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AFM  السن عند الزواج األول 

 AFR معدل خصوبة املراهقات 

AIDS يدزإل ا 

BTI  لتحول لمؤشر برتلسمان 

 BTVET األعمال والتدريب الفني واملنهي 

CDs املعدية األمراض 

ESALA شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية 

GER معدالت القيد اإلجمالي باملدارس 

HIV فيروس نقص املناعة املكتسبة 

ICYF منتدى شباب التعاون اإلسالمي 
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LFPR  القوى العاملةفي شاركة املمعدل 
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MSME  الصغيرة واملتوسطةالصغرى و الشركات 

NCDs األمراض غير املعدية 

NEET الشباب خارج نطاق التعليم والعمالة والتدريب 

NTCs كليات األساتذة الوطنية 

OECD منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 

OIC منظمة التعاون اإلسالمي 

OIC-SHPA في مجال الصحة ملنظمة التعاون اإلسالمي برنامج العمل االستراتيجي 
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OMR معدل التنقل للخارج 

PTSD جالكرب التالي للرضضطراب ا 

SESRIC مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

SSA  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

TUBE  في ماليزياوترا فبوميشباب ريادة األعمال في صفوف برنامج 

UN األمم املتحدة 

UNDP برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

UNESCO منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

UNICEF  اليونيسيف -منظمة األمم املتحدة للطفولة 

UPE التعليم االبتدائي الشامل 

VET والتدريب التعليم املنهي 

WHO منظمة الصحة العاملية 

YEP في غامبيا مشروع تمكين الشباب 
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، ويعيش جزء كبير من هؤالء سنة 25% منهم أقل من 42 يبلغ  حيث سكان العالم شباب يعتبر أغلب

الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. إذ تمثل الدول األعضاء في املنظمة ربع سكان 

العالم من الشباب، ووفقا للتوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة، من املتوقع أن تضم هذه الدول 

الديموغرافية هو األكثر أهمية ألنه يتزامن مع ذروة  ئةالفأكثر من ثلث الشباب في العالم. فمصير هذه 

  تواصال الثورة التكنولوجية. وبالتالي، فإن جيل األلفية هو الجيل األكثر 
ً
على مستوى العالم واألكثر تأثرا

بامليول الثقافية املعوملة. ونتيجة لهذه االتجاهات، طريقة تفكير شباب اليوم مختلفة تماما، وقد ال تتوافق 

 األساليب التقليدية.تياجاتهم مع اح

تتطلب مواجهة هذه التحديات من الحكومات واملؤسسات املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين الحصول  

على صورة واضحة لحالة الشباب في دولنا األعضاء من حيث التعليم السليم وتنمية املهارات والتوظيف 

عية، والتي يتم تناولها جميعا في الجزء األول من هذا وروح املبادرة والصحة الجيدة واملشاركة االجتما

التقرير. بعد تشخيص حاسم لهذا الوضع، فإن اقتراح سياسات تهدف إلى تعزيز املشاركة االقتصادية 

للشباب في جميع عمليات صنع القرار في دولنا األعضاء أمر بالغ األهمية كما هو مبين في الجزء الثاني من 

 التقرير.

التقرير، الذي أعده مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  يفحص هذا 

اإلسالمية )سيسرك( بالتعاون مع منتدى شباب التعاون اإلسالمي وتحت إشراف األمانة العامة ملنظمة 

ء األولوية إعطا وجوب. كما يبرز املمكنة التحديات والفرص املتواصلة وكذاالتعاون اإلسالمي، القيود 

اب لتعزيز دور الشباب في جميع مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ ليس فقط لصالح الشب

 في دولنا األعضاء.  باالنتماء للمجتمع الشعور  أنفسهم، ولكن أيضا لتعزيز 

ومع ذلك، فإن التدخالت السياسية املطلوبة تختلف من منطقة جغرافية واقتصادية إلى أخرى. لهذا  

لسبب يقدم هذا التقرير نظرة ثاقبة حول دور الشباب، كمحرك رئيس ي للنمو الشامل والتنمية املستدامة ا

دم تجانس تجاربهم الحياتية، يجب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فبغض النظر عن ع

 تمهيد
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في سياق تنفيذ  الثقافية والتعليم والفئة االجتماعية والوضع االقتصادي دورا ةخلفيأن تلعب ال

 لالهتمام املتزايد في هذا الصدد.
ً
 استراتيجية الشباب ملنظمة التعاون اإلسالمي استجابة

وأعتقد اعتقادا راسخا أن هذا التقرير سيسهم في مواجهة التحديات التي تواجه شبابنا وفي زيادة الوعي  

ة ألعرب عن امتناني لجميع أصحاب أغتنم هذه الفرصو بين صانعي القرار على الصعيدين الوطني والدولي. 

 املصلحة الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير من أجل مستقبل مشرق لشبابنا.

 يوسف بن أحمد العثيمين    

 األمين العام    

 منظمة التعاون اإلسالمي    
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 24و  15مليون شابا تتراوح أعمارهم بين  338تضم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أكثر من 

، تستضيف الدول األعضاء في على هذا األساس% من إجمالي عدد السكان. ومع 17.9عاما، مما يشكل 

% 30.7ذا العدد إلى % من إجمالي الشباب في العالم، ومن املتوقع أن يصل ه28منظمة التعاون اإلسالمي 

: تعزيز 2020تقرير "وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  يسعى. 2030بحلول عام 

من هم الشباب في الدول األعضاء في منظمة  :تقديم إجابات ألسئلة مثلإلى  "املشاركة االقتصادية للشباب

التعاون اإلسالمي؟ وما هي رؤاهم وآمالهم وأحالمهم؟ وما هي الجهود التي تبذلها بلدانهم من أجل 

مساعدتهم على بناء مستقبل أكثر إشراقا في مرحلة رشدهم ليصبحوا مواطنين فاعلين منغمسين في 

ي سوق العمل؟ وبشكل عام، يقدم التقرير صورة مفصلة مجتمعاتهم من خالل إيجاد مكانهم املناسب ف

 لشباب املنظمة مع تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي يواجهونها واقتراح تدابير إصالحية.  

بشكل عام، تشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى تقدم ملحوظ في وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة 

 تحسن، على مستوى مجموعة الدول األعضاء في املنظمة، تم تسجيل املتوسط التعاون اإلسالمي. ففي

في مجال االقتصاد والتعليم والصحة واملشاركة االجتماعية. كما طبقت العديد من الدول األعضاء في 

املنظمة سياسات وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحسين الوضع العام للشباب في بلدانهم. وبنفس القدر من 

مية، يجد التقرير أن العديد من الدول األعضاء قد اتخذت خطوات ملموسة لتنفيذ استراتيجية األه

 .2018منظمة التعاون اإلسالمي املعنية بالشباب التي تم اعتمادها في باكو في عام 

حرز على مستوى مجموعة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 
ُ
مع ذلك، على الرغم من التقدم امل

ؤكد التقرير على أن العديد من هذه الدول ال تزال بحاجة إلى تحسينات كبيرة لسد الفجوة مع البلدان ي

املتقدمة والوصول إلى املتوسطات العاملية على مستوى العديد من املؤشرات. وتشكل قضايا مثل املشاركة 

جتماعية املحدودة املقترنة االقتصادية املنخفضة والبطالة وعدم نشاط الشباب واملشاركة السياسية واال 

بالصراع والهجرة والتشرد عقبات خطيرة تعيق مساهمة الشباب في تنمية دول املنظمة. كما يسلط التقرير 

الضوء أيضا على انتشار التباينات بين الجنسين في عدد من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة 

املنظمة، ال تزال الشابات خلف الذكور في العديد من بالشباب. وفي العديد من الدول األعضاء في 

املؤشرات املهمة، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، مشاركة القوى العاملة، والتحصيل التعليمي، 

 والصحة والرفاهية.

 توطئة
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يعد الفهم املتعمق للوضع املعاصر للشباب عامال حاسما يمكن أن يساعد الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي على وضع استراتيجيات وسياسات فعالة ومستدامة للتنمية تعزز االستفادة الكاملة من 

اتهم والتحديات التي اإلمكانات الهائلة لسكانها الشباب. إذ أنه من خالل فهم شامل الحتياجاتهم وقدر 

ممتازة  وسيلة قد يشكليواجهونها، يمكن صياغة وتنفيذ الحلول املناسبة لهم. وأؤمن بأن هذا التقرير 

لفهم آمال وأحالم الشباب في الدول األعضاء ووضع سياسات وبرامج لتلبية احتياجاتهم االقتصادية 

 واالجتماعية.  

 نبيل دبور 

 املدير العام

 سيسرك
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 توطئة

 

اتخذ هذا التقرير، في بدايته، املهمة األساسية املتمثلة في اإلبالغ عن وضع الشباب في العالم اإلسالمي. 

 في رصد التقدم وتسليط الضوء على املشهد السياس ي الديناميكي واملتعدد 
ً
 أساسيا

ً
وتعد مخرجاته عنصرا

التحديات والفرص التي يواجهها الشباب في الدول األعضاء في منظمة األوجه الذي يؤثر بشكل مباشر على 

 التعاون اإلسالمي.

بليون شاب في جميع أنحاء العالم، الذين يقيم ثلثيهم في الدول األعضاء في  1.75ومع وجود أكثر من  

ه الشباب منظمة التعاون اإلسالمي، من الضروري إجراء دراسة شاملة ملعالجة وتحديد ما يمكن أن يقدم

من أجل التنمية والنمو واالبتكار، وال يمكن تحقيق هذا إال من خالل تحديد التحديات واملوانع التي تقف 

 في طريق تحقيقهم لذواتهم ودفعهم ملحركات التقدم والتميز.

تحقيقا لهذه الغاية، فإن منتدى شباب التعاون اإلسالمي مكرس لخدمة شباب العالم اإلسالمي في جميع 

اء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي وخارجها. فنحن نؤمن بأن تعميم مفهوم الشباب املسلم أمر أنح

جوهري، والتأقلم مع التغيرات الثقافية واالقتصادية السريعة الناشئة عن العوملة التي تؤثر عليهم ال يقل 

 أهمية أيضا.

واالتجاهات والقيود االجتماعية إلى يومنا هذا، ال يزال الشباب يواجهون نفس متغيرات الضغوطات  

واالقتصادية التي تحد من إمكاناتهم؛ إلى جانب االفتقار إلى الفرص واالنخراط، وبهذا يصعب تحقيق 

 التمكين الجاد للشباب.و تنمية مستدامة 

أمام ظاهرة الهجرة واسعة النطاق، كالبطالة املزمنة والصراعات، أصبح الشباب أكثر عرضة للخطر من 

مض ى. وبهذا املعنى، قد يشكلون أكبر مورد غير مستغل في املنطقة أو خطرا على االستقرار والنمو أي وقت 

 في حاالت التطرف أو الحرمان من الحقوق أو غياب وسائل للتعبير والنمو.

يتطلب السبيل للمض ي قدما إجابات على القضايا املتعلقة بدور الشباب في الحوكمة والتنمية، وسهولة 

لى الفرص، واإلمكانات في املجتمع املدني، ونوعية التعليم والحياة، وحقهم األساس ي في العيش الوصول إ

 توطئة
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عيشة كريمة وهادفة وذات معنى. وبناء على هذا وعلى اإلمكانات البناءة التي يشدد عليها هذا التقرير، 

 اقعة.من الضروري وضع جداول أعمال واستراتيجيات قابلة للتنفيذ حتى تصبح هذه حقيقة و 

وهذا أمر ضروري بشكل خاص داخل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي تتمتع بأحد أعلى  

 تركيزات من الشباب في العالم، مما يوفر لها مزايا غير محققة في الصناعة واالبتكار والنمو.

ءات الحاضر، ولكن فخالل تناول مسألة آفاق الجيل الشاب وإمكاناتهم، يجب أال نحصر ذلك في ادعا

يجب أيضا معالجة قضية تمكين الشباب من حل املسائل االستراتيجية املستقبلية. ولتحقيق ذلك بشكل 

مستدام، ال يمكننا التغاض ي عن الحاجة إلى غرس قيم التضامن والتعاون اإلسالمي واالبتكار والواجب 

 املدني والتميز والبصيرة.

الدول األعضاء في منظمة  بأوضاعداراته املقبلة بمثابة وسيلة للتنبؤ نحن نأمل أن يكون هذا التقرير وإص

التعاون اإلسالمي وفهمها من أجل التنمية والنمو مع تسليط الضوء على كل ما تستطيع دولنا األعضاء 

 القيام به من خالل اتخاذ خطوة أقرب إلى عالم أفضل للبشرية جمعاء.  

 

 طه أيهان     

 رئيس     

 منتدى شباب التعاون اإلسالمي     

       

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 2020 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الشباب وضع | سيسرك 

 تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب

 شكر وتقدير 

 

 

 

قام بإعداد التقرير فريق بحث أساس ي في سيسرك بقيادة جم تن تن والذي يضم كان ناملي وعائشة سنا 

كوشغر وتازين قريش ي. وأجري العمل تحت اإلشراف العام للسيد مزهر حسين، مدير دائرة األبحاث، 

 السيد نبيل دبور، املدير العام لسيسرك.وبقيادة سعادة 

حول الصحة والرفاه.  4حول التعليم وتنمية املهارات والفصل  2أعدت عائشة سنا كوشغر الفصل  

حول املشاركة  5حول التوظيف وريادة األعمال. وأعد كان ناملي الفصل  3وأعدت تازين قريش ي الفصل 

حول املقدمة،  1دي بين الشباب. وتم إعداد الفصل حول عدم النشاط االقتصا 6االجتماعية والفصل 

حول قصص النجاح من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في معالجة األسباب  7والفصل 

حول توصيات السياسة العامة بشأن تعزيز  8الجذرية وتعزيز املشاركة االقتصادية للشباب، أما الفصل 

إعداد جم تن تن. وقدمت السيدة تازين قريش ي مساعدتها كذلك  املشاركة االقتصادية للشباب فهو من

 في التنسيق الشكلي للنص.

، في التقرير من خالل (ICYF) شبابلل التعاون اإلسالمي منتدىب ينحثلبااوشنان، كبيرة مال آساهمت 

عني تقديم قصص النجاح وتعليقات على الخطوط العريضة للتقرير وملسح منظمة التعاون اإلسالمي امل

تحت اإلشراف العام لسعادة السيد طه أيهان، رئيس منتدى شباب التعاون  2019بالشباب لعام 

 اإلسالمي.

التعاون  منتدى( OICيعرب فريق البحث في سيسرك عن امتنانه لألمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي )

. 2019ي املعني بالشباب لعام لتسهيل إعداد وتعميم استبيان منظمة التعاون اإلسالم شبابلل اإلسالمي

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي التي  22كما يشكر فريق البحث أيضا جهات التنسيق من 

 استجابت للمسح، وأثرت املناقشات وتوصيات السياسة العامة الواردة في التقرير.

 

 شكر وتقدير
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 ملخص

سنة نسبة كبيرة من السكان في الدول األعضاء في  24و  15يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 في تحسين وضعية من
ً
 ملحوظا

ً
ظمة التعاون اإلسالمي، وعلى الرغم من أن هذه الدول قد أحرزت تقدما

شبابها، إال أن الكثير منها غير قادرين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. إذ يواجهون  مجموعة من التحديات، 

لصحة والرفاه، وشواغل تتنوع طبيعتها من الخمول االقتصادي واملشاركة االجتماعية املحدودة إلى ا

التعليم وتنمية املهارات. كما أن مثل هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب ال تحد فقط من التطور 

البناء والصحي للشباب أنفسهم، ولكن أيضا التنمية املستدامة والنمو املستدام للدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

: 2020إعداد تقرير وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في ظل هذه الخلفية، تم  

تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب. في الجزء األول، يبحث التقرير في وضع الشباب في الدول األعضاء في 

واملشاركة أربعة مجاالت رئيسية: تطوير التعليم واملهارات؛ والعمالة وريادة األعمال؛ والصحة والرفاه؛ 

االجتماعية. بينما يركز الجزء الثاني من التقرير على املشاركة املنخفضة للشباب في االقتصاد للكشف 

عن األسباب الجذرية وتقديم توصيات سياسية لتعزيز وضع الشباب في جميع الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي.

 نظمة التعاون اإلسالميالجزء األول: وضع الشباب في الدول األعضاء في م

 التعليم وتنمية املهارات

حققت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إنجازات كبيرة في مجال التعليم وتطوير املهارات، ومع 

، وبالتالي، ال يمكن 2018% من الشباب فيها لم يتمكنوا من القراءة أو الكتابة في عام 17.7ذلك، فإن 

على وظائف الئقة. إن معدل البطالة املرتفع بين الشباب في دول املنظمة له نتائج للعديد منهم  العثور 

سلبية على التنمية االقتصادية واالندماج االجتماعي والتماسك واملشاركة. ويتأثر املستوى التعليمي 

ب إلى للشباب بعدة عوامل في الدول األعضاء. كما أن عدم االستقرار االقتصادي والفقر والصراع والحر 

جانب املشاركة االجتماعية املحدودة والقضايا املتعلقة بالجنسين تعيق معدالت استمرار تعليم الشباب 

 ملخص



 ملخص
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واستكماله. وتعد السياسات الفعالة لتعزيز وتطوير التعليم الجيد للشباب ضرورية لتحقيق التنمية 

 املستدامة في الدول األعضاء.

 العمل وريادة األعمال 

العمل في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير واعدة للشباب. تعتبر ظروف سوق  

وتشكل البطالة املرتفعة وانخفاض املشاركة في القوى العاملة ومشاركة الشباب املحدودة في ريادة األعمال 

باب في ، كان معدل بطالة الش2019مجموعة من التحديات للشباب في جميع الدول األعضاء. ففي عام 

%. كما أنه من حيث مشاركة الشباب في القوى 11.8% وهو ما يتجاوز املعدل العاملي البالغ 13.9املنظمة 

% 41.4العاملي البالغ %( أقل بكثير من املتوسط 38.7الدول األعضاء في املنظمة )العاملة، بقي متوسط 

سانيا، يظهر اختالف كبير بين الدول . وعالوة على ذلك، عندما يتم تصنيف البيانات جن2019في عام 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث معدالت البطالة بين الذكور واإلناث ومشاركة القوى 

العاملة. فالنظام اإليكولوجي الشامل لريادة األعمال للشباب ال يكفي في العديد من الدول األعضاء في 

أمور أخرى، من الوصول املحدود إلى التمويل وانتشار االقتصاد  منظمة التعاون اإلسالمي. وينبع هذا، بين

غير الرسمي. تعد البطالة ونقص األجور الالئقة من بين العوامل الرئيسية املحددة لهجرة الشباب التي 

تعوق التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي هذا الصدد، 

ذه الدول معالجة األسباب الجذرية لبطالة الشباب املرتفعة، وانخفاض معدالت املشاركة في يتعين على ه

القوى العاملة وكذلك القضاء على الفجوات القائمة بين الجنسين. وعالوة على ذلك، يجب تطوير 

 سياسات تحسين النظام البيئي لريادة الشباب.

 الصحة والرفاه 

ن لتطور املجتمع وتقدمه. فالتحديات الصحية الرئيسية التي يواجهها إن الصحة والرفاه مقياسان مهما 

الشباب تعيق قدرتهم اإلنتاجية والبناءة على املساهمة في اقتصاداتهم ومجتمعاتهم. ومن هذه الناحية، 

( LEBشهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحسنا في متوسط العمر املتوقع عند الوالدة )

. ومع ذلك، 2017سنة في عام  68.1إلى  2000سنة في عام  62.6حيث ارتفع من  2017و  2000ي بين عام

. وتشكل اإلدمانات بين 2017سنة في عام  72.5فقد تأخر متوسط هذه الدول عن املعدل العاملي البالغ 

ن دول الشباب بما في ذلك الكحول والتبغ واملخدرات والتكنولوجيا تحديا لصحة الشباب في عدد م

املنظمة، حيث ال تزال ممارسة زواج األطفال موجودة في بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي. كما أنه ليس لدى الشباب في عدد من هذه الدول سوى معرفة محدودة بالصحة اإلنجابية بما 

حسين املعرفة بالصحة في ذلك بعض األمراض املعدية مثل فيروس نقص املناعة البشرية / اإليدز. ويعد ت

اإلنجابية، ووضع سياسات فعالة ملنع الشباب من اإلدمان، وتخصيص املزيد من املوارد بشأن الخدمات 

املتعلقة بالصحة البدنية والعقلية للشباب من بين املجاالت الرئيسية التي تحتاج دول املنظمة إلى اتخاذ 

 مزيد من الخطوات بشأنها.



 ملخص

 

 2020 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الشباب وضع | سيسرك 3

 االقتصادية للشبابتعزيز املشاركة 

 املشاركة االجتماعية

د املشاركة االجتماعية للشباب بأشكالها املختلفة مثل السياسية واالقتصادية واملدنية جانبا مهما من تع 

جوانب رفاهية الشباب وإسهامهم املثمر في تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ونظرا 

ركة الشباب في الدول للعديد من القضايا الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، فإن مشا

األعضاء في املنظمة أقل من مشاركتها في مجموعات الدول األخرى. كما أنه من بين األسباب األخرى، عدم 

االستقرار السياس ي، والنزاعات املستمرة، واملنظور التقليدي الذي يفرق على أساس السن، والتطور 

يسية التي تعيق املشاركة االجتماعية الفعالة املحدود ملنظمات املجتمع املدني، هو بعض األسباب الرئ

للشباب. ومع زيادة العوملة والترابط التكنولوجي، أصبحت األشكال التقليدية للمشاركة االجتماعية 

للشباب أقل جاذبية. ونظرا ألن الشباب يمضون وقتا أكبر في األنشطة عبر اإلنترنت، يجب تعديل 

اركتهم االجتماعية. وعالوة على ذلك، يتعين على الدول األعضاء السياسات والبرامج الحالية لتشجيع مش

في املنظمة بذل املزيد من الجهود لزيادة مشاركة الشباب في صنع القرار والحياة املجتمعية والجمعيات 

 التطوعية.

 الجزء الثاني: تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب

ودة للشباب في سوق العمل أو عدم جاذبية يظهر الخمول االقتصادي عندما تكون هناك فرص محد

الفرص الحالية بما فيه الكفاية بالنسبة لهم.  كما أنه قد يؤدي انخفاض الرواتب وانعدام األمل في 

التقدم مهنيا وظروف العمل إلى تثبيطهم عن املشاركة الفعالة في االقتصاد. وقد تنشأ القضايا االجتماعية 

ن التمييز على أساس الجنس أو السن أو الوضع. وقد ال تشجعهم املعايير التي تؤدي إلى شباب غير نشط م

 واملمارسات الثقافية على أن يكونوا ناشطين اقتصاديا.

% منهم في الدول األعضاء 61.3، بينما اختار 2019% في عام 58.6بلغ معدل عدم نشاط الشباب العاملي  

، ء خارج القوى العاملة. ففي دول املنظمة، في املتوسط، البقافي منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط

، وهي نسبة 2019( في عام NEET% من الشباب ضمن الفئة العاملة أو التعليم أو التدريب )24.1لم يكن 

%( ضمن 34.5%. واألسوأ من ذلك، لم يكن أكثر من ثلث الشابات )21.2العاملي البالغ أعلى من املتوسط 

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 2019في التعليم وال التدريب في عام  الفئة العاملة أو 

إن قلة نشاط الشباب في القطاع االقتصادي له آثار خطيرة على تنمية ونمو الدول األعضاء في منظمة 

لعديد من التعاون اإلسالمي. لذلك، يجب إيالء اهتمام خاص لكيفية تعزيز مشاركتهم االقتصادية. هناك ا

العوامل التي تسبب املشاركة االقتصادية املحدودة أو الخمول بين الشباب في هذه الدول، وتشمل التعليم 

وتطوير املهارات، والتحديات االقتصادية، والصحة والرفاهية، واملشاركة االجتماعية. وفي هذا السياق، 

قطاعات لالستفادة من اإلمكانات تحتاج هذه الدول إلى صياغة سياسات وبرامج شاملة ومتعددة ال

االقتصادية للشباب إلى أقص ى درجة ممكنة. كما أوضح مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب 



 ملخص
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، قامت العديد من الدول األعضاء بالفعل بوضع برامج وسياسات محددة لتعزيز املشاركة 2019لعام 

اسات تبين أنها قصص نجاح أو أفضل ممارسات االقتصادية للشباب. وحتى أن بعض هذه البرامج والسي

يمكن لدول أعضاء أخرى في املنظمة التعاون اإلسالمي استخدامها. وعالوة على ذلك، شرع عدد من هذه 

الدول في تنفيذ استراتيجية الشباب ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يمكن أن تزيد من دعم جهودها في 

 تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب.
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يمكن أن تتميز الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بسكانها الشباب والديناميكيين الذين يشكلون  

تصادي مرتفع وتنمية نافذة للتطور. كما أن ديناميكية الشباب ليست مجرد فرصة لتحقيق نمو اق

مستدامة، ولكنها أيضا بمثابة حافز للتماسك االجتماعي والرفاهية. ومع ذلك، عندما يتم إلغاء إمكانات 

الشباب وعدم توفير الخدمات االجتماعية املطلوبة لرفاههم، يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على املجتمعات 

 نقص التعليم.والجماعات مثل زيادة البطالة واالضطرابات املدنية و 

 338.3، تضم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2020وفقا لتقديرات األمم املتحدة لعام  

% من إجمالي سكان منظمة التعاون اإلسالمي، حيث تم قياس 17.9مليون شاب، وهو ما يمثل حصة 

 396.9ليصل إلى  2030ام ومن املتوقع أن يزداد عدد الشباب بحلول ع 1%.15.5العاملي عند املتوسط 

، تم تسجيل حصة الدول األعضاء من 2020% من إجمالي سكان املنظمة. وفي عام 17.8مليون أو حوالي 

%. ونظرا لالتجاهات العاملية املتمثلة في انخفاض معدالت 28إجمالي عدد الشباب في العالم بنسبة 

توقع، تقدر حصة الدول األعضاء في املنظمة العمر املالخصوبة وممارسة الزواج املتأخر وزيادة متوسط 

. ولكي تخطط هذه الدول بفعالية 2030% بحلول عام 30.7في إجمالي عدد الشباب في العالم بنحو 

ملستقبل الشباب، يعتبر فهم العقبات املعاصرة التي تعيق تطورهم أمرا ذو أهمية حيوية. وفي هذا الصدد، 

ة أن تضع سياسات اليوم لتلبية االحتياجات املتزايدة ملاليين الشباب، يتعين على الدول األعضاء في املنظم

 وكذلك ملواجهة تحديات الوقت الحالي والتي سيواجهونها في املستقبل لتحقيق التنمية املستدامة.

في ظل هذه الخلفية، يبحث هذا التقرير في وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  

ديد التحديات الرئيسية التي يواجهونها، وفهم االحتماالت التي يمكن أن تساعد في تنميتهم، بهدف تح

والتوصل إلى مجموعة من توصيات السياسة على املستوى الوطني والوطني. فمن السمات املميزة لتقرير 

إلسالمي املعني هو استخدام البيانات األولية التي تم الحصول عليها من مسح منظمة التعاون ا 2020عام 

دولة من الدول األعضاء في املنظمة لهذا املسح وشاركت  22، حيث استجابت 2019بالشباب لعام 

املعلومات بشأن وضع الشباب في خمس مجاالت رئيسية، وهي: التوظيف وريادة األعمال؛ التعليم وتنمية 

                                                                            

 عاما فئة الشباب املشتركة. 24و  15تمد هذا التقرير تعريف األمم املتحدة الذي يعتبر ما بين يع1

 الفصل األول 
 مقدمة
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ملنظمة التعاون اإلسالمي والتعاون املهارات؛ الصحة والرفاه واملشاركة االجتماعية؛ استراتيجية الشباب 

 البيني في املنظمة.

يحتوي التقرير على جزأين رئيسيين. بصرف النظر عن هذه املقدمة، يتضمن الجزء األول أربعة فصول  

في املجاالت التالية: التعليم وتنمية املهارات؛ العمالة وريادة األعمال؛ الصحة والرفاه واملشاركة 

جزء الثاني من التقرير على تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب كمناقشة مواضيعية االجتماعية. ويركز ال

لفهم أهميتها بشكل أفضل من أجل التنمية، وتحديد العوامل األساسية التي تؤدي نسبيا إلى انخفاض 

يسرد املشاركة االقتصادية للشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وباإلضافة إلى ذلك، 

الجزء الثاني بعض قصص النجاح املختارة من الدول األعضاء في معالجة األسباب الجذرية النخفاض 

اإلنتاجية االقتصادية للشباب وتعزيز مشاركتهم االقتصادية وكذلك تقديم مجموعة من توصيات 

 املنظمة. السياسة العامة كي ينظر فيها واضعو السياسات على املستوى الوطني ومستوى التعاون في

 

  



 وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالجزء األول: 
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 التعليم وتنمية املهارات - 2الفصل 

 

 

يعتبر التعليم من أجل التنمية املستدامة أمر أساس ي لتغيير القيم واملواقف والسلوكيات للشباب. وال 

ترتبط فوائد االستثمار في رأس املال البشري بالضرورة بالوصول إلى نسب التسجيل األعلى. كما هناك 

املة تأخذ بعين االعتبار جودة التعليم. ويستلزم ذلك ضمان توفير السياسة التعليمية حاجة إلى مقاربة ش

للطالب فرصا تعليمية جيدة للحصول على املعرفة واملهارات األساسية. وفي هذا الصدد، يبحث هذا 

الفصل في حالة تعليم الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويتم فحص املؤشرات 

املختارة، وهي معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة، نسبة االلتحاق بالتعليم العالي، النفقات الحكومية 

على التعليم، نسبة الطالب إلى املدرسين، ومعدالت تنقل الطالب، لتحديد التحديات التي تقوض جودة 

ؤشرات نظرة شاملة ومقارنة ألداء تعليم الشباب والخروج بالتوصيات املحتملة للتغلب عليها. كما توفر امل

  الدول األعضاء في املنظمة فيما يتعلق بسياسات ونتائج تعليم الشباب.

