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لقــد اســتفاد هــذا التقريــر مــن اإلســهامات القيّمــة التــي قّدمهــا كثــري مــن الزمــالء مــن مكتــب األمــم املتحــدة ملنطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا 

و املجموعــة املعنيــة باليافعــني والشــباب ومســؤويل االتصــال والتنســيق لربامــج اليافعــني لــدى اليونيســف يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، 

ومــا وراءهــا، مبــا فيهــم الزمــالء مــن املكاتــب اإلقليميــة لليونيســف ملنطقــة رشق وجنــوب أفريقيــا و املقــرّات الرئيســية لليونيســف. 
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املصطلحات الرئيسية

املصطلح

اليافعون

املشاركة

األفراد من 10 إىل 19 سنة من العمر

وتُعترب املشاركة أحد الحقوق اإلنسانية الجوهرية )كام هو مبنّي يف املواثيق املتعلقة باألطفال والنساء 

واألشخاص ذوي اإلعاقة )ميثاق حقوق الطفل، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة “سيداو”، 

واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(، وتشكل ركيزة من ركائز تعزيز املواطنة وبناء القدرات وتعزيز الثقة، 

وتعزيز اإلرشاك الدميقراطي وسيادة القانون، وتحسني عملية صنع القرار.

تُعرّف مشاركة اليافعني والشباب بأنها عملية مشاركة الفتيات اليافعات والفتية اليافعون )سواء بشكل فردي أو 

جامعي( يف الفرص املتاحة لبلورة والتعبري عن وجهات نظرهم وللتأثري يف القضايا التي تعنيهم بشكل مبارش أو 

غري مبارش.

ومن بني املخرجات الرئيسية ملشاركة هؤالء هو متكني اليافعني واليافعات من أن يؤمنوا بأنفسهم، وتعزيزهم 

من خالل التعاون معهم، وإرشاكهم بشكل فاعل يف تجسيد ومامرسة حقوقهم. مبعنى آخر، يبدأ أثر هذه 

العملية بالتشكل عندما يتبلور لدى اليافع أو اليافعة شعور بتقدير الذات والكفاءة الذاتية بأنهم يستحقون أن 

يتم اإلصغاء إليهم وأخذهم عىل محمل الجّد.

“اإلدمــاج القائــم عــىل الحقــوق لليافعــني والشــباب يف مجــاالت تؤثــر عــىل حياتهــم ومجتمعاتهــم مبــا يف ذلــك 

الحــوار، والقــرارات، واآلليــات، والعمليــات، واألحــداث، والحمــالت، واألعــامل، والربامــج - يف جميــع املراحــل، 

بــدءاً مــن مرحلــة التحديــد والتحليــل والتصميــم وانتهــاًء بالتنفيــذ والرصــد والتقييــم”.

ــن  ــالف اإلرشاك ع ــن اخت ــم م ــىل الرغ ــاركة” ع ــح “املش ــاً مبصطل ــاً وثيق ــح “اإلرشاك” ارتباط ــط مصطل ويرتب

ــد  ــاركة أح ــرب املش ــاركة. وتُعت ــة يف املش ــة العام ــب املواجه ــع لجان ــري أوس ــه تعب ــث كون ــن حي ــاركة م املش

ــخاص ذوي  ــاء واألش ــال والنس ــة باألطف ــق املتعلق ــنّي يف املواثي ــو مب ــام ه ــة ك ــانية الجوهري ــوق اإلنس الحق

اإلعاقــة )كــام هــو مبــنّي يف ميثــاق حقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

ــة(،  ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة حق ــيداو”، واتفاقي “س

ــز اإلرشاك الدميقراطــي  ــة، وتعزي ــز الثق ــدرات وتعزي ــاء الق ــة وبن ــز املواطن ــز تعزي ــن ركائ ــزة م وتشــكل ركي

وســيادة القانــون، وتحســني عمليــة صنــع القــرار. وتشــمل عمليــة إرشاك الشــباب واليافعــني كالً مــن هــذه 

ــك. األنشــطة األكــر عمقــاً واملعــززة واألنشــطة األوســع كذل

التدخالت التي تعزز قدرات الشباب عىل تحديد املسائل التي تؤثر عليهم أو عىل سالمة ورفاه 

مجتمعاتهم، وتحديد وتنفيذ األنشطة التي تتصدى لهذه املسائل.

التدخالت التي ترفع من مستوى جاهزية الشباب واليافعني لالنخراط يف سوق العمل و إتاحة 

الفرص أمامهم لتحقيق التمكني الذايت االقتصادي.

مشاركة اليافعني 

والشباب

إرشاك اليافعني 

والشباب

اإلرشاك املدين

اإلرشاك االقتصادي

التعريف
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KEY TERMS 

املصطلح

اإلرشاك االجتامعي

الشباب

اليافعون والشباب

تدخالت اإلرشاك املدين التي تعزز االنسجام االجتامعي والتسامح يف املجتمع

وهذه تشمل مبادرة اإلرشاك املدين التي تهدف إىل تعزيز رأس املال االجتامعي والتفاعل السلمي واالجتامعي 

املساند. ومن املبادرات التي تعزز السالم واالنسجام االجتامعي: الفعاليات الثقافية والرياضية والحوار 

املجتمعي الذي يقوده الشباب.

تعرّف األمم املتحدة فئة الشباب عىل أنها الفئة العمرية بني 15 و 24 سنة والتي تشمل مرحلة املراهقة 

املتأخرة ومرحلة سّن الرشد.

األفراد من سّن 10 سنوات إىل 24 سنة.

املُخرج الذي يكتسب من خالله األفراد املستهدفني، بوصفهم عوامل تغيري، املهارات التي تؤثر عىل 

حياتهم وحياة األفراد اآلخرين واملنظامت واملجتمعات وتجسيد/املطالبة بتجسيد حقوقهم.
التمكني

التعريف
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املقدمة 1

يشكل اليافعون واليافعات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ُخمس عدد السكان. وباملتوسط، يرتاوح ُعمر 27.6% من السكان بني 10 

سنوات و 24 سنة. وفيام ييل تقسيم لهذه الفئة حسب الدولة2 :

تصّدر الشباب مؤخراً واجهة مشهد التطورات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وإضافة إىل إسهاماتهم الفكرية 

وقدرتهم عىل حشد الدعم، عرّب الشباب عن وجهات نظر وحقوق متفردة يجب أخذها بعني االعتبار. ويعتمد التقدم املُحرز عىل الصعيدين االقتصادي 

والسيايس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، إىل جوانب عوامل أخرى، عىل قدرة كل دولة عىل إرشاك الشباب يف بناء وتصميم مجتمع مستقبيل 

ميكنهم العمل من خالله كمواطنني منتجني ومسؤولني3. ومع ذلك، ال تتوفر الفرص الكافية لليافعني والشباب للتأثري يف عملية صنع قرار من شأنها اإلسهام 

يف تجسيد حقوقهم مام يؤثر عىل قدرتهم الحالية واملستقبلية يف الحصول عىل خدمات الصحة والتعليم والحامية. كام أنهم يفتقدون إىل القنوات الرسمية 

التي توفر لهم فرص املشاركة الفاعلة يف الحياة االجتامعية واملدنية واالقتصادية. وهذا ينطبق متاماً عىل الفئات املستضعفة ضمن التوزيع الدميغرايف 

للشباب والنساء والفتيات صغار السّن، واليافعني والشباب ذوي اإلعاقة، والشباب الالجئني، واألطفال والشباب العاملني هم األكر عرضة ملواجهة اإلقصاء 

من الفرص القليلة املتاحة. وبالنتيجة، يشعر الشباب، وخاصة ضمن الفئات املستضعفة، بالحرمان وال يثقون كثرياً بقدرة منابر املشاركة القامئة عىل التأثري 

بشكل حقيقي يف مسار مستقبلهم الناشئ. كام أدت النزاعات والتغرّي املناخي وحالة عدم االستقرار السيايس إىل مضاعفة نقاط الضعف لدى الشباب، 

مام يعرضهم للعنف واالستغالل واالضطهاد.

دي كورت، جريارد، مسودة جدول قوائم مشاركة اليافعني والشباب يف وضع الربامج )منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، سيتم نرشها يف عام 2017. املكتب اإلقليمي لليونيسف ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 
 1 

/https://esa.un.org/unpd/wpp :2017 2 شعبة السكان لدى األمم املتحدة. مراجعة عام

3 وحدة الشباب لدى األمم املتحدة.
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ُصممت حقيبة األدوات هذه لتزويد العاملني يف قطاعي العمل اإلنساين 

مشاركة  دعم  شأنها  من  التي  الرئيسية  األدوات  من  مبجموعة  والتنمية 

الشباب وإرشاكهم. وهي تستند إىل نظرية التغيري و نهج التنمية اإليجابية 

لليافعني وتنمية العدالة االجتامعية . 

ُصممت حقيبة األدوات هذه لتزويد العاملني يف قطاعي العمل اإلنساين 

مشاركة  دعم  شأنها  من  التي  الرئيسية  األدوات  من  مبجموعة  والتنمية 

الشباب وإرشاكهم. وهي تستند إىل نظرية التغيري و نهج التنمية اإليجابية 

لليافعني وتنمية العدالة االجتامعية4. 

ويتمثل الغرض من حقيبة األدوات هذه يف توفري التوجيه الذي يفيض إىل 

إرشاك اليافعني والشباب الجّدي من خالل:

تضمني آلية إرشاك منهجية لليافعني والشباب يف دورة وضع الربامج 	 

لجميع أنشطة االستجابة يف كافة القطاعات. ومن األمثلة عىل ذلك: 

الشباب الذين يتم إرشاكهم يف تنفيذ التقييامت واألبحاث والتحليالت؛ 

وتطوير منهجيات وخطط الربامج؛ وتنفيذ حمالت توعية من األقران 

ومنارصة  املخرجات  وتقييم  النتائج؛  ورصد  الربامج؛  وتنفيذ  لألقران؛ 

التغيري. ويتم توفري التوجيه واإلرشاد لتشجيع تطبيق آلية رصد محدد 

للربامج يف عملية إرشاك الشباب.

تعزيز عملية اإلرشاك االجتامعي واالقتصادي التي يقودها اليافعون 	 

والشباب بهدف متكني الشباب من التأثري يف عملية صنع القرار عىل 

ملواءمة  واإلرشاد  التوجيه  توفري  ويتم  املجتمعي واملحيل.  املستويني 

املخرجات  مبؤرشات  يتعلق  فيام  وخاصة  الرصد،  وعملية  املؤرشات 

عىل املدى الطويل. 

السياق  محدد  دليل  عن  عبارة  الوثيقة  هذه  الوثيقة:  هذه  تتناوله  ما 

حول “كيفية” تعزيز إرشاك الشباب يف عملية وضع برامج العمل اإلنساين 

تحدد  أنها  كام  أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  ضمن  والتنمية  

واالجتامعي  املدين  اإلرشاك  عملية  ورصد  تعزيز  شأنها  من  التي  األدوات 

واالقتصادي التي يقودها اليافعون والشباب. وتوفر كال مجموعتي األدوات 

أدوات رصد محددة ومامرسات واعدة. 

ما ال تتناوله هذه الوثيقة: أن يتم التعامل مع هذه الوثيقة عىل أنها دليل 

إرشاك  عملية  تنفيذ  الجميع  عىل  يجب  التي  اآللية  حول  كامل  تقادمي 

اليافعني والشباب من خاللها. فهذا من شأنه أن يتناقض مع روح اإلرشاك 

واملشاركة من خالل “تلقني الشباب طريقة إرشاكهم والسبب الذي يكمن 

وراء رضورة إرشاكهم. بل، تصف هذه الوثيقة مجموعتني من األدوات مع 

اقرتاحات حول كيف ميكن  وتقّدم  الشباب  كيفية إرشاك  أمثلة عىل  ذكر 

للفرق امليدانية مواءمة هذه األدوات مبا بتوافق مع استخدامها لها.

ويكمن املربر وراء صياغة دليل “الكيفية” هذا يف ضامن إيجاد نهج متوافق 

ومتجانس ميكن للجهات الرشيكة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

استخدامه يف عملية إرشاك اليافعني والشباب.

ملن تم وضع حقيبة األدوات هذه؟ و متى يجب استخدام حقيبة 

األدوات هذه؟

الرشيكة  الجهات  تستخدمها جميع  األدوات هذه حتى  تم وضع حقيبة 

التي تعمل مع اليافعني والشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

ويوىص باستخدام هذه األدوات عند توجيه عملية إرشاك الشباب يف وضع 

الربامج بشكل عام، وكذلك عند تصميم برامج محددة لدعم عملية اإلرشاك 

االقتصادية واملدنية واالجتامعية التي يقودها اليافعون والشباب.

4  لرينــر، آر. أم. )2006(. العلــوم التنمويــة، واألنظمــة التنمويــة، والنظريــات املعــارصة للتنميــة البرشيــة. يف آر. أم. لرينــر )نســخة(ز النــامذج النظريــة للتنميــة البرشيــة. املجلــد 1 مــن دليــل علــم نفــس الطفــل )النســخة السادســة( )ص.ص 1-17(. املحــررون الرئيســيون: دبــل يــو. دامــون و آر. 

أم. لرينر. هوبوكني، أن. جيه.: وييل.
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تجسيد حالة لالستثامر يف اليافعني. 1

“مرحلــة املراهقــة هــي مرحلــة حاســمة فريــدة مــن مراحــل النمــو 

البــري تتســم برسعــة منــو الدمــاغ والنمــو الجســدي، وتعــزُّز 

ــدرات  ــي، والق ــي الجن ــوغ والوع ــة البل ــة، وبداي ــدرات املعرفي الق

ومواطــن القــوة واملهــارات الناشــئة حديثــاً. ويشــهد اليافعــون تزايــد 

ــة  ــة العالق ــادة أهمي ــع وزي ــم يف املجتم ــة بدوره ــات املرتبط التوقع

ــر”.  ــة إىل اســتقاللية أك ــة التبعي ــن حال ــون م ــم ينتقل ــم ألنه بأقرانه

ــاق األمــم  ــم 20 لعــام 2016 بشــأن إعــامل ميث ــق العــام رق - التعلي

املتحــدة لحقــوق الطفــل

مرحلة املراهقة: هي مرحلة جديرة باالستثامر فيها

تكشــف أدلــة دراســات النــامء العصبــي أن فــرتة العقــد الثــاين مــن 

ــري،  ــي جوه ــاء عصب ــور ومن ــم بتط ــرتة تتّس ــي ف ــان ه ــاة اإلنس حي

ــريات  ــرة. والتغ ــة املبك ــة الطفول ــد مرحل ــاين بع ــام الث ــأيت يف املق وت

ــة  التــي يشــهدها اليافعــون تجعلهــم أكــر تحسســاً للتأثــريات البيئي

اإليجابيــة والســلبية عــىل حــّد ســواء. تــؤدي لدونــة الدمــاغ يف فــرتة 

ــة املبكــرة )يف عمــر 10-14 ســنة( إىل مــرور اليافعــني بفــرتة  املراهق

ــالت  ــب املدخ ــة حس ــم الحياتي ــري منعطفاته ــن أن تتغ ــة ميك حرج

ــي يعايشــونها. الت

ــي تســتهدف اليافعــني خــالل فــرة املراهقــة  ــرب التدخــالت الت وتُعت

تدخــالت حيويــة لكــر الحلقــات املتداخلــة بــني األجيــال وتجلّيــات 

حــاالت عــدم املســاواة )الفقــر، وأعــراف النــوع االجتامعــي واألعراف 

االجتامعيــة(.

ــة  ــني مراحــل تطــور الطفول ــط ب ــاة )الرتاب مســار دورة الحي

ــاين( ــد الث ــد األول- العق ــرة- العق املبك

األطفــال الذيــن يعانــون مــن الحرمــان يف بدايــة حياتهــم، يحققــون 

مخرجــات أضعــف مــن غريهــم يف مراحــل املراهقــة والشــباب 

والبلــوغ مــن حياتهــم. إن مــن شــأن اســتخدام نهــج مســار الحيــاة أن 

ــارات متعــددة القطاعــات يف الربامــج التــي ميكــن  يتيــح تحديــد خي

ــة  ــن مرحل ــل املشــاكل م ــب نق ــل وتجن ــدى الطوي ــىل امل ــا ع وضعه

ــة إىل أخــرى. حياتي

حٌق جوهري لجميع اليافعني

يشري ميثاق حقوق الطفل يف التعليق العام رقم 20 إىل أن إمكانات 

اليافعني معرضة للخطر عىل نطاق واسع ألن الدول ال تعرتف أو تستثمر 

بالتدابري الالزمة والتي متّكن اليافعني من التمتع بحقوقهم. وتقدم اللجنة، 

يف التعليق العام رقم 20، إرشادات وتوجيه للدول بشأن التدابري الالزمة 

لضامن تجسيد حقوق األطفال أثناء فرتة املراهقة، آخذة يف اعتبارها أيضاً 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 5. 

نافذة فرصة دميغرافية

يف بداية القرن الحايل، شّكل األطفال واليافعون والشباب أكر من %50 

من عدد السكان يف معظم دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

وخالل النصف األول من القرن الحايل، سوف تنخفض حصة فئة األطفال 

واليافعني يف جميع الدول، وإن كان سيكون ذلك برسعة متفاوتة، وسوف 

تنتقل نسبة كبرية بشكل غري مسبوق من سكان منطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا إىل أكرث مراحل الحياة إنتاجية، مام يتيح املجال أمام 

إمكانية تسخري “عائد دميغرايف”.

وهذه الهيكلية العمرية املؤقتة من شأنها دفع عجلة النمو االقتصادي، 

طاملا كان هناك سياسات مناسبة تتيح االستيعاب اإلنتاجي للسكان 

الذين يندرجون ضمن سّن العمل يف سوق العمل ومواصلة االستثامر يف 

رأس املال البرشي لألطفال واليافعني والشباب، وتعزيز الدورة اإليجابية 

لتحسني مستوى الصحة والتعليم والفرص املتاحة. 

 

القسم األول: التربير املنطقي

2.  تجسيد حالة إلرشاك اليافعني والشباب

والسياسية  املدنية  الحقوق  األطفال  لحقوق  املتحدة  األمم  ميثاق  يحدد 

واالجتامعية التي يتمتع بها األطفال، مبا فيهم اليافعني، بينام يؤكد اإلعالن 

الحقوق  بشأن  املتالزمتان  املعاهدتان  وكذلك  اإلنسان،  لحقوق  العاملي 

عىل  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  والسياسية  املدنية 

التي  الدول  وتلتزم   الشباب.  فيهم  مبا  األشخاص،  لجميع  الحقوق  هذه 

صادقت عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة “سيداو” 

من  ومتكينهن  والفتيات،  النساء  لصالح  املساواة  بتعزيز  أيضاً   )1979(

ذلك،  إىل  إضافة  الكامل.  الكاملة واإلرشاك  املشاركة  مامرسة حقوقهن يف 

وخطة  سياسايت  إطار  للشباب  العاملي  املتحدة  األمم  عمل  برنامج  يوفر 

عمل بغرض تعزيز القدرات الوطنية يف مجال الشباب ورفع مستوى جودة 

Lang=en&2f20%2fGC%2fC%http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC  :20/التعليق العام/C/5 ميثاق حقوق الطفل
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PART 1  RATIONALE

KEY TERMS 

والفاعلة  الكاملة  مشاركتهم  تضمن  التي  للشباب  املتاحة  الفرص  وكمية 

والبناءة يف املجتمع. 

العام رقم 20 بشأن  التعليق  الطفل  ويف عام 2014، نرشت لجنة حقوق 

إعامل حقوق الطفل أثناء فرتة املراهقة. ويرسد التعليق العام الطرق التي 

يجب عىل الدول األطراف من خاللها تفسري وتطبيق ميثاق األمم املتحدة 

لحقوق الطفل من أجل استيعاب القدرات الناشئة لليافعني والتعامل مع 

ويؤكد  لعام 2030.  املستدامة  التنمية  يتفق مع خطة  مبا  القدرات  هذه 

اإلنسان  حقوق  عىل  قائم  نهج  إتباع  رضورة  عىل  الجديد  العام  التعليق 

يشمل “االعرتاف بكرامة وأهلية اليافعني واحرتامهام؛ ومتكينهم ومامرستهم 

للمواطنة ومشاركتهم الفاعلة يف حياتهم؛ وتعزيز الصحة والرفاه والتنمية 

عىل الوجه األمثل؛ وااللتزام بتعزيز وحامية وتجسيد حقوقهم اإلنسانية، 

دون أّي متييز6”.  

الحقوق املدنية: حرية التعبري والحرية العامة والعدالة	 

الحقوق اإلنسانية: املشاركة يف ُصنع القرار السيايس	 

الحقوق االجتامعية: األمان االقتصادي واالجتامعي، وتدابري 	 

الرفاه االجتامعي

الحقوق  خالل  من  تأسييس  حق  بوصفها  املشاركة  فكرة  وتتبلور  تتعزز 

ذات العالقة التي يضمنها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ووثائق حقوق 

اإلنسان الدولية األخرى. وينطوي ميثاق حقوق الطفل عىل التعبري األوسع 

عن حق املشاركة، حيث تكفل هذه االتفاقية للطفل حق التعبري عن آرائه 

بحرية »يف جميع املسائل التي متس الطفل”، وتتطلب أن توىل آراء الطفل، 

جوهرية  أكر  هو  وما  ونضجه7«.   الطفل  لسن  وفقا  الواجب  »االعتبار 

وأهمية من هذا هو أن حقوق املشاركة مستمدة أيضاً من مبدأ الكرامة 

اإلنسانية املتأصلة، والتي تنطوي عىل الحق يف املشاركة يف القرارات التي 

تؤثر عىل حياة املرء والتي تسهم يف تجسيد حقوقه، وليس االعتامد فقط 

عىل اآلخرين لتحقيق ومامرسة حقوقهم.

عىل الرغم من هذه االلتزامات الدولية امللزمة، إال أن قلة من الحكومات  

القانوين  واإلطار  املوازنات،  وضع  حيث  من  بها  التزمت  املنظامت  أو 

شأن  ومن  املشاركة.  يف  الشباب  حق  تدعم  التي  الربامج  أو  والسياسايت، 

املعيقات الهيكلية مثل التمييز والتهميش واإلقصاء االجتامعي أن تحّد من 

بينام  القرار،  اإلنتاجية وعمليات صنع  األنشطة  إىل  الوصول  قدرتهم عىل 

تفرض التوجهات واملواقف االجتامعية الثقافية مزيداً  من املعيقات التي 

تعيق قدرة الشباب عىل التمتع بحقوقهم الكاملة8.  

إن االعرتاف بحق املشاركة للشباب ينطوي عىل تقبّل أن تُتاح لهم إمكانيات 

حقيقية ملامرسة مواطنتهم بوصفها متطلباً أساسياً لتنميتهم ولتمكينهم من 

التأثري يف بيئتهم ومجتمعهم. 

يتمثل الهدف من إرشاك اليافعني والشباب يف توفري املنرب وحرية 

االختيار للشباب للعمل مع املنظامت الرشيكة الحكومية وغري 

الحكومية إليجاد بيئات محفزة ترُشك ومتكّن الشباب من التأثري 

بشكل إيجايب يف حياتهم وأرسهم ومجتمعاتهم.

وميكن تحقيق هذا الهدف من خالل توسيع نطاق الربامج أو املشاريع ذات 

الصلة بقضايا الشباب، أو من خالل منارصة وتوفري واملشاركة يف القنوات 

الرسمية وغري الرسمية التي تفيض عىل بناء مجتمعات قوية ودامجة. 

وهذا مهم عىل نحو خاص ضمن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

سنوات   10 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  والشباب  اليافعون  يشكل  حيث 

فرصة  الدميغرايف  العائد  هذا  وميثل  فيها.  السكان  عدد  ثُلث  سنة   24 و 

لتحقيق التنمية، ومتكني الشباب من تحفيز التقّدم عىل الصعيد السيايس 

واالجتامعي واالقتصادي يف مجتمعاتهم. إال أنه غالباً ما يتعرضون ملعيقات 

املهني  والتدريب  التعليم  عىل  حصولهم  عدم  بسبب  بذلك  القيام  يف 

النوعي، وبسبب معدالت البطالة العالية، وعدم توفر الفرص التي متكنهم 

البطالة  معدالت  أعىل  من  املنطقة  تعاين  إذ  الكريم.  العيش  كسب  من 

بني الشباب يف العامل حيث تبلغ نسبة البطالة بينهم 29.8%. وبحرمانهم 

من حرية التعبري عن أنفسهم وعدم توفر الُسبل التي ميكنهم من خاللها 

اإلسهام 

يف تنمية مجتمعاتهم، والفرص التي ترشكهم يف عمليات تحقيق االنسجام 

باإلحباط  متزايد  بشكل  يشعرون  الشباب  فإن  القرار،  وصنع  االجتامعي 

وعدم التمكني والعجز. 

