دور الجهوية في تمكين الشباب واالستفادة من طاقاته
في تحقيق التنمية المستدامة ( بالتركيز على الوطن العربي )
د .عادل عبد الرشيد عبد الرزاق
رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة

مقدمة :

تحتل الجهوية اليوم مكانة هامة باعتبارها وسيلة ناجعة في إشراك الجماهير وفي التخفيف من ظاهرة
مركزية اتخاذ الق اررات التي تمثل أحد عوائق التنمية المجتمعية ،كما ان التطبيق السليم للجهوية له دور

كبير في تقليص الفوارق الجهوية وتنمية مجموع جهات البالد تنمية منسجمة ومتوازنة ،وبما يدفع ذلك
في نهاية المطاف نحو تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة.
ومن جانب أخر  ،بالرغم من ان الشباب يشكلون قوة اجتماعية تتسم بدرجة عالية من النشاط والحيوية
والحماس ،وهم الفئة األكثر رغبة في التجديد والتطلع إلى التحديث واالندفاع نحو التغيير ،بل ويأتون
برؤى فريدة جديرة باالهتمام .مع ذلك نجد الشباب في المجتمع العربي يعاني بدرجات من التهميش
والحرمان من المشاركة المجتمعية ،ودائماً ما يتم التعامل معهم من علو ،على أساس إنهم يمثلون عبئاً

على المجتمع والدولة.

ويأتي بحثن ا هنا ،ليختص في كيفية االستفادة من الجهوية التي تقوم على أساس عنصر المشاركة،
وذلك في إتباع إستراتيجية جديدة للتعامل مع الشباب العربي ،فبدالً من التعامل من علو ،يتم تمكين
الشباب واشراكهم في مختلف مناحي الحياة ،بما ِّ
يمكن من استغالل طاقاته الخالقة الكامنة بشكل
إيجابي وبما يفيد في تحقيق التنمية المستدامة.
ويكتسب هذا البحث أهميته من تناوله لثالث قضايا أساسية تلقى اهتماماً واسعاً في الوطن العربي

وهي (الجهوية ،تمكين الشباب ،التنمية المستدامة) ،حيث يقوم البحث بالربط بينهما من خالل تحليله

مدى أهمية الحاجة إلى إستراتيجية جهوية لتمكين الشباب العربي في إطار تحقيق التنمية المستدامة،
مع تحديده ألساسيات واليات هذه اسإستراتيجية ،ودعوته إلى تطبيقها في كافة جهات الوطن العربي.
كما يتميز البحث انه يدفع جامعة الدول العربية نحو االتجاه إلى التعامل على المستوى الجهوي ،كما
يعزز من دورها في مجال تمكين الشباب.
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المبحث األول :مفاهيم مصطلحات البحث:

نرى قبل الولوج إلى البحث ،من األهمية أن نقوم بتوضيح مفاهيم مصطلحات البحث األساسية

الثالث ،وهي :الجهوية ،تمكين الشباب ،التنمية المستدامة.
 -1الجهوية:
إن من أبرز الصعوبات بخصوص تعريف مصطلح الجهوية هي إشكالية إيجاد تعريف جامع ومانع
لهذا المصطلح .واذا بحثنا وبخاصة في األدبيات العربية قد نجد مفهومها يختلف من شخص إلى
أخر ،فقد يجد البعض انه ليس هناك فرق بين الجهوية والمحلية ،وقد يربطها البعض األخر
بمصطلحات أخرى كاسإقليمية أو المناطقية أو الحكم الذاتي ،بينما يوجد هناك من يرى ان الجهوية
تشكل مفهوماً مستقالً تماماً عن المصطلحات األخرى ،ومن المالحظ ان هذا المصطلح يكاد يكون
غائباً كلياً أو ينذر استخدامه في المشرق العربي ،بينما يكثر استخدامه في المغرب العربي.

وبالرغم من إشكالية تعريف الجهوية ،فانه المناص إال ان نوضح مفهومنا للجهوية ،الن عدم توضيح
المفهوم قد يربك القارئ ،ويسبب سوء فهم في بعض األحيان .ويكفي ان نقول ان هناك من يعتبر
الجهوية عمال غير صالح ،فعند البعض هي تمزق وحدة البالد وتنمي روح االنفصالية ،ويراها البعض
اآلخر إنها تنمى روح العصبية والقبلية وهكذا .فعلى سبيل المثال يعرف أحدهم الجهوية بالشكل
األتي :1الجهوية هي ارتباط الشخص بمدينة أو رقعة جغرافية داخل الدولة واالنتماء إليها يكون اقوي
من االنتماء للدولة نفسها ,وتظهر الجهوية بتجلي عندما يسيء اسإنسان ألشخاص من باب فقط أنهم
من مدينة أخرى أو من منطقة جغرافية تختلف عن المدينة أو المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها
اسإنسان الجهوي ,وعادة يكون حكم اسإنسان الجهوي من باب (الحسنة تخص والسيئة تعم) فعندما يرى
الجهوي أمر طيب يتميز به أهل مدينة معينة فإنه يربط ذلك باألشخاص ال بأهل المدينة ,أما إن راء
أمر سيء من شخص فإنه يربط هذا األمر السيئ بأهل المدينة وليس بشخص معين ،ولذلك فإن
الجهوية مرض خطير وتتجسد خطورته في خلق كراهية داخل نفس اسإنسان الجهوي اتجاه بشر لم
يقوموا بأي أمر سيء نحوه ،فقط من باب أنهم ليسوا من نفس المدينة التي ينتمي إليها.
وللوصول إلى مفهوم الجهوية ينبغي التعرف على مدلول كلمة (الجهة) التي تشتق منها الجهوية.
فالجهة لغويا هي جانب أو ناحية من النواحي وجمعها جهات ،وهي بمعنى جزء من الكل كما تعني
أيضا الضاحية أو المجال المحيط بمركز معين .ووفق ذلك فإن كلمة الجهوية قد انبثقت من عملية
تقسيم دولة ما إلى عدة جهات سياسية أو إدارية أو غيرها .إال انه بمقابل هذا التقسيم فإن الجهوية
ايضاً تعبر عن مجموع تلك الجهات ،من حيث إنها تحرص على عدم إهمال أية جهة ،فكل جهة من
جهات البالد يجب أن تؤخذ بعين االعتبار وفي كافة األوجه.
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ان الجهوية وفقاً لمفهومنا هيي ليسيت سيوى تمكيين الميواطنين فيي دائيرة ترابيية محليية محيددة مين تيدبير
أمييورهم بأنفسييهم ،وباالعتميياد علييى هيئييات جهوييية منتخبيية ميينهم ،لهييا ميين الصييالحيات والميوارد الكفيليية

بتحقيييق التنمييية المحلييية ،فهييي نييوع ميين التييدبير المحلييي لكيين فييي إطييار الدوليية الواحييدة .ويتماشييى هييذا
المفهوم مع دستور المملكة المغربية لعام 1111م والذي ينص على أنه يركز التنظيم الجهوي والترابي
علييى مبييادئ الت ييدبير الحيير ،وعل ييى التعيياون والتض ييامن ،ويييؤمن مش يياركة السييكان المعني ييين فييي ت ييدبير
شؤونهم ،والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.1
واستناداً للمفهوم أعاله  ،فإن الجهوية تمتلك مميزات متعددة ،يمكن أن نورد أهمها على النحو التي:
أ -للجهوية دور كبير في تقليص الفوارق الجهوية وتنمية مجموع جهات البالد تنمية منسجمة
ومتوازنة ،وبما يسهم في نهاية المطاف بتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة.
ب -تدفع الجهوية كل جهة من جهات البالد إلى االعتماد على الذات بدالً من االتكال واالعتماد على
الهبات واسإعانات المقدمة من المركز ،حيث تنمي الجهوية روح المنافسة البناءة فيما بين الجهات
من حيث إنعاش وتنمية وسائل وآليات جديدة واالستثمار األمثل للمؤهالت والموارد الذاتية.
ج -الجهوية تقضي على المركزية الشديدة بكل ما تحمله من عيوب وتعتمد على الالمركزية ،ومن ثم
لمثبطات والعراقيل البيروقراطية ،بل أن الجهوية تشكل
فمن خاللها يمكن الحد بشكل كبير من ا ّ
مدخال سإصالح عميق لهياكل الدولة والتحديث االجتماعي والسياسي واسإداري للبالد.
د -تعمل الجهوية على تعزيز المناخ الديمقراطي ،وخاصة إنها تقوم على أساس توسيع نطاق
المشاركة المجتمعية .كما تسهل الجهوية تطبيق مبادئ الحكم الصالح أو الحكامة الجيدة ( Good
.)Governance
هي  -تعمل الجهوية على تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخالقة لدى المواطنين واستنهاض همم
مختلف الفاعلين المحليين وتقوية جاذبية الجهات ،ويأتي ذلك من خالل اهتمام الجهوية بإشراك
المواطنين وتقديرها آلرائهم وذاتهم.
و -تؤدي الجهوية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التجاوب مع مشكالتهم مقارنة
بالمركز ،وذلك لكون اسإدارة الجهوية قريبة من المواطنين تقع ضمن بيئتهم الجغرافية ،وقربها من
المواطنين يجعلها اقدر على إدراك طبيعة الظروف والحاجات واألماني المحلية ،بل واشراك
المواطنين في الوصول إلى حلول لها ودعم تنفيذها.
ز -تعتبر الجهوية وسيلة للحفاظ على وحدة الدولة العصرية من خالل اعترافها بذاتية المجتمعات
المحلية التي قد تكون أقليات سياسية اجتماعية أو عرقية في إطار من التضامن واالنسجام
الوطنيين.
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 -2تمكين الشباب:

ان التمكين هي مجموعة من العمليات التي تستهدف زيادة قيدرات ومهيارات ومعلوميات كيل األفيراد فيي
المجتميع بشيكل عيام والفئيات المسيتهدفة بشيكل خياص وذليك بشيكل منهجيي عليى أن يتصيف ذليك
بالديمومية واالسيتمرار وبأشيكاله الماديية والمعنويية 3.ويكمين الهيدف مين وراء التمكيين هيو جعيل األفيراد
فياعلين فييي خدميية أنفسييهم وتنظيمياتهم ومجتمعيياتهم .ويكتسييب مفهييوم تمكيين الشييباب منزليية خاصيية ألنييه
يعكييس إرادة التعييديل وتحسييين الوضييع الخصوصييي لفئيية تعيياني ميين الحرمييان بسييبب صيينفها الييديمغرافي
العمري ،4ويعيرف تتمكيين الشيبابت تحدييداً بأنيه توسييع اسإمكانيات والقيدرات ليدى الشيباب فيي المشياركة،
والمفاوضة ،والتأثير والتحكم والقدرة على المساءلة للمؤسسات التي تؤثر في حياتهم.5

ويأتي االهتمام بتمكين الشباب انطالقاً من اسإيمان بأن الشباب يمثلون قوة اجتماعية مميزة ،حيث تتسم

هييذه القييوة بدرجيية عالييية ميين النشيياط والحيوييية والحميياس والدينامييية المتفييردة ،فهييم عميياد المجتمييع ومركييز
طاقتييه الفعاليية والمنتجيية ،كمييا أنهييم الفئيية األكثيير رغبيية فييي التجديييد والتطلييع إلييى التحييديث واالنييدفاع نحييو
التغيير ،كما إنهم دائماً ما يأتون بأفكار إبداعية ورؤى فريدة جيديرة باالهتميام .ومين جانيب فيان الشيباب

يخلون نوعاً ما من آثار تعقيدات الحياة الروتينية مقارنية بالكبيار .وتحدييداً فيي نقياط فيإن أهيم ميا يمييز

الشباب كقوة تغيير مجتمعية األتي:

أ .الشييباب األكثيير تقييبال للتغيييير ،وهييذه الحقيقيية تعتبيير مييزة رئيسييية فييي عالمنييا اليراهن السيريع المتغييير
والذي يحمل دائما الجديد ،فالشباب بحكم هذه الخاصية فان استعدادهم نحيو التغييير وتقبيل الجدييد
والتعامييل مع ييه بييروح خالق ييه ومبدعييه سيض ييمن المواكبيية الحثيث يية للمتغي يرات والتكي ييف معهييا بش ييكل
سلس.
ب .الشييباب هييم األكثيير طموحييا فييي المجتمييع ،وهييذا يعنييي إن عملييية التغيييير والتقييدم لييديهم ال تقييف عنييد
حدود.
ج .يتمتع الشباب بالحماس والحيوية فكي ار وحركية وبميا يشيكل طاقية جبيارة نحيو التقيدم ،فالشيباب المتقيد
حماسة وحيوية في تفاعله مع معطيات المجتمع ومتطلباته هو الضمانة للتقدم بثبات.
د .يتسييم الشييباب بالعطيياء دون حييدود وخاصيية حييين يكييون مقتنعييا وواعيييا لمييا يقييوم بييه ،حيييث يييدفع
بمسارات العمل نحو األمام بكل إخالص وتفاني.
هي .الشباب عنوان للقوة والفتوة ،وهاتان الميزتان هما من المتطلبات الرئيسية لتحقيق النجاح في أغلب
األعمال ذات الشأن الهام.
ولذلك تجد المجتمعات األكثر تقدماً تضع في سلم أولوياتها استقطاب طاقات الشباب وتوظيفها

للصالح العام .وبما انه في أية معركة تغيير فإن كسب الشباب كقوة اجتماعية يعني كسب تلك
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المعركة ،فإنه تظل التنمية المستدامة في وقتنا الراهن من القضايا ذات األولوية الهامة التي يجب
االستفادة من طاقات الشباب في إنجازها سواء أكان ذلك في الدول النامية أو المتقدمة.

 -3التنمية المستدامة :

ان التعريف األكثر انتشا اًر للتنمية المستدامة ،هو تعريف وثيقة (مستقبلنا المشترك( ،التي أعدتها اللجنة
العالمية للبيئة والتنمية ( ،)1891فقد عرفتها بأنها التنمية التي تلبي حاجات الجيل الحاضر ،دون ان

تحد من قدرة األجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم .6وفي تعريف أخر توصف بتعبير وجيز بأنها الرفاهة
التي ال تتدنى مع مضي الزمن .1فالتنمية المستدامة تدعونا أن نكون منصفين مع المستقبل ،فهي
تهدف إلى أن يترك الجيل الحالي لألجيال القادمة رصيداً من الموارد مماثالً للرصيد الذي ورثه أو

أفضل منه..

وقيد ت ازييد الييوم عيدد المجتمعيات التيي تحياول الخييروج مين نفيق التنميية التقليديية واالتجياه نحيو االسييتفادة
من مزايا التنمية المستدامة .ولتبيان تميز التنمية المستدامة على التقليدية ،نورد هنا أهم الفوارق بينهما:
أ-

التنمية المستدامة تسعى إلى تحقيق التيوازن بيين اسيتهالك الجييل الحاضير للميوارد الطبيعيية مين
جهة ،وبين الحفاظ على هذه الموارد لألجيال القادمية ،بينميا التنميية التقليديية ال تفكير إطالقياً فيي
األجيال القادمة.