  اتجاهات تعليم الشباب  1.2

يركز هذا القسم الفرعي على اتجاهات تعليم الشباب من خالل دراسة نسب إملامهم بالقراءة والكتابة 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من منظور مقارن.ومؤشرات املشاركة في التعليم لتقييم أداء الدول 

 معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة 1.1.2

 من تلك الخاصة 
ً
وفقا ألحدث البيانات املتاحة، تعد معدالت إملام الشباب بالقراءة والكتابة أفضل نسبيا

معدل إملام الشباب وسط بالبالغين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، ال يزال مت

بالقراءة والكتابة في الدول األعضاء في املنظمة أقل من نظيره في البلدان النامية غير األعضاء واملتوسط 

%، 82.3(. ففي املتوسط، بلغت نسبة الشباب امللّمين بالقراءة والكتابة في املنظمة 1.2العاملي )الشكل 

%( ومتوسط الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 91.4ي )وهو رقم أقل بكثير من املتوسط العامل

%( والشابات 85.6%(، كما تقلص التناقض بين معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بين الشباب )93.3)

 % في السكان البالغين.11.9%، مقارنة مع 6.8%( إلى 78.8)

ز معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بين في غالبية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تتجاو  

%، بينما 60دول املنظمة، يقل معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة عن  10%. وفقط في 90الشباب 

% أو أعلى. كما تعد أوزبكستان، حيث 95دولة عضو معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة  بنسبة  23حققت 

 الفصل الثاني
 هاراتالتعليم وتنمية امل
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%، أفضل بلد عضو في منظمة التعاون اإلسالمي في هذا 100الكتابة يبلغ معدل إملام الشباب بالقراءة و 

%( وتركمانستان 99.9%( وكازاخستان )99.9%( وطاجيكستان )99.9( تليها أذربيجان )2.2الصدد )الشكل 

%، فهي ذات أدنى معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة في مجتمع 30.8%(. أما تشاد، وبمعدل 99.8)

 %(.49.4%( ومالي )47.0%( وأفغانستان )46.3%( وغينيا )39.8اإلسالمي، تليها النيجر ) منظمة التعاون 
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المنظمة المتقدمة النامية غير 
األعضاء

العالم

مجموع الشباب  الشابات الشباب

معدالت إملام الشباب بالقراءة والكتابة، : 1.2الشكل 
2008-18* 

: إحصاءات التعليم للبنك الدولي ومركز بيانات معهد املصدر

املتوسطات املرجح باستخدام  تم حساب اليونسكو لإلحصاء. *

 .2018-2008أحدث البيانات املتاحة لكل مجموعة خالل الفترة 

ى معدالت معرفة القراءة أعلى وأدن   2.2: الشكل

في الدول األعضاء في منظمة   (%)والكتابة لدى الشباب
 التعاون اإلسالمي

إحصاءات التعليم للبنك الدولي ومركز بيانات معهد  :املصدر

 اليونسكو لإلحصاء
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معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب 

يتجاوز معدالت معرفة الذكور 

معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب 

يتجاوز معدالت معرفة اإلناث

بين للفجوة بين معدالت معرفة الشباب  عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وفقا:  2.3 الشكل

 *2018-2008الذكور واإلناث، 
 

 * أو آخر خمس سنوات ؛ اليونسكو. إحصاءات التعليم التابعة للبنك الدولي والبنك الدولي.سيسرك: املصدر
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في املتوسط، ال تزال الفجوة بين معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بين الشباب والشابات مستمرة في 

املنظمة،  دولة عضو في 16(. ففي 3.2العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 

كانت الفجوة لصالح الشابات حيث أن التباين في املعدل املذكور بين الشباب والشابات كان صفرا أو 

دولة من دول املنظمة، مما يعني أن متوسط معدل  35سالبا. ومع ذلك، فإن هذه الفجوة حاضرة في 

لى املستوى الفردي للبالد، توجد اإلملام بالقراءة والكتابة بين الشباب يتجاوز نظيره لدى الشابات. أما ع

% بينما يبلغ معدل 61.9أعلى فجوة في أفغانستان حيث يبلغ معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشباب 

عرف عدم املساواة بين الجنسين في 2018-2008% خالل الفترة 32.1إملام اإلناث بالقراءة والكتابة 
ُ
. ت

انية الوصول إلى البنية األساسية واملواد التعليمية والبرامج التعليم، من بين أمور أخرى، بنقص إمك

التدريبية وتوافرها. ولذلك، يتعين على العديد من دول املنظمة اتخاذ إجراءات لخفض معدل األمية بين 

 .الشباب ولكن أيضا لزيادة املساواة بين الجنسين في الحصول على التعليم

 املشاركة في التعليم 2.1.2

د الثانوي أو التعليم العالي للطالب فرصا الكتساب املعرفة واملهارات املتقدمة إما مباشرة يوفر التعليم بع

بعد املدرسة الثانوية أو الحقا في حياتهم. ونظرا ألن التعليم العالي طوعي، فإن التغييرات في إجمالي 

سكان التقليديين في االلتحاق بمدارس التعليم العالي تعكس التقلبات في توافره وقيمته وكذلك حجم ال

إجمالي عدد الطالب املسجلين وأعضاء هيئة التدريس في مدارس  4.2سن التعليم العالي. يوضح الشكل 

التعليم العالي. وبناء على أحدث البيانات املتاحة في كل فترة، ارتفع إجمالي عدد طالب املدارس الثانوية 

. 2018و  2008مليون بين عامي  38.9مليون إلى  23.3في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

كما تؤدي الزيادة في عدد خريجي مدارس التعليم العالي إلى قوة عاملة أكثر تأهيال ومهارات عالية تساهم 

 بشكل استباقي في التنمية االقتصادية وامليزة التنافسية للبلدان.

 للدول ا
ً
 واعدا

ً
ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وباملثل، زاد عدد تعد الزيادة في التعليم العالي تطورا

أعضاء هيئة التدريس العاملين في مدارس التعليم العالي في الدول األعضاء في املنظمة باطراد خالل العقد 

. كما لوحظ أن حصص الدول األعضاء في املجموع 2018مليون في عام  1.5حيث وصل إلى  -املاض ي 

، كان طالب 2018(. وفي عام 4.2العالي وأعضاء هيئة التدريس في ارتفاع )الشكل العاملي لطالب التعليم 

. وعلى 2008% في عام 14.9% من طالب العالم، مقارنة بـ18.1مدارس التعليم العالي في الدول األعضاء 
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لم نفس املنوال، ارتفعت حصة الدول األعضاء في إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي في العا

 .2018% في عام 14إلى  2008% في عام 11.8من 

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تسجيل  38على مستوى كل دولة على حدة، حققت 

)الشكل  2018-2008( بمدارس التعليم العالي خالل الفترة GERزيادة في املعدالت اإلجمالية لاللتحاق )

 في معدالت العجز خالل  47ل فقط من أص 9(. وكان لدى 5.2
ً
دولة عضو بيانات متاحة سجلت انخفاضا

نفس الفترة. ومن بين الدول األعضاء، حققت تركيا نجاحا ملحوظا من خالل زيادة املعدالت اإلجمالية 

، وباملثل، حققت اململكة 2018و  2008% بين عامي 103.7% إلى 40.2لاللتحاق بأكثر من الضعف من 

 % في نفس الفترة.68.9% إلى 30.7ية تقدما في نفس اإلطار من العربية السعود
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تراجع معدل االلتحاق اإلجمالي باملدارس

زيادة معدل االلتحاق اإلجمالي باملدارس

عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث زيادة أو تراجع معدل االلتحاق : 5.2الشكل 

 *2018-2008االجمالي بالتعليم العالي، 

* أو آخر  .مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي وإحصاءات التعليم للبنك الدولي؛ اليونسكو. إحصاءات سيسرك: املصدر

 خمس سنوات
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 املوارد التعليمية، وظروف التدريس ونتائج التعلم 2.2

التعليمية جزء مهم من التعليم األساس ي. إن إملام الشباب بالقراءة والكتابة أو مشاركتهم أو تعتبر املوارد 

للتعليم. وفي هذا الصدد، يركز هذا القسم تقدمهم يعتمد بدرجة كبيرة على نوعية املوارد املخصصة 

الفرعي على مختلف املؤشرات املتعلقة باملوارد التعليمية، كما يوفر أيضا تقييما ملدى توفر املعلمين لكل 

 تنقل الطالب الدوليين في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.طالب و 

 النفقات الحكومية على التعليم  1.2.2

املتوفرة من البنك الدولي واليونسكو، أنفقت الحكومات في جميع أنحاء العالم  وفقا آلخر اإلحصاءات

% من ناتجها املحلي اإلجمالي على التعليم. والوضع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 4.9

جمالي، % من ناتجها املحلي اإل 3.9نفاق الحكومي على التعليم ال يمثل سوى اإل ليس متفائال ألن متوسط 

(. SESRIC, 2019a) املتقدمة والبلدان املنظمة في األعضاء غير  النامية البلدانوهو أقل نسبيا من متوسط 

ويمكن إجراء تقييم على املستوى الجزئي للمساهمة املالية للحكومات في قطاع التعليم من خالل قياس 

ة على مستوى اإلنفاق الحكومي على الكمية التي تنفقها الحكومة لكل طالب. ويركز هذا النهج مباشر 

 التعليم بغض النظر عن حجمه.

ظهر النفقات الحكومية على التعليم العالي لكل طالب تباينات كبيرة بين  
ُ
وفقا ألحدث البيانات، ت

(. فالفجوة النسبية بين الدول األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة 6.2مجموعات البلدان )الشكل 

 ،ستويات التعليم األخرى )االبتدائية والثانوية(. إذ تنفق الدول األعضاء، في املتوسطضيقة مقارنة بم

 في املتقدمة، البلدان تنفق آخر، بمعنى. دوالرا 10952 حوالي املتقدمة تلك تنفق بينما دوالرا 1199

 التعاون  منظمة في األعضاء الدول أضعاف على مستوى التعليم العالي مقارنة بمتوسط  9 حوالي ،املتوسط

 البالغ العاملي املتوسط من بكثير  أقل املنظمة في األعضاء الدول  في طالب لكل اإلنفاق فمتوسط. اإلسالمي

باب وبالتالي على رأس الش على طبيعية عواقب العالي التعليم في االستثمار  لقلة. 2017 عام في$ 4,617

 قتصادات وآثارها السلبية على النمو االقتصادي والتنمية.املال البشري والقوة العاملة املاهرة لهذه اال
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على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، يختلف توزيع اإلنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب حسب 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مبالغ أكبر للطالب في  تنفق ،مستويات التعليم. ففي املتوسط

(. ومع 7.2$( )الشكل 330دوالرا(، ومبالغ أقل للطالب في املرحلة االبتدائية ) 1,199العالي) مرحلة التعليم

ذلك، فإن الدول املتقدمة تنفق مبلغا متساو 

تقريبا على الطالب في جميع مستويات التعليم. 

ومن املهم اإلشارة إلى أن هناك اختالفات إقليمية 

نطقة بين الدول األعضاء في املنظمة. أما في م

جنوب الصحراء الكبرى، فلديهم معدالت إنفاق 

حكومية أقل على التعليم، ويعتبر عنصر تمويل 

القطاع الخاص، مهم أيضا. ونظرا ألن املزيد من 

البلدان في العالم تبني جسورا بين اإلنفاق العام 

التعليمي وتمويل القطاع الخاص، تميل دول 

هذا هو املنظمة إلى االفتقار إلى هذا العنصر. و 

الحال بشكل خاص بالنسبة للتعليم العالي 

(. فالروابط بين القطاعين العام 2016)سيسرك، 

والخاص في دول املنظمة املتعلقة بالتعليم 

 محدودة وتحتاج إلى مزيد من االهتمام.

صيب الطالب من النفقات ن:  6.2الشكل 

 الحكومية على التعليم العالي

حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة : املصدر

  .بيانات مؤشرات النتمية العاملية للبنك الدولي

أو آخر سنة متاحة  2017املتوسطات املرجحة للبيانات  *

دولة من منظمة التعاون اإلسالمي  30لـ  2008بعد عام 
 .دولة نامية غير عضر باملنظمة 57و  دولة متقدمة 36و

1199, املنظمة

1464, النامية غير األعضاء

4617, العالم

10952, ، النامية

2017*

توزيع النفقات الحكومية على التعليم  :7.2 الشكل

 لكل طالب، منظمة التعاون اإلسالمي

حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة بيانات  :املصدر

  .مؤشرات النتمية العاملية للبنك الدولي

  2008أو آخر عام متاح بعد  2017*

330, األولي

547, الثانوي 

1199, التعليم العالي

2017*

دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى  8.2 : الشكل

معدل نصيب الطالب من النفقات الحكومية على 

*2017، الدوالر األمريكي، التعليم العالي 
 

  قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي :املصدر

 2008أو آخر عام متاح بعد  2017*.

2,709
3,533

5,303
6,413

9,950

جزر املالديف  تركيا  البحرين  عمان  بروناي 
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الم من بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر لديها بيانات، تمتلك بروناي دار الس

والبحرين  $(6,413$(، تليها ُعمان )9,950أعلى إنفاق حكومي على التعليم لكل طالب في التعليم العالي )

 (.8.2$( )الشكل 5,303)

 نسبة عدد الطالب إلى عدد املدرسين 2.2.2

تشير نسبة الطالب إلى املدرسين إلى عدد الطالب املسجلين في املدرسة وفقا لعدد املدرسين العاملين في 

ملؤسسة. وعادة ما تشير نسبة الطالب إلى املدرسين املرتفعة إلى وجود مشاكل في تمويل املدارس أو تلك ا

دولة عضو في منظمة التعاون  43مليون طالب في التعليم العالي في  39.1النظم املدرسية. إذ يوجد 

 .2017اإلسالمي تتوفر بيانات عنها في عام 

دولة متقدمة. ومع ذلك، فإن نسبة الطالب إلى  37سجل في مليون طالب م 46.1هذا الرقم أقل من 

)الشكل  23املدرسين في التعليم العالي هي األعلى في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة 

( وأقل بكثير في البلدان املتقدمة 18.4(. وهذه النسبة أقل بكثير في البلدان النامية غير األعضاء )9.2

يعكس عددا أكبر من األكاديميين واملدرسين في مستوى التعليم العالي لكل طالب. وتوضح  (، مما11.7)

النسب األعلى في دول املنظمة أن عدد املدرسين الذين يدخلون قطاع التعليم ال يكفي ملواكبة معدل نمو 

طالب التعليم العالي.  وهناك حاجة لتحسين 

 عددجودة التعليم من خالل خفض متوسط 

  .مدرس لكل البالط

 في األعضاء الدول  أداءبشكل عام، أظهر متوسط 

 يزال ال  لكنه تحسنا، اإلسالمي التعاون  منظمة

 البلدان بمجموعات للحاق كبير  تقدم إلى بحاجة

الب الط نسب حيث ومن. معها والتنافس األخرى 

إلى املدرسين، أظهرت هذه الدول اختالفات كبيرة 

دول  5، كان لدى على نطاق واسع. فمن ناحية

أعضاء في املنظمة نسب الطالب إلى املدرسين أقل 

طالب  11.7من معدل البلدان املتقدمة بمعدل 

(. أما دول أعضاء 10.2لكل مدرس )الشكل 

(، 5.4(، وتركمانستان )5.0أخرى، مثل لبنان )

(، 11.5(، وكوت ديفوار )10.0وأذربيجان )

سب (، فكانت لديها أدنى ن11.7وأوزبكستان )

 الطالب إلى أساتذة التعليم العالي.

 ؤسساتالب إلى املدرسين بمنسب الط :9.2الشكل 

 *2017التعليم العالي، 

حسابات موظفي سيسرك، إحصاءات التعليم للبنك  :املصدر

دولة من الدول األعضاء في  43فاملتوسطات املرجحة لـ  .الدولي

دولة نامية  70دولة متقدمة و  34منظمة التعاون اإلسالمي و 

أو آخر  2017م غير األعضاء في املنظمة باستخدام البيانات لعا
 .2017لعام  هو  العامليتوسط . امل2008سنة متوفرة بعد عام 

11.7, املتقدمة

16.8, العالم

18.4, النامية غير األعضاء

23.0, املنظمة
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طالب  49.8طالب في التعليم العالي بالكاميرون و  52.3من ناحية أخرى، قام مدرس في املتوسط بتدريس  

طالبا في موريتانيا، ووفقا ألحدث اإلحصاءات املتاحة، كانت الكاميرون ذات أعلى نسبة  43في السودان و 

 مثل تركيا، كانت النسبة مرتفعة وتبلغ طالب إلى املدرس في العالم. و 
ً
، مما 40.7حتى في دولة أكثر تطورا

(. ومن حيث نسبة الطالب إلى 10.2يعكس الفجوة الكبيرة في عدد أساتذة التعليم العالي )الشكل 

املدرسين، تظهر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عموما تقدما فرديا ولكن كمجموعة، ال تزال 

حاجة لصياغة سياسات من شأنها أن تعمل على خفض هذه النسبة. فدون االستثمار في خفض  هناك

 نسبة الطالب إلى املدرسين، يكون تحقيق جودة التعليم على أي مستوى أمرا صعبا وغير مرجحا.

 

  

 

 

 

 

 .2008أو آخر عام متاح بعد   2017*  ي.إحصاءات التعليم للبنك الدول : املصدر

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم أعلى وأقل نسب عدد الطالب إلى   10.2: الشكل

 *2017لتعليم العالي، املدرسين في مدارس ا
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 حركة الطالب الدوليين 3.2.2

مليون طالب إلى الخارج  4.5، ذهب أكثر من 2017ت معهد اليونسكو لإلحصاء، في عام وفقا لقاعدة بيانا

. أصبحت الدول األعضاء في 2010مليون في عام  3.3و  2005مليون في عام  2.5يمثل للدراسة، وهو ما 

منظمة التعاون اإلسالمي وجهات شعبية للتعليم العالي بسبب االستثمارات واإلصالحات املهمة في قطاع 

(. SESRIC, 2019aالتعليم، مما أدى إلى زيادة في جودة التعليم وخلق فرص للطالب املحليين والدوليين )

 أوغندا –( TTE. مشروع تعليم مدرس ي التعليم )1.2اإلطار 

( واإلصالحات UPE 1997دا بفضل إصالح التعليم االبتدائي الشامل )ازداد الوصول إلى التعليم في أوغن

(. وقد أدى ذلك إلى توسيع املدارس القائمة وإنشاء املزيد UPPET 2007الشاملة للتعليم ما بعد االبتدائي )

من مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي. ومع ذلك، فبسبب التدفق الهائل للطالب في املدارس 

الية، هناك قلق متزايد بشأن تدني نوعية التعليم. وللوصول إلى جودة عالية من التعليم، أطلقت حكومة الح

(. يتم تنفيذ املشروع بشكل مشترك بين وزارة التعليم TTEأوغندا مشروعا بعنوان تدريب مدرس ي التعليم )

 (.Enabel( ووكالة التنمية البلجيكية )MoESوالرياضة )

ب مدرس ي التعليم إلى تعزيز الكفاءات املهنية ملدربي املدرسين واملدرسين في املستقبل ويهدف مشروع تدري

( في أوغندا. ويحتوي املشروع على ثالثة مكونات: التطوير NTCsاملتخرجين من كليات األساتذة الوطنية )

جهيز مرافق الكلية(؛ املؤسس ي )لتعزيز الكليات وأنظمة اإلدارة(؛ والبنية التحتية )إلعادة تأهيل وتوسيع وت

 واملناهج التربوية )لتحسين جودة التعليم والتعلم في الكليات واملدارس الثانوية الشريكة(.

وركزت على تحسين بيئة التعليم والتوجيه العملي  2016-2011بدأت املرحلة األولى من املشروع في 

األساتذة واملدرسين الصحيين ومعلمي ( للمدرسين / BTVETللمدرسين / التعليم الفني واملنهي والتدريب )

 املدارس الثانوية في أوغندا.

 2019املصدر: وزارة التعليم والرياضة، جمهورية أوغندا، 

0.47
0.59

0.82
0.88 0.91 0.99

1.14
1.24 1.33 1.30

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 إحصاءات التعليم للبنك الدولي وقاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء :املصدر

 

 تنقل الطالب إلى الخارج في منظمة التعاون اإلسالمي )املاليين( :11.2الشكل 
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ومع ذلك، ال يزال هناك عدد كبير من شباب املنظمة الذين يختارون الدراسة في الخارج. وكما هو موضح 

، فإن عدد الطالب املتجهين من الدول األعضاء إلى الخارج للتعليم العالي قد ارتفع بشكل 11.2في الشكل 

مليون طالب،  1.33مع  2016، ووصل إلى أعلى مستوى في عام 2016و  2000مستمر خالل الفترة ما بين 

. ومن بين األسباب الرئيسية للزيادات الكبيرة هي العدد 2017مليون في عام  1.30لكنه انخفض قليال إلى 

املتزايد من الشباب والنمو االقتصادي العالي في الدول األعضاء مما شكل فرصا للطالب ملتابعة تعليمهم 

  في املؤسسات الدولية.

% من جميع الطالب الدوليين 25.7لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ، مثلت ا2000في عام 

. ومنذ ذلك 2010% في عام 24.6املوجودين في الخارج، ولكن هذا املعدل انخفض بشكل طفيف إلى 

(. وزادت البلدان النامية 12.2)الشكل  2017% في عام 28.8الحين، ارتفعت مشاركتها ببطء لتصل إلى 

% في عام 49.5إلى  2000% في عام 36.4في املنظمة، مدفوعة بشكل رئيس ي من الصين، من  غير األعضاء

% 21.7% إلى 37.9انخفضت نسبة تنقل الطالب إلى الخارج من الدول املتقدمة بشكل كبير من  2017

 خالل نفس الفترة.

ألفا(، ونيجيريا  89.3) ألفا(، واململكة العربية السعودية 89.5على املستوى الفردي، كانت كازاخستان )

ألفا( الخمسة األوائل من حيث تنقل الطالب إلى  55.8ألفا(، وبنغالديش ) 64.2ألفا(، وماليزيا ) 89.1)

% من جميع الطالب املتنقلين إلى الخارج 30الخارج ضمن مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، ما يمثل 

 (.13.2في املنظمة )الشكل 

للطالب في البلدان الخمسة األولى ومن غالبية الدول األعضاء األخرى في منظمة تعتبر الوجهات الرئيسية 

التعاون اإلسالمي هي البلدان ذات قطاعات تعليمية متطورة، بما في ذلك الواليات املتحدة واململكة 

خالل املتحدة وأوروبا.  إذ لوحظت أكبر زيادة في عدد الطالب الخارجون من دول منظمة التعاون اإلسالمي 

37.9%

21.7%
25.7%

28.8%
36.4%

49.5%

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

املتقدمة املنظمة البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة

 نسبة تنقل الطالب إلى الخارج:  12.2الشكل 

 بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء املصدر: إحصاءات التعليم للبنك الدولي وقاعدة 
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 37ألفا( ونيجيريا ) 47ألفا، تلتها اململكة العربية السعودية ) 50في كازاخستان بزيادة قدرها  2010-2017

  ألفا(.

( إلى نسبة الطالب الذين يدرسون في الخارج إلى إجمالي عدد الطالب OMRيشير معدل التنقل للخارج )

ناك مالحظات جديرة بالذكر حول هذا املعدل في املسجلين في الدولة، ووفقا ألحدث البيانات املتاحة، ه

هو أيضا مرتفع بشكل  78.9الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  كما يعتبر املعدل في جزر القمر 

 في تركيا. 0.7في إندونيسيا و  0.6كبير. بينما يصل إلى 

 

 لخارجدول منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى نسبة التنقل إلى ا : 14.2الشكل

 إحصاءات التعليم للبنك الدولي وقاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء :املصدر
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 إحصاءات التعليم للبنك الدولي وقاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء :املصدر
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 عليم وتنمية املهاراتالتفصل الثاني: ال
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 مالحظات ختامية 3.2

ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل العقود على الرغم من اإلنجازات التعليمية التي حققتها الد

ميين ويفتقرون إلى املهارات العددية األساسية ومهارات القراءة 17.7القليلة املاضية، ال يزال 
ُ
% من شبابها أ

األساسية؛ ولهذا تقل فرص إيجادهم لوظائف الئقة. مع افتقار العديد من الشباب إلى التعليم االبتدائي، 

مل أن تهدد مستويات بطالة الشباب املرتفعة باستمرار الشمول االجتماعي والتماسك واالستقرار. من املحت

كما توجد العديد من األسباب وراء انقطاع الشباب عن الدراسة، بما في ذلك من بين أمور أخرى، فقر 

السوق املتدنية الدخل، والقضايا املتعلقة بنوع الجنس، واإلعاقة، والصراع، والحرب. كما أن عوائد 

املنخفضة للتعليم ال تشجع الناس على مواصلة تعليمهم. ولكي تنجح الدول األعضاء في منظمة التعاون 

اإلسالمي في تطوير اقتصاداتها ومجتمعاتها، يجب تخطيط تعليم الشباب بعناية ووضع سياسات فعالة 

 ج في سوق العمل.لتزويدهم بالتعليم الجيد الذي يمكن أن يعدهم للمشاركة بشكل منت

دولة عضو استجابت  20، من بين 2019وفقا ملسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام  

منها سياسة أو برنامج أو مبادرة لتعزيز برامج التبادل الطالبي مع املؤسسات  12للمسح، يوجد لدى 

وجود أي سياسة أو برنامج أو مبادرة التعليمية األجنبية، كما أشارت ثماني دول منها في املسح إلى عدم 

دولة عضو في منظمة  20دولة من بين  18لتبادل الطالب. وفيما يخص رفع مستوى الوعي، استجابت 

التعاون اإلسالمي بشكل إيجابي لتوعية الشباب. وهناك أيضا سياسات وبرامج ومبادرات في مجال التعليم 

. فمن خالل استخدام استراتيجية 20دولة من أصل  17الفني واملنهي إلعداد الشباب لسوق العمل في 

الشباب ملنظمة التعاون اإلسالمي، كإطار عمل، من املرجح أن يعزز تبادل هذه السياسات واملمارسات 

 بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تعاونها البيني في مجال تعليم الشباب.

ملوارد املالية، والتركيز على جودة التعليم، وتشجيع الشباب عالوة على ذلك، فإن تخصيص املزيد من ا 

على االستثمار في مهارات جديدة من شأنه أن يساعد على تزويد الشباب باملعرفة واملعلومات الالزمة بما 

يتماش ى مع احتياجات سوق العمل. وأخيرا، من األهمية بمكان زيادة سياسات التعليم إلزالة الحواجز التي 

ن وصول الفئات الضعيفة من الشباب املهاجرين والشباب ذوي اإلعاقة والشابات لتحسين تحول دو 

نتائج تعليمهم في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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 العمالة وريادة األعمال – 3الفصل 
 

% من 18حوالي  الشباب دورا حيويا في التنمية االقتصادية طويلة األجل للمجتمعات. ويتكون يلعب 

 24و  15إجمالي السكان في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من شباب تتراوح أعمارهم بين 

(. وتضع هذه الحصة الكبيرة من الشباب العديد من الدول األعضاء في وضع فريد 2020عاما )في عام 

ن الدول األعضاء في منظمة التعاون لتسخير اإلمكانات االقتصادية للشباب التي يمكن أن تسهل العديد م

اإلسالمي في الوصول إلى العديد من األهداف املنصوص عليها في أهداف التنمية املستدامة. وعلى هذه 

الخلفية، يناقش هذا الفصل التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب في مجال التوظيف وريادة األعمال 

الرئيسية في سوق العمل )مثل مشاركة القوى العاملة والبطالة ويقيم أداء دول املنظمة بشأن املؤشرات 

وما إلى ذلك(. ويختتم بتوصيات متعلقة بالسياسات بشأن كيفية تحسين الرفاه االقتصادي للشباب في 

 ألعضاء في املنظمة.الدول ا

 مشاركة القوى العاملة من الشباب 1.3

سنة  24-15كان الذين تتراوح أعمارهم بين تعكس نسبة مشاركة القوى العاملة من الشباب فئة الس

والذين يشاركون بنشاط في سوق العمل، سواء من خالل مزاولة عمل )موظف( ما أو البحث عنه )عاطل 

عن العمل(. هذا ألن ذلك يوفر مؤشرا على الحجم النسبي لليد العاملة املتوفرة للمشاركة في إنتاج السلع 

% من الشباب في العالم مشاركين 20مل الدولية، لم يكن أكثر من والخدمات.وفقا لتقديرات منظمة الع

هذا االستنتاج مهم ألن دمج الشباب  (Gammarano, 2019).  ويعتبر 2018نشطين في سوق العمل في عام 

ية مزدهرة في سوق العمل والتعليم وتنمية املهارات أمور جوهرية لتحقيق بيئة اجتماعية اقتصاد

 ومستدامة وعادلة في جميع أنحاء العالم.

( LFPR، لوحظ اتجاه تنازلي في معدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة )1.3كما هو مبين في الشكل 

% في 52في جميع مجموعات البلدان. وعلى الصعيد العاملي، في العقدين األخيرين، انخفض هذا املعدل 

. وشهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أيضا انخفاضا 2019 % في عام41.4إلى  2000عام 

. وباملثل، 2019% عام 38.7إلى  2000% عام 44.1في معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة من 

%، وفي البلدان النامية غير األعضاء 46.8% إلى 52.5انخفض معدل نمو الشباب في البلدان املتقدمة من 

  الثالثالفصل 
 العمالة وريادة األعمال



 العمالة ريادة األعمالفصل الثالث: ال
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% خالل الفترة نفسها. ويمكن تفسير هذا االتجاه السلبي جزئيا 41.7% إلى 55.8ة، انخفض من في املنظم

 بزيادة مشاركة الشباب في برامج التعليم الفني واملنهي، وسنوات أطول في املؤسسات التعليمية.

