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 املختصرات 
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OECD  التعاون والتنمية في امليدان االقتصاديمنظمة 

OHCHR مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

OIC منظمة التعاون اإلسالمي 

PPP تعادل القوة الشرائية 
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v  2022وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  

 توطئة
مليون شاب )تتراوح  350.8 موطنا ملا يناهز الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الوقت الحاضر تعد

% من إجمالي سكان العالم من فئة 29% من إجمالي السكان و 18.5يمثلون و عاما(  24و  15أعمارهم بين 

فهم من ديمغرافية بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة،  طاقاتالشباب بأعدادهم املتزايدة  ويجسدالشباب. 

وفي اآلن ذاته قد  االجتماعية واالقتصادية وتحقيق مستويات جيدة من الرفاه العوامل املهمة للتنمية

. وفي هذا السياق، يبحث تقرير "وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة تعيق ذلكشكلون تحديات ي

"، الذي أعده بشكل مشترك كل من سيسرك ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي 2022التعاون اإلسالمي لعام 

(ICYF) اجهونها، وبلورة فهم ، في وضع الشباب في الدول األعضاء في املنظمة بهدف تحديد التحديات التي يو

على تنمية الشباب، وتسليط الضوء على أفضل املمارسات وصياغة  19-حول كيفية تأثير جائحة كوفيد

مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة للمساهمة في الدفع بعملية االنتعاش في فترة ما بعد زوال 

 الجائحة.

وقد بذلت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على مدى سنين عديدة جهودا كبيرة لتمكين شبابها 

وتسخير إمكاناتهم من خالل التعليم وتنمية املهارات والتشغيل واإلدماج االجتماعي. وعلى الرغم من التقدم 

في تقريبا جموعات البلدان األخرى املحرز امللحوظ، ظلت مجموعة املنظمة متخلفة عن املتوسط العاملي وم

اإلملام بالقراءة  جميع جوانب رفاه الشباب وتنميتهم. ففي قطاع التعليم، على سبيل املثال، ظل معدل

% أقل بكثير من املتوسط العاملي البالغ 84.8الشباب في منظمة التعاون اإلسالمي البالغ في صفوف  والكتابة

. والحال العاملين فيهنخفضة نسبيا في البنية التحتية ملجال التعليم و مع استثمارات م 2020% في عام 91.3

مع املتوسط % باملقارنة 37.4نفسه بالنسبة ملعدل مشاركة الشباب في القوى العاملة في املنظمة البالغ 

ي % باملقارنة مع املتوسط العامل15.7ومعدل بطالة الشباب الناتج عن ذلك والبالغ ، %40.1العاملي البالغ 

. كما سجلت مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي مستويات أداء ضعيفة عندما 2022% في عام 14.9البالغ 

واملنصات املخصصة للمشاركة االجتماعية  النفسيةيتعلق األمر بوصول الشباب إلى الرعاية الصحية 

 والسياسية.

الدول األعضاء في منظمة التعاون  إلى تفاقم املحنة التي يعيشها الشباب في 19-وأدى تفش ي جائحة كوفيد

، وتباطؤ التواصل بين أفراد املجتمعاإلسالمي وفي أماكن أخرى بسبب وقف األنشطة التعليمية، والحد من 

آفاق العمل. فعلى سبيل املثال، قامت الدول األعضاء في املنظمة، في املتوسط، بتعليق الحضور إلى املدارس 

أسبوعا، األمر الذي أثر على أكثر  22بكثير من املتوسط العاملي البالغ  أسبوعا، وهو أطول  27ملا مجموعه 

مليون متعلم شاب. وعلى نفس املنوال، أدت عمليات اإلغالق والتدابير التقييدية أيضا إلى انخفاض  150من 

، 2019باملقارنة مع  2020نقطة مئوية في عام  1.9متوسط معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة بنسبة 

 .نظمةاملمما أدى إلى زيادة معدل عدم نشاط الشباب في عدد من الدول األعضاء في 
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وينبع الوضع السيئ نسبيا لشؤون الشباب في عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من سيل 

اب بشكل راك الشباملالية، وعدم إش املواردبما في ذلك محدودية  ة،امل النظامية والفردية واملجتمعيمن العو 

آراء الشباب ب وعدم األخذواألجهزة املدنية، ونقص في تغطية الحماية االجتماعية،  كاف في عملية صنع القرار

، هناك العديد من القواسم اختالف الوضع نسبيا من بلد إلى آخروتجاربهم. والواقع أنه على الرغم من 

واستراتيجية منظمة التعاون  ،شاكل التي يواجهها الشباباملشتركة بين الدول األعضاء في املنظمة من حيث امل

 تحدد، 2018اإلسالمي بشأن الشباب، التي اعتمدها املؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الشباب والرياضة في عام 

إطارا للتعاون ملعالجة القضايا والتحديات املشتركة التي تعوق سير تنمية الشباب وتؤثر على جودة حياتهم 

الدول األعضاء في منظمة التعاون  يتعين علىيع أنحاء العالم اإلسالمي. ومن أجل تحسين الوضع، في جم

اإلسالمي إعادة تقييم وضبط سياساتها املتعلقة بتعليم الشباب وعمالتهم ورعايتهم الصحية ومشاركتهم 

 االجتماعية في إطار استراتيجية املنظمة بشأن الشباب.

أبرز ا التقرير ستسهم كثيرا في فهم وضع الشباب، وتسليط الضوء على أعتقد جازما أن مخرحات هذ

التحديات القائمة في ظل الجائحة، وتوجيه العمل التنسيقي الشامل لعدة قطاعات لتمكين الشباب وتعزيز 

التعاون بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الذي من شأنه أن يكفل املشاركة الكاملة للشباب في التنمية 

 في مرحلة ما بعد الجائحة.في بلدان املنظمة االنتعاش تحقيق ستدامة و امل

 

 نبيل دبور 

 املدير العام

 سيسرك
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 توطئة

مصحوبة بتأثير مباشر على الشباب في  19-جائحة كوفيد تفش يلقد عانى العالم من بعض التحوالت منذ 

جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، التي يجب أن تتعامل اآلن مع التحديات املتعلقة ببطالة 

وضع الشباب في ’والبدنية للشباب، والتعليم، وتحقيق الذات. ويسعى تقرير  النفسيةالشباب، والرفاهية 

ك ومنتدى ، الذي أعده بشكل مشترك كل من سيسر ‘2022ظمة التعاون اإلسالمي لعام الدول األعضاء في من

، إلى معالجة هذه التحديات والتعامل معها من خالل استكشاف إمكانيات (ICYF)شباب التعاون اإلسالمي 

حاب تعزيز عملية صنع السياسات وبناء القدرات والتنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية ومشاركة أص

 املصلحة.

ويسلط التقرير الضوء على دور الشباب باعتبارهم عوامل دينامية للنمو االجتماعي واالقتصادي والتنمية 

بشكل عام. كما يشدد على أهمية األبحاث والبيانات باعتبارها مكونات رئيسية تمكن من إجراء تقييم دقيق 

ن اإلسالمي بما يشمل آمالهم وتطلعاتهم. ويتبنى ومستنير لوضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاو 

التقرير تحليل مستفيضا ألفضل املمارسات والخبرات الناجحة في جميع الدول األعضاء في املنظمة، مع 

 التركيز على اآلثار والجدوى العملية.

هذا التقرير وفي هذا الصدد، كان ملنتدى شباب التعاون اإلسالمي دورا فعاال في إعداد فرع مواضيعي في 

"، يقدم نظرة عامة 19-بعنوان "أفضل ممارسات الدول االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في ظل كوفيد

متعمقة عن أفضل املمارسات وقصص النجاح على مستوى السياسات في مجال الشباب في جميع أنحاء 

املتعلقة بالربط واملشاركة التي فرضتها  الدول األعضاء في املنظمة، مع اإلشارة إلى التحديات الفريدة من نوعها

 الجائحة العاملية.

على الشباب، كما يؤكد على ضرورة وجود  19-ويركز هذا اإلصدار من التقرير على آثار جائحة كوفيد

توصيات متسقة ومتماسكة ومستنيرة تتعلق بالسياسات موجهة نحو معالجة القضايا املعقدة الخاصة 

مسألة التعقيد من خالل سياسة عامة فعالة أمر ضروري أكثر في الوقت الذي  بالشباب. وإن التعامل مع

تكون فيه املنطقة تحت قبضة أزمة عاملية وصراعات متعددة بينما يتم تمهيد الطريق للعمل املشترك متعدد 

ة األطراف من قبل هيئات وسياسات منظمة التعاون اإلسالمي بهدف االستقرار واالستدامة وإمكانية رعاي

 وتوجيه رأس املال الشبابي.

وبناء على ذلك، يواصل املنتدى إعطاء األولوية للنتائج االستراتيجية واتساق السياسات التي من شأنها أن 

تخفف بفعالية من التحديات املعقدة واملتشابكة في كثير من األحيان، والتي يواجهها الشباب في جميع أنحاء 

ارجها. ويحدث ذلك في املقام األول من خالل إقامة عالقات وشراكات منطقة منظمة التعاون اإلسالمي وخ

تعاون فنية بناءة مع الدول األعضاء والشركاء واملؤسسات املعنية. ومع ذلك، وفي الوقت الذي يواصل فيه 

املنتدى السعي إلى تحقيق قدرات شاملة من شأنها أن تحفز وتيسر تزامن أولويات استراتيجية منظمة 
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اإلسالمي بشأن الشباب وأولويات أهداف التنمية املستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، يسعى املنتدى التعاون 

إلى التعامل بفعالية مع التحديات التي يواجهها الشباب، مع التصدي في الوقت نفسه للعوامل الدقيقة التي 

طوير منصات وشبكات تحول حاليا دون تحقيق منطقة املنظمة ألهداف التنمية املستدامة عن طريق ت

وقواعد للمعارف تكون بعيدة املدى وذات تأثير مباشر على الوصول إلى التعليم والتمويل والصحة من بين 

 البنى التحتية األخرى، مع دعم تعزيز إمكانية الوصول إلى اإلنترنت والبنية التحتية لريادة األعمال.

رات مدعومة من أصحاب املصلحة في تطوير حلول ويتطلب املض ي قدما، على الرغم من طول دربه، استثما

ديناميكية ومستدامة من شأنها أن تعزز الدور البناء للشباب في التنمية وصنع القرار، مع توفير الفرص 

والتمكين املدعوم بالسياسات لتحقيق  النفسيةاملستدامة والتعليم والرعاية الصحية ودعم الصحة 

 إمكاناتهم الكاملة.

 

 طه أيهان

 الرئيس

 منتدى شباب التعاون اإلسالمي
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 شكر وتقدير
أعد هذا التقرير فريق من الباحثين العاملين في سيسرك ترأسته السيدة تئزين قرش ي وضم كال من السيد 

فهمان فتح الرحمن، والسيد جيم تينتين. وأجري العمل تحت اإلشراف العام للسيد مزهر حسين، مدير 

األبحاث، وقدم سعادة السيد نبيل دبور، املدير العام لسيسرك، اإلرشادات واملالحظات الالزمة في هذا دائرة 

 اإلطار.

 4.2و  3.2و  1.2وقد كانت مساهمة املؤلفين كاآلتي: أعدت تئزين قرش ي الفصل األول، واملقدمة ، واألقسام 

منظمة التعاون اإلسالمي. وأعد جيم تينتين  من الفصل الثاني حول وضع الشباب في الدول األعضاء في 5.2و 

من  2.2والشباب. وأعد فهمان فتح الرحمن القسم  19-، من الفصل الثالث حول جائحة كوفيد1.3القسم 

الفصل الثاني وقسما فرعيا عن عجز على مستوى القدرة على التعلم في الفصل الثالث من التقرير. والفصل 

بالسياسات، أعده بشكل مشترك كل من تئزين قرش ي، وجيم تينتين،  الرابع، سشأن التوصيات املتعلقة

وفهمان فتح الرحمن. كما ساعدت السيدة تئزين قرش ي بكل ما يتعلق بعرض البيانات والتنسيق الشكلي 

 لنص التقرير.

د ( لتسهيلهم إعداICYFويعرب فريق األبحاث في سيسرك عن امتنانه لخبراء منتدى شباب التعاون اإلسالمي )

هذا التقرير بتوجيه من سعادة السيد طه أيهان، رئيس املنتدى. وقد ساهم خبراء منتدى شباب التعاون 

اإلسالمي في هذا التقرير بما يلي: أبدت كل من توبه جيران جيرجي، مديرة دائرة املشاريع الدولية، وأمال 

رير. أعدت أمال أوشينان، بمساهمات أوشينان، خبيرة في دائرة املشاريع الدولية، تعليقات بشأن ملخص التق

من الفصل الثالث. كما  2.3من جوهرة دينافاسوفا، خبيرة في دائرة مركز أعمال الشباب باملنتدى، القسم 

 ساهمت في الفصل الرابع بشأن التوصيات املتعلقة بالسياسات.
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 ملخص
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.  57مليار شاب في العالم، في  1.2% من أصل 29يقيم حاليا حوالي 

، ُيتوقع أن يشكل الشباب في منطقة املنظمة ثلث إجمالي عدد الشباب في العالم. وعلى 2050وبحلول عام 

ملحوظا على مستوى تحسين الرغم من أن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد أحرزت تقدما 

وضع  شبابها، يبقى الكثير منها غير قادر على تحقيق اإلمكانات الكاملة لهذه الفئة. كما يواجه الشباب في هذه 

الدول، بدرجات متفاوتة، عددا من التحديات التي تشمل الخمول االقتصادي واملشاركة االجتماعية 

ة والتعليم وتنمية املهارات. وعالوة على ذلك، تسببت جائحة املحدودة والشواغل املتعلقة بالصحة والرفاهي

في تسجيل ردة على مستوى الكثير من التقدم املحرز على مدى عقود في مجال التنمية البشرية في  19-كوفيد

جميع أنحاء العالم، ال سيما بين السكان الضعفاء واملحرومين. كما كشفت عن ضعف وعدم استعداد نظم 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وفي الوقت نفسه، هناك فرصة للتعلم من أزمة  إدارة األزمات

 الصحة العامة هذه وإعادة البناء على نحو أفضل.  