ب -تنظر التنمية التقليدية لإلنسان على أنه وسيلة أو أداة من أدوات اسإنتاج ،في حين تنظير التنميية
المسييتدامة لإلنسييان علييى أنييه المحييور الرئيسييي للتنمييية ،بحيييث يعتبيير وسيييلة وفييي نفييس الوقييت
المستفيد النهائي من عملية التنمية.
ج -التنمية المستدامة تسعى إلى تلبية االحتياجات األساسية لجميع الناس ،أما التنمية التقليدية فإنهيا
غالباً ما تأتي لصالح قلة من الناس فيما يكون األغلبية من الفقراء والمعدمين.
د-

ف ييي ظ ييل التنمي يية التقليدي يية ي ييتم التركي ييز عل ييى تحقي ييق النم ييو االقتص ييادي ،بينم ييا ته ييدف التنمي يية
المستدامة إلى جانب تحقيق النمو االقتصادي بان يتم إحداث تغييرات جذريية فيي تحسيين نوعيية
حياة الناس بكافة جوانبها.

هي ي  -التنمييية التقليدييية تعتبيير حماييية البيئيية ترف ياً ،وأن أي إنفيياق علييى تحسييين نوعييية البيئيية سيييؤدي إلييى
تدني النمو االقتصادي ،بعكس ذلك فإن التنمية المستدامة تعتبر أن حماية البيئة ليست فقيط فيي

انسجام مع النمو االقتصادي بل تزيده نمواً .كما تقوم التنمية المسيتدامة بيدما االعتبيارات البيئيية

فييي عملييية القي اررات االقتصييادية ،فييي حييين تهمييل التقليدييية االعتبييارات البيئييية عنييد اتخيياذ القي اررات
االقتصادية.
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و-

إن الفيرق األساسيي بيين التنميية المسيتدامة والتنميية التقليديية ،يكمين فيي إن األخييرة غيير قابلية
لالستمرار ومصيرها الزوال ،بينما األولى ال تتوقف عجلتها عن الدوران.

وتحديداً توجد هناك ثالثة أهداف أساسية للتنمية المستدامة وهي:
أ -تحقيق العدالة االجتماعية :وتتمثل في تحقيق العدالة في توزيع الميوارد الطبيعية بيين الجييل الحيالي
واألجيال القادمة ،وذلك مين خيالل اسيتخدام الميوارد الطبيعية اسيتخداماً رشييداً ،بالشيكل اليذي يجعيل تليك
الموارد قادرة عليى تلبيية احتياجيات الجييل الحيالي واألجييال القادمية .كميا تتجليى العدالية االجتماعيية فيي

التنمي يية المس ييتدامة ف ييي س ييعيها للقض يياء عل ييى الفق يير وس ييعيها لتحس ييين ج ييودة الحي يياة واس ييتفادة ك ييل أفي يراد
المجتمع من خيرات التنمية أي تحقيق العدالة بين أبناء نفس الجيل.
ب -ضمممان السم مة البيئيممة :ويعنييي الحفيياظ علييى سييالمة وتيوازن النظييام البيئييي ،والعمييل علييى تنميية
الميوارد الطبيعييية وحسيين اسييتخدامها .وضييمان مالءميية مشييروعات التنمييية مييع إمكانييات البيئيية وقييدراتها.
وحماية المجتمع وصحة اسإنسان والكائنات الحية األخرى من األضرار البيئية ،ومكافحة مختلف أشكال
التلوث الناتجة عن تنفيذ براما التنمية ،بالشكل الذي يجعل المدن والقرى مالئمة للعيش صحياً.
ج -تحسين الفاعلية االقتصادية :رفع األداء االقتصادي مع إدارة كفؤة للموارد الطبيعية واالجتماعية،
بمييا يسييمح باسييتدامة النمييو االقتصييادي .واالهتمييام بشييكل خيياص بنمييو فييرص العمييل ،ودعييم المشيياريع
الصغيرة وتوفير الوظائف للغالبية الفقيرة ،والعمل على إتباع أنماط إنتاج واستهالك متوازنة ورشيدة.
ويعتبير الحكيم الصيالح شيرط أساسيي وصيعب لتحقييق التنميية المسيتدامة،وهو يشيمل تعزييز األطير
المؤسسيية والقانونيية ،وتشيجيع المشياركة عليى قيدم المسياواة فيي صينع القي اررات ،واتبياع نهيا متعيدد
التخصصيات فيي وضيع السياسيات ،وتيرويا المشياركة الفعالية للمجتميع الميدني .9فيالحكم الصيالح يتسيم
من بين جملة أمور أخرى ،بالمشاركة والشفافية والمساءلة ،ويكون فعاالً ومنصفاً ويعزز سيادة القانون،

ويكفل الحكم الصالح وضع األولويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية على أسياس توافيق آراء واسيع

النطيياق فييي المجتمييع ،تسييمع فيييه أصيوات أكثيير الفئييات ضييعفاً وفقي اًر فييي صيينع القي اررات المتعلقيية بتوزيييع
موارد التنمية .8ولذلك بات الحكم الصالح أو الراشد والتنمية المستدامة صنوان غير قابالن لالنفصال،

فالتنمية المسيتدامة ال يمكين تواصيلها بيدون حكيم ارشيد ،وال يكيون الحكيم ارشيدا حقًيا بيدون تعزييز ركيائز
التنمية المستدامة التي يقوم عليها.11
كما حدد تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عدة نقياط كمتطلبيات ضيرورية لتحقييق التنميية المسيتدامة
على النحو التالي.11
الفعالة للمواطنين في صنع القرار.
يؤمن المشاركة ّ
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 نظاماً اجتماعياً  ،يقدم الحلول ،للتواترات الناجمة عن التنمية غير المتناغمة. نظاماً إنتاجياً ،يحترم واجب الحفاظ على القاعدة البيئية للتنمية. نظاماً تكنولوجياً ،يبحث باستمرار عن حلول جديدة. نظاماً دولياً ،يرعى األنماط المستدامة للتجارة والتمويل. -نظاماً إدارياً مرناً ،يمتلك القدرة على التصحيح الذاتي.

المبحث الثاني :الع قات االرتباطية بين الجهوية وتمكين الشباب والتنمية المستدامة:

بما إننا في المبحثين التاليين سوف نتطرق إلى إستراتيجية تجمع بين الجهوية وتمكين الشباب والتنمية

المستدامة فإنه يستلزم علينا أوالً أن نوضح العالقات االرتباطية القائمة فيما بينهما.
 -1الجهوية والتنمية المستدامة:
توجييد هنيياك عالقيية ايجابييية متبادليية مييا بييين الجهوييية والتنمييية المسييتدامة .فكلمييا اتجهييت دوليية مييا إلييى
إرسيياء دعييائم التنمييية المسييتدامة ،فإنهييا تنييدفع تلقائيياً نحييو دعييم الجهوييية ،بينمييا كلمييا كييان هنيياك نظام ياً

جهوياً قوياً في دولة ما كلما ساهم ذلك في تسهيل مهمتها نحو تحقيق التنمية المستدامة .وتتجلى تليك

العالقة االيجابية المتبادلة من خالل اشتراط التنمية المستدامة على تطبيق مبادئ الحكم الصالح مثل:
المشيياركة ،الشييفافية ،المسيياءلة ،المسيياواة والعييدل ،الكفيياءة ،اسإجميياع ،قييوة القييانون ،فلهييذه المبييادئ اثيير
ايجابي في تعزيز تطبيق الجهوية ،كما إنها في المقابيل ُيسيهل تطبيقهيا مين خيالل الجهويية .كميا توجيد
جوانب مشتركة عيدة بيين الجهويية والتنميية المسيتدامة ميثالً كالهميا يهيتم بعنصيري المشياركة واالعتمياد
على الذات.

وبصفة عامة نجد ان النجاح في تطبيق الجهوية يسهم في إيجاد مجتمع محلي متكافل متعاون ويؤدي
إلى تقليص الفوارق الجهوية وتنمية مجميوع جهيات اليبالد تنميية منسيجمة ومتوازنية ،مميا ييدفع ذليك فيي
نهايية المطيياف نحييو تحقيييق التنمييية المسييتدامة .ولعييل مين ممييزات الجهوييية التييي لهييا تييأثير ايجييابي فييي
استدامة التنمية ،هي األتي:
أ -تسيياهم الجهوييية ميين خييالل عنصيير المشيياركة فييي تغذييية روح االنتميياء لييدى الميواطنين ،فبييدون أن
يشييعر األف يراد والجماعييات أنهييم ميين نسيييا األميية وأنهييم غييير مهمشييين فليين يلعب يوا دو اًر فييي البنيياء
والتنمية .كما ان من خالل المشاركة تزداد قناعتهم بما تفرضه عليهم التنمية من أعباء فيشاركون

فيها برضاء وقناعة.
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ب -تعتميد الجهويية فيي عملهيا عليى إسييهامات الميواطنين ،ومين البيديهي أن الميواطنين فيي المجتمعييات
المحلييية هييم أقييدر النيياس علييى اسإحسيياس بمشييكالتهم ،وكيفييية حلهييا وهييذا ميين شييأنه المسيياعدة فييي
ترشيييد السياسييات والق ي اررات المتخييذة .ولييذلك فييإن الق ي اررات التنموييية التييي تتخييذ فييي الجهييات أكثيير
واقعية ومنطقيية ،مقارنة مع تلك الق اررات التي تتخذ في المركز نيابة عن الجهات.
ج -نجييد ان للجهوييية دو اًر كبي ي اًر فييي عملييية توزيييع ثمييار التقييدم االقتصييادي توزيع ياً عييادالً لجميييع أف يراد
المجتمييع .كمييا ان الجهوييية هييي األكثيير قييدرة علييى الوصييول إلييى الفئييات المهمشيية واش يراكها فييي
عمليات التنمية.
د -ان الجهوييية األكثيير جييدارة علييى التوظيييف األمثييل للم يوارد المحلييية وتحقيييق أفضييل العوائييد ،وخلييق
مواطن العمل ،واستقطاب المسيتثمرين ،بحييث تنميو المنطقية المحليية وتعيم ثميار التنميية كيل أفيراد
المجتمع المحلي.
هي -تيؤدي الجهويية إليى زييادة اعتمياد كيل جهية ميين جهيات اليبالد عليى اليذات واالبتعياد التيدريجي عيين
االتكال على المركز .كما تؤدي الجهوية إلى التقليل من فرص الفساد على المستوى كل جهة.
 –2الجهوية وتمكين الشباب:
إذا كانييت الجهوييية تتميييز بأنهييا قريبيية ميين الم يواطنين وأكثيير إد اركييا لظييروفهم وتطلعيياتهم ،وتعمييل علييى
اسييتنهاض همييم مختل ييف الفيياعلين المحليييين ،إل ييى غييير ذل ييك ميين الممي يزات ،فم يين الطبيعييي ان يك ييون
الشييباب كفئيية ميين فئييات المجتمييع ميين المسييتفيدين ايض ياً ميين تلييك الممي يزات .ونجييد ميين خييالل ارتكيياز
الجهوية على عنصير المشياركة واهتمامهيا بمشياركة الشيباب فيي العمليية التنمويية ،فإنهيا بصيفة خاصية
يمكن أن تسهم إسهاماً فعاالً في تمكين الشباب وتحقيق منافع لهم ،نذكر منها:

أ-

تؤدي المشاركة إلى اسإسهام في تحقيق الشباب لذاته وشعوره بأهميته وقيمته.

ب -تس يياهم المش يياركة ف ييي إحس يياس الش ييباب أن المش ييروعات التنموي يية إنم ييا وض ييعت لمص ييلحته ،وأن ييه
يملكها فيحافظ عليها ،وبالتالي تزيد من روح (االنتماء) ليدى الشيباب وكيذا تزييد مين دافعيتيه نحيو
خدمة المجتمع.
ج -تعزز المشياركة روح المبيادرة وتحيرر الطاقيات الخالقية فيي الشيباب ،وبميا ييؤدي إليى تسيخير هيذا
الزخم الشبابي المتصف بالتجديد واسإبداع في خدمة المجتمع والتنمية.
د-

تحيط المشاركة الشباب علماً بأنواع وحجم المشكالت التي يعاني منها مجتمعيه ،وتكسيبه خبيرات

متعيددة .كمييا مين خييالل المشياركة يسييتطيع الشيباب التعبييير عيين أولوياتيه وطموحاتيه مييع ضييمان
أخذها بعين االعتبار.
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هي -تؤدي المشاركة إلى تحرير الشباب من الرؤى السلبية النمطية وتحسين عالقاته باألجيال األكبر
في المؤسسات الحكومية وفي منظمات المجتمع المدني.
و-

ان إشراك الشب ي ي ي ي ياب في عمليية صنع القرارات المحليية ،واالستفيادة منيه في تحديد األولويات
واالحتياجات ،ووضع الخطط وتنفيذها ورقابتها وتقييمها ،تشكل ميداناً للتدري يب العملي على إدارة

التدرج لتحمل المسئولية وتكوين قيادات شبابية جديدة قادرة على مواصلة مسيرة
الشأن العام و ّ
التنمية باقتدار.
وتتميييز الجهوييية بقييدرتها علييى اسإسييهام فييي تييوفير فييرص التوظيييف للشييباب دون االضييطرار للجييوء إلييى
المركييز ،وذلييك لكونهييا تشييكل إطييا اًر سإنعيياش وتنمييية وسييائل وآليييات جديييدة واالسييتثمار األمثييل للمييؤهالت
والميوارد الذاتييية ميين قبييل كييل جهيية ميين الجهييات المحلييية .كمييا ان الجهوييية األكثيير جييدارة فييي تشييجيع

المبيادرات التنمويية الشيبابية ،ومينح الشييباب وجمعيياتهم ومؤسسياتهم فيرص إدارة وتنفييذ مشياريع محلييية
دور هاماً في التمكين االقتصادي للشباب.
تنموية ،وفي كل ذلك اً
 -3تمكين الشباب والتنمية المستدامة:
يادر ميا يشيركون الشيباب فيي عمليية صينع
يالحيظ انيه فيي ظيل التنميية التقليديية ،كيان مسيئولو التنميية ن ًا
القرار أو حتى يستشيرونهم .حيث كان ينظر إلى الحكمة من الناحية التقليدية على أنها تتزايد ميع تقيدم
العميير ،وبالتييالي كانييت حتييى الق ي اررات المتعلقيية بالشييباب يتخييذها الكبييار نيابيية عيينهم .وتختلييف التنمييية
المستدامة ،من هذه الناحية ،فهي تؤمن بامتالك الشباب إمكانات ضخمة يمكن تسخيرها لتعزيز تنمية
المجتمع ،.وأكثر من ذلك فإن التنمية المستدامة تعمل على تعزيز الدور القيادي للشباب.
وقد دعت وثائق عدة دولية واقليمية ووطنية نحو تعزيز دور الشباب في مجال التنمية المستدامة ،فمثالً
خصص إعالن ريو بشيأن البيئية والتنميية المسيتدامة 11احيد مبادئيه لتنياول دور شيباب العيالم فيي تحقييق