تكشف البيانات املصنفة جنسانيا عن رؤى إضافية مختلفة. ففي املتوسط، انخفض معدل مشاركة 

في الدول األعضاء في منظمة  2019% في عام 27.7إلى  2000% في عام 29.4الشابات في القوى العاملة من 

(. ومع ذلك، فإنه ال يزال أقل بكثير من متوسط مجموعات البلدان األخرى. 2.3التعاون اإلسالمي )الشكل 

ت القطرية خالل الفترة قيد وأظهر الشباب بين السكان الذكور أيضا انخفاض االتجاه في جميع املجموعا

في الدول  2019% في عام 49.3إلى  2000% في عام 58.4النظر، كما أنه في املتوسط، انخفض من 

%( في دول املنظمة متوسط 49.3األعضاء. وتجاوز متوسط مشاركة الشباب الذكور في القوى العاملة )

 .2019%( في عام 47.6البلدان املتقدمة )
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المنظمة العالم البلدان النامية غير األعضاء البلدان المتقدمة

 2019-2000(، %معدل املشاركة في القوى العاملة للشباب ): 1.3ل الشك

انية العاملية لألمم املتحدة : حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى تقديرات نموذجية من التوقعات السكاملصدر
 (2018( قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية )تحديث بيانات 2019)إصدار 
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الذكور  اإلناث

2000 2019

 (%)معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة حسب نوع الجنس  : 2.3الشكل 

( وإليوستات )تحديث 2019مم املتحدة )إصدار استناًدا إلى التوقعات السكانية العاملية لأل  سيسرك: حسابات موظفي املصدر

 (2018بيانات 
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تتأثر معدالت مشاركة الشباب والشابات بالعوامل املؤسسية مثل العادات واألفضليات )كتنقل الشباب، 

وقيمة عمل الشابات، والتمييز على أساس السن/ الخبرة(؛ العوامل االقتصادية )مثل مقارنة صافي األرباح 

العمر والجنس واملهارات القابلة بفوائد العمل غير املدفوع األجر(؛ والعوامل االجتماعية واملؤسسية )مثل 

عالوة على ذلك، عندما يشارك الشباب في القوى العاملة، قد يدخلون . (Gammarano, 2019) للتشغيل(.

في قطاعات أقل تنظيما نسبيا مثل قطاعات الزراعة أو الخدمات في بعض الدول األعضاء في منظمة 

فوفقا ألحدث البيانات املتاحة في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية،  التعاون اإلسالمي.

%(. 25% من الشباب في قطاع الخدمات في اإلمارات العربية املتحدة تليها بروناي دار السالم )36يعمل 

كان عدد  -وفي االقتصادات التي تعتمد على الزراعة بكثافة مثل باكستان وأوغندا وموزمبيق ومالي 

الشباب والشابات العاملين في القطاع الزراعي يفوق بكثير عدد العاملين في الخدمات أو الصناعة. وعلى 

 % في موزمبيق.35سبيل املثال، تجاوزت نسبة عمالة الشباب في القطاع الزراعي 

ي األجور هناك عامل آخر يثبط الشباب عن ممارسة نشاطهم في القوى العاملة وهو الفجوة الحالية ف 

بين الجنسين. وبشكل عام، تبين فجوة األجور بين الجنسين الفروق في األجر وعدم املساواة بين النساء 

والرجال. كما توجد العديد من العوامل املترابطة التي تعمل على توسيع فجوة األجور بين الجنسين مثل 

ل املنهي، واملعايير االجتماعية، العمل بدوام جزئي، والعمل بدون أجر، ومسؤوليات الرعاية، والفص

والتحيزات الضمنية، والتمييز، وضعف مؤسسات سوق العمل. ومن بين هذه العوامل، يعد التمييز ضد 

(، حتى 2018(. وفقا لسيسرك )ILO, 2017املرأة أكبر عامل الرتفاع الفجوات في األجور بين الجنسين )

الرجل أو تؤدي قيمة متساوية في العمل مثله، تحصل على عندما تقوم املرأة بنفس العمل الذي يقوم به 

أجر أقل في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتمشيا مع هذه النتائج، في مسح 

دولة أن الفجوة في األجور بين الجنسين  18، اعتبرت 2019منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

دولة من أصل  14بارزا. وتعد املعدالت السائدة املرتفعة لبطالة الشباب )التي اختارتها بين الشباب تحديا 

( من بين العوامل 21دولة من أصل  11( وغير الرسمية املوجودة في االقتصادات )التي اختارتها 21

راسة الرئيسية التي تؤدي إلى فجوة األجور بين الجنسين في دول املنظمة. كما ذكرت ست دول في الد

االستقصائية أن الثقافة واألحكام املسبقة والتحيزات هي أيضا مجموعة هامة أخرى من العوامل التي 

 تؤدي إلى فجوة األجور بين الجنسين.

 الشباب ي صفوففالبطالة  2.3

يمكن أن تسبب البطالة بين الشباب، بأي شكل من األشكال، ضغطا شديدا على اقتصاد البلد ومجتمعه، 

ا على إنتاجية سوق العمل واإلنفاق الحكومي والنمو. إذ تعد البطالة تحد عاملي للتنمية ويؤثر ذلك سلب

االقتصادية. فوفقا ملنظمة العمل الدولية، "عرف معدل النمو السنوي لعمالة الشباب انخفاضا منذ عام 

 ة الشباب"وتقلصت عمال 2008، مما يعني أن عدد الشباب العاملين في العالم قد انخفض منذ عام 2008
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(Gammarano, 2019, p. 5).  وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ظلت نسبة البطالة بين

(، حيث تم تقدير نسبة البطالة فيها، في 3.3)الشكل  2019و  2000% بين عامي 15الشباب أقل من 

% في الدول 11.2% في الدول املتقدمة و 10.7% مقابل 13.9بنسبة  2019املتوسط، اعتبارا من عام 

النامية غير األعضاء في املنظمة. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان معدل البطالة بين الشباب في 

. وفي املقابل، سجلت أعلى نسبة بطالة للشباب في فلسطين 2019%( في عام 0.6%( وقطر )0.4النيجر )

 %( في نفس العام.36.6%( واألردن )42%(، تليها ليبيا )45.9)

مل ارتفاع معدالت البطالة بين الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد تفسر عدة عوا 

، قد يواجهون 
ً
، يعتبر الشباب أكثر عرضة من البالغين في األوقات االقتصادية غير املواتية. وثانيا

ً
أوال

عمل.  صعوبة في العثور على عمل بسبب نقص في املعلومات حول سوق العمل وفي تجربة البحث عن

وأخيرا، تميل الحصة الكبيرة من االقتصاد غير الرسمي في بعض الدول األعضاء في املنظمة إلى تقليل 

فرص العمل املتاحة للشباب في االقتصاد الرسمي. وقد تكون هناك عوامل أخرى مرتبطة بالتحيز ضد 

ملهارات غير املتطابقة إلى سوق العمل الشباب، واملعايير االجتماعية والثقافية، واالفتقار إلى الخبرة األولى وا

 وغيرها.

تكشف بيانات بطالة الشباب، عند تصنيفها جنسانيا، أن معدل بطالة الشباب في الدول األعضاء في 

(. 4.3)الشكل  2019% في عام 15.4إلى  2000% في عام 15.1منظمة التعاون اإلسالمي قد ارتفع من 

% في البلدان 9.9% في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة و12، كانت النسبة 2019واعتبارا من عام 

إلى  2000% في عام 13.9 من الشباب من الذكور  بطالة معدل انخفض فقد ،املتقدمة. أما في املتوسط

في الدول األعضاء. وتوضح هذه األرقام أن الشابات هن أكثر الفئات حرمانا من حيث  2019% في عام 13

 العديد من دول املنظمة. فرص العمل في
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حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى تقديرات نموذجية من قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية )تحديث : املصدر

 (2018بيانات 
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في  20دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أصل  17تمشيا مع هذه النتائج، ذكرت 

أن التمييز بين توظيف الشابات والشبان يشكل تحديا في  2019مسح املنظمة املعني بالشباب لعام 

سبب التمييز بين توظيف الشابات والشبان في بلدانهم. وفقا للمسح، فإن أحد العوامل الرئيسية التي ت

الدول األعضاء في املنظمة هو املخاطر املفترضة من قبل أرباب العمل، كالحمل وإجازة األمومة واألداء 

دولة على أنها كبيرة أو أكبر عامل مؤثر. ويتم اإلشارة إلى الثقافة  20دول من أصل  9الوظيفي التي ذكرت 

ت الحماية القانونية والتنظيمية ملنع التمييز من بين األسباب الرئيسية وراء الفجوة والتحيزات وانعدام آليا

 السائدة بين توظيف الشابات والشبان في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

يشكل تأمين وظيفة للشباب في السوق تحديا في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة 

م تمكين بيئة تنظيم املشاريع للشباب بسبب العقبات التي تتراوح بين الحواجز املؤسسية والثقافية إلى عد

والحواجز االجتماعية واالقتصادية. وغالبا ما يترجم االستخدام الناقص إلمكانات الشباب في مجال 

كما أنه عادة ما يتأثر  األعمال الحرة إلى خسائر نقدية وغير نقدية تضر بالتنمية الشاملة لدول املنظمة.

رواد األعمال الشباب بعوامل مثل انخفاض فرص تنمية رأس املال البشري، والتركيز القطاعي في 

الصناعات غير الرسمية، ومحدودية فرص الحصول على التمويل، وعدم كفاية البنية التحتية 

م، والحواجز الثقافية بما في ذلك للمؤسسات، واالفتقار إلى األطر السياسية والقانونية التي تشجع وتحميه

 التمييز القائم على السن وأدوار أخرى لكل من الذكور أو اإلناث.

 إمكانية توظيف الشباب 3.3

وفقا ملنظمة العمل الدولية، تشير قابلية توظيف الشباب إلى "الكفاءات واملؤهالت املحمولة التي تعزز 

تدريب املتاحة لتأمين العمل الالئق واالحتفاظ به، والتقدم قدرة الفرد على االستفادة من فرص التعليم وال
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 (2018 بيانات تحديث) الدولية العمل ملنظمة اإلحصائية البيانات قاعدة على بناء سيسرك موظفي حسابات: املصدر
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كما  (Brewer, 2013) داخل املؤسسة وبين الوظائف، ومواكبة التغيير التكنولوجي وظروف سوق العمل".

جماعي وحل تتضمن هذه الكفاءات واملؤهالت املهارات الرسمية وغير الرسمية مثل التعليم والعمل ال

 املشكالت واملعرفة التكنولوجية ومهارات االتصال واملزيد.

بالنسبة ألصحاب العمل، تشير املهارات القابلة للتشغيل لدى الشباب إلى قدرتهم على األداء بفعالية في  

مكان العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية واالحتياجات املتغيرة للمنظمة. وفًقا لبرونيت وجايرام 

Burnett وJayaram مليون من القوى  85سيواجه العالم نقصا في  2020، من املتوقع أنه بحلول عام

 العاملة املاهرة أو املؤهلة تقنيا.

وافق بين التدريب التعليمي )بما في ذلك في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يمثل عدم الت

املهارات القابلة للتشغيل( واحتياجات سوق العمل تحديا اقتصاديا كبيرا يؤثر على الشباب. فعلى سبيل 

املثال، حددت سبع دول أعضاء في املنظمة هذا التباين على أنه التحدي االقتصادي األكبر للشباب، كما 

على أنه تحد اقتصادي كبير في املسح املعني. وينشأ عدم التطابق هذا ذكرت تسع دول أعضاء في املنظمة 

جزئيا عن نقص املهارات القابلة للتشغيل ونقص مبادرات التدريب وتطوير املهارات للشباب. وذلك نتيجة 

نظم التعليم التي يكون خريجوها ذوي مهارات ومعرفة وكفاءة غير كافية أو قديمة أو ال تتماش ى مع 

 في سوق العمل. التطورات

بالنظر إلى ارتفاع معدالت بطالة الشباب وخمولهم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن  

تحسين قابلية توظيف الشباب من خالل تنمية املهارات ألمر حاسم في عالم يزداد عوملة يوما بعد يوم. 

وق العمل واملوظفين الحاليين وأصحاب العمل وتعد املهارات املطلوبة للتوظيف مهمة للشباب الجدد في س

 الرئيسية التي تؤثر على انتقال الشباب من املدرسة إلى العمل لعوائق. ا1.3اإلطار  

 Master Card)ل إلى العمل"وفقا لورقة املعلومات األساسية حول "إعداد الشباب لالنتقا

Foundation, 2019) يمكن أن يعيق االنتقال الناجح للشباب من املدرسة إلى العمل عوامل مختلفة ،

مثل نتائج التعليم، والتكاليف الكبيرة املرتبطة بعملية العثور على وظيفة، والوصول املحدود للتمويل، 

 عف الشبكات الشخصية واملهنية.وانعدام الثقة، وض

عالوة على ذلك، تواجه النساء مساوئ واضحة في سوق العمل استنادا إلى سبعة عوامل رئيسية:  

املهارات والتعليم، ورأس املال، والشبكات، والوقت وتكوين األسرة، واالختيار املنهي، وتحيز صاحب 

 العمل، والسالمة.

باب املتعلم حد الثانوية الذي يعيش في املناطق الريفية وهناك أيضا اختالفات كبيرة بين الش

والحضرية استنادا إلى الشبكات والحواجز الجغرافية وتكاليف البحث عن وظيفة وتوافر الوظائف في 

 مختلف قطاعات التوظيف.
 (2019املصدر: مؤسسة ماستر كارد، ) 
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لباحثين عن عمل من الشباب وأصحاب املشاريع بتحسين احتمال العثور على عمل ألنهم يسمحون ل

 مناسب وكسب أجور الئقة والتنقل في وظائفهم املستقبلية في أسواق العمل املتقلبة.

 الشباب وريادة األعمال 4.3

ي منظمة بالنظر إلى محدودية فرص العمل املتاحة لتضخم عدد الشباب في العديد من الدول األعضاء ف 

التعاون اإلسالمي والعالم النامي، تبرز روح املبادرة كخيار عملي قادر على تفعيل القوة االقتصادية للشباب 

من خالل تمكينهم من توليد دخل الئق وتوفير التحفيز الذاتي ومصدر التحفيز لالندماج االقتصادي. 

 ,DFID–CSO Youth Working Groupفالشباب مبدعون ومبتكرون في حل املشكالت وإيجاد الحلول )

ني  (. 2010 ِّ
أنه على مستوى العالم، يمكن للشباب أن يصبحوا رواد أعمال   Kew et al. (2013)كييو بي 

مرة أكثر من كبار السن. وتميل مهارات الشباب إلى تحفيزهم ليصبحوا رواد أعمال. كما تدعم  1.6بنسبة 

دولة،  29شاب من  7,800من خالل استطالع شمل  هذه النتيجة (Deloitte , 2015) دراسة حديثة لـ

% يرون أنفسهم يعملون بشكل مستقل في مرحلة ما. ولدى ريادة األعمال القدرة على 70وتشير إلى أن 

(. كما يمكن لريادة األعمال أن UN, 2016تزويد العديد من الشباب بإمكانيات وفرص عمل حقيقية )

 ر النقدي واتخاذ القرارات والقيادة.تزود الشباب بمهارات قيمة مثل التفكي

في العديد من البلدان النامية، تضع مجموعة من العوامل رواد األعمال الشباب في موقف غير مؤات  

باملقارنة مع البالغين، مثل البدء في مشاريعهم بمستويات أقل من رأس املال األولي؛ والعمل من املنازل أو 

 ,.Kew et al؛ ولديهم معلومات محدودة عن السوق وشبكة األعمال )الشوارع )عدم الوصول إلى الفضاء(

(. كما أن ضعف الهياكل األساسية واألطر القانونية والتنظيمية غير املواتية واالقتصاد غير الرسمي 2013

والفساد أمور تقلل من اآلثار اإلنمائية املحتملة لرواد األعمال الشباب في العديد من البلدان النامية 

(Chigunta, 2002 وفي هذا الصدد، فإن السياق القطري والنظام اإليكولوجي الحالي لريادة األعمال .)

 يمكن أن يؤثر في وقع رواد األعمال الشباب على التنمية املستدامة.

يعمل النظام اإليكولوجي املتطور لريادة األعمال على تشجيع وتيسير روح املبادرة لدى الشباب. إذ تم 

شر ممارسة أنشطة األعمال التابع للبنك الدولي لقياس اللوائح التي تؤثر مباشرة على الشركات تطوير مؤ 

)األفضل(، حصلت الدول  100-)أسوأ(  0في عشرة أبعاد رئيسية من التجارة إلى الكهرباء. في مقياس من 

ة البلدان املتقدمة حيث تم قياس درج 81.6األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، على درجة 

(. وبعبارة أخرى، فإن ممارسة األعمال التجارية في الدول األعضاء في 5.3)الشكل  2018في عام  91.8في 

منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، أكثر صعوبة من البلدان املتقدمة. كما حصلت بعض املناطق 

وب الصحراء ومنطقتي شرق وجنوب آسيا الفرعية ملنظمة التعاون اإلسالمي، مثل مناطق أفريقيا جن

والتي تعكس التحديات الرئيسية  82.8وأمريكا الالتينية، على درجات أقل من املتوسط العاملي البالغ 

(، توجد تفاوتات بين الجنسين لصالح 2018املتعلقة بالبنية التحتية والتمويل واللوائح. وفقا لسيسرك )
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يجب على سيدات األعمال التغلب على املزيد من اإلجراءات مقارنة بنظرائهم رجال األعمال الذكور حيث 

  من الذكور.

بشكل عام، يجد رواد األعمال في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، في املتوسط، بيئة أقل 

العالم. إن التفاوتات القائمة بين الجنسين، والتمييز على  مالءمة لبدء وتوسيع أعمالهم مقارنة بمتوسط

أساس السن، والخبرة املحدودة في األسواق، تجعل حياة أصحاب املشاريع الشباب أكثر صعوبة بسبب 

عقبات في الوصول إلى االئتمان والتمويل وإجراءات التسجيل املعقدة في عدد كبير من الدول األعضاء في 

 سالمي.منظمة التعاون اإل 

 : محور مركز األعمال التجارية الشابة2.3اإلطار 
 

( تهدف إلى دعم ثقافة ICYF( مبادرة مشتركة ملنتدى شباب التعاون اإلسالمي )YBHاألعمال التجارية الشابة )

الشركات الناشئة واملشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم بهدف خلق فرص عمل للشباب في منطقة املنظمة. 

فراد والفرق من الدول األعضاء  شركاتهم الناشئة للحصول على فرصة لعرض مبادراتهم وتأمين كما سجل األ 

التوجيه والدعم املالي. وفي إطار األعمال التجارية الشابة، نظم منتدى شباب التعاون اإلسالمي قمة استثمار 

تكنولوجيا التابع ملنظمة األمم رواد األعمال في مركز شباب األعمال بالتعاون مع مكتب ترويج االستثمار وال

، بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية. فخالل محور (UNIDO ITPO)املتحدة للتنمية الصناعية في البحرين 

دولة مختلفة من  26شركة ناشئة من  54األعمال التجارية الشابة بقمة االستثمار في ريادة األعمال، حصلت 

 صة للقاء باملستثمرين وتقديم مشاريعهم.أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي على فر 
 

 .youngbusinesshub.orgwwwاملصدر: 
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 سياسات األمان االجتماعي املتعلقة بالشباب 5.3

ير الحماية االجتماعية إلى "السياسات والبرامج املصممة للحد من الفقر ، تش(2001)وفقا للبنك الدولي

والضعف من خالل تشجيع أسواق العمل الفعالة، وتقليل تعرض الناس للمخاطر، وتعزيز قدرتهم على 

إدارة املخاطر االقتصادية واالجتماعية، مثل البطالة واالستبعاد واملرض والعجز والشيخوخة". وفي جميع 

بما في ذلك مجموعة كاملة من املزايا لألطفال  -% فقط من الناس ضمان اجتماعي 29العالم، لدى أنحاء 

(. أما بالنسبة للشباب، فإن السالمة والحماية االجتماعية أمرين مهمين Ortiz, 2017واألسر وكبار السن )

(. كما ILO, 2017غين )بشكل خاص ألنهم معرضون للبطالة ثالثة مرات أكثر عرضة للبطالة مقارنة بالبال

أن الشباب ممثلون تمثيال زائدا في قطاعات العمالة الهشة، مثل القطاع غير الرسمي. ويرتبط انتقالهم 

من الشباب إلى مرحلة البلوغ بالتحديات املتعلقة بمغادرة املنزل واملدرسة، والوصول إلى التدريب على 

معرضون بشكل استثنائي للمخاطر التي يمكن تخفيفها  املهارات أو التعليم اإلضافي. ولذلك، فإن الشباب

 من خالل برامج فعالة للسالمة االجتماعية.

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يمثل الفقر متعدد األبعاد تحديا اقتصاديا رئيسيا يؤثر 

ضاء الفقر على أنه ، حددت سبع دول أع2019على الشباب. ووفقا ملسح املنظمة املعني بالشباب لعام 

أكبر تحدي اقتصادي، بينما ذكرت تسع دول أعضاء أخرى على أنه يؤثر بشكل كبير على الشباب. فإلى 

جانب ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض معدالت االنتقال، تعد الحماية االجتماعية أمرا بالغ األهمية 

ليم وتنمية املهارات، وأكثر من ذلك لوصول الشباب إلى العمل، والحد من الفقر، والحصول على التع

(Domingo-Palacpac, 2016 فعلى سبيل املثال، يمكن لبرامج املساعدة االجتماعية، مثل تلك التي تقدم .)

رواتب أو عالوات ومنح دراسية لطالب املرحلة الثانوية وطلبة التعليم العالي، أن تساعد في تحسين ولوج 

التالي توفر فرص عمل لهم في املستقبل. ويمكن لبرامج املساعدة الشباب إلى الخدمات التعليمية وب

الصحية االجتماعية التي تستهدف األسر الفقيرة تحسين وصول الشباب إلى الرعاية الصحية بأسعار 

معقولة. كما يمكن لبرامج سوق العمل أن تساعد أيضا في وصول الشباب إلى برامج تنمية املهارات والبحث 

(. Domingo-Palacpac, 2016ي يمكن أن تحسن من فرص توظيفهم في القطاع الرسمي )عن الوظائف الت

( UN DESA, 2018وأخيرا، يمكن أن يؤدي تمديد إعانات البطالة للشباب أيضا إلى تحسين أمن دخلهم )

ن الشباب من استغالل وقتهم لتنمية مهاراتهم الشخصية واملهنية.
ّ
 مما يمك

 هجرة الشبابالتحديات االقتصادية و  6.3

تعتبر األسباب االقتصادية مثل البطالة أو نقص األجور الالئقة من بين العوامل الرئيسية املحددة لهجرة 

الشباب، وتؤثر هذه األخيرة على التنمية االقتصادية أيضا، وفي هذا الصدد، توجد عالقة ثنائية االتجاه 

بغض النظر عن  -% من الهجرة اليوم 90من  أكثر  ،Taran (2018)بين الهجرة والتنمية. وفقا لتاران 

( إلى أنه 2018يرتبط ارتباطا وثيقا بالعمالة والنشاط االقتصادي. تشير منظمة العمل الدولية ) -السبب 



 العمالة ريادة األعمالفصل الثالث: ال
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مليون( منهم من  164% )60مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم األصلية، كان حوالي  277من بين 

 .2017العمال املهاجرين في عام 

مليون شاب من بلدانهم األصلية بحثا عن فرص اقتصادية أفضل في  27س املنوال، هاجر قرابة وعلى نف

(. كما تكشف أرقام األمم UN DESA, 2018% من مجموع املهاجرين )12ويشكلون حوالي  - 2013عام 

، مما يبرز الج
ً
اذبية املتحدة أن أعلى نسبة من الشباب في جميع املهاجرين تقع في أقل البلدان نموا

 بحثا عن الفرص التي ستمكنهم من إعالة أنفسهم 
ً
االقتصادية لهجرة الشباب من أقل البلدان نموا

 وأسرهم في الوطن.

أن أهم ثالثة عوامل اقتصادية تحفز  2019يكشف مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي  17الشباب على الهجرة من بلدانهم األصلية هي مشكلة البطالة )

دولة( وأنظمة الضمان االجتماعي املتخلفة في  17(، وفرص عمل أفضل متاحة في الخارج )20من بين 

(. أما العوامل االقتصادية األخرى مثل وجود اقتصاد غير الرسمي، 20دولة من أصل  12البلدان األصلية )

 في تحفيز الشباب على وعدم تطابق املهارات في سوق العمل، و 
ً
التمييز على أساس العمر فهي تلعب دورا

 للمسح. ومن بين البلدان النامية، بما في ذلك العديد من دول 
ً
الهجرة من الجانب االقتصادي، وفقا

( أن أعلى ميل لهجرة الشباب يظهر في أفريقيا جنوب 2019املنظمة، وجدت منظمة العمل الدولية )

% من الشباب عن أنهم سيغادرون بالدهم للهجرة إلى الخارج. ويتضاعف 43أعرب الصحراء الكبرى؛ حيث 

 هذا امليل بسبب نقص املوارد املالية وعدم االستقرار السياس ي.

يواجه املهاجرون الشباب العديد من التحديات في بلدان املقصد مثل العزلة واإلقصاء والتمييز وانعدام 

ة "هجرة األدمغة" )فقدان الشباب املهرة واملتعلمين( لها آثار طويلة األمن. وعلى وجه الخصوص، فإن مسأل

املدى على اقتصاد البلد وتنميته. وفي هذا السياق، يتعين على كل من البلدان األصلية واملضيفة وضع 

سياسات فعالة للتغلب على التحديات التي تقودها هجرة الشباب. كما أنه من املتوقع أن تزداد هجرة 

(. وبالتالي، من املتوقع أيضا أن تشهد الدول األعضاء في Taran, 2018في جميع أنحاء العالم )الشباب 

بغض النظر عن وضعهم كبلد مضيف أو بلد منشأ أو  -منظمة التعاون اإلسالمي زيادة في هجرة الشباب 

 بلد عبور.

تعاون اإلسالمي التحديات في ظل هذه الخلفية، من األهمية بمكان أن تدرك الدول األعضاء في منظمة ال

والفرص املرتبطة بهجرة الشباب للتخفيف من آثارها في الوقت املناسب على الجبهة االقتصادية. كما 

( أنها قامت بالفعل بتصميم سياسات 20من  13ذكرت غالبية الدول املجيبة في منظمة التعاون اإلسالمي )

. وفي هذا (OIC Youth Survey, 2019) ب في بلدانهمأو برامج أو مبادرات محددة للتعامل مع هجرة الشبا

الصدد، يوص ى دول املنظمة بوضع سياسات وبرامج بهدف إدماج الشباب املهاجرين في اقتصاداتهم بشكل 

فعال والحد من هجرة األدمغة من خالل توفير مجموعة متنوعة من الفرص االقتصادية في بلدانهم 

 األصلية.
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 مالحظات ختامية 7.3

وف سوق العمل للشباب في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ليست واعدة إن ظر 

بشكل استثنائي حيث تشكل البطالة املرتفعة وانخفاض املشاركة في القوى العاملة ومهارات تنظيم 

لية املشاريع غير املستغلة بشكل كامل مجموعة من التحديات أمام الشباب. وتتطلب التحديات الحا

واملستقبلية املتعلقة بتوظيف الشباب والنظام اإليكولوجي لريادة األعمال في عدد من الدول األعضاء 

مجموعة من اإلجراءات الشاملة ملعالجتها. كما أن معظم هذه الدول استوعبت أهمية تنمية الشباب. 

ة الدول األعضاء أنه لديها ، ذكرت غالبي2019ووفقا ملسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

سياسات أو برامج أو مبادرات محددة تهدف إلى تحسين الوضع االقتصادي العام للشباب وتعزيز مشاركتهم 

 االقتصادية.

بعض  22دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من بين  19وفقا للمسح، تستخدم 

برنامجا تدريبيا فنيا ومهنيا محددا  22ة من املنظمة دول 20السياسات لتشجيع تشغيل الشباب، ولدى 

سياسات / مبادرات للحد من عدد الشباب غير امللتحقين  21دولة من املنظمة  12للشباب، وتضع  

دولة سياسات وبرامج تحسين وضع  22بالتعليم أو التوظيف أو التدريب وتنفذ ست دول أعضاء من بين 

 الضمان االجتماعي للشباب.

عديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العديد من أفضل املمارسات وقصص النجاح لدى ال

في توظيف الشباب وتعزيز روح املبادرة لديهم. وتتضمن وثائق االستراتيجية املعتمدة مثل استراتيجية 

مة التعاون منظمة التعاون اإلسالمي املعنية بالشباب، واستراتيجية سوق العمل، وبرنامج عمل منظ

مجموعة من التوصيات السياسية املحددة لتحسين عمل الشباب. لذلك، من  2025اإلسالمي لعام 

 األهمية بمكان تعزيز التعاون داخل املنظمة في هذا املجال املهم.