 التعليم وتنمية املهارات

ن لقد أحرزت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقدما كبيرا في ميدان التعليم وتنمية املهارات. ولك

صفوف الشباب في هذه الدول كان من أدنى املعدالت املسجلة في العالم  في اإلملام بالقراءة والكتابةمعدل 

. كما يوجد فيها تفاوت كبير بين 2020 عام% 91.3املتوسط العاملي البالغ  % باملقارنة مع84.8حيث بلغ 

% في صفوف 87.8القراءة والكتابة الجنسين من حيث فرص الحصول على التعليم حيث يبلغ معدل اإلملام ب

اإلناث من الشباب والفتيات. وعلى الصعيد القطري،  في صفوف% 81.6الذكور من الشباب والفتيان و 

% في غالبية الدول األعضاء في املنظمة، باستثناء عدد 90تجاوزت معدالت إملام الشباب بالقراءة والكتابة 

منها من تلك الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكان لدى الدول األعضاء في املنظمة أيضا أدنى 

%(، وأقل عدد من املدرسين في مدارس التعليم العالي 30.9الية بالنسبة للتعليم العالي )نسبة تسجيل إجم

دوالرا أمريكيا بتعادل القوة الشرائية( عام  3.068%(، وأدنى إنفاق حكومي لكل طالب في التعليم العالي )1.6)

في الدول األعضاء في منظمة . ونتيجة لذلك، ازدادت حركة الطالب املتجهين للدراسة في الخارج باطراد 2020

 .2000التعاون اإلسالمي منذ عام 

آثارا كبيرة على مستوى تعليم الشباب وتنمية املهارات. فقد تم إغالق املدارس في  19-خلفت جائحة كوفيد

جميع أنحاء العالم بشكل تدريجي في إطار اإلجراءات االحترازية املتخذة ضد انتشار الفيروس. وأثرت عمليات 

مليون متعلم شاب في الدول  150مليار طالب حول العالم، بما في ذلك أكثر من  1.6الق هذه على أكثر من اإلغ

 2021وديسمبر  2020األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. إذ علقت هذه األخيرة عمل املدارس ما بين فبراير 

أسبوعا، األمر الذي يزيد  22البالغ  أسبوعا، وهو ما يزيد بشكل كبير عن املتوسط العاملي 27ملا مجموعه 

من احتمالية الهدر املدرس ي في صفوف الطالب أو عدم عودتهم إلى املدرسة، وفقدان القدرة على التحصيل، 

 وضعف محتمل للمداخيل في املستقبل.
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إنه من املهم العمل على تعويض ما ضاع وفات من العملية التعليمية لتجنب كارثة على مستوى الجيل 

مله. وهنا من الضروري مراقبة فرص التعلم الضائعة للطالب لتحديد مدى الضرر الناجم عن عمليات بأك

إغالق املدارس. وزيادة على ذلك، يجب على املدارس الشروع في تعديل مناهجها وتطوير برامج تصحيحية. 

خالل فترة  وهناك فرصة لالعتماد على الدروس املستفادة من قصص نجاح وفشل مجموعة من املناهج

تفش ي الجائحة لتوظيف مناهج أكثر فعالية وإنصافا لسد الفجوات القائمة على مستوى التعلم في املسيرة 

 الدراسية لجميع الطالب.

 العمل وريادة األعمال

تعتبر الظروف السائدة في سوق العمل في عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير واعدة 

%( 37.4ب. بحيث أن معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة في الدول األعضاء في املنظمة )بالنسبة للشبا

نقطة مئوية بين معدالت  20.7. وهناك أيضا فارق 2022%( في 40.1منخفض باملقارنة مع املعدل العاملي )

جموعة من األسباب، %( من فئة الشباب في القوى العاملة. ونظرا مل47.5%( والذكور )26.8مشاركة اإلناث  )

%( 15.7سجلت معدالت بطالة الشباب في الدول األعضاء في املنظمة أيضا أعلى مستوياتها على اإلطالق )

. وباإلضافة إلى ذلك، فإن البطالة في صفوف الشباب مرتفعة 2022%( في 14.9باملقارنة مع املتوسط العاملي )

ر من الذكور(. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة معدالت عدم بشكل خاص بين اإلناث )بحوالي نقطتين مئويتين أكث

نشاط الشباب في جميع أنحاء العالم. ففي الدول األعضاء في منظمة اتعاون اإلسالمي، بلغ معدل عدم نشاط 

نقطة مئوية من النظير العاملي. كما أن معدل الشباب  2.7، وهو أعلى بنسبة 2022% عام 62.6الشباب 

% باملقارنة مع 27.7لة والتعليم والتدريب هو األعلى في الدول األعضاء في املنظمة حيث يبلغ خارج دائرة العما

%. ومجددا، كان هذا املعدل أعلى بكثير في صفوف اإلناث في الدول األعضاء في 23.3املتوسط العاملي البالغ 

 نقطة مئوية أكثر من الذكور(. 20.7املنظمة )حوالي 

، كانت نتائج سوق العمل بالنسبة للشباب في عدد من الدول األعضاء في 19-فيدوحتى قبل تفش ي جائحة كو 

منظمة التعاون اإلسالمي مثيرة للقلق كما يتضح من معدالت البطالة املرتفعة نسبيا ومعدالت املشاركة 

جبهات، املحدودة في القوى العاملة. وقد أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع االقتصادي لشباب املنظمة على عدة 

مثل ارتفاع معدل البطالة وتدهور توقعات سوق العمل ملنظمي املشاريع الشباب. ويرجع ذلك أساسا إلى 

تدابير االحتواء الصارمة التي تم اتخاذها وإلى تباطؤ األنشطة االقتصادية. وعالوة على ذلك، تأثرت نوايا 

ية في وجود حاالت عدم يقين عالية في منظمي املشاريع الشباب سلبا مما ثبطهم عن تحمل أي مخاطر إضاف

األسواق. وارتبط تزايد انتشار الخمول االقتصادي بين الشباب بزيادة نسبة الشباب خارج دائرة العمالة 

والتعليم والتدريب في عدد من الدول األعضاء في املنظمة خالل فترة الجائحة. كما حدت االضطرابات في 

اب في الدول األعضاء في املنظمة للمهارات الجديدة التي يتطلبها سوق قطاع التعليم من تعلم ماليين الشب

العمل. ومن أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الشباب، اتخذ عدد من الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي تدابير جسورة في مجال السياسة العامة. ومع ذلك، من الضروري اتخاذ تدابير إضافية 

على املشاركة  بأعدادهم املتزايدة تنظيما الستعادة ثقة منظمي املشاريع الشباب وتشجيع الشبابوأكثر 
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بنشاط في القوى العاملة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض الحوافز وخطط الحصص املخصصة لتحفيز 

مي على عملية تشغيل الشباب من شأنها أن تساعد العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال 

 التعافي من الجائحة.

 الصحة والرفاهية

في مجال الصحة، يعتبر الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أكثر عرضة للوفاة بسبب 

آالف حالة وفاة( ثم األمراض غير املعدية  209ألف حالة وفاة(، تليها اإلصابات ) 217.4األمراض املعدية )

. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص ألن عددا من األمراض املعدية يمكن الوقاية منها ألف حالة وفاة( 169.7)

أو يمكن عالجها بتدخالت طبية في الوقت املناسب. وعلى سبيل املثال، تشكل مسألة خصوبة املراهقات 

ملقارنة مع ( با19-15فتاة في سن  1.000والدة لكل  65,9شاغال مثيرا للقلق في الدول األعضاء في املنظمة )

دولة عضو في املنظمة نسبة مئوية أعلى من النساء املتزوجات  27والدة(، ولدى ما ال يقل عن  41,1العالم )

للشباب  النفسية%. وعالوة على ذلك، تتعرض الصحة 19,5باملقارنة مع املتوسط العاملي البالغ  18قبل سن 

-ن األحداث غير املسبوقة مثل جائحة كوفيدلتهديد خطير ليس فقط من الضغوط الروتينية ولكن أيضا م

وهو  2019عام  5.5. وقد بلغ إجمالي معدل انتحار الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 19

(. ومع ذلك، تعود غالبية الوفيات الناجمة عن اإلصابات املتعمدة في صفوف 7.7أقل من املتوسط العاملي )

مليون حالة وفاة(  29.3مليون حالة وفاة(، متبوعا بإيذاء النفس ) 44.1شخاص )الشباب إلى العنف بين األ

ومرافقها  النفسيةمليون حالة وفاة(. وفي ذات الوقت، ظل توافر موظفي الصحة  14.9ثم العنف الجماعي )

 محدودا للغاية في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

عندما يتعلق األمر بالشباب، فإن النتائج الصحية السلبية للجائحة تتركز بشكل كبير في فئة الصحة و 

للشباب  النفسية. وبشكل خاص، أثرت تدابير االحتواء واالضطرابات في الحياة اليومية على الصحة النفسية

ق املدارس وحظر التجول إلى زيادة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. على سبيل املثال، أدى إغال 

مستويات اإلحساس بالوحدة في صفوف الشباب. وإذا لم يتم معالجة هذه الحالة بشكل سليم، من شأن 

ماليين الشباب أن يستمروا في املعاناة من القلق والضغط الشديد الناجمين عن الجائحة في الدول األعضاء 

ن اتخاذ تدابير سريعة على مستوى السياسات لتحسين رفاه في املنظمة. ولذلك، فإن الحاجة تستدعي اآل 

الشباب واالستجابة الحتياجاتهم الناشئة جراء الجائحة. ويتطلب ذلك تحسين قدرات االستجابة الصحية 

 في الدول األعضاء وتطوير خدمات استشارية شاملة ومراكز رعاية تستهدف الجانب النفس ي للشباب.
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 املشاركة االجتماعية

. ووفقا ملؤشر تنمية 2010خفضت مستويات املشاركة االجتماعية للشباب على مستوى العالم منذ عام ان

%، 0.18، انخفضت مشاركة الشباب السياسية واملدنية على الصعيد العاملي بنسبة 2020الشباب لعام 

ائهم بنحو %، وانخفضت درجة التعبير عن آر 3.4وانخفض الوقت الذي يخصصونه للعمل التطوعي بنسبة 

%. وفي الوقت ذاته، زاد مستوى االعتراف بإدخال تحسينات على املجتمع املحلي في صفوف الشباب بأكثر 3

في جميع أنحاء العالم، تدهور مستوى  2020%، األمر الذي يشير إلى زيادة االهتمام بهذا املجال. وعام 10من 

دولة. بحيث أن املشاركة االجتماعية في  79 دولة وتحسن في 102مشاركة الشباب السياسية واملدنية في 

صفوف الشباب تعتبر أعلى في عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الواقعة في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى وأدنى في عدد من الدول األعضاء الواقعة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، فإن 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد من جديد فوائد املشاركة االجتماعية أمثلة محددة من الدول 

للشباب ليس فقط من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية ولكن أيضا من أجل إحقاق السلم واملساءلة 

 والتنمية البشرية.

ة االجتماعية للشباب في إلى تغييرات في العالقات االجتماعية التقليدية واملشارك 19-وأدت جائحة كوفيد

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وفي أماكن أخرى. وعلى وجه الخصوص، أجبرت تدابير احتواء 

تفش ي الفيروس الشباب على تطوير مهارات جديدة في إطار العالقات االجتماعية مثل زيادة اعتمادهم على 

يود املفروضة على السفر وحظر التجول إلى وقف اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي. كما أدت الق

التجمعات االجتماعية للشباب بما في ذلك فعاليات املجتمع املدني واالجتماعات وفعاليات إذكاء الوعي 

االجتماعية. وبالتالي، زادت كل هذه اآلثار الضارة من خطر اإلدمان على اإلنترنت وألعاب الفيديو ووسائل 

صفوف الشباب أثناء الجائحة. وفي هذا السياق، ينبغي للدول األعضاء في منظمة التواصل االجتماعي في 

التعاون اإلسالمي أن تتخذ تدابير لتشجيع املشاركة االجتماعية للشباب من خالل أنشطة العمل التطوعي 

على سبيل املثال. وبهذه الطريقة، يمكن لصناع السياسات توجيه طاقة ودينامية الشباب نحو تحسين 

جتمعاتهم. وعالوة على ذلك، ينبغي إيالء مزيد من االهتمام لبعض الفئات املحرومة، مثل الالجئين الشباب م

واملهاجرين، عند تطوير سياسات فعالة تعنى بالشباب من أجل وضع سياسات اجتماعية أكثر شموال بشأن 

 هذه الفئة.



 

2022وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  1  

 مقدمة – الفصل األول 
 

 مقدمة 
 

 

 

 

 24و  15مليون شاب تتراوح أعمارهم بين  350.8تعتبر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي موطنا لـ

%من إجمالي سكانها. ويتسم الشباب في الدول األعضاء بالدينامية واالبتكار واملثابرة، مما 18.5عاما يمثلون 

نظام يوفر الدعم املناسب، لن يصل الشباب يبشر بالتفاؤل إزاء إمكاناتهم الهائلة. ومع ذلك، فبدون وجود 

في الدول األعضاء في املنظمة إلى إمكاناتهم ولن يتمكنوا من املساهمة في التنمية املستدامة ملجتمعاتهم. 

وبالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من شأن بعض العوامل الحاسمة مثل التحصيل 

، واملشاركة االجتماعية أن تحدد مدى قدرة شبابها على النفسيةصحة العلمي، وفرص العمل، وخدمات ال

% من إجمالي 29تحقيق االستمرارية. ولهذا السبب تحتاج الدول األعضاء في املنظمة، التي تضم حوالي 

 الشباب في العالم، إلى تقييم سياساتها املتعلقة بتعليم الشباب وتوظيفهم وصحتهم ومشاركتهم االجتماعية.

بقدر السكان  19-هم من ذلك، على الرغم من أن الشباب لم يتحملوا العبء البدني لجائحة كوفيدواأل 

املسنين، فقد تأثروا بشدة بعواقبها االجتماعية واالقتصادية. ومع ارتفاع معدالت البطالة في صفوف 

وعة من ، ومحدودية فرص التفاعل االجتماعي، فرضت الجائحة مجمالنفسيةالشباب، وتدهور الصحة 

التحديات على الشباب. ويتطلب التعافي من الجائحة استيعاب صناع السياسات في الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي ملدى تأثيرها على الشباب وبالتالي تصميمهم لسياسات وبرامج عالجية تستهدف 

 احتياجات الشباب في املديين القصير والطويل.