التنميية المسيتدامة ،وهيو المبيدأ رقيم ( )11واليذي نييص عليى األتيي  :ينبغيي تعبئية شيباب العيالم بقييدراتهم
اسإبداعية ومثلهم وشجاعتهم من أجل إقامة مشاريع عالميية لتحقييق التنميية المسيتدامة وضيمان مسيتقبل
أفض ييل للجمي ييع .وعل ييى المس ييتوى ال ييوطني ،نج ييد م ييثالً ان أجن ييدة األردن للق ييرن الواح ييد العشي يرين ، 13ق ييد

أفيردت فييي الفصيل السييادس بنيداً بعنيوان (الشيباب والتنمييية المسيتدامة) واعتبييرت هيذه الوثيقيية بيأن إشيراك
الشييباب فييي الق ي اررات بشييأن البيئيية والتنمييية أميير حاسييم للنجيياح علييى المييدى الطويييل فييي تحقيييق التنمييية

المستدامة .كما ألزمت الوثيقة القيام بالعديد من األنشطة بهذا الصدد.
وفييي مقابييل مييا يبذل يه الشييباب ميين جهييود فييي تحقي يق التنمييية المسييتدامة ،فييان هنيياك فوائييد متعييددة تعييود
عليهم من خاللها ،منها الفوائد الصحية ،حيث تؤدي التنمية المسيتدامة إليى خليق بيئية نظيفية وصيحية،
وبالتييالي يعيييش الشييباب فييي ظلهييا أصييحاء بعي يدين عيين ضييغوطات المشييكالت البيئييية ،وفييي ذلييك أثيير
533

اقتصييادي ايضياً حيييث يكونييون أكثيير قييدرة علييى العمييل واالنجيياز مقارنيية لييو عاشيوا فييي بيئيية ملوثيية مليئيية
باألمراض .كما ان هناك فوائد اقتصادية أخرى تعود على الشباب في هذا السياق ،فمثالً نجد إن نجاح
التنمي يية المس ييتدامة ف ييي تحقي ييق هدف ييه ف ييي الحف يياظ عل ييى المي يوارد الطبيعي يية وع ييدم اس ييتنفاذها واس ييتغاللها

استغالالً رشييداً ،يقيدم خدمية جليلية للشيباب ،إذ يجيدون الميوارد الطبيعيية متاحية أميامهم السيتخدامها فيي

رفع قدراتهم االقتصادية ،وبعكس ذلك عند غياب التنمية المستدامة يجيد الشيباب غالبياً الميوارد الطبيعيية
متدهورة أو مستنفذة.

وبالنسييبة للفوائييد االجتماعييية ،فييإن التنمييية المسييتدامة تييؤدي إلييى تمكييين الشييباب وتكسييبهم الثقيية بأنفسييهم
وتحرر طاقاتهم من خالل ميا تبيين مين اهتميام التنميية المسيتدامة بإشيراك الشيباب فيي مختليف األنشيطة
الحياتييية ،حيييث يشييرك الشييباب فييي اتخ ياذ الق ي اررات وتحديييد االحتياجييات واألولويييات ،ووضييع السياسييات
والخطييط ،والرقابيية علييى أوجييه النشيياط المتعلقيية بالتنمييية .كمييا تظهيير فوائييد اجتماعييية للشييباب ميين خييالل
تطبيق أحد االشتراطات الهامية للتنميية المسيتدامة وهيو الحكيم الصيالح ،حييث ان االلتيزام بمبيادئ الحكيم
الصالح يعود بفوائد على المجتمع ككل وبخاصة منهم فئة الشباب ( أنظر المربع رقم (.) )5

المبحث الثالث :الحاجة إلستراتيجية جهوية لتمكين الشباب العربي في إطار تحقيق
التنمية المستدامة:

لقد تعرفنا في المبحثين السابقين مدى أهمية كل من الجهوية وتمكين الشباب والتنمية المستدامة،
والترابط االيجابي فيما بينهما .وبما ان بحثنا هذا يأتي بالتركيز على الوطن العربي ،والتي تلقى فيها
كل من الجهوية وتمكين الشباب والتنمية المستدامة اهتماماً واسعاً ،فإننا نرى أهمية إعداد وتطبيق
إستراتجية تهدف إلى تمكين الشباب العربي على أن يتم ربطها بالجهوية والتنمية المستدامة ،بحيث

يكون عنوانها تاسإستراتيجية الجهوية لتمكين الشباب العربي في إطار تحقيق التنمية المستدامةت .وفي
هذا المبحث سوف نتناول الدوافع أو مدى الحاجة لتطبيق هذه اسإستراتيجية في الوطن العربي
باسإضافة إلى أساسيات أخرى مرتبطة بها ،وذلك على النحو األتي:
 -1دوافع تطبيق اإلستراتجية:
توجد هناك دوافع عدة من شأنها أن جعلت الحاجة ملحة لتطبيق هذه اسإستراتيجية المتعلقة بتمكين
الشباب العربي ،أهمها األتي:
أ -الشباب العربي هم الفئة األكبر حجماً:

يتمثل الجانب األوضح والتحدي األكبر في الصورة الديمغرافية للمنطقة العربية في ارتفاع نسبة فئة

الشباب ،وهي الشريحة األسرع نمواً بين سكان البلدان العربية إذ إن نحواً  % 61من السكان ال
يتعدون الخامسة والعشرين من العمر ،ما يجعل المنطقة إحدى أكثر بقاع العالم شباباً ،ويبلغ فيها
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متوسط معدل العمر  11سنة ،مقابل متوسط عالمي يبلغ  19سنة ،وبالطبع يستهلك الشباب الموارد
ويتطلبون استثمارات واسعةً حتى يصبحوا منتجين اقتصادياً .ويمثلون الجيل الصاعد صاحب الحق في
إرث بيئي لم يستنفذه أسالفهم أويسيئوا إدارته أو التصرف به.14

ولذلك فإنه طالما ان المجتمع العربي فتي وشاب ،فإن ذلك يشكل دافعاً قوياً نحو االهتمام االستراتيجي
بالشباب العربي ،وذلك من ناحيتين ،ناحية التحديات المتعلقة بتلبية احتياجات الشباب المتزايد حجمه،

ومن الناحية الثانية ان فئة الشباب العربي ذو الحجم األكبر يشكلون فرصة تنموية هائلة ( نعمة
ديمغرافية) غير قابلة للتكرار بما يتيحه من مميزات للتنمية العربية.
ب -الشباب العربي يعاني من البطالة:
يعاني الشباب العربي من اسإقصاء االقتصادي نتيجة للبطالة ( .وحسب بيانات منظمة العمل العربية
 ) 1119كان المعدل اسإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية  %14,4من القوى العاملة في العام
 ،1115مقارنة بي  % 6,3على الصعيد العالمي .غير ان البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل
األحوال تحدياً جدياً مشتركاً في العديد من البلدان العربية .وتشير اتجاهات البطالة ومعدالت نمو
السكان إلى ان البلدان العربية ستحتاج ،بحلول العام  ،1111إلى  51مليون فرصة عمل جديدة.

وستشكل هذه الوظائف الجديدة حاجة ماسة من أجل استيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل الذين
سيواجهون من دونها مستقبالً قاتماً .وعلى العموم يبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما
يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره.15

ومن المالحظ بالنسبة للعمل الذي يتاح للشباب انه ال يلتقي في اغلب األحيان مع استعداداتهم
وخبراتهم وميولهم وتطلعاتهم بل وقد يتعارض معها ،ومن ثم يصبح العمل نشاطاً ثقيالً على النفس

غريباً عنها ،يمارسه الشخص بالرغم منه – بمعنى أخر -من أجل أن يعيش ال من أجل أن يستمتع
به ،ويعجز مثل هذا النوع من العمل في مساعدة اسإنسان في تفتح إمكانياته وتحقق ملكاته ،بل انه

يدفع فيه إحساساً بالسلبية تجاه الواقع واتجاها بالالمباالة.16
وهكذا تشير الحقائق أعاله ،ان هناك حاجة ملحة إلى وجود إستراتيجية شبابية تعمل على
التمكين االقتصادي للشباب العربي وازالة اآلثار السلبية المصاحبة للبطالة .حيث ال تتوقف مصاحبات
البطالة عند عزل الشباب عن المشاركة االقتصادية ،وتهميشهم خارج البنية االقتصادية ،وانما تتجاوز
هذا إلى إرجاء الكثير من األهداف والحاجات األساسية للشباب ،خاصة إرجاء الزواج وتكوين األسرة،
واسإحباط المفضي إلى العزوف عن المشاركة خاصة السياسية ،فضالً عن وجود احتماالت لتعرض

بعض الشباب للسلوك الخطر  :االغتراب والولوج إلى عالم المخدرات واسإصابة باألمراض المنقولة

جنسياً .11كما تؤدي حالة البطالة عند الشباب إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي
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واالجتماعي ،فالكثير من العاطلين عن العمل يتصفون بحاالت من االضطرابات النفسية ،فمثالً يتسم
كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز ،مما يؤدي ذلك إلى اعتالل صحتهم

النفسية ،كما أنهم يتعرضون لضغوط نفسية أكثر من غيرهم بسبب معاناتهم من الضائقة المالية التي
تنتا عن البطالة ،وفي ذلك أبعاد أمنية حيث تشير الدراسات أن هناك عالقة بين البطالة والجريمة ،
فكلما زادت نسبة البطالة ارتفعت نسبة الجريمة.
ج -الشباب العربي يعاني من االقصاء االجتماعي ومشك ت اجتماعية عدة:
والى جانب اسإقصاء االقتصادي وآثارها االجتماعية السلبية ،يعاني الشباب العربي أيضاً من مظاهر

اسإقصاء االجتماعي والتهميش ومشكالت اجتماعية أخرى ،من أمثلتها ما يلي :

 يرتبط اسإقصاء االجتماعي للشباب بالصورة النمطية السلبية السائدة حولهم ،خاصة من قبل الكبار،فتؤثر في فرص مشاركتهم االجتماعية والسياسية ،حيث يفرض الكبار رؤاهم وشروطهم على هذه
المشاركة مما يجعل الشباب أكثر تهمي ًشا من المساهمة الفعلية في اتخاذ الق اررات التي تؤثر في

حاضرهم ومستقبلهم وتستجيب لحاجاتهم وما يواجهونه من تحديات وما يتطلعون إليه من أهداف.19
ودائماً ما يتم االكتفاء باستدعاء الشباب كديكور لمجرد الحضور ،واستشارتهم في بعض األمور

دون وجود اهتمام جدي بوضع رأيهم في االعتبار ،.بل وقد يتم التعامل معهم من علو ،على أساس
إنهم يمثلون عبئاً على المجتمع والدولة .وخاصة ان بعض النخبة يثير شكوك حول جاهزية

الشباب ،18فهم يتسألون مثالً :هل الشباب جاهز للديمقراطية وقادر على توظيف آليات المشاركة
والحكم الصالح؟ .والشك مثل هذه المعاملة والشكوك تؤدي إلى إقصاء اجتماعي ونفسي للشباب.

 تجد هناك من يلوم الشباب بأنه ينقصه الطموح والمبادرة ويريد الديمقراطية حتى باب منزله واليتمتع بنفس طويل في عملية اسإصالح ويتجاهل الظروف الصعبة لمجتمعه من نقص موارد وتاريخ
احتالل وانتشار األمية والقبلية ويقلد الغرب بشكل أعمى وسطحي ،وهناك في المقابل من يلوم
الحكومة ألنها تدفع الشباب بسلوكها وسياساتها اسإستبعادية واألبوية نحو االنحراف والتطرف،
وتضيق وسائل التعبير عن ذاته وطموحه ،وال تقدم القدوة في سيادة القانون واحترام المؤسسات
وتكافؤ الفرص وتصر على توظيف" ديكوري " للشباب لكي تطيل في بقائها على السلطة.11
 يكمن اغتراب الشباب العربي في ان شبكة العالقات والتنظيمات االجتماعية التي يرتبطون بها التقوم على أساس تقدير موضوعي سليم لظروفهم واهتماماتهم وامكانيتهم ،وال يقتصر هذا على
األجهزة التي ال يلعب الشباب دو اًر حاسماً فيها ،مثل أجهزة وضع السياسات العامة واتخاذ الق اررات

الهامة وتنفيذها ،وانما يمتد ليضم األجهزة التي تعتمد عليها جهودهم كالتنظيمات السياسية ،بل
وذلك التي تقوم – في وثائق إنشائها – من أجلهم :كنظام التعليم ،ومنظمات الشباب وما إليها.11
 تجد هناك من الشباب من ترك العادات والتقاليد وانبهر بالحضارة الغربية فانغمس بتقليدها حتى531

النخاع ،من حيث لباسهم وشربهم وطريقة معيشتهم فأصبح غريباً عن مجتمعه .وفي المقابل هناك

من الشباب من تشدد في دينه إلى أعلى درجات التطرف والغلو فأصبح إرهابياً منبوذاً من مجتمعه
بل ومن العالم.

 شعور الشباب العربي باسإحباط عندما يجدون بلدانهم متخلفة عن بقية الدول في مواكبة التقدم،وضعف جودة التعليم فيها ،كما إنهم يشعرون بالغربة حتى من لغتهم العربية حين يجدون إنها غير
كافية والبد من إتقانهم لغة أجنبية .بل وبلغ شعور بعض الشباب باليأس وفقده األمل بأن يجد أي
خير في بالده ،أن فضل المخاطرة بحياته بالهجرة إلى أوربا عبر قوارب الموت بدالً من أن يبقى

في بلده عاطالً يأساً.

 ال يتاح لكثير من الشباب من الخيارات أو الفرص مثل االنضمام لمؤسسات شبابية فعالة ،بحيثيستطيع من خاللها التعبير عن ذاته وطموحه ،وقضاء وقت فراغه في أشياء مفيدة واستغالل
طاقاته في خدمة مجتمعه ،كما يستطيع من خاللها ان ينمي شخصيته ومهاراته .وبدالً عن ذلك
نجد الشباب متسكعاً طوال يومه في الشوارع ،ويتعرض كفريسة سهلة للقنوات الفضائية ومواقع

االنترنت التي تقدم الخالعة والمجون ومدمناً بالعاب الكمبيوتر ،بل األخطر هناك من يلجأ إلى

إدمان المخدرات والكحوليات وغيرها.

