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 – مق مه -١

 و  ، التنميااااة  وامااا  لمجمااا  االساااتراتيج  لرصاااي ا و العر ااا  الاااوطن فااا  الشااا ا  يعت ااار

 وتحااارص  تسااااه  اال ت اااار،  عاااين مسااااهماته  وأخااا  الشااا ا  تمكاااين ضااامان  لاااى للمساااا   

 الااااوطن فاااا ً   اإلقليميااااة و لمحليااااه سااااوآءا التر ويااااة و االجتما يااااة المؤسسااااا  ماااان كثياااار

 مختلاااف فااا   المشااااركة يتعلااا  ماااا فااا  الشااا ا  مشااااركة و  ااا  تيساااير  ضااارور    العر ااا 

 ال ااااارام   وضااااا والحكااااا   فااااا  المساااااؤولية وتاااااول  التطاااااوير و التنمياااااة  ملياااااا   ااااارام 

 الااااى والتوصاااايا  والحلااااو  المقترحااااا  تقاااا ي  و ، ورصاااا ها السياسااااا  صاااايا ه المتعاااا   ،

 .  ها للعم  القرار اصحا 

 ؟ الش ا  ه  من -٢

 الفئاااه الشااا ا  يشاااك  اناااه المتحااا  ، األمااا  التعرياااف حااا   حياااث  التعااااريف مااان  لعااا   وفقاااا -

  اماااا، و شااارين وأر عاااة  شااار خمساااة  اااين أ مااااره  تتاااراوح الااا ين الناااا  مااان العمرياااة

  فاااا  و.  شاااا ا  هاااا  العااااال  سااااكان ماااان مليااااار ١،٢ حااااوال  يقااااار  مااااا ان لااااوحظ و اااا للك

 يعت اااروا حياااث  اااا  ٤٥-١٦  ماااا  اااين يصااانف الشااا ا  ان الاااى أشاااار   ال راساااا ً    عاااض

 ملياااار ١.٢ نحاااو هنااااك أن حاااين ، شااا ا  الساااكان مااان٪   ١٢ يقاااار  ماااا ان وجااا .   شااا ا 

  ااااا   حلااااو  مليونااااا ٧٢  نحااااو  اااا  ه  يااااز ا  سااااوف و اليااااو ، العااااال  فاااا  يعيشااااون شااااا 

٢١٢٥. 
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 الشااا ا  مااان الحاااال  الجيااا  إن ، المتحااا   االمااا    تقاااارير حسااا  العالمياااة اإلحصااااءا  أشاااار 

 الك يااار  الزيااا   مااان الاار    لاااى لكاان،. التاااري  فااا  مضااى وقااا  أ  ماان  ااا  ا األكثاار هااو

 العااال  سااكان ماان كنساا ة الشاا ا  تعاا ا  فااان ساانة، ٢٤ إلااى ١٥ ماان العمريااة الفئااة أ اا ا  فاا 

 .السن ف  المتق مين السكان نس ة تزاي  م  التناقص ف  آخ 

 العربي الوطن في الشباب  -٣

 التقاااارير و اإلحصاااائيا   لاااى و نااااء ، الااايمن فااا   يناااه أخااا  ومنهاااا  ال راساااا  خااا   مااان

 طن العر اااا  فاااا  الااااو  الشاااا ا  أوساااااط  ااااين السااااكان  النمااااو معاااا ال  ان لااااوحظ ال وليااااة

الشااا ا  فااا  الاااوطن العر ااا    ان لياااة   و٪  . ٣ الاااى ٢،٩   اااين ماااا تصااا  حياااث ،مرتفعاااة 

 مااااء  لاااى تعااا ا   نساامه ملياااون ٤١١نحاااو   ال اااال  السااكان اجماااال  مااان٪ ٢٧٧٩ نسااا هيشااك  

  و ال ااااحثين ق ااا  مااان اال ت اااار  يعاااين تأخااا  ان يجااا  و وهاماااه ك ياااره نسااا ه وهااا .   ٢١١٥

 الثااارو  وهااا  حياااث اساااتثماره  يااات  ان و  ال ولاااة مؤسساااا  و المختصاااين فااا   األكاااا يميين

 التااا  التحااا يا  و المساااتق    ااان نتحااا ث ان يجااا   الشااا ا   ااان نتحااا ث و نااا ما.  الحقيقاااة