وعلى هذا األساس يتناول التقرير بالدراسة وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

على  19-بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي يواجهونها، وبلورة فهم حول كيفية تأثير جائحة كوفيد

لية االنتعاش في فترة ما تنميتهم، وصياغة مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة املتصلة بعم

بعد الجائحة. وبصرف النظر عن هذه املقدمة، يتضمن الفصل الثاني أربعة أقسام في املجاالت التالية: 

التعليم وتنمية املهارات؛ العمالة وريادة األعمال؛ الصحة والرفاه واملشاركة االجتماعية. ويركز الفصل الثالث 

على الشباب وأفضل املمارسات التي استخدمتها الدول  19-ائحة كوفيدمن التقرير على اآلثار التي خلفتها ج
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األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لدعم الشباب أثناء الجائحة وإدماجهم في الجهود املبذولة للتعافي. 

وأخيرا، يقدم الفصل الرابع من التقرير مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات لكي ينظر فيها صناع 

 ياسات، مقدمة على الصعيد الوطني وعلى مستوى التعاون فيما بين بلدان املنظمة.الس
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يحلل هذا الفصل الوضع على مستوى تنمية الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

باستخدام نهج شامل يبحث في األدبيات وينظر في مجموعات البيانات اإلحصائية ذات الصلة. ويضم أربعة 

اون اإلسالمي بشأن الشباب: أقسام باملوازاة مع األولويات املحددة واملتناولة في استراتيجية منظمة التع

تطوير التعليم واملهارات، والعمالة وريادة األعمال، والصحة والرفاه، واملشاركة االجتماعية. وتم توظيف 

مجموعة من األرقام القياسية واملؤشرات إلجراء تقييم مقارن لوضع الشباب في الدول األعضاء في املنظمة 

ظمة والبلدان املتقدمة والعالم ككل. والهدف من ذلك هو تحديد والبلدان النامية غير األعضاء في املن

املجاالت التي تسترعي مزيدا من االهتمام من طرف صناع السياسات، وإطالعهم على التحديات التي يواجهها 

الشباب في الدول األعضاء، فضال عن توجيه جهودهم لتصميم سياسات جديدة وفعالة لتجاوز هذه 

 التحديات.

افية الشباب. ملح1.2  ة مختصرة عن ديمغر

و  1990% بين عامي 21سنوات( في جميع أنحاء العالم بنسبة  24-15زاد عدد الشباب )من الفئة العمرية 

مليار في  1.3مليار. وتفيد التوقعات أن هذا العدد سيزيد على الصعيد العاملي إلى  1,2مليار إلى  1من  2022

، ومن 1990د الشباب في البلدان املتقدمة النمو يتراجع باطراد منذ عام العقود الثالثة املقبلة. بيد أن عد

% )أو 14(. فالبلدان املتقدمة كانت موطنا لـ1.2املتوقع أن يستمر في االنخفاض في السنوات املقبلة )الشكل 

أو % فقط )10، شكلت موطنا لـ2022ولكن في عام  1990مليون( من إجمالي الشباب في العالم عام  139.4

، تتنبأ التوقعات بأن حصة إجمالي الشباب 2050مليون( من إجمالي الشباب في العالم. وبحلول عام  121.8

مليون(. وباملثل، على الرغم  114.4% )أو 9في العالم الذين يعيشون في البلدان املتقدمة ستنخفض أكثر إلى 

تضم أكبر نسبة من الشباب، فقد انخفضت  من أن البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

مليون(.  749.4% أو 61% إلى 66)من  2022حتى عام  1990نقاط مئوية من عام  5هذه الحصة بنسبة 
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، تتنبأ التوقعات بأن حصة إجمالي الشباب في العالم الذين يعيشون في البلدان النامية 2050وبحلول عام 

 مليون(. 752.4% )أو 60ي ستنخفض أكثر إلى غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

وفي املقابل، يسلك االتجاه السائد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عكس ذلك. ففي عام 

مليون( من إجمالي الشباب في العالم. وفي  200.8% )أو 20، كانت الدول األعضاء في املنظمة موطنا لـ1990

 471.5% )أو 31مليون( ومن املتوقع أن ترتفع أكثر إلى  350.8% )أو 29لى ، وصلت هذه الحصة إ2022عام 

% من إجمالي الشباب في العالم املقيمين حاليا في الدول األعضاء في 29. ومن أصل 2050مليون( بحلول عام 

 %( من اإلناث.48.8مليون )أو  171.3%( هم من الذكور و 51.1مليون )أو  179.5املنظمة، 

 2050-1990سنة( )%(،  24-15حصة الشباب من السكان )الفئة العمرية  :1.2الشكل  

 

. 2019املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التوقعات السكانية العاملية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة لعام 

’f ‘.تدل على قيم متوقعة 

ن األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فرصة سانحة. فارتفاع عدد تمثل النسبة املتزايدة للشباب في البلدا

قد يعني انخفاض االعتماد على املنافع «( الشباب بأعداد متزايدة»الشباب )الذي يشار إليه في الغالب باسم 

والخدمات العامة وتحسين اآلفاق االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية في املستقبل. ومع ذلك، فإن 

نات الشباب بأعدادهم املتزايدة تتوقف إلى حد كبير على وصولهم إلى البنية التحتية واملنافع الحيوية إمكا

 مثل التعليم والعمالة املنتجة والرعاية الصحية وما إلى ذلك.

 .  التعليم وتنمية املهارات2.2

 إملام الشباب بالقراءة والكتابة

وفقا للبيانات الحديثة املستمدة من قاعدة بيانات اليونسكو، يعتبر متوسط معدالت اإلملام بالقراءة 

والكتابة في صفوف الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أفضل نسبيا من معدالت إملام 
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الكتابة في صفوف الشباب في الدول الكبار بالقراءة والكتابة. ورغم ذلك، ظل متوسط معدل اإلملام بالقراءة و 

األعضاء في املنظمة أقل من معدل كل من البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، واملتوسط العاملي، 

(. ففي املتوسط، بلغت نسبة الشباب امللّمين بالقراءة والكتابة في الدول 2.2والبلدان املتقدمة )الشكل 

%( ومتوسط البلدان النامية غير األعضاء 91.3ل من املتوسط العاملي )%، وهي أق82.3األعضاء في املنظمة 

، ارتفع معدل (SESRIC & ICYF, 2020)نشر تقريرنا األخير %(. وعلى الجانب املشرق، منذ 94.1في املنظمة )

ضت نقطة مئوية. وباإلضافة إلى ذلك، انخف 2.5إملام الشباب بالقراءة والكتابة في مجموعة املنظمة بمقدار 

املسجلة  6.8نقطة مئوية، من  6.2%( إلى 81.6%( واإلناث )87.8فجوة اإلملام بالقراءة والكتابة بين الذكور )

 في السنوات السابقة.

 2020معدالت إملام الشباب بالقراءة والكتابة )%(،  :2.2الشكل 

 

يتم حساب املتوسطات املرجحة باستخدام أحدث  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

 .2020و  2012البيانات املتاحة بين عامي 

% في غالبية 90على مستوى فرادى البلدان، تتجاوز معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف الشباب 

نظمة معدالت دولة فقط من الدول األعضاء في امل 12الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسجلت 

دولة عضو معدالت اإلملام بالقراءة  25%. وسجلت 70اإلملام بالقراءة والكتابة في صفوف الشباب أقل من 

% على األقل. وكانت أوزبكستان البلد األفضل أداء في منظمة 95والكتابة في صفوف الشباب بلغت على 

كيا وطاجيكستان وكازاخستان، وجميعها %، تلتها أذربيجان وتر 100التعاون اإلسالمي، حيث بلغ معدلها 

(. وفي املقابل، شكلت تشاد، بمعدل 3.2% كمعدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة )الشكل 99.9سجلت 

%، الدولة العضو األقل أداء بتسجيلها أدنى معدل إملام الشباب بالقراءة والكتابة. تلتها النيجر 30.8

 %(.55.9( وأفغانستان )%53.9%( وغينيا )46.2%( ومالي )43.5)
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معدالت عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون : 3.2الشكل 

 2020اإلسالمي )%(، 

 

 .2020و  2012املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. آخر البيانات املتاحة لكل  بلد بين عامي 

في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ال يزال التفاوت مستمرا بين معدالت اإلملام و

حرز تقدم منذ التقرير األخير، 4.2بالقراءة والكتابة في صفوف الشباب من الذكور واإلناث )الشكل 
ُ
(. وقد أ

على مستوى اإلملام بالقراءة والكتابة. حيث نجح عدد كبير من البلدان في سد الفجوة القائمة بين الجنسين 

دولة  22ووفقا آلخر بيانات متاحة، يظهر أن التفاوت بين الجنسين هو لصالح الشباب من فئة اإلناث في 

عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي، مع وجود اختالف منعدم أو سلبي في معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة 

دولة من الدول األعضاء في  30ئة الشباب. غير أن هذا التفاوت إيجابي في فيما بين الذكور واإلناث من ف

املنظمة، مما يعني أن متوسط معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى الشباب من الذكور يتجاوز مثيله لدى 

اإلناث. وعلى املستوى القطري، لوحظ أكبر تفاوت في غينيا، حيث سجل معدل إملام الذكور من الشباب 

 .2020% عام 43.5% باملقارنة مع مثيله لدى اإلناث البالغ 69.6القراءة والكتابة ب

عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تعاني من  فجوة بين الجنسين على مستوى  :4.2الشكل 

 *2020اإلملام بالقراءة والكتابة، 

 

 

 

 

 

 

 

. 2020و  2012املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. آخر البيانات املتاحة لكل  بلد بين عامي 
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في مجال التعليم، يتجلى عدم املساواة بين الجنسين في عدم توافر الهياكل األساسية التعليمية واملواد 

ن نظم التعليم املنصفة بين الجنسين الشباب وتشجع والبرامج التدري ِّ
ّ
بية املراعية للمنظور الجنساني. وتمك

الضرورية  -مثل اإلدارة الذاتية، والتواصل، والتفاوض، والتفكير النقدي  -تنمية املهارات الحياتية الهامة 

املساواة بين الجنسين في مجال (. كما تشير الدراسات إلى أن .UNICEF, n.dلنجاح هذه الفئة من السكان )

(. ولذلك، من األهمية بمكان Doğan & Kirikkaleli, 2021التعليم ترتبط ارتباطا إيجابيا باالستدامة البيئية )

أال تقتصر الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على خفض عدد الشباب األميين؛ بل أيضا ضمان 

 ع.تكافؤ فرص الحصول على التعليم للجمي

 املشاركة في التعليم

ن التعليم العالي الطالب من اكتساب معلومات ومهارات متقدمة بعد املرحلة الثانوية مباشرة أو في 
ّ
يمك

مرحلة الحقة من الحياة. ويؤدي ارتفاع معدل االلتحاق بالتعليم العالي إلى قوة عاملة أكثر تدريبا بمهارات 

ة وامليزة التنافسية ألي بلد معين. ونظرا للطابع الطوعي الذي عالية تساهم بنشاط في التنمية االقتصادي

يتسم به التعليم العالي، فإن التغييرات في معدل االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي تعكس التقلبات في 

النسبة اإلجمالية  5.2توافره وقيمته، فضال عن العدد التقليدي للسكان في سن التعليم العالي. ويبين الشكل 

لتحاق بالتعليم العالي، وهو ما يمثل النسبة املئوية للسكان في سن الطالب امللتحقين بالتعليم العالي. لال

ووفقا ألحدث البيانات املتاحة، بلغت النسبة اإلجمالية لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي في الدول األعضاء 

سط البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة %، ومتو 41.7%، وهي أقل من املتوسط العاملي )30.9في املنظمة 

 %(.80.7%(، والبلدان املتقدمة )39.0)

 2020النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالتعليم العالي،  :5.2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحدث املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. يتم حساب املتوسطات املرجحة باستخدام 

 .2020و  2012البيانات املتاحة بين عامي 
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 املدرسين في التعليم العالي

ارتفع عدد املدرسين العاملين في مؤسسات التعليم العالي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

اليسار(.  ،6.2)الشكل  2020مليون في عام  1.6( إلى SESRIC & ICYF, 2020) 2018مليون املسجلة عام  1.5

% املسجلة 14.9وباإلضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة الطالب في التعليم العالي في الدول األعضاء في املنظمة من 

 .2020% في عام 16.1إلى  2018عام 

وتقيس نسبة الطالب إلى املدرسين عدد التالميذ امللتحقين باملدرسة باملقارنة مع عدد املدرسين العاملين في 

وعادة ما يشير ارتفاع نسبة الطالب إلى املدرسين إلى أن املؤسسة أو النظام املدرس ي يواجه  تلك املؤسسة.

مليون طالب  41.2، التحق 2020مجموعة من التحديات مثل املصادر املالية املحدودة والحوكمة. وفي عام 

دولة  38التعليم العالي في مليون طالب التحاقه ب 49دولة عضو في املنظمة، بينما سجل  43بالتعليم العالي في 

متقدمة. ومع ذلك، تبقى نسبة الطالب إلى املدرسين في التعليم العالي هي األعلى في الدول األعضاء في منظمة 

، اليمين(. وهذه النسبة أعلى بكثير من نظيرتها في البلدان 6.2)الشكل  25التعاون اإلسالمي بنسبة تبلغ 

(، مما يشير إلى ارتفاع نسبة األكاديميين 11( والبلدان املتقدمة )18النامية غير األعضاء في املنظمة )

واملدرسين في التعليم العالي. وتشير النسب املرتفعة املسجلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 إلى أن عدد املدرسين امللتحقين بقطاع التعليم غير كاف ملواكبة العدد املتزايد من الطالب.