 ينظر الشباب إلى األجيال األكبر من أهل ومربين ومسؤولين ومثقفين على أنهم أكثر محافظةوجموداً وتمسكاً باألعراف والضوابط االجتماعية ،ويأخذون عليهم تسلطهم في التعامل مع األجيال
الجديدة عبر التعليمات التي تتصف بغلبة األوامر والنواهي ،وانعدام قيم التفاهم والحوار وممارسة

الوصاية على الشباب والتدخل في اختياراتهم الشخصية على مستوى المهنة أو الزواج أو التعليم،
وربما حتى في اللباس والمظهر…الخ ،بينما ال يرى الكبار في الشباب إال الحماس واالندفاع وقلة
الخبرة ويتهمونهم بعدم تحمل المسؤولية والالمباالة والطيش.11
 وفي ظل تفشي نماذج الحكم الشمولي والدولة البوليسية في الوطن العربي ،وسوء توزيع الثروة ومعانتشار الفساد والبيروقراطية المعقدة وتردي أخالقيات التعامل ،يتعرض الشباب العربي لكثير من
مظاهر الظلم واسإيذاء والمهانة وافتقار األمان .ولعل أشهر مثال على ذلك ما حصل للشاب العربي
التونسي محمد البوعزيزي من ظلم ومهانة برغم من اعتماده على نفسه في الحصول على مصدر
الرزق ،ومما اجبره هذا الظلم إلى االنتحار ،ومن ثم كان الش اررة األولى النطالق ثورة الربيع
العربي.
ومما سبق أعاله ،يتبين بما الشك فيه أهمية ان تكون هناك إستراتيجية تعمل على تمكين الشباب
العربي بدالً من االقصاء ،وتعمل على معالجة كافة المشكالت االجتماعية التي يعاني منها.
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د -الشباب العربي يشعل ثورة الربيع العربي:
ال شك ان النقاط السابقة الذكر ،قيد كانيت مين المسيببات األساسيية النطيالق ثيورة الربييع العربيي ،والتيي
جاءت ش اررتها األولى كنتيجية النتحيار شياب عربيي فيي نهايية عيام  1111فيي إحيدى المحلييات النائيية
فييي تييونس ،إال ان نيرانهييا مييا لبثييت ان تسييارعت فييي انتقالهييا لبقييية المييدن حتييى وصييلت إلييى المركييز
العاصمة ،واستمرت في انتشارها حتى عمت بقية المدن والعواصم العربية.
وقيد تميييزت ثييورة الربيييع العربيي بشييبابيتها وجهويتهيا ،ويتمثييل تميزهيا الشييبابي ان غالبييية ثوارهييا وبخاصيية
قاداتهيا كيانوا شيباباً ،وغالبيا ميا كيان ييتم التعبيير عينهم مين خيالل ميا سيمي" بتنسييقيات الشيباب"،
وبخصيوص تميزهيا الجهييوي فإنهيا لييم تنطليق مين مركييز أو عاصيمة وانمييا جياءت مين جهيية مين الجهييات

العربية (بلدة سيدي بوزيد) ،فهي إذاً ليست كبقية الثورات التي تتم من خالل االنقيالب عليى الحياكم فيي

المركز ،وانما هي ثورة شعبية سلمية انطلقت من جهة وشيملت بعيد ذليك كيل الجهيات بميا فيهيا المركيز.
فالربيع العربي مع عنفوانه لم يكن حراكاً للتخلص من الرئيس أو النظام الحاكم فقيط ،وانميا تعيدى ذليك
سإحداث تغيير جذري في البنية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع.

وفي الجانب الشبابي ،نجد ان للربيع العربي عالقة بتمكين الشباب العربي ،وهو ما يمكن توضيحه فيي
13

النقاط اآلتية:

 الربيع العربي بذاته مثل عملية تمكين للشباب العربي من خالل تفجير الطاقات الحية الموجودة لدىالشباب ومن خالل قيادة عملية التغيير في بلدانهم .لقد كسر الشباب العربي حاجز الخوف
والصمت ،وهو األمر الذي سيظهر من خالل الرغبة العالية بالمشاركة السياسية للشباب كأعلى
أشكال المشاركة المنظمة للشباب.
 أن متطلبات ومخرجات الربيع العربي من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية تمثل البيئة والسياقالذي يمكن فيه ألي عملية تمكين أن تنجح.
 امتاز الربيع العربي بغالبيته " بسلمية التحرك الشعبي" ،وهو أمر يمثل اسإدارة و البيئة المناسبةلعملية التمكين بعيدا عن العنف الذي يمثل العائق األكبر أمام أية عملية مشاركة وتمكين للشباب
في مناحي الحياة المختلفة.
 إن عملية التغيير تحتاج إلى إطار زمني متوسط أو طويل حتى نتبين نتائا عملية التغيير هذه ،أنعملية تمكين الشباب لن تمتد إلى العمق في المدى القصير ولكنها تحتاج إلى مدى أطول حتى
تؤتي ثمارها وتصبح جزءا أصيال من السياسات والخطط والبراما الوطنية واسإقليمية.
ومن هنا ،نجد انه الستثمار التأثيرات االيجابية للربيع العربي بخصوص تمكين الشباب العربي ،ولجعل
الربيع العربي أنموذجاً أو كمدرسة مستقبلية لتمكين أجيال الشباب العربي ،فإنه يتطلب ذلك وضع
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إستراتيجية شبابية جديدة مدمجة بمحور الربيع العربي كمرتكز أساسي من مرتكزاتها.

 -2أساسيات تصميم اإلستراتيجية:

نرى من األهمية ان يتم تصميم اسإستراتيجية وفقاً لألساسيات اآلتية:

أ -ان الهدف األساسي من تصميم اسإستراتيجية هو تمكين الشباب العربي بحيث يكون عنص اًر فعاالً
في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي .ومن ضمن األهداف األخرى

لإلستراتيجية هي إزالة الصور السلبية حول الشباب العربي ،واكسابه الثقة بنفسه ،مع وضع
المعالجات لمعاناته من اسإقصاء االجتماعي واالقتصادي وغيرها.
ب -رؤية اسإستراتيجية تكمن في تنشئة وتنمية شباب عربي واع لذاته وقدراته ،منتم حضارياً لوطنه

العربي ،ومشارك فعال في تنميته تنمية مستدامة ،ومتمكن من التعامل مع متغيرات العصر
ومستجداته بوعي واقتدار ضمن بيئة داعمة وآمنة.

ج -أن يتم إعداد وصياغة وتنفيذ هذه اسإستراتيجية تحت إشراف جامعة الدول العربية .وذلك من
خالل لجنة تعد خصيصاً لذلك من ذوي العالقة ،مثل :المجلس االقتصادي واالجتماعي في
الجامعة ،ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون الشباب والرياضة والمؤسسات التابعة له

مثل :االتحاد العربي للشباب والرياضة ،ومنظمة المدن العربية والمؤسسات التابعة لها مثل:
المعهد العربي سإنماء المدن ،ومنظمة العمل العربية.
د -ان جعل هذه اسإستراتيجية جهوية يعني ان يتم صياغتها واعداد آلياتها ويرامحها بحيث تتجاوز
القطرية وتكون مخصصة ومالئمة لتطبيقها في كل جهة من جهات الوطن العربي ،وذلك بحسب
مختلف التقسيمات المحلية في البلدان العربية سواء كانت جهات ،مناطق ،محافظات ،واليات،
بلديات أو غيرها.
هي -ان يتم إشراك ممثلي الشباب العربي من مختلف الجهات والمحليات في الوطن العربي،
ومؤسساتهم الشبابية ،وايضا ممثلي اسإدارات والمجالس الجهوية والمحلية العربية ،وذلك في كافة
مراحل إعداد وصياغة اسإستراتيجية وتنفيذها.
و -ان تقوم اسإستراتيجية باالعتماد على المعلوميات واسإحصيائيات والقيرائن العلميية حيول واقيع الشيباب
العربيي وتحدياتيه ،وميا يتعيرض ليه مين اقصياءات ومخياطر وميا يتطليع إلييه مين طموحيات ،والقييم
التي يتعين حمايتها لدى الشباب .كما تقوم على حقيقة مفادها إن أي فهم لقضايا الشباب العربي
البد أن يكون من خيالل عييون الشيباب أنفسيهم ووعييهم ،باعتبيار أن هيذه النظيرة  -نظيرة الشيباب
إليى أنفسيهم واليى واقعيه  -تمثيل مكونياً معرفيياً أساسيياً فيي بنياء فهيم موضيوعي وعلميي متعيدد
األبعاد.
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ز -أن تكون اسإستراتيجية متوافقة مع الخصائص الثقافية للمجتمع العربي ،وقائمة على اعتبار ان
تمكين الشباب العربي مقدمة ضرورية لإلصالح العربي ،ومؤمنة ايضاً بأن تمكين الشباب عملية

مستمرة ومطردة ،كما انها عملية شاملة متداخلة األبعاد والمقومات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والثقافية ،واغفال أي منها يغير في تحقيق أهداف التمكين أو يعطل بعضها.
ح -أن يكون الربيع العربي مرتكز أساسي من مرتكزات اسإستراتيجية.

ط -ان توجيه اسإستراتيجية في إطار تحقيق التنمية المستدامة ،يعني أن يتم تصميم براما اسإستراتيجية
نحو تمكين الشباب العربي لتحقيق هذا النوع من التنمية بالذات باعتبارها التنمية المنشودة في
أقطار الوطن العربي.
 -3تساؤالت رئيسية حول اإلستراتيجية:
وفي هذه الجزئية سوف نضع إجابات ألهم التساؤالت التي يمكن أن تنشأ حول هذه اسإستراتيجية .وهي
كاألتي:
السؤال األول :لماذا تمكين الشباب دوناً عن بقية فئات المجتمع؟

جاء اختيار فئة الشباب وفقاً لما عرضناه حول الشباب فيما سبق من هذا البحث ،ويمكن أن نوجزه في

النقاط اآلتية :

أ -ان الشباب يمثلون قوة اجتماعية ذات مميزات متعددة ،فهم عماد المجتمع ومركز طاقته الفعالة
والمنتجة ،فالبد من االهتمام االستراتيجي بتمكين هذه القوة االجتماعية لتحقيق الصالح العام.
ب -ان فئة الشباب العربي هم األكبر حجماً ومن ثم االهتمام بتمكينهم يعني االهتمام بتمكين جزء
كبير وهام من المجتمع.

ج -ان تحقيق التنمية المستدامة بالذات يعتمد نجاحه على مدى مشاركة الشباب وتمكينه .ومن ثم
فالبد من االهتمام بالشباب العربي طالما ان التنمية المستدامة هي التنمية المنشودة في الوطن
العربي.
د -ان فئة الشباب العربي بالرغم من مميزاته وقوته االجتماعية إال انه يعاني من االقصاء االجتماعي
واالقتصادي ومشكالت اجتماعية عدة ،وبالتالي فان هناك ضرورة في التعامل االستراتيجي
لمعالجة هذه المشكالت.
هي -ان في تمكين الشباب فائدة مستقبلية للمجتمع ككل ،من حيث ان الشباب ضرورة إنمائية ولذا فان
عملية رعايتهم وتمكينهم تعد عملية استثمارية على المدى البعيد ،يكون عائدها على شكل خبرات
بشرية هي الثروة الحقيقية للمجتمع.
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و -توجد هناك فئات أخرى تتداخل مع فئة الشباب .فمثالً لكون الشباب هم ذكور واناث ،فإن فئة
النساء يمثلون نصف فئة الشباب أو يزيدون أو ينقصون قليالً عن ذلك ،و تتداخل فئة العمال مع
فئة الشباب من حيث ان عدد ال باس به من العمال هم من الشباب.

ز -وأخي اًر فإننا نعيش زمن الربيع العربي ،وفي ظل هذا الزمن الذي قاد بطولته الشباب فمن األجدر
االهتمام بتمكينهم لمواصلة قطف الثمار من هذا الربيع الغني بثماره.

السؤال الثاني :لماذا إستراتيجية جهوية؟
ان اختيار الجهوية جاء من حقيقة مفادها ،ان اغلب االستراتيجيات التي تضع في البلدان العربية هي
نظر لطبيعة النظم السياسية العربية ،وتمركز السلطة بها
غالبا مركزًيا ًا
استراتيجيات وطنية ،تصاغ ً
وغلبة المركزية على اسإدارة ،وهذه االستراتجيات كثي اًر ما يصابها الفشل ،وحتى لو حققت نجاحاً ما فإن
تأثيرها ال يصل كل إرجاء البالد .لذلك فقد حان الوقت نحو زيادة االعتماد على االستراتيجيات

الجهوية التي يمكن ضمان تغلغل تأثيرها في كل جهة من جهات البالد .كما يمكن من خاللها
المثبطات والعراقيل البيروقراطية التي تصاحب نظيرتها الوطنية.
التخلص من الكثير من ّ
ومن ثم فإن اقتران إستراتيجيتنا الشبابية هذه بالجهوية ،يعني تميزها عن االستراتجيات الشبابية األخرى
التي يغلب عليها الطابع الوطني أو المركزي ،ويعني ايضاً ان إمكانية نجاحها أكبر ،وخاصة إننا قد

عرفنا في المبحث الثاني ان الجهوية بصفة خاصة يمكنها أن تسهم إسهاماً فعاالً في تمكين الشباب.
ثم انه لكون نطاق هذه اسإستراتيجية هي المنطقة العربية ،فإنه من خالل الجهوية العربية يمكننا

ضمان وصول تأثير هذه اسإستراتيجية وتغلغلها في كافة أرجاء الوطن العربي القاصية والدانية.
السؤال الثالث :لماذا في إطار تحقيق التنمية المستدامة؟
ألن اغلب أقطار الوطن العربي تنشد تحقيق التنمية المستدامة ،وذلك لالستفادة من المزايا المتحققة
من جراء تنفيذها .وبما ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب حشد كافة مقدرات وامكانيات المجتمع بما
فيها من سياسات واستراتيجيات ،فإنه من المنطقي ان يتم توجيه أية إستراتيجية شبابية نحو إعداد
الشباب ليكونوا واعين ومؤهلين لتحقيق التنمية المستدامة ،وخاصة ان تحقيق هذه التنمية بالذات يعتمد
نجاحه على مدى مشاركة الشباب وتمكينه .ومن جانب أخر فان اسإستراتيجية ستعمل على تعزيز
االستفادة من مبادئ وأدبيات التنمية المستدامة المتعلقة بالشباب وتمكينه ،أي بمعنى االستفادة من
العالقات االرتباطية االيجابية بين تمكين الشباب والتنمية المستدامة.
السؤال الرابع :لماذا اإلعداد والتنفيذ بإشراف جامعة الدول العربية؟
تم اختيار جامعة الدول العربية لتلك المهمة لألسباب اآلتية:
أ -بمييا ان هييذه اسإسييتراتيجية تهييدف كييل الشييباب العييرب فييي كييل جهيية ميين جهييات الييوطن العربييي ،فييإن
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جامعة الدول العربية باعتبارها بيت كل العرب هي األولى واألجدر ان تيؤول إليهيا اسإشيراف عليى
هذه اسإستراتيجية ،وخاصة ان نطاق عمل مؤسساتها يشتمل كل أرجاء األراضي العربية.
ب -ان هييذه اسإسييتراتيجية تييأتي فييي إطييار دفييع الجامع ية إلييى توجيييه أنشييطتها نحييو الجهوييية .فقييد حييان
الوقت بالنسبة للجامعة العربية ان تكسر ذلك الحاجز ،وان تتعامل على مستوى الجهات بيدالً مين
االكتفيياء بالتعامييل مييع األقطييار ،وبحيييث يتغلغييل نشيياطها فييي كافيية أرجيياء الييوطن العربييي ،ويشييعر

بوجودها وبتأثيرها كل المواطنين العرب دون استثناء.
ج -ان الجانب المهم في اتجاه جامعة الدول العربية للتعامل عليى المسيتوى الجهيوي ،إنيه سييؤدي إليي
الخييروج أو القضيياء علييى المصييالح الذاتييية واألنانييية لكييل قطيير ،والييذي كثي ي اًر مييا أصيياب أعمييال

الجامعية بالشييلل .بينمييا ميين المتوقييع بالنسييبة للجهوييية ان تكييون أكثيير تقييبالً وحماسياً سإنجيياح العمييل
العربي المشترك وذلك بسبب جماهيرية ق ارراتها.