قد تختلف أسباب بطالة الشباب بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ومع ذلك، يبدو أن 

عمل وعدم كفاية املهارات من بين األسباب الجذرية األكثر شيوعا، ويجب إعطاء األولوية خلق فرص ال

لسياسات تعزيز خلق فرص العمل وتحسين مطابقة املهارات. باإلضافة إلى ذلك، فإنه لدى تحسين نوعية 

ن مؤسسات سوق العمل القدرة على تسهيل انتقال الشباب إلى وظائف أفضل. وللتخفيف بشكل فعال م

التحديات االقتصادية التي تواجهها بعض الفئات الضعيفة مثل الشابات واملهاجرين الشباب، تحتاج 

  الدول األعضاء في املنظمة إلى وضع قوانين وسياسات وممارسات للتصدي للتمييز في سوق العمل.
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 الصحة والرفاه - 4الفصل 

 

 

 

دي الذي يعزز التنمية البشرية ويخفف الفقر. الصحة هي املحرك الرئيس ي للتقدم االجتماعي واالقتصا

وعالوة على ذلك، قد يساهم الشباب األصحاء في التنمية االقتصادية بشكل كبير ألنهم يميلون إلى العيش 

لفترة أطول والبقاء أكثر إنتاجية على مدار حياتهم. وفي هذا الصدد، توجد صلة مباشرة بين تحسين صحة 

من أهداف التنمية  3نمية املستدامة. وعلى وجه الخصوص، يشير الهدف الشباب ورفاههم وتحقيق الت

املستدامة إلى الصحة والرفاهية ويهدف إلى ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع األعمار. 

وعلى هذه الخلفية، يقيم هذا القسم الحالة الصحية للشباب ورفاههم في الدول األعضاء في منظمة 

المي، ويقدم مجموعة واسعة من التحليل املقارن، ويحدد بعض القضايا الرئيسية التي التعاون اإلس

تتطلب عناية فورية في التعاون على املستوى الوطني والبيني لتحسين الخدمات الصحية في الدول األعضاء 

 ظمة.املن في

 العمر املتوقع عند الوالدة 1.4

م للحالة الصحية العامة لألشخاص الذين يعيشون في بلد ( هو مؤشر مهLEBالعمر املتوقع عند الوالدة )

 أن املتوقع من التي السنوات عددما ولجودة خدمات الرعاية الصحية التي يتلقونها. ويشير إلى متوسط 

 فحالة. املستوى  نفس في الوالدة وقت في واملعيشية الصحية الظروف ظلت إذا الجديد املولود يعيشها

اه النظيفة والصرف الصحي، وتوافر خدمات الرعاية الصحية املي إلى والوصول  التغذية، وسوء الفقر 

 العمر األولية وتغطية التحصين، هي العوامل التي تؤثر على العمر املتوقع عند الوالدة. ويشير متوسط 

 وهذا .العاملية املعايير  مع تتفق ال  التي السيئة جودتها أو  الصحية الخدمات نقص إلى املحدود املتوقع

للشباب ألن خططهم التعليمية وآفاقهم املهنية وأحالمهم في الحياة وحتى خطط التقاعد  مهم املؤشر 

 تعتمد عليها.

في جميع أنحاء العالم. فقد شهد  2017و  2000معدالت العمر املتوقع بين عامي  1.4يعرض الشكل 

لوالدة خالل ا عند املتوقع عمر المتوسط دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة تحسنا في متوسط 

. 2017سنة في عام  68.1إلى  2000سنة في  62.6، بحيث ارتفع من 2017و  2000الفترة املمتدة بين عامي 

في البلدان النامية غير األعضاء. كما حقق ذات  71.7إلى  65.8وفي نفس الفترة، ارتفع سعر الفائدة من 

 الفصل الرابع
 الصحة والرفاه
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سنة في البلدان  81.4ستوى العاملي، فيما بلغ هذا املتوسط سنة على امل 72.5إلى  67املتوسط طفرة من 

 وعلى. 2017 عام الدول  مجموعات جميع بين من الوالدة عند املتوقع للعمر املتقدمة، وهو أعلى متوسط 

 املنظمة في األعضاء الدول  تزال ال  الوالدة، عند املتوقع العمر  في تحققت التي الكبيرة التحسينات من الرغم

 النامية واملتقدمة غير األعضاء وكذلك املتوسط العاملي.دان البل متوسطات عن ةمتخلف

 األسباب الرئيسة للوفيات 2.4

يمكن أن تتأثر أسباب وفاة الشباب بشكل خاص بمستوى التنمية في أي بلد. ومع تحسن مستويات 

األمراض املعدية التي يمكن التقدم في البلدان مع مرور الوقت، فإن بوسعها االستثمار أكثر في مكافحة 

الوقاية منها بسهولة، وبالتالي ضمان عدم تسبب هذه األمراض في حصد أرواح مواطنيها. يعاني عدد من 

الدول املتقدمة بشكل كبير من األمراض غير املعدية مثل السكري والسمنة والخمول البدني الذي يهدد 

 (.SESRIC, 2019bسكانها الشباب )

. ووفقا ألحدث التقديرات، 2016أسباب وفاة الشباب عبر مجموعات البلدان في عام  2.4يعرض الشكل 

% من 6.1، يمكن أن يعزى 2016كانت اإلصابات املسبب الرئيس ي للوفاة في كل مناطق العالم. ففي عام 

% من جميع 4.4جميع وفيات الشباب في العالم إلى اإلصابات في حين كانت األمراض املعدية السبب في 

عدية غير  األمراض كانت ،وفيات الشباب. فعلى املستوى العاملي، في املتوسط
ُ
 املسببة العوامل أقل امل

 في األعضاء الدول  في أما. املعدية غير  لألمراض نتيجة حياتهم الشباب جميع من% 4 فقد حيث للوفاة

لغت وب. العام نفس في الشباب وفيات إجمالي من% 5.9 في اإلصابات تسببت اإلسالمي، التعاون  منظمة

بينما كانت غير املعدية مسؤولة عن  2016% في عام 6.5مساهمة األمراض املعدية في املوت بين الشباب 

% من جميع الوفيات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويتضح أن األمراض املعدية، في 4.8
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املنظمة البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة العالم املتقدمة

 (2017-2000)   الوالدة متوسط العمر املتوقع عند1.4: الشكل

 حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي: املصدر
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ورفاههم في الدول األعضاء في  الشباب لصحة هديدات تشكل التي للوفاة الرئيس ي السبب تبدو  ،املتوسط

 اإلسالمي.منظمة التعاون 

 عوامل الخطر 3.4

يعتبر نقص التغذية، وعدم كفاية النشاط البدني، والسمنة عوامل الخطر التي تؤثر على الشباب أكثر من 

منظمة التعاون  غيرهم، وبما أنه يمكن الوقاية منها، يحتاج صانعو السياسات في الدول األعضاء في

اإلسالمي إلى تصميم سياسات للقضاء على هذه العوامل. تشير استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي 

املعنية بالشباب إلى عوامل الخطر هذه وتوفر خيارات سياسية لتقليل آثارها السلبية على صحة الشباب. 

زال ماليين الشباب في الدول األعضاء فعلى الرغم من تسجيل تقدم ملحوظ خالل العقدين األخيرين، ال ي

بحاجة إلى التغلب على نقص التغذية وسوئها بسبب الفقر وقلة الوصول إلى األغذية ومصادر البروتين 

% من األطفال دون 31ومحدودية معرفة الوالدين بشأن التغذية. إذ تشير آخر التقديرات إلى أن حوالي 

% في البلدان النامية 27مقارنة بـ  2018-2010للتقزم في سن الخامسة في الدول األعضاء قد تعرضوا 

 (.SESRIC, 2019bاألخرى وفي العالم )

من ناحية أخرى، فإن زيادة الوزن والسمنة لدى األطفال آخذة في االرتفاع في جميع أنحاء العالم، وخاصة 

مي، وعادة ما تستمر هذه في العالم النامي بما في ذلك عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال 

الظاهرة خالل فترة البلوغ والشباب. وتؤدي السمنة إلى تأثيرات أيضية ضارة على ضغط الدم 

والكوليسترول والدهون الثالثية ومقاومة األنسولين.  وباإلضافة إلى ذلك، فإن النشاط البدني غير الكافي 

 انتشار  معدل كان ،لدول األعضاء، في املتوسطله تأثير سلبي على رفاه كل من البالغين والشباب. وفي ا

 املعدل يتجاوز  ما وهو  ،%28.8 عاما 18 عن أعمارهم تزيد الذين السكان بين الكافي غير  البدني النشاط

(. واألسباب الشائعة وراء عدم النشاط البدني في املناطق الحضرية SESRIC, 2019b% )28.2 البالغ العاملي
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املنظمة النامية غير املنظمة املتقدمة العالم

 عامليةحسابات موظفي سيسرك بناء على مستودع بيانات منظمة الصحة الاملصدر: 

 (2016من إجمالي الوفيات( ) %( )29و  15 األعمار بيناألسباب الرئيسية للوفاة ): 2.4الشكل 
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هي العنف، وحركة املرور عالية الكثافة، ونوعية الهواء املنخفضة، والتلوث، واالفتقار إلى الحدائق، 

 واألرصفة املحدودة وعدم وجود مرافق رياضية / ترفيهية.

 تركيا -: مستقبل صحي مع شباب صحي 1.4اإلطار 

، أطلقت وزارة الشباب والرياضة في جمهورية تركيا بالتعاون مع وزارة الصحة مشروعا بعنوان 2014في عام 

 350ألف طالب جامعي من  300"مستقبل صحي مع شباب صحي". وضمن نطاق هذا املشروع، خضع أكثر من 

والجلد. وكان الهدف من هذا سك طالبي تابع لوزارة الشباب والرياضة طوعا لفحص طبي للعين واألسنان 

املشروع هو تحسين صحة ورفاه الشباب. وبنفس القدر من األهمية، كانت زيادة الفحص الطبي ومحو األمية 

 الصحية والطلب على الخدمات الصحية من بين أهداف هذا املشروع.

ين والجلد واألسنان ألف طالب يقيمون في هذه املهاجع معلومات عن أمراض الع 18ضمن نطاق املشروع، تلقى 

وخضعوا للفحص الصحي. ووفقا لنتائج الفحص الصحي، يتم توجيه الشباب، إذا لزم األمر، إلى املؤسسات 

الصحية ذات الصلة. وباإلضافة إلى ذلك، تم توفير املعلومات ذات الصلة بالتغذية والنشاط البدني والنظافة 

 في الخدمات االستشارية.

يبية في تسع مدن في تركيا، وهي أنقرة وإسطنبول وديار بكر وإرزوروم وطرابزون كما بدأت الدراسات التجر 

 وأنطاليا وأزمير وبالكسير وتيكيرداغ. وبعد الدراسات الصحية الرائدة، تم تنفيذ املشروع في مدن أخرى في تركيا.
 

 2014املصدر: جمهورية تركيا وزارة الصحة، 

 التبعيات واإلدمان 4.4

، يمكن ) b 2018الضار للمواد بين الشباب يتأثر بالعوامل الخارجية. فوفقا لألمم املتحدة )إن االستخدام 

تصنيف هذه العوامل على أنها شخصية وعلى املستويين الجزئي والكلي. وتشمل العوامل على املستوى 

عن  الشخص ي التطورات السلوكية، والصحة العقلية، والعصبية، وكذلك االختالفات الجينية الناتجة

التأثيرات االجتماعية. كما تتكون عوامل املستوى الجزئي من أداء الوالدين واألسرة واملدارس وتأثير األقران. 

أما على املستوى الكلي، يمكن أن تجعل البيئة االجتماعية واالقتصادية واملادية الشباب عرضة لتعاطي 

 املخدرات.

لشباب تختلف بين األفراد، فليس جميعهم عرضة بنفس إن العوامل التي تؤدي إلى تعاطي املخدرات بين ا

القدر لتعاطي املخدرات. وعامل واحد ال يكفي ليؤدي إلى استخدام املواد، وفي كثير من الحاالت، تتغير 

ومع ذلك، فإن مشاكل الصحة العقلية والسلوكية املبكرة، والفقر، وقلة  هذه التأثيرات بمرور الوقت.

شاركة الوالدين والدعم االجتماعي، وتأثيرات األقران السلبية واملدارس سيئة الفرص، والعزلة، وعدم م

 التجهيز، هي العوامل األكثر شيوعا بين الشباب الذين يصابون بمشاكل تعاطي املخدرات.

لدى التبعيات واإلدمان آثار مباشرة متعددة على الشباب. وتزداد احتماليات البطالة، ومشاكل الصحة 

، وامليوالت االنتحارية، واألمراض العقلية، وحتى انخفاض البدنية، واخ
ً
تالل العالقات االجتماعية وظيفيا

طريق تعاطي املخدرات في مرحلة املراهقة. وفي أخطر الحاالت، يمكن أن يؤدي  عن املتوقع العمر متوسط 
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االستخدام الضار للعقاقير إلى حدوث دورة تؤدي إلى تلف السمعة االجتماعية واالقتصادية وعدم القدرة 

 على تطوير العالقات التي تدفع إلى استخدام املواد املخدرة.

 كحوليةاملشروبات ال 1.4.4

تعتبر املشروبات الكحولية عامل خطر يتسبب في كثير من األمراض التي تؤثر على املاليين من الناس في 

مليون حالة وفاة تحصل كل  3جميع أنحاء العالم. ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العاملية فإن حوالي 

% من جميع 5.3ي، وهذا يمثل عام بسبب التعاطي للمشروبات الكحولية على نحو ضار على الصعيد العامل

حاالت الوفاة. وفضال عن العواقب الصحية لتعاطي املشروبات الكحولية، فهي أيضا تجلب خسائر 

اجتماعية واقتصادية كبيرة على األفراد واملجتمع. إال أنه ھناك بیانات محدودة عن استھالك الکحول بين 

% منها هي التي تجري مسوحا 26.1ي، بحیث أن الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

% من الدول النامیة غير األعضاء في 67وطنیة حول استھالك الکحول في صفوف الشباب، مقارنة ب 

(. ويمكن االفتراض بأن معدل استهالك الشباب SESRIC, 2016% من الدول املتقدمة )100املنظمة و 

ات البلدان األخرى، وهذا يعزى باألساس إلى كون للكحول في دول املنظمة منخفض مقارنة بمجموع

التعاطي للخمر انحرافا عن تعاليم اإلسالم، فضال عن كونه عمال منبوذا من الناحية االجتماعية في عدد 

 من الدول األعضاء ويشكل وصمة عار تالحق املستهلك للخمر.

بين الشباب في الدول األعضاء،  على الرغم من وجود بيانات محدودة عن استهالك املشروبات الكحولية 

إال أن بعض املعلومات حول برامج العالج املتعلقة باستهالكه متاحة. فوفقا ملنظمة الصحة العاملية، لدى 

دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )مصر، واألردن، وكازاخستان، وقطر واململكة العربية  5

املراهقين الذين يعانون من اضطرابات في تعاطي برامج عالجية لألطفال و  46السعودية( من أصل 

 .2014املشروبات الكحولية في عام 

 املخدرات 2.4.4

ظهر املسوح حول تعاطي املخدرات بين عامة السكان أن مدى تعاطي املخدرات بين الشباب ال يزال أعلى 
ُ
ت

إلى  12ملراهقة املبكرة )من من ذاك بين كبار السن. باإلضافة إلى ذلك، تشير معظم األبحاث إلى أن فترة ا

عاما( تمثل فترة خطرة وحرجة لبدء تعاطي املخدرات،  17إلى  15عاما( إلى سن املراهقة املتأخرة )من  14

ويختلف تعاطي  (.UN, 2018b) عاما 25و  18األمر الذي قد يبلغ ذروته بين الشباب املتراوحة أعمارهم بين 

لى الظروف االجتماعية واالقتصادية. ومع ذلك، يميل الشباب املخدرات من بلد آلخر كما أنه يعتمد ع

(. وعالوة UN, 2018bالذين يعيشون في ظروف قاسية إلى تعاطي املخدرات للتعايش مع ظروفهم الصعبة )

على ذلك، فبسبب الفقر ونقص الفرص االجتماعية واالقتصادية، ينخرط الشباب في زراعة املخدرات 

 وإنتاجها واالتجار بها.
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ألسباب دينية واجتماعية، فإن تعاطي املخدرات غير املشروعة بين الشباب في الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي أقل من نظيره في العديد من البلدان النامية واملتقدمة األخرى. إال أنه على الرغم من 

بين الشباب، فلدى معظمها هذه الحقيقة، يجب على دول املنظمة  أن تراقب عن كثب تعاطي املخدرات 

نسب عالية من الفئات الشابة الذين يواجهون تحديات جّمة في حياتهم اليومية، وهذا األمر قد يسفر 

عن ارتفاع معدالت التعاطي للمخدرات في صفوفهم. كما أنه هذا القلق ال ينبع من فراغ، وإنما خير ما 

(. وفقا ملنظمة الصحة العاملية، Fawzui, 2011ركيا )يؤيده هو حالتي ترامادول في مصر وغزة وبونزاي في ت

دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )مصر، واألردن، وكازاخستان، وقطر واململكة العربية  5لدى 

برامج عالجية لألطفال واملراهقين الذين يعانون من اضطرابات تعاطي املخدرات  46السعودية( من أصل 

 .2014في عام 

 التبغ 3.4.4

منظمة الصحة العاملية بأن التبغ يحصد أرواح ما يصل إلى نصف مستخدميه. فدخان التبغ يحتوي  تشير 

منها يسبب  50منها معروف أنها ضارة وأكثر من  250مادة كيميائية، وما ال يقل عن  4000على أكثر من 

 ,SESRICص سنويا )ماليين شخ 8السرطان. وتشير التقديرات إلى أن التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 

2019b وباإلضافة إلى التسبب في الوفاة، الستخدام التبغ سلبيات أخرى عديدة. فلكون مستخدمي .)

يتسبب في حرمان أسرهم من الدخل وارتفاع تكاليف الرعاية فإن ذلك التبغ عادة ما يموتون قبل األوان، 

لى ذلك، يمكن للتبغ أن يكون مميتا إإلضافة الصحية وعرقلة طموحات تحقيق التنمية االقتصادية. وبا

املعدالت الراهنة الستهالك التبغ في صفوف الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون : 3.4الشكل 
 *2017اإلسالمي، 

 .مستودع بيانات منظمة الصحة العامليةاملصدر: 
 انات متاحة*أحدث بي
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13.1= املنظمة 

حتى بالنسبة لغير املدخنين، ألن التعرض لدخان التبغ بطريقة غير مباشرة يساهم في اإلصابة بأمراض 

  القلب والسرطان وأمراض أخرى.
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بلغ متوسط معدل استهالك منتجات التبغ في صفوف الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي عام و 

(. ومن بين منتجات 3.4% )الشكل 16.7%، وهو رقم أقل من املتوسط العاملي البالغ 13.1نسبة  2017

التبغ املستخدمة، بلغ متوسط معدل تدخين السجائر في صفوف الشباب في دول املنظمة خالل نفس 

 (.4.4% )الشكل 10.4%، وهو أيضا معدل دون املتوسط العاملي البالغ 7.4العام 

، فإن معدالت استخدام منتجات التبغ في صفوف الشباب متباينة على 3.4وكما هو مبين في الشكل 

بلدا التي تتوفر حولها البيانات، تسجل  53مستوى دول املنظمة. فمن بين بلدان املنظمة البالغ عددها 

%( واألردن 26.1%(، وتليها غينيا )36.1غامبيا أعلى املعدالت بخصوص استهالك التبغ في صفوف الشباب )

%(، وتليها 2.2%(. وسجلت أدنى املعدالت في أوزبكستان )23.3%( ثم البحرين )23.5وسيراليون )%( 24)

 %(.4%( ثم بنين )3.3%( وعمان )3.2%( وكازاخستان )2.3كل من طاجيكستان )

 التكنولوجيا 4.4.4

اللوحية(  في الوقت الذي توفر فيه وسائل التكنولوجيا الحديثة )كاإلنترنت والهواتف الذكية واألجهزة

فرصة للشباب للتعلم والتواصل والترفيه وتنمية املهارات، قد تفض ي في الوقت ذاته إلى إدمان التكنولوجيا 

الذي يعد حالة من التعلق السلوكي بالوسائل التكنولوجية عوضا عن التعامل مع اهتمامات الحياة 

التكنولوجيا الحديثة من شأنه أن (. فاإلفراط في استخدام وسائل Young & de Abreu, 2010اليومية )

 (.Byun et al., 2008يؤدي إلى اإلدمان بما يشبه السلوك املرتبط بإدمان املخدرات أو الكحوليات )

 2017استهالك التبغ في صفوف الشباب، : 4.4الشكل 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مستودع بيانات منظمة الصحة العاملية

7.4املنظمة، 

10.4العالم، 

11.7النامية غير األعضاء في املنظمة، 

12املتقدمة، 
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أجريت في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العديد من الدراسات التي تتناول موضوع إدمان 

( إلى أن اإلدمان على وسائل Othman and Lee, 2017الشباب على التكنولوجيا. وتوصل عثمان ولي )

التكنولوجيا واإلنترنت في صفوف الشباب املاليزي عادة ما يرمي بهم في عالم االكتئاب. ويشير أكتيبي 

، من خالل استخدام مجموعة البيانات الخاصة بكل مدينة، أن معدل (Aktepe et al., 2013) وآخرون

%. وبينا أيضا أن اإلدمان على 14إلنترنت في أوساط املراهقين في تركيا بلغ انتشار اإلدمان املحتمل على ا

( Hashem and Smith, 2010اإلنترنت يرتبط بانخفاض مستويات الشعور بالوحدة. ويبرز هاشم وسميث )

% من الشباب املقيمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة مدمنون على استخدام التكنولوجيا، 40أن 

ساعات يوميا على وسائل التواصل االجتماعي وغيرها. وفي السياق ذاته،  10يقضون ما يقرب من بحيث 

( إلى أن هناك مستويات عالية من ضعف الرقابة على Mellouli et al., 2018يشير أيضا ملولي وآخرون )

 استخدام اإلنترنت في صفوف طالب الجامعات في تونس.

تكنولوجيا الحديثة، مثل شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل يكمن التحدي الذي تفرضه وسائل ال

االجتماعي، على دول منظمة التعاون اإلسالمي في ضمان أن يستخدم الشباب هذه الوسائل استخداما 

مسؤوال ومثمرا. ويمكن لهذا األمر أن يتحقق من خالل ضمان إقامة شراكات فعالة بين املؤسسات 

ا ما من شأنه أن يؤدي إلى تبني الشباب لعادات سليمة تتعلق التعليمية واآلباء والشباب، وهذ

 باستخدامهم للتكنولوجيا.

 الصحة اإلنجابية 5.4

إن إملام الشباب بمواضيع الصحة اإلنجابية أمر غاية في األهمية من أجل سالمتهم الصحية البدنية 

ب غير محمودة مثل الزواج والنفسية، فضعف املعرفة بهذه املواضيع يفض ي في غالب األحيان إلى عواق

املبكر أو اإلصابة باألمراض املنقولة جنسيا في صفوف الشباب. وفي هذا السياق، من خالل النظر في 

املؤشرات الرئيسية املتعلقة بالصحة اإلنجابية يمكن عرض صورة عامة بخصوص السبل املمكنة 

 ون اإلسالمي.لتحسين مستوى رفاهية الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعا

 السن عند الزواج األول  1.5.4

( من بلد آلخر حسب الثقافة ومستوى التنمية االقتصادية AFMيختلف متوسط السن عند الزواج األول )

واالجتماعية والعادات املحلية وأيضا حسب املناخ الذي يؤثر على نمو املراهقين. وعادة ما يكون ارتفاع 

العالية ملظاهر التوسع الحضري ووسائل اإلنتاج والتصنيع ومعدالت  هذا املتوسط مقرونا باملستويات

القيد في املؤسسات التعليمية. وللسن عند الزواج األول آثار بالغة على املرأة. ومن شأنه أيضا أن يؤدي 

إلى مشاكل صحية بالنسبة للرجال والنساء غير املهيئين ذهنيا وجسديا للزواج. ومعلوم أن األزواج غير 

ليمين صحيا ال ينتجون إال أسرا ومجتمعات مريضة. وعلى ضوء أحدث اإلحصاءات، يشير سيسرك الس

( إلى أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تسجل معدال منخفضا نسبيا بشأن معدل 2018)
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سط (. كما أن متو 24.9( مقارنة باملتوسط العاملي )23.1السن عند الزواج األول في صفوف اإلناث )

سنوات( في الدول األعضاء في املنظمة، بينما  4.5الفجوة العمرية بين الزوجين عند الزواج األول مرتفع )

سنوات فقط على مستوى العالم. وكلما كانت الفجوة العمرية بين الزوجين كبيرة،  3.7يبلغ هذا املتوسط 

نها أن تقوض مساعي تحقيق تكون احتمالية نشأة مشاكل، مثل غياب االنسجام األسري، التي من شأ

 السعادة الزوجية والرفاه لكل أفراد األسرة.

 زواج األطفال 2.5.4

عاما من العمر، وهو أمر شائع  18أو قران غير رسمي قبل بلوغ سن  موثق رسميازواج األطفال هو زواج 

عية املساهمة في في العديد من بقاع العالم. وهناك العديد من العوامل االقتصادية والهيكلية واالجتما

انتشار هذه الظاهرة. وتعتبر عوامل الفقر وحماية الفتيات وشرف العائلة ودفع مهر أقل ونقص الفرص 

التعليمية وحس االلتزام باألعراف والعادات االجتماعية وتوفير االستقرار خالل فترات عدم االستقرار 

 (.UNICEF, 2018االجتماعي من بين العوامل الرئيسية وراء زواج األطفال )

إن زواج األطفال يعرض صحة الفتيات ورفاههن ملستويات عالية من الخطر. وعادة ما يأتي الحمل بعد 

فترة قصيرة من الزواج حتى عندما ال تكون الفتاة على استعداد بدني أو نفس ي لذلك. وفي أسوأ الحاالت، 

سجيل وفيات في صفوف املراهقات من املمكن أن تؤدي مضاعفات الحمل والوالدة في سن مبكرة إلى ت

سنة. وباإلضافة إلى ذلك، تضطر الفتيات لترك مقاعد املدرسة  19و  15اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 بمسؤوليات املنزل الثقيلة على أحسن وجه. هنلضمان اضطالع

موعات سنة( في كل املج 18أو  15حاالت الزواج قبل معدل انتشار زواج األطفال ) 5.4 يعرض الشكل

. ويظهر أن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تسجل أعلى معدالت انتشار 2017و  2010القطرية بين عامي 

% 25.5سنة و  15% من جميع حاالت الزواج حصلت قبل بلوغ 7زواج األطفال في كلتا الفئتين، بحيث أن 

من العمر  15الزواج دون سن الـ % بالنسبة لحاالت5.5. وباملقابل، يبلغ املتوسط العاملي 18منها قبل سن 

سنة من العمر. أما في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة فإن  18% لحاالت الزواج قبل بلوغ 23.4و 

% على التوالي 22.1% و 4.5ذلك بمعدلي و عا باملقارنة مع بلدان املنظمة، ظاهرة زواج األطفال أقل شيو 

 .18قبل سن و  15بالنسبة لحاالت الزواج قبل سن 
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 معدل خصوبة املراهقات 3.5.4

يعتبر موضوع الحمل املبكر من املوضوعات التي تحظى بقدر كبير من االهتمام، خاصة مع ما يترتب عنه 

من تبعات مدمرة لصحة الفتيات واملراهقات وبالتالي حتى فرص التعليم والعمل. وفي العديد من مناطق 

ق الريفية، تتزوج البنات بعد بلوغهن بفترة قصيرة ويتوقع منهن اإلنجاب العالم النامي، ال سيما في املناط

مباشرة بعد ذلك. وعادة ما تكون الفتيات الحوامل مضطرات لترك املدرسة أو يجبرن على القيام بذلك. 

وتوصلت بعض الدراسات إلى أن هناك عالقة ترابط سلبية بين املستوى التعليمي وعمر اإلنجاب. كما أن 

 (.UN, 2018aات في املناطق الريفية أكثر خصوبة من نظيراتهن في األوساط الحضرية )الفتي

وقد يكون للحمل املبكر مخاطر كثيرة على صحة الفتيات. فهناك احتمال كبير أن يولد أطفال األمهات 

ي السنة سنة أو أقل قبل أوانهم ويكون وزنهم منخفضا، كما أن احتمالية أن يموتوا ف 20البالغة أعمارهن 

األولى من عمرهم واردة أيضا. وبخصوص األمهات املراهقات، فإن سوء الصحة واملضاعفات املتعلقة بها 

(. ويبقى الحمل والوالدة من بين األسباب SESRIC, 2017أثناء الحمل والوالدة تهدد صحتهن بشكل كبير )

سنة في البلدان املنخفضة  19و  15ن الرئيسية للوفاة في صفوف الفتيات املراهقات املتراوحة أعمارهن بي

الدخل. وباإلضافة إلى ذلك، تعد املضاعفات املتعلقة بالحمل والوالدة ثاني أكثر األسباب املودية بحياة 

 (.WHO, 2014سنة على املستوى العاملي ) 19-15الفتيات البالغات من العمر 

سنة، اللواتي تزوجن ألول مرة أو  24و  20زواج األطفال )% من النساء املتراوحة أعمارهن بين : 5.4 الشكل

 *(2017-2010( )18و  15كن مرتبطات قبل بلوغهن سن 

، بناء على املسوح الديمغرافية 2018حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى أرقام قاعدة البيانات العاملية لليونسيف،  املصدر:

 والصحية واملسوح العنقودية متعددة املؤشرات ومسوح أخرى نموذجية على الصعيد الوطني.