عدد أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي )اليسار، باملاليين( ونسبة الطالب إلى املدرسين في  :6.2الشكل 

 2020مؤسسات التعليم العالي )اليمين(، 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. يتم حساب املتوسطات املرجحة باستخدام أحدث 

، البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة/ العدد= 43. بالنسبة للشكل على اليمين: املنظمة/العدد = 2020و  2012نات املتاحة بين عامي البيا

 .35، البلدان املتقدمة/العدد = 74

ويلزم زيادة عدد املدرسين في مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير في العديد من الدول األعضاء في منظمة 

( 10التعاون اإلسالمي من أجل مواكبة مجموعات البلدان األخرى والتنافس معها. فقد سجلت تركمانستان )

( أدنى نسب للمدرسين إلى الطالب 12( وقيرغيزستان )12( وبروناي دار السالم )12( وتونس )10وأذربيجان )
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طالبا في سوريا، و  58ريس ما يصل إلى في التعليم العالي. فيما تولى مدرس واحد في مرحلة التعليم العالي بتد

طالبا في السودان. وتعكس هذه النسب املرتفعة وجود نقص كبير في املدرسين  50طالبا في موريتانيا، و  55

 على مستوى الدراسة في التعليم العالي.

لى وبينما تحرز الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تقدما على مستوى خفض نسب املدرسين إ

الطالب، بشكل جماعي، ال تزال هناك حاجة إلى وضع سياسات من شأنها أن تساعد في خفض نسبة الطالب 

إلى املدرسين. ومن الصعب أو املستحيل على الشباب الحصول على تعليم وتحصيل دراس ي جيد على أي 

 مستوى إذا استمرت نسبة املدرسين إلى الطالب في االرتفاع.

 مجال التعليماإلنفاق الحكومي على 

تشكل املوارد التعليمية عنصرا حاسما من العناصر املكونة ملجال التعليم. ويعتمد إملام الشباب بالقراءة 

والكتابة وتمكينهم وتنميتهم اعتمادا كبيرا على جودة املوارد التعليمية املتاحة. ووفقا ألحدث البيانات، ُيظهر 

، كان متوسط 2020الب تباينات كبيرة بين البلدان والفئات. ففي اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي لكل ط

العاملي البالغ دوالر أمريكي( أقل بكثير من املتوسط  3.068اإلنفاق لكل طالب في الدول األعضاء في املنظمة )

املتوسط، (. والفجوة أكبر حينما تقارن بالبلدان املتقدمة. ففي 7.2$ بتعادل القوة الشرائية )الشكل 6.377

دوالر أمريكي بتعادل القوة الشرائية، ما يقرب أربعة أضعاف متوسط  13.101تنفق البلدان املتقدمة نحو 

منظمة التعاون اإلسالمي. والنعدام االستثمار في التعليم العالي مجموعة من اآلثار السلبية على تنمية 

بشري والقوى العاملة املاهرة املتاحة في هذه الشباب، األمر الذي من شأنه أن يؤثر على رصيد رأس املال ال

 االقتصادات. وهذا بدوره ينطوي أيضا على آثار سلبية على النمو االقتصادي وعلى التنمية.

اإلنفاق الحكومي لكل طالب في مجال التعليم العالي)الدوالر األمريكي حسب تعادل القوة  :7.2الشكل 

 2020الشرائية(، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حســـابات موظفي ســـيســـرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونســـكو لإلحصـــاء. يتم حســـاب املتوســـطات املرجحة باســـتخدام أحدث املصـــدر: 

، البلدان النامية غير األعضـــــــــــــاء في املنظمة/ 37. بالنســـــــــــــبة للشـــــــــــــكل على اليمين: املنظمة/العدد = 2020و  2012البيانات املتاحة بين عامي 

 .37ة/العدد = ، البلدان املتقدم68العدد= 
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وعلى مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، يختلف توزيع اإلنفاق الحكومي على التعليم حسب املستوى 

دوالر أمريكي حسب  3.068التعليمي. ففي املتوسط، تنفق الدول األعضاء في املنظمة أكثر على التعليم العالي )

دوالر أمريكي حسب تعادل القوة الشرائية( )الشكل  900تعادل القوة الشرائية( وأقل على التعليم االبتدائي )

(. وعلى املستوى القطري، تنفق بروناي دار السالم أكثر على التعليم لكل طالب على مستوى التعليم 8.2

دوالر أمريكي حسب تعادل  12.688دوالر أمريكي حسب تعادل القوة الشرائية(، تليها ُعمان ) 19.707العالي )

دوالر  7.340دوالر أمريكي حسب تعادل القوة الشرائية(، وماليزيا ) 11.035البحرين )القوة الشرائية(، و 

دوالر أمريكي حسب تعادل القوة الشرائية(.  5.655أمريكي حسب تعادل القوة الشرائية(، وبوركينا فاسو )

تعاون اإلسالمي. ومن املهم التأكيد على وجود تفاوت أيضا بين املناطق الفرعية للدول األعضاء في منظمة ال

فعلى سبيل املثال، تسجل الدول األعضاء في املنظمة الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في 

 املتوسط، معدالت أقل من اإلنفاق الحكومي على التعليم.

 توزيع اإلنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .8.2الشكل 

 2020)بالدوالر األمريكي حسب تعادل القوة الشرائية(، 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2020و  2012املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء. آخر البيانات املتاحة بين عامي 

 حركة الطالب من فئة الشباب

. 2019مليون طالب في الخارج عام  5.3من وفقا لقاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، درس ما يقرب 

. وإن الدول األعضاء 2015مليون في عام  4.3و  2010مليون املسجلة في عام  3.4وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 

في منظمة التعاون اإلسالمي تكتسب شعبية باعتبارها وجهات للتعليم العالي بفضل الحجم الكبير لإلنفاق 

قطاع التعليم، والتي أدت إلى ارتفاع جودة التعليم وساهمت في خلق فرص لكل من واإلصالحات املعتمدة في 

(. ورغم ذلك، ال تزال نسبة كبيرة من الشباب الذين يعيشون في SESRIC, 2019الطالب املحليين والدوليين )

السفر إلى الدول األعضاء في املنظمة يدرسون في الخارج. فالطالب من الدول األعضاء في املنظمة يفضلون 

 الخارج إلى البلدان ذات القطاعات التعليمية املتقدمة، مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأوروبا.

، ازداد باطراد عدد الطالب من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 9.2وكما هو موضح في الشكل 

. ووصل إلى مستوى قياس ي 2019و  2000عامي الذين يدرسون في الخارج للحصول على التعليم العالي بين 

. وتشمل العوامل األساسية التي تحفز زيادة عدد الطالب الذين يتابعون 2019مليون طالب عام  1.43بلغ 

900االبتدائي

1,557الثانوي 

3,068التعليم العالي
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دراستهم في الخارج من مجموعة املنظمة النمو االقتصادي، وارتفاع بطالة الشباب، وارتفاع معدل االلتحاق 

 باملدارس الثانوية.

حركة الطالب نحو الخارج ملتابعة الدراسة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  :9.2الشكل 

 2019-2000)باملاليين(، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

جميع الطالب الدوليين املتابعين  % من25.7، مثلت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 2000في عام 

. وارتفعت حصصهم 2010% في عام 24.5لدراستهم في الخارج، رغم أن هذا املعدل انخفض بعض الش يء إلى 

(. وقد زادت الدول النامية غير 10.2)الشكل  2019% في عام 27.0تدريجيا منذ ذلك الحين، لتصل إلى 

% املسجلة 36.4الذين يتابعون دراستهم في الخارج عامليا من  األعضاء في املنظمة حصتها من الطالب األجانب

. فيما انخفضت حصة البلدان املتقدمة بشكل كبير خالل نفس الفترة، 2019% في 52.6إلى  2000في عام 

 %.20.4% إلى 37.9من 

 2019-2000الحصة من حركة الطالب إلى الخارج ملتابعة الدراسة،  :10.2الشكل 

 

 موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.املصدر: حسابات 
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ألف( واململكة العربية السعودية  71.1ألف( ونيجيريا ) 74.8ألف( وسوريا ) 89.3ويعتبر كل من كازاخستان )

ألف( من بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي أرسلت معظم  63.6ألف( وتركمانستان ) 66.4)

% من الطالب 26(. وأرسلت هذه البلدان مجتمعة 11.2الطالب الذين يتابعون دراستهم في الخارج )الشكل 

الذين يتابعون دراستهم في الخارج من مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي. ولوحظت أكبر زيادة في عدد الطالب 

ألفا، تلتها  60سوريا بزيادة قدرها في  2019-2010الذين يتابعون دراستهم في الخارج من دول املنظمة خالل 

 ألفا(. 47ألفا(، ثم تركمنستان ) 50كازاخستان )

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى حصة من حركة الطالب نحوالخارج  :11.2الشكل 

 2019ملتابعة الدراسة )باآلالف(، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

رتبط حركة الطالب من فئة الشباب ارتباطا وثيقا بهجرة الشباب. وكالهما مرتبط بتنقل أشخاص من مكان ت

إلى آخر. وحتى في الوقت الحاضر، أصبح الخط الفاصل بين االثنين رفيعا جدا حيث تميل حركة الشباب إلى 

لى آخر، مثل نقص الفرص أو تشجيع الهجرة. وهناك عدد من األسباب التي تجعل الناس ينتقلون من مكان إ

عدم املساواة أو املخاكر املهددة لرفاهيتهم. وكل هذه األشياء يمكن أن تؤدي إلى رغبة قوية جدا للشباب في 

 (.Cairns, 2021التنقل والبحث عن طرق جديدة أو على األقل مختلفة للتعلم والتدريب والعمل )

آن واحد. وفي هذا الصدد، يجب أن يكون نموذج الهجرة وال بد من وضع نموذج ُيدمج التنقل والهجرة في 

قادرا على التعامل مع أمور جديدة مثل العدد املتزايد من الطالب الذين يتنقلون، وحاجة العديد من الشباب 

إلى البحث عن وظائف في بلدان أخرى. ففي العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تم تواتر 

الشباب عبر األجيال بسبب الثقافة التاريخية للهجرة. على سبيل املثال، في الدول األعضاء فكرة حركة 

الواقعة في آسيا الوسطى، تتميز املجتمعات بثقافة تاريخية للهجرة إلى روسيا وإلى البلدان األوروبية. وقد 

أوساطهم الخاصة  أصبحت الهجرة اآلن قاعدة، بحيث يشارك الناس خططهم للتنقل مع بعضهم البعض في

(Zwick, 2021.) 
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 . العمل وريادة األعمال3.2

 مشاركة الشباب في القوى العاملة

تدل املشاركة في القوى العاملة على مستوى إدماج الشباب في سوق العمل، الذي يعتبر أمرا أساسيا 

صادية ملجتمعاتهم ليستطيعوا كسب الدخل، والعيش حياة مثمرة، واملساهمة في التنمية االجتماعية واالقت

( LFPRاملحلية. ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية، عرف معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة )

اتجاها متباينا طوال العقد املاض ي، وكان املعدل يتوافق بشدة مع حاالت االنكماش  والركود واألزمات 

قبل  2019% عام 41.2ي القوى العاملة العاملي االقتصادية. على سبيل املثال، بلغ معدل مشاركة الشباب ف

(. وقد تعافى منذ ذلك الحين بعض 12.2)الشكل  2020% عام 38.6وانخفض إلى  19-بدء جائحة كوفيد

. وباملثل، تم قياس معدل مشاركة 2022% في عام 40.1و  2021% في عام 39.7الش يء، حيث وصل إلى 

، وانخفض إلى 2019% في عام 37.9التعاون اإلسالمي بنسبة  الشباب في القوى العاملة في مجموعة منظمة

 .2022% في عام 37.4% قبل أن يصل إلى 37.1وارتفع إلى  2021. ثم بدأ في التعافي في عام 2020% في عام 36

 2022-2010معدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة )%(،  :12.2الشكل 

التقديرات املنمذجة لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية والتوقعات السكانية املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على 

 .2019العاملية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة لعام 

في العقد املاض ي، عرف معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

باطراد مستويات أقل  من املتوسط في البلدان املتقدمة والبلدان النامية غير األعضاء في املنظمة.  اإلسالمي

وإن معدالت مشاركة اإلناث والذكور من فئة الشباب تتأثر بالعوامل املؤسسية مثل العادات واألفضليات 

الخبرة(؛ والعوامل  /)كتنقل الشباب، وقيمة عمل اإلناث من فئة الشباب، والتمييز على أساس السن

االقتصادية )مثل مقارنة صافي األرباح بفوائد العمل غير املدفوع األجر(؛ والعوامل االجتماعية واملؤسسية 

(. وعالوة على SESRIC, 2020)مثل العمر ونوع الجنس واملهارات املخولة للحصول على فرص عمل الئقة( )

يدخلون في قطاعات أقل تنظيما نسبيا مثل قطاعات  ذلك، عندما يشارك الشباب في القوى العاملة، قد

 الزراعة أو الخدمات في بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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سنة، بمعدالت مشاركة أقل  24و  15وتتميز الفتيات والشباب من فئة اإلناث، الالئي تتراوح أعمارهن بين 

عدل مشاركة الفتيان والشبان في نفس الفئة العمرية. ففي بكثير في القوى العاملة في العالم باملقارنة مع م

%، بينما بلغ نفس 54.2، على سبيل املثال، بلغ معدل مشاركة الشباب الذكور في القوى العاملة 2010عام 

، انخفض معدل مشاركة الشباب اإلناث 2022(. وباملثل، في عام 13.2% )الشكل 37.5املعدل للشباب اإلناث 

نقطة مئوية عن الشباب الذكور. ويكون هذا التفاوت بين الجنسين أكثر  15.4ملة بمقدار في القوى العا

وضوحا في حالة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي يقل فيها معدل مشاركة الشباب اإلناث في 

أحد العوامل نقطة مئوية عن معدل الشباب الذكور في نفس السنة. ويتمثل  20.7القوى العاملة بنسبة 

الرئيسية التي تثني النساء عن املشاركة في القوى العاملة في الفجوة القائمة بين الجنسين غلى مستوى األجور. 