د -ان جامعة الدول العربية وبسبب تعنت وأنانية القطرية أو الوطنية ،قد فشلت كثي اًر في جهود تحقيق
التكامييل االقتصييادي العربييي ،ممييا قييد سييبب الضييرر ألجيييال الشييباب السييابقة والجيييل الحييالي ،ميين
حيث حرمانهم من االستفادة من المزايا االقتصادية فيما لو تحقق هيذا التكاميل ،وبالتيالي فإنيه مين
خالل هذه اسإستراتيجية الجهوية فان هناك فرصة ممنوحة للجامعة العربية ان تقدم شيئاً تعويضياً
على أقل لجيل الشباب الحالي.

هي  -ان جامعيية الييدول العربييية هييي األكثيير قييدرة فييي النييزول الميييداني إلييى كييل الجهييات العربييية لتييرويا
اسإستراتيجية ،وفي تزويد كل الجهات بالخبراء العرب لتسهيل تنفيذ اسإستراتيجية .وفي تقييم العمل
ونقل التجارب الناجحة من جهة عربية إلى جهة أخرى.
و -تتمي ييز جامع يية ال ييدول العربي يية ب ييأن له ييا اهتم ييام بالش ييباب العرب ييي ،وق ييد أنش ييأت مؤسس ييات تخ ييتص
بالتعام ييل م ييع الش ييباب ،وقام ييت بتنفي ييذ العدي ييد م يين األنش ييطة الش ييبابية .وأه ييم مالحظ يية ح ييول تل ييك
األنشطة إنها كانت تفتقد إلى الفعالية بسبب التعامل القطيري .ويوضيح مربيع رقيم ( )1المؤسسيات
الشييبابية التابعيية للجامعيية ،ويوضييح مربييع رقييم ( )1نميياذج الهتمييام جامعيية الييدول العربييية بشييكل
خاص بموضوع تمكين الشباب العربي.
مربع رقم (  ) 1مؤسسات تابعة لجامعة الدول العربية مختصة بالشباب
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مربع رقم (  ) 2نماذج الهتمام جامعة الدول العربية بتمكين الشباب العربي
 مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب :أحد أجهزة جامعة الدول العربية ،مختص بقضايا الشباب ويعمل على تسخير
اإلمكانات لتعزيز السياسات الوطنية والعربية لتمكين الشباب ،وتأسس في  5أبريل .5111
 مشروع تمكين الشباب العربي :نفذ هذا المشروع في الفترة 2111 -2111من قبل إدارة السياسات السكانية والهجرة/
جامعة الدول العربية وذلك بهدف تمكين الشباب العربي وتفعيل مشاركته في االستراتيجيات السكانية والتنموية.
 إعالن الخرطوم :صدر هذا اإلعالن عن قمة الرؤساء والملوك العرب في الخرطوم الدورة ( )51والتي انعقدت في مارس
 ،2111ودعا فيه ا الملوك والرؤساء العرب إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المجتمع من خالل المساهمة في
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.
 المرصد الحضري للشباب :أنشأ المرصد في إطار تنفيذ قرار قمة الملوك والرؤساء العرب بالخرطوم عام  2111وتفعيل
التوجهات اإلستراتيجية لإلعالن العربي لتمكين الشباب .ومن أهداف المرصد :جمع ونشر البيانات الموثوقة والحديثة
وذات الداللة المعنية بالشباب على الصعيد اإلقليمي العربي وإنشاء قاعدة بيانات إقليمية شاملة ومتجددة ،بلورة رؤية عربية
لتمكين الشباب العربي وتفعيل مشاركته في االستراتيجيات والسياسات السكانية التنموية ،دعم قدرات المؤسسات
والمنظمات الوطنية الشبابية والمعنية بتمكين الشباب  ،وتنمية قدرات القيادات الشبابية ،تفعيل الحوار بين مختلف األطراف
ذات العالقة وكسب دعم متخذي القرار والمسئولين لصالح سياسات تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم.
 منتدى جامعة الدول العربية للشباب :يقام هذا المنتدى إدارة السياسات السكانية والهجرة /القطاع االجتماعي في جامعة
الدول العربية .ويهدف المنتدى إلى خلق فرص للمشاركة من اجل التحاور والتبادل وتعزيز دور القيادات العربية الشابة
ومقاربة للرؤية العربية ،وفتح باب الحوار بين الشباب وصناع القرار وذلك بهدف تطوير مقترحات لنهوض بالشباب
والمساهمة في قضايا األهداف اإلنمائية لأللفية وتفعيل تمكين الشباب العربي وتدعيم مشاركته .واختص منتدى جامعة الدول
العربية للشباب األول ( )2111مصر ،بتناول قضية مشاركة الشباب العربي في تأصيل وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،
وصدر عن هذا المنتدى (اإلعالن العربي لتمكين الشباب).
 التقرير السنوي حول قضايا الشباب العربي :تصدر سنويا ً من قبل المرصد الحضري للشباب ،وتعالج بشكل ابرز قضايا
الشباب العربي في ضوء احدث البيانات المتوفرة وتركز على إحدى القضايا الهامة سنويا .ومن إصداراته :الحالة المعرفية
للمنتج البحثي حول الشباب" ،2111قضايا الشباب العربي :القيم السائدة لدى الشباب العربي  :الخصائص والمحددات"
 ،2111مشاركة الشباب العربي  :التحديات وآفاق التطوير"  ،2111الشباب العربي وحوار الثقافات" .2111
 مشروع العقد العربي للشباب  :2012 – 2002صدر عن قمة الرؤساء والملوك العرب في دمشق والتي انعقدت في
مارس  . 2111وقد اشتمل العقد على عدة محاور وهما :التعليم ،العمل ،الصحة ،المشاركة المجتمعية ،التشريعات،
اإلعالم .مقدما ً في كل محور األهداف المتعلقة بالشباب ،إلى جانب أفكار إلنشاء العديد من المشروعات لدعم الشباب.
 القمة العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعية األولى :وهي القمة األولى للملوك والرؤساء العرب في الشئون
االقتصادية وقد انعقدت في دولة الكويت في 21يناير  .2111وفي اإلعالن الصادر عن القمة ( إعالن الكويت حول
االرتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي) أفرد بنداً خاصاً عن الشباب والذي نص على األتي :التوجيه بوضع اإلمكانات
الالزمة للنهوض بالشباب العربي وتمكينه وتثقيفه ،ليصبح مؤهال الستكمال مسيرة التنمية ،وتفعيل مشاركته في مشاريع
التنم ية .وقد اهتمت القمة بإشراك الشباب في األعمال التحضيرية للقمة واالطالع على آرائهم وطموحاتهم .كما خرجت
القمة ببرنامج عمل ،وفي البند الخاص للشباب في هذا البرنامج ،جاء فيه بأن تعزيز دور الشباب يتطلب األتي -:تمكين
الشباب العربي وضمان مشاركته الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجاالتها ،وتشجيع روح المبادرة لديه  -تنمية قدرات
الشباب بشكل متكامل وإبالء رعايتهم صحياً ومعنويا ً باهتمام كبير وعلى وجه خاص زيادة الوعي لديهم بمخاطر التدخين
والمخدرات  -بناء قاعدة معلومات لرصد الواقع االجتماعي واالقتصادي للشباب العربي.
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المبحث الرابع :آليات اإلستراتيجية الجهوية لتمكين الشباب العربي في إطار تحقيق
التنمية المستدامة:

استناداً لما تم التطرق إليه في المبحث السابق حول أهمية إعداد وتطبيق اسإستراتيجية الجهوية لتمكين
الشباب العربي في إطيار تحقييق التنميية المسيتدامة ،فإننيا فيي هيذا المبحيث األخيير سينتناول أهيم ثيالث

آليات غير تقليدية يمكن للجهوية العربية إتباعها في تطبيق هذه اسإستراتيجية ،وهي كاألتي:
 -1آلية االعتماد على الذات:
طالمييا ان إسييتراتيجيتنا هييذه إسييتراتيجية جهوييية ،ثييم إنهييا تييأتي فييي إطييار تحقيييق التنمييية المسييتدامة فميين
الب يياب األول ييى ان تس ييتخدم آلي يية االعتم يياد عل ييى ال ييذات .فك ييل م يين الجهوي يية والتنمي يية المس ييتدامة يهتم ييان
ويدعوان إلى االعتمياد عليى اليذات ،حييث تسيعى الجهويية إليى تمكيين الجهية مين أن تقيوم بيذاتها ،بينميا
تعتبيير أدبيييات التنمييية المسييتدامة ان تطبيييق سياسيية االعتميياد علييى اليذات ميين المهييام األساسييية لتحقيييق
االستدامة.
ويعن ييي االعتم يياد عل ييى ال ييذات ان يعتم ييد أي مجتم ييع ف ييي تحقي ييق تنميت ييه الش يياملة عل ييى ق ييدرات أفي يراده،
وباستخدام كل الموارد المادية والمالية المتاحة لديه ،وباالعتماد قدر اسإمكان على ما يملكه من معارف
وتراث وثقافة ،وذلك بدالً من فلسفة االعتماد على الغير .وبعبارة أخرى ،أن يتم تنمية كيل جهية بحسيب

الموارد الذاتية والطاقيات المحليية والخصوصييات المحليية ،لكيي ال تبقيي فيي إعالية تامية أو تبعيية كاملية
تترقب اسإعانات من المركز والتي يتم جلبها غالباً عن طريق القروض من المؤسسات الدولية ،وبالتالي

تحمل السكان المزيد من األعباء.

وبالنسييبة السييتخدام آلييية االعتميياد علييى الييذات فييي هييذه اسإسييتراتيجية ،فإنهييا تعنييي ان تعتمييد الجهوييية
العربييية علييى ذاتهييا فييي تمكييين الشييباب ،فييال تتكييل مييثالً علييى القييروض والمعونييات فييي تمويييل أنشييطة
اسإسييتراتيجية أو ال تعتمييد علييى الغييير فييي خلييق األفكييار ووضييع الحلييول .ووفييق منهاجييية االعتميياد علييى

الذات فإنه من ضمن ما يمكن للجهوية العربية أن تسلكه المناحي اآلتية:
أ -ان تبحييث عيين الحلييول المتوافقيية مييع الظييروف والميوارد المحلييية بييدالً ميين التقليييد ،إذ أن الكثييير ميين
الحلييول الجيياهزة المسييتوردة ميين الخييارج ال تفلييح ألنهييا ال تتوافييق مييع البيئيية المحلييية ،بينمييا قيد تكييون

المعارف الموروثة في المجتمع المحلي كافية لحل العديد من المشكالت.
ب -ان تعمل على إيجاد حليول غيير تقليديية والبحيث عين بيدائل جدييدة ووسيائل مبتكيرة ،وان تهيتم بهيذا
الصدد بتعزيز عنصر االبتكارية لدى الشباب.
ج -ان تحرص على االستفادة مين التيراث فيي البحيث عين الحليول وعين التمييز .فيإذا ميا تيم البحيث فيي
التراث الثقافي العربيي واسإسيالمي بخصيوص ميا يمكين اسيتخدامه فيي تمكيين الشيباب ،فمين المؤكيد
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إيجاد حلول عدة .ويبين النموذج رقم ( )1مثاال بهذا الخصوص.
د -ان تعمل عليى ترسييخ مبيادئ و أسيس االعتمياد عليى اليذات فيي شخصيية وعقليية الشيباب العربيي.
بحي ييث يتص ييف هي يؤالء الش يياب ب ييأنهم ق ييائمون عل ييى ذاتهي يم ،أي يعتم ييدون عل ييى أنفس ييهم أوالً وبق ييدر

اسإمكي ييان ،وال يتكل ي يون كلي ي يةً علي ييى الدولي يية أو المجتمي ييع في ييي تي ييدبير أمي ييورهم .فمي ييثالً ،في ييي الجاني ييب
االقتصادي تجدهم يتحولون من فئية تالبياحثين عين العميلت إليى فئية تخيالقين لفيرص العميلت .ويقيدم

النموذج رقم ( )1مثاال بهذا الخصوص.
نممموذج رقممم (  :) 1نظممام الوقممف اإلس م مي :نجييد ان الوقييف فييي الييزمن المعاصيير قييد تييم إهمالييه ميين
الحكومات المركزيية بيالرغم ميا كيان ليه مين أهميية اقتصيادية .وبالتيالي ،فيإن عليى الجهويية العربيية هنيا،
وفييي إطييار سياسيية االعتميياد علييى الييذات التييي تحييث علييى االسييتفادة ميين الت يراث والبحييث عيين وسييائل
جديدة ،ان تحاول إعادة االستفادة من الوقف في التنمية المحلية وفي توفير فرص العمل للشباب ،ومن
الخطوات المطلوبة في هذا الصدد األتي:
أ -التخطيط سإعادة استغالل ما هو متوافر لديها من الوقف واستثمارها في مشروعات تفييد فيي تيوفير
العمل للشباب.
ب -العمييل علييى إعييادة االهتمييام بييالوقف ،وتشييجيع المجتمييع المحلييي علييى الوقييف ،ميين خييالل خطييط
إعالمية وارشادية ،بما يفيد في تطوير التنمية المحلية.
ج -وضي ييع األنظمي يية الجهويي يية التي ييي تجعي ييل عمليي يية وقي ييف أم ي يوال وممتلكي ييات المحسي يينين سي ييهلة بسي يييطة
مضييمونة .وك ييذا أنظم يية وقي يوانين تحمييي أمي يوال الوق ييف ،وتس يياهم فييي تنمي يية دور ه ييذه األمي يوال ف ييي
الخطط االقتصادية واالجتماعية.
د -االستفادة من األموال الموقوفة في إنشاء معاهد لتدريب الشباب في مختلف المجاالت.
ه ي ي -العم ييل عل ييى إنش يياء مؤسس ييات وقفي يية محلي يية ،تتخص ييص ف ييي المض يياربة الش ييرعية ،وتم يينح الف ييرص
للشباب أصحاب الخبرة ان يصبحوا من أصحاب األعمال.
و -استغالل وسائل استثمار أموال الوقف من (المزارعة ،والمساقاة ،المغارسة ،واالستصناع ،وغيرها)،
بما يفيد في التمكين االقتصادي للشباب العربيي .ويبيين مربيع رقيم ( )3شيرحاً ليبعض هيذه الوسيائل

وكيف يمكن سإدارة الوقف الجهوية ان تستخدمها في تمكين الشباب العربي اقتصادياً.
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مربع رقم ( )3نماذج لوسائل استثمار أموال الوقف في تمكين الشباب العربي اقتصاديا
النوع

البيان

المزارعة

وهي ان تعطي إدارة الوقف األرض لمن يحرثها ويزرعها ويتم اقتسام النتائج بين الوقف
والمزارع حسب ما يتفقان عليه

المغارسة

وهنا تقدم إدارة الوقف األرض لمن يقوم بغرسها بأشجار معينة حسب االتفاق المبرم بينهما
ويكون الشجر واإلنتاج بينهما.