 فترة املحددة.* تشير البيانات إلى أحدث سنة متاحة خالل ال

4.5،الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

5.5، العالم

7.0، دول املنظمة

15الزواج قبل 

22.1، الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

23.4، العالم

25.5، دول املنظمة

18الزواج قبل 
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امرأة املتراوحة  1000دد الوالدات لكل ( الذي يعكس عAFRمعدل خصوبة املراهقات ) 6.4ويبرز الشكل 

 72.2سنة. وقد تراجع متوسط هذا املعدل في دول منظمة التعاون اإلسالمي من  19و  15أعمارهن بين 

. ومع ذلك، يظل هذا الرقم أعلى باملقارنة مع املتوسط العاملي لعام 2017في  60.7إلى  2007املسجل عام 
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الدول املتقدمة العالم الدول النامية غير األعضاء في املنظمة دول املنظمة

سنة من  19و 15امرأة املتراوحة أعمارهن بين  1000ل : معدل خصوبة املراهقات )الوالدات لك6.4الشكل 

 2017-2007العمر(،

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي

 1000معدل خصوبة املراهقات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الوالدات لكل : 7.4الشكل 

 2017سنة من العمر(،  19و 15امرأة املتراوحة أعمارهن بين 

 املصدر: البنك الدولي، إحصاءات النوع االجتماعي
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أوروبا وآسيا الوسطى شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية الشرق األوسط وشمال أفريقيا أفريقيا جنوب الصحراء
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فإن الفتيات في دول املنظمة تحت ضغط عال في املتوسط فيما . وفي هذا الصدد، 47.1البالغ  2017

الذاتية. وتتباين معدالت  ة قدراتهناستثمار مرحلة شبابهن في تنمي يخص الخصوبة، وهذا ما يمنعهن من

خصوبة املراهقات في الدول األعضاء في املنظمة حسب املناطق. فعلى مستوى املناطق الفرعية للمنظمة، 

، وتليها كل من شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية، عدالتاملقيا جنوب الصحراء أعلى تسجل منطقة أفري

وأوروبا وآسيا الوسطى، والشرق األوسط وشمال أفريقيا. أما على مستوى فرادى البلدان، فهناك هوة 

ت شاسعة بين البلدان ذات أعلى املعدالت وأدناها، بحيث تسجل النيجر أعلى معدل لخصوبة املراهقا

(. باملقابل، سجلت ليبيا 135.3( ثم غينيا )148.6( وموزمبيق )161.1( وتشاد )169.1(، وتليها مالي )186.5)

  (.7.4( من بين كل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 5.8أدنى معدل لخصوبة املراهقات )

 فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز 4.5.4

يستهدف جهاز املناعة ويضعف أنظمة املراقبة والدفاع ضد  (HIVفيروس نقص املناعة البشرية )

االلتهابات وبعض أنواع السرطان. وأكثر املراحل تقدما من اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية 

اإلصابة بمتالزمة نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، والتي من املمكن أن تستغرق من سنتين إلى خمس   هي

سب الفرد املصاب بها. ويمكن تحديد إصابة شخص ما بمرض اإليدز عن طريق عشرة سنة للتطور ح

(. SESRIC, 2019bرصد تطور بعض أنواع السرطانات أو االلتهابات أو غيرها من املظاهر السريرية الحادة )

ويمكن أن ينتقل هذا الفيروس عن طريق مجموعة متنوعة من سوائل الجسم من األشخاص املصابين 

(. ووفقا ملنظمة الصحة SESRIC, 2019bدم وحليب الثدي والسائل املنوي واإلفرازات املهبلية )به، مثل ال

مليون شخص مصاب حديثا بفيروس نقص  1.7ما يناهز  2018ضم العالم عام (، 2019a) العاملية

  مليون شخص مصاب به ويتعايش معه. 38املناعة البشرية وحوالي 
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دول املنظمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة الدول املتقدمة العالم

سنة(  24و  15انتشار فيروس نقص املناعة البشرية )% من السكان املتراوحة أعمارهم بين : 8.4الشكل 

(2008-2018) 

 ر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى إحصاءات البنك الدولي حول التغذية الصحية والسكان.املصد
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و  2008ي وخالل الفترة املمتدة بين عام

شهد العالم تراجعا طفيفا في  2018

معدل انتشار فيروس نقص املناعة 

البشرية في صفوف الشباب )املتراوحة 

سنة( من كال  24و  15أعمارهم بين 

، 2018(. وفي عام 8.4الجنسين )الشكل 

بلغ املتوسط العاملي النتشار الفيروس في 

% وفي 0.4صفوف الذكور من الشباب 

%. 0.9غ املتوسط صفوف اإلناث بل

وعموما يشهد متوسط معدل انتشار 

الفيروس تراجعا مستمرا في الدول 

دولة تتوفر  45األعضاء في املنظمة )

حولها البيانات(. وتراجع املعدل في 

% 0.76منطقة املنظمة من نسبة 

% عام 0.61إلى  2008املسجلة عام 

% إلى 0.33لشباب من اوف الذكور من بالنسبة لإلناث من الشباب وتراجع بشكل طفيف في صف 2018

%. وعلى مستوى املناطق الفرعية للمنظمة، تركز انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بشكل خاص 0.32

في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة لجميع الفئات العمرية. ومن بين هذه املناطق الفرعية، سجلت 

% فقط من جميع 0.1آسيا، حيث شمل معدل االنتشار  أدنى حاالت انتشار الفيروس في منطقة جنوب

   (.SESRIC, 2019bالسكان الذي عرضوا على التشخيص )

يفتقر الشباب في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للمعرفة الالزمة بشأن الصحة 

من األمراض املعدية بما في اإلنجابية والتدابير الوقائية، وهذا ما يجعلهم كذلك عرضة لإلصابة بعدد 

% من 20.3ذلك فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز. ففي هذه الدول ال يمتلك سوى ما متوسطه 

% من الذكور الشباب معرفة شاملة وصحيحة بخصوص فيروس نقص املناعة 24.3اإلناث الشابات و 

% في صفوف 32.8و  فوف اإلناث% في ص30.7سط العاملي (. وباملقابل يبلغ املتو 9.4البشرية )الشكل 

 الذكور، وهذين الرقمين أعلى من املتوسط املسجل في دول املنظمة.

يتعين على الشباب اإلملام بسبل حماية أنفسهم من اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية ويجب أن 

ستفادة من تتوفر لديهم الوسائل الالزمة للقيام بذلك. كما أن هناك أيضا حاجة إلى تحسين فرص اال 

فحوصات اختبار فيروس نقص املناعة البشرية والخدمات االستشارية ذات الصلة وسهولة التوصل إلى 

 خدمات عالج الفيروس بالنسبة للمصابين به.

20.3
24.3

30.7 32.8

اإلناث الذكور 

دول املنظمة العالم

عاما من العمر(  24و  15نسبة الشباب )بين : 9.4الشكل 

الذين يمتلكون معرفة شاملة وصحيحة بخصوص فيروس 

 *2018نقص املناعة البشرية، 

مم املتحدة املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى منظمة األ 

 (UNICEFللطفولة )

 *أحدث بيانات متاحة
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 الصحة النفسية 6.4 

إن الصحة النفسية هي قوام الرفاه والعيش السليم املفعم بالحيوية والنشاط واإلنتاجية بالنسبة لألفراد. 

فهي تدل على قدرة الفرد على التفكير والتعلم وإدراك مشاعره والتحكم فيها وفهم ردود فعل اآلخرين. 

والعديد من العوامل البدنية والنفسية واالجتماعية والثقافية والروحية باإلضافة إلى عناصر أخرى 

النفسية. وباإلضافة  مترابطة لها دور مهم في خلق نوع من التوازن عند الفرد، وهو أمر ضروري للصحة

 إلى ذلك، ترتبط الصحة البدنية والصحة النفسية ببعضهما ارتباطا وثيقا.

ويكون الشباب أكثر عرضة لعدد من حاالت األمراض النفسية خالل انتقالهم من مرحلة الطفولة إلى 

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

(. فنصف إجمالي حاالت االضطرابات Fisher and de Mello, 2011على املشاركة الفعالة في مجتمعاتهم )

على مستوى الصحة النفسية في مرحلة البلوغ تبدأ عالماتها األولى في سن الرابعة عشرة تقريبا، لكن 

إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية  معظم الحاالت ال يتم الكشف عنها ومعالجتها، وهذا ما يؤدي

 (.WHO, 2018تصاحب الفرد طوال حياته )

ويمكن للعوامل املتعلقة بالعنف والفقر واإلذالل وشعور الفرد بالتقليل من قيمته اإلسهام بشكل كبير في 

 مراكمة مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية.

 دمات ذات الصلة بالصحة النفسيةالوضع املتعلق بالسياسات واملوارد البشرية والخ 1.6.4 

يطور عدد متزايد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سياسات بشأن الصحة النفسية. فوفقا 

على قانون خاص  2017% من الدول األعضاء في املنظمة عام 50.9ملنظمة الصحة العاملية، توفرت 

%(. أما في مجموعة البلدان 64املتوسط العاملى )(. وهذه النسبة أقل من 10.4بالصحة النفسية )الشكل 

النامية غير األعضاء في املنظمة فقد بلغت نسبة البلدان التي تتوفر على قانون متعلق بالصحة النفسية 

% في مجموعة البلدان املتقدمة. وعلى نفس املنوال، هناك سياسات أو 71.4%، وتبلغ ذات النسبة 68.4

% في البلدان 78.4% من الدول األعضاء في املنظمة مقابل 74.5ي خطط خاصة بالصحة النفسية ف

النفسية  (. وعندما يتعلق األمر بالصحة10.4% من البلدان املتقدمة )الشكل 82.9النامية غير األعضاء و 

تعطي  2019فإن نتائج مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام  للشباب على وجه التحديد

دولة عضو في املنظمة مجيبة عن املسح  20دولة من أصل  14ن املوضوع. فقد أشارت صورة أوضح ع

  إلى أنها تملك سياسات أو برامج أو مبادرات محددة لتحسين الصحة النفسية للشباب.

أعداد األخصائيين النفسيين واألطباء النفسيين العاملين في قطاع الصحة النفسية  11.4يظهر الشكل 

. فقد بلغ عدد األخصائيين النفسيين )لكل مليون نسمة( 2017و  2013متدة بين عامي خالل الفترة امل

. فيما بلغ متوسط مجموعة 124.5في دول في املنظمة، وهو رقم أقل بكثير عن املتوسط العاملي البالغ  8.9

لكل أخصائي نفس ي لكل مليون نسمة. وبخصوص عدد األخصائيين النفسيين ) 431.8البلدان املتقدمة 
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( رقما دون متوسط البلدان النامية غير األعضاء 8.4مليون نسمة(، سجلت مجموعة دول املنظمة )

(. وعموما، تبقى األرقام املسجلة في بلدان املنظمة من حيث عدد األخصائيين النفسيين واألطباء 39.6)

ألرقام التي تعرضها النفسيين دون مستوى متوسط األرقام املسجلة على الصعيد العاملي. وتشير كل ا

إلى أن أمام  2019منظمة الصحة العاملية والواردة في مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

الدول األعضاء في املنظمة الكثير للقيام به للنهوض بوضع الصحة النفسية للشباب من خالل تطوير 

 السياسات املناسبة وتخصيص املزيد من املوارد.

 

 *2017توافر القوانين والسياسات والخطط القائمة بذاتها في مجال الصحة النفسية، : 10.4الشكل 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مستودع بيانات منظمة الصحة العاملية.

 *أحدث بيانات متاحة

50.9، دول املنظمة

64.0، العالم

68.4، الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

71.4، الدول املتقدمة

قانون 

74.5، دول املنظمة

78.2، العالم

78.4، الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

82.9، الدول املتقدمة

سياسة أو خطة

 *(2017-2013مجال الصحة النفسية )لكل مليون نسمة(، ) عدد العاملين في: 11.4الشكل 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مستودع بيانات منظمة الصحة العاملية.

 *أحدث البيانات املتاحة بخصوص الفترة املحددة.

8.9، دول املنظمة

104.5، الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

124.5، العالم

431.8، الدول املتقدمة

أخصائيين نفسيين

8.4، دول املنظمة

39.6، الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

52.7، العالم

174.8، الدول املتقدمة

أطباء نفسيين



 الصحة والرفاهالفصل الرابع: 

 

 2020 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الشباب وضع | سيسرك 46

 تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب

 الصحة النفسية للشباب واالنتحار 2.6.4

ألف شخص.  800كل عام يموت انتحارا ما يناهز 

وكان االنتحار ثاني األسباب الرئيسية للوفاة في 

 29و  15صفوف الشباب املتراوحة أعمارهم بين 

 ,WHO) 2016سنة على الصعيد العاملي خالل عام 

 (. واالنتحار ظاهرة ال يكاد يخلو مكان في العالم2019

% من حاالت االنتحار تسجل في 79منها. لكن 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وتمثل 

ضطرابات النفسية )خاصة االكتئاب اال 

واالضطرابات الناجمة عن تعاطي املشروبات 

الكحولية( السبب الرئيس ي لالنتحار، وحتى املرور 

بأوقات من األزمات الصعبة بدوره يدفع بعض 

لحياتهم. ويمكن أيضا لبعض األشخاص لوضع حد 

العوامل األخرى أن تدفع ببعض األفراد للتفكير في 

االنتحار، وذلك من قبيل عيش تجربة الفقدان أو الخسارة، والشعور بالوحدة والتمييز، واالنفصال بين 

ات أو األزواج أو األصدقاء، واملشاكل املالية، واأللم واملرض املزمن، والعنف، وسوء املعاملة، والصراع

غيرها من حاالت الطوارئ اإلنسانية. ولالنتحار آثار مدمرة تمس بالعائالت واألصحاب والزمالء والجماعات 

 واملجتمعات.

سنة  25و  19ألف نسمة املتراوحة أعمارهم بين  100 إجمالي معدالت االنتحار لكل 12.4ويبرز الشكل 

أشخاص كمتوسط إلجمالي  8. ويبلغ معدل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2016خالل عام 

 9.7معدل االنتحار، وهو أدنى معدل من بين جميع مجموعات البلدان. وبلغ املتوسط العاملي لالنتحار 

أشخاص  10.2لحاالت االنتحار هي البلدان املتقدمة بمتوسط معدل بلغ  أشخاص. وأكثر البلدان تسجيال 

 ألف نسمة. 100من بين كل 

 الصحة النفسية للشباب والنزاعات 3.6.4

إن الوضع الهش للسياسات واملوارد البشرية والخدمات املتعلقة بالصحة النفسية في الدول األعضاء في 

باب لالستفادة من إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي، وهذا منظمة التعاون اإلسالمي تقلل من فرص الش

ما يؤدي بدوره إلى تبعات سلوكية قد تدفع بهم إلى تعاطي املواد املخدرة أو االنخراط في سلوكيات غير 

(. وكنتيجة لذلك، ينتهي املطاف بفئة كبيرة من الشباب الذين Patel et al., 2007مسؤولة أو أعمال عنف )

مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية إلى خرق القوانين وبالتالي قضاء زهرة عمرهم في عتمات  يعانون من

 (.Glaser et al., 2001السجون )

 100إجمالي معدالت االنتحار )لكل : 12.4الشكل 

 2016سنة(،  25-19ألف نسمة( )

ت موظفي سيسرك بناء على مستودع بيانات املصدر: حسابا

 منظمة الصحة العاملية

8.0، دول املنظمة

9.3، العالم

9.8, الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

10.2، الدول املتقدمة
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وباإلضافة إلى العنف والجريمة، تمثل الحروب والنزاعات جانبا من العوامل األخرى التي تشكرا خطرا على 

 ,Betancourt and Khanويشير بيتانكورت وخان )الصحة النفسية للشباب في الدول األعضاء في املنظمة. 

( إلى أن الحروب والنزاعات تتميز بقدرتها على تعريض حالة األمن للخطر وعدم القدرة على التنبؤ 2008

الحياة اليومية، مثل املدارس  الضرورية فيبها، فضال عن كونها تجعل البنى التحتية والخدمات األساسية 

 أو التدمير املتعمد. واملستشفيات، عرضة للتلف

وعلى وجه الخصوص، يعتبر التعرض للحروب والنزاعات أحد أكبر عوامل الخطر املسببة الضطراب الكرب 

 ;Fegert et al., 2018) ( وبعض الحاالت النفسية األخرى في صفوف املراهقينPTSDالتالي للرضح )

Attanayake et al. 2009). ة أن يؤدي إلى أمراض نفسية مزمنة، ويمكن للتعرض للعنف بمستويات عالي

( إلى أن العنف الجنس ي Kadir et al. , 2019بما في ذلك اضطراب الكرب التالي للرضح. ويشير قادر وآخرون )

في خضم النزاعات املسلحة يؤثر بشكل كبير على الشباب ألنه يرفع من مستوى الضغط واإلجهاد النفس ي 

من الحاالت، تستمر املعاناة مع مظاهر االعتالل في الصحة النفسية الذي يضر بصحتهم النفسية. وفي كثير 

أن يكون ذلك في صورة االكتئاب  نكمفي صفوف األطفال والبالغين لفترة طويلة بعد انتهاء النزاعات، وي

 (.Orrnert, 2019ومشاكل متعلقة بتطور أعراض سوء الصحة النفسية )

جموع الصراعات الجارية في العالم تحصل على % من م60( فإن SESRIC, 2019وحسب سيسرك ) 

مستوى دول املنظمة ومعظمها صراعات داخلية. وفي هذا السياق، يعيش آالف الشباب من الدول 

األعضاء في املنظمة شكال من أشكال التعرض للنزاعات، وهذا أمر يخلف بكل تأكيد تبعات تؤثر على 

 صحتهم النفسية ورفاهيتهم.

 ةمالحظات ختامي 7.4 

حققت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقدما ملموسا على مدى السنوات املاضية على 

مستوى ضمان أن ينعم السكان بالرفاهية وبحياة سليمة صحيا بما في ذلك الشباب. وكنتيجة لذلك 

 ,SESRICهما )ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة وتسجل معدالت وفيات األطفال واألمهات تراجعا م

2019b وبالرغم من كل هذا التقدم املحرز على مستوى مؤشرات صحية رئيسية، ال يزال يتعين على .)

الدول األعضاء في املنظمة بذل مزيد من الجهود لتحسين صحة ورفاه الشباب. وتعتبر مسألة ضعف 

ية بردع الشباب عن االنغماس املعرفة بالقضايا املتعلقة بالصحة اإلنجابية، وعدم نجاعة السياسات املعن

في عالم اإلدمان، وعدم كفاية املوارد املخصصة للخدمات الصحية لصالح الشباب من املسائل الرئيسية 

التي ينبغي لدول املنظمة اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنها. وفي هذا الصدد، توفر الوثائق االستراتيجية 

اإلسالمي توصيات ملموسة متعلقة  إطار منظمة التعاون  ى التعاون فيالسارية املفعول حاليا على مستو 

بالسياسات والتوجيه الالزم بخصوص سبل تحسين الوضع الصحي للشباب ورفاهيتهم من خالل 

االستفادة من اإلمكانات التي تزخر بها عالقات التعاون فيما بين بلدان املنظمة، ومن األمثلة على ذلك 

 ، وبرنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي2025مي لعام برنامج عمل منظمة التعاون اإلسال 



 الصحة والرفاهالفصل الرابع: 

 

 2020 اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  في الشباب وضع | سيسرك 48

 تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب

، واستراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي املعنية (OIC-SHPA) 2023-2014في مجال الصحة لفترة 

 بالشباب.

وباإلضافة إلى ذلك، هناك غنى في الدول األعضاء في املنظمة من حيث السياسات املتعلقة بصحة ورفاهية 

اب. فقد أفادت معظم الدول األعضاء املجيبة على املسح أن لديها سياسات أو برامج أو مبادرات الشب

دولة(، والصحة البدنية للشباب  20من أصل  14خاصة تستهدف تحسين الصحة النفسية للشباب )

رت (. وأشاOIC Youth Survey, 2019دولة( ) 20من أصل  13دولة(، ومكافحة اإلدمان ) 20من أصل  17)

دولة مجيبة على املسح إلى أنها تتوفر على بعض برامج بناء القدرات  19دولة عضو في املنظمة من بين  12

التي تهدف إلى النهوض بمعارف وقدرات املؤسسات العامة واملسؤولين العاملين في مجال صحة ورفاه 

تتضمن عددا من  دولة مجيبة إلى أن سياساتها 20دول من أصل  10الشباب في بلدانهم. وذكرت 

املمارسات الفضلى في مجال الصحة والرفاهية. وتشمل قائمة الدول األعضاء في املنظمة التي تتوفر على 

كل من جزر  2019مثل هذه املمارسات الفضلى كما هي واردة في مسح املنظمة املعني بالشباب لعام 

وبوركينا فاسو وتركيا. وفي هذا الصدد، املالديف والنيجر وأوغندا وغامبيا وتونس واألردن وقطر ولبنان 

تجسد هذه املمارسات الفضلى وقصص النجاح والتجارب الغنية ملختلف الدول األعضاء في املنظمة 

إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في هذا املجال، من قبيل تبادل الخبرات وأفضل 

شكل مشترك بين أطراف متعددة. ولضمان أن يؤتي هذا التعاون املمارسات وتنظيم برامج لبناء القدرات ب

أكله، من املهم للغاية الرفع من مستوى التعاون بين الدول األعضاء في املنظمة ومؤسسات املنظمة ذات 

الصلة واألمانة العامة للمنظمة.
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 املشاركة املجتمعية -الفصل الخامس 

 

 

 

 

 

% من الفئة الشابة في العالم في البلدان النامية وحصة كبيرة منهم 85يقيم في الوقت الراهن ما يناهز 

(. وتستأثر دول األعضاء في املنظمة Krauss, 2018اإلسالمي )تعيش في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

% عام 31يصل هذا الرقم إلى % من مجموع الشباب في العالم، ومن املرتقب أن 28مجتمعة بحصة 

وهذه الدول تعتمد مقاربات ونهج مختلفة بخصوص مشاركة الشباب. ففي الوقت الذي تحرز  .2030

لثناء على مستوى تنفيذ سياسات شاملة في مجال مشاركة الشباب، فيه بعض هذه الدول تقدما جديرا با

هناك بعض الدول التي ال تعير أي اهتمام لصوت الشباب وآرائهم. وبسبب عدد من القضايا الثقافية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية تبقى نسبة مشاركة الشباب في الدول األعضاء في املنظمة أقل من 

ات الدول األخرى. ومن بين هذه القضايا هناك االضطرابات السياسية والنزاعات وبعض نظيرتها في مجموع

املمارسات التقليدية واملحافظة باإلضافة إلى محدودية الوسائل التي تتيح منصات أمام الشباب للتعبير 

 جتمعيةاملعن آرائهم واملشاركة في مجتمعهم. وعلى هذا األساس، يتناول هذا الفصل مسألة املشاركة 

للشباب في عدد من املجاالت. ويهدف الفصل أيضا إلى تشخيص وضع الشباب وتحديد التحديات 

الرئيسية التي تحول دون مشاركتهم الفعالة واملنتجة في األسرة والسياسة واملنصات التكنولوجية والحياة 

 الهجرة وتبني العنف.مشاركة الشباب مثل  شاف العواقب املترتبة عن محدوديةاملدنية، فضال عن استك

 املشاركة السياسية واملدنية والتطوعية للشباب 1.5 

سنة، إال أن الشباب ليسوا جزءا محوريا من عملية  30رغم كون نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 

صنع القرار في األوساط السياسة واالقتصادية حتى على مستوى البرامج االجتماعية والثقافية. فنسبة 

(. وحتى UNDP, 2016% )6سنة على الصعيد العاملي ال تتعدى  35البرملانيين الذين تقل أعمارهم عن 

سنة في االستحقاقات االنتخابية منخفضة باملقارنة  25و  18نسبة تصويت الشباب املتراوحة أعمارهم بين 

% من 66إلى أن ما يقارب  (. وباإلضافة إلى ذلك، تشير اإلحصاءاتEmber, 2018مع باقي الفئات العمرية )

بلدان العالم ال تلجأ للتشاور مع الشباب واالستماع آلرائهم عند اتخاذ قرارات متعلقة باألسرة والتعليم 

والحياة االجتماعية والسياسية وغيرها من القضايا. وعلى الرغم من توفر منصات كبيرة أمام الشباب في 

ير عن آرائهم ووجهات نظرهم، يفضل معظمهم عدم االنخراط العديد من الدول املتقدمة للمشاركة والتعب

 الفصل الخامس
 املشاركة املجتمعية
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في عالم السياسة وال يعبرون عن رغبة كبيرة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم. لهذا تعمل البلدان املتقدمة 

ذ استراتيجيات مختلفة لتحفيز مشاركة الشباب في مختلف مناحي الحياة اليومية. فعلى جاهدة على تنفي

الضوء على الجهود التي تبذلها الشبكة اإلقليمية للشباب األوروبي أدناه  1.5سبيل املثال، يسلط اإلطار 

 لتحفيز الشباب على االنخراط الفعال كشركاء وفاعلين في الوقت الحاضر ومستقبال.

متداد العقود القليلة املاضية، تحسن مستوى الوعي السياس ي واملدني في صفوف الشباب في الدول وعلى ا

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. لكن عوامل متعددة من قبيل عدم االستقرار االقتصادي وسطوة 

خراط الشباب في النزاعات والهجرة واالنتفاضات الشعبية وحاالت النزوح الجماعي تأثر لحد كبير على ان

 (.SESRIC, 2017العمل السياس ي الرسمي واملشاركة في مختلف آليات صنع القرار  )

يساهم بقدر مهم في الرفع من نسبة الشباب الذين يفضلون العزوف عن العمل السياس ي  وهذا الوضع

والنظر بعين الريبة للحكومات واملؤسسات السياسية، ونفس األمر ينطبق على املشاركة املدنية والطوعية 

قتصادي إلى للشباب. والعوامل املتمثلة في تدني مستوى الثقة في الهياكل السياسية وعدم االستقرار اال

جانب املشاركة املدنية والتطوعية املحدودة تقف كحجر عثرة في سبيل التنمية الذاتية للشباب أوال فضال 

عن تحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

املنظمة متوسطا أقل بكثير من متوسط  ، سجلت بلدان2016( لعام BTIووفقا ملؤشر برتلسمان للتحول )

 10من أصل  4.4باقي مجموعات البلدان بخصوص املشاركة السياسية، بحيث لم تسجل سوى درجة 

 : الشبكة اإلقليمية للشباب التابعة لجمعية األقاليم األوروبية1.5اإلطار  

 بغرض النهوض بمستوى مشاركة الشباب في جميع مناحي الحياة، ال سيما في الحياة السياسية واملدنية، دعت

الشبكة اإلقليمية للشباب أعضاءها املوقعين من جمعية األقاليم األوروبية إلى العمل بموجب البنود الواردة 

 أدناه.

 تدعم الحكومات اإلقليمية إنشاء وتطوير برامج ومبادرات شبابية.  -

 تدرج الحكومات اإلقليمية البرامج واملبادرات الشبابية في عمليات صنع القرار. -

 ة انتخاب ممثلي الشباب أن تكون شفافة وبسيطة وديمقراطية.يشترط في عملي -

الحكومات اإلقليمية مدعوة إلى دعم البرامج واملبادرات الشبابية بما يلزم ويكفي من املوارد، مثل  -

 ساليب املشتركة للتمويل.فنية واملالية، بصرف النظر عن األ املوارد البشرية وال

أمام الشباب إلطالع الرأي العام على مبادراتهم وتنظيمهم  إتاحة الفرصةتكفل السلطات املسؤولة  -

 وأنشطتهم.

تعمل جمعية األقاليم األوروبية على التشجيع على مد جسور التعاون بين البرامج الشبابية ودعمها،  -

 وذلك في إطار الشبكة اإلقليمية للشباب.

 .2012املصدر: إعالن ستراسبورغ بشأن مشاركة الشباب، 
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، 6.1درجات على سلم القياس. وفي نفس الفئة، سجلت البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة معدل 

ومن خالل هذه األرقام يمكن استنتاج أن متوسط معدل (. SESRIC, 2017) 5.7 العامليبينما بلغ املتوسط 

مشاركة الشباب في الدول األعضاء في املنظمة منخفض أيضا ألن معدل مشاركة الشباب عادة ما يكون 

 بخصوص املسح على مجيبة دولة 20 أصل من 13 وأفادت. فئاته بكل املجتمعأقل من متوسط معدل 

ن في املجالس الوطنية أو مجالس الشيوخ في الدول األعضاء في املنظمة مثلين املنتخبيبامل املتعلق السؤال

أن هناك تمثيلية للشباب في هذه األجهزة. وباإلضافة إلى ذلك، تضمن مسح منظمة التعاون اإلسالمي 

أسئلة متعلقة بنظام الحصص في الدول األعضاء، وأشارت بهذا الخصوص  2019املعني بالشباب لعام 

ولة مجيبة على املسح أن لديها نظام حصص خاص بالشباب لتشجيع مشاركتهم في د 20من أصل  11

 عملية صنع السياسات.

 4.6وباملقابل، سجلت الدول األعضاء في املنظمة تحسنا طفيفا في املشاركة السياسية، بحيث بلغ املعدل 

ا على مستوى املشاركة . لكنها سرعان ما عادت لتسجل أدنى معدالته2006عام  4.5بعد ما كان  2014عام 

. ومن منظور طويل 2014عام  4.6، بحيث تراجعت بمعدل كبير عن ذروتها البالغة 2016السياسية عام 

 2016و  2006املدى، تراجع معدل املشاركة السياسية في الدول األعضاء في املنظمة بشكل كبير بين عامي 

(SESRIC, 2017وفي هذا الصدد، هناك حاجة ماسة إلى إ .) يالء مزيد من االهتمام للقضايا ذات الصلة

باملشاركة السياسية واملدنية والتطوعية للشباب في الدول األعضاء في املنظمة. فبدون معالجة مثل هذه 

القضايا، ستجد الدول األعضاء في املنظمة نفسها تواجه عواقب وخيمة قد تتجلى في تراجع معدالت 

لة لشرعيتها في نظر املواطنين، وعدم فعالية أساليب الحوكمة، اإلنتاجية االقتصادية، وفقدان الدو 

 وتفكك الروابط االجتماعية.