وهناك عدد من العوامل املترابطة التي توسع فجوة األجور بين الجنسين مثل العمل بدوام جزئي، والعمل غير 

املنهي، واألعراف االجتماعية، والتحيزات الضمنية، والتمييز، املدفوع األجر، ومسؤوليات الرعاية، والتمييز 

 (.SESRIC, 2020ومؤسسات سوق العمل الضعيفة )

 2022مقابل  2010معدالت مشاركة الشباب في القوى العاملة حسب نوع الجنس )%(،  :13.2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية والتوقعات السكانية  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة لقاعدة

 .2019العاملية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة لعام 

 البطالة في صفوف الشباب

 يمكن للبطالة في صفوف الشباب أن تؤثر تأثيرا سلبيا على جودة الحياة واملسار اإلنمائي للفرد في هذه الفئة.

كما تشكل تحديا أمام التنمية االقتصادية بسبب أثرها السلبي على إنتاجية سوق العمل واإلنفاق الحكومي 

إلى  2010% املسجلة عام 13.1والخدمات العامة. وقد زادت بطالة الشباب، في جميع أنحاء العالم، من 

 (.14.2)الشكل  2022% في عام 14.9

% في الدول األعضاء 14.1% و13.5طالة الشباب في العالم يبلغ ، كان معدل ب19-قبل تفش ي جائحة كوفيد

إلى زيادة معدل بطالة الشباب في جميع أنحاء  19-. وأدت جائحة كوفيد2019في منظمة التعاون اإلسالمي في 
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% في الدول األعضاء 15.4% في العالم و 15.2، بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 2020العالم. ففي عام 

ظمة. وفي غضون عامين منذ بدء الجائحة، ظلت معدالت البطالة في صفوف الشباب متغيرة في جميع في املن

% وانخفض إلى 15.6، على سبيل املثال، بلغ املعدل العاملي لبطالة الشباب 2021أنحاء العالم. ففي عام 

 2021بطالة الشباب عام . وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ارتفع معدل 2022% في عام 14.9

 .2022% في عام 15.7% لكنه انخفض منذ ذلك الحين بشكل تدريجي إلى 15.8ليصل إلى 

% في 14.2(، وارتفع إلى 2019% قبل الجائحة )10.4وباملثل، بلغ معدل بطالة الشباب في البلدان املتقدمة 

. وفي البلدان النامية غير 2022م % في عا10.4و  2021% في عام 11.7، وانخفض بشكل كبير إلى 2021عام 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، كان وقع الجائحة على بطالة الشباب أكثر حدة، إذ كان معدل بطالة 

، كان متوسط هذا املعدل مرتفعا بشكل 2021و  2020. وفي عامي 2019% عام 13.9الشباب فيها يبلغ 

، بلغ معدل بطالة الشباب في 2022والي. ومع ذلك، في عام % على الت16.2% و 15.3ملحوظ ُمسجال قيمتي 

%، وهو أقل من نظيره في الدول األعضاء في 15.5البلدان النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 املنظمة.

 2022-2010معدالت البطالة في صفوف الشباب )%(،  :14.2الشكل 

 التقديرات املنمذجة لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية.املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على 

ومن شأن عدة عوامل أن تفسر ارتفاع معدالت البطالة في صفوف الشباب في الدول األعضاء في منظمة 

(. أوال، تعتبر فئة الشباب أكثر ضعفا من فئة البالغين في األوقات SESRIC, 2020التعاون اإلسالمي )

دية غير املواتية. وثانيا، قد تواجه هذه الفئة صعوبة في العثور على عمل بسبب نقص في املعلومات االقتصا

حول سوق العمل وفي تجربة البحث عن عمل. وأخيرا، تميل الحصة الكبيرة التي يمثلها االقتصاد غير الرسمي 

ي االقتصاد الرسمي. وقد تكون في بعض الدول األعضاء في املنظمة إلى تقليل فرص العمل املتاحة للشباب ف

هناك عوامل أخرى مرتبطة بالتحيز ضد الشباب، واملعايير االجتماعية والثقافية، وانعدام الخبرة األولية 

 وعدم توافق املهارات في سوق العمل وغيرها.

ف وعالوة على ذلك، تبين البيانات املصنفة حسب نوع الجنس عن بطالة الشباب أن معدل البطالة في صفو 

نقطة مئوية في  2.3اإلناث منهم في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد ارتفع في املتوسط بمقدار 
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نقاط مئوية في الفترة نفسها  3.3، في حين ارتفعت معدالت الذكور بمقدار 2022و  2010الفترة ما بين عامي 

% املسجلة عام 13.3لشباب الذكور أيضا من (. وعلى الصعيد العاملي، ارتفعت معدالت بطالة ا15.2)الشكل 

% عام 14.5إلى  2010% املسجلة عام 12.9وارتفعت معدالت بطالة اإلناث من  2022% عام 15.2إلى  2010

، كانت معدالت بطالة الشباب اإلناث أعلى عموما في جميع أنحاء العالم 19-. وقبل تفش ي جائحة كوفيد2022

تعاون اإلسالمي. ولكن الجائحة أدت إلى زيادة معدالت بطالة الشباب لكال وفي الدول األعضاء في منظمة ال

 الجنسين.

 2022مقابل  2010معدالت البطالة في صفوف الشباب حسب الجنس )%(،  :15.2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولية. املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل

 عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب

يشير معدل عدم النشاط االقتصادي في صفوف الشباب إلى نسبة األفراد من فئة الشباب الذين ليسوا 

نشطين في سوق العمل )إما بمزاولة عمل ما أو البحث عنه(. وهذا املعدل يحدو اتجاها متصاعدا في جميع 

%، الذي وصل 53.9، بلغ املعدل العاملي لعدم نشاط الشباب 2010ففي عام . 2010أنحاء العالم منذ عام 

( وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بلغ هذا املعدل قبل 16.2)الشكل  2022% في 59.9إلى 

% عام 62.9وانخفض مرة أخرى إلى  2020% خالل الجائحة عام 64(، وارتفع إلى 2019% )62.1الجائحة 

. وباملثل، في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، بلغ معدل عدم نشاط 2022% عام 62.6 و 2021

% 59.9و  2021% عام 60.3وانخفض إلى  2020% عام 61.4%، وارتفع إلى 58.3نسبة  2019الشباب عام 

%، ثم انخفض 54.1%، وارتفع إلى 52.5. أما في البلدان املتقدمة، فقد بلغ املعدل قبل الجائحة 2022عام 

 .2022و  2021% في عامي 52.5منذ ذلك الحين إلى 
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 2022-2010معدل عدم النشاط في صفوف الشباب )%(،  :16.2الشكل 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية.

التعاون اإلسالمي، سجلت أدنى معدالت لعدم نشاط الشباب في كل من وعلى املستوى القطري في منظمة 

(. 17.2%( )الشكل 45%(، والكاميرون )40.7%(، ومالي )38.3%(، وموزمبيق )36.8%(، والنيجر )30.9قطر )

%( والغابون 83.8%( وليبيا )84%( والصومال )86.3%( وجزر القمر )86.9وباملقابل سجلت كل من جيبوتي )

أعلى املعدالت. ومن الواضح أن املعدالت املرتفعة لعدم نشاط الشباب تثير قلق البلدان التي  %(83.2)

تقوض مسار تنميتها. وفي هذا الصدد، تحتاج الدول األعضاء في منظمة التعاون  اإلسالمي، بشكل جماعي، 

و املعايير الثقافية إلى وضع سياسات ملعالجة عدم نشاط الشباب سواء كان ذلك بسبب طول فترة الدراسة أ

 أو عدم رغبة الشباب في املشاركة في سوق العمل.

 2022معدل عدم نشاط الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )%(،  :17.2الشكل 

 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية.
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 الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب

كر بإيجاز في األقسام السابقة، قد ال يشارك الشباب في سوق العمل أو يكونوا نشطين 
ُ
على غرار ما ذ

اقتصاديا بسبب انخراطهم في أنشطة التعليم أو التدريب املنهي لفترات طويلة. وعموما، يميل الشباب إلى 

وتحسين مهاراتهم عندما تضيق آفاق الشغل في مجملها. ومع ذلك، فإن فئة تخصيص فترة أطول للتعليم 

الشباب التي تثير قلقا خاصا هي تلك التي تكون خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. فالشباب خارج دائرة 

ن ( يكونون محرومون بشكل خاص ألنهم غير قادرين على االستفادة مNEETالعمالة والتعليم والتدريب )

 فرص العمل والتعليم والتدريب.

على مدى العقد املاض ي، اتبعت معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب نمطا مستقرا حتى 

، انخفضت هذه 2019و  2010، وبعد ذلك ارتفعت على مستوى العالم. فبين عامي 19-تفش ي جائحة كوفيد

نقاط مئوية في البلدان  3عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و نقطة مئوية في الدول األ  1.7املعدالت بنسبة 

نقطة مئوية  0.4(. وفي املقابل، زادت بنسبة 18.2نقطة مئوية على مستوى العالم )الشكل  0.3املتقدمة، و 

و  2019. ولكن في الفترة املمتدة ما بين 2019حتى  2010في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة من 

نقطة مئوية على الصعيد  1.5، زادت معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب بنسبة 2020

نقطة مئوية في البلدان  1.5نقطة مئوية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و  1.4العاملي، و 

 ة.النامية غير األعضاء في املنظمة، و نقطتين مئويتين في البلدان املتقدم

 2020-2010معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب )%(،  :18.2الشكل 

ملية إلدارة املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة لقاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية والتوقعات السكانية العا

 .2019املتحدة لعام الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم 

ظهر البيانات املصنفة حسب الجنس لعام 
ُ
أن معدالت الشباب خارج دائرة  2020مقابل بيانات عام  2010ت

العمالة والتعليم والتدريب كانت أقل باطراد بالنسبة للفتيان والشباب الذكور باملقارنة مع الفتيات والشباب 

ت الفجوة العاملية بين الجنسين على مستوى معدالت الشباب ، على سبيل املثال، بلغ2010اإلناث. ففي عام 

% 15.8%، وانخفضت هذه الفجوة انخفاضا طفيفا لتصل إلى 18.9خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 
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(. وباملثل، بلغ الفرق بين معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب 19.2)الشكل  2020عام 

% 20.7و  2010% املسجلة عام 24.6ذكور في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من اإلناث وال

 .2020عام 

مقابل  2010معدالت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب حسب الجنس )%(،  :19.2الشكل 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية والتوقعات السكانية املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقديرات املنمذجة لقاعدة 

 .2019العاملية إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة لعام 

 ريادة األعمال في صفوف الشباب

من شأن أنشطة تنظيم املشاريع أن تصبح مصدرا للدخل بالنسبة للشباب الذين يتمتعون بفرص عمل 

القطاع الرسمي، مع زيادة إمكاناتهم ومهاراتهم االجتماعية واالقتصادية إلى أقص ى حد ممكن. محدودة في 

ولكن رواد األعمال الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يواجهون عددا من التحديات. 

تجارية، وإمكانية بحيث أنهم كثيرا ما يكون لديهم فرصا أقل للوصول إلى رأس املال وشبكات األعمال ال

محدودة للوصول إلى الهياكل األساسية، ومعرفة محدودة بالقوانين املتعلقة بتنظيم املشاريع. وفي البلدان 

النامية، من شأن سهولة ممارسة األعمال التجارية أن تعزز رغبة الشباب ونشاطهم في مجال تنظيم املشاريع. 

تابع للبنك الدولي، يتضح أن القوانين التي تؤثر بشكل مباشر ومع ذلك، وفقا ملؤشر سهولة ممارسة األعمال ال

على االعمال التجارية في عشرة مجاالت )من التجارة حتى الكهرباء( هي األضعف في الدول األعضاء في منظمة 

. وباملقارنة مع 2019عام  57.4التعاون اإلسالمي، حيث بلغ متوسط درجة سهولة ممارسة األعمال التجارية 

األعضاء في املنظمة، كان متوسط درجة سهولة ممارسة األعمال التجارية أعلى نسبيا في البلدان  الدول 

 ، اليسار(.20.2( )الشكل 78( وأعلى بكثير في البلدان املتقدمة )60,6النامية غير األعضاء في املنظمة )

الدول األعضاء في من % 80في  50وفي الوقت ذاته، كانت درجة سهولة ممارسة األعمال التجارية أعلى من 

املندرجة في تقرير هذا املؤشر، حيث استأثرت كل من اإلمارات العربية املتحدة  56منظمة التعاون اإلسالمي الـ
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، اليمين(. ومن أصل الدول األعضاء 20.2( على أعلى درجتين في منطقة املنظمة )الشكل 81.5( وماليزيا )80.8)

( واليمن 20. ويحتاج صناع السياسات في كل من الصومال )50أقل من دولة فقط درجات  17، سجلت 56الـ

إلى  -التي حصلت على أدنى درجات على هذا املؤشر في منطقة املنظمة  -( 36.9( وتشاد )32.7( وليبيا )31.8)

ضمان تسهيل القوانين املتعلقة بمباشرة أو ممارسة األعمال التجارية لفتح أسواق جديدة أمام الشباب 

 م الجهود التي يبذلها رواد األعمال الشباب.ودع

درجات مؤشر سهولة ممارسة األعمال التجارية )اليسار( وتوزيع الدول األعضاء في منظمة  :20.2الشكل 

 2019التعاون اإلسالمي من خالل درجة مؤشر سهولة ممارسة األعمال التجارية )اليمين(، 

 

، حيث يشير الصفر إلى 100-0مؤشرات التنمية العاملية، البنك الدولي. تتراوح الدرجات من املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى 

 إلى أعلى أداء. 100أدنى أداء و 

 . الصحة والرفاه4.2

 العمر املتوقع وأسباب الوفيات

يدل متوسط العمر املتوقع عند الوالدة على الحالة الصحية العامة لألشخاص في بلد معين، وإلى حد ما، 

على جودة خدمات الرعاية الصحية املتاحة لهم. ويتأثر متوسط العمر املتوقع بشكل عام بعوامل مثل الفقر 

وسوء التغذية والصراعات ومحدودية الوصول إلى املياه والصرف الصحي وخدمات النظافة، ونقص خدمات 

ن العوامل التي تؤثر على الرعاية الصحية الحيوية مثل تغطية برامج التحصين. وبالنسبة للشباب، من شأ

متوسط العمر املتوقع أن تحدد قدرتهم على العيش حياة مرضية وناجحة، والحصول على وظائف مزدهرة 

 وتكوين أسر.