المساقاة

بموجبه يتم منح األشجار الموقوفة لمن يقوم برعايتها واستغاللها وذلك مقابل الحصول على
جزء متفق من ثمارها.

الكراء

والكراء إما للحرث ،وإما إلقامة مبان عليه ،وتعود األرض بما عليها إلى الوقف بعد ان ينتفع
متولي بنائها بما انفق مع أرباحه حسب العقد

المضاربة

بموجبه يتم تسليم أموال من الوقف إلى شخص أو مؤسسة لالتجار به ،ويوزع الربح بين
المضارب وبين الوقف على ما يتفقان عليه.

االستصناع

وعن طريقه يتم استثمار النقود الموقوفة بتسليمه إلى فرد أو مؤسسة لمن يبني بها مشروعات
نافعة ومربحة عن طريق عقد االستصناع ويصرف ربحها على مصارف الوقف .او تسلم إلى
مصنع الستصناع ما يصنعه هذا المصنع من آالت معينة ،أو غيرها تم تباع بعد تسليمها
وتوزع أرباحها على جهات الوقف.

وهنا يتم تشغيل النقود الموقوفة بإنشاء مشروعات نافعة للمجتمع ومربحة ،سواء أكانت
االستثمار المباشر مشروعات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية .وصافي أرباح هذا المشروعات بعد
إخراج متطلبات التشغيل تصرف على جهات الوقف المعينة من قبل الواقفين .ومن
بالمشروعات
المغلة واإلنتاجية المشروعات اإلنتاجية التي يتم االهتمام بها المشروعات الحرفية والمهنية الصغيرة،
ومشروعات تنمية موارد األسرة الفقيرة.
المشاركة

والمقصود به إدخال النقود الموقوفة في شركة سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو
غيرها ،أو المشاركة في الشركات المساهمة أو في الصناديق االستثمارية المباحة.

نموذج رقم (  :) 2مشروعات إعادة تدوير النفايات :يوجد هناك من الشباب ممن ضياق بهيم الحيال،
ولم يجدوا عمالً ،فاتجهوا لالستفادة من القمامة ونجحوا في تحويلها إليى ثيروة ،وذليك عين طرييق إعيادة
تييدوير النفايييات .حيييث تعتبيير مشييروعات إعييادة تييدوير النفايييات ميين المشييروعات االقتصييادية األكثيير
مناسبة للشباب ،وذلك لما تمتلكه من مزايا تختص بها ،والتي من أهمها األتي:
أ -إن االستثمار في تلك المشروعات ال تتطليب أرسيماالً كبييرًا ،وبالتيالي تعطيي فرصية كبييرة للشيباب
ذوي المدخرات الصغيرة في االستثمار فيها.

ب -إن المورد األساسي لمشروعات إعادة التدوير هو (القمامة) ،وكما هو معيروف فيإن القمامية الكيل
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يتخلص منها ويرميها ،وبالتالي يمكن للشيباب الحصيول عليى هيذا الميورد مجانياً دون الحاجية إليى

إجراءات لتمليكها أو لشرائها.

ج -إن تقنييية إعييادة التييدوير تتميييز بسييهولة التييدريب علييى اسييتخدامها ويمكيين تعلمهييا أثنيياء العمييل ،كمييا
يمكن أن يمتهنها الشباب الذين انحرموا من الحصول على فرص التعليم.
د -إن تقنية إعادة التدوير يمكن استخدام فيها آالت محدودة ورخيصة الثمن ،وهو ما يساعد الشيباب
على الحصول عليها دون تحمل تكاليف كبيرة.
هي  -إن استخدام القمامة فيي إنتياج الطاقية (الغياز الحييوي) يعطيي للشيباب إمكانيية االسيتفادة منهيا فيي
تلبية احتياجاتهم من الطاقة ،بدالً من االعتماد على شبكات الطاقة الكهربائيية والتحميل فيي سيبيل

ذلك نفقات مالية أكبر.

و -إن الش ييباب يكون ييون أكث يير م يييالً لالتج يياه إل ييى مش ييروعات إع ييادة الت ييدوير ،عن ييدما ي ييدركون أهميته ييا
لحماية البيئة ،حيث يحرص الشباب دائماً أن يكون لهم دور إيجابي في خدمة مجتمعاتهم.

ز -ان أنشطة إعادة التدوير فيها عنصر االبتكارية مما يجذب إليه الشباب.

ويمكيين للجهوييية العربييية أن تلعييب دو اًر ال يسييتهان بييه فييي دعييم أنشييطة إعييادة تييدوير النفايييات،

وبالشكل الذي يدعم عملية التمكين االقتصادي للشباب ،ويوضح المربع رقم ( )4ما يمكن ان تقيوم بيه
في هذا المجال.
مربع رقم (  ) 4إجراءات جهوية لتمكين الشباب في مجال إعادة تدوير
النفايات






إنشاء صندوق محلي لتقديم المنح والقروض للشباب الراغبين في إنشاء مشروعات إعادة تدويرالنفايات.
إعداد مراكز التدريب ،لتقدم للشباب تدريبا ً مجانيا ً في مجال إعادة تدوير النفايات.
االهتمام بشكل خاص في إشراك الشباب وجمعياتهم الشبابية في مشروعات النظافة والتخلص من القمامة.
تبادل التجارب الناجحة لإلدارات الجهوية والمحلية العربية في مجال إعادة تدوير النفايات.
المساعدة في تسويق منتجات مشروعات إعادة التدوير الشبابية والتخفيف من أعباء التسويق.

 تشجيع إنشاء جمعيات شبابية محلية إلدارة وفرز المخلفات المنزلية .وتتوولى هوذا الجمعيوات توزيوع صوناديق متعوددة
في جميع األحياء السكنية ،لتجمع فيها النفايات بشكل مصنف ,بحيث يتم وضع الورق في صندوق خاص ،والزجاج فوي
صندوق آخر ،وهكذا.
 توعية المجتمع المحلي ،بأهمية إعادة تدوير النفايات ،وإبراز فوائدا من النواحي البيئية واالقتصادية .والتحفيز نحوو
استخدام المنتجات المعاد تدويرها .على ان تركز البرامج التوعوية على توعية النساء وربات البيووت بضورورة فصول
القمامة عند المنبع ،من خالل وضع كل نوع من النفايات المنزلية في كيس خاص ،بدالً من رمي النفايات فوي صوندوق
واحد.
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 -2آلية الحكم الصالح:
على اعتبار ان الحكم الصالح أو الحكم الراشد ( )Good Governanceيرتبط بعالقة ثنائيية داعمية
بالجهوية ،كما يعتبر أحد االشتراطات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة ،فقد تم اختياره كأحد آليات هيذه
اسإستراتيجية ،والتي هي إستراتيجية جهوية وتأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وينطليق تعرييف الحكيم الصيالح مين مشياركة األفيراد والجماعيات فيي المجتميع ميع الحكومية المركزيية
والحكوميات المحليية فيي األنشيطة والصيالحيات المختلفية بحييث إذا ميا اجتمعيت بشيكل صيحيح اقتيرن
اجتماعهيا ووجودهيا ميع ممارسيات السيلطة بياحترام لحقيوق وك ارمية اسإنسيان وتغلييب مصيلحة المجتميع
العامة على المصلحة الخاصة .14فالحكم الصالح ال يقتصر تطبيقه عليى الحكوميات المركزيية ،بيل انيه
أصييبح عل ييى المس ييتوي الجه ييوي والمحل ييي مطلب ييا أساس يييا للنه ييوض باألوض يياع الت ييي تعيش ييها الجماع ييات
المحلية ،والرقي بها إلى مستويات العيش الكريم وتحقيق التنمية المستدامة لساكنتها.
ويهدف استخدام آلية الحكم الصالح في هذه اسإستراتيجية ،ان يتم توجيه الجهويية العربيية نحيو اسيتخدام
الحكم الصالح كأسياس لتمكيين الشيباب العربيي وبميا ييؤدي إليى تحقييق التنميية المسيتدامة .ومين األمثلية
األساسية التي يمكن ان تقوم بها الجهوية العربية في هذا المضمار األتي:
أ-

فتح قنوات الحوار والنقاش مع الشباب العربي واالطالع على آرائهم ،وافساح المجال لهم للتعبير

عين مطيالبهم وتطلعياتهم ،ومينح لهيم حريية الوصيول إليى المعلوميات فيي القضيايا التيي يتناقشيون

فيها.

ب -تشييجيع انضييمام الشييباب العربييي فييي مؤسسييات المجتمييع المييدني والحزبييي والترشييح لهيئاتهييا
المنتخبة.

ج -تعزيز مشياركة الشيباب العربيي فيي االنتخابيات الجهويية والمحليية انتخابياً وترشيحاً ،ووضيع آلييات
تمكن الشباب من توصيل آرائهم للمجالس المحلية مثل تشكيل مجالس الشباب الجهوية.

د-

تييدعيم إنشيياء المؤسسييات الشييبابية الجهوييية باعتبارهييا وسيييلة ناجعيية فييي تمكييين الشييباب العربييي.

ويوضح نموذج رقم ( )3ما يمكن ان تفعله الجهوية بهذا الصدد.

هي  -تعزيييز االسييتفادة ميين الربيييع العربييي فيمييا يتعلييق بتمكييين فئيية الشييباب العربييي ميين الجيييل الحييالي

واألجيال القادمة ،وخاصة ان الحكيم الصيالح كيان مين المتطلبيات األساسيية لثيورة الربييع العربيي.

انظر النموذج رقم ( )4المعنون بثورة الشباب العربي.

ولتعزيز االستفادة من آلية الحكيم الصيالح ،يمكين للجهويية العربيية ان تسيتخدم ميا يسيمى بمبيادئ الحكيم

الصالح كإطار إرشادي عام لتمكين الشباب .ويوضيح المربيع رقيم ( )5االسترشياد بيبعض مبيادئ الحكيم

الصالح واستخدامه في تمكين الشباب العربي.
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المبدأ
سيادة
القانون

المشاركة

الشفافية
والمحاسبة

المساواة
والعدل

المساءلة

الكفاءة

مربع رقم (  ) 5نماذج الستخدام الجهوية مبادئ الحكم الصالح في تمكين الشباب
العربي
استخدامه في تمكين الشباب
الوصف
ويعني ان يخضع الجميع للقانون حكاماً الدفع نحو إصدار التشريعات المتخصصة بالدفاع عن
ومسئولين دون تمييز ،فال شيء يسمو على حقوق الشباب ،وبحيث يكون رعاية الشباب وتمكينه
القانون .أي أن تطبق األحكام والنصوص وضمان مشاركته وفق إطار قانوني ملزم .مثالً ،تعديل
القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أعمار المشاركة السياسية ( بداية من االنتخاب
ووصوال إلى تولى المواقع القيادية) بحيث يتم ضم
أفراد المجتمع.
الشباب في هذا المشاركة.
ويعني تطبيق آليات فاعلة للمشاركة الشعبية ،فتح المجال أمام الشباب لالنخراط في األحزاب
تتكافووووأ فيهووووا الفوووورص للمشوووواركة أمووووام كوووول والجمعيات المدنية وفي المجالس الجهوية .والحرص
مواطنين مهما تنوعت خصائصهم وصفاتهم ،على إشراك الشباب في كافة مراحل التنمية بدأً من
وتشتمل المشاركة في التفكير في االحتياجوات التفكير في االحتياجات المحلية وترتيب أولوياتها،
ومراقبتها .ومنح المؤسسات
المحليووة وترتيووب أولوياتهووا ،ووضووع الخطو  ،ووضع الخط
وتمويوووووول مشووووووروعاتها ،ومتابعووووووة تنفيووووووذها والجمعيات الشبابية فرصة المشاركة في تنفيذ
مشروعات تنموية.
وتقويمها.
وتعني إتاحة كل المعلومات وسوهولة تبادلهوا،
منح الشباب ومؤسساتهم الشبابية حرية مراقبة البيانات
بحيث تكون متاحة لكافوة المؤسسوات ولجميوع
والحصووول علووى المعلومووات ،وانفتوواح المؤسسووات
األطووووراف المعنيووووة ،موووون هووووذا المعلومووووات
الجهويوة أموام الشوباب ،بتقوديم كافوة الحقوائق ،ومون ثوم
الحسوابات العاموة والمعلومووات المتعلقوة بعموول
تتوافر أمامه البدائل المختلفوة ويسوتطيع أن يحكوم علوى
المؤسسووووات وأدائهووووا لكووووي يسووووهل رقابتهووووا
األمور بنفسه.
ومتابعتها.
وتعني خضوع جميع أفراد المجتمع للمسواواة
وعوووودم التمييووووز  ،فهووووم متسوووواوون بووووالحقوق تحقيق المساواة والعدل بين الكبار والشباب ،مثالً ان ال
والحريووات والكرامووة .والمقصووود بالعوودل ان يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالشباب من قبل الكبار بدالً
يكون لجميع أفراد المجتموع الفرصوة لتحسوين عن الشباب .وايضا ً تحقيق المساواة ما بين الفتيان
أوضوووواعهم االجتماعيووووة ،بمووووا فيهووووا الفئووووات والفتيات.
المحرومة والمهمشة.
هووووي أن يكووووون جميووووع المسووووئولين والحكووووام
ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع الخواص موونح المؤسسووات الشووبابية الجهويووة حووق مسوواءلة كافووة
أو مؤسسات المجتمع المدني ،خاضعين لمبودأ مؤسسوات ومسووؤولي الدولووة ،وإشووراك هووذا المؤسسووات
المحاسووبة أمووام الوورأي العووام ومؤسسوواته دون في األجهزة الرقابية المختلفة.
استثناء.
أي تحقيوووووق الكفووووواءة والفاعليوووووة فوووووي إدارة
المؤسسوووووات العاموووووة ومؤسسوووووات المجتموووووع زيادة فعاليوات المؤسسوات المتخصصوة بخدموة الشوباب
المدني ،وتوظيف المووارد الوطنيوة بالصوورة كوووزارات الشووباب والتعلوويم وغيرهووا وحسوون اسووتغالل
السووليمة والواضووحة لكوول أفووراد المجتمووع ،بمووا الموارد المخصصة للشباب.
يضمن استمرارية تحقيق التقدم واالزدهار.

