
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