 2019و  2006لحسن الحظ، ارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة في جميع أنحاء العالم بين عامي 

. وفي عام 2006سنة عام  69.3توسط العمر املتوقع عند الوالدة (. فعلى الصعيد العاملي، بلغ م21.2)الشكل 

عاما. وباملثل، في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ارتفع متوسط  72.7، كان هذا املتوسط 2019
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 4.4سنوات، وفي البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة زاد بمقدار  4.3العمر املتوقع عند الوالدة بمقدار 

. ومع ذلك، استمرت الدول 2019و  2006سنة بين عامي  2.7سنوات، وفي البلدان املتقدمة زاد بمقدار 

 .  2019األعضاء في املنظمة، في املتوسط، في تسجيل أدنى متوسط عمر متوقع عند الوالدة في العالم في عام 

 2019مقابل  2006العمر املتوقع عند الوالدة )السنوات(،  :21.2الشكل 

 

 

 

 

 
 

 
 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك استنادا إلى مؤشرات التنمية العاملية، البنك الدولي.

 

يمكن لتحليل األسباب الرئيسية للوفاة في صفوف الشباب أن يفسر جزئيا سبب االنخفاض النسبي ملتوسط 

، 22.2هو مبين في الشكل العمر املتوقع عند الوالدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وكما 

. بحيث 2020سنة( في اإلصابات عام  29-15تمثل السبب الرئيس ي لوفاة الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 

(. وأعقب ذلك 22.2)الشكل  2020ألف شاب على مستوى العالم جراء هذا السبب في عام  792.1توفي حوالي 

ا في ذلك الحاالت النفاسية واملتعلقة بفترة ما قبل الوالدة ألف شاب توفوا بسبب األمراض املعدية )بم 609.5

ألف شاب توفوا بسبب أمراض غير معدية. كما أن اإلصابات هي السبب الرئيس ي  520.2وبالتغذية( و 

للوفيات في صفوف الشباب في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة. وخارج نطاق 

ية، كان السبب الرئيس ي لوفيات الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هو االتجاهات العامل

ألف( )الشكل  169.7آالف(، ثم األمراض غير املعدية ) 209ألف(، تلتها اإلصابات ) 217.4األمراض املعدية )

نفاسية واملتعلقة بفترة (. وهذا أمر مثير للقلق بوجه خاص ألن عددا من األمراض/ الحاالت املعدية وال22.2

ما قبل الوالدة وبالتغذية يمكن الوقاية منها ويمكن التخفيف من حدتها بتدخالت حينية مثل الكشف املبكر 

 والرعاية العالجية السليمة )بما في ذلك العالج والتحصين والتلقيح وما إلى ذلك(.

64.7 67.6
78.8

69.3

69.0 72.0

81.5
72.7

املنظمة البلدان النامية غير األعضاء البلدان املتقدمة العالم

2006 2019



 وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 2022وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  22

عاما  29و  15تراوح أعمارهم بين األسباب الرئيسية للوفاة في صفوف السكان الذين ت :22.2الشكل 

 2020)باآلالف(، 

 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية بشأن الوفيات

 الصحة والخدمات النفسية

قد يكون للصحة النفسية للشباب تأثيرا حاسما على نتائجهم التنموية، وجودة حياتهم، وحتى على اندماجهم 

(. إذ من شأن حاالت الصحة النفسية أن تؤثر على ثقة الفرد UN, 2014االجتماعي واالقتصادي في املجتمع )

الشاب بنفسه، واحترامه لذاته، وقدرته على تكوين عالقات صحية، ومشاركته االجتماعية، وكذلك إمكاناته 

 15شاب )تتراوح أعمارهم بين مليون  86.2، قدرت اليونيسف أن ما يقرب من 2019االقتصادية. ففي عام 

عاما( يعانون من اضطرابات نفسية، بما في ذلك القلق واضطرابات االكتئاب، واضطرابات سلوكية،  19و 

واضطراب نقص االنتباه/فرط النشاط، واإلعاقة الذهنية التنموية مجهولة السبب، واضطرابات أخرى. ومع 

صحة النفسية للشباب، نقص حاد في مرافق وسياسات ذلك، تظهر البيانات على املستوى الوطني حول ال

وبرامج هذه األخيرة والخاصة بالشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومن الصعب للغاية 

تحديد مدى كفاية خدمات الصحة النفسية ووضعها العام فيما يتعلق بالشباب في الدول األعضاء في 

 قيدي.املنظمة بسبب هذا العامل الت

% من 90ومع ذلك، ترتبط االضطرابات النفسية ارتباطا وثيقا باالنتحار الذي تتوفر بيانات عنه. فحوالي 

(. وباإلضافة إلى ذلك، وفقا Bilsen, 2018األشخاص املنتحرون عانوا من اضطراب نفس ي واحد على األقل )

ل مثل الصراع أو الكوارث أو العنف أو ملنظمة الصحة العاملية، غالبا ما ينجم السلوك االنتحاري عن عوام

سوء املعاملة أو فقدان الشعور باالنتماء. كما أن معدالت االنتحار أعلى بين الشباب املعرضون للخطر مثل 

 املهاجرين والالجئين واألقليات.

عالم ، بلغ إجمالي معدل االنتحار في صفوف الشباب في ال2019ووفقا لبيانات منظمة الصحة العاملية لعام 

شاب ماتوا منتحرين. وكان إجمالي معدل  100.000أشخاص لكل  7.7، مما يعني أن كل 2019عام  7.7

(، تلتها البلدان النامية غير األعضاء 10.1األعلى في البلدان املتقدمة ) 2019االنتحار في صفوف الشباب عام 
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(. ومن الصعب تحديد ما 23.2( )الشكل 5.5( والدول األعضاء في املنظمة )8.4في منظمة التعاون اإلسالمي )

 إذا كان املعدل األقل يرجع إلى وجود دعم ومرافق الصحة النفسية أو نقص البيانات بشأن هذا املوضوع.  

 2019املعدالت اإلجمالية لالنتحار في صفوف الشباب،  :23.2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية.املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على املرصد الصحي 

شاب( بسبب االنتحار في غيانا وكازاخستان  100.000شبان )لكل  10على املستوى القطري، توفي أكثر من 

، اليمين(. وفي املقابل، سجلت املعدالت 24.2)الشكل  2019وسورينام وأوزبكستان وباكستان وموزمبيق عام 

، 24.2اب في كل من بروناي دار السالم واألردن وموريتانيا ونيجيريا )الشكل اإلجمالية األدنى النتحار الشب

اليسار(. وإن تبني سياسات وبرامج، وحمالت توعية، وخدمات دعم مناسبة تعنى بالصحة النفسية من شأنه 

 تقليل حاالت االنتحار في صفوف الشباب في عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى وأدنى معدالت إجمالية لالنتحار في  :24.2شكل ال
 2019صفوف الشباب، 

 .ي التابع ملنظمة الصحة العامليةاملصدر: املرصد الصحي العامل
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في ذلك على غرار حاالت االنتحار، يمكن أن تظهر االضطرابات النفسية أيضا في شكل إصابات متعمدة بما 

، توفي 2020إيذاء النفس والعنف بين األشخاص والعنف الجماعي. ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، في عام 

عاما( على مستوى العالم  بسبب إصابات متعمدة، وتوفي  29و  15مليون شاب )تتراوح أعمارهم بين  353.2

 19.3بب العنف بين األشخاص، و مليون حالة وفاة بس 176.2مليون منهم بسبب إيذاء النفس، و  157.7

مليون حالة وفاة بسبب العنف الجماعي والتدخل القانوني. وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 29.3مليون حالة وفاة(، تاله إيذاء النفس ) 44.1كان السبب الرئيس ي للوفيات هو العنف بين األشخاص )

 (.25.2مليون حالة وفاة( )الشكل  14.9مليون حالة وفاة( ثم العنف الجماعي )

عاما  29و  15توزيع الوفيات بسبب اإلصابات املتعمدة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  :25.2الشكل 

 2020)ماليين الوفيات(، 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية بشأن الوفيات

نظر عن ارتفاع املعدالت اإلجمالية لالنتحار في صفوف الشباب والوفيات الناجمة عن ومع ذلك، بغض ال

أن الدول األعضاء  2017اإلصابات املتعمدة، تكشف البيانات املتعلقة بموظفي قطاع الصحة النفسية لعام 

ة عندما يتعلق في منظمة التعاون اإلسالمي تتخلف عن البلدان النامية غير األعضاء فيها والبلدان املتقدم

األمر بتوافر األطباء النفسيين وعلماء النفس واملمرضات واألخصائيين االجتماعيين العاملين في قطاع 

(. وتبين مقارنة أجريت بين البلدان النامية األعضاء في املنظمة وغير األعضاء 26.2الصحة النفسية )الشكل 

 602,8طبيب نفس ي أقل، و  247,7نسمة،  100.000فيها أنه كان لدى الدول األعضاء في املنظمة لكل 

أخصائي اجتماعي أقل في قطاع الصحة  233,3عامل تمريض أقل، و  333,2أخصائي علم نفس أقل، و 

 النفسية. وكان هذا التفاوت أكثر حدة باملقارنة مع البلدان املتقدمة.  
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 2017شخص(،  100.000العاملون في قطاع الصحة النفسية )لكل  :26.2الشكل 

 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على املرصد الصحي العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية. البيانات مأخوذة من آخر سنة متاحة بين 

 .2017و  2013عامي 

لصحة النفسية، كان لدى الدول األعضاء على غرار أوجه القصور القائمة على مستوى العاملين في قطاع ا

 100.000في منظمة التعاون اإلسالمي أيضا عددا قليال جدا مثيرا للقلق من مرافق الصحة النفسية لكل 

أقل من وحدات  23,6أقل من املستشفيات النفسية، و  12,1. وفي املتوسط، كان لديها 2017شخص عام 

أقل من مرافق العيادات الخارجية للصحة النفسية، و  188الصحة النفسية في املستشفيات العامة، و 

شخص باملقارنة مع البلدان النامية  100.000أقل من مرافق العالج النهارية للصحة النفسية لكل  121,9

 (.27.2غير األعضاء في املنظمة )الشكل 

 2017شخص(،  100.000مرافق الصحة النفسية )لكل  :27.2الشكل 

موظفي سيسرك بناء على املرصد الصحي العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية. البيانات الخاصة بمستشفيات األمراض املصدر: حسابات 

النفسية ووحدات الصحة النفسية في املستشفيات العامة ومرافق العيادات الخارجية للصحة النفسبة مأخوذة من آخر عام متاح بين 

 .2017و  2015النهارية للصحة النفسية من آخر عام متاح بين ، وبيانات مرافق العالج 2017و  2013
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 التعاطي املفرط للمخدرات واإلدمان عليها

كثيرا ما يتعاطى الشباب للمخدرات بشكل مفرط ويدمن عليها بسبب الضغوط النفسية والبدنية، والفقر، 

لدين أو إساءة معاملتهما، ونقص والعزلة االجتماعية، واإلقصاء والتهميش، والصراع بين األسر، وإهمال الوا

الدعم االجتماعي. ويكون أفراد األسرة من فئة املراهقين والشباب أكثر عرضة لتعاطي املخدرات بسبب 

قابليتهم للتأثر باألفعال واألشخاص وضعفهم أمام العوامل التي تزيد من تفاقم األمور. على سبيل املثال، من 

ي، وضعف مستوى الوعي بالعواقب طويلة املدى لإلدمان، وعدم تدخل شأن عوامل مثل تأثير األقران السلب

الوالدين أن تجبر الشباب في كثير من األحيان على اللجوء إلى تعاطي املخدرات. وفي غالبية الحاالت، يزيد 

 االتكال على املخدرات واإلدمان من احتمالية تعرض الشباب للبطالة، وامليل اإلجرامي، واألمراض البدنية،

 والعالقات االجتماعية املختلة، وامليول االنتحارية، واألمراض النفسية، وانخفاض متوسط العمر املتوقع.

وهناك ثالثة أنواع شائعة من االتكال على املخدرات واإلدمان منتشرة حاليا في صفوف الشباب في جميع 

اإلدمان على اإلنترنت. فعلى الصعيد  -ومؤخرا  -أنحاء العالم، هي: استهالك الكحول وتعاطي املخدرات والتبغ 

ماليين حالة وفاة سنويا. وفي حين ال توجد سوى بيانات قليلة أو  3العاملي، يؤدي استهالك الكحول إلى 

معدومة عن استهالك الشباب للكحول في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يفترض أن استهالك 

رة باملقارنة مع مجموعات البلدان األخرى ألن استهالك الكحول يعتبر الشباب للكحول منخفض في هذه األخي

انحرافا عن التعاليم اإلسالمية، فضال عن كونه عمال منبوذا من الناحية االجتماعية في عدد من الدول 

 (.SESRIC, 2020aاألعضاء ويشكل وصمة عار تالحق املستهلك للخمر )

التكال عليها، فإن أفراد األسرة األصغر سنا هم أكثر عرضة للوقوع وعندما يتعلق األمر بتعاطي املخدرات وا

عاما( حتى  14-12في فخها باملقارنة مع األفراد األكبر سنا. وتحدد عدة دراسات فترة املراهقة املبكرة )أعمار 

ن أكثر عاما( باعتبارها فترة خطرة لبدء تعاطي املخدرات. وغالبا ما يكو  17-15املراهقة املتأخرة )أعمار 

(. وعلى غرار استهالك الكحول، فإن UN, 2018عاما ) 25و  18انتشارا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

تعاطي املخدرات غير املشروعة أمر مستهجن ومنبوذ في اإلسالم. ونظرا لعدم وجود بيانات كافية عن هذا 

ون اإلسالمي يتعاطون املخدرات بوتيرة أقل املوضوع، يفترض أن الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعا

باملقارنة مع مجموعات البلدان األخرى بسبب القيود الدينية املقترنة بالوصم االجتماعي فيما يتعلق بتعاطي 

 املخدرات.