نمموذج رقممم ( :)3المؤسسممات الشممبابية الجهويممة :فيي إطييار تحقييق الحكييم الصيالح ،تعتبيير المؤسسييات
الشبابية من أنجع اآلليات لتعزيز المشاركة الفعالة للشباب وتمكينه .فالمؤسسات الشبابية تعتبر مدرسة
يتدرب من خاللها الشباب على المشاركة ويكتسبون مبادئها وعملياتها وقواعدها ،وباسإضافة لذلك هناك
الكثير من الفوائد التي يكتسبها أي شاب عند انضمامه لمثل هذه المؤسسات الشبابية نذكر منها:
أ -توفر له هذه المؤسسات فرصة المشاركة في خدمة مجتمعه ومما يشعره بإرضاء الذات.
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ب -توفر له متنفس هام لقضاء وقت فراغه في أشياء مفيدة ليه ولمجتمعيه ،بيدالً مين اللجيؤ إليى وسيائل
سلبية مثل تعاطي المخدرات وغير ذلك.

ج -ميين خاللهييا يجييد الفرصيية فييي تعبييير عيين آ ارئييه وطموحاتييه ويجييد ميين يسييتمع إليييه وفييي ذلييك تييأثير
نفسي ايجابي عليه.
د -تمنحه فرص زيادة قدراته ومهارته وخبراته والحصول على التدريبات المختلفة.
هي  -تمنحه أحياناً فرص الحصول على الدخل مثالً من خالل المشروعات الصغيرة أو األصغر.
ولكيين يعتمييد نجيياح هييذه المؤسسييات فييي تحقيييق أهييدافها فييي خدميية الشييباب ،بمقييدار مييا يييتم منحهييا ميين
تشييجيع وحرييية وفييرص ميين قبييل المجتمييع المحلييي .وهنييا يبييين المربييع رقييم ( )6األسيياليب التييي يمكيين ان
تتخذها الجهوية العربية بصدد إنشاء وانتشار المؤسسات الشبابية الجهوية.
مربع رقم (  ) 6أساليب تمكين المؤسسات الشبابية الجهوية
 ان تعمل الجهوية على تبنى المؤسسات الشبابية الجهوية الناجحة ودعم أنشطتها بشكل مباشر.
 تدعيم إنشاء المؤسسات الشبابية الجهوية الجديدة قانونيًا وفنيًا وماديًا.












توعية المؤسسات الشوبابية الجهويوة بأنهوا ال تقول شويئا عون نظيراتهوا فوي المركوز ،بول إنهوا تمتلوك مميوزات خاصوة بسوبب
جهويتها.
دعم وتعميق ثقافة التطوع في المؤسسات الشبابية الجهوية.
ان تحرص على ان تكون المؤسسات الشبابية فيها فعالة ،بحيث يستطيع الشباب أن يموارس مون خاللهوا حقوقوه وحرياتوه
وأن تسمح له أن يقدم ويعطي ويشترك مع غيرا بكل ما يستطيع مون فكور وعمول وإبوداع ،بول ويسوتطيع تعزيوز المهوارات
الحياتية والشخصية والقيادية لديه.
تحرير المؤسسات الشبابية الجهوية من هيمنوة الكبوار ومون توظيفهوا لمصوالحهم الخاصوة المؤقتوة ،وإقاموة شوراكة عادلوة
ومتوازنة فيما بينهم.
تشجيع توجه المؤسسات الشبابية الجهوية نحو تطبيق سياسة االعتماد على الذات .وتشجيع تبنيها ألنشطة ومبوادرات مون
خالل االعتماد على الموارد الذاتية.
تنفيووذ دورات تدريبيووة لقيووادات المؤسسووات الشووبابية الجهويووة بهوودف خلووق كوووادر قووادرة علووى نقوول المعرفووة والخبوورة إلووى
قطاعات الشباب المختلفة .وتوفير التدريب ألعضاء وقيادات المؤسسات الشبابية الجهوية في مختلف المجاالت.
إشراك المؤسسات الشبابية الجهوية في تنفيذ مشروعات وأنشطة لصالح المؤسسات واإلدارات الجهوية.
إشراك المؤسسات الشبابية الجهوية في اتخاذ مختلف القرارات الجهوية.
تشجيع انضمام المؤسسات الشبابية الجهوية إلى الشبكات واالتحادات النوعية التابعة لجامعة الدول العربية.
توفير الدعم القانوني والتنظيمي والتمويلي لتبني المؤسسات الشبابية الجهوية للمشروعات الصغيرة واألصغر ،من حيوث
إنها أكثر مالئمة للشباب.
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نمموذج رقممم (  :) 4ثممورة الربيممع العربممي :شيكل الربيييع العربيي بذاتييه نوعيا ميين تمكيين للشييباب العربييي،

ولكيين يظييل الربيييع العربييي كييالمنجم الغنييي بالمعييادن صييالحاً السييتخدامه فييي تمكييين أجيييال بعييد أجيييال.
ويمكن للجهوية العربية أن تعمل بشكل مشترك في استغالل الربيع العربي في تحسيين الصيورة السيائدة

حول الشباب العربي واعادة الثقة به ،والتعامل معيه مين منظيور جدييد ،وخاصية ان الشيباب العربيي قيد

قيياد تح يوالً تاريخيياً هام ياً فييي حييياة الشييعوب العربييية ميين خييالل ثورتييه السييلمية هييذه والتييي نالييت إعجيياب
العالم .كما ان على الجهوية العربية ان تستفيد من الربيع العربي في تعزيز تطبيق الحكم الصالح وبما

يفيد بتمكين الشباب العربي قانونياً واجتماعياً وسياسيياً وخاصية ان الحكيم الصيالح كيان مين المتطلبيات
األساسية لثورة الربيع العربي .وبخصوص األجيال القادمة يوضح المربع رقم ( )1كيف يمكن للجهوية

العربية من استخدام الربيع العربي كنموذج مثالي عند بناء وتمكين أجيال الشباب القادمة.
مربع رقم (  ) 2الربيع العربي كنموذج مثالي لتمكين أجيال الشباب القادمة

 توعية وتدريب أجيال الشباب القادمة بأنه يمكن للشباب صنع التاريخ كما فعل ذلك شباب الربيع العربي.
 توعية وتدريب أجيال الشباب القادمة على أهمية التغيير االيجابي باستخدام أساليب سلمية واالبتعاد عن العنف.
 توعية وتدريب أجيال الشباب القادمة ان كول جهوة مون جهوات الووطن لهوا أهميتهوا ،والبود ان يشوارك شوبابها فوي
التغييرات االيجابية كما حدث في الربيع العربي الذي انطلق من جهة ثم عوم اغلوب المودن والجهوات العربيوة بموا
فيها المراكز.
 توعية وتدريب أجيال الشباب القادمة بأهمية استغالل التطوورات العلميوة الحديثوة فوي خدموة الصوالح العوام وحول
قضايا البالد ،مثل ما استخدم شباب الربيع العربي وسائل االتصال كاالنترنت في تعميم ونشر الثورة.
 توعية وتدريب أجيال الشباب القادمة ان الصبر والصومود فوي المعوارك السولمية سوالح قووي لتحقيوق االنتصوار.
فثبات شباب الربيع العربي في ثورته السلمية وحفاظه على نفس الروح والحماسة الثوريوة كوان عوامالً هامواً فوي
إحباط الطرف األخر وسرعة االنتصار.
 توعية وتدريب أجيال الشباب القادمة ان ترك الخالفات وتوحيد الصف نحو هدف واحد عامل أساسي في تحقيق
النجاح ،فالربيع العربي شارك فيها شباب وغير شباب من مشارب مختلفوة اصوطفوا جمويعهم نحوو تحقيوق هودف
وطني واحد.
 توعية وتدريب أجيال الشباب القادمة ان انشوغال الشوباب بقضوايا الووطن وبغيرهوا مون القضوايا المفيودة يمكون ان
يرفع من شأنهم على مستوى العالم كما حدث ذلك مع شباب الربيع العربي.
 توعية وتدريب أجيال الشوباب القادموة ان لكول ظلوم نهايوة ،وأن ال مكوان لليوأس واإلحبواط وال ضورورة للخووف
والتردد.

 -3آلية التكامل االقتصادي العربي على المستوى الجهوي:

يأتي استخدام هذه اآللية في إطار دفع جامعة الدول العربيية للتعاميل عليى المسيتوى الجهيوي ،وخاصية

ان كييل الجهييود السييابقة فييي مجييال التكامييل االقتصييادي العربييي كانييت تييتم علييى المسييتوى القطييري أو

ال ييوطني ،والتي ييي غالب ي ياً كي ييان مصييييرها الفشي ييل .كمي ييا ت ييم اختيي ييار ه ييذه اآللي يية ألن فيييي تحقيي ييق التكامي ييل
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االقتصييادي العربييي فائييدة كبيييرة للشييباب العربييي .فالشييك ان هييذا التكامييل إذا تحقييق ،فكمييا سيييؤدي إلييى

زيادة اسإنماء االقتصادي للدول العربية ،فإنه سيينعكس إيجابياً عليى الشيباب العربيي مين حييث تحسيين
أوضاعهم المعيشية واالقتصادية .وتوسيع نطاق الحصول على العمل ،وذلك من خيالل منحيه إمكانيية

االنتقال من بلد إلى أخر بحثاً عن العمل ،ومن خالل المشيروعات االسيتثمارية والتنمويية الجدييدة التيي

ستنشأ في إطار التكامل .كما سيفتح التكامل االقتصادي العربي أمام الشباب العربي مجياالً واسيعاً فيي
تبادل الخبرات.

ويقص ييد بةلي يية التكام ييل االقتص ييادي العرب ييي عل ييى المس ييتوى الجه ييوي ف ييي ه ييذه اسإس ييتراتيجية ،ان تعم ييل

الجهوية العربية في اتجاهين متوازيين ،في االتجاه األول أن تعمل على إعادة الروح أو تفعيل التكاميل
االقتصادي العربي ،من خالل إكسابه الصبغة الجهوية ،وفيي االتجياه الثياني تعميل عليى اسيتغالل هيذا

التكامل في تمكين الشباب العربي اقتصادياً.

وف ييي إط ييار االتج يياه األول ،وانطالقي ياً م يين ان الجهوي يية العربي يية تعب يير ع يين رغب ييات الجم يياهير بم ييا ف يييهم

الشباب ،فإنه يتطلب ان تقوم في مجال التكامل االقتصادي العربي باالتي:

أ -أوالً ان تعمييل الجهوييية العربييية بكييل قييوة ل يدفع جامعيية الييدول العربييية نحييو التعامييل علييى المسييتوى

الجهوي ،فإذا كان على المستوى القطري يتم التصرف بأنانية ومن خالل نظرة ضييقة آنيية تعرقيل
العمييل المشييترك ،فييان الجهوييية العربييية فييي المقابييل سييتكون األكثيير قب يوالً وانفتاح ياً لكافيية أشييكال

التعيياون العربييي ،وذلييك لكييون الق ي اررات الجهوييية تتصييف بأنهييا غالب ياً مييا تكييون نابعيية ميين أعميياق
الجماهير معبرة عن آمالهم وطموحاتهم.

ب -ان تعمييل الجهوييية العربييية إل ييى توجيييه التكامييل االقتصييادي العرب ييي وتحييويره جهوي ياً ،بحيييث ي ييتم
تحقيق تكامل حقيقي ماثل للعيان.

ج -ان تعمل الجهوية العربيية عليى تعزييز العميل المشيترك فيميا بينهيا ،وخاصية فيي إقامية المشيروعات
التنموييية المشييتركة وتبييادل الخب يرات ،ونقييل المسيياعدات التقنييية والمادييية فيمييا بينهييا .ودعييم تنفيييذ
التجيارب ال ارئييدة ونقلهييا ميين جهيية إلييى أخييرى ،وبمييا يفييد ذلييك فييي تييوفير فييرص عمييل أكثيير للشييباب
العربي.
د -ان تعتميد عليى قييوة وعنفيوان الشييباب العربيي فييي جهودهيا نحييو تعزييز التكامييل االقتصيادي العربييي،
فهؤالء الشباب هم أصحاب الحلم العربي.
وفيي االتجياه الثياني ،يتطليب مين الجهويية العربيية أن تعمييل جنبياً إليى جنيب ميع جامعية اليدول العربييية،

فييي تحقيييق االسييتفادة ميين التكامييل االقتصييادي العربييي فييي مجييال التمكييين االقتصييادي للشييباب العربييي.
ويوضح كل من النموذجين رقم ( )5و رقم ( )6أمثلة بهذا الخصوص.
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نموذج رقم (  :) 5الكيانات االقتصادية العربية :توجد هناك حزمية مين الكيانيات االقتصيادية العربيية

التي تعمل على تحقيق التكامل االقتصادي العربيي .وفيي هيذا النميوذج تناولنيا أمثلية مين هيذه الكيانيات

فييي ثالثيية مجموعييات وهييي :المؤسسييات االقتصييادية العربييية ،الصييناديق اسإنمائييية العربييية ،واالتفاقيييات

االقتصييادية العربي يية ،وذل ييك لغ ييرض توضيييح كيفي يية تحويره ييا جهويي ياً وشييبياياً ،وبم ييا ي ييؤدي إل ييى تمك ييين
الشباب العربي إلى جانب تعزييز دور الجهويية العربيية فيي العميل العربيي المشيترك ،كميا هيو مبيين فيي

المربع رقم (.)9

نمممموذج رقمممم (  :) 6مخرجمممات القممممة العربيمممة االقتصمممادية األولمممى :وهييي القميية العربييية االقتصييادية
والتنموييية واالجتماعييية األولييى والتييي انعقييدت فييي دوليية الكويييت عييام  ،1118وقييد اهتمييت تلييك القميية

اهتماماً كبي اًر بتحقيق التكامل االقتصادي العربي .ففي اسإعالن الذي صدر عين القمية تيم التأكييد عليى
أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل االقتصيادي واالجتمياعي العربيي ،باعتبياره هيدفاً أساسيياً تسيعى
لتحقيقييه كافيية الييدول العربييية ،وركي يزة أساسييية لييدفع العمييل االقتصييادي واالجتم ياعي العربييي المشييترك،
لتحقي ييق التنمي يية االقتص ييادية واالجتماعي يية لل ييدول العربي يية ،بم ييا يحق ييق تطلع ييات الش ييعوب العربي يية .وق ييد

صييدرت عيين القميية العديييد ميين الق ي اررات االقتصييادية الهاميية .ويوضييح المربييع رقييم ( )8نميياذج لكيفييية
استفادة الجهوية العربية من هذه الوسائل في تمكين الشباب العربي.