 الشباب واألسرة والثقافة 2.5 

تنطوي املشاركة االجتماعية امللموسة والبناءة للشباب على هياكل أسرية ودعائم ثقافية سليمة. لكن دور 

افية بدأ يتجه نحو االندثار بسبب تقدم التكنولوجيا الشباب في األسر ومشاركتهم في إحياء الركائز الثق

وانتشارها على نطاق واسع، فباتت بدورها تشكل تصورا عامليا بشأن دور مشاركة الشباب في الحياة 

الثقافية واملؤسسة األسرية. ومشاركة الشباب في مؤسسة األسرة والحياة الثقافية ما هي إال أحد جوانب 

اآلخر هو تأثير اآلباء واألعراف الثقافية على مشاركة الشباب في مختلف العناصر مشاركة الشباب، والجانب 

املكونة للمجتمع. لهذا من املهم دراسة سطوة العوملة وانعكاساتها على مشاركة الشباب في مؤسسة األسرة 

ل املعيقة واملجال الثقافي، فضال عن دور األسر واملنظومة الثقافية التي من شأنها أن تكون من العوام

شابا من جنوب ويلز إلى أن  976لرغبة الشباب في املشاركة. فعلى سبيل املثال، توصلت دراسة شملت 

(. Muddiman et al., 2018العالقات مع اآلباء واألجداد من العناصر املهمة املحفزة ملشاركة الشباب )

النهوض برغبة الشباب في املشاركة وباإلضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسة أن األسرة عامل مهم للغاية في 

 (.Muddiman et al., 2018الفعالة في املجتمع أكثر مما يعتقد في العادة )
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وعمليات العوملة من األمور الرئيسية التي يجب عدم إغفالها عند تناول موضوع مشاركة الشباب. فلطاملا 

ظمة التعاون اإلسالمي أكثر الفئات تأثرا كان الشباب سواء على الصعيد العاملي أو في الدول األعضاء في من

رة في قيمهم وتصوراتهم واهتماماتهم. لكن الطبيعة الدقيقة لهذه بيوملة، هذا ألنها تحدث تغييرات كبالع

التغيرات تبقى غير مفهومة بالقدر الكافي لحد اآلن. وعموما، هناك مستوى جد بسيط لفهم واستيعاب 

السياسية وامليوالت االجتماعية الناشئة في صفوف الشباب في الدول  هذه التحوالت الثقافية والتصورات

املتمحور حول  املنظمة على مر التاريخ بطابعها األعضاء في املنظمة. واتسمت مجتمعات الدول األعضاء في

الجماعة واألسرة، بحيث أن مشاركة الشباب الفعالة في املجتمع ليست ضرورية فحسب بل تعود بالنفع 

على املجتمع ككل. ومن أبرز تجليات العوملة تفكيك أنماط الحياة القديمة وحلول قيم جديدة. الكبير 

فعلى سبيل املثال، بات الشباب اليوم تائها بين الرغبة في تحقيق الطموحات الفردية والقيم املحفزة 

ن الحفاظ على للنزعة االستهالكية والرغبة في تحقيق أهداف متعلقة باملستقبل الوظيفي من جهة، وبي

القيم التقليدية التي ترى في أبعاد التآزر االجتماعي واملشاركة واالهتمام قوام قيام مجتمع سليم. وفي هذا 

الصدد، يساهم انهيار القيم التقليدية بشكل كبير في التأثير سلبا على مستوى مشاركة الشباب ويخلق 

 أجياال من شباب غير مبال باملرة بما يحصل في محيطه.

وهنا ال يجب إغفال التأثير الذي تفرضه األسر والثقافة، كما سلف الذكر، على مستوى وفعالية املشاركة 

، يالعامل الصعيداالجتماعية للشباب. فالتراجع املتزايد الضطالع األسرة بأدوار محورية في املجتمع على 

ا على اهتمامات الشباب وقدرتهم وبصورة خاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يؤثر سلب

على املشاركة وتحيد بهم عن الرغبة في املشاركة الفعالة في مختلف مناحي الحياة العامة في املجتمع. ومن 

شأن العنف األسري كذلك أو األعراف الثقافية املحافظة التي تقلل من شأن مشاركة الشباب أن تؤثر 

شباب. لذلك يتعين على الدول األعضاء في املنظمة إيالء املزيد بالسلب على املعدالت الوطنية ملشاركة ال

من االهتمام لقيم الشباب التي يطالها التغيير وأيضا معالجة القضايا املتعلقة بمؤسسة األسرة واألعراف 

 الثقافية التي تعيق مشاركة الشباب في مجتمعاتهم.

 الشباب والتكنولوجيا 3.5 

مستوى مشاركة الشباب في الحياة السياسية واملدنية والتطوعية باإلضافة  في ظل التحوالت املتزايدة على

لحد كبير  بظهور أشكال جديدة  ااألسرية واألنماط الثقافة مرتبط إلى آثار العوملة، بات التغير في الهياكل

ديد من ملشاركة الشباب في املجتمع تتمثل في املنصات الرقمية. فالشباب في مختلف بقاع العالم وفي الع

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ينخرطون بفعالية في األنشطة املقتصرة على شبكات اإلنترنت. 

ورغم كون العالقة القائمة بين التكنولوجيا ومشاركة الشباب ال تزال مسألة موضع نقاش، ما ال يمكن 

ى التأثير سلبا أو إيجابا على معدالت إنكاره هو أن املنصات الرقمية وشبكة اإلنترنت لها قدرة هائلة عل

 مشاركة الشباب.
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مكنت التطورات التكنولوجية الشباب من التمتع بمستويات أعلى من الوعي والتنوع الفكري وقدرة على 

ت رقمية. وبطبيعة الحال لهذه التواصل الفوري مع شباب آخرين من جميع أنحاء العالم عبر منصا

األنشطة التي تجري عبر شبكات اإلنترنت تجليات على املشاركة السياسية واالجتماعية على أرض الواقع 

(Boulianne and Theocharis, 2018 والنقاش القائم يدور حول جودة ومصداقية مشاركة الشباب عبر .)

ية خارج النطاق االفتراض ي. وكما هو شأن الشباب في شبكات اإلنترنت ومدى تأثيرها على األنشطة الجار 

كل بقاع العالم، يتلقى الشباب في الدول األعضاء في املنظمة وابال من املعلومات عبر اإلنترنت، وتتخذ 

مشاركتهم في العادة أشكاال مختلفة مثل التدوين والتفاعل مع التقارير اإلخبارية واالنخراط في حمالت 

تعليق على املنشورات. وحلت املشاركة الفعالة للشباب من حين آلخر عن طريق وسوم )هاشتاغ( وال

الحواسيب املحمولة والثابتة أو الهواتف الذكية محل األساليب التقليدية للمشاركة في صنع القرار والحياة 

 املجتمعية والتواصل املباشر مع األفراد.

عة في ارتفاع أعداد الشباب املشاركين في الحياة وتساهم املنصات التكنولوجية الجديدة املتزايدة بسر 

العامة من خالل اإلنترنت، وفي الوقت ذاته تعزز حس الالمباالة لديهم وعدم الرغبة في املشاركة باملعنى 

دراك أن التكنولوجيا سيف ذو حدين. فمن شأن إن على الدول األعضاء في املنظمة التقليدي. لهذا يتعي

رونية أن تفسح املجال أمام الشباب في جميع الدول األعضاء في املنظمة للمشاركة آليات املشاركة اإللكت

 ثالث طرق غير من خاللها الشباب وجه العالم -: الشباب والتكنولوجيا 2.5اإلطار  

عبارة عن روبوت للمراسالت صمم للتقليص من  (Badiaباديا ) - املشاركة بمساعدة الروبوت -

مية واملواطنين. وقد طوره شاب اسمه شساعة الهوة على مستوى التواصل بين الهيئات الحكو 

 عاما. 25منتصر وهو مهندس وأستاذ جامعي من تونس يبلغ من العمر 
 

- RecLen  -  إعادة التدوير بطرق ذكية هو مشروع أطلقه خليل، وهو مهندس حاسوب وكهرباء يبلغ

يق منصة ويهدف املشروع إلى مساعدة سكان لبنان على فرز النفايات عن طر  عاما،  23من العمر 

على االنترنت والهاتف املحمول. وسيساعد هذا املشروع في التقليص من املستويات العالية للتلوث 

في لبنان الناجمة عن اإلدارة غير السليمة للنفايات فضال عن التشجيع على "التفكير األخضر" في 

 هذا املجتمع.
  

عاما منصة  19ي البالغة من العمر أسست املدونة التونسية الشابة هيفا سدير  -حلول مقاوالتية  -

Entr@crush تتيح للشباب التونس ي الحامل ألفكار في مجال ريادة ، وهي منصة على شبكة اإلنترنت

 األعمال فرصة التواصل مع أشخاص يفكرون بنفس الطريقة ومع جهات مانحة ورواد أعمال.

يمات خارج نطاق املدن الرئيسية لى أن هذه املنصة مهمة بشكل خاص لرائدات األعمال املقإوأشارت 

 في البلد.

 2018املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، الشباب والتكنولوجيا، 
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بفعالية وبأعدد متزايدة في مختلف املجاالت سواء السياسية أو املدنية أو االجتماعية، لكن شرط أن 

 تكون هذه اآلليات منظمة وخاضعة للمراقبة. لكن من املهم أيضا االنتباه إلى أن مثل هذه املنصات

الرقمية قد تكون عامال مساهما في ارتفاع نسبة الشباب املشاركين بدون أي فاعلية أو نشاط. وبالتالي 

ينبغي للدول األعضاء في املنظمة عند دعوتها للمشاركة السليمة للشباب عبر اإلنترنت تحري اليقظة في 

 باب على اإلنترنت.الوقت ذاته ومراعاة بعض النتائج السلبية التي قد تسفر عنها مشاركة الش

 مشاركة الشباب والعنف 4.5

تعلق بمشاركة الشباب ومختلف األوجه التي املأعاله الضوء على الوضع الراهن  سلطت األقسام الفرعية

يمكنهم من خاللها املشاركة بفعالية. لكن ما يجب االنتباه إليه أيضا هو أن محدودية مشاركة الشباب 

أثر سلبا على أنماط سلوكهم وتصرفاتهم ونظرتهم للعالم. فكلما كانت قد تؤدي بهم إلى عواقب أخرى ت

املشاركة االجتماعية للشباب بمستويات عالية من قبيل االنخراط في العمل السياس ي واملدني، يصبحون 

من عوامل التمكين لتحقيق التنمية في مجتمعاتهم. لكن في ظل محدودية توفر سبل املشاركة أو عدم 

متنوعة من أشكال العنف وهذا ما من شأنه أن يضر بتنميتهم  مظاهر يلجأ الشباب إلى تبني كفايتها، قد 

الذاتية وتطور املجتمعات التي يعيشون فيها. وفي األوقات التي يحس فيها الشباب أن املؤسسات السياسية 

بار ألنفسهم واالجتماعية القائمة تضعهم على الهامش، يمكن للعنف أن يبرز كقوة للتعبير ورد االعت

 وإحداث تغيير في املجتمع حسب معاييرهم.

إن الشباب املعرض للتهميش واإلبعاد من املنابر التي يمكنهم من خاللها املشاركة قد يجدون أنفسهم في 

من طرف مختلف املنظمات التي تتبنى العنف في خطابها. ويشير  لالستقطابوضع هش وبالتالي عرضة 

رنامج األمم املتحدة اإلنمائي إلى مدى أهمية دور الشباب في مواجهة التطرف، عن ب 2019تقرير صادر عام 

وذلك لكون مشاركة الشباب في عملية صنع القرار وفي الحياة االجتماعية تشكل عامل دعم استباقي 

 بالنسبة لهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم.

شاركة في الحياة العامة. فالصراعات وحاالت العنف ومن املهم أيضا اإلشارة إلى العالقة بين العنف وامل

سواء في مؤسسة األسرة أو على صعيد أجهزة الدولة من شأنها أيضا أن ترمي بالشباب في حضن الالمباالة 

% من 60وعدم الرغبة في املشاركة. وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، موطن أكثر من 

م، تؤثر مثل هذه الظروف سلبا على مشاركة الشباب في الحياة االجتماعية النزاعات الجارية في العال

(SESRIC, 2019 وبالتالي فهذه الدول ليست بحاجة للنهوض بمستوى مشاركة الشباب في الحياة .)

االجتماعية فحسب للحيلولة دون لجوئهم للعنف، بل يتعين عليها كذلك تهيئة ظروف آمنة وسليمة 

 ملشاركة الشباب.  
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 املشاركة املجتمعية والهجرة 5.5

سنة  24% منهم تقل أعمارهم عن 11مليون مهاجر على مختلف دول العالم، و  258يتوزع اليوم أكثر من 

(IOM, 2019 وبطبيعة الحال هناك عدد من الدوافع وراء هجرة الشباب. وتتصدر األسباب املتمثلة في .)

البحث عن فرص عمل وأجور أفضل قائمة األسباب الكامنة العامل االقتصادي مثل املعاناة مع البطالة و 

وراء اختيار الشباب للهجرة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. لكن حتى عامل املشاركة 

بما في ذلك اإلنتاجية االقتصادية وكذلك املشاركة في الحياة السياسية واملدنية تلعب دورا في  املجتمعية

 ار الهجرة.اتخاذ الشباب لقر 

أولها هو أن محدودية ة باملشاركة املجتمعية والهجرة. علقلسياق، هناك ثالثة جوانب مهمة متوفي هذا ا

املنابر التي يمكن للشباب من خاللها املشاركة قد تجبرهم على التماس سبل جديدة في بلدان أخرى بعيدا 

هم. والجانب الثاني هو  أن الشباب عادة ما عن القيود السياسية أو االجتماعية املفروضة عليهم في بلدان

يستبعدون من النقاشات املتعلقة بالهجرة، أي أنهم ليسوا طرفا في عملية صنع القرار بشأن السياسات 

والبرامج املعنية بالهجرة سواء في بلدانهم أو في بلدان املهجر. وأخيرا البد من النظر في الجانب املتعلق 

 باب املقيمين في بلدان املهجر.باملشاركة املجتمعية للش

وعلى نفس النحو الذي يشكل فيه عامل مشاركة الشباب متغيرا حاسما في تحديد العالقة القائمة بين 

العنف والشباب، فإن مدى توفر منصات ملشاركة الشباب في املجتمع بدوره يلعب دورا مهما على مستوى 

اإلسالمي،  الدول األعضاء في منظمة التعاون  عدد مناتجاهات الهجرة. ومع كثرة النزاعات الجارية في 

يصعب على الشباب التمتع باالستقرار والظروف املالئمة طوال الوقت ليعيشوا حياة مفعمة بالحيوية 

الهجرة والنزوح قسرا، فليس هناك ما يحصن الشباب  نزعةوزاخرة باإلنتاجية. وبما أن النزاعات تغذي 

لهذه العوامل. فعندما يشعر الشباب بأن ليس بوسعهم املساهمة أو ال ضد التعرض للنتائج السلبية 

تؤخذ وجهات نظرهم بعين االعتبار، يحاولون إيجاد فرص جديدة في بلدان أخرى. وعلى الرغم من أن 

العديد من الدول األعضاء في املنظمة قد أحرزت تقدما ملموسا على مستوى صياغة سياسات بشأن 

دول أعضاء أخرى تفتقر للموارد والسبل والسياسات املالئمة إلشراك الشباب مشاركة الشباب، هناك 

، 2019وفقا ملسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام و في مختلف مناحي الحياة املجتمعية. 

املجيبة على املسح إلى كون محدودية فرص املشاركة السياسية من  20الـدول من أصل الدول  10أشارت 

إلى أن  20دولة من أصل  11وامل االجتماعية املحفزة على هجرة الشباب. وباإلضافة إلى ذلك، أفادت الع

ضعف فرص املشاركة في الحياة املدنية تساهم إلى حد ما في دفع الشباب التخاذ قرار الهجرة. وفي األخير، 

 لى الهجرة.  دول ترى أن النزاعات والحروب من العوامل املحفزة ع 6يشير املسح إلى أن 

ذلك، غالبا ما ال تأخذ السياسات الخاصة بالهجرة احتياجات الشباب في االعتبار بالكامل،  علىوزيادة 

وذلك راجع لكونهم غير مدرجين في النقاشات املتعلقة بالسياسات املعنية بالهجرة. لكن من املهم والحيوي 

لسياسات املعنية بالهجرة وفقا لذلك، خاصة االستماع للشباب في الدول األعضاء في املنظمة وصياغة ا
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وأن معدالت الهجرة من هذه الدول أعلى نسبيا باملقارنة مع باقي مجموعات البلدان. وعند تناول مسألة 

هجرة الشباب، تبرز  بالضرورة قضايا متعلقة باإلدماج واإلقصاء االجتماعي. وألن هجرة الشباب عادة ما 

فضل، غالبا ما يجدون أنفسهم في ظروف تقوض من فرص مشاركتهم تكون بدافع الحصول على فرص أ

في املجتمع. فقد يتعرضون لإلقصاء من املشاركة في املجتمع بسبب عائق اللغة أو السياسات التي تحفز 

كره األجانب أو النزعات املجتمعية والتمييز على أساس العرق أو الدين. لهذا يتعين على الدول األعضاء على 

بشأن املشاركة املجتمعية للتخفيف من معدالت الهجرة، ألن من شأنها ظمة صياغة سياسات ي املنف

التسبب في مظاهر سلبية تضر باالقتصاد واملجتمع في هذه الدول. وينبغي لها كذلك إشراك الشباب في 

عملية صنع السياسات ليتسنى لها التوصل لفهم أفضل للقضايا والتحديات التي يواجهها الشباب 

واألسباب املحفزة التخاذهم قرار الهجرة. وفي األخير هناك حاجة بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة إلى 

تطوير آليات للتنسيق مع الدول املضيفة من أجل تمكين الفئات املهاجرة من املشاركة االجتماعية 

 وإدماجهم في الحياة العامة في البلد املضيف.

 مالحظات ختامية 6.5

ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي معدالت أقل بكثير عن مجموعات البلدان األخرى في تسجل الد

مجال املشاركة املجتمعية. ولتمكين االنخراط البناء واملنتج للشباب في مختلف جوانب املجتمع، يتعين 

ي العمل على الدول األعضاء في املنظمة تخصيص موارد مالية ووضع سياسات تدعم مشاركة الشباب ف

السياس ي واملدني والتطوعي. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك مستوى معين لفهم تأثير مؤسسة 

األسرة واألعراف الثقافية على نسبة مشاركة الشباب. ومن شأن السياسات الرامية إلى تعزيز مكانة األسرة 

افة أن تعزز من رغبة الشباب في الضطالعها بأدوارها في جو سليم والترويج للعناصر اإليجابية للثق

املشاركة الفعالة في املجتمع. كما يفترض أيضا مراقبة املنصات التكنولوجية بصورة جيدة وإيالء اهتمام 

خاص بها ألنها قد تكون نعمة ونقمة في اآلن ذاته. وينبغي للدول األعضاء في املنظمة الشروع في إطالق 

شباب إمكانية االطالع على معلومات غير مغلوطة وأنسب السبل سياسات تعليمية ومنصات رقمية تتيح لل

للمشاركة. وما يجب إدراكه أيضا هو أن النزاعات والعنف والهجرة عناصر متداخلة فيما بينها وتتفاقم 

بفعل القيود املفروضة على املشاركة االجتماعية. لهذا يتعين على الدول األعضاء في املنظمة توفير أنسب 

ي تمكن الشباب من املشاركة بفعالية في عمليات صنع القرار وفي الحياة املجتمعية واملجتمع الحلول الت

ككل إن هي أرادت الحد من مظاهر العنف والتطرف والراديكالية وتنامي ظاهرة الهجرة في صفوف الشباب. 

املنظمة تتوفر  ، فإن العديد من الدول األعضاء في2019وكما يفيد مسح املنظمة املعني بالشباب لعام 

 على سياسات من هذا النوع.

، تتوفر 2019املجيبة على مسح املنظمة املعني بالشباب لعام  20الـومن بين الدول األعضاء في املنظمة 

دولة تطبق سياسة أو استراتيجية على  16دولة على مؤسسة حكومية معنية بالشباب حصرا، و  15

دول تطبق سياسة أو  9نظمة غير حكومية معنية بالشباب، و دولة تتوفر على م 17املستوى الوطني، و 
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دولة تتوفر على آليات أو حوافز  14برنامج بشأن مشاركة الشباب في عملية صنع القرار السياس ي، و 

خاصة للدفع بالشباب للمشاركة في الحياة املدنية. ومن نتائج هذا املسح التي تستحق الوقوف عليها هو 

دولة مجيبة على املسح هي التي أفادت بوجود معهد أبحاث يركز بشكل خاص  20 دول فقط من بين 5أن 

 15على الشباب. لكن بخصوص مراكز الشباب الوطنية لإلدماج االجتماعي ومشاركة الشباب، كان جواب 

لديها سياسات أو برامج أو مبادرات  20دولة من أصل  17إيجابيا. وتظهر نتائج املسح أن  20دولة من أصل 

منها تتوفر على مراكز للشباب 15عنى بتشجيع الشباب على العمل التطوعي وتمكنهم في هذا املجال. كما أن ت

منها تنظم حمالت تستهدف الشباب إلذكاء الوعي في صفوفهم  16مخصصة للعمل التطوعي الشبابي و 

أقل قدر من بخصوص أهمية العمل التطوعي. وحظيت مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ب

دولة بأنها تعتمد على شراكات من هذا الصنف  20دول فقط من أصل  7الردود اإليجابية، بحيث أشارت 

منها أنها ال تتوفر على مثل هذه  13لتشجيع الشباب على املشاركة في الحياة العامة، بينما أفادت 

 السياسات أو البرامج.
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 الجزء الثاني

 ادية للشبابتعزيز املشاركة االقتص
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يشكل الشباب مجموعة غير متجانسة، وهناك دائما تباين كبير في تجارب الحياة والخلفيات الثقافية 

واملستويات التعليمية واالنتماءات للفئات االجتماعية واألوضاع االقتصادية وذلك حسب املكان والبيئة 

ناطق والبلدان بخصوص املستويات املمكنة التي يعيشون فيها. لذلك قد يكون هناك تباين أيضا بين امل

ملساهمتهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية في مجتمعاتهم. لكن يبقى الشباب، إناثا وذكورا، املحرك 

الرئيس ي للنمو الشامل وتحقيق التنمية املستدامة. وستكون املجتمعات أكثر انسجاما ومناعة عند إشراك 

 الشباب وتمكينهم.

شباب االضطالع بالدور البناء في التنمية دون تمكينهم اقتصاديا. ويشمل التمكين االقتصادي وال يمكن لل

احية املالية، مع إمكانية اتخاذ القرارات االقتصادية والعمل نلقدرة على النجاح والتطور من الكال من ا

لنجاح (. ولكي يتمكن الشباب من تحقيق اDFID-CSO Youth Working Group, 2010بخصوصها )

والتقدم واالزدهار اقتصاديا، يتعين أن يكونوا طرفا في األنشطة االقتصادية في بلدانهم. ولالنخراط في مثل 

هذه األنشطة، تلزمهم املهارات واملوارد الالزمة للتنافس في األسواق والوصول إلى املؤسسات االقتصادية 

(OECD, 2018وعدم توفير التعليم واملوارد الالزمة لتم .) مستوى مقبول من تع الشباب بصحة جيدة و

في إقصائهم من األنشطة االقتصادية. وتشير منظمة التعاون من العوامل املساهمة كون يالرفاه غالبا ما 

( إلى أن استبعاد الشباب من االستفادة من حصة عادلة من مزايا 2016والتنمية في امليدان االقتصادي )

مستويات التفاوت في الدخل وارتفاع معدالت الفقر في أوساط هذه  التقدم االقتصادي يؤدي إلى تفاقم

الفئة في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي. وعند إقصاء 

الشباب من فرص العمل واألنشطة االقتصادية، قد يلجأون إلى العنف والتطرف والجريمة طاملا أن هذا 

 (.SESRIC, 2017; UN, 2016غتراب في مجتمعاتهم )ينمي لديهم شعورا باال اإلقصاء قد 

إن املشاركة االقتصادية للشباب مسألة في غاية األهمية ألي بلد يتمتع فيه الشباب بإمكانيات هائلة 

لتوليد الدخل وإضفاء سمة االبتكار وتعزيز التنمية. ويمكن للشباب أن يكونوا طرفا في األنشطة 

ة إما بصفة عمال أو مقاولين أو متدربين. وفي جميع أشكال االنخراط في الحياة االقتصادية االقتصادي

هذه، يتمثل أحد أبرز عوامل التحفيز في توليد الدخل وجلب فائدة للشركات أو املؤسسات أو األفراد. 

وليد الدخل، وهناك عوامل أخرى محفزة النخراط الشباب في األنشطة االقتصادية إلى جانب الرغبة في ت

 وذلك من قبيل االستمتاع بالعمل وتحقيق االعتداد بالنفس والتطور الوظيفي واكتساب الخبرة.

تسلم العديد من املؤسسات الدولية واإلقليمية بأهمية تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب لتحقيق 

ل استراتيجية األمم املتحدة التنمية، لذلك نجد أنها قد أدرجت هذا املجال في وثائقها االستراتيجية مث

(، و خطة عمل 2018-2009عقد النهوض بالشباب ) -، وخطة عمل االتحاد األفريقي 2030للشباب 

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي بشأن الشباب، واستراتيجية االتحاد األوروبي املعنية 

 ي املعنية بالشباب.استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمو ، 2027-2019بالشباب 
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وعلى هذا األساس، يتناول الجزء الثاني الوضع املتعلق بعدم النشاط االقتصادي واألسباب الجذرية وراء 

انخفاض معدالت مشاركة الشباب في الحياة االقتصادية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

تم هذا تعضاء في املنظمة. وفي األخير يخول األ الد في قصص النجاح  ا منويعرض باإلضافة إلى ذلك بعض

 الجزء بتقديم توصيات محددة متعلقة بالسياسات بشأن تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب.
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 عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب -الفصل السادس 

 

 

 

 

اب تسجيل معدالت عالية وتقل فيها الفرص فيها معدالت البطالة في صفوف الشب تواصلفي األوقات التي 

أمام رواد األعمال الشباب على امتداد فترات زمنية طويلة، بعض الفئات من الشباب تفضل البقاء خارج 

دائرة  النشاط االقتصادي. فبعض العوامل مثل املرض أو اإلعاقة وضعف املستوى التعليمي وعدم توفر 

العمل قد تدفع بالشباب إلى الوقوع في نطاق عدم النشاط  الوظائف املناسبة وانعدام الرغبة في

. ويمكن تصنيف العوامل التي تؤثر على قرار الشباب باالنخراط في األنشطة (SESRIC, 2018)االقتصادي 

وامل االقتصادية في بلد معين أو تفضيل عدم النشاط في ثالث فئات رئيسية: عوامل اقتصادية وع

 (.SESRIC, 2018اجتماعية وعوامل ديمغرافية )

إن ارتفاع معدالت الثروات املتراكمة في بلد معين من شأنها أن تجعل الشباب في غنى عن املشاركة في 

األنشطة االقتصادية ألن األثرياء ببساطة ال يحتاجون للعمل بقدر كبير لتأمين لقمة العيش. فقد يكون 

خمول االقتصادي املالحظ في صفوف الشباب في البلدان املتقدمة. ويمكن أيضا هذا من األسباب وراء ال

ملسألة ضيق اآلفاق املستقبلية وضعف الرواتب لدرجة ال تسمح بعيش عيشة الكفاف )أي انعدام الدخل 

الالئق( أن تكون من أبرز العوامل االقتصادية املثبطة لعزيمة الشباب لالنخراط في النشاط االقتصادي 

 اء في االقتصادات املتقدمة أو النامية.سو 

وهناك أيضا عوامل اجتماعية مثل التمييز على أساس السن أو الجنس وبعض األعراف واألفكار النمطية 

املترسخة في املجتمعات، التي من شأنها أن تثني الشباب عن االنخراط في النشاط االقتصادي في بلد معين. 

ت الحماية والوقاية في سوق العمل، بما في ذلك القوانين واللوائح وعادة ما تساهم مسألة غياب آليا

الخاصة بمثل هذه املمارسات التمييزية، في ارتفاع مستويات عدم نشاط الشباب اقتصاديا. وفي الوقت 

نفسه، من شأن بعض األعراف الثقافية واالجتماعية أن تدفع بالشباب مباشرة إلى اختيار عدم االنخراط 

االقتصادي. فعلى سبيل املثال، قد تجد الفتيات في بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون في النشاط 

اإلسالمي صعوبة بالغة في ممارسة نشاط اقتصادي معين، وذلك بسبب بعض التحيزات القائمة على نوع 

صارمة الجنس، مثل اعتبار مسألة اشتغال اإلناث خارج البيت من األمور املحرمة أو بعض التحيزات ال

التي تضغط عليهن حتى ال ينخرطن في أي نشاط اقتصادي. وهذه األعراف قد تأثر أيضا حتى على الذكور 

 الفصل السادس
 عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب



 عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشبابدس: الفصل السا
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من الشباب. فبعض التوقعات واألعراف قد تبعث على شعور الشباب بضغوط مفرطة تجبرهم في نهاية 

 .في بيئته االقتصادية املطاف على تفضيل عدم النشاط

يموغرافية بدورها على معدالت مشاركة الشباب في األنشطة االقتصادية. فعلى وأخيرا، تؤثر العوامل الد

سبيل املثال، يمكن للتغيرات التي تحصل على مستوى حصة السكان الذين هم في سن العمل أو سن 

التقاعد أن تؤثر على معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة. ويمكن أيضا لتدفق املهاجرين بأرقام 

سهم في تغيير ديناميات سوق العمل وتثبيط الشباب عن املشاركة في االقتصاد ألن متوسط مهولة أن ي

 األجور عادة ما ينخفض بسبب ارتفاع مستوى العرض.