 . المستق لية و الراهنة الش ا  تواجه
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 يختلاااف األمااار فااان ،"شاااا ا تكااون" أن العولماااة نحااو يتجاااه الاا   و الياااو   ااال  فااا  التغياارا 

 وقتاااا يقضاااون العماااو ، وجاااه  لاااى الشااا ا ،. ساااا قين جيلاااين أو جيااا   لياااه كاااان  ماااا جااا ريا

  الم رساااة، ل لتحاااا  اساااتع ا ا أكثااار فهااا .  والااا يه  مقارناااة ال لاااو  لمرحلاااة ل ساااتع ا  أطاااو 

 الحاااا ، وقاااا  فاااا  األطفااااا  وإنجااااا  والاااازواج متااااأخر ، ساااان فاااا  العماااا  سااااو  و خااااو 

 العاماااة ال ياناااا  هااا ه فااا ن  لاااك، ومااا  .صاااحية  حياااا  للتمتااا  أك ااار فرصاااة  لاااى والوقاااوف

 المناااااط   ااااين ك ياااار حاااا  إلااااى مت اينااااة فااااالظروف. فقااااط المتوسااااطة االتجاهااااا   اااان تع اااار

 يختلف ك ير  ن ما تص  الى  مر  معين . ،"شا ا تكون" أن يعن  مما ال ل ان و اخ 

 سااا ي   لاااى. المحيطاااة و الثقافاااة الساااائ      يئتهاااا  عيااا  حااا  الاااى مشاااروطة الشااا ا  حياااا  ان

 اضاااافة المخااااطر، لااا عض التعااارض و رجاااة ،(الريفياااة أو الحضااارية المنااااط  فااا  المثاااا ،

 االقتصاااا ية والظاااروف والثقااااف ، االجتماااا   والسااايا  اإلقاماااة، ومكاااان الجااان ، ناااو  الاااى

 .االجتما ية والحالة

 نضرة الشباب في العالم  -٥

 فئااة أ  ماان أكثاار ور مااا أنااه،  لااى الجنااو ، أو الشااما   و  فاا  سااواء  ااا ، اتفااا  وهناااك

 العولمااة ولاا تها التاا  اليقااين  اا   حاااال  يواجااه ماان أكثاار هاا  الشاا ا  أن أخاار ، اجتما يااة

 حيااا  ط يعااة يحاا   والاا   ال لااو ، مرحلااة إلااى االنتقااا  أن حااين وفاا . والثقافيااة االقتصااا ية

 أ لاااا  أن اال والنهااااوض، الفاااارص ماااان فتاااار  يشااااه  أن يمكاااان الحاااا ، وقاااا  فاااا  الشاااا ا 

 .مضى وق  أ  من وصعو ة خطور  أكثر أوضا ا يواجهون الش ا 

. التنميااة جواناا  جمياا  فاا  األساسااية المصاالحة أصااحا  هاا  الشاا ا  فااان الوقاا ، نفاا  فاا 

 االجتمااااا   للتغيياااار األساسااااية العواماااا  هاااا  ورؤيااااته  و وافعهاااا  طاقاااااته ، فااااان و التااااال ،

 وضاا  الضاارور  ماان  أنااه متزاياا  ا تااراف هناااك كااان األخياار ، الساانوا  وفاا . اإليجااا  

لااا    ماااازا   لاااك، ومااا  حياااث تقاااو  المنظماااة " . التنمياااة أ ماااا  جااا و  صااامي  فااا  الشااا ا 

 لااا يه  ولكااان ا ت اااار، موضااا  فقاااط ليساااوا الشااا ا  أن ضااامان أر ناااا ماااا إ ا لنفعلاااه الكثيااار

  لااى والعماا  القاارار صاان   مليااة فاا  المساااوا  قاا    لااى كشااركاء للمشاااركة أيضااا فرصااة

 ".المستويا  جمي 

 المتناساا ة  ياار اآلثااار اال ت ااار  عااين أخاا نا مااا ا ا إلحاحااا أكثاار تصاا ح الشاا ا  مشاااركة ان

 مماااان يتطااااور أن يجاااا  التاااا  الساااار ة ان. الشاااا ا   لااااى الحاليااااة االجتما يااااة للتحااااوال 