أن معدل انتشار منتجات  2020عندما يتعلق األمر باالستخدام الحالي ملنتجات التبغ، تظهر بيانات عام 

( مع تسجيل معدل 28.2جانسا بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل التبغ ليس مت

%( واألردن 24.5%( وسوريا )26.1%( وغينيا )31.3%( وفلسطين )31.5استخدام أعلى نسبيا في لبنان )

%( وبنين 5.2%( وموزمبيق )3%( وطاجيكستان )0.3%( ومعدل استخدام أقل نسبيا في تركمانستان )24)

 %(.6%( وقيرغيزستان )5.3)
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 2020عاما( )%(،  17-13معدل انتشار استخدام التبغ الحالي في صفوف املراهقين )أعمار  :28.2الشكل 

 املصدر: املرصد الصحي العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية.

باعتباره تحديا كبيرا متصل في السنوات األخيرة، برز اإلدمان على التكنولوجيا أو اإلنترنت في صفوف الشباب 

وحدهما، زادت نسبة الشباب الذين  2020و  2019بالصحة في عدد من البلدان حول العالم. فبين عامي 

نقاط مئوية حول العالم. وعلى الصعيد اإلقليمي، زادت النسبة املئوية  4يستخدمون اإلنترنت بنسبة 

نقطة  4.7ية في بلدان آسيا واملحيط الهادئ، و نقطة مئو  5.9للشباب الذين يستخدمون اإلنترنت بمعدل 

، و (CIS)مئوية في رابطة الدول املستقلة  نقطة 2.1نقطة مئوية في أفريقيا، و  2.6مئوية في الدول العربية، و 

 (.   29.2نقطة مئوية في أوروبا )الشكل  0.7نقطة مئوية في األمريكتين، و  1.1

 2020مقابل  2019النسبة املئوية للشباب الذين يستخدمون اإلنترنت )%(،  .29.2الشكل 

 

 ، قاعدة بيانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(ITU)صدر: االتحاد الدولي لالتصاالت امل
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ت وإن كان صحيح أن التكنولوجيا الحديثة من شأنها أن تحسن فرص األشخاص للتعلم وإقامة العالقا

والتواصل والترفيه وتعزيز املهارات، فقد تؤدي أيضا إلى التزام اعتيادي على االنخراط في استخدام 

(. طما يمكن لإلدمان على Young & de Abreu, 2010التكنولوجيا كشكل من أشكال الهروب من الواقع )

غيير األخالق والقيم اإلنترنت في صفوف الشباب أن يتسبب في اختالل التواصل بينهم وبين والديهم وت

(. ومن شأن االستخدام SESRIC, 2017التقليدية بسبب االطالع على ثقافات أخرى )غالبا ما تكون متضاربة( )

املفرط ألدوات التكنولوجيا )مثل اإلنترنت والهواتف املحمولة وما إلى ذلك( أن يشبه السلوكيات املرتبطة 

 (.Byun et al., 2008باإلدمان على الكحول واملخدرات )

 الصحة اإلنجابية

عندما يتعلق األمر بالصحة اإلنجابية للشباب من فئة اإلناث، فإن الخصوبة عند املراهقين مصدر قلق 

خاص، إذ يعتبر حمل املراهقات أمرا ضارا جدا بصحة الشباب اإلناث ونزوعهن إلى التعليم وآفاق توظيفهن 

أن يتركن املدرسة ويتوقفن عن العمل. كما من شأن وغير ذلك. فعندما تحمل املراهقات، من املرجح 

الخصوبة لدى املراهقات أن تؤدي إلى مضاعفات صحية لألم والطفل مثل انخفاض الوزن عند الوالدة، 

 وانخفاض متوسط العمر املتوقع، وحتى الوفيات النفاسية.

 19و 15تراوحة أعمارهن بين امرأة امل 1.000معدل الخصوبة لدى املراهقات )الوالدات لكل  :30.2الشكل 

 2020-2000سنة(، 

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على بيانات مستقاة من البنك الدولي.

ووفقا آلخر البيانات املتاحة، فإن الخصوبة لدى املراهقات آخذة في االنخفاض في جميع أنحاء العالم منذ 

(، انخفضت معدالت 19-15فتاة )في سن  1.000ل والدة لك 56,5(. وباملقارنة مع 30.2)الشكل  2000عام 

 12,7فتاة. كما انخفضت بمقدار  1.000والدة لكل  41,1الخصوبة لدى املراهقات على الصعيد العاملي إلى 

فتاة في البلدان النامية غير األعضاء في  1.000والدة لكل  19,6فتاة في البلدان املتقدمة، و  1.000والدة لكل 

فتاة في الدول األعضاء في املنظمة. ومع ذلك، كانت  1.000والدة لكل  12,9إلسالمي، و منظمة التعاون ا
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معدالت الخصوبة لدى املراهقات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي األعلى في العالم في عام 

ت الزواج املبكر فتاة. وفي كثير من البلدان النامية، تنتشر حاال  1.000والدة لكل  65.9حيث بلغت  2020

 وخصوبة املراهقات بسبب الظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية أو املمارسات الثقافية.  

وعلى املستوى القطري، سجلت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الواقعة في أفريقيا جنوب 

وتشمل هذه البلدان النيجر . 2020الصحراء الكبرى بعض أعلى معدالت الخصوبة لدى املراهقات عام 

والدة( وغينيا  141.5والدة( وموزامبيق ) 151.6والدة( وتشاد ) 162.3فتاة( ومالي ) 1.000والدة لكل  177.5)

والدة(. وُسجلت أدنى  105والدة( وسيراليون ) 110.5والدة( وأوغندا ) 113.2والدة( وكوت ديفوار ) 129.5)

في منظمة التعاون اإلسالمي الواقعة في الشرق األوسط وشمال  في الدول األعضاء 2020املعدالت عام 

والدة(، وجزر  5.6فتاة(، وليبيا ) 1.000والدة لكل  4.6أفريقيا، بحيث بلغت في اإلمارات العربية املتحدة )

، والدة( 7.9والدة(، وتونس ) 7.3والدة(، والكويت ) 6.6والدة(، واململكة العربية السعودية ) 6.6املالديف )

، 31.2والدة( )الشكل  12والدة(، وعمان ) 9,4والدة(، والجزائر ) 8,9والدة(، وقطر ) 8.6وبروناي دار السالم )

 اليسار(.

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات أعلى وأدنى معدالت الخصوبة لدى املراهقات  :31.2الشكل 

 2020عاما(،  19و  15امرأة تتراوح أعمارهن بين  1.000)الوالدات لكل 

 

 املصدر: البنك الدولي.

وترتبط خصوبة املراهقات بالزواج املبكر أو زواج األطفال، أي الزواج الرسمي أو الزواج غير الرسمي قبل 

. وفي أغلب األحيان، يكون زواج األطفال نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية مثل الفقر، واملعتقدات 18سن 

، واملمارسات املتعلقة باملهر، وعدم تعليم الفتيات وانعدام فرص العمل، وااللتزام املحيطة بشرف األسرة

ظهر مجموعة بيانات اليونيسف أن 2021االجتماعي، وغير ذلك. ففي عام 
ُ
% من النساء )من أعمار 19.5، ت

مي، كانت . وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال 18سنة( حول العالم كن متزوجات قبل سن  20-24

أعلى بشكل ملحوظ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث  18النسبة املئوية للنساء املتزوجات قبل سن 
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%( وبوركينا فاسو 52,9%( وموزمبيق )53,7%( ومالي )60,6%( وتشاد )76,3سجلت أعلى النسب في النيجر )

ق األوسط وشمال أفريقيا بعضا من (. وعلى الجانب اآلخر، سجلت دول منطقة الشر 32.2%( )الشكل 51,6)

%( 2.2%( وجزر املالديف )1.5، لوحظت أدناها في تونس )18أدنى النسب املئوية للنساء املتزوجات قبل سن 

 %(.4.2%( وقطر )4%( وعمان )3.8والجزائر )

المي سنة( في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس 24-20النسبة املئوية للنساء )أعمار :32.2الشكل 

 2021، 18املتزوجات قبل سن 
 

 .2021و  2015املصدر:  قاعدة بيانات اليونيسيف العاملية البيانات مأخوذة من آخر سنة متاحة بين عامي 

ومع ذلك، فإن سن الزواج األول لكل من الرجال والنساء آخذ في االرتفاع على الصعيد العاملي. ففي الفترة ما 

سنة في  6.99سنة في سن الزواج األول للرجال وزيادة قدرها  6.31، ُسجلت زيادة قدرها 1980و  1971بين 

(. وباملثل، في الدول األعضاء في منظمة التعاون 33.2سن الزواج األول للنساء في البلدان املتقدمة )الشكل 

سنة. وُسجلت أدنى  2.88دار سنة وسن املرأة بمق 2.21اإلسالمي، ارتفع سن الرجل عند الزواج األول بمقدار 

سنة للنساء(. وفي الوقت  1.95سنة للرجال و  1.92الزيادات في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة )

الحاضر، ُسجلت أعلى قيمة لسن الزواج األول لكل من الرجال والنساء في البلدان املتقدمة، تلتها البلدان 

الدول األعضاء في املنظمة. وتميل النساء من فئة الشباب والفتيات الالتي النامية غير األعضاء في املنظمة ثم 

يخترن الزواج في سن متأخرة إلى التميز بمعدالت خصوبة منخفضة، وُيظهرن تفضيال متزايدا للحصول على 

غرافية التعليم العالي والسعي وراء فرص العمل، كما ُيظهرن تغيرات في املواقف واملعتقدات واملمارسات الديم

 والثقافية.
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 -20112020، مقابل -19711980سن الزواج األول )عدد السنوات(، : 33.2الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الجنسانية، البنك الدولي. مالحظة: البيانات مستمدة من آخر سنة 

 .2020-2011و  1980-1971متاحة بين عامي 

 االجتماعية. املشاركة 5.2

للشباب الحق في أن »دولة، على أن  196تنص اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل، التي وقع عليها 

سمع أصواتهم وتؤخذ بعين االعتبار عند صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم
ُ
، جيل بال حدود، 12)املادة « ت

والعمل التطوعي أمر جوهري لتحقيق النمو (. وإن قدرة الشباب على العمل واألنشطة االجتماعي 2020

املنصف واملستدام للمجتمعات. ومع ذلك، يعاني الشباب في جميع أنحاء العالم من وابل من التحديات التي 

تؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وتقويض املشاركة املدنية والسياسية. والشباب، في كثير من البلدان النامية، 

إلى حد كبير؛ أصواتهم غير مسموعة ومشاركتهم في عملية صنع القرار يعانون من اإلجحاف والضعف 

 (.Generation Unlimited, 2020وتأثيرهم عليها هامشيان )

وتشير األدلة إلى أن الشباب النشطين اجتماعيا، تكون لديهم القدرة على تحسين تفكيرهم النقدي وتعزيز 

(. Martin et al., 2015قادرين على تكوين عالقات سليمة )قدراتهم التواصلية ومهاراتهم التفاوضية ويكونون 

(. Tatum, 2012وتؤدي مشاركة الشباب في عملية صنع القرار إلى تطوير سياسات أكثر مالءمة الحتياجاتهم )

كما يتمتع الشباب، عندما ينشطون اجتماعيا، بالقدرة على تعزيز املجتمع املدني، وزيادة حس املساءلة في 

 ,Hickey & Mohanام، وتحسين آليات تقديم الخدمات العامة، وتعزيز التماسك االجتماعي )القطاع الع

(. وكل هذه العوامل تزود الشباب باألدوات الالزمة ملكافحة الصراعات االجتماعي وعدم املساواة 2004

 (.Generation Unlimited, 2020والظلم وسوء املعاملة والتمييز )

زايا الحميدة، فإن مشاركة الشباب االجتماعية واملدنية والسياسية تتأثر إلى حد ومع ذلك، حتى مع هذه امل

هناك نقص عام على مستوى فى بعض الدول، كبير بالهياكل املجتمعية التقليدية والتسلسالت الهرمية. و
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العامة. االعتراف بإمكانية الشباب في أن يصبحوا صناع سياسات وتمييز منهجي ضد مشاركتهم في السياسة 

وغالبا ما يستند األمر إلى تصورات سلبية عن الشباب، حيث ال يأخذ البالغون الشباب على محمل الجد، وال 

يثقون بهم، ويثنيهم عن التعبير عن آرائهم. وهناك أيضا غياب الدعم الحكومي الكافي ألماكن ومنابر املشاركة 

أن فرص املشاركة االجتماعية لصالح الشباب. وفي االجتماعية اآلمنة والتنسيق املشترك بين الوكاالت بش

األخير، يعتبر كال من الفقر والبطالة من األسباب الرئيسية التي تعوق املشاركة االجتماعية للشباب. 