 معدل عدم النشاط في صفوف الشباب 1.6

سنة(  24-15معدل عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب هو مقياس لنسبة السكان من الشباب )

في سن العمل في بلد معين والذين ال يشاركون بنشاط في سوق العمل، إما عن طريق مزاولة الذين هم 

 2000عمل ما أو البحث عنه. وقد ارتفع معدل عدم النشاط االقتصادي للشباب بشكل مطرد بين عامي 

 (. وبلغ معدل عدم نشاط الشباب على املستوى العاملي1.6في كل مجموعات البلدان )الشكل  2019و 

 % من الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي61.3، واختار ما متوسطه 2019% عام 58.6

عدم االنخراط في القوى العاملة. أما في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة فقد 

 % على التوالي.58.6% و 53.4لعام بلغ هذا املعدل خالل نفس ا
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الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة العالم دول املنظمة

 2019-2000في صفوف الشباب )%(،  االقتصادي معدل عدم النشاط: 1.6الشكل 

( 2019ات نموذجية من التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة )إصدار املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى تقدير 
 (.2018وقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية )تحديث بيانات 
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توى فرادى البلدان، سجلت أدنى معدالت عدم النشاط االقتصادي للشباب في الدول األعضاء وعلى مس

(. 2.6%( )الشكل 36.7%( ومالي )36.1%( وموزمبيق )34.2%( وقطر )29.8في املنظمة التالية: النيجر )

%( 81.3%( واململكة العربية السعودية )82.2%( والغابون )85.6وباملقابل سجلت كل من جزر القمر )

%( أعلى املعدالت. وقد يكون السبب وراء ارتفاع معدالت عدم نشاط الشباب في الحياة 77.7واألردن )

االقتصادية في هذه البلدان راجع لبعض العوامل املتمثلة في، على سبيل املثال ال الحصر، ارتفاع معدل 

واختيار نخراط في سوق العمل التحاق الشباب بالتعليم وبعض األعراف الثقافية وعدم الرغبة في اال 

 الشباب للهجرة.

 

 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 2.6 

عادة ما تعكس األرقام املتعلقة بالشباب انخفاض مستوى ارتباطهم بسوق العمل وارتفاع معدالت البطالة 

السوق في مجملها، عادة  في صفوفهم، وذلك راجع لتفرغهم التام للدراسة. وعندما تضيق آفاق الشغل في

تخصيص املزيد من الوقت و ما يلجأ الشباب إلى تقليص االهتمام املباشر بهذه السوق واالبتعاد أكثر عنها 

للتعليم باملقابل. لكن الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب يشكلون حالة خاصة 

ور في إمكانية ولوج الشباب ألسواق العمل وفرص ومصدر قلق كبير ألن ذلك داللة على وجود أوجه قص

الضوء على هذه القضية املهمة وتهدف  2030التدريب والتعليم. وتسلط خطة التنمية املستدامة لعام 

 إلى تقليص نسبة هذه الفئة من الشباب ملعدالت معقولة.

معدل عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب في البلدان األعضاء في منظمة التعاون : 2.6الشكل 

 2019اإلسالمي )%(، 

 (.2018بات موظفي سيسرك بناء على قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية )تحديث بيانات املصدر: حسا

قطر

األردن
السعودية

النيجر

موزمبيق

توغو
مالي

نيجيريا

الغابون 
جزر القمر

20

40

60

80

100
أوروبا وآسيا الوسطى شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية الشرق األوسط وشمال أفريقيا أفريقيا جنوب الصحراء

%61.2= املنظمة 
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ريب قد سجلت تراجعا وعلى الرغم من أن نسبة الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم والتد

(، تبقى هذه النسبة مثيرة للقلق في 2019% عام 21.2إلى  2005%عام  23.4على مستوى العالم )من 

(. فقد 3.6املناطق النامية، بما في ذلك العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 

، 2019% عام 24.1والتدريب في دول املنظمة بلغت نسبة الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة والتعليم 

ات شاسعة بين اإلناث والذكور من وهي نسبة أعلى من متوسط باقي مجموعات البلدان. وهناك أيضا هوّ 

الشباب على مستوى هذه املعدالت في جميع مجموعات البلدان. فقد بلغ متوسط الشابات غير املنخرطات 

صفوف الدراسة أو ملتحقات بفرص للتدريب في دول املنظمة  في أي نشاط اقتصادي وغير املقيدات في

% 14.2(. وباملقابل، بلغت النسبة في صفوف الذكور في هذه الدول 4.6)الشكل  2019% عام 34.5نسبة 

فقط. وبعبارة أخرى، أكثر من ثلث الشابات في الدول األعضاء في املنظمة لم يكن ضمن دائرة العمالة 

 .2019 والتعليم والتدريب عام

 

12.9
11.1

23.4

21.2
23.1 21.5

28.9

24.1

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

الدول املتقدمة العالم الدول النامية غير األعضاء في املنظمة دول املنظمة

 2020-2005معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )%(، : 3.6

وقاعدة البيانات ( 2019حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة )إصدار املصدر: 
 .(2018اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية )تحديث بيانات 
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 فهم األسباب الجذرية الكامنة وراء ضعف املشاركة االقتصادية للشباب 3.6

تساهم العديد من األسباب في تدني مستوى مشاركة الشباب في األنشطة االقتصادية في الدول األعضاء 

ري شامل في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن املهم اإلشارة إلى أنه ليس من املمكن أن يكون هناك سبب جذ

يؤدي بوحده إلى انخفاض معدالت املشاركة في الحياة االقتصادية. لكن األمر يتعلق بعدد مترابط من 

العوامل تفض ي في جملتها إلى تدني انخراط الشباب في النشاط االقتصادي أو عدم نشاطهم كليا في بلدان 

ة: التعليم وتنمية املهارات، املنظمة. ويمكن تصنيف هذه األسباب الجذرية ضمن أربعة مجاالت رئيسي

والتحديات االقتصادية، والصحة والرفاه، واملشاركة املجتمعية. ويعتمد هذا القسم على النتائج الواردة 

 لتسليط 2019في الجزء األول من هذا التقرير ومسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

األعضاء في املنظمة والتي تساهم في تدني معدالت مشاركة  الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها الدول 

 الشباب في األنشطة االقتصادية.

 التحديات املتعلقة بالتعليم وتنمية املهارات ذات األثر املباشر على الشباب 1.3.6 

على الرغم من تسجيل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتحسن على مستوى تنمية املهارات 

تعليم في صفوف الشباب، ال تزال هناك تحديات تعيق تحقيق املستوى املنشود من التقدم في هذا وال

الباب. ففي العديد من بقاع العالم، بما في ذلك عدد من الدول األعضاء في املنظمة، تكثر حاالت انقطاع 

يعيشوا حياة سليمة الشباب عن املدرسة دون اكتسابهم للمعرفة واملهارات الالزمة التي تخول لهم أن 

تتسم باإلنتاجية وتحقيق سبل العيش املستدامة. كما أن ضعف جودة التعليم يهدد مستقبل ماليين 
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 معدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب حسب الجنس )%( : 4.6الشكل 

لبيانات ( وقاعدة ا2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة )إصدار 

 (.2018اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية )تحديث بيانات 
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األطفال والشباب في عدد من الدول األعضاء في املنظمة. ويلعب عنصري ضعف مستويات التعليم 

ألة الحصول على فرص عمل واالفتقار إلى املهارات الالزمة في صفوف الشباب دورا محوريا في جعل مس

في سوق الشغل أمرا صعب املنال. وبالتالي فإن البطالة الطويلة األمد في صفوفهم قد تفض ي إلى مشاكل 

اجتماعية جّمة في املجتمعات املتأثرة، وذلك من قبيل اإلقصاء واستفحال مظاهر االنحراف والراديكالية 

إلى جانب انعكاساتها على التنمية االقتصادية والتطرف العنيف والتعاطي املفرط للمخدرات، هذا 

 والقدرات اإلنتاجية لدول املنظمة.

 20دولة من أصل الدول الـ 16، أفادت 2019قا ملسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام وف

العمل" احتياجات سوق مع املجيبة على املسح أن مسألة "عدم تطابق التنمية التعليمية وتنمية املهارات 

أولهما محدودية يمثالن عقبة أمام دول املنظمة،  تشكل تحديا كبيرا. ويلى هذا التحدي تحديين آخرين

التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والثاني هو جودة التعليم العالي. كما تمت اإلشارة أيضا إلى 

بز التحديات التي تواجهها الدول القضيتين املتعلقتين بمعايير التدريس وتعليم املدرسين بصفتهما ضمن أ

األعضاء. ورغم كون مسألة االعتماد والتأهيل تمثل تحديا كبيرا في مجال تعليم الشباب في الدول األعضاء 

في املنظمة، أشارت معظم الجهات املجيبة على املسح إلى أنها تحد من املستوى املنخفض. وأكبر تحديين 

ظمة يتمثالن في العالقة القائمة بين التعليم والعمالة. وبالتالي يبدو أن أشارت إليهما الدول األعضاء في املن

قضية ارتفاع معدالت البطالة في صفوف الشباب في العديد من دول املنظمة فضال عن االتجاهات 

املتصاعدة لإلقبال على التعليم بعد املرحلة الثانوية تمثل تحديا عويصا أمام التنمية االقتصادية للدول 

 عضاء في املنظمة.األ 

 التحديات االقتصادية ذات األثر املباشر على الشباب 2.3.6

تتعدد العقبات التي تحول دون تسخير إمكانات الشباب لتحقيق النمو االقتصادي، ومن ذلك، على سبيل 

فقر املثال ال الحصر، عدم االستقرار االقتصادي والنزاعات وارتفاع معدالت البطالة في أوساط الشباب وال

وضعف مستويات التعليم واملهارات املخولة للحصول على فرص عمل الئقة وتعذر الوصول لرأس املال 

واألسواق. وتناول الجزء األول من التقرير هذه القضايا بإسهاب، كما تقدم نتائج مسح منظمة التعاون 

  2019اإلسالمي املعني بالشباب لعام 
ّ
من الدول األعضاء، من مت العديد أدلة إضافية بشأنها. فقد سل

من أصل  13خالل املسح، بالتحديات االقتصادية الرئيسية التي يواجهها الشباب. ووردت قضايا البطالة )

 6( وعدم االستقرار االقتصادي )22من أصل  7( والفقر )22من أصل  7دولة( وعدم تطابق املهارات ) 22

 (.5.6ي يواجهها الشباب في بلدانهم )الشكل ( باعتبارها أكبر التحديات االقتصادية الت21من أصل 
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وانتشار العمالة غير الرسمية في سوق الشغل في بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والعديد 

من البلدان النامية بدوره يشكل تحديا أمام الشباب، ألنها ال تتيح لهم فرصة لكسب دخل جيد فضال 

س ي والعنف وهضم الحقوق. ورغم كون العمالة غير الرسمية تعرض عن ارتفاع معدالت التحرش الجن

الشباب والكبار على حد سواء لعدد من املخاطر، إال أن الشباب عادة ما يعانون أكثر من خطر الوقوع في 

براثن الفقر والتهميش ضمن االقتصاد غير الرسمي نظرا لجهلهم النسبي بما لهم من حقوق. وفي هذا 

عمالة غير النظامية أحد العوامل االقتصادية التي تدفع بالشباب من كال الجنسين اختيار السياق، تمثل ال

 عدم االنخراط في األنشطة االقتصادية.

وتشير استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الشباب إلى مسألتي العمالة وريادة األعمال باعتبارهما 

ات لتحسين الرفاه االقتصادي للشباب في إطار مجالي عمل يتطلبان تنسيق جهود مختلف القطاع

املنظومة االقتصادية. ومن املعلوم أن التحديات االقتصادية التي يواجهها الشباب ترتبط ارتباطا وثيقا 

بعدد من العوامل من قبيل السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب وجودة البنية التحتية ونجاعة آليات 

كل هذه التحديات تبني نهج أكثر شمولية. وفي هذا الصدد، تدعو  الحوكمة. لهذا تتطلب معالجة

استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الشباب إلى ضمان التعاون الفعال مع مختلف الفاعلين من 

مختلف القطاعات على الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني فضال عن التعاون فيما بين الدول األعضاء في 

 املنظمة.

هذه التحديات القت فعليا تجاوبا شامال من طرف صناع السياسات على مستوى منظمة التعاون بعض 

اإلسالمي، وذلك في صيغة أطر استراتيجية رئيسية تستهدف الشباب. فعلى سبيل املثال، يتناول برنامج 

ددا من القضايا التي تهم الشباب بشكل كبير في ع (2016) 2025عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام 
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لقدراتضعف االستفادة من الدورات التدريبية لتنمية املهارات وا

الخبرة/ التمييز على أساس العمر

عدم االستقرار االقتصادي

الفقر

عدم تطابق التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل

البطالة

التحدي األكبر تحدي كبير يشكل تحد نوعا ما تحد صغير ال يشكل تحديا

 التحديات االقتصادية ذات األثر املباشر على الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 5.6الشكل 

 2019املصدر: مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 
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الدول األعضاء في املنظمة بما في ذلك العمالة والتعليم والصحة وهجرة الشباب وحقوق اإلنسان. وعلى 

عينها بأقساما  (2018) 2025نفس املنوال، خصصت استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل 

( وذلك بهدف التخفيف من تداعيات 3.5و  1.5و  2.2و  4.1و  3.1ستراتيجية لقضايا الشباب )األهداف اال 

التحديات االقتصادية التي طاملا أدت إلى نتائج سلبية مثل البطالة في صفوف الشباب ولجوئهم لخيار 

 الهجرة.

 ر على الشبابالتحديات املتعلقة بالصحة والرفاه ذات األثر املباش 3.3.6

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

أثر سلبي على الصحة البدنية والنفسية للشباب.  ذاالخدمات الصحية الشاملة أو عدم كفايتها قد يكون 

 قتصادية جد محدودة.وعندما ال يكون الشباب بصحة جيدة تكون مساهمتهم ومشاركتهم في الحياة اال

( إلى أن قلة توافر املوارد البشرية وأعداد العاملين في مجال الصحة SESRIC, 2019bتوصل سيسرك )

وأيضا عدم كفاية اإلنفاق العام على الصحة من بين التحديات الرئيسية التي تقلل من فعالية النظم 

المي. وباإلضافة إلى بعض التحديات الكبيرة الصحية في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس

املتعلقة بالنظم الصحية، تواجه الدول األعضاء في املنظمة أيضا بعض التحديات ذات الطابع الخاص 

 التي تؤثر سلبا على صحة ورفاه الشباب.

ؤثر على تحديد هذه التحديات التي ت 2019ويساعد مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

دولة من هذه الدول أن محدودية  20على صحة ورفاه الشباب في الدول األعضاء في املنظمة، إذ أفادت 

تغطية مخططات الضمان االجتماعي واإلدمان على املخدرات من أكثر التحديات التي تؤثر على الشباب. 

على اإلطالق. فيما  دولة عضو في املنظمة أن هذين التحديين هما األخطر  20دول من أصل  4وأشارت 

أن العنف والصراعات من أكبر التحديات التي تواجهها. وتؤثر مسألة عدم  20دول من بين الدول الـ 3ترى 

دول أعضاء في املنظمة.  8توفر خدمات جيدة للرعاية الصحية إلى حد كبير على صحة ورفاه الشباب في 

ت األسرية على صحة ورفاه الشباب في الدول األعضاء وباملقابل، ال تؤثر األعراف والقيم الثقافية والعالقا

 إال بقدر طفيف.

وكل هذه العوامل والتحديات مجتمعة تؤثر على النتائج الصحية الرئيسية للشباب، فبوسعها مثال أن 

تحد من قدراتهم البدنية والعقلية في مواجهة عوامل الخطر الصحية وأن تقلص من احتمالية تمتعهم 

 حياة هنيئة في الكثير من مجتمعات الدول األعضاء في املنظمة. بصحة جيدة وعيش

 التحديات املتعلقة باملشاركة املجتمعية ذات األثر املباشر على الشباب 4.3.6

إن مشاركة الشباب في الحياة املجتمعية أمر غاية في األهمية لتحقيق التنمية االقتصادية والسياسية 

منظمة التعاون اإلسالمي. وعلى امتداد العقود القليلة املاضية، حققت  واالجتماعية في الدول األعضاء في
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الدول األعضاء في املنظمة تقدما ملموسا على مستوى إشراك الشباب في مختلف املنصات املمكنة. لكن 

رغم ذلك يبقى متوسط العديد من هذه الدول من حيث معدل مشاركة الشباب أقل بكثير عن مجموعات 

ى وذلك راجع لعدد من التحديات القائمة. وفي املجتمعات التي تكون فيها مشاركة الشباب البلدان األخر 

في الحياة االجتماعية واملدنية محدودة، من الصعب أن يتمكنوا من إبراز كامل اإلمكانات االقتصادية التي 

 يتمتعون بها.

التحديات التي تعيق مشاركة  بشأن 2019واستفسر مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

أن العامل االقتصادي يبقى من أكبر إلى  20دول من أصل  8الشباب في الحياة االجتماعية، وأشارت 

التحديات. وباإلضافة إلى ذلك، أفادت ثالث دول أعضاء أن العنف والنزاعات إلى جانب وجود "سياسات 

التي تعيق مشاركة الشباب. وفي فئة التحدي األكبر، غير كافية لتعزيز مشاركة الشباب" من أكبر التحديات 

كانت العناصر املتمثلة في عدم مباالة الشباب، واألعراف والقيم الثقافية، ونقص مستوى الوعي أقل 

العناصر التي تمت اإلشارة إليها. وهذا ما ال يجعل مجاال للشك أن أبرز تحد يعيق مشاركة الشباب في 

 ول األعضاء في املنظمة املجيبة على املسح متأصل في العامل االقتصادي.الحياة االجتماعية في الد

. وتناول مسح منظمة التعاون في الحياة العامة يعتبر العمل التطوعي أحد الجوانب املهمة للمشاركة

كذلك مسألة أبرز التحديات التي تحول دون انخراط الشباب في  2019اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

عدم كفاية ’املجيبة على املسح أن  20دول من بين الدول األعضاء الـ 9تطوعي. فقد أشارت العمل ال

من أكبر التحديات. وهذا العنصر يفوق بكثير جميع العناصر األخرى تحت فئة التحدي  ‘امليزانية املخصصة 

رف دولتين األكبر. وقد ورد ذكر مسألتي انعدام الرغبة لدى الشباب وضعف القدرات املؤسسية من ط

عضوين في املنظمة. لكن تمت اإلشارة إلى مسألة ضعف القدرات املؤسسية تحت فئة تحد كبير جدا من 

. وهذا يشير بجالء إلى أن القيود املالية واملؤسسية لها أثر سلبي مباشر على 20دول من أصل  8طرف 

 معدل مشاركة الشباب في مجموعة الدول املجيبة على املسح.

أن الكثير من الدول األعضاء في  2019نظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام ويكشف مسح م

من الدول األعضاء أن لديها  16لتجاوز هذه التحديات. فقد أفادت  قيمةاملنظمة بذلت فعليا جهودا 

ا إلى أنه 20دولة من أصل  15سياسة أو استراتيجية وطنية بشأن الشباب. وباإلضافة إلى ذلك، أشارت 

من الدول األعضاء أن لديها  17تتوفر على مؤسسات حكومية معنية بالشباب حصرا. وأخيرا، ذكرت 

 منظمات غير حكومية تمثل فئة الشباب.

وكما هو وارد في املسح، فإن العالقة بين املشاركة املجتمعية والتحديات االقتصادية عالقة ترابط وتحمل 

والهجرة وعدم مباالة الشباب وقلة املنصات االجتماعية التي  عدة أوجه. فالتحديات من قبيل النزاعات

في األنشطة االقتصادية. وفي اآلن  تهمائهم تسهم في تدني مستويات مشاركتتيح لهم فرصة للتعبير عن آر 

ذاته، يساهم انخفاض مستويات املشاركة االقتصادية في احتمالية عدم نشاط الشباب. وفي هذا الصدد، 
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السياسات الرامية إلى تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب بعدا يهم تعزيز مشاركتهم  ينبغي أن تتضمن

 املجتمعية أيضا ألن هذين العاملين يعزز واحد منهما اآلخر.
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 قصص نجاح من الدول األعضاء في املنظمة -الفصل السابع  

 

 

 

 

لى األفراد وأسرهم ومجتمعاتهم سواء من إن تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب أمر يعود بالنفع الكثير ع

الناحية االجتماعية أو االقتصادية. وتسليما من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بأهمية هذا 

املعطى، تبذل العديد منها جهودا كبيرة وتطور عددا من املبادرات لضمان زيادة نسبة مشاركة الشباب في 

دولة  15، أفادت 2019ح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام ووفقا ملسالحياة االقتصادية. 

املجيبة على املسح أن لديها ممارسات فضلى في مجال تعزيز العمالة وريادة  21من أصل الدول األعضاء الـ

 األعمال في صفوف الشباب في بلدانهم.

جيع الشباب على املشاركة واالنخراط ومثل هذه السياسات واملمارسات واملبادرات تلعب دورا مهما في تش

في األنشطة االقتصادية وبيئة ريادة األعمال. ويعرض هذا الفصل عددا من املبادرات املختارة من ثالث 

فريقيا واملنطقة العربية(، وهذه املبادرات أدول أعضاء في املنظمة تتوزع على ثالث مناطق جغرافية )آسيا و 

االنخراط حديات التي يواجهها الشباب في مجال العمالة وتحفزهم على ساهمت بشكل كبير في معالجة الت

وتبرز قصص النجاح املختارة مجموعة متنوعة من املبادرات والسياسات  في األنشطة االقتصادية.

الناجحة القائمة في الدول األعضاء في املنظمة. وتشمل هذه املبادرات برامج من النوع الذي يهدف إلى 

اد األعمال الشباب إلى مصادر التمويل، وتحسين مستوياتهم املهارية واملعرفية في مجال تسهيل وصول رو 

ممارسة األعمال التجارية، وخلق املزيد من فرص العمل وإنشاء أعمال تجارية أمام الشباب من خالل 

 ضمان التنسيق على املستوى الوطني.

 (TUBE) اليزيابرنامج ريادة األعمال في صفوف شباب بوميڤوترا في م 1.7

إذا كانت الشركات الصغيرة واملتوسطة هي العمود الفقري القتصاد بلد معين، فإن ريادة األعمال هي 

الحل الشامل لكل ما يتعلق بالصعوبات املرتبطة بالتحول االقتصادي والعمالة. وعلى هذا األساس، كانت 

من استراتيجيات التنمية في ماليزيا التي مسألة النهوض بريادة األعمال في صفوف شباب بوميڤوترا واحدة 

حظيت بمستوى عال من األولوية والتركيز، وينتظر من هؤالء الشباب أن يكونوا الجيل القادم من قادة 

الشركات في البلد. وهذه االستراتيجية تلقى دعما كبيرا من طرف السياسة الوطنية املتعلقة بالشباب في  

الشباب من إبراز إمكاناتهم من خالل ريادة األعمال والتعليم والتدريب على ماليزيا، التي ترمي إلى تمكين 

املهارات، فضال عن البزوغ في مجال الرياضة والتطوع، وكل ذلك بهدف تمهيد الطريق في أفق تنفيذ 

 الفصل السابع
 التعاون اإلسالمي ل األعضاء في منظمةقصص نجاح من الدو 
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(. ويعتبر برنامج ريادة األعمال في TN50) 2050املبادرات وخطط العمل املتعلقة بخطة التحول الوطني 

، الذي تسهر على تنفيذه الهيئة املاليزية للمشاريع الصغيرة (TUBE) شباب بوميڤوترا في ماليزيا صفوف

أحد أبرز البرامج الوطنية لريادة األعمال التي يتوقف عليه  (،SME Corp. Malaysia) واملتوسطة الحجم

وف شباب بوميڤوترا . ويهدف برنامج ريادة األعمال في صف2050التنفيذ الناجح لخطة التحول الوطني 

إلى تعزيز روح تنظيم املشاريع في أوساط الشباب، وهذا ما من شأنه اإلسهام في حصول نقلة نوعية في 

صفوفهم ألنه سيصير بإمكانهم التحول من مجرد باحثين عن فرص عمل إلى أصحاب عمل، وأيضا خلق 

 جو يتسم باملرونة يساعدهم على إدارة أعمالهم الخاصة بكل سهولة.

ئة رواد األعمال الطموحين من وينفذ هذا البرنامج عن طريق أسلوب املخيمات التدريبية، املصممة لتهي

شباب بوميڤوترا من خالل منهج يعتمد على املواظبة الذهنية والتحمل البدني ملواجهة واقع عالم  بين

 األعمال. ويمر التدريب املتضمن في هذا البرنامج عبر ثالث مراحل.

%( سجلوا 99.2منهم ) 1425من شباب بوميڤوترا و  1436تخرج منه  2014ق البرنامج عام ومنذ إطال 

 3886(. وباإلضافة إلى ذلك، وفر البرنامج SSMأعمالهم التجارية لدى الهيئة املعنية بالشركات في ماليزيا )

ء ما حققه مليون رينغيت ماليزي حتى اآلن. وفي ضو 38.6فرصة عمل بإجمالي مبيعات تراكمية بلغت 

 Megaإلى مرحلة أكثر تقدما وبات يعرف بـ " 2017( من إنجازات، انتقل بداية من عام TUBEالبرنامج )

TUBE وبهذا سيكون بوسع فئات أكثر من الشباب والشركاء االستراتيجيين على صعيد البلد املشاركة في ."

 من رواد األعمال الشباب. 12000ر من من املنتظر أن يتخرج من البرنامج أكث 2020البرنامج. وبحول عام 

وحدات التدريب بكل نجاح، وهذا سيمكن رواد األعمال  ختلف األطراف مكن فعليا من تعزيز إن انخراط م

الشباب من التصدي للتحديات املتعددة األبعاد لالقتصاد الرقمي في املستقبل حين يصبح استخدام 

 2ن املحركات الرئيسية لالقتصاد.التكنولوجيا وشتى أشكال االبتكار واإلبداع م

 (YEP) مشروع تمكين الشباب في غامبيا 2.7

( في غامبيا األسباب االقتصادية الجذرية الكامنة وراء تنامي ظاهرة YEPيعالج مشروع تمكين الشباب )

الهجرة غير النظامية من خالل دعم التشغيل وريادة األعمال في صفوف الشباب. ويتبنى هذا املشروع 

ا قائما على تلبية احتياجات السوق ويهدف إلى تعزيز النظم والهياكل والخدمات القائمة في مجال نهج

يضا إلى النهوض بمستوى أل مناسبة للجميع. ويرمي املشروع تنمية قدرات الشباب من أجل خلق فرص عم

. ويتيح املهارات في صفوف الشباب املنخرطين في سوق الشغل وذلك لتلبية احتياجات هذه السوق 

املشروع فرصا أمام الشباب الراغبين في االنتقال إلى قطاعات الزراعة أو الخدمات التجارية أو السياحة. 
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 http://www.smecorp.gov.my/images/SMEAR/Chapter_5_MegaTUBE.pdf 

http://www.smecorp.gov.my/images/SMEAR/Chapter_5_MegaTUBE.pdf
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ويركز املشروع في منهجيته على التدريب املنهي ودعم املشاريع الصغيرة والصغرى، ويخلق فرص عمل 

 .جديدة في قطاعات معينة من خالل القيمة املضافة والروابط في السوق 

ويقوم مشروع تمكين الشباب على خمس ركائز أساسية: النهوض بمستوى املهارات من خالل برامج 

التدريب الفني واملنهي، وتعزيز روح تنظيم املشاريع في صفوف الشباب من خالل برامج التدريب على 

ومتطلبات السوق،  املهارات التجارية والدعم، وتحسين مستوى امتثال املنتجات الغامبية للمعايير الدولية

( وتنشيط الروابط في MSMEوتحسين القدرات اإلنتاجية للشركات الصغرى والصغيرة واملتوسطة )

السوق، وتعزيز التوجهات االستراتيجية وامللكية الوطنية من أجل نمو قائم على تلبية االحتياجات من 

 الشغل.

مليون يورو وإطار زمني يمتد من  11بمبلغ  أطلق مشروع تمكين الشباب في غامبيا بميزانية إجمالية تقدر 

من طرف كل  2017. وكان اإلعالن عن انطالقته رسميا في شهر يناير من عام 2021حتى عام  2017عام 

 من االتحاد األوروبي ومركز التجارة الدولية ووزارة الشباب والرياضة الغامبية.

شابا في غامبيا. وباإلضافة  260,663تهدف ، كان املشروع قد اس2019ومع حلول الربع الثالث من عام 

من الشركات الصغرى  521فردا من التدريب وتلقى الدعم في نطاق هذا املشروع  1835إلى ذلك، استفاد 

ه التجربة في ومن العوامل الرئيسية لنجاح هذ من رواد األعمال. 2424والصغيرة واملتوسطة إلى جانب 

جال، وإشراك مؤسسات دولية بارزة، والدعم القوي الذي عبرت طراف معنية باملأغامبيا مشاركة عدة 

 3الوطنية في البلد، وتحديد مؤشرات أداء رئيسية لرصد مدى نجاح املشروع. الهيئاتعنه 

 مشروع تمكين الشباب في الكويت 3.7

روع يأتي مشروع تمكين الشباب في الكويت استجابة لعدد من التحديات التنموية في البلد، ويعكس املش

مثلة في الرفع من مستوى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم. وألن الشباب تأولويات الحكومة الكويتية امل

يمثلون شريحة مهمة من السكان، وألن هذا العامل الديمغرافي في الوقت الذي يتيح فيه فرصة سانحة 

ق العمل واملشاركة يشكل أيضا عددا من التحديات، فإن مسألة تشجيع الشباب على االنخراط في سو 

الفعالة في األنشطة االقتصادية وتلبية احتياجاتهم من التدريب أو ما يتعلق منها بالضمان االجتماعي 

بهدف إشراك  2012ليست أبدا باملهمة اليسيرة. وكانت االنطالقة األولى ملشروع تمكين الشباب عام 

أعلن صاحب السمو أمير دولة  2013عام تنمية الشباب. وفي  كل ما يخص الشباب كفاعلين رئيسيين في

(. وبدعم فني من برنامج األمم املتحدة MoSYAالكويت عن تأسيس وزارة الدولة لشؤون الشباب )

وزارة "اإلطار الوطني من أجل إشراك الشباب وتمكينهم"، الذي صادق عليه مجلس الاإلنمائي، أعدت 

ة استراتيجية لتمكين الشباب مدتها ثالث سنوات. واعتمدته الوزارة كخط 2013وزراء دولة الكويت عام 
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وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات ومهارات وإمكانات الشباب من خالل تلبية احتياجاتهم وتعزيز النتائج 

اإليجابية وإطالق مبادرات شاملة ومنسقة ومحددة األهداف وقابلة للقياس حسب ما تتطلبه الظروف 

ع الشباب. وتتلخص الرؤية والنتيجة املرجوة في "تنشئة جيل من الشباب من أجل التنمية الشاملة لجمي

الفخور بالقيم األصيلة ألمته وكل املبدعين واملبادرين والشركاء في تحقيق التنمية املستدامة لألمة". 