 أن يعناااا  والتكنولوجياااا  الج يااا   المتطل اااا  إ مااااج أجاااا  مااان التعليمااا  المحتاااو  خ لهاااا

 التاااا هور تزاياااا  أن كماااا. مهاااااراته  وقوا ااا  معااااارفه    اسااااتمرار يكيفاااوا أن يجاااا  الشااا ا 

 ماان اليااو  جياا   لااى التاا  الملحااة القضااايا ماان األخاار  هاا  تعاا السااكان  وشاايخوخة ال يئاا 

 يكاااون أن  ااا  ال السااايا ، هااا ا فااا . المجتمااا  فااا  هاااويته  تحقيااا    ااار معهاااا التعامااا  الشااا ا 

 .الخاصة تفا له  نما ج م  يتف  و ما  احتياجاته  صلة  و الش ا  م  التواص 

 دور اليونيسكو -٦



 األماا  طويلااة أولويااة شااكل  قاا  كاناا  الشاا ا  ماا  شااراكة فاا  العماا  انتقااو   اليونيسااكو " 

 العمااا   رناااام  قا ااا    لاااى م نياااة المنظماااة اساااتراتيجية كانااا  فقااا . اليونساااكو الاااى  النسااا ة

 العالميااة الخطااة وهاا   عاا ها، ومااا ٢١١١ ساانة حتااى أجلهاا  وماان الشاا ا  ماا  للعماا  الاا ول 

 .١٩٩٥  ا  ف  المتح   لألم  العامة الجمعية ا تم تها الت  الش ا  و رام  لسياسا 

 ،١٩٩٩ العااااا  مناااا  منتظمااااة  صااااور  يعقاااا  والاااا   للشاااا ا  اليونسااااكو منتاااا   أصاااا ح كمااااا

 هاماااة آلياااة وهاااو لليونساااكو، العاااا  الماااؤتمر  ورا  جميااا  مااان يتجااازأ ال جااازءا اآلن أصااا ح

  لااااى المؤسساااا  الطااااا   إضاااافاء و عاااا . المنظمااااة  ماااا  صااااو  الشاااا ا  أصااااوا  لتوجيااااه

 .المتح   األم  منظومة  اخ  نو ها من فري   اليونسكو أص ح  الش ا  منت  

 التحاااوال  أنمااااط تغييااار  شاااأن مؤشااارا  ووضااا  األ لاااة،  لاااى المرتكاااز  ال حاااوث تعزياااز

 -: وه  الش ا  ل  

  نااااء أ وا  وتطاااوير والك اااار الشااا ا   اااين للشاااراكا  الجيااا   الممارساااة وتعزياااز  تج يااا  -١

 المتعلقاااااة السياساااااا  وتعزياااااز لوضااااا  األخااااار  المعنياااااة والجهاااااا  للحكوماااااا  القااااا را 

 االجتما ية؛ وال رام   الش ا 

 اإلنساااااانية  اااااالقي  المتصااااالة المناقشاااااا  فااااا  الشااااا ا  نظااااار وجهاااااا  إل راج التاااااروي  -٢

 .معا المجت تكام  وتعزيز والتكنولوجيا، العل  وأخ قيا  األساسية،

 تتاااوفر أن  ااا  فااا  مساااتق لنا، ل نااااء  النسااا ة حاساااما  اااام  يشاااكلون الياااو  شااا ا  أن وطالماااا

 .الكاملة إمكاناته  تطوير من تمكنه  الت  األ وا  له 

 

 الخ صة

 العلمااا  ال حاااث اتجاهاااا  توحيااا  و  التنموياااة الخطاااط فااا  النظااار أ اااا ه الاااى  حاجاااه نحااان

ق ااا  ال ااااحثين و االكاااا يميين الجهاااو   مااان   مااان المزيااا   اجاااراء خااا   مااان و للاااك العر ااا 

 الوقااا  الحاضااار مااان اجااا   فااا  الشااا ا  إشاااراك كيفياااه فااا   ال راساااا  العااار  فااا  اجاااراء 

 . االستراتيج   القرار صيا ه ف  المشاركة و المحلية المجتمعا   ناء ف  المساهمة

 أ  ا 

 حمران محم  ا

 ال ولية جيةاالستراتي ال راسا  مركز  ضو

 العر  األكا يميين اتحا  مؤس 

https://tuoaa.wordpress.com/contact/ 