التعليم  عىل  الشباب  يحصل  أن  يجب  سليم،  مجتمع  وجود  ولضامن 

العمل  وفرص  واملعلومات  واالجتامعية،  الصحية  والخدمات  والحامية، 

الفرص  هذه  تعرب  أن  مبكان  الرضورة  ومن  كذلك.  الرتفيه  وعىل  الالئق، 

يضطلع  وأن  وتجسدها،  الشباب  واحتياجات  اهتاممات  عن  والخدمات 

الشباب بدور وضع وتنفيذ الربامج التي تؤثر عليهم. هناك جانبان للفوائد 

التي ميكن تحقيها من خالل إرشاك الشباب يف جميع مراحل وضع الربامج 

الشباب  إرشاك  فإن  الربامج،  وضع  عملية  منظور  جانب  فمن  وتنفيذها. 

بالشباب وتعرب عن  يتم وضعها ذات صلة  التي  الربامج  يضمن أن تكون 

قضاياهم بشكل حقيقي وتستجيب الحتياجاتهم وأولوياتهم. ومن جانب 

منظور الشباب، من شأن إرشاك الشباب يف عملية وضع الربامج أن تزيد 

مهاراتهم  وتطوير  بالنفس  الثقة  وتعزيز  الربامج  بامتالك  شعورهم  من 

ومعارفهم )مثل التواصل والقيادة والعمل الجامعي والتنظيم واملسؤولية(. 
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7 ميثاق حقوق الطفل، رقم 66، املادة 12.1.

8 أوكني، يس. )2013(. توسيع اآلفاق: دليل لرفع مستوى تحقيق وتجسيد حقوق وحريات األطفال املدنية. مؤسسة إنقاذ الطفل ص. 7. 

االعرتاف بحق الشباب يف املشاركة ينطوي عىل تقل أنهم ميتلكون إمكانيات حقيقية ملامرسة مواطنتهم كمتطلب أسايس لتنميتهم والتأثري يف البيئة واملجتمع.

9

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/20&Lang=en 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/20&Lang=en 


 

تســتند عمليــة إرشاك اليافعــني والشــباب إىل التنميــة اإليجابيــة لليافعــني 

ونهــج تنميــة العدالــة االجتامعيــة، الــذي يركــز عــىل مواطــن القــوة لــدى 

ــم.  ــب القصــور والضفعــف لديه ــز عــىل جوان ــن الرتكي ــدالً م الشــباب ب

ويصــّور هــذا النهــج الشــباب عــىل أنهــم مــوارد ميكــن تنميتهــا، وليــس 

بوصفهــم مشــاكلهم يجــب إدارتهــا، ويشــجع التغيــري اإليجــايب يف جميــع 

جوانــب هــذه املرحلــة الحرجــة مــن حياتهــم. 

ويتمحــور أحــد الجوانــب الرئيســية يف هــذا الرتكيــز عــىل التنميــة 

اإليجابيــة حــول أبحــاث منــو الدمــاغ والتــي تركــز عــىل اإلمكانيــة التــي 

يتمتــع اليافعــون لتحقيــق التغيــري. وتُعتــرب هــذه اإلمكانيــة مهمــة جــداً، 

حيــث أن مراحــل التطــور الحاســمة يف حيــاة اليافعــني ال تتشــكل يف العقد 

األول مــن حياتهــم يف حــني يتأثــر العقــد الثــاين مــن حياتهــم إىل حــدٍّ كبــري 

بالعوامــل التــي يعايشــونها يف منازلهــم ومدارســهم ومجتمعاتهــم11. 

تُظهر األدلة أنه هناك ثالثة عوامل تلعب دوراً حيوياً يف توقع نجاح 

تدخالت تنمية اليافعني اإليجابية:

عمليــة تنميــة هيكليــة للقدرات/نقــاط القــوة يف املنــزل واملدرســة 	 

واملجتمــع.

عمليــة إرشاك جّديــة /تجربــة قياديــة التــي توفــر الفــرص لليافعــني 	 

الســتخدام مهاراتهــم التــي اكتســبوها يف املدرســة واملنــزل واملجتمــع 

بوصفهــم مشــاركني وقــادة يف أنشــطة مجتمعيــة يُنظــر إليهــا بعــني 

3.  نظرية التغيري

تشري األدلة9  إىل أن تنفيذ برامج ناجحة إلرشاك اليافعني والشباب من شأنه 

أن يساعد يف تعزيز الثقة بالنفس لديهم والتأثري يف القرارات التي تُتخذ عىل 

للتحّديات االجتامعية  التصّدي  املستويني املحيل والوطني، واملساهمة يف 

من  للشباب  والتشجيع  الدعم  يتوفر  فعندما  مجتمعاتهم.  االقتصادية يف 

وتنّمي  احتياجاتهم  تلبي  التي  الخدمات  وتوفري  السياسات  وضع  خالل 

قدراتهم، فإنهم سيمتلكون القدرة عىل كرس حلقات عدم املساواة والفقر 

والتمييز والعنف التي عانوا منها عىل مدى زمن طويل. وحينام يتمكنون 

من تطوير هذه الكفاءات، سيعترب الشباب أنفسهم رشكاء وركيزة رئيسية 

الصالح  تجاه  باملسؤولية  اإلحساس  إىل  يحتاجون  أنهم  كام  املجتمع.  يف 

العام وبلورة موقف إيجايب تجاه املواطنة الفاعلة10.  باختصار، إن من شأن 

من  تحسن  أن  عليهم  تؤثر  التي  والسياسات  الربامج  الشباب يف  مشاركة 

جودة ومدى استجابة وأثر وحيوية هذه الربامج وستعّد الشباب ملامرسة 

مواطنة فعالة ومجّدية أكر.

تنمية اليافعني

إذا
كان اليافعون والشباب يف بيئة آمنة 

وداعمة وتتوفر لهم سياسات 

واسرتايتيجيات دامجة، إضافة إىل:

تنمية قدرات/إمكانيات 

ممنهجة

يف املنزل واملدرسة ويف 

مجتمعاتهم

عملية إرشاك جّدية /تجربة 

قيادة

أن تتوفر لهم الفرص الستخدام 

مهاراتهم التي اكتسبوها 

كمشاركني وقادة يف األنشطة 

املجتمعية.

ــري إيجــايب  ــارص تغي ــم ليصبحــوا عن ســيتم متكينه

ــاون والتســامح  ــاءة والتع ــة والكف ــون بالثق يتمتع

والرتابط.

اإلرشاف والتوجيه

إقامة عالقات إيجابية ومعززة 

بني اليافعني أنفسهم من جهة، 

وبني اليافعني والبالغني من جهة 

أخرى؛

فإنه

ــة  ــاح إىل مرحل ــال بنج ــم االنتق ميكنه

ســّن الرشــد والحــّد مــن الســلوكيات 

الخطرة لديهم؛ وبناء مجتمعات دامجة

 9  كــام هــو مقتبــس يف وثيقــة اليونيســف )2016(. مشــاركة اليافعــني: كونــر، جيــه. و روزن، أس. )محــرران(، )2016(. الحــراك الشــبايب املعــارص: تحســني مســتوى العدالــة االجتامعيــة يف الواليــات املتحــدة. دار ABC-CLIO Praeger Publishing للنــرش؛ فالنغــان، يس. و بانديــك، أم. )2011(.  اإلرشاك 

املدين والرفاه النفيس لدى طلبة الجامعات.  التعليم الحر، 97 )2(، 15-25؛ و بيليافني، جيه. إيه، و سيجل، إي. )2014(. تبعات الصحة والرفاه للتطوع الرسمي. يف جيارتنري وآخرين. )محررون( دليل السلوك اإليجايب االجتامعي، مطبعة جامعة أكسفورد.

http://www.iyfnet.org/sites/default/files/library/WW_Youth_Participation.pdf :207 10 مؤسسة الشباب الدولية )2002(، األمور الناجحة يف مشاركة الشباب: دراسات حالة من أنحاء العامل، 2002، تم الوصول إليها بتاريخ 7 أيار/مايو

11 لرينــر، آر. أم. )2006(. العلــوم التنمويــة، واألنظمــة التنمويــة، والنظريــات املعــارصة للتنميــة البرشيــة. يف آر. أم. لرينــر )نســخة(. النــامذج النظريــة للتنميــة البرشيــة. املجلــد 1 مــن دليــل علــم نفــس الطفــل )النســخة السادســة( )ص.ص 1-17(. املحــررون الرئيســيون: دبــل يــو. دامــون و آر. أم. لرينــر. 

هوبوكني، أن. جيه.: وييل.
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 PART 1  RATIONALE

KEY TERMS 

التقديــر.

حصــول الشــباب عــىل التوجيــه واإلرشاف عــىل شــكل عالقــات 	 

إيجابيــة ومعــززة بــني اليافعــني أنفســهم مــن جهــة وبــني اليافعــني 

ــة أخــرى. ــن جه ــني م والبالغ

وقــد تــم التأكيــد عــىل هــذه العوامــل التــي تعــزز قــدرة املراهقــني عــىل 

ــم 20  ــام رق ــق الع ــة يف التعلي ــم الصحي ــىل تنميته ــاعد ع ــل وتس التحم

ــاق األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل12 )2016(  حيــث يحــدد  بشــأن ميث

العوامــل  مبــا يــيل: )أ( إقامــة عالقــات قويــة مــع البالغــني الرئيســيني يف 

حياتهــم وتلقــي الدعــم منهــم؛ )ب( فــرص املشــاركة وصنــع القــرار ؛ )ج( 

مهــارات حــل املشــاكل والتأقلــم؛ )د( توفــر بيئــات محليــة آمنــة وصحيــة؛ 

ــة  ــات الصداق ــة عالق ــرص إقام ــة؛ )و( ف ــة الفردي ــرتام الخصوصي )ه( اح

والحفــاظ عليهــا.

لقد تم إدخال تعديل طفيف عىل نظرية التغيري من لرينر )2006( بإضافة 

فئة الشباب واليافعني إليها. وهي تفرتض أنه 

إذا

سياسات 	  لهم  وتتوفر  وداعمة  آمنة  بيئة  يف  والشباب  اليافعون  كان 

واسرتاتيجيات وخدمات تستجيب الحتياجاتهم؛

املنزل 	  يف  القوة  للقدرات/نقاط  هيكلية  تنمية  عملية  لهم  توفر 

واملدرسة واملجتمع؛

كان هناك عملية إرشاك جّدية /تجربة قيادية بحيث توفر لهم الفرص 	 

واملجتمع  واملنزل  املدرسة  يف  اكتسبوها  التي  مهاراتهم  الستخدام 

بوصفهم مشاركني وقادة يف أنشطة مجتمعية يُنظر إليها بعني التقدير؛

أنفسهم من جهة، 	  اليافعني  إيجابية ومعززة بني  كان هناك عالقات 

وبني اليافعني والبالغني من جهة أخرى؛ 

فإنه 

يتم متكينهم ليصبحوا عنارص تغيري إيجايب يتمتعون بالثقة والكفاءة 	 

يف  اإلسهام  من  ميكنهم  مبا  والرتابط  واالهتامم/التسامح  والتعاون 

تطوير مجتمعاتهم؛ 

مواقفهم 	  وتعزيز  الرشد  سّن  مرحلة  إىل  بنجاح  االنتقال  ميكنهم 

وتوجهاتهم وسلوكياتهم اإليجابية؛ 

ميكنهم اإلسهام يف تنمية مجتمع أكر تسامحاً ودامجاً.	 

وهذا النهج يتطلب توفري بيئة محفزة ومستجيبة لليافعني والشباب يتم 

فيها الوفاء بااللتزامات السياسية واملالية املطلوبة، ووضع الربامج التي 

تضمن توفري الخدمات والفرص الرضورية، والتصدي للمعيقات الهيكلية 

من  الشباب  يضمن متكني  مبا  السلبية  الثقافية  االجتامعية  والتوجهات 

لعب دور فاعل يف حياتهم. ويجب أن تتوفر “بيئة محفزة” من أجل 

تحديد وتطوير الشباب وإرشاكهم بشكل جّدي واإلبقاء عىل إرشاكهم 

ومشاركتهم. 

)أي  واليافعني  الشباب  إرشاك  عملية  تواجه  التي  املعيقات  وتتفاوت 

أنواع اإلقصاء، أو التمييز، أو التهميش( من مجتمع آلخر، حيث يعتمد 

ذلك عىل التوجهات واملامرسات السائدة من حيث النوع االجتامعي أو 

الِعرق واإلثنية أو امليول الجنيس أو وضع اإلعاقة. 

ومع أنه من املغري للمنظامت والحكومات حسنة النيّة إرشاك مجموعات 

اليافعني والشباب التي تم إنشاؤها بالفعل، فإن السعي إىل إرشاك فئات 

واملشاركة  اإلسهام  من  لتمكينهم  ووتهميشاً  استضعافاً  األكر  الشباب 

هو السبيل الوحيد لضامن أن يتم تصميم العمليات مبا يضمن إيجاد 

وموارداً  يتطلب هذا جهوداً  الشباب. وقد  مجتمعات صديقة وداعمة 

إضافية، إىل جانب توفري معرفة سياقية تفصيلية. ويك تكون التدخالت 

التصدي  )أ(  بحيث ميكنه  ثنائياً  نهجاً  تتبنى  أن  دامجة وشاملة، يجب 

إىل  استباقي  بشكل  الوصول  و)ب(  عليها،  والتغلب  اإلدماج  ملعيقات 

الشباب الذين يتعرضون لإلقصاء وبناء قدراتهم ودعم عملية إرشاكهم 

يف أنشطة من شأنها أن تحّسن من مستوى إدماجهم. 

http://www.refworld.org/docid/589dad3d4.html 12 
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نظرية التغيري

إرشاك اليافعني والشباب

حزمة خدمات تكاملية

منابر تقديم الخدمات

انتقال اليافعني والشباب بنجاح إىل مرحلة سّن الرشد 	 

أن يتبنى الشباب مامرسات وأعراف إيجابية واختيار خيارات إيجابية ملستقبلهم 	 

أن يكون الشباب عوامل تغيري وحشيد	 

أن تكون السياسات والترشيعات وآليات التمويل قادرة عىل االستجابة الحتياجات الشباب	 

أن تتبنى املجتمعات واألرس وصانعي السياسات نهجاً تنموياً إيجابياً	 

انتقال اليافعني والشباب بنجاح إىل مرحلة سّن الرشد 	 

أن يتبنى الشباب مامرسات وأعراف إيجابية واختيار خيارات إيجابية ملستقبلهم 	 

أن يكون الشباب عوامل تغيري وحشيد	 

أن تكون السياسات والترشيعات وآليات التمويل قادرة عىل االستجابة الحتياجات الشباب	 

أن تتبنى املجتمعات واألرس وصانعي السياسات نهجاً تنموياً إيجابياً	 

تحسني خدمات الحامية ألكر فئات اليافعني استضعافاً للحّد من نسبة 	 

الترّسب من التعليم، ورفع معدالت الحصول عىل التعليم وتحسني عملية 

التعلّم

تطوير قدرات املجتمعات ومزودي الخدمات والسلطات مبا ميكنهم من 	 

العمل ضمن نهج تنموي إيجايب لصالح الشباب

وضع حّد للمامرسات الضارّة، والحّد من العنف، وحامية اليافعني أثناء 	 

حاالت الطوارئ

رفع مستوى وصول الشباب واليافعني األكر استضعافاً إىل خدمات 	 

التعليم، مبا يف ذلك وصولهم إىل بيئات تعليم مراعية للنوع االجتامعي 

وخالية من العنف القائم عىل النوع االجتامعي

الحّد من نسبة الترّسب من التعليم	 

تحسني جودة التعليم من خالل تحقيق املناهج األكر صلة بالشباب 	 

واليافعني وتعلّمهم للمهارات الرضورية لضامن مشاركتهم الكاملة يف 

املجتمع

توفري مسارات مرنة لحصول الشباب واليافعني عىل التعليم واملهارات 	 

السوقية الرضورية مبا يف ذلك اكتساب معرفة مهنية ومهارات نظامية 

وغري نظامية

ضامن الوصول إىل شبكات األمان االجتامعي لحامية اليافعني األكر استضعافاً	 

الخدمات: مراكز تقدم خدمات صحية واجتامعية )مبا فيها الخدمات 	 

الرياضية والرتفيهية( وخدمات الحامية واملنظامت القامئة عىل املجتمع 

وغريها من مراكز الخدمات متعددة األغراض )مراكز  مكاين وغريها(.

األنظمة القضائية	 

املدارس والجامعات ومراكز التعلّم غري النظامي األرس 	 

واملجتمعات

الجمعيات املدنية وشبكات الشباب	 

منابر التواصل مبا فيها املنابر الرقمية وغري الرقمية.	 

ضامن الحصول عىل خدمات رصف صحي ونظافة عامة وإنهاء 	 

التغوط يف األماكن املفتوحة، وإيالء اهتامم خاص الحتياجات املرأة 

والفتيات واملهمشني

نفيذ األعامل التي تضمن أن تكون البيئات الحرضية مستجيبة 	 

الحتياجات اليافعني

إيجاد بيئة ُمَمّكنة إلرشاك اليافعني	 

بناء املهارات والقدرات وتوفري الفرص التي تضمن اإلرشاك 	 

املدين وتحقيق االنسجام االجتامعي واإلرشاك االقتصادي 

لليافعني

إقامة منابر وآليات للمنارصة والتفاعل مع السلطات املحلية 	 

واملركزية للتأثري يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم

ضامن توفري خدمات صحية وتغذوية تراعي النوع االجتامعي 	 

لليافعني

متكني اليافعني واليافعات من الوصول إىل الخدمات الوقائية 	 

الشاملة للحّد من انتشار األمراض

ضامن الحصول عىل العالج للفتيات اليافعات والفتية اليافعني 	 

الذين يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية املكتسبة

املخرجات عىل املدى الطويل

األهداف

برنامج املياه والرصف الصحي والنظافة العامة )WASH(الحامية

اإلرشاك اإليجايب ألكر فئات الشباب استضعافاً:

التعليم

اإلرشاك املدين واالجتامعي واالقتصادي لليافعني

الصحة

الحامية االجتامعية 
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1. إرشاك اليافعني والشباب

املبادئ

املبادئ الخاصة مبشاركة الشباب

1 .

دامجة وشاملة

تتميّز بالشفافية ومستنرية. 1

2.    طوعية

زة بالتدريب
2.    معز

    آمنة ومراعية للمخاطر
.3

4.    مسؤولة

3.    أن تحظى باالحرتام

4.    ذات صلة

5.    بيئات وطرق عمل صديقة للشباب

يجب تعريف الشباب بحّقهم يف التعبري بحرية عن آرائهم ووجهات نظرهم مع توقع أن يتم إيالء االهتامم الكايف 

بهذه اآلراء ووجهات النظر. يجب تقديم الشكل الذي ستتخذه مشاركتهم بشكل كامل، وكذلك نطاق هذه املشاركة 

وغرضها وأثرها املحتمل، باستخدام لغة ميرسة ومناسبة تراعي تنوعهم وأعامرهم.  

عن  التوقف  ميكنهم  بأنه  إعالمهم  ويجب  رغباتهم،  تخالف  آراء  عن  التعبري  عىل  أبداً  الشباب  إكراه  عدم  يجب 

املشاركة يف أية مرحلة من املراحل.

يجب التعامل مع آراء ووجهات نظر الشباب باحرتام، ويجب منحهم الفرص للمبادرة باألفكار والنشاطات.

لحياتهم  الحقيقية  األهمية  ذات  القضايا  نظرهم حول  آرائهم ووجهات  عن  للتعبري  للشباب  الفرص  إتاحة  يجب 

ومتكينهم من االستفادة من معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم. 

يجب إتاحة الوقت واملوارد الكافية لضامن إعداد الشباب كام ينبغي وامتالكهم للثقة والفرصة التي متكنهم من 

للتعبري عن آرائهم ووجهات نظرهم. يجب عىل العاملني مع الشباب أن يأخذوا أعامرهم وإمكانياتهم وقدراتهم 

الناشئة بعني االعتبار.

تتميّز بالشفافية

ومستنرية

طوعية

أن تحظى باالحرتام

ذات صلة

بيئات وطرق عمل 

صديقة للشباب

القسم الثاين: األدوات

يقرتح إطار عمل اليونيسف إلرشاك اليافعني والشباب قامئة شاملة باملبادئ التي توجه عملية إرشاك الشباب. وبغض النظر عن عملية التخطيط املتبعة 

)مثل خطة االستجابة اإلنسانية أو الخطة اإلقليمية لدعم الالجئني وتعزيز صمود املجتمعات املستضيفة(، يجب التقيّد باملبادئ التالية:
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يجب أن تتجنب عملية اإلرشاك واملشاركة أمناط التمييز القامئة، والقضايا الثقافية النموذجية التي يتحسس منها 

سيتم  الذين  املهمشني  للشباب  الفرص  إتاحة  تشجع  وأن  االجتامعية،  والخلفيات  املجتمعات  من جميع  الشباب 

إرشاكهم من كال الجنسني. 

يحتاج البالغون إىل اإلعداد واملهارات والدعم يف مجاالت مثل اإلصغاء للشباب والتعاون معهم، وإرشاك الشباب 

حسب قدراتهم اآلخذة يف التطور حتى يتسَنى إعداد هؤالء البالغني كام ينبغي لتمكينهم من تسيري عملية إرشاك 

الشباب بفعالية. 

قد ينطوي التعبري عن وجهات النظر عىل مخاطر. يتحمل البالغون مسؤولية تجاه الشباب الذين يعملون معهم، 

ولذا يتعنّي عليهم اتخاذ كافة التدابري االحتياطية املمكنة للحّد من املخاطر التي ميكن أن يتعرض لها الشباب من 

حيث العنف أو االستغالل أو أية تبعات سلبية أخرى ملشاركتهم.  ومن شأن عمل األرس واملجتمعات مع الشباب 

أن يعزز فهمها لقيمة إرشاك الشباب والحّد من املخاطر التي ميكن أن يتعرض لها الشباب يف ظل غياب هذا الفهم. 

مسؤولة من الرضورة مبكان وجود التزام باملتابعة التقييم. يحّق للشباب أن يحصلوا عىل مالحظات تقييمية حول 

للمشاركة يف  الفرصة  للشباب  تُتاح  أن  مناسباً، يجب  ذلك  كان  أية مخرجات. وحيثام  تأثري مشاركتهم عىل  مدى 

عمليات أو أنشطة املتابعة. وحيثام كان ذلك ممكناً، يجب أن يتم تضمني اليافعني أنفسهم يف أية أنشطة تهدف إىل 

رصد وتقييم مشاركتهم.

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.