 مثل التعليم. القدرة التنافسية الوطنية: التركيز على بعض األولويات 1وتستند الخطة على أربع ركائز: 

. التماسك االجتماعي: التركيز على بعض األولويات من 2واملهارات وريادة األعمال؛  والعمالة واإلنتاجية

. تولي األدوار القيادية وإبداء الرأي: التركيز على بعض األولويات 3قبيل الصحة واإلدماج والرفاه والرياضة؛ 

ى بعض األولويات مثل القدرات االبتكارية . اإلبداع: التركيز عل4مثل املشاركة وإرساء الديمقراطية؛ 

 والكفاءات والقدرة على اإلبداع والثقافة والرقمنة.

وقد استفاد عدد كبير من الشباب الكويتي من كال الجنسين من مختلف البرامج املقدمة في إطار هذا 

أحد أبرز العوامل  املشروع وتمكنوا فيما بعد من االنخراط بنشاط في السوق والحياة االقتصادية. ويتمثل

املساهمة في نجاح مشروع تمكين الشباب في الكويت في اعتماده لنهج شمولي وجامع يضم مختلف 

مختلف الجهات الوطنية  قدمتالقطاعات والجهات الفاعلة على املستوى الوطني. وباإلضافة إلى ذلك، 

( MoSYAزارة الدولة لشؤون الشباب )في إطار التعاون املشترك، بما في ذلك و مساهمتها املعنية في الكويت 

(. كما كان النخراط شركاء دوليين مثل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي دورا YPAوالهيئة العامة للشباب )

 4حاسما في تحقيق املشروع للنجاح.

                                                                            

 يمكن االطالع على مزيد من املعلومات من خالل: 4

https://www.kw.undp.org/content/dam/kuwait/img/YouthEmpowermentinKuwait/Youth%20Empowerment%20in%2

0Kuwait%20Fact%20Sheet.pdf  

 : جهود منظمة التعاون اإلسالمي واستراتيجيتها املعنية بالشباب:1.7اإلطار 

ا السكان في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فإن القضايا ماللتين يتسم به نظرا للدينامية والفتوة

املتعلقة بالشباب تطفو على السطح كأهم املجاالت ذات األولوية بالنسبة لصناع السياسات. فالعديد من 

شباب على هذه الدول لديها برامج وسياسات تهدف إلى تحسين مستوى الرفاه االقتصادي واالجتماعي لل

املستوى الوطني. وعلى صعيد التعاون فيما بين الدول األعضاء، من املهم االعتماد على إطار توجيهي مشترك 

يخول للدول األعضاء إمكانية املشاركة في آليات دعم النظراء، وذلك باستخدام األدوات واآلليات الالزمة 

ل االستفادة من الفرص التي تمنحها عالقات لالستجابة الحتياجات الشباب على املستوى الوطني من خال

 التعاون فيما بين الدول األعضاء استفادة تامة.

 19-17، التي انعقدت بتاريخ (ICYSM ) اعتمدت الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة

ملعنية بالشباب. وأقرتها ، في باكو، جمهورية أذربيجان، استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي ا2018أبريل 
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في دكا، جمهورية  2018مايو  6و  5الدورة الخامسة واألربعون ملجلس وزراء الخارجية التي عقدت يومي 

بنغالديش الشعبية. وهذا ما شكل مرحلة انتقالية هامة للشباب الذين يعيشون في الدول األعضاء في منظمة 

رز التحديات التي يواجهها الشباب، وتقترح إجراءات متعلقة التعاون اإلسالمي، لكون االستراتيجية تحدد أب

 بالسياسات فضال عن آليات ملواجهة هذه التحديات بطريقة منهجية ومنسقة.

( وتمثل الخطوات الالزمة سعيا SDGsوأهداف هذه االستراتيجية تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية املستدامة )

 5)التعليم الجيد(، والهدف  4)القضاء على الفقر(، والهدف  1لهدف نحو تحقيقها، ال سيما ما يتعلق منها با

)التقليص من معدالت  10)العمل الالئق والنمو االقتصادي(، والهدف  8)املساواة بين الجنسين(، والهدف 

)الشراكة من أجل تحقيق األهداف(. كما أن أهداف  17)العدل والسلم(، والهدف  16عدم املساواة(، والهدف 

ومن شأنها اإلسهام في تنفيذ  2025االستراتيجية تتوافق وبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام  هذه

)مكافحة اإلرهاب والتطرف والتطرف املؤدي لإلرهاب والراديكالية  2.2البرنامج، خاصة فيما يتعلق بالهدف 

)العمالة والبنية التحتية  9.2هدف )التخفيف من وطأة الفقر(، وال 6.2والطائفية واإلسالموفوبيا(، والهدف 

)النهوض باملرأة وتمكينها، ورعاية األسرة، والضمان  13.2)التعليم(، والهدف  11.2والتصنيع(، والهدف 

 االجتماعي(.

وتركز استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي املعنية بالشباب بشكل خاص على تمكين الشباب في الحياة 

من املجاالت ذات األولوية في استراتيجية املنظمة، يرتبط مجاالن منها،  11فمن بين (. OIC, 2018االقتصادية )

أي "العمالة في صفوف الشباب" و "ريادة األعمال"، بصورة مباشرة بمسألة تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب 

 24لقة بالسياسات و في الدول األعضاء في املنظمة. وتندرج تحت هذين املجالين ثمانية خيارات رئيسية متع

بند عمل مفصل للنظر فيها من طرف صناع السياسات في الدول األعضاء في املنظمة. وهذا يعكس بجالء 

 األهمية التي يحظى بها موضوع تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب في استراتيجية املنظمة املعنية بالشباب.
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 تعزيز املشاركة االقتصادية للشباب توصيات متعلقة بالسياسات بشأن -لفصل الثامن ا 

 

 

 

تكشف النتائج الواردة في الجزء الثاني أن مسألة تعزيز مشاركة الشباب في الحياة االقتصادية غاية في 

األهمية بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار مساعيها الرامية لتحقيق التنمية 

امة والفعالة للشباب في األنشطة االقتصادية، من املمكن أن تحقق العديد املستدامة. وبدون املشاركة الت

من هذه الدول نتائج دون مستوى اإلمكانيات التي تزخر بها. وباإلضافة إلى ذلك، عادة ما يواجه الشباب 

غير املنخرطين في أي نشاط اقتصادي تحديات عويصة بخصوص ضمان مستوى محترم من الرفاهية؛ 

ملثال، قد ال تستفيد هذه الفئة من الشباب من برامج الصحة العامة وإعانات البطالة. وفي فعلى سبيل ا

هذا الصدد، تمثل التوصيات املتعلقة بالسياسات الواردة أدناه مبادئ توجيهية قد تكون مفيدة لواضعي 

مي بشأن أنجع السياسات على املستوى الوطني وعلى مستوى التعاون فيما بين دول منظمة التعاون اإلسال 

 السبل املمكنة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة االقتصادية.

نظرا لتعدد األبعاد التي تغطيها السياسات املعنية بالشباب، تعد مسألة  تطوير آلية وطنية للتنسيق:

ضمان إقامة عالقات تعاون بين مختلف القطاعات على املستوى الوطني أمرا غاية في األهمية لتحديد 

ز التحديات التي يواجهها الشباب على الصعيد االقتصادي ومن ثم وضع السياسات الالزمة للتصدي أبر 

لها. وفي هذا الصدد، من شأن إحداث آلية وطنية للتنسيق أن تلعب دورا محوريا من خالل مشاركة 

الجتماعية. ممثلين عن جهات مثل الوزارات املكلفة بالشباب والرياضة والتعليم والتنمية والسياسات ا

وعلى نفس القدر من األهمية، ينبغي ملثل هذه اآللية أن تفسح املجال أيضا أمام وجهات نظر القطاع 

الخاص وممثلي منظمات املجتمع املدني )مثل الجمعيات الشبابية(. وبهذا سيتسنى لكل الجهات الفاعلة 

سبل املمكنة لتعزيز مشاركة الشباب املعنية بهذا املجال على الصعيد الوطني االجتماع علنا ومناقشة ال

 في الحياة االقتصادية والتوصل لوضع خارطة طريق وتوصيات متعلقة بالسياسات.

من الصعب جدا أن يكون بمقدور القطاع الخاص أو  بين القطاعين الخاص والعام: النهوض بالحوار 

قتصادي. لذلك من الضروري العام منفردا التصدي لشتى التحديات التي يواجهها الشباب في املجال اال

النهوض بالحوار بين القطاعين حتى يتسنى للجهات املعنية، على سبيل املثال ال الحصر، فهم شواغل 

القطاع الخاص بشأن تشغيل الشباب. وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون هناك تواصل مستمر بين 

فاهم ودراسة النتائج املمكنة لبعض القطاعين العام والخاص من أجل التوصل ملستويات معقولة من الت

السياسات الجديدة من قبيل السياسات الرامية إلى الرفع من معدالت عمالة الشباب. ويشير مسح منظمة 

دولة من الدول األعضاء في املنظمة تؤكد على  17إلى أن  2019التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

 الفصل الثامن
 سياسات تعزيز املشاركة االقتصادية للشباببتوصيات متعلقة 
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القات التعاون بين القطاعين العام والخاص" في تعزيز مشاركة أهمية "السياسات الرامية إلى النهوض بع

 الشباب في الحياة االقتصادية.

إن نظم الحصص في مجال العمالة  األخذ في االعتبار نظم الحصص في مجال العمالة لصالح الشباب:

ليص من لصالح الشباب وسيلة يمكن للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي االستفادة منها للتق

دولة مجيبة على مسح منظمة  22دولة من أصل  11معدالت البطالة في صفوف الشباب. فقد أفادت 

ذ شكل من أشكال "الحصص املخصصة للشباب يأن تنف 2019التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

سياسات الالناجعة فيما يخص في سوق العمل" في مختلف القطاعات من شأنه أن يكون من الخيارات 

 في هذا السياق.

إن ارتفاع معدل عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب ليس باألمر  تنظيم حمالت إلذكاء الوعي:

املرغوب فيه في أي بلد. لذلك من شأن حمالت إذكاء الوعي أن تلعب دورا محوريا في النهوض باملستوى 

املوضوع. وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون هذه املعرفي لألشخاص في املجتمع وجودة معلوماتهم بشأن أهمية 

الحمالت مجدية من حيث توجيه اآلباء وأفراد األسرة وأرباب العمل في القطاع الخاص وقادة املجتمع 

بخصوص السبل املمكنة للتواصل مع الشباب غير النشطين في الحياة االقتصادية وبالتالي تشجيعهم على 

دولة  22دولة من أصل  13لهم ومن أجل مستقبل واعد. وأفادت  اتخاذ بعض اإلجراءات بما فيه مصلحة

، أن "تنظيم حمالت توعوية" 2019مجيبة على مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

 لتشجيع الشباب على االنخراط في الحياة االقتصادية من الخيارات الناجعة على مستوى السياسات.

تمثل مسألة محدودية الحصول على رأس املال في عدد من الدول  رأس املال:تعزيز إمكانية الحصول على 

اإلسالمي عائقا كبيرا يحول دون تمكن الشباب من بدء أعمالهم  والدول األعضاء في منظمة التعاون النامية 

التجارية. وفي هذا السياق، من شأن اتخاذ إجراءات عملية وتيسير إمكانية وصول الشباب من كال 

ين ملصادر التمويل ورؤوس األموال أن يساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج هائلة على مستوى تعزيز الجنس

مشاركة الشباب في األنشطة االقتصادية. وبوسع األدوات املتاحة في قطاع املالية اإلسالمية وخطط 

س األموال التمويل البالغ الصغر لعب دور إيجابي في تحسين فرص استفادة الشباب من القروض ورؤو 

 في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

يعتمد رواد األعمال الشباب على عناصر الوقت  تعزيز وتمكين بيئة مناسبة لريادة الشباب لألعمال:

والعمل واألفكار إلحداث تغيير في املجتمع. والبيئة العامة التي يشتغلون فيها قادرة على لعب دور جوهري 

في بث روح التحفيز والتشجيع على املض ي قدما أو تقويض كل طموحاتهم. لهذا يتعين على العديد من إما 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العمل على تحسين بيئة األعمال لجعلها أكثر تمكينا للشباب، 

تسجيل شركة أو جرد وذلك عن طريق إلغاء بعض اإلجراءات البيروقراطية املستنزفة للوقت والجهد مل

الحصول على إمدادات الكهرباء أو استكمال اإلجراءات الجمركية. وإلى جانب إزالة مثل هذه العقبات، 

يمكن أيضا للدول األعضاء في املنظمة التفكير في مسألة منح بعض الحوافز املالية وغير املالية لتشجيع 
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حيوي أيضا إيجاد أنجع الحلول للتكيف مع ألعمال. ومن الارواد األعمال الشباب على تنشيط بيئة 

االقتصاد غير الرسمي ألن الجوانب غير الرسمية في االقتصاد تسبب في العديد من أوجه عدم اليقين 

 وتصبح عامال معيقا للمنافسة في نهاية املطاف.

الذات  إن تمكين الشباب ودعمهم لتنمية قدراتهم الشخصية وتقدير  تعزيز التدريب والتلمذة املهنية:

وتعزيز ثقتهم في أنفسهم من األمور املهمة للغاية. ويساهم التدريب والتلمذة املهنية بشكل كبير في التنمية 

الذاتية للشباب ويتيحان فرصة أمامهم الكتساب خبرات عملية. وفي هذا السياق، ينبغي للدول األعضاء 

 ي واألنظمة املتعلقة بمثل هذه البرامج.في املنظمة تشجيع هذا املجال من خالل تطوير اإلطار القانون

إن من شأن  (:VETتنظيم دورات تعليمية محددة األهداف وبرامج في مجال التعليم املنهي والتدريب )

دورات تعليمية محددة األهداف وبرامج في مجال التعليم املنهي والتدريب أن تتيح فرصة للشباب لتسليح 

قائم عليها الطلب في سوق الشغل. وعادة ما تزيد مثل هذه الدورات أنفسهم بمهارات جديدة أو تعلم مهنة 

نها تساهم في التقليص من مستوى احتمالية عدم تطابق املهارات لبرامج من قابلية تشغيل الشباب ألوا

مع متطلبات السوق. وفي هذا السياق، تعتبر مثل هذه الدورات والبرامج غاية في األهمية بالنسبة للدول 

في منظمة التعاون  اإلسالمي ألن من شأنها خفض معدالت الشباب الذين هم خارج دائرة العمالة األعضاء 

مستوى تطابق املهارات مع متطلبات سوق العمل وتعزيز العمالة ب( والنهوض NEETوالتعليم والتدريب )

برامج أن "ال 2019في صفوف الشباب. وكشف مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

التعليمية املحددة األهداف لتلبية احتياجات سوق العمل" خيار مناسب في مجال السياسات بالنسبة 

دولة عضو في املنظمة أجابت على املسح ألن من شأنها أن تسهم في تحسين الوضع  22دولة من أصل  20لـ

( على البرامج 22من أصل  17االقتصادي للشباب. وعلى نفس النسق، وقع اختيار معظم الدول )

"املصممة بهدف تنمية مهارات الشباب" كخيار ممكن من الخيارات املتعلقة بالسياسات. لكن يبقى على 

الدول األعضاء في املنظمة العمل على تطوير برامج خاصة بالتعليم املنهي والتدريب لتلبية احتياجات 

من هذه الدول. فعلى سبيل الشباب، وذلك حسب مستوى التنمية والتخصص القطاعي في كل دولة 

املثال، أشارت معظم دول املنظمة الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك غينيا وبوركينا 

فاسو والنيجر والسنغال ومالي وغامبيا ونيجيريا وموريتانيا، من خالل مسح املنظمة املعني بالشباب لعام 

في مجال "الزراعة واألعمال التجارية الزراعية" غاية في األهمية  ،  أن برامج التعليم املنهي والتدريب2019

بالنسبة للشباب. لهذا ال بد من تصميم الدورات والبرامج التدريبية املستهدفة لفئة الشباب بعد إجراء 

دراسات لتقييم االحتياجات حتى تكون االستجابة الحتياجات وتطلعات الشباب وسوق العمل على قدر 

 فعالية.محترم من ال

عادة ما يفتقر رواد  :تطوير خدمات خاصة بتنمية األعمال التجارية لصالح رواد األعمال الشباب

األعمال الشباب للمعرفة الكافية بآليات اشتغال األسواق وللخبرة الالزمة بخصوص العمليات التجارية. 

بداية أعمالهم التجارية. وفي فهم بحاجة لبعض اإلرشاد والتوجيه املنهي للتغلب على هذه التحديات عند 
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هذا الصدد، يتعين على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تطوير بعض البرامج التي تستهدف 

رواد األعمال الشباب حصرا لتمكينهم من استكشاف مهاراتهم ونقاط القوة والضعف لديهم. وشددت 

طر وأوغندا والنيجر، من خالل مسح املنظمة بلدان أعضاء في املنظمة مثل تونس ونيجيريا واملغرب وق

، على أهمية البرامج املخصصة للشباب بهدف تنمية "مهارات ريادة األعمال" 2019املعني بالشباب لعام 

 في صفوف الشباب.

هناك حاجة ماسة لتحديث املناهج التعليمية  تحسين املناهج التعليمية الخاصة بريادة األعمال:

ط الضوء على تسللراهن في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املعتمدة في الوقت ال

أهمية وقيمة ريادة األعمال. كما يتعين أيضا العمل على تحسين جودة املحتوى املقدم عن طريق الدورات 

ضمان التدريبية املتاحة بصورة تتناسب على نحو أفضل مع احتياجات بيئة ريادة األعمال. وينبغي أيضا 

والشابات والشباب ذوي  الذين يعيشون في املناطق الريفيةأن تتمكن جميع الفئات الشابة )الشباب 

 اإلعاقة( من االستفادة من املناهج التعليمية املحدثة.

تعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء في املنظمة وتنفيذ استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي املعنية 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أشواطا مهمة بخصوص تعزيز املشاركة  قطعت بالشباب:

السياسات على الصعيد الوطني، االقتصادية للشباب على املستوى الوطني. وتشكل مختلف املبادرات و 

حسن استغاللها، عناصر جد مهمة للنهوض بالتعاون فيما بين الدول األعضاء. فعلى سبيل املثال، إن 

ر الدول األعضاء بممارسات فضلى في مجال تشجيع عمالة الشباب وريادتهم لألعمال. وأشارت كل تزخ

من أذربيجان وباكستان وجزر املالديف وتركيا وأوغندا وغامبيا وتونس وموريتانيا واملغرب واألردن وقطر 

أن لديها  2019ولبنان وبوركينا فاسو والنيجر ومالي من خالل مسح املنظمة املعني بالشباب لعام 

ممارسات فضلى في هذا املجال. وفي هذا الصدد، من املهم جدا تبادل ومشاركة أفضل املمارسات فيما 

بين الدول األعضاء في املنظمة، وذلك عن طريق االستفادة من إطار استراتيجية املنظمة املعنية بالشباب. 

عت في اتخاذ بعض اإلجراءات من أجل دولة مجيبة أنها شر  18دولة من أصل  11ووفقا للمسح، أفادت 

الواردة في االستراتيجية، اتخذت أغلب الدول  11تنفيذ االستراتيجية. وبخصوص مجاالت التدخل الــ

دولة مجيبة( ثم بعده مجال  12من أصل  11األعضاء في املنظمة إجراءات في مجال ريادة األعمال )

 (.12من أصل  10العمالة في صفوف الشباب )

( أي إجراء حتى اآلن بخصوص تنفيذ االستراتيجية 18دولة من أصل  12خذ بعض الدول األعضاء )ولم تت

ألنها بحاجة إلى التوجيه والدعم من أجل تنفيذها على أحسن وجه. وفي هذا السياق، يتعين على األمانة 

لفاعاليات الرامية العامة للمنظمة ومؤسساتها ذات الصلة تقديم املزيد من اإلرشاد والتكثيف من تنظيم ا

إلى التثقيف والرفع من مستوى الوعي من أجل إطالع صناع السياسات ومختلف الجهات الفاعلة في 

دولة من  15من حيث سبل تحقيق ذلك، أشارت و الدول األعضاء على االستراتيجية على أكمل صورة. 

وتبادل وجهات النظر بين  ورشات إقليمية ودون إقليمية ملشاركة أفضل املمارسات" أن تنظيم 19أصل 



 للشباب توصيات متعلقة بسياسات تعزيز املشاركة االقتصاديةالفصل الثامن: 
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الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" من الوسائل املفضلة. ومن اآلليات األخرى املفضلة بشكل 

بهدف النهوض بالقدرات  -بشأن االستراتيجية  -( "تنظيم برامج تدريبية 19دولة من أصل  12كبير )

سح منظمة التعاون اإلسالمي املعنية بالشباب لعام الوطنية". وبشكل عام، تشير النتائج التي خلص إليها م

إلى أن هناك زخم إيجابي بخصوص تنفيذ استراتيجية املنظمة املعنية بالشباب. لكن رغم ذلك  2019

يتعين على الدول األعضاء في املنظمة بذل مزيد من الجهود وذلك بالتعاون مع األمانة العامة للمنظمة 

ن أجل التنفيذ الفعال لالستراتيجية. ويمكن للجهود املبذولة على ومؤسسات املنظمة ذات الصلة م

مستوى تنفيذ استراتيجية املنظمة املعنية بالشباب، من قبيل تنظيم دورات للتثقيف وإذكاء الوعي وبرامج 

تدريبية لبناء القدرات إلى جانب أشكال أخرى من الفعاليات، أن تكون من العوامل املساهمة بشكل كبير 

عزيز مشاركة الشباب في الحياة االقتصادية" عبر وسائل متنوعة مثل تشجيعهم على السعي وراء في "ت

خطط األعمال التي يطمحون لتحقيقها بصفتهم رواد أعمال أو اكتساب مهارات جديدة لتلبية احتياجات 

 سوق العمل.
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 .: األسئلة2019ب لعام مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشبا امللحق األول:

 .تصنيفات البلدان امللحق الثاني:

 .التصنيف الجغرافي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي امللحق الثالث:
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 2019مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام امللحق األول: 

 2019مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب لعام 

مسح أجراه مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( بالتعاون 

 (ICYFمع األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي )

 .2019نوفمبر  15 – 2019سبتمبر  10 تواريخ املسح:

 .ضو في منظمة التعاون اإلسالمية عدول 56 الجهات املستهدفة:

 .من الدول األعضاء 22 -% 39.3 معدل الرد على املسح:

 توصيف املسح:

صمم مسح منظمة التعاون اإلسالمي املعني بالشباب بهدف جمع املعلومات املتعلقة بمختلف الجوانب ذات الصلة 

تقرير وضع الشباب في الدول األعضاء في  بالشباب في الدول األعضاء في املنظمة. وجرى استخدام هذا املسح في

لتسليط الضوء على مواطن القوة والضعف واألمثلة الجيدة للسياسات املعنية  2020منظمة التعاون اإلسالمي 

بالشباب. كما شكل املسح فرصة لرصد التقدم املحرز من قبل الدول األعضاء على مستوى السياسات التي تتبناها 

ا وتقديم توصيات محددة األهداف وفقا للردود الواردة على املسح، وذلك بهدف تحسين تجاه الشباب في بلدانه

وضع الشباب في مختلف ربوع منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.  وأسئلة املسح متاحة باللغات الرسمية الثالث 

 https://www.sesric.org/oic-youth-survey.php ملنظمة التعاون اإلسالمي من خالل الرابط:

 املجاالت املواضيعية للمسح:

 ( العمل وريادة األعمال1) 

 ( التعليم وتنمية املهارات2)

 ( الرفاه والصحة الجيدة3)

 ( املشاركة املجتمعية4)

 البيني في املنظمة( استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي املعنية بالشباب والتعاون 5)

 اون اإلسالمي املجيبة على املسح:الدول األعضاء في منظمة التع

 بوركينا فاسو

 جمهورية نيجيريا االتحادية

 اململكة األردنية الهاشمية

 الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

 جمهورية باكستان اإلسالمية

 اململكة املغربية

 جمهورية قرغيزستان

 جمهورية أذربيجان

 هورية غينياجم

 جمهورية لبنان

 جمهورية جزر املالديف

 جمهورية مالي

 جمهورية النيجر

 جمهورية السنغال

 جمهورية سيراليون 

 جمهورية الصومال

 جمهورية غامبيا

 جمهورية تونس

 الجمهورية التركية

 جمهورية أوغندا

 دولة فلسطين

 دولة قطر

https://www.sesric.org/oic-youth-survey.php
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 تصنيفات البلدان امللحق الثاني:

   (:57نظمة التعاون اإلسالمي )الدول األعضاء في م

    

 السودان جزر املالديف الغابون  أفغانستان

 سورينام مالي غامبيا ألبانيا

 سوريا* موريتانيا غينيا الجزائر

 طاجيكستان املغرب غينيا بيساو أذربيجان

 توغو موزمبيق غيانا البحرين

 تونس النيجر إندونيسيا بنغالديش

 ركيات نيجيريا إيران بنين

 تركمانستان عمان العراق بروناي دار السالم

 أوغندا باكستان األردن بوركينا فاسو

 اإلمارات العربية املتحدة فلسطين كازاخستان الكاميرون

 أوزبكستان قطر الكويت تشاد

 اليمن اململكة العربية السعودية جمهورية قرغيزستان جزر القمر

  السنغال لبنان كوت ديفوار

  سيراليون  ليبيا يجيبوت

  الصومال ماليزيا مصر

 

 *عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.

   الدول النامية غير األعضاء في املنظمة:

    

 ساو تومي وبرينسيب مدغشقر دومينيكا أنغوال

 صربيا مالوي  جمهورية الدومنيكان أنتيغوا وباربودا

 السيشل مارشالجزر  اإلكوادور  األرجنتين

 جزر سليمان موريشيوس السالفادور  أرمينيا

 جنوب أفريقيا املكسيك غينيا االستوائية البهاماس

 جنوب السودان ميكرونيزيا إريتريا بربادوس

 سريالنكا مولدوفا إثيوبيا بيالروس

 سانت كيتس ونيفيس منغوليا فيجي بليز

 سانت لوسيا مونتي نيغرو  جورجيا بوتان

 ميانمار غانا يابوليف
سانت فينسنت 

 والغرينادين

 سوازيالند ناميبيا غرينادا البوسنة والهرسك

 تانزانيا نورو غواتيماال بوتسوانا
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 تايالند نيبال هايتي البرازبل

 تيمور ليستي نيكاراغوا هندوراس بلغاريا

 تونغا باالو هنغاريا بوروندي

 رينداد وتوباغوت بابوا غينيا الجديدة الهند الرأس األخضر

 توفالو باراغواي جامايكا كمبوديا

جمهورية أفريقيا 

 الوسطى
 أوكرانيا بيرو كينيا

 األوروغواي الفلبين كيريباتي تشيلي

 فانواتو بولندا كوسوفو الصين

 كولومبيا
جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
 فنزويال رومانيا

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
 فيتنام روسيا ليسوتو

 زامبيا رواندا ليبيريا جمهورية الكونغو

 كوستاريكا
جمهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية السابقة
 زيمبابوي  ساماو

   بنما كرواتيا

   (:39الدول املتقدمة** )

    

 سنغافورة لتوانيا أملانيا أستراليا

 جمهورية سلوفاكيا لوكسمبورغ اليونان النمسا

 هونغ كونغ بلجيكا
ة ماكاو اإلدارية منطق

 الخاصة
 سلوفينيا

 إسبانيا مالطا أيسلندا كندا

 السويد هولندا إيرلندا قبرص

 سويسرا نيوزيالندا إسرائيل جمهورية التشيك

 تايوان النرويج إيطاليا الدنمارك

 اململكة املتحدة البرتغال اليابان إستونيا

 ت املتحدةالواليا بويرتو ريكو جمهورية كوريا الجنوبية فنلندا

  سان مارينو التفيا فرنسا
    

 ** بناء على قائمة الدول املتقدمة املصنفة من قبل صندوق النقد الدولي.
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 (: 21أفريقيا جنوب الصحراء )

 نيجيريا غامبيا بنين

 غالالسن غينيا بوركينا فاسو

 سيراليون  غينيا بيساو الكاميرون

 الصومال مالي تشاد

 السودان موريتانيا جزر القمر

 توغو موزمبيق كوت ديفوار

 أوغندا النيجر الغابون 
   

 (: 19الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 اململكة العربية السعودية الكويت الجزائر

 سوريا* لبنان البحرين

 تونس ليبيا جيبوتي

 اإلمارات العربية املتحدة املغرب رمص

 اليمن عمان العراق

  فلسطين إيران

  قطر األردن

 

 *عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.

 

 (: 9شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية )

 املالديف غيانا أفغانستان

 باكستان إندونيسيا بنغالديش

 سورينام ماليزيا بروناي دار السالم
   

 (: 8أوروبا وآسيا الوسطى )

 تركمانستان قرغيزستان ألبانيا

 أوزبكستان طاجيكستان أذربيجان

   تركيا كازاخستان

 

 عضاء في منظمة التعاون اإلسالميالتصنيف الجغرافي للدول األ  امللحق الثالث:
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