مربع رقم (  ) 2استخدام وسائل التكامل االقتصادي العربي في تمكين الشباب العربي جهويا
الوسيلة

المؤسسات
االقتصادية
العربية

الصناديق
اإلنمائية
العربية

االتفاقيات
االقتصادية
العربية

وصفها
وهي المؤسسات والشركات العربية التي تعمل
في إطار تنمية االقتصاد العربي .مثل :مجلس
الوحدة االقتصادية العربية ،الشركة العربية
لالستثمار ،المؤسسة العربية لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات ،الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي ،الشركة العربية للتعدين،
شركة المالحة العربية المتحدة ،الشركة العربية
لالستثمارات البترولية.
تتميز هذا الصناديق بوجودها على أرض الواقع.
وقد تمكنت بفضل رؤؤس أموالها من مساندة
الجهود اإلنمائية االقتصادية واالجتماعية في عدد
كبير من الدول العربية .ومن أمثلتها :الصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،
صندوق النقد العربي ،الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية.
توجد هناك عدة اتفاقيات بهذا الشأن ،مثل:
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي
 ،1950اتفاقية الوحدة االقتصادية بين الدول
العربية  ،1957قرار إنشاء السوق العربية
المشتركة  ،1964اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين األقطار العربية  .1981وهذا
االتفاقيات تحتاج إلى إعادة تفعيل.

تحويرها جهويا وشبابيا
 منح المؤسسات الشبابية والجهوية حق الرقابة على أعمالهذا المؤسسات وتقييمها.
 دعم مشروعات تمكين الشباب العربي الجهوية. االهتمام بتوظيف الشباب في تلك المؤسسات ،ومنحهمفرص تولي المناصب القيادية فيها.
 توفير فرص التدريب للشباب في كافة المجاالت التنموية. التركيز على األعمال المشتركة بين عدة جهات عربية. التنسيق مع جامعة الدول العربية بأن تقوم إدارات هذاالصناديق بالتعامل مباشرة مع الجهوية العربية.
 توجيه التمويل نحو مشروعات مباشرة لتمكين الشبابالعربي اقتصاديا.
 التركيز على مشروعات الصغيرة واألصغر وغير ذلكمن أنواع المشروعات المناسبة للشباب.
 التركيز على األعمال المشتركة بين عدة جهات عربية. إعادة تعديل هذا االتفاقيات بما يسمح بدمجهما بعنصريالجهوية والشبابية.
 منح المؤسسات الشبابية والجهوية حق الرقابة على مدىااللتزام بتطبيق هذا االتفاقيات وتقييمها.
 مراعاة عنصر الشباب في االتفاقيات االقتصادية العربيةالجديدة ،ومراعاة التعامل الجهوي في االتفاقيات االقتصادية
العربية الجديدة.
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مربع رقم (  ) 9االستفادة من مخرجات القمة العربية االقتصادية األولى في تمكين الشباب العربي جهويا

البرنامج
المتكامل
لدعم
التشغيل
والحد من
البطالة في
الدول
العربية

 تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خالل منظمة العملالعربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربية.
 اعتماد الفترة من  2121 – 2151عقداً عربيا ً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف بحلول عام ،2121وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص
العمل ،والحد من البطالة ،وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين.
أهم بنود
 تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوقالقرار
العمل ،ورفع الكفاءة اإلنتاجية للعامل العربي ،والسعي لتطوير ثالثة من مراكز التدريب القائمة.
 تتخذ حكومات الدول العربية اإلجراءات الالزمة لتيسير تنقل األيدي العاملة العربية بين الدول األعضاءوفقا ً لمتطلباتها.
 دع م مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفضمعدالت البطالة على المستويين الوطني والعربي.
تحويرا
جهويا ً
وشبابياً

 التنسيق مع جامعة الدول العربية بأن يتم التعامل مباشرة مع الجهوية العربية لتنفيذ هذا البرنامج. توجيه التمويل نحو مشروعات مباشرة لتمكين الشباب العربي اقتصاديا. التركيز على مشروعات الصغيرة واألصغر وغير ذلك من أنواع المشروعات المناسبة للشباب.. التركيز على المشروعات المشتركة بين عدة جهات عربية بهذا الخصوص. -توفير فرص التدريب للشباب العربي بما يتالئم مع سوق العمل.

 تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية لمدة  1سنوات وتمويل مشروعاتـه ،ودعوةمؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله.
أهم بنود
 وضع سياسات اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدالت الفقر إلى النصف في فترة أقصاها .2151البرنامج
القرار
 االلتزام بتمويل شبكات األمن االجتماعي ،وتوفير التمويل الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.العربي للحد
 تكليف مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب بمتابعة تنفيذ البرنامجمن الفقر في
الدول
 التنسيق مع جامعة الدول العربية بأن يتم التعامل مباشرة مع الجهوية العربية لتنفيذ هذا البرنامج.تحويرا
العربية
ً  -الحرص على دعم الشباب العربي اقتصاديا ً في األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية.
جهويا
ً  -أعطاء الشباب الحصة األكبر ضمن شبكات األمن االجتماعي ،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشبابيا
 التركيز على المشروعات المشتركة بين عدة جهات عربية بهذا الخصوص. إطالق مشروع الرب البري العربي بالسكك الحديدية ،طبقاً لوثيقة المخط التي وافق عليها مجلسوزراء النقل العرب ،وقيام الدول األعضاء باتخاذ الخطوات الالزمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية
واألطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخط موضع التنفيذ دون معوقات.
أهم بنود  -وضع آلية لتمويل تنفيذ هذا المشروعات على أسس تجارية ،تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع
القرار الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية واإلقليمية والدولية .ودعوة القطاع الخاص
إلى االستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات.
مخطط الربط
 تكليف مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ مشروعات مخط الرب البري العربي بالسككالبري العربي
بالسكك
الحديدية ،وما يتطلبه ذلك من إعداد اتفاقية لهذا الغرض.
الحديدية
 ان تحرص الجهوية العربية على ان ال يكون تخطي الشبكة لرب المراكز أو العواصم فقو  ،وإنموا يوتممراعاة رب الجهات العربية بعضها ببعض.
تحويرا
ً  -ان تحرص الجهوية العربيوة علوى تفعيول وسورعة تنفيوذ الشوبكة ،وذلوك إدراكواً ان هنواك فوائود اقتصوادية
جهويا
ً مباشرة وغير مباشرة ستعود على الشباب العربي من وجود هذا الشوبكة .منهوا سوهولة انتقالوه مون بلود إلوى
وشبابيا
أخر بحثا ً عن الوظائف ،وتبادل الخبرات .
 -إلغاء تأشيرات الدخول للشباب العربي وبما يسهل من انتقاله من بلد عربي إلى أخر.
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المراجع:






األجندة الوطنية ( 11المملكة األردنية الهاشمية) ،عمان.1111 ،
إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة األرض) ،ريودي جانيرو-
الب ارزيل 14- 3 ،يونيو1881م.
تقرير التنمية اسإنسانية العربية لعام ( - ) ،)1111خلق الفرص لألجيال القادمة ،برناما األمم المتحدة اسإنمائي (
المكتب اسإقليمي للدول العربية) ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي ،عمان.1111 ،
تقرير الشباب العربي والمشاركة ،التحديات وفرص التطوير ،قضايا الشباب العربي – اسإصدار الثالث ،إدارة
السياسات السكانية والهجرة ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،القاهرة.1111 ،
تقرير التنمية اسإنسانية العربية لعام ( ( ،)1118تحديات أمن اسإنسان في البلدان العربية) ،برناما األمم المتحدة

اسإنمائي (المكتب اسإقليمي للدول العربية) ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي ،بيروت،
.،1118ص .37 36-نقالً عن الصندوق األمم المتحدة اسإنمائي.1118 ،
 جون.أ.ديكسون وكيرك هاميلتون ،مجلة التمويل والتنمية ،إصدار صندوق النقد الدولي ،النسخة العربية ،مطابع
األهرام ،القاهرة ،ديسمبر .1886
 دستور المملكة المغربية  ،1111إصدار مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشئون الجنائية والعفو،
سلسلة نصوص قانونية ،شتنبر  ،1111العدد .18
 رشا رأفت ،نحو أجندة جديدة لتمكين الشباب،
http://www.poplas.org/arabyouthmeeting2011/pdf/workgroup1.pdf
 عبد الباسط عبد المعطى ،الشباب العربي:األوضاع الحالية والتبعات االجتماعية ،اجتماع الخبراء حول تعزيز

اسإنصاف االجتماعي  :إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية 31-29 ،مارس، 2009أبو ظبي،
االسكوا ،مؤسسة التنمية األسرية.1118 ،

 عزت حجازي ،الشباب العربي ومشكالته،سلسلة عالم المعرفة ،رقم ( ،)6إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت.1895 ،
 على الصاوي ،الشباب والحكم الجيد والحريات ،ورشة العمل اسإقليمية الثانية ،نظمتها ،UNDP-UNDESA
صنعاء.1115/6/13-11،
 عمر رحال ،الشباب والمؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية ،منتدى شارك الشبابي نيسان ، 2006
فلسطين.
 كريم أبو حالوه ،ماذا يريد المجتمع من الشباب وما الذي يريده الشباب من المجتمع ،مجلة مقاربات ،مجلة غير
دورية إصدار مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،العدد الثامن والتاسع ،السويد
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،آثار عدم المساواة االجتماعية-االقتصادية على التنمية المستدامة في
منطقة اسإسكوا.1111 ،
 اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،مستقبلنا المشترك ،سلسلة عالم المعرفة ،رقم ( ،)141إصدار المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.1898 ،
 نوفل قاسم علي الشهوان ،مقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية ،مركز الدراسات اسإقليمية (10) ،مركز
الدراسات اسإقليمية دراسات إقليمية
 Directions for the World Bank Youth - strategic ", ECSSD - World Bank – 2001,
prepared by Gloria la cava and Paula lytle
 http://www.arosaljbl.com/forum/showthread.php?t=2651
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الهوامش :
1 http://www.arosaljbl.com/forum/showthread.php?t=2651
 2الفصل ( ،)531دستور المملكة المغربية  ،2155إصدار مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشئون
الجنائية والعفو ،سلسلة نصوص قانونية ،شتنبر  ،2155العدد .51
 3عمور رحوال ،الشوباب والمؤسسوات واألطور والمشواريع والنووادي الشوبابية ،منتودى شوارك الشوبابي نيسوان ، 2006
فلسطين.
 1تقريور الشوباب العربوي والمشواركة ،التحوديات وفورص التطووير ،قضوايا الشوباب العربوي – اإلصودار الثالوث ،إدارة
السياسات السكانية والهجرة ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،القاهرة ،2111 ،ص . 25-21
5 Directions for the World Bank Youth - strategic ", ECSSD - World Bank – 2001,
prepared by Gloria la cava and Paula lytle
 1اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،مستقبلنا المشترك ،سلسلة عالم المعرفة ،رقم ( ،)512إصدار المجلس الوطني للثقافوة
والفنون واآلداب ،الكويت ،5111 ،ص .13
 1جون.أ.ديكسوون وكيورك هواميلتون ،مجلوة التمويول والتنميوة ،إصوودار صوندوق النقود الودولي ،النسوخة العربيوة ،مطووابع
األهرام ،القاهرة ،ديسمبر 5111م،ص . 51
 1اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،آثوار عودم المسواواة االجتماعيوة-االقتصوادية علوى التنميوة المسوتدامة فوي
منطقة اإلسكوا ،2112 ،ص .1
 1تقريوور التنميووة اإلنسووانية العربيووة لعووام ( - ) )2112خلووق الفوورص لألجيووال القادمووة ،برنووامج األمووم المتحوودة اإلنمووائي
(المكتب اإلقليمي للدول العربية) ،الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي ،عمان ،2112 ،ص .515
 51نوفل قاسم علي الشهوان ،مقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية ،مركز الدراسات اإلقليمية(10) ،مركز
الدراسات اإلقليمية دراسات إقليمية
 55اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،مستقبلنا المشترك ،مصدر سابق  ،ص .551
 52إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة للبيئوة والتنميوة (قموة األرض) ،ريوودي جوانيرو-
البرازيل 51- 3 ،يونيو5112م.
 53األجندة الوطنية ( 25األردن) ،عمان ،2112 ،ص .512
 51تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ( ( ،)2111تحديات أمون اإلنسوان فوي البلودان العربيوة) ،برنوامج األموم المتحودة
اإلنمائي ( المكتب اإلقليمي للدول العربية) ،الصوندوق العربوي لإلنمواء االقتصوادي و االجتمواعي ،بيوروت.،2111 ،ص
.37 36نقالً عن الصندوق األمم المتحدة اإلنمائي.2111 ، 51تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام ( ،)2111مصدر سابق ،ص .55
 51عزت حجازي ،الشباب العربي ومشكالته،سلسلة عالم المعرفة ،رقم ( ،)1إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت ،5111 ،ص .11-11
 51عبد الباس عبد المعطى ،الشباب العربي:األوضاع الحالية والتبعات االجتماعية ،اجتماع الخبراء حول تعزيز
اإلنصاف االجتماعي  :إدماج قضايا الشباب في عملية التخطي للتنمية 31-29 ،مارس، 2009أبو ظبي ،االسكوا،
مؤسسة التنمية األسرية.2111 ،ص .22
 51عبد الباس عبد المعطى ،مصدر سابق .ص .22
 51انظر :على الصاوي ،الشباب والحكم الجيد والحريات ،ورشة العمل اإلقليمية الثانية ،نظمتها UNDP-
 ،UNDESAصنعاء ،2111/1/23-25،ص.51
 21نفس المصدر ص.51
 25عزت حجازي ،مصدر سابق ،ص .11-11
 22كريم أبو حالوا ،ماذا يريد المجتمع من الشباب وما الذي يريدا الشباب من المجتمع ،مجلة مقاربات ،إصدار مركز
دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،العدد الثامن والتاسع ،السويد
http://www.mokarabat.com/moa1.htm
 23رشا رأفت ،نحو أجندة جديدة لتمكين الشباب،
http://www.poplas.org/arabyouthmeeting2011/pdf/workgroup1.pdf
 21نوفل قاسم علي الشهوان ،مقومات الحكم الراشد في استدامة التنمية العربية ،مركز الدراسات اإلقليمية(10) ،
مركز الدراسات اإلقليمية دراسات إقليمية.
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