دامجة وشاملة

معززة بالتدريب

آمنة ومراعية للمخاطر

مسؤولة
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2. املتطلبات األساسية لتخطيط مشاركة وإرشاك الشباب

إضافة إىل ذلك، ميكن استحداث قامئة تحقق مفيدة لتخطيط عملية إرشاك اليافعني والشباب وذلك من خالل مواءمة أو 

استخدام الجدول التايل13: 

هل لدى الشباب معلومات كافية حول املشاريع مبا ميكنهم من اتخاذ قرار مدروس للمشاركة أو عدم 

املشاركة وحول كيفية مشاركتهم؟

هل مشاركة الشباب طوعية؟

هل تم إرشاك الشباب يف عملية اختيار القضايا من أجل ضامن أن تكون ذات صلة بحياتهم؟ هل تأخذ طرق 

العمل مع الشباب بعني االعتبار املامرسات الثقافية املحلية وتنطلق منها؟

هل القضايا التي يتم مناقشتها وتناولها ذات صلة حقيقية بحياة الشباب؟

هل يتم استخدام نُهج ووسائل صديقة للشباب؟

إتاحة فرص املشاركة للشباب من مختلف األعامر والنوع االجتامعي والخلفيات االجتامعية، مبا  هل تم 

فيهم الشباب ذوي اإلعاقة، أو من فئات عرقية مختلفة؟
هل العملية دامجة وغري متييزيّة؟

هل يتم حّث الشباب عىل التصّدي ملشكلة التمييز من خالل مشاركتهم؟

هل تضمن طرق العمل تعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب من مختلف األعامر والنوع االجتامعي والقدرات؟

هل يتم استخدام أماكن صديقة للشباب لعقد االجتامعات؟ هل هذه األماكن سهلة الوصول واالستخدام 

بالنسبة لألطفال العاملني والالجئني والفتيات والشباب ذوي اإلعاقة؟

هل يشعر الشباب بأي ضغوط مُتارس من قبل الكبار إلجبارهم عىل املشاركة يف أنشطة ليست ذات صلة 

بهم؟

هل تم الحصول عىل دعم من األشخاص الكبار يف حياة الشباب لضامن احرتام مشاركة الشباب؟

هل تم تقديم معلومات كافية للشباب ومنحهم الوقت الكايف التخاذ قرار باملشاركة أو عدم املشاركة؟

نتيجة  تبعات سلبية  أية  يعانوا من  أن  يريدونه دون  أي وقت  املشاركة يف  التوقف عن  هل ميكنهم 

انسحابهم؟

هل املعلومات التي يتم تشاركها مع الشباب مكتوبة بلغة ميكنك فهمها؟ 

هل تم توضيح وفهم أدوار ومسؤوليات جميع األشخاص املشاركني؟

أسئلة حول املؤرشات الرئيسيةاملتطلب

1. تتميّز املشاركة 

بالشفافية وبأنها 

مستنرية

2. املشاركة طوعية

3. املشاركة تحرتم 

الشباب

4. املشاركة ذات صلة

5. املشاركة صديقة 

للشباب

6. املشاركة دامجة 

وشاملة

13 أوكني، يس. )2013(. توسيع اآلفاق: دليل لرفع مستوى تحقيق وتجسيد حقوق وحريات األطفال املدنية. مؤسسة إنقاذ الطفل
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هل يتم حّث الشباب عىل التصّدي ملشكلة التمييز من خالل مشاركتهم؟

هل طواقم العمل والجهات الرشيكة صديقة للشباب؟

هل الشباب عىل دراية باألثر أو التبعات املحتملة ملشاركتهم؟

هل يتلقى الشباب الدعم للمشاركة يف عمليات املتابعة والتقييم؟

أية طلبات أو  املعنية حول  تقييمية للشباب من املنظامت  هل يتم تقديم مالحظات 

متابعة تخصهم؟

هل يأخذ البالغون وجهات نظر الشباب وآرائهم عىل محمل الجّد ويترصفون وفقاً لها أو 

يقدمون مربراً معقوالً لعدم الترصف بناًء عليها؟ 

األخرى،  املستضعفة  والفئات  الشابات  النساء  فيهم  مبا  الشباب،  يشعر  هل 

باألمان أثناء مشاركتهم؟
هل تم تحديد املخاطر والطرق التي من شأنها املحافظة عىل سالمة الشباب؟

هل يعرف الشباب الجهة التي ميكن أن يتوجهوا إليها للحصول عىل املساعدة عندما 

يشعرون بعدم األمان أثناء مشاركتهم يف املرشوع؟

هل ميتلك طاقم العمل الثقة واملهارات التي متكّنهم من تسيري عملية مشاركة الشباب؟

هل أفراد طاقم العمل قادرون عىل دعم مشاركة الشباب يف املجتمع بشكل فاعل؟

هل تتوفر لطاقم العمل فرص تطوير قدراتهم يف العمل مع الشباب؟

أسئلة حول املؤرشات الرئيسيةاملتطلب

6. املشاركة دامجة 

وشاملة

7. املشاركة معززة 

بالتدريب املقّدم للكبار

8. املشاركة آمنة 

ومراعية للمخاطر

9. املشاركة مسؤولة

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.
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3. ضامن إدماج جميع الشباب، مبا فيهم اليافعني 

واليافعات والشباب والشابات املستضعفني و/أو املهمشني

لليافعني والشباب، من األهمية  الربامج املصممة  عند تخطيط وتنفيذ 

مبكان األخذ بعني االعتبار أن بعض الشباب قد يكونوا معرضني ألوجه 

استضعاف متعددة وانتهاكات لحقوقهم، مبا يف ذلك اإلقصاء االجتامعي 

بإقصائهم  أو  باملجتمع  صلتهم  بعدم  الشباب  يشعر  عندما  والتمييز. 

أو  سلبية،  سلوكيات  يف  االنخراط  لخطر  معرضني  يكونون  فإنهم  منه، 

تفويت الخدمات األساسية والفرص الرضورية لنامئهم الكامل14 . ويعاين 

من  املهمشني  و/أو  املستضعفني  و/أو  حظاً  األقل  والشباب  اليافعون 

حاالت عدم مساواة ميكن تفاديها من حيث صحتهم ورفاههم مقارنة 

تتعمد  أن  مبكان  الرضورة  من  ولذا،  اآلخرين.  والشباب  اليافعني  مع 

مبادرات إرشاك اليافعني والشباب السعي إىل إرشاك أكر فئات الشباب 

استضعافاً أو األكر تعرضاً للمخاطر.  

يويص التعليق العام رقم 20 بشأن ميثاق األمم املتحدة لحقوق الطفل 

)2016( برضورة أن تراعي جميع التدابري املتخذة يف مجال الترشيعات 

املتقاطعة  االنتهاكات  اليافعني  عىل  تركز  التي  والربامج  والسياسات 

للحقوق وتفاقم اآلثار السلبية عىل اليافعني املعنيني.

3. 1 اعتبارات النوع االجتامعي

العوامل  أو  الحامية  مخاطر  يف  االجتامعي  النوع  اعتبارات  تنحرص  ال 

املرتبطة بالنوع االجتامعي التي تقلل من احتاملية املشاركة. فالفتيات 

تفسري  عن  مختلف  بشكل  املشاركة  قيمة  يفرّسن  الشابات  والنساء 

 15 وسوريا  ولبنان  األردن  من  املأخوذة  واألدلة  لها.  واألوالد  الشباب 

توحي أن الشباب الذكور واألوالد يف تلك الدول يعتربون الفرص التي 

تتيح لهم املشاركة أنها فرصاً قيّمة ملا تتميّز به من إمكانية متأصلة يف 

تطوير املهارات املتعلقة بالسوق لديهم وزيادة فرصة توظيفهم، بينام 

إىل  ميالً  أكر  للدراسة  اللوايت خضعن  والفتيات  الشابات  النساء  كانت 

اعتبار الفرص التي تتيح لهن املشاركة أنها فرص ذات قيمة ملا تتمتع 

وعملية  املجتمعات  تشكيل  يف  مهم  دور  لعب  يف  إمكانيات  من  به 

استكشاف  وميكن  االجتامعي.  النوع  أعراف  يف  تؤثر  التي  القرار  صنع 

هذه االختالفات يف وجهات النظر وأخذها يف عني االعتبار عند تصميم 

مبادرات إرشاك اليافعني والشباب. 

الفتيات
يف  معيقات  ملواجعة  عرضة  أكر  اللوايت  الفتيات، 

الوصول إىل سوق العمل وبيئات العمل التي يهيمن 

عىل  الحصول  يف  قيود  ويواجهن  الذكور،  عليها 

العائلية  والضغوطات  املبكر  الزواج  بسبب  التعليم 

املرتبطة باألعراف والتقاليد أو االنفصال العائيل.

الشباب الالجئون
الحصول عىل  يف  قيود  من  الالجئون  الشباب  يعاين 

التي  لألرسة  واحد  “عامل  سياسة  بسبب  وظائف 

الفئات  من  يُعتربون  وهم  املخيامت،  يف  تعيش 

والتعرض  الوثائق،  توفر  عدم  بسبب  املستهدفة 

بسبب  املدريس  التعليم  عىل  الحصول  يف  ملعيقات 

وبسبب  لبنان،  شامل  يف  واملنهاج  التدريب  لغة 

الترّسب من املدرسة ملساعدة أرسهم مادياً )وخاصة 

األوالد(.

األطفال العاملون
يف  االستغالل  ظروف  من  العاملون  األطفال  يعاين 

مختلف دول املنطقة وغالباً ما يفوتهم التعليم

الشباب ذوو اإلعاقة 
فرص  من  لإلقصاء  اإلعاقة  ذوو  الشباب  يتعرض 

التعليم يف سوريا.

 الشكل 1 - فئات اليافعني والشباب املستضعفني و/أو املهمشني التي تم تحديدها

أثناء تنفيذ بحث العمل التشاريك يف األردن ولبنان وسوريا خالل عام 2017

14 اليونيسف. إطار العمل االسرتاتيجي إلرشاك اليافعني والشباب.

15 اليونيسف )2017(. بحث العمل التشاريك مع الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )مسودة ملحة عامة إقليمية(
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 أ.  الفتيات

واملعاملة  املساواة  وعدم  التمييز  حاالت  ووترية  حّدة  تتزايد  ما  غالباً 

من  مزيد  إىل  يؤدي  مام  املراهقة،  فرتة  أثناء  الفتيات  ضد  النمطية 

هذا  يشمل  أن  ميكن  السياق،  وحسب  لحقوقهن.  الخطرية  االنتهاكات 

زواج األطفال والزواج باإلكراه، والحمل املبكر، وتشويه األعضاء التناسلية 

لإلناث، والعنف الجسدي والنفيس والجنيس القائم عىل النوع االجتامعي، 

واإليذاء، واالستغالل، واالتّجار. 

ومن شأن األعراف الثقافية أن تزيد من احتاملية تعرض الفتيات للحبس 

يف املنزل، وعدم حصولهن عىل التعليم الثانوي والعايل، والحّد من فرص 

مامرسة أنشطة وقت الفراغ والرياضة والرتفيه واألنشطة املدرة للدخل، 

وعدم الوصول إىل الحياة الثقافية والفنون، وتكبّد عبء األعامل املنزلية 

املرهقة، وتويل مسؤوليات رعاية األطفال16 .  ويف دراسة أُجريت مؤخراً 

الستكشاف تطلعات أكر من 900 شاب  وشابة يف األردن ولبنان وسوريا، 

العمل عن شعورهن  أماكن  املنازل ويف  الشابات يف  من  العديد  أعربت 

باإلحباط حيال الطرق التي شكلت من خاللها األرسة واألعراف الثقافية 

يف  وأهدافهن  املهنية  طموحاتهن  تحقيق  دون  تحول  أمامهن  معيقات 

الحياة 17. 

ميكن ملبادرات إرشاك اليافعني والشباب توظيف األعامل التالية من أجل 

الحّد من األثر الضار أو التقييدي ملا ورد أعاله:

والفتيات 	  والفتيان  الرجال  ترشك/ي  أن  هو  أهمية،  األكر  األمر 

والنساء الشابات يف تحديد العوامل التي من شأنها أن تجعل الفتيات 

برنامجك،  يف  املستهدفة  املجتمعات  يف  لإلقصاء  عرضة  والشابات 

الفئات  مشاركة  ضامن  كيفية  حول  مشورتهن  عىل  واحصل/ي 

املعرضة للخطر/الخفية من الفتيات والنساء الشابات يف الربنامج.

إىل 	  الوصول  إىل  تسعى  مرنة  اسرتاتيجيات  وضع  عىل  احرص/ي 

قد  الاليت  الفتيات  من  للخطر  املعرضة  أو  الخفية  الفئات  وإرشاك 

يواجهن عوامل معيقة مثل الزواج املبكر أو األمومة التي تحول دون 

مشاركتهن يف أنشطة الربنامج. 

من حيث 	  عليهن  األوصياء  إرشاك  اسرتاتيجي عىل  بشكل  اعمل/ي 

اتخاذ القرار - مثل أصحاب العمل واآلباء واألخوة - داخل املجتمعات 

معهم  للتشاور  الدينية  واملؤسسات  العمل  وأماكن  واألرس  املحلية 

الوعي حول  أجل نرش  مبادرات جديدة من  تنفيذ وتخطيط  حول 

الفوائد املحتملة لعملية إرشاك الفتيات والنساء الشابات؛ أو وضع 

للمشاركة  أفضل فرصة ممكنة  توفر  أن  منهجية مقبولة من شأنها 

دون اإلخالل باألعراف الثقافية.

احرص/ي عىل أن تستخدم الربامج الشبابية منهجية رصد قادرة عىل 	 

الفائدة  تتبع  العمر والجنس بحيث ميكن  البيانات حسب  تصنيف 

عىل  ينطبق  مبا  منفصل  بشكل  الربامجية  التدخالت  عن  املتحققة 

النساء الشابات والفتيات.   

تتصدى 	  أن  لضامن  القطاعات  مختلف  مع  التعاون  عىل  احرص/ي 

الربامج لكافة املسائل املقلقة التي تعرض الفتيات اليافعات والنساء 

الشابات للخطر ضمن سياق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

)مثالً، قم/قومي بتضمني تدخالت تحول دون حدوث أي عنف جنيس 

ضمن عملية وضع برامج الصحة الجنسية واإلنجابية لليافعات(.

توصية 	  مع  له  والحشد  الربنامج  منارصة  عملية  مبواءمة  قم/قومي 

التعليق العام رقم 20 التي تنص عىل أنه يتعني عىل الدول أن تستثمر 

لألعراف  والتصدي  الفتيات،  بتمكني  للنهوض  استباقية  تدابري  يف 

الضارة  األعراف  من  وغريها  الذكر  سلطة  تكرس  التي  الجنسانية 

والنمطية، وإجراء إصالحات قانونية للتصدي لحاالت التمييز املبارش 

املعنية، مبا  الجهات  بالتعاون مع جميع  الفتيات،  املبارش ضد  وغري 

يشمل املجتمع املدين والنساء والرجال والزعامء التقليديني والدينيني 

ملنارصة  والشابات  الشباب  بتمكني  قم/قومي  أنفسهم.  والشباب 

تكفل  التي  والسياسات  القوانني  جميع  يف  ملموسة  تدابري  اتخاذ 

بتنفيذ  قم/قومي  الفتيان.  مع  املساواة  قدم  عىل  الفتيات  حقوق 

التي  القنوات  الدول من أجل زيادة  أنشطة منارصة واعمل/ي مع 

تضمن إرشاك النساء الشابات والفتيات يف املشاركة العامة. 

 ب. الفتيان

االجتامعي  النوع  وأعراف  للذكورة  التقليدية  املفاهيم  شأن  من 

املرتبطة مبسؤوليات كسب الرزق، والعنف والهيمنة أن تهدد حقوق 

الفتيان اليافعني. وهذه ميكن أن تشمل فرض طقوس البلوغ الضارة 

والتعرض للعنف، والعصابات، واإلكراه عىل االنضامم إىل امليليشيات 

والجامعات املتطرفة، واالتّجار. كام أن إنكار إمكانية تعرض الفتيان 

كبرية  حواجزاً  أيضاً  يفرض  واالستغالل  والجنيس  الجسدي  لإليذاء 

18 ميثاق حقوق الطفل/لجنة حقوق الطفل/التعليق العام/20 املصدر السابق.
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تحول دون حصولهم عىل املعلومات والسلع والخدمات املتعلقة بالصحة 

الجنسية واإلنجابية، مام يؤدي إىل عدم حصولهم عىل الخدمات الوقائية 

بها،  املرتبطة  النزاع طويلة األمد والهجرة اإلجبارية  18 ومن شأن حاالت 

والتي ينتج عنها حاالت استضعاف اقتصادي خطرية عىل مستوى األرسة، 

لتأمني  املدرسة  ترك  إىل  اليافعني  الفتيان  اضطرار  احتاملية  من  تزيد  أن 

عمل بدوام كامل، وغالباً ما يكون عمالً استغاللياً، مام يحّد من قدرتهم 

عىل املشاركة يف الربامج التي تستهدف رفاهية وسالمة اآلخرين من فئتهم 

العمرية/أقرانهم. 

ميكن ملبادرات إرشاك اليافعني والشباب توظيف األعامل التالية من أجل 

الحّد من األثر الضار أو التقييدي ملا ورد أعاله:

والفتيان 	  الرجال  بإرشاك  قم/قومي  الفتيات،  مع  الحال  هو  كام 

أن  شأنها  من  التي  العوامل  تحديد  يف  الشابات  والنساء  والفتيات 

املستهدفة  املجتمعات  يف  لإلقصاء  عرضة  والفتيان  الشباب  تجعل 

يف برنامجك، واحصل/ي عىل مشورتهن حول كيفية ضامن مشاركة 

الفئات املعرضة للخطر/الخفية من الشباب والفتيان يف الربنامج.

إىل 	  الوصول  إىل  تسعى  مرنة  اسرتاتيجيات  وضع  عىل  احرص/ي 

أو  اليافعني  الفتيان  املعرضة للخطر من  أو  الخفية  الفئات  وإرشاك 

الشباب الذين قد يواجهون عوامل معيقة مثل العمل بدوام كامل 

تحول دون مشاركتهم يف أنشطة الربنامج. 

الواردة يف 	  التوصية  مع  الربنامج  منارصة  أنشطة  قم/قومي مبواءمة 

التعليق العام رقم 20 والتي تنص عىل رضورة اتخاذ الدول للتدابري 

التي من شأنها التصّدي لالنتهاكات التي يتعرض لها الفتيان لحقوقهم. 

قم/قومي بتمكني الشباب إلطالق مبادرات توعية ومنارصة تتصدى 

الذكورية  وتشجيع  الفتيان،  حول  السائدة  السلبية  للمفاهيم 

اإليجابية، والتغلب عىل القيم الثقافية القامئة عىل السلطة الذكورية، 

وتشجيع تحقيق اعرتاف أكرب ببُعد النوع االجتامعي لالعتداءات التي 

يعانون منها. 

شّجع/ي عىل نرش الوعي واملنارصة بني املجتمعات والدول لالعرتاف 	 

بأهمية إرشاك الفتيان والرجال، وكذلك الفتيات والنساء، يف جميع 

التدابري املتخذة لتحقيق املساواة بني الجنسني. 

.

.

16 لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 20 )2016( بشــأن إعــامل حقــوق الطفــل أثنــاء فــرتة املراهقــة، 6 كانــون الثاين/ديســمرب 2016، ميثــاق حقــوق الطفــل، لجنــة حقــوق الطفل/التعليــق العــام/20، متوفــر عــىل: html.589dad3d4/http://www.refworld.org/docid. )تــم 

الوصول إليه بتاريخ 1 متوز/يوليو 2017(
17اليونيسف )2017(. نفس املصدر السابق.
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 3 . 2 العمل مع الشباب ذوي اإلعاقة19

إّن مشاركة الشباب والشابات ذوي اإلعاقة هو حّق لهم، متاماً كام هو حّق لجميع الشباب. ويف الوقت ذاته، يواجه الشباب ذوو اإلعاقة معيقات إضافية، 

حسب نوع العجز )حاالت العجز( لديهم وقدراتهم وكذلك وحسب عوامل أخرى مثل النوع االجتامعي والعمر والثقافة واللغة ومدى حصولهم عىل 

التعليم. إّن إرشاك الشباب ذوي اإلعاقة يتطلب اإلعداد الكايف وااللتزام واملوارد، واملرونة، ووجود مسريين مهرة ومدّربني20. 

اإلرشادات، توفر وثيقة “تعاملوا معنا عىل محل الجّد إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم” اقرتاحات مفيدة لضمن مشاركة 

الباب ذوي اإلعاقة.

خطوات عملية إلدماج الشباب ذوي اإلعاقة

غالباً ما ينصّب الرتكيز عىل أوجه العجز والقصور لدى األشخاص وليس عىل املعيقات الحقيقية التي تعيق تقدمهم. 

غالباً ما ال يُصغي البالغون لهم وال يحاولون التواصل معهم بطرق مختلفة. 

ميكن للجميع، بغض النظر عن حالة العجز، التواصل بطريقة ما. لكن الشباب ذوو اإلعاقة ميكن أن يواجهوا معيقات 

معينة يف التعبري عن وجهات نظرهم ومشاعرهم. ومن بني املعيقات الرئيسية هو أن األشخاص من غري ذوي اإلعاقة 

غالباً ما يفتقرون إىل االلتزام بالتواصل مع األطفال أو البالغني ذوي اإلعاقة. لكن التغلب عىل هذه املعيقات هو 

أمر ممكن. ومع أن هذه العملية ميكن أن تكون مستنفذة للوقت يف بعض األحيان، إال أنها رضورية لضامن مامرسة 

األطفال لحّقهم يف املشاركة. 

احرص/ي عىل توفري بيئة دامجة يشعر فيها الشباب ذوو اإلعاقة بأنهم مقبولني ومشمولني وبامتالك الثقة، وذلك 

من خالل:

مقدمة ترحيبية: تحقق/ي من املشاركني لضامن أن بوسع جميع الشباب والشابات املشاركة	 

فرص متساوية للمشاركة: ميكن لكل شاب وشابة أن يُسهم بيشء ما إذا ما توفر له/لها الدعم املناسب	 

اعمل/ي عىل تعزيز مواطن القوة لدى الشباب والشابات: تعزيز قدرات الشباب ومواطن قوتهم، بدالً ن الرتكيز 	 

عىل األمور التي ال يستطيعون القيام بها

مراعاة الفروقات: امنح/ي الشباب والشابات الوقت الكايف لفهم وبلورة استجابتهم؛ وللمشاركة بالطريقة التي 	 

ميكنهم املشاركة من خاللها.

الخطوة 1: أصغ إىل الشباب 

وتواصل/ي معهم بطرق 

مختلفة

الخطوة 2: قم/قومي مبعالجة 

املعيقات التي تعيق عملية 

التواصل الفّعال

الخطوة 3: احرص/ي عىل 

إيجاد بئية دامجة للمشاركة

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.

19 استند هذا القسم إىل حدٍّ كبري عىل: النسداون، جي. وآخرون )2013(. وثيقة “تعاملوا معنا عىل محل الجّد! إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم”. نيويورك: اليونيسف. تم الوصول إليها بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2017:

  https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf 

20 فرانكلني، إيه. و سلوبري، يب. )2009(. دعم مشاركة األطفال والشباب ذوي اإلعاقة يف عملية صنع القرار، األطفال واملجتمع، 23، 1، 3-15. تم الوصول إليها بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2017: 

http://eprints.whiterose.ac.uk/5228/4/Document.pdf

20

https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
 https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
 https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/5228/4/Document.pdf
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أفكار مفيدة حول إدماج مختلف أنواع العجز21

توفري تفسريات إضافية.	 

تأكد/ي إن كان باإلمكان توفري الوثائق بلغة بريل أو قراءة النص بصوت مرتفع.	 

قم/قومي بتشكيل مجموعة ثنائية من شاب/ة لديه/ها عجز برصي مع شاب/ة ليس لديه/ها عجز برصي للعمل 	 

معاً.

احرص/ي دامئاً عىل التحّدث مبارشة مع الشاب/ة، باستخدام اسمه/اسمها.	 

استخدم/ي أسامء األشخاص اآلخرين وتجّنب/ي استخدام تعابري من قبيل “هي قالت أو هو قال”.	 

اطلب/ي من جميع املتواجدين يف الغرفة التعريف بأنفسهم حتى يتسّنى للشباب الذين لديهم عجز برصي 	 

البدء يف التعرّف عىل أصواتهم.

احرص/ي عىل أن يعرف/تعرف الشاب/ة إذا غادر أحد األشخاص الرئيسيني الغرفة.	 

موقع 	  وكذلك  الغرفة،  يف  واألثاث  والشبابيك  األبواب  وجود  مكان  الشاب/ة  يعرف/تعرف  أن  عىل  احرص/ي 

املرحاض.

احرص/ي عىل إزالة أي أثاث غري رضوري أو أية معيقات.	 

احرص/ي دامئاً عىل االستفسار من الشاب/الشابة عن منط )أمناط( التواصل األكر مالءمة له/لها.	 

وإذا كان/ت الشاب/ة يستخدم/تستخدم معيناً سمعياً، تجّنب/ي تنفيذ األنشطة يف أي مكان فيه ضوضاء كثرية.	 

احرص/ي عىل أن يتحدث شخص واحد فقط يف كل مرة، وأن يتحدث/تتحدث بوضوح.	 

استفرس/ي من الشاب/الشابة الذي يعاين/تعاين من عجز سمعي عن املكان الذي يحبّذ/تحبّذ الجلوس فيه وذلك 	 

من أجل متكينه/متكينها من اإلصغاء جيداً.

إذا كان/ت الشاب/ة يستخدم/تستخدم لغة اإلشارة، احرص/ي عىل توفري مرتجم/ة للغة اإلشارة.	 

إذا كان الشاب/ة يقرأ/تقرأ الشفاه، تحّدث/ي ببطء ووضوح، لكن بشكل اعتيادي، مع توجيه أنظارك مبارشة 	 

إليه/إليها. ال ترصخ/ي أبداً.

إصغ جيداً للمتحدث/ة، وال تقاطعه/تقاطعها.	 

اطلب/ي من الشاب/ة أن يكرر/تكرر كالمه/كالمها إن لزم األمر.	 

بأن....” 	  ترغب/ين  فإنك  صحيح،  بشكل  فهمتك  قد  كنت  “إذا  مثالً:  تقول/ي  كأن  فهمته/فهمتيه،  ما  أكّد/ي 

وانتظر/ي إجابته/إجابتها.

احرص/ي عىل استخدام أشكال بديلة من التواصل، مثل استخدام لوحة رموز.	 

تأكّد/ي من أن املرفق املستخدم سهل الوصول واالستخدام، وخاصة املراحيض.	 

تحّقق/ي من عدم وجود أية صعوبات جسدية لدى املشاركني عند تنفيذ األنشطة العملية.	 

احرص/ي عىل تسيري دعم األقران لألقران إن أمكن.	 

تحّقق/ي من الشاب/ة ملعرفة احتياجاته/احتياجاتها.	 

تأكّد/ي من أن املرفق املستخدم سهل الوصول واالستخدام، وخاصة املراحيض.	 

تحّقق/ي من عدم وجود أية صعوبات جسدية لدى املشاركني عند تنفيذ األنشطة العملية.	 

احرص/ي عىل تسيري دعم األقران لألقران إن أمكن.	 

تحّقق/ي من الشاب/ة ملعرفة احتياجاته/احتياجاتها.	 

العجز البرصي

العجز السمعي

عجز النطق

العجز الحريك

اإلعاقات النفسية 

االجتامعية

21  استند هذا القسم إىل حدٍّ كبري عىل: النسداون، جي. وآخرون )2013(. وثيقة “تعاملوا معنا عىل محل الجّد! إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم. نيويورك: اليونيسف. تم الوصول إليها بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2017:

       https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf
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PART TWOO | TOOLS

أفكار مفيدة حول إدماج مختلف أنواع العجز

أمثلة عىل األنشطة الدامجة حسب القطاع22

احرص/ي عىل تبسيط اللغة، ولّخص/ي املعلومات، واستخدم/ي طرق تواصل متنوعة مثل اإلمياءات والصور.	 

ال تستصغر/ي الشاب/ة: تواصل/ي معه/معها كام ينبغي وبشكل متناسب مع عمره/ها ومستوى تطوره/	 

تطورها.

استخدم/ي الصور البرصية لتفعيل عملية التواصل.	 

كّرر/ي النقاط الرئيسية أو األسئلة أو اإلجابات إذا تطلب األمر ذلك.	 

امنح/ي الشاب/ة كثرياً من الوقت للتحّدث.	 

تأكّد/ي من فهمه/فهمها للموضوع أو النشاط.	 

استخدم/ي أنشطة تعلّم عملية.	 

التوعية حول حقوق الشباب ذوي اإلعاقة 	 

تدريب املهنيني الصحيني حول طرق التواصل مع الشباب ذوي اإلعاقة، وكيفية تشجيع مشاركة الشباب ذوي 	 

اإلعاقة يف االعتناء برعايتهم الصحية 

التوعية حول منوذج اإلعاقة القائم عىل حقوق اإلنسان	 

تشجيع التعليم املدريس الدامج 	 

حمالت مكافحة التنّمر 	 

أبحاث حول املعيقات أمام إدماج الشباب ذوي اإلعاقة	 

وضع جداول قوائم الطلبة ذوي اإلعاقة غري امللتحقني باملدرسة 	 

أن تأخذ األنشطة املخصصة للحّد من مخاطر الكوارث اإلعاقة بعني االعتبار	 

أبحاث حول املخاطر/نقاط الضعف/االنتشار فيام يتعلق بالشباب ذوي اإلعاقة	 

التوعية حول استضعاف األشخاص ذوي اإلعاقة	 

اإلعاقات الذهنية 

بقاء الطفل عىل قيد الحياة 

واملحافظة عىل صحته

التعليم

فريوس نقص املناعة 

املكتسبة/اإليدز 

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.

22  استند هذا القسم إىل حدٍّ كبري عىل: النسداون، جي. وآخرون )2013(. وثيقة “تعاملوا معنا عىل محل الجّد! إرشاك األطفال ذوي اإلعاقة يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم”. نيويورك: اليونيسف. تم الوصول إليها بتاريخ 24 يونيو/حزيران 2017: 

https://www.unicef.org/disabilities/files/Take_Us_Seriously.pdf 
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PART TWOO | TOOLS

تحليل املعيقات أمام حصول الشباب ذوي اإلعاقة عىل خدمات املياه والرصف الصحي	 

املساهمة يف تصميم أنظمة سهلة الوصول واالستخدام للشباب ذوي اإلعاقة	 

أبحاث حول أشكال العنف واالستغالل الجنيس التي يواجهها الشباب ذوي اإلعاقة 	 

التوعية حول العنف الذي مُيارس ضد الشباب ذوي اإلعاقة 	 

تصميم آليات إبالغ وشكاوى وتدارك سهلة الوصول واالستخدام للشباب ذوي اإلعاقة	 

الحشد االجتامعي وتدخالت التواصل الهادف إىل تغيري السلوك، مبا يشمل الشباب ذوي اإلعاقة	 

تصميم رسائل إعالمية ترُشك األطفال ذوي اإلعاقة	 

عملية رصد وتقييم تشاركية، والتي تشمل الشباب ذوي اإلعاقة 	 

أمثلة عىل األنشطة الدامجة حسب القطاع

املياه والرصف 

الصحي 

حامية الطفل 

املنارصة والتواصل 

من أجل التنمية 

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.
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وكام هو مبني بالتفصيل يف االتفاقيات التي تم توقيعها مبوجب مبادرة “ال لضياع أي جيل”، يعايش الشباب فرتة انتقالية تختلف مدتها من سياق آلخر 

من حيث تحديد أعامرهم بدقة. ويحدد إطار عمل اليونيسف االسرتاتيجي إلرشاك اليافعني والشباب الفئات العمرية املحددة التالية:
الفتية واليافعون والشباب: يُستخدم مصطلح “الفتية” لألشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 سنوات و 24 سنة، وتشمل “اليافعني” الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 و 19 سنة، 

و”الشباب” الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و 24 سنة. 

العمرية  الفئة  بأنها  اليافعني  فئة  تُعرّف  واليافعات:  اليافعون 

بني 10 و 19 سنة. ميكن تقسيم فرتة املراهقة يف الحاالت التي 

تتطلب فيها احتياجات كل عمر من األعامر اسرتاتيجيات متفردة 

وتكميلية: 

املرحلة 	  سنة(   14 إىل   10( املبكرة  املراهقة  فرتة  تشمل 

االنتقالية الرئيسية التي متّر بها الفتيات وميّر بها الفتيان حتى 

الوصول إىل سّن البلوغ. من الناحية البيولوجية، هي مرحلة 

وهي  الدماغ،  وتطور  البلوغ  لتأثريات  فيها  الهيمنة  تكون 

اهتاممات جديدة،  فيها  وتتطور  الهوية  فيها  تتشكل  فرتة 

مبا يف ذلك نشوء االهتامم بالعالقات الجنسية والرومانسية. 

بضعف  أيضاً  املرحلة  هذه  تتميّز  النفسية،  الناحية  ومن 

مقاومة تأثريات األقٌران وتدين مستويات التوجه املستقبيل، 

وتدين إدراك مفاهيم املخاطر، مام يؤدي غالباً إىل تزايد يف 

القيام بترصفات خطرة وتدين مستوى السيطرة عىل الذات 

وتنظيمها. ويف ضوء هذا، تكون املدارس واألرسة والبيئات 

حيوية  اجتامعية  سياقات  والداعمة  اآلمنة  املجتمعية 

ومهمة خالل هذه الفرتة25.  

فرتة املراهقة املتأخرة ) من 15 إىل 19 سنة( وتغطي الفرتة 	 

االنتقالية إىل مرحلة سّن الرشد حيث ستتيح لهم املهارات 

مع  كامل  بشكل  التفاعل  املطلوبة  والشبكات  واملعارف 

املجتمع األوسع ومع عامل التعليم العايل و/أو مجال التوظيف 

بوصفهم بالغني شباب. وتتميّز هذه الفرتة بالنضج البلوغي 

وتواصل عملية تطوير الدماغ للمهارات التنفيذية ومهارات 

أكرب  مستقبيل  توجه  تشّكل  إىل  يفيض  مام  الذات،  تنظيم 

وتزايد القدرة عىل املوازنة بني التبعات قصرية وطويلة األمد 

لقراراتهم. وتصبح تأثريات األرسة عليهم مختلفة عىل نحو 

متميز خالل هذه الفرتة من حياتهم، حيث مييل كثري من 

نحو  االستقاللية. وعىل  أكرب من  بقدر  التمتع  إىل  اليافعني 

مشابه، تبقى بيئات التعليم مهمة بالنسبة لليافعني الذين 

يبقون يف املدرسة.

الشباب: تُعرّف األمم املتحدة فئة الشباب عىل أنها الفئة 

العمرية بني 15 و 24 سنة والتي تشمل مرحلة املراهقة 

املتأخرة ومرحلة سّن الرشد الشابة. 

إىل 	   20 سن  بني  تكون  )عادة  الشابة  الرشد  سّن  مرحلة 

الفص  باكتامل نضج قرشة  املرحلة  24 سنة( وتقرتن هذه 

الجبهي وما يرتبط بها من تشّكل وظائف التفكري املنطقي 

من  النهائية  املرحلة  فيها  تحدث  حيث  الذات،  وتنظيم 

عىل  الفرتة  هذه  تنطوي  ما  وغالباً  الراشد.  الدماغ  تنظيم 

البالغني، مبا يف ذلك دخول سوق  أدوار ومسؤوليات  تبني 

العمل أو االلتحاق مبراحل التعليم العايل، والزواج، وتربية 

األطفال، واالستقاللية االقتصادية.

صغار الشباب: هذا هو املصطلح العام الذي يضّم اليافعني 

والشباب، ضمن الفئة العمرية من 10-14 سنة.

الجدول x: الفئات العمرية “لليافعني” و”الشباب” و”الفتية”:24

صغار الشباب

البالغون الشباب
الشباب صغار اليافعني

اليافعون

4.  اعتبارات الُعمر والتنمية 23

101112131415161718192021222324

واملتأخرة،  املبكرة  املراهقة  مراحل  املعلومات حول  من  مزيد 

أنقر/ي هنا.

23 التعريفات الواردة يف هذا القسم هي تعريفات مأخوذة بشكل مبارش من إطار عمل اسرتاتيجية اليونيسف إلرشاك اليافعني والشباب )ص. 7-6(.

24  دي كورت، جريارد، مسودة جدول قوائم مشاركة اليافعني والشباب يف وضع الربامج )منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، سيتم نرشها يف عام 2017

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736)16(00579-1/fulltext  25

24

https://www.unicef.org/adolescence/
 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00579-1/fulltext
 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00579-1/fulltext


عادة ما يكون الشباب يف وضع أفضل بكثري من الجهات التي تتحمل 

أعباًء خارجية لتحديد احتياجات الشباب امللحة، وقيادة التقييامت 

لها.  إبداعية  بحلول  والخروج  أوضاعهم،  تتناول  التي  والتحليالت 

متواصلة  مشاركة  املستدام  االجتامعي  التغيري  يتطلب  وبالتايل، 

ودامجمة ومنصفة للشباب عىل جميع مستويات ويف جميع مراحل 

كثري  يواجهونها.  التي  للتحديات  التصّدي  إىل  تهدف  التي  الربامج 

والشباب  لليافعني  برامج  وضع  عملية  يدعمون  الذين  الرشكاء  من 

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يتبنون نهج دمج وجهات 

الربامج  وضع  عملية  مراحل  كافة  ضمن  الشباب  وأولويات  نظر 

مؤخراً  أجريت  عملية  بيّنت  ذلك،  ومع  لها.  جوهرية  كاسرتاتيجية 

لوضع جدول قوائم مبشاركة اليافعني والشباب يف الربامج اإلنسانية ) 

خطط االستجابة اإلنسانية والخطط اإلقليمية لدعم الالجئني وتعزيز 

املنهجية يف  املشاركة  يدعمون  الرشكاء  من  فقط   %14 أن  الصمود( 

لليافعني والشباب، مبا يف ذلك  الربامج  جميع مكونات عملية وضع 

تقييم وتصميم وتنفيذ ورصد تدخالتها. 

أو  التدريب  والشباب عىل  اليافعني  إرشاك  عملية  تقترص  ما  وغالباً 

التشاور. ونادراً جداً ما يفيض التدريب أو املشاورات إىل عمل يستند 

إىل إسهامات الشباب؛ وحتى إن كان يفيض إىل ذلك، فإنه غالباً ما ال 

يتم توثيق أو قياس نتائج مشاركتهم.  وهناك حاجة ماسة إىل االبتعاد 

أنهم فئات مستفيدة،  الشباب فقط ملجرد  التي تستشري  النهج  عن 

ويجب التحول نحو نهج إرشاك تعرتف بأن الشباب هم عنارص فاعلة 

املشاركة يف صنع  الحق يف  لهم  وأن  بهم،  بقدرات خاصة  يتمتعون 

القرار.   

تتعلق عملية إرشاك الشباب بتطوير الرشاكات بني الشباب والبالغني 

بحيث ميكن  املجتمع  مرموقة يف  مكانة  تبوء  للشباب  بحيث ميكن 

وأفكارهم  إسهاماتهم  من  تستفيد  أن  ككل  السكنية  للتجمعات 

وطاقاتهم.  

يتم إعداد خطط االستجابة اإلنسانية لحاالت الطوارئ املمتدة عىل 

توفري  تتطلب  والتي  فجأة  تحدث  التي  تلك  أو  طويل  زمن  مدى 

مساعدة إنسانية دولية ويتم تنسيقها من قبل جهة تنسيق العمل 

املشرتكة حول  الرؤية  الخطة  العناقيد. وتحدد  نظام  اإلنساين ضمن 

كيفية االستجابة االحتياجات التي تم تقييمها والتعبري عنها للفئات 

السكانية املترضرة.

يتم إعداد الخطط اإلقليمية لدعم الالجئني وتعزيز صمود املجتمعات 

املستضيفة )3RP( لسياقات الالجئني ويتم تنسيقها مبوجب منوذج 

يتم  التي  الخطط  بني  تجمع  خطط  وهي  الالجئني.  برامج  تنسيق 

محددة  ملنطقة  الوطنية  السلطات  وإرشاف  قيادة  تحت  وضعها 

صمود  وتعزيز  اإلنسانية  املساعدة  برامج  وتسيري  حامية  لضامن 

الفئات السكانية املترضرة. 

1.  التعريفات والنهج الربامجي

مجموعة األدوات 1: مشاركة منهجية لليافعني 

والشباب يف وضع الربامج
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يعرض هذا القسم مجموعتني من التوجيه: مجموعة تستهدف دورة املرشوع النموذجية، بينام تتناول املجموعة الثانية عملية وضع برامج العمل اإلنساين 

املشرتكة بني الوكاالت.

الخطوة 1:

تنفيذ التقييامت 

واألبحاث 

والتحليالت

الخطوة 3:

 تنفيذ الربامج

الخطوة 4: 

تنفيذ حمالت 

توعية من األقران 

لألقران

الخطوة 5:

 رصد النتائج

الخطوة 6:

 تقييم املخرجات

الخطوة 7: 

املنارصة من أجل 

التغيري

الخطوة 2:

 تطوير منهجيات 

الربامج ووضع 

الخطط وتأمني 

املوازنات

دورة الربنامج

2.  األعامل الرئيسية التي من شأنها رفع مستوى إرشاك الشباب يف عملية وضع الربامج

 2 . 1  األعامل الرئيسية التي من شأنها رفع مستوى إرشاك الشباب يف دورة املرشوع
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قم/قومي بتنفيذ تحليل لفئتك املستهدفة )املقرتحة( مع الرتكيز عىل مرغوبية وجدوى ومدى إرشاك الشباب، 	 

ككل وكأحد مكونات الربنامج.

قم/قومي بدعم األبحاث التي يقودها الشباب للربامج التي تستهدف، وتشمل، اليافعني والشباب.	 

احرص/ي عىل دعم األبحاث القامئة والسعي إىل الحصول عىل أدلة ذات صلة بوضع برامج وخدمات فعالة 	 

ومالمئة للشباب.

يجب تصنيف البيانات حسب العمر والجنس والقدرة. ويجب أن يتناول التقييم أيضاً املدى الذي استفادت 	 

فيه مختلف فئات الشباب املستضعفة من الربامج والخدمات القامئة.

قم/قومي بتقييم االحتياجات املحددة - مبا يف ذلك من منظور النوع االجتامعي - وذلك بالتشاور مع وتحشيد 	 

الشباب أينام كانوا.

بها. 	  الربنامج  املستهدفة، وابدأ/ي  لفئتك  الشباب  أكر تحفيزاً عىل إرشاك  التي تكون  املكونات  حّدد/ي أي 

قم/قومي مبراجعتها وتعديلها كلام تطلب األمر ذلك، مع األخذ بعني االعتبار دامئاً أن هذه العملية، مع أنها 

طويلة، جديرة بالعمل الجاّد. 

لصالح إرشاك 	  السنوية  األموال  نسبة معينة من  أو  محدداً  مبلغاً  املوازنة(  بنود  أحد  )من خالل  خّصص/ي 

الشباب. حّدد/ي شخصاً واحداً عىل األقل يف الربنامج/املنظمة كشخص “مرجعي”. ويتوىل هذا الشخص مهمة 

تعزيز إرشاك الشباب يف عملية التنظيم )تنظيم/تنفيذ التدريب، وتقييم مستويات إرشاك الشباب، وتضمني 

عملية إرشاك الشباب يف الدستور(. وتجّنب/ي إساءة استخدام األجندة من أجل توظيف موارد برشية رخيصة 

ومنصاعة.

قم/قومي بوضع الخطط واملوازنات بالتشاور مع الشباب لضامن الشفافية.	 

اعمل/ي عىل إيجاد أماكن مشرتكة مفتوحة للشباب ورشكاء العمل اإلنساين لاللتقاء معاً واالستامع إىل الشباب 	 

وجعل الربنامج ذا صلة بالنسبة إليهم.

خذ/ي بعني االعتبار تخصيص مقاعد لوفد من الشباب يف اجتامعات الربنامج، و/أو تشكيل مجموعة/فريق 	 

عمل من املستفيدين لعقد جلسات عصف ذهني بشكل منتظم للخروج بأفكار ألنشطة جديدة.

احرص/ي عىل  إرشاك الشباب يف عملية تنفيذ الربامج كمتطوعني وموظفني بأجر ومجموعات شبابية.	 

التشاريك 	  العمل  بحث  عىل  استناداً  ألقران،  أقران  من  توعية  حمالت  تنفيذ  يف  الشباب  بدعم  قم/قومي 

والتخطيط الذي شارك فيه الشباب

وميكن ربط هذا أيضاً مع أجندة منارصة أوسع.	 

قم/قومي بتوثيق وتقييم وتعديل عنارص عملية إرشاك الشباب يف الربنامج. حّدد/ي املستويات الحالية 	 

واملرجوة لكل مكّون وقم/قومي بوضع خطط عمل للتحسني - مبا يف ذلك األدوات واآلليات، والرشكاء 

الرئيسيني، واملهام، والجداول الزمنية.

قم/قومي مبراجعة مستوى إرشاك الشباب بشكل منتظم. توقع/ي وجود مستويات مختلفة ومتغرية 	 

من حيث القدرة والجاهزية والحامسة تجاه الُنهج التعاونية. 

الخطوة 1: تنفيذ 

تقييامت وأبحاث وتحليالت

الخطوة 1: تنفيذ 

تقييامت وأبحاث وتحليالت

الخطوة 3: تنفيذ الربامج

الخطوة 4: تنفيذ حمالت 

توعية من األقران لألقران

الخطوة 5: رصد النتائج
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قم/قومي بدعم التقييامت التي يقودها الشباب للربامج التي تستهدف، وتشمل، اليافعني والشباب.	 

من شأن عملية إرشاك الشباب أن تتطور أكر يف ظل وجود بيئة محفزة حيث تعمل األطراف الرئيسية 	 

وتعزيز  تشجيع  عىل  واإلدارة،  الربامج  عمل  طواقم  وأفراد  املانحة،  الجهات  فيهم  مبا  العالقة،  ذات 

توفريها بشكل فاعل

الخطوة 6:

 تقييم املخرجات عىل املدى 

الطويل

الخطوة 7: املنارصة من أجل 

التغيري

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-participation-analysis-planning-and-design-programmes-guide-save-children-staff


ضمن  والشباب  اليافعني  واستهداف  تحديد   .1

الرشائح السكانية العامة

2. توضيح االحتياجات املحددة لليافعني والشباب

 3. تضمني تدخالت نوعية تلبي احتياجات اليافعني 

والتطوير  للبحوث  الخاص  الربنامج  يف  والباب 

البحوث يف مجال اإلنجاب البرشي  والتدريب عىل 

)HRP( والخطط اإلقليمية لدعم الالجئني وتعزيز 

 .)3RP( صمود املجتمعات املستضيفة

تتبع  آلية  تطبيق  ضامن  عىل  احرص/ي    .4

اليافعني  برامج  وضع  عملية  لنتائج  مناسبة 

والتقييم  الرصد  عمل  إطار  ضمن  والشباب 

الحايل وفقاً لالسرتاتيجيات واألولويات والخطط 

املحددة حسب كل قطاع.

عملية وضع الربامج 

الربامج اإلنسانية 

 2 . 2 العمليات املشرتكة بني الوكاالت لوضع برامج العمل اإلنساين

الالجئني وتعزيز  لدعم  اإلقليمية  الخطة  لوضع  التوجيهية رقم 9  لألعوام 2017-2018 واملالحظة  اإلنسانية  االستجابة  لوضع خطة  التوجيهية  املالحظة 

صمودهم لألعوام 2017-2018 توفران توجيهاً حول كيفية تزويد اليافعني والشباب بفرص أكرب لإلرشاك اإليجايب، مبا يف ذلك:

يجب أن تحدد خطط الدول العدد اإلجاميل لليافعني والشباب ضمن سكانها املحتاجني، مع إجراء تصنيف أكرب 	 

ضمن هذه الفئة عىل النحو املجدي واملالئم يف سياق الدولة. كأن يتم تصنيفها حسب العمر والجنس ونقاط 

االستضعاف.

مع 	  الدولة”،  حول  عامة  “ملحة  قسم  يف  للشباب  الرئيسية  االحتياجات  باختصار  وضح/ي  الدول،  خطط  يف 

األعامر ضمن  مختلف  من  والفتيان/الشباب  الشابات  الفتيات/النساء  بني  باالختالفات  الكايف  االهتامم  إيالء 

هذه املجموعة. احرص/ي عىل ضامن تناول االحتياجات املحددة لليافعني والشباب يف تقييامت االحتياجات 

العيش/االنسجام  وُسبل  والتعليم  الحامية  تشمل  القطاعات  )هذه  املالئم  النحو  عىل  الرئيسية  القطاعية 

االجتامعي والصحة(.

تكشف األدلة التي جمعها الباحثون الشباب أثناء بحث العمل التشاريك الذي تم تنفيذه مؤخراً عن وجود 	 

بسبب  واالقتصادي  االجتامعي  االندماج  من  املحرومني  املستهدفة  الفئة  من  مستضعفة  فرعية  مجموعات 

الجغرايف أو  املوقع  أو  أو اإلعاقة،  الجنسية،  القائم عىل  أو  العرقي،  أو  النوع االجتامعي،  القائم عىل  التمييز 

الوضع االجتامعي االقتصادي. احرص/ي عىل الوصول إىل وتضمني اليافعني والشباب املستضعفني واملهمشني 

ضمن سياقك أثناء عملية التقييم والتخطيط والتنفيذ

الخطوة 1: تحديد 

واستهداف اليافعني 

والشباب ضمن الرشائح 

السكانية العامة

الخطوة 2: توضيح 

االحتياجات املحددة 

لليافعني والشباب
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2 . 2 العمليات املشرتكة بني الوكاالت لوضع برامج العمل اإلنساين

وميكن تضمني ملخص مخترص للنهج االسرتاتيجي متعدد القطاعات املعني بالشباب يف قسم الرؤية االسرتاتيجية 	 

من بند “ملحة عامة حول الدولة”. وإضافة إىل ذلك، يجب أن تحدد القطاعات التدخالت التي من شأنها تلبية 

احتياجات اليافعني والشباب مبا يتوافق مع الُنهج القطاعية املحددة.

الحامية ضمن حامية الطفل، تعود معظم الربامج بالفائدة عىل اليافعني، وخاصة تلك الربامج التي تتصدى 	 

ألكر مخاطر الحامية حّدة وخطورة. وهذه املخاطر تشمل أسوأ أشكال عاملة األطفال، مبا فيها مخاطر عاملة 

األطفال وزواج األطفال واألطفال غري املصحوبني بذويهم. وقد تشمل برامج الحامية ساحات صديقة لليافعني 

وتوفري مهارات حياتية لليافعني. وضمن برامج العنف القائم عىل الجنس والنوع االجتامعي، يعترب التصدي 

ملسائل الزواج املبكر واإلجباري، وكذلك العنف األرسي والجنيس، أمراً حيوياً بالنسبة للفتيات واألوالد والشابات 

والشباب عىل حّد سواء. كام أن توفري برامج حامية أوسع مثل املساعدة القانونية والدعم يف الحصول عىل 

الوثائق، مبا فيها وثائق اإلقامة وعقود الزواج وتسجيل الوالدات، يُعترب أيضاً أمراً مهامً بشكل خاص لهذه الفئة 

العمرية. وأخرياً، ضمن الحامية القامئة عىل املجتمع والتي تدعم إرشاك ومشاركة اليافعني والشباب، يجب 

إرشاك اليافعني والشباب يف أنشطة املنارصة من أجل التغيري ودعم جهودهم عىل هذا الصعيد.

كسب الرزق واألمن الغذايئ. ميكن أن تشمل الربامج مشاريع لكسب الرزق والتي تستهدف بشكل واضح 	 

الشباب ضمن الفئات العمرية من 15 إىل 17 سنة، ومن 18 إىل 24 سنة، ومن 25 سنة فام فوق من أجل توفري 

فرص عمل كرمية وآمنة وقانونية لهم. وهذا ميكن أن يشمل: تسيري إقامة رشاكات مع القطاع الخاص إليجاد 

مزيداً من فرص العمل ولعب دور الوسيط يف العالقات بني أصحاب العمل والشباب؛ وإرشاكهم يف مختلف 

مبادرات التوظيف مدفوعة األجر وضامن السالمة والحامية؛ وتوفري القدرات ذات العالقة بالسوق؛ وكذلك 

أنشطة املنارصة من أجل التصدي للمعيقات التي تعرتض اليافعني والشباب الذين يقودون مبادرات ريادة 

األعامل ومبادرات التوظيف الذايت. وميكن أن تتمحور أنشطة املنارصة بشكل محدد حول معالجة املعيقات 

القانونية التي تحد من توفري الوظائف والتعليم لالجئني الفلسطينيني يف لبنان، والتصدي ملسألة عدم توفر 

الوثائق التي متنع الشباب السوريني من الحصول عىل التعليم والوظائف. إضافة إىل ذلك، ميكن بذل مزيداً 

الحكومي لضامن تطبيق عمليات توظيف منصفة والقضاء  الجهود لتحسني مستوى املساءلة وااللتزام  من 

عىل الواسطة.

التعليم 	  عىل  للحصول  متعددة  ومسارات  فرص  إيجاد  الربامج  تشمل  أن  ميكن  املهني.  والتدريب  التعليم 

والوظائف املهنية، وخاصة للفتيات والنساء الشابات واملترضرات من الزواج املبكر، بحيث تكون هذه الربامج 

والفرص واملسارات مراعية للنوع االجتامعي وأن يتم مواءمتها حسب األعراف االجتامعية والثقافية املحلية؛ 

وتحسني فرص الحصول عىل التعليم الجيد ذي الصلة - فرص تدريب / ريادة أعامل نظامية وغري نظامية 

بحيث تتواءم مناهجها مع احتياجات سوق العمل الحقيقية؛ وتوسيع الفرص املتاحة للفتيان والفتيات الصغار 

االسرتاتيجيات  املهني وغريها من  والتدريب  التطوعي  العمل  والعملية من خالل  املناسبة  الخربة  الكتساب 

املبتكرة األخرى؛ وزيادة الدعم املايل مبا يف ذلك توفري املنح الدراسية للشباب السوريني. 

الصحة. قد تشمل الربامج مشاريع تُعنى بالصحة الجنسية واإليجابية التي تفيد الفتيات اليافعات والنساء 	 

الشابات، وتوفر خدمات للناجيات من العنف القائم عىل النوع االجتامعي أو غريها من الخدمات الصحية 

التي يتم توفريها بشكل محدد لليافعني والشباب. كام ميكن أن تشمل هذه الربامج خدمات الصحة النفسية 

التي تشكل أهمية بشكل خاص لليافعني والشباب، مبا فيها الخدمات املقدمة للناجني من التعذيب أو برامج 

الوقاية من االنتحار أو برامج الحامية من تعاطي املخدرات.

االنسجام االجتامعي. ميكن أن تشمل الربامج دعم بناء القدرات فيام يتعلق بالتخفيف من حّدة النزاعات 	 

املحلية، ودعم الحوار، وحّل النزاعات من أجل متكني الشباب من نزع فتيل التوترات والرصاعات بني األقران 

واملجتمعات املحلية عىل نحو فعال، والبحث عن وسائل بديلة للعنف من أجل حل الخالفات والتوترات من 

أجل بناء السالم وتحقيق التعايش السلمي.  

الخطوة 3: تضمني 

تدخالت نوعية تلبي 

احتياجات اليافعني 

والشباب حسب خطط 

االستجابة اإلنسانية  

)HRP( والخطط 

اإلقليمية لدعم 

الالجئني وتعزيز صمود 

املجتمعات املستضيفة 

)3RP(
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PART TWOO | TOOLS

e informat

2 . 2 العمليات املشرتكة بني الوكاالت لوضع برامج العمل اإلنساين

قم/قومي بجمع بيانات دقيقة مصّنفة حسب الجنس والعمر حول الشباب بوصفهم فئة دميغرافية محددة 	 

ذات احتياجات مميزة.
الخطوة 4: احرص/ي عىل 

ضامن تطبيق آلية تتبع 

مناسبة لنتائج عملية وضع 

برامج اليافعني والشباب 

ضمن إطار عمل الرصد 

والتقييم الحايل وفقاً 

لالسرتاتيجيات واألولويات 

والخطط املحددة حسب 

كل قطاع. 

اإلصغاء إىل األطفال أثناء حاالت الطوارئ: مثال من امليدان

الستكشاف أحد األمثلة والدروس املستفادة من جهود إحدى املنظامت 

اإلرشاك  املستفيدين من خالل  تجاه  املساءلة  أجل تحسني مستوى  من 

وآليات  املعلومات  مراكز  من  يستفيدون  الذين  األطفال  مع  املستهدف 

املالحظات التقييمية يف املجتمعات املحلية، أنظر دراسة الحالة هذه التي 

الطوارئ:  حاالت  يف  جداً  مهمة  املساءلة  الطفل:  إنقاذ  مؤسسة  نفذتها 

استجابتنا  أثناء  التقييمية  ملالحظاتهم  واالستجابة  لألطفال  اإلصغاء 

اإلنسانية يف ميامنار )بورما(

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.
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األداة األوىل للرصد و التقييم هي عبارة عن دليل من عرش خطوات لرصد وتقييم عملية إرشاك الشباب. أّما األداة الثانية، فهي دليل حول وضع درجات 

لتحديد مستويات إرشاك الشباب حيث يكون املستوى األعىل فيها هو التمكني.

3.  األدوات والتقنيات املستخدمة للرصد و التقييم

خطوات الرصد والتقييم العرشة 

سيتم . 1 التي  واألهداف  الربنامج  حّدد/ي  

رصدهام وتقييمهام.

احرص/ي عىل تعزيز الدعم والتأييد. 2

قم/قومي بتشكيل مجموعة رئيسية للرصد . 3

والتقييم

املجموعة . 4 قدرات  بناء  عىل  احرص/ي 

الرئيسية الخاصة بالرصد والتقييم 

 قم/قومي بوضع خطة رصد وتقييم أو قم/. 5

قومي بدمجها ضمن خطة الرصد والتقييم 

القامئة

1 .

ذات  الرئيسية  األطراف  بتعريف  قم/قومي 

العالقة بعملية رصد وتقييم مشاركة الشباب

2 .

قم/قومي بجمع بيانات خط األساس

3 .

البيانات  ع 
الخاصة بجم األدوات  استخدم/ي 

للتعبري عن وتحليل نطاق وجودة ومخرجات 

مشاركة الشباب

4 .

ورفع  والنتائج 
العملية  بتوثيق  قم/قومي 

تقارير بهام. 

5 .

النتائج  ع 
كيفية رف ضع/ي خطة عمل حول 

واملالحظات التقييمية لألطراف الرئيسية ذات 

العالقة

املبادئ الخاصة مبشاركة الشباب 

حّدد/ي ما الذي سيتم قياسه من حيث الربنامج واألهداف فيام يتعلق بعملية إرشاك الشباب.	 

تشاور/ي مع الشباب حول ما يعتربونه معياراً لضامن نجاح إدماج فئتهم العمرية.	 

استفد/استفيدي من أنظمة وعمليات الرصد والتقييم القامئة ضمن منظمتك.	 

املخرجات 	  أو  املواقفية  أو  السلوكية  املخرجات  الطويل:  املدى  عىل  املخرجات  مؤرشات  بوضع  قم/قومي 

الخارجية األوسع.

احرص/ي عىل ضامن تقديم الدعم والتأييد الداخيل.	 

احرص/ي عىل ضامن تقديم الدعم والتأييد الخارجي.	 

قم/قومي بتحديد وحشد املوارد الالزمة.	 

احرص/ي عىل ضامن تطبيق نهج دامج للشباب.	 

الخطوة 1: حّدد/ي ما هو 

الربنامج واألهداف التي 

سيتم رصدهام وتقييمهام

الخطوة 2: تعزيز الدعم 

والتأييد

  26مؤسسة إنقاذ الطفل )2014( حقيبة أدوات لرصد وتقييم مشاركة األطفال، الُكتيب 4: دليل من عرش خطوات لرصد وتقييد مشاركة األطفال، تم الوصول إليه بتاريخ 3 كانون الثاين/يناير :

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/ME_Toolkit_Booklet_4.pdf
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ودعم 	  لتوجيه  والبالغني  والشباب  اليافعني  وإرشاك  والتقييم،  للرصد  أساسية  مجموعة  بتشكيل  قم/قومي 

املشاركة التشاركية للشباب ضمن مجموعة الرصد والتقييم.

احرص/ي عىل إرشاك مقيّم/ة مستقل/ة.	 

وّضح/ي أدوار ومسؤوليات أفراد املجموعة األساسية للرصد والتقييم.	 

حّدد/ي العملية والجدول الزمني للمجموعة األساسية للرصد والتقييم.	 

احرص/ي عىل أن تكون/ي عىل دراية بفروقات القوة املحتملة يف املجموعة وتحىّل/ي باالستباقية حيال إيجاد 	 

طرق ملعالجتها.

الدعم 	  الحصول عىل  لضامن  والتقييم  الرصد  عملية  لدعم  استشارية  بتشكيل مجموعة  قم/قومي  اختياري: 

املحيل وتضمني األطراف الرئيسية ذات العالقة األخرى.

احرص/ي عىل بناء قدرات أفراد املجموعة األساسية للرصد والتقييم لتوجيه جهود الرصد والتقييم.	 

ابذل/ي جهوداً خاصة إلرشاك وبناء قدرات الشباب املهمشني، مبا يف ذلك إرشاك اليافعني ذوي اإلعاقة يف عملية 	 

الرصد والتقييم.

حّدد/ي املصادر ذات الصلة أو البيانات الثانوية القامئة واألدوات التي تُستخدم لجمع البيانات الرئيسية.	 

احرص/ي عىل ضامن توخي الحرص يف اختيار البيانات من املصادر املختلفة.	 

خذ/ي توقيت عملية الرصد والتقييم بعني االعتبار ودمجها يف أنشطة الربامج القامئة.	 

عرّف/ي األطراف الرئيسية ذات العالقة بالغرض من عملية رصد وتقييم إرشاك الشباب.	 

قم/قومي بتنفيذ أية أنشطة توعية إضافية رضورية لضامن إرشاك الشباب املهمشني.	 

قم/قومي بجمع بيانات حول بداية انطالق الربنامج.	 

اقرتح/ي نقل هذه الخطوة لتكون أقرب إىل بداية العملية.	 

قم/قومي بتطوير/مواءمة أدوات لقياس األبعاد الثالثة ملشاركة الشباب: النطاق والجودة واملخرجات.	 

احرص/ي عىل ضامن الوضوح يف تحديد سبب جمع البيانات للغرض الذي ُجمعت من أجله.	 

احرص/ي عىل ضامن تخزين كافة البيانات بشكل سليم وآمن.	 

قم/قومي مبقارنة النتائج التي يتم جمعها من مختلف األشخاص، باستخدام طرق مختلفة.	 

ضع/ي منهجية لجمع ومراجعة النتائج.	 

استخدم/ي نتائج عملية الرصد والتقييم لبلورة خطط عمل تحّسن من جودة عملية إرشاك الشباب.	 

قم/قومي بإعداد التقارير ومشاركتها.	 

قم/قومي بتعميم النتائج والتحيّل باملساءلة.	 

الخطوة 3: قم/قومي بإنشاء 
مجموعة أساسية للرصد 

والتقييم

الخطوة 4: اعمل/ي عىل 
تطوير قدرات املجموعة 

األساسية للرصد والتقييم 

الخطوة 5: قم/قومي 
بوضع أو تضمني خطة الرصد 

والتقييم

الخطوة 6: عرّف/ي 
بعملية رصد وتقييم 

مشاركة الشباب

الخطوة 7: قم/قومي 
بجمع بيانات خط األساس

الخطوة 8: قم/قومي 
بتحليل نطاق وجودة 

ومخرجات مشاركة الشباب

الخطوة 9: قم/قومي بتوثيق 
العملية والنتائج ورفع تقارير 

بهام.

الخطوة 10: ضع/ي خطة 
عمل حول كيفية رفع النتائج 

واملالحظات التقييمية لألطراف 

الرئيسية ذات العالقة

ملزيد من املعلومات حول هذا دليل الخطوات العرش هذا، أنقر/ي هنا.
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3 . 2 مستويات اإلرشاك27

التمكنيعقد الرشاكاتالتأثريالتشاوراالبالغ

زيادة أثر الشباب عىل القرارات

يتمثل الغرض من هذا املعيار يف مساعدتك عىل تقييم مدى وصول الشباب إىل “التمكني الكامل )بوصفه املرحلة النهائية لعملية إرشاك الشباب(. وهو 

يقيس مدى سيطرة )أو مساحة السيطرة التي ُمنحت لهم( يف الربنامج/املنظمة. تُعترب مشاركة الشباب عملية يكتسب من خاللها الشباب بشكل تدريجي 

السيطرة عىل بيئتهم الخاصة. 

ميكن تصنيف مستويات )أو مراحل( إرشاك الشباب عىل النحو التايل:

املستوى األول: اإلبالغ

يكون للبالغني سيطرة كاملة عىل املرشوع وال يتم بذل أية جهود لتغيري 

هذا الوضع

يكون الشباب فقط متلقني للمعلومات، وال يتم اإلصغاء إليهم ظاهرياً

يحدد البالغون السياسة وينفذونها دون أن يسهم فيها الشباب 

هناك فروقات متنوعة لهذا املستوى وهي:

 املناورة: قد يتم إرشاك الشباب فقط من أجل صالح البالغني وقد ال 
يفهمون حتّى ما هي تبعات مشاركتهم.

 التنميق: قد يتم دعوة الشباب للمشاركة فقط بهدف تنميق أعامل 
البالغني، مثل تضمني أغنية أو رقصة أو أية أنشطة ترفيهية أخرى. وقد 

ال تصّب هذه األنشطة التي يقدرها البالغون يف مصلحة الشباب.

االهتامم الشكيل: قد يتم منح الشباب فرصة للتعبري عن أنفسهم 
فقط من أجل إعطاء انطباع بأن البالغني يراعون آراء الشباب.

مثال: املستوى األول

تتعــاون املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة واملحليــة مــع الحكومــة 

لوضــع وتنفيــذ منهــاج لتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة يف 

ــك  ــني وكذل ــال املؤهل ــد ســن األطف ــم تحدي ــني. ويت ــامت الالجئ مخي

مثال: املستوى الثاين

تنجــح إحــدى املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة يف تأمــني متويــل 

ــول  ــباب ح ــف الش ــج لتثقي ــذ برنام ــة لتنفي ــات املانح ــن الجه م

ــة.  ــة وإرشاكهــم يف جهــود الحفــاظ عــىل البيئ الحفــاظ عــىل البيئ

الشباب،  إبالغ  يتم  قد 

لكنهم ال يكون لهم أي أثر 

عىل القرارات.

الشباب،  التشاور مع  يتم  قد 

أثر  أي  لهم  يكون  ال  لكنهم 

عىل القرارات.

دور  للشباب  يكون 

التحكم  يف  تشاريك 

باألمور مع البالغني.

سيطرة  للشباب  يكون 

بهذا  االعرتاف  ويتم  كاملة 

بشكل رسمي.

يتم التشاور مع الشباب 

وتؤخذ مدخالتهم

 وإسهاماتهم عىل محمل

 الجّد.

الفئــات  التشــاور مــع  املســتهدفة بشــكل مســبق دون  املواقــع 

املســتفيدة املســتهدفة. وال تتــم أيــة مشــاورات حــول إذا مــا كانــت 

ــال،  ــة بالنســبة لألطف ــة أو املفضل ــر أهمي ــع هــي األك هــذه املواضي

وذلــك ألنــه مــن الواضــح أن الفائــدة املحتملــة التــي تعــود عــن هــذه 

األنشــطة هــي يف مصلحــة الــوكاالت وصانعــي السياســات الحكوميــني. 

ويتــم إبــالغ مجتمــع الالجئــني عــن املــرشوع، ويتــم دعــوة األطفــال 

ــبق.  ــكل مس ــة بش ــور دروس منظم ــني لحض املؤهل

املستوى الثاين: التشاور

يتم التشاور مع الشباب يف أمور محددة فقط و/أو حول مسائل 	 

ذات أهمية ثانوية بالنسبة للشباب.

غري 	  مكونات  يف  آرائهم  عن  للتعبري  للشباب  الفرصة  تُعطى  قد 

أساسية من الربنامج

يتم بذل بعض الجهود إلرشاك الشباب 	 

منوذجياً، تكون ألجندات البالغني أسبقية وأولوية عىل اهتاممات 	 

الشباب

27دي كورت، جريارد، مسودة جدول قوائم مشاركة اليافعني والشباب يف وضع الربامج )منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، سيم نرشها يف عام 2017
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ــا  ــي تلتقــي فيه ــة باملــرشوع املــرة األوىل الت ــة بداي شــكلت مرحل

املنظمــة غــري الحكوميــة الدوليــة الرشيكــة مــع مجموعــات مــن 

الشــباب املحليــني للتشــاور معهــم حــول تحديــد األولويــات 

املحليــة فيــام يتعلــق بالحفــاظ عــىل البيئــة. لكــن عندمــا التقــوا 

مــع مجموعــات الشــباب املحليــني، رشحــوا لهــم أن االحتيــاج 

الحقيقــي لهــم يف منطقتهــم، مــع تقديرهــم لفكــرة املــرشوع، 

هــو متكــني النســاء الشــابات والفتيــات وحاميتهــن مــن االضطهــاد 

ــيس.  الجن

املستوى الثالث: التأثري 
الشباب بشكل منهجي وتؤخذ آراؤهم عىل 	  التشاور مع/إرشاك  يتم 

محمل الجّد

تشارك املعلومات هي عملية انسيابية ثنائية	 

مراعاة الشباب واحتياجاتهم أصبحت أمراً راسخاً وثابتاً	 

قد تُعطى الفرصة للشباب للتعبري عن آرائهم يف مكونات أساسية من 	 

الربنامج

املستوى الخامس: التمكنييتبلور لدى الشباب شعور بالتأثري، وهم يبدؤون بتبني الربنامج	 
يكون للشباب سيطرة كاملة وقد يطلبون املساندة من البالغني 	 

إذا لزم األمر ورغبوا بذلك، ويكون هذا عادة للمهامت املتخصصة 

فقط.

تكون 	  أن  )أو  الشباب  إىل  واملوارد  القرارات  عىل  السيطرة  نقل 

الصالحيات دامئاً يف يد الشباب(

يتم إضفاء الطابع الرسمي عىل عملية إرشاك الشباب يف الدستور 	 

وتضمينها يف عمليات املنظمة ككل.

مببادرة 	  املشاريع  هذه  تكون  بالرضورة،  ليس  ولكن  منوذجياً، 

وتوجيه من الشباب

املستوى الرابع: عقد الرشاكات
املكونات 	  معظم  عىل  مشرتكة  سيطرة  والبالغني  للشباب  يكون 

األساسية للربنامج

يصبح لدى الشباب سيطرة أكرب عىل عملية صنع القرار، كام يتضح 	 

من خالل املفاوضات عىل تحديد املهام وتكليفها.

يتم تضمني وتنفيذ عملية إرشاك الشباب يف جميع مراحل املرشوع.	 

بذلك. 	  يبادرون  من  هم  البالغون  بالرضورة،  ليس  لكن  منوذجياً، 

يتشارك الشباب والبالغون يف اتخاذ القرارات واملصادقة

مثال: املستوى الثالث

يطلق اتحاد للمنظامت غري الحكومية برنامج تنمية مدرسية متكامل 

يستهدف عرش مدارس. يف مرحلة تطوير مقرتح املرشوع )أو بشكل 

مع  املنظامت  هذه  تعمل  للمرشوع(،  التخطيط  مرحلة  أثناء  بديل 

املدارس عىل تشكيل عرش لجان لتمثيل أطفال املدارس واملستفيدين 

التخطيط،  مرحلة  ويف  املرشوع.  دورة  مدة  كامل  أثناء  فاعل  بشكل 

باللجان العرش وتستمع إىل أولويات  الحكومية  تلتقي املنظامت غري 

هذه  وتقوم  املدريس.  بنظامهم  يتعلق  فيام  وتحّدياتهم  الشباب 

املنظامت بشكل مشرتك مع الشباب بتحديد األهداف واالسرتاتيجيات 

للتعامل مع هذه األولويات، ورصد مدى التقدم الذي يحرزونه بشكل 

مشرتك عىل مدار سري عملية التنفيذ.   

مثال: املستوى الخامس

يبادر الشباب يف حركة أو مرشوع ما بحيث يقوده األطفال أو الشباب. 

حيثام تطلب األمر، يصلون إىل الجهات األخرى مثل الجهات املانحة أو 

املنظامت غري الحكومية الدولية للحصول عىل التمويل أو الرعاية أو 

التدريب أو أي أشكال أخرى من الدعم. 

مثال: املستوى الرابع

تعقد مجموعة شبابية يف أحد املجتمعات املحلية رشاكة مع منظمة 

غري حكومية دولية لتنفيذ مرشوع يهدف إىل تعزيز الحوكمة املحلية 

ويقومون  واليافعني.  األطفال  حقوق  عىل  ينطبق  الذي  النحو  عىل 

بتحديد األولويات معاً، وينفذون التقييامت الخاصة بالطرف الرئييس 

التدريب  احتياجات  أولويات  ويحددون  مشرتك،  بشكل  العالقة  ذي 

مهاراتهم.  وفجوات  الشباب  متطلبات  إىل  استناداً  اسرتاتيجي  بشكل 

الشبابية  املجموعة  أفراد  برفد  الدولية  الحكومية  غري  املنظمة  تقوم 

باملهارات التي متكنهم من تنفيذ اسرتاتيجياتهم، ومن ثم ترشف عليهم 

وتوجههم بينام يرشع الشباب يف أخذ زمام املبادرة للتنفيذ واإلرشاف 

عىل عملية التنفيذ.  يأخذ الشباب زمام املبادرة يف تقرير أي تغري يف 

االسرتاتيجية، لكن سيكونون قادرين عىل الوصول إىل التوجيه عندما 

يتطلب األمر ذلك. 
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املستويات

يحدد البالغون مفاهيم الربنامج وقد يبلغون الشباب بها . 1

بوصفهم املجموعة املستهدفة.

يتم التشاور مع الشباب يف املراحل األوىل لكن يتم تجاهلم يف . 2

مراحل الحقة.

يتم التشاور مع الشباب وإرشاكهم يف مرحلة تنفيذ الربنامج، . 3

لكن البالغون هم من يضعون األهداف.

يتم التشاور مع الشباب ويحددون مفاهيم الربنامج ويعملون . 4

عىل تنفيذ بشكل مشرتك مع البالغني.

يقوم الشباب بتخطيط وتنفيذ الربنامج و)ميكنهم( اختيار إرشاك . 5

البالغني.

التحّديات:

اليافعون والشباب ليسوا مجموعة متجانسة. ويف أحد مشاريع 	 

باحثني  عام 2016 مع  تنفيذه  تم  الذي  التشاريك  العمل  بحث 

شباب )من 14 إىل 24 سنة ( يف كل من األردن وسوريا ولبنان، 

أظهرت نتائج ذلك البحث أنه عىل الرغم من أن اتّساق التطلعات 

عرب هذه الدول، إال أن هناك تفاوتاً يف مستوى تحقيقها يف جميع 

أنحاء املنطقة باختالف جنس الشاب/ة والوضع القانوين واملوقع 

واملنشأ والعرق واإلعاقة.

الشباب 	  إرشاك  مستوى  من  املنظامت/الربامج  بعض  وتعاين 

أو من  العملية ككل  إليه )من حيث  أن تطمح  الذي “يجب” 

عملية  اعتبارات  إىل  هذا  يُعزى  وقد  محدد(.  مكّون  حيث 

التغيري، والخوف  وقانونية وعرقية، لكن قد يلعب الخوف من 

من الشباب، والخوف من فقدان السلطة دوراً يف تشكل هذه 

الصورة. ويف بعض الثقافات، هناك اعتقاد سائد عام أنه يجب 

عدم منح الشباب صالحيات أكرث من الالزم. 

عملية إرشاك الشباب ال تحدث بشكل تلقايئ عادة ؛ فهي عملية 	 

تحتاج إىل تشجيع وترويج وتعزيز. ومنوذجياً، تبدأ هذه العملية 

من املستوى 1 )“اإلبالغ”( أو املستوى 2 )“التشاور”( وتتطور 

مع مرور الوقت إىل مستويات أعىل. ومع ذلك، هناك أمثلة عىل 

الشباب  إرشاك  من  عالية  مستويات  انطوت عىل  التي  الربامج 

البداية. ومنوذجياً، تستهدف هذه الربامج األشخاص الذين  من 

يندرجون ضمن رشيحة “الشباب” األكرب سّناً. ويف هذه الحاالت، 

قد ال يكون مصطلح “استهداف” مصطلحاً مالمئاً؛ إذ مييل هؤالء 

مرور  مع  والتي  ذاتية”  مساعدة  “مجموعات  يكونوا  أن  إىل 

الوقت تصل إىل أقران لهم يعايشون ظروفاً مشابهة. ويف مثل 

هذه الحاالت، متيل عملية إرشاك الشباب إىل أن تكون جزءاً من 

املنظمة، ويتم تضمينها بشكل كامل يف دستور املنظمة وثقافتها. 

القادمون 	  )ينتمي  القاع  من  النمو  نحو  املنظامت/الربامج  متيل 

التي  املجموعة  من  سناً  األصغر  الرشيحة  إىل  منوذجياً  الجدد 

يتم الوصول إليها(. ومع ذلك، متّر بعض املنظامت بخطر “أن 

مجموعتها املستهدفة ستكرب يف السن معها” مبعنى أن “الشباب” 

لن يفسحوا املجال “لدماء شابة جديدة”، عندما يصلون مرحلة 

“النضوج الكامل”، عند بلوغهم سّن 25 أو 30 سنة. 

عدم توفر اإلرادة السياسية أو املعارضة التامة ملشاركة الشباب: 	 

لقد بنّي الربيع العريب بشكل جيل القوة التحويلية الكامنة لدى 

الشباب الذين يعملون معاً للتأثري عىل الحوكمة والدولة. ومع 

أنه لقي صدًى واسعاً عىل الصعيد الدويل، إال أن تجيل هذا التأثري 

قد أثار مخاوفاً وتردداً يف تضمني أو إرشاك الشباب يف القنوات 

الرسمية للمشاركة العامة يف بعض الحكومات، وبالنتيجة خلق 

هذا بيئة سياسية وجدت فيها املنظامت التي تطمح إىل إرشاك 

الشباب بشكل جدي صعوبة يف القيام بهذا. ويف حاالت أخرى، 

بأن  تقليدية  معتقدات  وجود  أو  السياسية  اإلرادة  توفر  عدم 

القرارات  يف  للتأثري  كافية  حياتية  بخربة  يتمتعون  ال  الشباب 

املهمة قد أدى إىل توفري مشاركة شكلية لهم، مام يؤدي بالنتيجة 

إىل عدم إميان الشباب بفرص املشاركة وعدم امتالكهم للحامسة 

للمشاركة فيها ألنهم ال يرون أنها تنطوي عىل أية قيمة بالنسبة 

الجّد ولن تفيض  آراؤهم ستؤخد عىل محمل  تكن  إذا مل  لهم، 

بالتايل إىل تغيري حقيقي وقابل للقياس.  

4.  املخاطر والتحّديات وكيفية التغلب عليها 28

28 ملربع النص: دي كورت، جريارد، مسودة جدول قوائم مشاركة اليافعني والشباب يف وضع الربامج )منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، سيتم نرشها يف عام 2017، سيتم نرشها يف عام 2017
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التوصيات:

تخطيط 	  مجموعات  ذلك  يف  مبا  إقليمية،  آليات  بوضع  قم/قومي 

مشرتكة بني القطاعات تستفيد من النظم القامئة لدعم عملية إرشاك 

منهجية لليافعني والشباب يف تشكيل وتنفيذ ورصد ومنارصة برامج 

اليافعني والشباب.

الوقائية 	  االحتياجات  لتلبية  شامل  تصميم  تنفيذ  عىل  احرص/ي 

قطاعات  مع  العمل  عىل  ينطوي  بدوره  وهذا  للشباب.  والتنموية 

مستويات  عىل  والتعليم(  الصحة  )مثل  الشباب  عىل  تؤثر  متعددة 

متعددة )مثالً عىل املستوى الفردي واملجتمعي ومستوى الدولة( مع 

تبني مجموعة من االسرتاتيجيات. وهذا ال يفيض إىل تلبية االحتياجات 

فحسب، بل ينمي أيضاً املهارات التي يحتاجها الشباب يف حارضهم 

ومستقبلهم. 

يشاركون 	  الذين  للشباب  املرجوة  واملخرجات  األهداف  حّدد/ي 

هذه  جميع  تحقيق  يتسنى  ال  قد  أنه  ومع  والخدمات.  الربامج  يف 

أخذها  املهم  من  ذلك  مع  أنه  إال  الربنامج،  نطاق  املخرجات ضمن 

بعني االعتبار. يجب أن ال تقترص قامئة املخرجات املرجوة عىل طرق 

عىل  تنطوي  التي  اليافعني  سلوكيات  من  والحّد  املشاكل  من  الحّد 

معينة  وخصال  مهارات  تطوير  أيضاً  تتضمن  أن  يجب  بل  مخاطر، 

تشكل  أن  وميكن  بتحقيقها.  أنفسهم  واليافعون  املجتمعات  ترغب 

مجموعات املخرجات الخمسة: الكفاءة والثقة والشخصية واالهتامم 

والتواصل، نقطة بداية جيدة للمخرجات املستهدفة.

العمل من 	  لدى طاقم  والقدرة  الثقة واملرونة  تعزيز  احرص/ي عىل 

التعليمية  واملواد  والتدريب  املستمر  التحسني  فرص  توفري  خالل 

وتشارك املعارف. وتشمل القدرات املستهدفة ما ييل: 

 القدرة عىل العمل مع الشباب وفهمهم. 	 

العمل مع صانعي السياسات اإلقليميني والوطنيني عىل وضع سياسات 	 

منارصة للشباب وتجسيد حقوق اليافعني.

واملجتمعات 	  واألرس  والشباب  اليافعني  عىل  الشباب  قضايا  تعميم 

املحلية وصانعي السياسات.

إرشاك األرس واملجتمعات املحلية.	 

واملهارات الكلية لتطوير وتنفيذ الربامج.	 

لالطالع عىل األمثلة من امليدان املتعلقة بالتغلب عىل املعيقات 

التي تعرض مشاركة الشباب، أنقر هنا. 
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التعريفات . 1

ميكن للشباب، ويجب، أن يلعبوا دوراً حيوياً يف تحقيق الرفاه املدين 

البالغون مسؤولية  ويتحمل  واالقتصادي ملجتمعاتهم.   واالجتامعي 

لهم  فرصاً  إليجاد  وجامعي،  فردي  بشكل  الشباب،  مع  العمل 

لقيادة وتشكيل عمليات صنع القرار؛ وتصميم واملشاركة يف مبادرة 

برامج ريادة األعامل واملشاريع  االنسجام االجتامعي؛ وإرشاكهم يف 

املدرة للدخل.  

اإلرشاك املدين: التدخالت التي تدعم الشباب يف إحداث فرق، من 
خالل الوسائل السياسية وغري السياسية، يف الحياة املدنية ملجتمعاتهم 

الشباب  وتوجهات  ومعارف  مهارات  تطوير  يشمل  وهذا  املحلية.  

أو  ورفاههم  تؤثر عىل سالمتهم  التي  املسائل  تحديد  )أ(  أجل  من 

عىل سالمة ورفاه مجتمعاتهم، و)ب( تحديد وتنفيذ األنشطة التي 

تتصدى لهذه املسائل. 

اإلرشاك االقتصادي: التدخالت التي تعزز من مستوى 
جاهزية الشباب لالنخراط يف سوق العمل والوظائف إتاحة 

الفرص أمامهم لتحقيق التمكني الذايت االقتصادي.  

اإلرشاك االجتامعي: تدخالت إرشاك اجتامعي تدعم محاوالت 
الشباب للمشاركة بشكل بّناء يف املجتمع من أجل الوصول إىل 

مجتمعات محلية أكر قدرة عىل الصمود وأكر استدامة. وهذا 

يشمل األنشطة التي تهدف إىل تعزيز رأس املال االجتامعي، 

وتطوير آليات التفاعل االجتامعي السلمية والداعمة، والحّد من 

التجزئة، واإلقصاء، والتشتت االجتامعي.  

مثال: 

مثل 	  للشباب،  الحيوية  اإلمكانات  وتعزيز  تطوير  القدرات:  بناء 

واإلرشاك  املشاكل  وحّل  الجامعي  والعمل  والتخطيط  القيادة 

املجتمعي والتواصل. 

الشباب 	  دعم  والشباب:  اليافعون  يقودها  التي  املبادرات 

وقيادة  وتنفيذ  وتطوير  لتخطيط  املُحسنة  إمكاناتهم  الستخدام 

املبادرات ملعالجة املسائل ذات األهمية بالنسبة لهم.

 التأثري يف القرارات عىل املستويني املحيل والوطني: إنشاء منابر 	 

نتائجهم ووجهات  لليافعني والشباب إليصال أصواتهم: ملشاركة 

مع  والتفاعل  لحقوقهم،  مامرستهم  مدى  وتحليل  نظرهم، 

املجتمع وصانعي السياسات، واألهم من ذلك، للتأثري يف القرارات 

التي تؤثر عىل حياتهم.

عىل سبيل املثال:

ريادة األعامل: إيجاد منتديات للشباب ميكنهم من خاللها 	 

بلورة أفكارهم ومبادراتهم وفرصهم وتطبيقها عىل أرض الواقع 

لخلق قيمة اقتصادية أو اجتامعية لهم كأفراد، وألقرانهم 

وملجتمعاتهم.

 التمويل التأسييس: توفري متويل تأسييس لدعم مشاريع ريادة 	 

األعامل التجارية التي يقودها الشباب واملبادرات الجامعية، مع 

توفري التوجيه واإلرشاف لها يف جميع مراحل العملية.

عىل سبيل املثال:

مثل 	  إبداعية  أنشطة  يف  الشباب  إرشاك  الذات:  تقدير  تعزيز 

أجل  من  البرصية  والفنون  والرتفيه  والدراما  والرقص  املوسيقى 

رفع مستوى ثقتهم بنفسهم وتقديرهم لذاتهم وغرس سلوكيات 

إيجابية فيهم.

وتعزيز 	  الحوار  تسيري  من  الشباب  متكني  االجتامعي:  االنسجام 

التوتر،  حاالت  حدوث  دون  للحيلولة  العالقة  ذات  القدرات 

والحّد من األثر الناتج عن تحّول حاالت التوتر إىل عنف، أو دعم 

أنشطة التعايف عندما يتم تقديم املعونات يف حاالت التوتر. ومن 

الفعاليات  االجتامعي:  واالنسجام  السالم  تعزز  التي  املبادرات 

الشباب،  يقوده  الذي  املجتمعي  والحوار  والرياضية  الثقافية 

والعمل التطوعي، وتطوير قدرات الوساطة والحّد من األزمات.

مجموعة األدوات 2: تعزيز عملية اإلرشاك املدين 

واالجتامعي واالقتصادي التي يقودها الشباب
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2.  النهج 

و/أو  املدين  اإلرشاك  عملية  تعزيز  إىل  يهدف  برنامج  وضع  عند 

املحددة  ذاتها  املبادئ  تنطبق  للشباب،  االقتصادي  االجتامعي و/أو 

يف مجموعة األدوات 1 يف حزمة األدوات هذه. استخدم/ي األقسام 

الواردة أعاله يف حزمة األدوات هذه كتوجيه عام لتشكيل منهجك 

بداية  من  والشباب  اليافعني  إرشاك  عملية  نجاح  يضمن  نحو  عىل 

مرحلة تصميم برنامجك:   

 )18 )صفحة  باملبادئ  التقيّد  ضامن  عىل  احرص/ي   :1 الخطوة 
واملتطلبات األساسية )صفحة 20( املتعلقة مبشاركة الشباب عندما 

تبدأ/ين بالتفكري يف تصميم الربنامج. 

الخطوة 2: ترصّف/ي بشكل استباقي فيام يتعلق بإرشاك الفئات 
األكر تهميشاً - احرص/ي عىل إيجاد طرق إبداعية لضامن النجاح 

والتي  الربنامج  من  تستفيد  أن  ميكن  التي  الفئات  إىل  الوصول  يف 

ميكن أن تحول حالة استضعافها دون وصولها إىل الربنامج )أنظر/ي 

صفحة 22(. 

الخطوة 3: ترصّف/ي بشكل استباقي فيام يتعلق بكيفية ضامن 
أن يكون تصميم برنامج مراعياً للنوع االجتامعي من خالل تطبيق 

أو تضمني االقرتاحات الواردة يف قسم النوع االجتامعي يف الصفحات 

23 و 24. 

مشابهة  استباقية  تدابري  تطبيق  عىل  احرص/ي   :4 الخطوة 
الستيعاب الشباب ذوي اإلعاقة يف تصميم برنامجك )صفحة 25(.

بالعمر  الخاصة  االعتبارات  تطبيق  عىل   احرص/ي   :5 الخطوة 
ومستوى التطور )صفحة 29(.

يف  املحددة  الخطوات  تطبيق  االعتبار  بعني  خذ/ي   :6 الخطوة 
رفع  شأنها  من  التي  الرئيسية  األعامل  قسم   ،1 األدوات  مجموعة 

مستوى إرشاك الشباب يف عملية وضع الربامج( فيام يتعلق بإرشاك 

الشباب يف كل مرحلة من مراحل دورة املرشوع.
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استخدام املوارد لتحديد األولويات وتوجيه املحتوى القائم عىل الحقوق

تُعترب شبكة اإلنرتنت مورداً ممتازاً للحصول عىل املواد واملعلومات املتعلقة بحقوق األطفال واليافعني وحقوق اإلنسان بشكل عام. ومن األمثلة عىل 

املوارد التي توفر املحتوى الذي يُحتمل أن يشكل نقطة انطالق لتحفيز إجراء نقاش يتعلق بالحقوق مع اليافعني بحيث يشمل: 

https:// )لديك حقوق - ما هي هذه الحقوق؟ كُتيب الحوكمة املالمئة لألطفال املعّد للطباعة من االنرتنت )مؤسسة إنقاذ الطفل

 resourcecentre.savethechildren.net/node/4882/pdf/4882.pdf

https://www.unicef. )نارصوا حقوق األطفال: دليل املعلم الستكشاف والعمل مع األطفال من الفئة العمرية من 11 إىل 16 سنة )اليونيسف 

org/rightsite/files/standupfinal.pdf

https://www.unicef.org/rightsite/484_540. :موارد مدرجة أخرى صديقة لألطفال والشباب تتعلق مبيثاق األمم املتحدة لحقوق الطفل

htm

http://www.mawared.org/en/topics/ :قامئة املوارد العربية املتعلقة بحقوق األطفال والشباب املدرجة ضمن مجموعة املوارد العربية

child-rights?page=1

6 .

استخدم/ي األنشطة اإلبداعية للتواصل مع 

األهداف  وتحقيق  املشاركني  من  واحد  كل 

املحددة
7 .

تكون  برامج  وضع  منهجية  استخدم/ي 

موجهة نحو النتائج
8 .

صناديق  بعض  بإدارة  للشباب  اسمح/ي 

املرشوع
9 .

احرص/ي عىل متكني املبادرات التي يقودها 

الشباب واملجموعات الشبابية

املبادئ الخاصة بعملية اإلرشاك التي 

يقودها الشباب

األعامل الرئيسية
احرص/ي عل تسيري عملية تحديد األولويات . 1

التي يقودها اليافعون أو الشباب.

تحليل . 2 لتنفيذ  الشباب  اعمل/ي عىل متكني 

و/أو  االجتامعي  و/أو  املدين  اإلرشاك  فرص 

االقتصادي

احرص/ي عىل تأمني دعم األهل. 3

ملشاركة . 4 املمِكنة  العوامل  استكشف/ي 

وضمن  اليومية  األنشطة  بيئة  يف  الشباب 

السياسة الخاصة بذلك 

احرص/ي عىل دعم اليافعني والشباب األكرب . 5

سّناً لتمكينهم من لعب أدوار داعمة

3.  األعامل الرئيسية الخاصة باليافعني وعملية اإلرشاك املدين واالجتامعي واالقتصادي التي يقودها الشباب29، 30 

1=http://www.searo.who.int/entity/emergencies/documents/sea_earthquake_and_tsunami_adolescentandyouth.pdf?ua  ،2017 املفوضية النسائية لالجئات النساء واألطفال. اليافعون والشباب يف حاالت الطوارئ. تم الوصول إليها بتاريخ 3 حزيران/يونيو

/http://yerp.yacvic.org.au :2017 ملربع النص: مجلس فكتوريا لشؤون الشباب )2013(. تم الوصول إليها بتاريخ 24 متوز/يوليو 
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املنزل  يف  الشباب  قدرات  تعزيز  عىل  احرص/ي    .1

واملدرسة واملجتمع املحيل؛

األساسية 	  للمهارات  هيكلية  تنمية  فرص  توفري  عىل  احرص/ي 

املدنية  للحقوق  فهمهم  مستوى  تحسني  أجل  من  للشباب 

الفجوات  لتحليل  معهم  اعمل/ي  واالقتصادية.  واالجتامعية 

القامئة يف مهاراتهم، ومن ثم اعمل/ي عىل بناء املهارات ذات 

األولوية ملساعدتهم عىل تطوير وتنفيذ ورصد مبادرة اإلرشاك 

تنمية  تستند  أن  ويجب  واالقتصادي.  واالجتامعي  املدين 

املهارات األساسية إىل منهجيات وأدوات أثبتت نجاعتها. 

يقودها 	  التي  األولويات  تحديد  عملية  تسيري  عل  اعمل/ي 

العوامل يف حياتهم  متاماً  الشباب  يدرك  الشباب.  أو  اليافعون 

اليومية التي تشكل معيقات أمام تحقيق تطلعاتهم ويدركون 

الفرصة؛ وعالوة  أتيحت لهم  إذا  الذي يتعني عليهم تغيريه  ما 

عىل ذلك، لديهم املوارد ومبدعني ويف معظم الحاالت يتوقون 

إىل اإلسهام بأفكار لعملية صنع القرار التي تؤثر عىل املجتمعات 

التي ينشطون فيها. 

-  استخدم/ي وثائق حقوق اإلنسان أو الترشيعات أو 

السياسات الوطنية وااللتزامات الدولية املتوفرة لتحليل 

هذه  فيه  حققوا  الذي  واملدى  حقوقهم  واستكشاف 

الحقوق. 

جمع  عملية  يف  الشباب  إرشاك  عىل  احرص/ي    -

البيانات أو بحث العمل التشاريك لتحديد واستكشاف 

أولويات التغيري أو فرص املشاركة.

2.  احرص/ي عىل ضامن تنفيذ عملية إرشاك جّدية /

تجربة قيادة

توفر الفرص لليافعني الستخدام مهاراتهم التي اكتسبوها يف املدرسة 

واملنزل واملجتمع بوصفهم مشاركني وقادة يف أنشطة مجتمعية يُنظر 

إليها بعني التقدير.

توافق/ي مع املشاركني عىل األدوار التي يجدر بالشباب توليها، 	 

يتسنى  حتى  القدرات  بناء  متطلبات  مشرتك  بشكل  وحددوا 

والتي  تهمهم  التي  األنشطة  تنفيذ  الشباب  فرق  أو  للشباب 

حددوها كأولويات.

احرص/ي عىل توفري الفرص للشباب لتنفيذ أنشطة منارصة مع 	 

األطراف الرئيسية ذات العالقة والتي تشمل مساندة الشباب يف 

التخطيط لعقد اجتامعات اسرتاتيجية عىل مختلف املستويات، 

واملتواصلة  الواسعة  الخارجية  والتواصل  االتصال  لعمليات  وكذلك 

لتوضيح اآلثار اإليجابية ملشاركتهم كلام سنحت الفرصة لذلك. وميكن 

أن تركز عملية بناء القدرات عىل وضع جداول قوائم باألطراف الرئيسية 

وتحديد  الحكومة  أو  املجتمع  أو  األرسة  أدوار  وتحليل  العالقة،  ذات 

األطراف التي قد تكون مؤثرة أو متحمسة أو معارضة إلتاحة فرصة أكرب 

للشباب للمشاركة والتأثري يف عملية صنع القرار التي تؤثر عىل املجتمع 

املحيل أو املجتمع ككل. 

3.  استكشاف العوامل املَُمكّنة للمبادرات التي يقودها 

الشباب

اعمل/ي مع الشباب عىل تحديد املوارد واسرتاتيجيات التكيّف 	 

اإلرشاك  مبادرات  تنفيذ  عملية  لتسيري  العمل  وشبكات  والدعم 

املدين واالجتامعي واالقتصادي. 

اعمل/ي مع الشباب إليجاد طرقاً إبداعية للبناء عىل واالستفادة 	 

من مواطن القوة القامئة، مبا يف ذلك األعراف والتقاليد الثقافية 

والدينية واألرسية اإليجابية.

احرص/ي عىل دعم الشباب يف حشد وإدارة أموال املرشوع.	 

4.  قم/قومي بوضع آليات

عىل 	  وإرشاف  توجيه  عىل  الحصول  خاللها  من  للشباب  ميكن   

جهة  من  أنفسهم  اليافعني  بني  ومعززة  إيجابية  عالقات  شكل 

وبني اليافعني والبالغني من جهة أخرى.

وقت نرش هذه الوثيقة، كانت لجنة األمم املتحدة للمرأة تعمل 

عىل بلورة حزمة أدوات منارصة للنوع االجتامعي للشباب. 

وتتمحور حزمة األدوات هذه حول أنشطة املنارصة التي يقودها 

الشباب لتحقيق املساواة يف النوع االجتامعي ومتكني النساء 

الشابات والفتيات، وهي مورد قيّم ميكن االستعانة به، حيث ميكن 

مواءمته بسهولة من قبل الشباب لتطبيقه عىل مختلف األجندات 

والسياقات. 

لالطالع عىل الخطوات العملية الخاصة بوضع جداول قوائم 

باألطراف الرئيسية ذات العالقة واالسرتاتيجيات للتأثري يف عملية 

التحول االجتامعي، أنقر/ي  هنا
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البالغني 	  من  أو دعم  وتوجيه  بتأسيس شبكة إرشاف  قم/قومي 

الدعم  ويوفرون  املعرفة  ميتلكون  الذين  املهمتمني  واألقران 

وميكنهم توجيه واإلرشاف عىل اليافعني والشباب لقيادة وتنفيذ 

مبادرات اإلرشاك املدين واالجتامعي واالقتصادي الخاصة بهم. 

التوجيه/ املجموعة املرجعية 	  الدعم من شبكة  وبالحصول عىل 

الخاصة بهم، ميكن توجيههم يف وضع منهجية لجمع املعلومات 

من صانعي القرار، مبا يف ذلك املرشعني، أو القادة املجتمعيني، أو 

إدارات املدارس أو الجامعات أو غريها من السلطات املسؤولة 

عن صنع القرار يف القطاع املعني، ووضع قوائم جداول بالطرق 

التي  القرار  صنع  عملية  عىل  التأثري  بهدف  إلرشاكهم  املمكنة 

تتمحور حول القضية التي يختارونها.

احرص/ي عىل دعم اليافعني والشباب األكرب سّناً لتمكينهم من 	 

لعب أدوار داعمة

5.  احرص/ي عىل ضامن إدماج وتضمني الفئات املعرضة 

لخطر التهميش مثل الفتيات والالجئني واألقليات العرقية والشباب 
والشباب  اليافعني  من  وغريهم  العاملني  واألطفال  اإلعاقة  ذوي 

املستضعفني )أنظر القسم 3(.

ساند/ي اليافعني األصغر سّناً لتمكينهم من املشاركة يف الربامج 	 

وغريها من األنشطة، حيث قد يحتاج اليافعون الصغار توجيهاً 

أكرب.

احرص/ي عىل أال تطغى قضايا وأولويات املشاركني األكرب سّناً عىل 	 

قضايا وأولويات اليافعني األصغر سّناً، حيث إن هذه األجندات 

قد تتفاوت تبعاً ألعامرهم.

6.  استخدم/ي منهجية وضع برامج تكون موجهة نحو 

النتائج 

احرص/ي عىل تحديد بيانات خط أساس سليمة ومنطقية ورصد 	 

مدى التقدم املُحرز يف الوصول إىل معايري القياس بالتعاون مع 

الشباب. 

قم/قومي بتقييم النجاح الربامجي مقارنة مع مخرجات عملية 	 

اإلرشاك، وليس مقارنة مع أي النشاطات التي تم تنفيذها كأن 

نقول أنه تم تنفيذ التدريب )املردود(.

7.  احرص/ي عىل وضع آليات تقديم مالحظات تقييمية 

وتنسيق ملشاركة وتوزيع البيانات وتحسني جودة الربنامج

أمكن، 	  إن  الشباب  مجموعات  تسجيل  عملية  بدعم  قم/قومي 

املسّجلة،  املنظامت  مع  تعاون  رشاكات/عالقات  إقامة  دعم  أو 

من أجل رفع قدرتهم عىل املشاركة يف نقاشات وضع السياسات 

والوصول إىل متويل الجهات املانحة. 

خذ/ي بعني االعتبار الطرق التي ميكن من خالل توعية الشباب 	 

الشباب،  يقودها  التي  للمبادرات  املتوفر  الدعم  نوع  حول 

متواصل  بشكل  املعلومات  هذه  توفر  ضامن  عىل  واحرص/ي 

بحيث يتسنى للشباب الحصول عىل فرص التوجيه واإلرشاد كلام 

نشأت هذه الفرص. 
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أمثلة عىل برامج إرشاك اليافعني والشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

اليافعون الذين يشاركون بشكل فاعل يف الحياة االجتامعية واملدنية واالقتصادية واألكر قدرة عىل تجنب السلوكيات الخطرة وتويل مامرسة حقوقهم 

الرشعية والتغلب عىل التحّديات التي يواجهونها. تشجع اليونيسف عىل إرشاك اليافعني والشباب فيام يتعلق بالجوانب التالية:

اإلرشاك املدين

متكني الشباب من تحديد املسائل والقضايا التي تؤثر عىل سالمتهم ورفاههم أو عىل سالمة ورفاه مجتمعاتهم، وتحديد وتنفيذ 

األنشطة التي تتصدى لهذه املسائل.

بناء القدرات واملبادرات التي يقودها اليافعون والشباب: يعمل اليافعون والشباب عىل تطوير وتعزيز مهارات حياتية حيوية مثل القيادة 
والتخطيط والعمل الجامعي وحّل املشاكل واإلرشاك املجتمعي والتواصل.  يتمرّن الشباب عىل املهارات املكتسبة ويطورون وينفذون ويقودون مبادرات يف 

املجاالت االجتامعية واملدنية والسياسية للتصّدي للقضايا ذات األهمية بالنسبة للشباب.

التأثري يف القرارات عىل املستويني املحيل والوطني: توفر اليونيسف منصات ومنابر ميكن لليافعني والشباب من خاللها تشارك نتائجهم ووجهات 
نظرهم فيام بينهم، والتفاعل مع املجتمع املحيل وصانعي السياسات مام يتيح لهم التأثري يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم وبالتايل إيصال صوتهم.

املامرسات املثىل والواعدة 

األردن: يف مبادرة “املدن الصديقة للطفل” التي تنفذها أمانة عاّمن الكربى، يتم التعبري عن حقوق األطفال يف السياسات والقوانني والربامج وامليزانيات. 
وتؤخذ أصوات الشباب وآراؤهم بعني االعتبار من خالل املجالس البلدية من األطفال، مام يتيح لهم التفاعل مع دوائر صنع القرار والتأثري يف عمليات صنع 

القرار. 

فلسطني: من خالل املبادرات التي يقودها اليافعون والشباب يف الضفة الغربية، تتيح مؤسسة الرؤية الفلسطينية للشباب مامرسة املواطنة الفاعلة واملشاركة 
 www.youtube.com/watch?v=l7TBm2WA38w  :يف عمليات صنع القرار عىل املستوى املحيل

 وقد عملت مؤسسة معاً يف غزة عىل بناء قدرات املنظامت القامئة عىل املجتمع وعىل تسيري أكر من 110 مبادرات يقودها اليافعون والشباب تغطي كافة 

htm.10187_www.unicef.org/oPt/real_lives  :الجوانب التي تهمهم

اإلرشاك االجتامعي

رفع مستوى االنسجام االجتامعي يف املجتمع والحّد من العنف والسلوكيات الخطرة

تحقيق االنسجام االجتامعي وبناء السالم: يتم إرشاك اليافعني والشباب يف تسيري الحوار وتعزيز القدرات ذات العالقة للحيلولة دون حدوث حاالت 
التوتر، والحّد من األثر الناتج عن تحّول حاالت التوتر إىل عنف أو دعم أنشطة التعايف عندما يتم تقديم املعونات يف حاالت التوتر. 

وميكن أن تشمل املبادرات أنشطة تعزز من االنسجام االجتامعي والسالم والتجانس من خالل:

الفعاليات الثقافية والرياضية. 	 

الحوار املجتمعي الذي يقوده الشباب. 	 

العمل التطوعي. 	 

تطوير القدرات يف مجال الوساطة والتخفيف من النزاع. 	 

إن من شأن تشجيع االنسجام االجتامعي لتجسيد عالقات تفاعل اجتامعية سلمية وداعمة أن يحّد من أشكال التجزئة واإلقصاء والتشتت االجتامعي التي ميكن 

أن تتحول إىل ظواهر عنف.
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املامرسات املثىل والواعدة 

سوريا: تساعد مبادرة الرياضة من أجل التنمية الشباب عىل تعزيز صمودهم:

http://childrenofsyria.info/20/10/2015/away-from-war-sports-bringing-hope-again-to-re-engage-syrian-children-

with-their-childhood/

وتساعد مبادرة املرسح الشبايب عىل تعزيز املجتمع السلمي: 

 http://childrenofsyria.info/12/08/2015/striving-for-peace-in-syria-one-play-at-the-time/  

فلسطني: مبادرة االنسجام االجتامعي يف غزة التي تم تنفيذها من خالل مؤسسة معاً

www.youtube.com/watch?v=5s1Wbq89xSk 

األردن: تساعد املبادرات الرياضية والفنية التي تنفذها مؤسسة أجيال السالم عىل التخفيف من حّدة التوترات بني املجتمعات املحلية 

والالجئني من خالل إرشاكهم معاً بشكل فاعل

 www.generationsforpeace.org/en/

املامرسات املثىل والواعدة اإلرشاك االقتصادي
رفع مستوى جاهزية الشباب واليافعني لالنخراط يف سوق العمل والوظائف إتاحة الفرص أمام الشباب لتحقيق التمكني الذايت 

االقتصادي.

ريادة األعامل: إيجاد منتديات للشباب ميكنهم من خاللها بلورة أفكارهم ومبادراتهم وفرصهم وتطبيقها عىل أرض الواقع لخلق قيمة اقتصادية أو اجتامعية 
لهم كأفراد، وألقرانهم وملجتمعاتهم.

 التمويل التأسييس: توفري متويل تأسييس لدعم مشاريع ريادة األعامل التجارية التي يقودها الشباب واملبادرات الجامعية، مع توفري التوجيه واإلرشاف لها يف 

جميع مراحل العملية.

املامرسات املثىل والواعدة 

األردن: خالل املخيامت التدريبية التي نظمتها مؤسسة أويسس 500، تلقى الشباب التدريب عىل مهارات القيادة واملهارات الحياتية مثل مهارات 
www.unicef.org/jordan/  :حّل املشاكل، والتفكري الناقد، والعمل الجامعي، واملشاركة املدنية؛ ويتم دعمهم يف تأسيس مشاريع تفيد مجتمعاتهم

 htm.10979_media

فلسطني: من خالل مؤسسة إنجاز فلسطني، شارك الشباب يف ورش عمل حول مواضيع مثل “القيادة” و”كيف أكون قيادياً” و”أنا صاحب مرشوعي” 
و”أخالقيات العمل التجاري” واكتسبوا معرفة معمقة حول تعقيدات وفوائد ريادة األعامل والعمل التجاري يف ظل اقتصاد السوق املستقل الذي نشهده اليوم. 

 pdf.2016_www.unicef.org/oPt/Story_-_Japan_-_Awarta_-_Entrepreneurship_Injaz_-_March

وسريكز “برنامج بناء الجسور” )سيتم تنفيذه قريباً( عىل طلبة املرحلة الثانوية الفلسطينيني املهمشني وإعدادهم للمرحلة االنتقالية ملا بعد مرحلة التعليم 

الثانوي. وسوف يتم رفدهم باملهارات ذات الصلة، واالستفادة من الفرص املتنامية لريادة األعامل واملنح التدريبية والتوجيه املهني.

املغرب: من خالل مؤسسة إنجاز املغرب، تعلّم الشباب كيفية تطوير وتنفيذ خطط أعامل تجارية تنطوي عىل مكونات مثل جمع التمويل والتسويق 
والتواصل واإلنتاج، وكذلك حول كيفية مرشوع تجاري مبتدئ وبدء عملية اإلنتاج. وقد تم تنظيم مسابقة تم من خاللها تكريم أفضل األفكار/مناذج ريادة 

األعامل.

سوريا: سيعمل برنامج “جسور” )سيتم تنفيذه قريباً( عىل رفد الشباب بالتعليم القائم عىل املهارات الحياتية والتدريب املهني والفني، وتوفري الدعم الفني 
واملايل لهم لقيادة مبادرات ريادة األعامل التجارية.
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http://childrenofsyria.info/2015/10/20/away-from-war-sports-bringing-hope-again-to-re-engage-syrian-children-with-their-childhood/
http://childrenofsyria.info/2015/10/20/away-from-war-sports-bringing-hope-again-to-re-engage-syrian-children-with-their-childhood/
http://childrenofsyria.info/2015/08/12/striving-for-peace-in-syria-one-play-at-the-time/
http://www.youtube.com/watch?v=5s1Wbq89xS
http://www.youtube.com/watch?v=5s1Wbq89xS
http://www.generationsforpeace.org/en/


اإلرشاك الرقمي والتشبيك

إتاحة الوصول إىل املنابر الرقمية، حيث ميكن لليافعني والشباب مناقشة القضايا والحلول، وتوجيه بعضهم البعض، وتعلّم إيجاد الحلول اإليجابية 

للمشاكل التي تؤثر عىل حياتهم.

املامرسات املثىل والواعدة 

األردن: تطبيق “جيل 962” هو عبارة شبكة رقمية تعزز مهارات املشاركة املدنية للشباب، وتربطهم مع صانعي القرارات عىل املستويني املحيل والوطني:

  www.jeel962.org/ 

 يوفر مرشوع “مختربات االبتكار االجتامعي” للشباب التدريب عىل املهارات، والوصول إىل املعلومات والتكنولوجيا، والفرص التي تتيح لهم املشاركة اإليجابية يف مجتمعاتهم 
املحلية.

 www.unicef.org/jordan/media_10811.htm 

فلسطني: فريق “متطوعو فلسطني” هو عبارة عن منرب يجمع بني املتطوعني حيث ميكن من خالله للمنظامت غري الحكومية اإلعالن عن الفرص التطوعية وميكن للمتطوعني 
من خالله أن يجدوا الفرصة املناسبة لهم الستغالل مواهبهم ووقتهم فيها.

  palestinevolunteers.org/ 

لبنان: تعزز ورش عمل االبتكار التي يتم عقدها مع الشباب السوري واللبناين من االنسجام االجتامعي ومتّكن الشباب:
 www.youtube.com/watch?v=TmmAu1hp1rw 

http://www.jeel962.org
http://www.unicef.org/jordan/media_10811.htm 
http://palestinevolunteers.org/
http://www.youtube.com/watch?v=TmmAu1hp1rw 
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4.  األدوات والتقنيات املستخدمة للرصد

1. 4 قياس مشاركة اليافعني والشباب يف عملية وضع 

الربامج

للشباب يف وضع  املنهجية  املشاركة  قياس  إحدى طرق  تنطوي 

الربامج )YPPP( عىل تقييم مستوى املشاركة، عىل النحو املبنّي 

يف مجموعة األدوات 1، قسم  أدوات وتقنيات الرصد. 

املنهجية  املشاركة  قياس  مراحل  أو  مستويات  تصنيف  وميكن 

للشباب يف وضع الربامج عىل النحو التايل:

املعلومات: يكون الشباب فقط متلقني للمعلومات، وال يتم . 1

اإلصغاء إليهم ظاهرياً

التشاور: يتم التشاور مع الشباب يف أمور محددة فقط و/. 2

أو حول مسائل ذات أهمية ثانوية بالنسبة للشباب.

منهجي . 3 بشكل  الشباب  مع/إرشاك  التشاور  يتم  التأثري: 

وتؤخذ آراؤهم عىل محمل الجّد

مشرتكة . 4 سيطرة  والبالغني  للشباب  يكون  الرشاكات:  إقامة 

عىل معظم املكونات األساسية للربنامج

التمكني: يكون للشباب سيطرة كاملة وقد يطلبون مساعدة . 5

البالغني لهم إذا لزم األمر. 

الستكشاف واستخدام أدوات القياس لهذا الغرض املحدد، يرجى 

الرجوع إىل الرابط.

من  متنوعة  مجموعة  فيها  مبا  اإلضافية،  األدوات  عىل  لالطالع 

أو  رصد  عملية  يف  استخدامها  ميكن  التي  اإلبداعية  التامرين 

“حقيبة  أيضاً  أنظر  والشباب،  واليافعني  األطفال  تقييم مشاركة 

اليونيسف  أعدتها  التي  األطفال”  أدوات لرصد وتقييم مشاركة 

ورشكاؤها: 

https://www.unicef.org/adolescence/files/ME_

toolkit_booklet_4-2014.pdfذ

2. 4 قياس عملية إرشاك اليافعني والشباب

حيثام كان ذلك مالمئاً، ميكن أن تشمل قطاعات التعليم والحامية 

مدى  لقياس  مؤرشاً  املثال،  سبيل  عىل  العيش،  وُسبل  والصحة 

وتندرج  الشباب.  إرشاك  أجل  من  الفرص  لهذه  القطاع  توفري 

لليونيسف ملنطقة الرشق األوسط  اإلقليمي  املكتب  اسرتاتيجية 

الرابع:  الهدف  تحت  اليافعني  وإرشاك  لتمكني  أفريقيا  وشامل 

لكل طفل فرصة عادلة يف الحياة، وتقدم مثاالً واحداً عىل كيفية 

قياس عملية إرشاك الشباب.

 - اإلنصاف  الرابع:  الهدف  تركيز  ملجال  االسراتيجية  األولوية   

لكل طفل فرصة عادلة يف الحياة

مجال النتيجة: متكني وإرشاك اليافعني

النتيجة: تطوير قدرات اليافعني والشباب مبا ميكنهم من االنتقال إىل مرحلة 

سّن الرشد بنجاح وأن يتم متكينهم كعوامل تغيري لإلسهام يف إيجاد مجتمع 

أكر تسامحاً ودمجاً.

االنسجام 	  مبادرات  يقودون  أو  يف  يشاركون  الذين  اليافعني  عدد 

الذايت  األعامل/التوظيف  ريادة  أو  املدين  اإلرشاك  أو  االجتامعي 

)الغاية: زيادة عدد اليافعني املشاركني يف املبادرات(

عدد الشباب غري الفاعلني )الغاية: انخفاض عدد الشباب املندرجني 	 

ضمن فئة الشباب غري الحاصلني عىل وظائف أو تعليم أو تدريب(

خلق حراك نحو مجتمع أكر تسامحاً ودمجاً	 
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2. 4 نظام رصد عملية اإلرشاك31

 لقد تم تطوير نظام رصد عملية اإلرشاك لقياس مدى إرشاك اليافعني من خالل تتبع أربعة جوانب من برنامج التنمية اإليجابية لليافعني ضمن نظرية 

التغيري: 

لقد تم وضع نظام رصد عملية اإلرشاك من أجل تتبع أربعة مجاالت: 

نطاق تغطية الربنامج

هل نصل إىل فئات 

الشباب األكر عرضة 

لالستضعاف؟

من خالل استخدام مناذج 

التسجيل، ميكن لنظام الرصد 

والتقييم املساعدة يف استحداث 

بيانات حول عدد وخلفيات 

الشباب الذين تصلهم الجهات 

املنفذة الرشيكة مع اليونيسف.

وتحدد النتائج العدد النهايئ 

للمشاركني وتصنفهم حسب 

العمر والجنس، وتتيح إجراء 

تحليل من خالل مختلف 

وضعيات االستضعاف )عىل 

سبيل املثال، املوقع الجغرايف، 

العمل املتعلق بالحامية، 

اإلعاقات؛ التعليم - خارج 

املدرسة، الوضع االقتصادي(

توقيت القياس

بداية الربنامج

يهدف نظام الرصد 

والتقييم إىل تقييم جودة 

تقديم خدمات الربنامج 

حسب مختلف الفئات:

يهدف نظام الرصد والتقييم إىل 

تقييم جودة تقديم خدمات 

الربنامج حسب مختلف الفئات:

البينات التي يُسهم بها فئات 

الشباب املستفيدة تعرب عن 

القيمة التي يضيفها تدريب بناء 

القدرات )مفاهيم فردية(

يسهم الرشكاء يف البينات التي 

يتم إدخالها ضمن الربنامج 

لتقييم إذا ما تم التنفيذ كام هو 

مخطط له.

يرشف مسؤولو االتصال 

والتنسيق لدى اليونيسف 

عىل متسوى املكاتب الُقطرية 

عىل التقدم املحرز والتنفيذن، 

ويضيفون مالحظاتهم امليدانية 

حول جودة برنامج التنفيذ.

الوضع االقتصادي(.

توقيت القياس
بداية ونهاية الربنامج.

هل يطبّق الشباب 

املعارف التي يكتسبونها 

عىل أرض الواقع؟ 

يساعد نظام الرصد والتقييم 

عىل تتبع كيفية استخدام 

الشباب لتدريب بناء القدرات 

لوضع وقيادة مبادرات اإلرشاك 

املجتمتعي واملدين واالقتصادي 

التي تتصدى للمشاكل التي 

تواجههم أو تواجه مجتمعاتهم 

املحلية. يساعد نظام الرصد 

والتقييم يف قياس مدى إسهام 

عملية إرشاك اليافعني والشباب 

عىل املستوى املجتمعي.

أمثلة عىل املؤرشات التي يتم 

تتبعها: نطاق التغطية، نوع 

املبادرات، النتائج التي يتم 

تحقيقها من خالل املبادرة، 

مستوى االستداة، املوارد التي تم 

حشدها.

توقيت القياس 

يف منتصف ونهاية 

الربنامج 

هل يغرّي الشباب من 

سلوكهم؟ 

تعمل اليونيسف عىل قياس 

عملية إرشاك اليافعني قبل 

وبعد تنفيذ املشاريع من خالل 

نهج اإلجراءات الخمسة، وهي: 

التعاون )العمل الجامعي(، 

التواصل، االهتامم )التسامح(، 

التواصل )مع املجتمع والعائلة/

حّس االنتامء(، والثقة، وجميعها 

تفيض إىل متكني الشباب من 

اإلسهام يف بناء مجتمعاتهم 

املحلية. ويتم استحداث هذه 

األدلة حول التغرّي يف السلوك 

بشكل مبارش وغري مبارش 

من خالل القياسات التي يتم 

استخالصها من أفراد املجتمع 

املحيل، ويقرتن ذلك مع تنفيذ 

تقييم حول مدى صلة وأهمية 

هذا الربنامج بالنسبة للشباب.

توقيت القياس

بداية ونهاية الربنامج 

التعلّم التجريبي التغرّي يف السلوك جودة الربنامج

31 لقــد تــم وضــع نظــام رصــد عمليــة إرشاك اليافعــني والشــباب مــن قبــل قســم تنميــة ومشــاركة اليافعــني وفــريوس نقــص املناعــة البرشيــة املكتســبة يف املكتــب اإلقليمــي لليونيســف ملنطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا بالرشاكــة مــع الفــرق الُقطريــة لليونيســف، والــرشكاء واليافعــني والشــباب 

من فلسطني واألردن وسوريا. )منذ عام 2015- ومتواصل حتى اآلن(. 

47



PART TW  TOOLS

تنطوي عملية رصد األنشطة عىل عملية جمع بيانات كمية ونوعية، باستخدام االستبيانات املبسطة عىل االنرتنت. وهذا يتيح لألطراف الرئيسية ذات 

العالقة بلورة فهم أعمق حول عملية تنفيذ املرشوع، وتحديد مواطن القوة والضعف، والتعلّم من النجاحات والتحّديات وتحمل املسؤولية تجاه نتائج 

األداء الربامجي. وبالقيام بهذا، ميكن لطاقم الربنامج اتخاذ قرارات مستنرية لتحسني الربنامج املتواصل وتحسني عملية بلورة الربامج املستقبلية.

ملزيد من املعلومات حول إطار العمل، أنقر/ي هنا.

https://drive.google.com/file/d/1wITTRly2nd7z1mlpG5GfFCgpLV0-4RgZ/view
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5.  املخاطر والتحّديات وكيفية التغلب عليها

عدم اإليذاء ومراعاة النزاعات : 	 

غري  سلبية  تبعات  أية  عىل  اشتاملها  عدم  لضامن  التدخالت  تدقيق  يجب 

مقصودة، ومن أجل ضامن أنها ال تعرض املشاركني أو أفراد املجتمع اآلخرين 

للرضر، وأنها ال تفاقم أكر من حاالت االنقسام القامئة ضمن وبني املجتمعات 

املحلية. واألهم من ذلك، ووفقاً ملبادئ إسفري، يجب أن تتأكد املنظامت مام إذا 

كانت التدخالت املقرتحة تؤدي إىل التمييز ضد أية فئة أو أن يُفهم منها أنها 

تؤدي إىل ذلك، وإذا ما كانت تفيض إىل حامية حقوق األشخاص الذين تعرضوا 

للتهميش أو التمييز، و، إذا كان األمر كذلك، إذا ما كانت تأخذ بعني  تاريخياً 

االعتبار آثار العالقات الشعبية املتداخلة. وهذا يتطلب إجراء تحليل ومقارنة 

حذرة، حيث إنه عىل املنظامت تجنب أن تصبح متورطة يف مامرسات متييزية 

املعتقدات  تغيري  إىل  التدخالت  تسعى  أن  يجب  ذاته،  الوقت  ويف  وإقصائية. 

الثقافية واألعراف االجتامعية ومامرسات الدولة التي تقلل من أهمية حقوق 

بفوائد  والتمتع  الكاملة  باملشاركة  لهم  بالسامح  املهمشني  والشباب  اليافعني 

تدخالت اإلرشاك املدين واالجتامعي واالقتصادي.

حامية الطفل:	 

األهمية  من  أنه  إال  والشباب،  لليافعني  مصممة  هذه  األدوات  حقيبة  أن  مع 

أطفاالً  يعتربون  سنة   18 سّن  دون  ممن هم  اليافعني  أن  االعتبار  بعني  األخذ 

القطاعات، مسؤولية ضامن أن تكون  املنظامت، يف كافة  أيضاً. تتحمل جميع 

طواقم عملها، ورشكائها، وعملياتها، وبرامجها ال تؤذي األطفال أو تعرض األطفال 

املخاطر  األطفال من  لإليذاء واالضطهاد. وهذا يشمل حامية  التعرض  ملخاطر 

االستغالل  أو  العاطفي  أو  الجنيس  أو  الجسدي  العنف  فيها  مبا  والتهديدات، 

التدريب عىل  الطواقم والجهات الرشيكة  أو االضطهاد. يجب أن تتلقى كافة 

العقوبات،  وماهية  املحظورة،  والترصفات  األعامل  ومعرفة  األطفال  حامية 

وكيفية اإلبالغ عن أية مخاوف ومن يتم إبالغه بها. كام يجب عىل املجتمعات 

املحلية التي يتم تنفيذ املشاريع فيها أن تكون عىل دراية بسياسة حامية الطفل، 

وكيفية اإلبالغ عن أية مخاوف حيالها ومن هي الجهة التي يبلغونها بذلك، مبا 

يف ذلك الطرق الرسيّة لإلبالغ.

االستغالل واالضطهاد الجنيس: 	 

واالجتامعي  املدين  اإلرشاك  تدخالت  يف  املشاركة  املجتمع  أفراد  يفهم  قد 

واالقتصادي عىل أن هذه املشاركة تعود بفوائد جّمة، ويعتربون أن املنظامت 

املنفذة لها تتمتع بصالحية متكينهم أو حرمانهم من الوصول إىل هذه األنشطة. 

وهذا يتيح الفرصة أمام املنظامت ورشكائها الستغالل اليافعني والشباب جنسياً، 

ولذا، يجب عىل  باملشاركة.  يرغبون  الذين  والفتيان،  والفتيات  النساء  وخاصة 

واالضطهاد  االستغالل  مبنع  املتعلقة  املتحدة  األمم  بسياسة  التقيّد  املنظامت 

الجنيس، وضامن تطبيق آليات إبالغ واضحة ومعروفة لطاقم العمل والرشكاء 

6.  أمثلة عىل املامرسات الواعدة عدم اإليذاء ومراعاة  33

داخل  والشباب  اليافعني  إىل  الوصول  تقرير  من  املأخوذة  التوصيات  بني  من 

سوريا: تقرير تخطيط برامج العمل اإلنساين لعام 2016  هو عبارة عن وسيلة 

لنرش املعرفة حول الشباب بشكل أوسع، مبا يف ذلك أمثلة عىل التدخالت الفعالة 

الناجحة يف السياق املحيل.

 	)Y-PEER( شبكة تثقيف األقران الشباب

يف عام 2002، اضطلع صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( بقيادة شبكة 

تثقيف األقران الشباب املكونة من املنظامت واملؤسسات34.  هي مبادرة تثقيف 

من الشباب -للشباب. تتكون هذه الشبكة، اآلخذة يف التوسع بشكل متواصل، 

من شباب من منطقة رشق أوروبا ووسط آسيا والرشق األوسط وشامل أفريقيا 

ورشق أفريقيا. وقد تم تصميم شبكات تثقيف األقران الشباب الُقطرية من قبل 

وألجل الشباب.

ومنوذجياً، يصبح الشباب منخرطني يف شبكة تثقيف األقران الشباب من خالل 

منظمة غري حكومية محلية تعمل مع الشباب يف مجال الصحة اإلنجابية، مثالً 

أو نشاط منارصة. ويف ذلك  إلكرتونية  أو ندوة  املشاركة يف تدريب  من خالل 

الوقت، يعتربون “عضواً” فيها. وميكن أن يصبح األفراد مثّقفني )أقران( من خالل 

املشاركة يف فعالية تدريب )إقليمي( املدربني. وعىل املستوى الوطني، وحسب 

الدولة، ميكن أن تصل شبكة تثقيف األقران الشباب إىل 50 أو 100 ُمثّقف.

يبدو أن شبكة تثقيف األقران الشباب، كشبكة يقودها الشباب، تبيل بالًء حسناً 

خالل  االسرتاتيجية  املسائل  مناقشة  ويتم  البالغني.  من  كبري  تدخل  أي  دون 

االجتامعات السنوية التي يعقدها املجلس االستشاري العاملي. ويعترب املجلس 

املتحدة  األمم  صندوق  زال  ما  لكن  القرارات،  التخاذ  الرئيسية  الهيئة  عملياً 

للسكان يلعب دور “املظلة الرئيسية” للشبكة والجهة املانحة الرئيسية والداعم 

تثقيف  شبكة  مؤسسة  تأسيس  ويعترب  الشبكة.  لهذا  املؤثر  والرشيك  الرئييس 

وأفراد املجتمع.

 إدراة التوقعات: 	 

يجب  باملنظامت،  املجتمع  ثقة  زعزعة  وبالتايل  التوقعات  سقف  رفع  لتجنب 

اليافعني والشباب حيال نطاق التدخالت  عىل املنظامت أن تكون واضحة مع 

املقرتحة، مبا يف ذلك معيقات املوارد املالية واملادية، واألطر الزمينة، واملخرجات 

املتوقعة. ويجب أن تكون املخرجات املتوقعة واقعية، ويجب تحديدها ليس 

فقط وفقاً السرتاتيجيات املنظمة وسياساتها وموازناته، بل أيضاً وفقاً الحتياجات 

أن  ويجب  املشاركني.  والشباب  اليافعني  نظر  ووجهات  وقدرات  واهتاممات 

الذي سيحصلون عليه،  الدعم  نوع  )أ(  املشاركني فهم راسخ حول  لدى  يكون 

وبأي شكل، وإىل متى، وممن، و)ب( ما الذي ميكنهم توقع تحقيقه عىل أرض 

الواقع يف ظل املوارد املخصصة وضمن اإلطار الزمني املحدد.

32 مرشوع إسفري، دليل مرشوع إسفري: ميثاق العمل اإلنساين واملعايري الدنيا يف االستجابة للكوارث، 2011، 2011، متوفر عىل: ، تم الوصول إليه بتاريخ 5 متوز/يوليو 2017.

33 دي كورت، جريارلد، مسودة جدول قوائم مشاركة اليافعني والشباب يف وضع الربامج )منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا(، سيتم نرشها يف عام 2017

34 استناداً إىل الوصف الوارد يف “معايري مشاريع تثقيف األقران”، وهي جزء من حقيبة أدوات تثقيف األقران )صندوق األمم املتحدة للسكان، 2006(، متوفر عىل: 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/jahia-publications/documents/publications/2006/ypeer_standardsbook.pdf
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استناداً إلى الوصف الوارد في “معايير مشاريع تثقيف الأقران”، وهي جزء من حقيبة أدوات تثقيف الأقران (صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2006)، متوفر على: http://www.unfpa.org/sites/default/files/jahia-publications/documents/publications/2006/ypeer_standardsbook.pdf


PART TWOO | TOOLS

األقران الشباب مؤخراً خطوة أخرى نحو أن تصبح الشبكة مستقلة متاماً عن صندوق 

األمم املتحدة للسكان. وميكن اعتبار هذه املرحلة القادمة عىل أنها املرحلة األخرية 

نحو متكني الشباب )من “الرشاكة” إىل “الحشد الذايت”(. 

وتعترب مؤسسة شبكة تثقيف الشباب مثاالً نادراً عىل املنظمة التي يقودها الشباب 

منذ اوىل بداياتها؛ فقد تشكلت كمنظمة يقودها الشباب من األساس، وليس يف مراحل 

الحقة من تأسيسها. وقد تم برامج املشاركة الشبابية ضمن دستورالشبكة. 

لليافعني 	  صديقة  ساحات  االجتامعي:  لإلرشاك  حالة  دراسة 

للشباب الفلسطيني يف الرشق األوسط،  2014-2004

عىل هامش مرشوع يضم أربع دول تم تنفيذه لصالح الشباب الفلسطيني، ساعدت 

اليونيسف عىل إقامة ساحات صديقة لليافعني ضمن املراكز الشبابية واملنظامت غري 

الحكومية واألندية الرياضية واملراكز التي تديرها املنظامت القامئة عىل املجتمع.  هذه 

لحقوق  املتحدة  األمم  ميثاق  عليه  ينص  الذي  املشاركة  حق  إىل  استناداً  الساحات، 

الطفل، توفر بيئة آمنة للشباب )وبشكل رئييس للفئة العمرية من 10 إىل 18 سنة( 

عالجياً  تثقيفاً  توفر  وهي  بينهم.   االجتامعي  التعارف  وتحقيق  األقران  بني  للجمع 

والتعلم  العنيفة(،  غري  النزاعات  تسوية  ذلك  يف  )مبا  الحياتية  املهارات  عىل  وتدريباً 

التفاعيل، والربامج الرتفيهية )الدراما، واملرسح، والفنون، والرياضة( وأبحاث عمل. وقد 

يقودها  مبادرات  تنفيذ  مع  األنشطة،  وتنفيذ  تخطيط  عملية  يف  الشباب  إرشاك  تم 

واملسائل  حقوقهم  حول  الوعي  ونرش  املحيطة  بيئتهم  تحسني  عىل  تركز  اليافعون 

التي تهمهم. وقد بُذلت جهود خاصة إلرشاك الفتيات واليافعني املعرضني للمخاطر. 

وقد تم تحقيق مشاركة منصفة ومتساوية للفتيات اليافعات من خالل الوصول إىل 

مسريات  وتوظيف  والفتيات،  الفتيان  ألنشطة  مختلفة  زمنية  جداول  ووضع  األهل، 

إناث واستحداث عملية وضع برامج مصممة خصيصاً مبا يصب يف مصلحة الفتيات. 

وأفاد حوايل 90% من الشباب الذين تم إجراء مقابالت معهم أنهم شعروا بثقة أكرب 

والتوجه. وقال  باألمل  أكرب  املدرسة واألقران واألرسة، وكذلك بشعور  التعامل مع  يف 

إيجابية  إسهامات  يقدمون  العمل  أبحاث  يقودون  الذين  الشباب  إن  املجتمع  أفراد 

ويسهمون يف تحسني مجتمعاتهم. 

وقد تم استخدام منوذج املساحات الصديقة لليافعني يف دولة فلسطني يف عام 2004، 

انطالقاً من خربة امتدت عىل مدار عرش سنوات، تم وضع معايري دنيا تتعلق بالبناء 

واملرافق والربامج واألنشطة واملوارد البرشية وإدارة املراكز، وهي معايري تشرتط إرشاك 

الشباب.  واستطاع ما مجموعه 149,348 شاباً وشابة من الساحات الصديقة لليافعني 

وتلقوا تدريباً عىل املهارات الحياتية األساسية يف دولة فلسطني ويف مخيامت الالجئني 

الفلسطينيني يف األردن ولبنان والجمهورية العربية السورية.

دراسة حالة حول اإلرشاك االجتامعي: تعزيز صمود الشباب يف 	 

غرب دارفور، السودان، 2005

 )Y2Y( للشباب الشباب  نهج  السودان  الكندية يف  الحرب  استخدمت منظمة طفل 

الشباب  تنمية  يف  سنة   30 و   15 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  الشباب  يشارك  حيث 

الوصول  لضامن  خاصة  جهود  بُذلت  وقد  املهنية.  املهارات  عىل  وتدريبهم  وتثقيهم 

إىل املوارد والفرص من قبل جميع األطفال، مبا فيهم النساء واألطفال ذوي األوضاع 

األهل  أو  اإلعاقة  ذوي  واألطفال  اليتامى،  واألطفال  املتدنية،  االقتصادية  االجتامعية 

ذوي اإلعاقة.  و تم تقيّد الربنامج بنهج “عدم اإليذاء”. 

ویتعلم الشباب کیفیة تصمیم وتنفیذ وإدارة مشاریع التنمية املجتمعية والشبابية، 

حیث تحصل الفرق عىل منح صغیرة لتنفیذ املشاریع التي تعزز السالم والثقة داخل 

مجتمعاتھم املحلية. كام يقوم الشباب بتدريب بعضهم البعض: يتلقون التدريب عىل 

قضايا تشمل العنف القائم عىل النوع االجتامعي، والحامية، والصحة اإلنجابية، وإدارة 

النزاعات والوقاية منها، وبناء السالم، كام يقومون بدورهم بتدريب شباب آخرين عىل 

املواضيع ذاتها.  وميكن لألشخاص النازحني داخلياً غري امللتحقني باملدرسة، والشباب 

الرحل والعاملني أن يلتحقوا بدروس مسار التتبع الرسيع بهدف إعادتهم إىل النظام 

الدرايس النظامي، ويتم توفري دورات مهنية حتى يتمكن الشباب من اكتساب دخل 

مستدام. وهذا يشمل دعم تنمية املشاريع املبتدئة واألعامل التجارية. ومن الركائز 

الرئيسية للربنامج رضورة وجود مراكز شبابية وتنفيذ برامج ترفيهية. كام يتم إرشاك 

الشباب يف عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم املتواصل للربنامج.

الثقافية  األعراف  واحرتام  املرن،  نهجه  هو  الربنامج  نجاح  تعزز  التي  الجوانب  ومن 

مبا  التخطيط  وأنشطة  السلطة،  وهيكليات  الذكور،  )هيمنة  معها  والتكيف  املحلية 

والقيادات  املحلية،  املعرفة  والعمل من خالل  والزراعة(،  الحصاد  مواسم  مع  يتالءم 

املحلية واألهل، وإجراء تغيريات تدريجية . 

ملزيد من املعلومات:

https://goodpracticessite.files.wordpress. 

com/2016/03/1-good-practices_compressed1.pdf

دراسة حالة حول اإلرشاك االقتصادي: برنامج استحداث وظائف 	 

للشباب يف مرص، 2013-2012

عىل هامش مبادرة متعددة الدول  تم تنفيذها للتصدي ملعدالت البطالة املرتفعة بني 

الشباب يف الدول العربية التي متر مبرحلة انتقالية، عقد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

رشاكة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مرص. ومن أجل التوفيق بشكل 

أفضل بني املهارات املطلوبة يف القطاع الخاص وزيادة قابلية التوظيف بني الشباب، 

عمل الربنامج عىل رفد الشباب ضمن الفئة العمرية من 18 إىل 35 سنة بالتدريب 

ملزيد من املعلومات:

https://goodpracticessite.files.wordpress. 

com/2016/03/afs_unicef.pdf
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•	دراسة حالة حول الإشراك الاجتماعي: تعزيز صمود الشباب في غرب دارفور، السودان، 2005استخدمت منظمة طفل الحرب الكندية في السودان نهج الشباب للشباب (Y2Y) حيث يشارك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 سنة في تنمية الشباب وتثقيهم وتدريبهم على المهارات المهنية. وقد بُذلت جهود خاصة لضمان الوصول إلى الموارد والفرص من قبل جميع الأطفال، بما فيهم النساء والأطفال ذوي الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتدنية، والأطفال اليتامى، والأطفال ذوي الإعاقة أو الأهل ذوي الإعاقة.  و تم تقيّد البرنامج بنهج “عدم الإيذاء”. ویتعلم الشباب کیفیة تصمیم وتنفیذ وإدارة مشاریع التنمية المجتمعية والشبابية، حیث تحصل الفرق على منح صغیرة لتنفیذ المشاریع التي تعزز السلام والثقة داخل مجتمعاتھم المحلية. كما يقوم الشباب بتدريب بعضهم البعض: يتلقون التدريب على قضايا تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحماية، والصحة الإنجابية، وإدارة النزاعات والوقاية منها، وبناء السلام، كما يقومون بدورهم بتدريب شباب آخرين على المواضيع ذاتها.  ويمكن للأشخاص النازحين داخلياً غير الملتحقين بالمدرسة، والشباب الرحل والعاملين أن يلتحقوا بدروس مسار التتبع السريع بهدف إعادتهم إلى النظام الدراسي النظامي، ويتم توفير دورات مهنية حتى يتمكن الشباب من اكتساب دخل مستدام. وهذا يشمل دعم تنمية المشاريع المبتدئة والأعمال التجارية. ومن الركائز الرئيسية للبرنامج ضرورة وجود مراكز شبابية وتنفيذ برامج ترفيهية. كما يتم إشراك الشباب في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم المتواصل للبرنامج.ومن الجوانب التي تعزز نجاح البرنامج هو نهجه المرن، واحترام الأعراف الثقافية المحلية والتكيف معها (هيمنة الذكور، وهيكليات السلطة، وأنشطة التخطيط بما يتلاءم مع مواسم الحصاد والزراعة)، والعمل من خلال المعرفة المحلية، والقيادات المحلية والأهل، وإجراء تغييرات تدريجية . لمزيد من المعلومات: https://goodpracticessite.files.wordpress.com/2016/03/1-good-practices_compressed1.pdf
•	دراسة حالة حول الإشراك الاجتماعي: تعزيز صمود الشباب في غرب دارفور، السودان، 2005استخدمت منظمة طفل الحرب الكندية في السودان نهج الشباب للشباب (Y2Y) حيث يشارك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 سنة في تنمية الشباب وتثقيهم وتدريبهم على المهارات المهنية. وقد بُذلت جهود خاصة لضمان الوصول إلى الموارد والفرص من قبل جميع الأطفال، بما فيهم النساء والأطفال ذوي الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتدنية، والأطفال اليتامى، والأطفال ذوي الإعاقة أو الأهل ذوي الإعاقة.  و تم تقيّد البرنامج بنهج “عدم الإيذاء”. ویتعلم الشباب کیفیة تصمیم وتنفیذ وإدارة مشاریع التنمية المجتمعية والشبابية، حیث تحصل الفرق على منح صغیرة لتنفیذ المشاریع التي تعزز السلام والثقة داخل مجتمعاتھم المحلية. كما يقوم الشباب بتدريب بعضهم البعض: يتلقون التدريب على قضايا تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحماية، والصحة الإنجابية، وإدارة النزاعات والوقاية منها، وبناء السلام، كما يقومون بدورهم بتدريب شباب آخرين على المواضيع ذاتها.  ويمكن للأشخاص النازحين داخلياً غير الملتحقين بالمدرسة، والشباب الرحل والعاملين أن يلتحقوا بدروس مسار التتبع السريع بهدف إعادتهم إلى النظام الدراسي النظامي، ويتم توفير دورات مهنية حتى يتمكن الشباب من اكتساب دخل مستدام. وهذا يشمل دعم تنمية المشاريع المبتدئة والأعمال التجارية. ومن الركائز الرئيسية للبرنامج ضرورة وجود مراكز شبابية وتنفيذ برامج ترفيهية. كما يتم إشراك الشباب في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم المتواصل للبرنامج.ومن الجوانب التي تعزز نجاح البرنامج هو نهجه المرن، واحترام الأعراف الثقافية المحلية والتكيف معها (هيمنة الذكور، وهيكليات السلطة، وأنشطة التخطيط بما يتلاءم مع مواسم الحصاد والزراعة)، والعمل من خلال المعرفة المحلية، والقيادات المحلية والأهل، وإجراء تغييرات تدريجية . لمزيد من المعلومات: https://goodpracticessite.files.wordpress.com/2016/03/1-good-practices_compressed1.pdf
•	دراسة حالة حول الإشراك الاجتماعي: تعزيز صمود الشباب في غرب دارفور، السودان، 2005استخدمت منظمة طفل الحرب الكندية في السودان نهج الشباب للشباب (Y2Y) حيث يشارك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 سنة في تنمية الشباب وتثقيهم وتدريبهم على المهارات المهنية. وقد بُذلت جهود خاصة لضمان الوصول إلى الموارد والفرص من قبل جميع الأطفال، بما فيهم النساء والأطفال ذوي الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المتدنية، والأطفال اليتامى، والأطفال ذوي الإعاقة أو الأهل ذوي الإعاقة.  و تم تقيّد البرنامج بنهج “عدم الإيذاء”. ویتعلم الشباب کیفیة تصمیم وتنفیذ وإدارة مشاریع التنمية المجتمعية والشبابية، حیث تحصل الفرق على منح صغیرة لتنفیذ المشاریع التي تعزز السلام والثقة داخل مجتمعاتھم المحلية. كما يقوم الشباب بتدريب بعضهم البعض: يتلقون التدريب على قضايا تشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحماية، والصحة الإنجابية، وإدارة النزاعات والوقاية منها، وبناء السلام، كما يقومون بدورهم بتدريب شباب آخرين على المواضيع ذاتها.  ويمكن للأشخاص النازحين داخلياً غير الملتحقين بالمدرسة، والشباب الرحل والعاملين أن يلتحقوا بدروس مسار التتبع السريع بهدف إعادتهم إلى النظام الدراسي النظامي، ويتم توفير دورات مهنية حتى يتمكن الشباب من اكتساب دخل مستدام. وهذا يشمل دعم تنمية المشاريع المبتدئة والأعمال التجارية. ومن الركائز الرئيسية للبرنامج ضرورة وجود مراكز شبابية وتنفيذ برامج ترفيهية. كما يتم إشراك الشباب في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم المتواصل للبرنامج.ومن الجوانب التي تعزز نجاح البرنامج هو نهجه المرن، واحترام الأعراف الثقافية المحلية والتكيف معها (هيمنة الذكور، وهيكليات السلطة، وأنشطة التخطيط بما يتلاءم مع مواسم الحصاد والزراعة)، والعمل من خلال المعرفة المحلية، والقيادات المحلية والأهل، وإجراء تغييرات تدريجية . لمزيد من المعلومات: https://goodpracticessite.files.wordpress.com/2016/03/1-good-practices_compressed1.pdf


PART TW  TOOLS

والتوجيه  املالية  الخدمات  وتقديم  األعامل،  وريادة  واملهنية  الفنية  املهارات  عىل 

لهم لدعم أفكارهم التجارية واملشاريع التجارية الصغرية املقرتحة، وتنفيذ الربامج 

والتدريب الوظيفي. وقد تم التشاور مع رشكات تكنولوجيا املعلومات املحلية ومع 

الشباب لبلورة صورة أوضح حول املهارات الالزمة وتوقعاتهم.  وتم إرشاك النساء 

الشابات يف عملية تصميم الربنامج بهدف ضامن اإلنصاف واملساواة يف املشاركة، 

حيث بلغت نسبة اإلناث املشاركات يف كل مكّون من مكونات املرشوع 35% من 

املشاركني. وقد تم تنفيذ الربنامج من قبل 30 منظمة من منظامت املجتمع املدين 

املحلية، مام أدى إىل تعظيم نطاق الوصول إىل الشباب وبناء قدراتهم، حيث تم 

األعامل  وإدارة  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  الشباب عىل  تدريب  تدريبهم عىل 

واملهارات الشخصية مثل االتصال والتفاوض. 

صغرية  واعدة  مؤسسات  ميتلكون  الذين  الشباب  األعامل  لرواد  الفرصة  وأتيحت 

اإللكرتونية  املواقع  وتطوير  اإللكرتوين  التسويق  طرق  لتعلم  الحجم  ومتوسط 

أّما  واالتصاالت.  املعلومات  لتكنولوجيا  األساسية  واملهارات  اإللكرتونية  واملحاسبة 

الدولة،  التدريب، بسبب حالة عدم االستقرار يف  السفر لحضور  من تعذر عليهم 

فقد حصلوا عىل التدريب من خالل اإلنرتنت. 

ومن خالل إقامة مسابقة، تم دعوة الشباب إىل تقديم أفكار ملشاريعهم الريادية 

الفرصة  وأتيحت  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  عىل  الرتكيز  مع  االجتامعية 

التشبيك  خدمات  عىل  للحصول  األوىل  الخمسة  املراكز  احتلوا  الذين  لألشخاص 

باالبتكار  املتعلقة  الفعاليات  لحضور  دعوات  الحصول عىل  ذلك  يف  مبا  والتوجيه، 

ذات  املهارات  عىل  الشباب  تدريب  تم  وقد  الشبابية.   األعامل  وريادة  الشبايب 

العالقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك التصميم الجرافييك وصيانة 

الحاسوب الشخيص وخدمة العمالء من أجل التوفيق بني الوظائف املستهدفة يف 

رشكات القطاع الخاص والتي ترتبط بفرص التدريب الداخيل: حصل ما نسبته %57 

من الشباب املدّربني عىل منح تدريب داخيل )33%( أو عىل فرص عمل )22%( مع 

رشكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

ملزيد من املعلومات:

https://goodpracticessite.files.wordpress.com/2016/03/  

youth-employment-generation-programme-in-egypt-

yegp-united-nations-development-programme-undp-

skills-development.pdf



املراجع

المالحظة التوجيهية رقم 9 بشأن وضع خطة دعم الالجئين وتعزيز صمودهم 2018-2017: الوصول إلى اليافعين والشباب.	 

 دي كــورت، جيرارلــد، مســودة جــدول قوائــم مشــاركة اليافعيــن والشــباب فــي وضــع البرامــج )منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا(، ســيتم 	 
نشــرها فــي عــام 2017 المكتــب اإلقليمــي لليونيســف لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا

األمور الناجحة في المشاركة الشبابية: دراسات حالة من أنحاء العالم. مؤسسة الشباب الدولية	 

 وثيقة “تعاملوا معنا على محل الجّد إشراك األطفال ذوي اإلعاقة في القرارت التي تؤثر على حياتهم”. نيويورك: اليونيسف. 	 

العلــوم التنمويــة، واألنظمــة التنمويــة، والنظريــات المعاصــرة للتنميــة البشــرية. فــي آر. أم. ليرنــر )نســخة(. النمــاذج النظريــة للتنميــة البشــرية. 	 
ــر.  ــون و آر. أم. ليرن ــو. دام ــل ي ــيون: دب ــررون الرئيس ــة( )ص.ص 17-1(. المح ــخة السادس ــل )النس ــس الطف ــم نف ــل عل ــن دلي ــد 1 م المجل

ــي.  ــه.: ويل ــن، أن. جي هوبوكي

الوصول إلى اليافعين والشباب داخل سوريا: تقرير جدول قوائم خطط العمل اإلنساني لعام 2016.	 

توسيع اآلفاق: دليل لرفع مستوى تحقيق وتجسيد حقوق وحريات األطفال المدنية. مؤسسة إنقاذ الطفل.	 

التعليــق العــام رقــم 02 )6102( بشــأن إعمــال حقــوق الطفــل خــالل فتــرة المراهقــة، 6 كانــون األول/ديســمبر 6102، 6 كانــون األول/ديســمبر 	 
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