فبالنسبة للشباب، يؤدي الفقر والبطالة إلى انخفاض مستويات الحوافز، وضيق الوقت، وعدم القدرة على 

ة. كما أنه يؤديان إلى ارتفاع تدفقات الهجرة وهجرة األدمغة )الحضرية والريفية املشاركة فعليا في األنشط

  .والوطنية والدولية(، مما يؤثر على قدرة الشباب وعزمهم على املشاركة االجتماعية

، تعتبر املشاركة السياسية واملدنية للشباب املجال الوحيد 2020في الواقع، وفقا ملؤشر تنمية الشباب لعام 

، انخفضت مشاركة الشباب السياسية 2018و  2010ي شهد تدهورا في العقد املاض ي. فبين عامي الذ

%، وانخفض الوقت الذي يخصصونه للعمل التطوعي بنسبة 0.18واملدنية على الصعيد العاملي بنسبة 

ل %. وفي الوقت ذاته، زاد مستوى االعتراف بإدخا3%، وانخفضت درجة التعبير عن آرائهم بنحو 3.4

%، األمر الذي يشير إلى زيادة االهتمام بهذا 10تحسينات على املجتمع املحلي في صفوف الشباب بأكثر من 

دولة وتحسن في  102املجال. وفي جميع أنحاء العالم، تدهور مستوى مشاركة الشباب السياسية واملدنية في 

و  2010ية واملدنية للشباب، بين عامي دولة. وعلى الصعيد اإلقليمي، كانت الزيادة في املشاركة السياس 79

%، ثم أوروبا 1.8%، تلتها آسيا واملحيط الهادئ بنسبة 4.9، األعلى في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2018

%(، 12.2%(، وروسيا وأوراسيا )17.1%. وكان التراجع في املشاركة أعلى في أمريكا الشمالية )0.2بنسبة 

%(، وأمريكا الوسطى 2.8%(، وأمريكا الجنوبية )4وسط وشمال أفريقيا )%(، والشرق األ 6.6وجنوب آسيا )

 %(.0.7ومنطقة البحر الكاريبي )

، كجزء شاركة السياسية واملدنية للشباب( أعلى درجات امل0.43وعلى املستوى القطري، سجلت إندونيسيا )

ضاء في منظمة التعاون (. كما سجلت الدول األع34.2)الشكل  2020من مؤشر تنمية الشباب، في عام 

اإلسالمي الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بشكل عام، درجات أعلى في املشاركة السياسية 

( وأوغندا 0.41واملدنية للشباب بموجب مؤشر تنمية الشباب، حيث ُسجلت أعلى الدرجات في سيراليون )

من الدول األعضاء في  بعضنى الدرجات في (. فيما لوحظت أد0.38( ونيجيريا )0.39( والسنغال )0.41)

 .نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااملنظمة الواقعة في م
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درجات مؤشر تنمية الشباب فيما يتعلق باملشاركة السياسية واملدنية في الدول األعضاء في  :34.2الشكل 

 2020منظمة التعاون اإلسالمي، 

 ارتفاع القيمة داللة على أداء أفضل. 2020املصدر: تقرير مؤشر تنمية الشباب الصادر عن رابطة الكومنولت، 

منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد من جديد فوائد املشاركة  ومع ذلك، فإن أمثلة محددة من الدول األعضاء في

االجتماعية للشباب ليس فقط من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية ولكن أيضا من أجل إحقاق السلم 

واملساءلة والتنمية البشرية. ففي سيراليون، على سبيل املثال، توجد أمثلة متعددة على الكيفية التي عززت 

إجراءات الشباب من أجل »ت التي يقودها الشباب السالم واإلصالح. على سبيل املثال، نادي بها املبادرا

، الذي أنشأه عضو عصابات سابق من الشباب، يعزز السالم بين عصابات الشوارع في منطقة «السالم

"ال  فريتاون من خالل تنظيم أنشطة مجتمعية مثل مباريات كرة القدم واملناسبات االجتماعية وحمالت

( MOCKY« )حركة شباب كونو ذوي االهتمام»(. وتعد UNOY Peacebuilders, 2018للعنف" في املدارس )

مثاال آخر على كيفية مساعدة املشاركة االجتماعية للشباب في توطيد السالم من خالل التوسط في النزاعات 

(UNOY Peacebuilders, 2018 وباملثل، تعتبر مؤسسة .)«لتنمية املستدامةالشباب من أجل ا( »YOSUPA )

منظمة غير حكومية محلية يقودها الشباب وتعزز السالم كجزء من جدول أعمالها لتعزيز التنمية املستدامة 

 (.UNOY Peacebuilders, 2018في سيراليون )

، وتمثل جسر بين صناع السياسات 2011منظمة يقودها الشباب تأسست عام « H2O»وفي ليبيا، تعد 

وهي تجمع اآلراء واالقتراحات والتوصيات التي يبديها الشباب لتقديمها إلى السلطات املعنية  والشباب.

ومؤسسات املجتمع املدني. وتصمم حمالت للمشاركة املدنية والتثقيف العام لتحسين املشاركة االجتماعية 

ت والبرامج الحكومية واملدنية للشباب. وبهذا، تمكن املنظمة الشباب وتجعلهم قادرين على رصد السياسا

وإسداء املشورة في إطارها، والتأثير على صناع السياسات واملؤسسات الحكومية ليكونوا تابعين للمساءلة 

 (..H2O, n.dوالشفافية والشمول والكفاءة )
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وفي أفغانستان، مهدت أيضا املشاركة االجتماعية للشباب الطريق لتمكينهم اقتصاديا. ففي السنة األولى من 

شاب على مهارات الكمبيوتر وتصميم الغرافيك  200تأسيسها، قدمت إحدى املنظمات الشبابية التدريب لـ

(. كما تساعد املنظمة نفسها في UNOY Peacebuilders, 2018أخرى )واللغة اإلنجليزية ومواضيع مدرسية 

 ,UNOY Peacebuildersتوفير فرص عمل من املنزل لصالح النساء في نسج السجاد وصنع املخلالت والطهي )

2018.)  
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 والشباب 19-جائحة كوفيد -الفصل الثالث 

 

 والشباب 19-جائحة كوفيد
 

 

 

 

الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بمنأى عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية ليس 

. وعلى غرار عدد من البلدان األخرى حول العالم، يعاني الشباب في الدول األعضاء في 19-لجائحة كوفيد

اقشة بشأن هذه اآلثار مع املنظمة من اآلثار السلبية والكبيرة للجائحة على حياتهم. ويعرض هذا الفصل من

التركيز على أربعة مجاالت رئيسية هي: التعليم وتنمية املهارات؛ والعمالة وتنظيم املشاريع؛ والصحة والرفاه؛ 

واملشاركة االجتماعية. كما يقدم مجموعة مختارة من قصص النجاح وأفضل املمارسات من الدول األعضاء 

مستوى السياسات وتدابيرها الرامية إلى التخفيف من اآلثار السلبية  في املنظمة فيما يتعلق باستجاباتها على

 للجائحة على الشباب.

 على الشباب 19-. آثار جائحة كوفيد1.3

 العجز على مستوى التعلم

مع تفش ي فيروس كورونا بوتيرة سريعة، سنت الحكومات في جميع أنحاء العالم، من بين تدابير احتواء أخرى، 

دولة بعمليات اإلغالق  190مليار متعلم في أكثر من  1.6، تأثر حوالي 2021املدارس. وفي عام عمليات إغالق 

(. كما تأثر قطاع التعليم في الدول األعضاء في املنظمة بشكل خاص جراء الجائحة، UNESCO, 2021هذه )

جبر 
ُ
مع تسجيل أكبر  - مليون شاب، على ترك املدرسة 150مليون طالب، بما في ذلك أكثر من  432.6حيث أ

 (.SESRIC, 2022تركيز للمتعلمين خارج املدرسة في الدول األعضاء الواقعة في شرق وجنوب آسيا )

طول فترات إغالق املدارس املرتبطة بالجائحة في منظمة التعاون اإلسالمي وحول العالم.  1.3ويوضح الشكل 

م يتلق أثنائها الطالب دروسا في الفصل بحضور بحيث يعكس عدد أسابيع إغالق املدارس عدد األسابيع التي ل

أسبوعا اعتبرت  27، أغلقت الدول األعضاء في املنظمة املدارس ملدة 2021وديسمبر  2020فعلي. فبين فبراير 

أسبوعا في املتوسط،  22أسبوعا. وكانت املدارس مفتوحة جزئيا ملدة  22أطول من املتوسط العاملي املقدر بـ

أسبوعا. كما أن فترة إغالق املدارس في منظمة التعاون اإلسالمي أطول  31العاملي البالغ  أي أقل من املتوسط
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أسبوعا( والبلدان ذات  24أسبوعا( والبلدان ذات الدخل املتوسط ) 23من البلدان منخفضة الدخل )

دول األعضاء في أسابيع(. وفيما يتعلق بفترات فتح املدارس الجزئية، فقد استغرقت في ال 10الدخل املرتفع )

أسبوعا( ووقتا أقل من البلدان ذات الدخل املتوسط  12املنظمة وقتا أطول من البلدان منخفضة الدخل )

 أسبوعا(. 37أسبوعا( والبلدان املرتفعة الدخل ) 33)

 2021وديسمبر  2020مدة إغالق املدارس في جميع أنحاء العالم )عدد األسابيع( بين فبراير  :1.3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مالحظة: التقديرات مرجحة بعدد الطالب من املدارس االبتدائية إلى 19-املصدر: املراقبة العاملية لليونسكو إلغالق املدارس بسبب كوفيد

 الثانوية في كل بلد.

ومع أن إغالق املدارس مؤقت، إال أنه ينطوي على تأثير طويل األمد على مستوى التنمية البشرية في املجتمع،  

كماهو الحال في منظمة التعاون اإلسالمي.  -ال سيما في تلك التي تتوفر على نسبة عالية من األطفال والشباب 

إلى "كارثة تودي بجيل كامل"  19-بسبب كوفيد (، يرجح أن يؤدي إغالق املدارس2020فوفقا لألمم املتحدة )

 بسبب خسائر على مستوى التحصيل الدراس ي والتعلم ومكاسب الطالب التعليمية.

وبالنسبة للمبتدئين، قد يؤدي إغالق املدارس لفترات طويلة إلى زيادة عدد الشباب املتسربين أو الذين ال 

ة. ويعتبر خطر االنقطاع عن الدراسة مرتفعا بشكل يعودون إلى املدرسة بسبب تعطيل مسيرتهم التعليمي

خاص بالنسبة لألشخاص األكثر حساسية والذين كان تعلمهم األساس ي ضعيفا في البداية. ويكون الشباب 

من األسر االجتماعية واالقتصادية املحرومة وأفراد مجموعات األقليات واملتعلمين من الشباب اإلناث أكثر 

 (.UNESCO, 2020) عرضة للتأثر بشكل سلبي

وقد أدى إغالق املدارس إلى عدم تمكن املليارات من الشباب من االلتحاق باملدرسة، مما أثر سلبا على 

( أن املستويات العاملية للتعليم والتعلم ستنخفض، مما يؤدي إلى 2021تعلمهم. وقدر أزيفيدو وآخرون )

من أجل الجودة(. وهذا يعادل انخفاض في السنوات  سنة من الدراسة )معدلة 1.1و  0.3خسارة تتراوح ما بين 

 6.1و  5.3إلى ما بين  6.4الفعلية ملتوسط التعليم األساس ي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

سنوات. وفي حالة عدم معالجة خسارة التعلم املرتبطة بالجائحة، فقد تعاني املكاسب السنوية للشباب في 
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تريليونات دوالر )تعادل  10دوالرا أمريكيا. وهذا يعادل تقريبا  1776و  366راجع يتراوح بين املستقبل من ت

% من االستثمارات التي قامت بها 16( في األرباح على مدى الحياة، أو ما يقرب من 2017القوة الشرائية لعام 

 (.Azevedo et al., 2021الحكومات في التعليم األساس ي )

سيؤثر بشكل  19-القضايا، هناك أدلة قوية على أن اضطرابات التعليم بسبب كوفيد وعالوة على كل هذه

(، 2021كبير على البلدان النامية منخفضة الدخل والسكان املعرضين للخطر. ووفقا لصندوق النقد الدولي )

ستكون خسائر التعلم شديدة بشكل خاص في صفوف الشباب من األسر ذات الدخل املنخفض واملناطق 

لريفية التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى البنية التحتية الرقمية. وتتراوح خسائر التعلم املرتبطة بعمليات ا

% في البلدان 50% إلى 40% من العام الدراس ي في البلدان املتقدمة و 25% و 20إغالق املدارس القسرية بين 

(. IMF, 2021تعليم الذي يتم تلقيه من اآلباء )النامية، اعتمادا على األخماس االجتماعية واالقتصادية وال

وتتوقع هذه التقديرات أن يشارك بعض الطالب في التعليم عن بعد، األمر الذي سيعوض بعض الخسائر 

 التعليمية، في حين أن من ال يفعل ذلك سيتعرض لخسائر أكبر.

 البطالة

إجمالي الشباب في العالم، وهي نسبة  % من29تستضيف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حوالي 

. وعلى الرغم من أن الدول األعضاء في املنظمة قد أحرزت 2050% بحلول عام 31من املتوقع أن تصل إلى 

تقدما ملحوظا على مستوى تحسين الرفاه االقتصادي لشبابها في السنوات األخيرة، لم يكن الكثير منها قادرا 

هذه الفئة حتى قبل الجائحة. وإن التحديات السائدة في الدول األعضاء في على تحقيق اإلمكانات الكاملة ل

املنظمة، والتي تتراوح بين الخمول االقتصادي ومحدودية الوصول إلى التمويل، ال تقلل فقط من املساهمة 

ات االقتصادية للشباب ومنظمي املشاريع الشباب، بل تزيد أيضا من نقاط ضعفهم، ال سيما في أوقات األزم

املستمرة. فعلى سبيل املثال، قد يؤدي شاغل محدودية املدخرات الشخصية وعدم  19-مثل جائحة كوفيد

كفاية مخططات املساعدة االجتماعية العامة إلى منع العديد من أصحاب املشاريع الشباب من االستثمار في 

 ذاتهم أو في أعمالهم التجارية.

االقتصادية للشباب في عددد من الدول األعضاء في منظمة وقد أدى تفش ي الجائحة إلى تفاقم الوضع 

التعاون اإلسالمي على عدة جبهات منها، على سبيل املثال ال الحصر، ارتفاع مستويات البطالة وتدهور 

(. فمن ناحية، كما نوقش في Barford et al., 2021; ILO, 2020األسواق أمام أصحاب املشاريع الشباب )

الجائحة دون وصول الشباب إلى املؤسسات التعليمية وقدرتهم على االستثمار في  القسم السابق، حالت

مستقبلهم. ومن ناحية أخرى، أصبحت النتائج اإلجمالية لسوق العمل بالنسبة للشباب أكثر قتامة حيث 

(. وباإلضافة إلى ذلك، عانى الشباب SESRIC, 2022توقف النمو االقتصادي وتعطلت سالسل التوريد )

 املون في القطاعين الرسمي وغير الرسمي من تبني أرباب العمل لخفض عدد العمال وساعات العمل.الع

وفي الواقع، هناك بعض األدلة على أن الجائحة قد أثرت على الفئات الضعيفة بما في ذلك الشباب إلى حد 

لعالم النامي، بما في (. وعلى وجه الخصوص، واجه الشباب بأعدادهم املتزايدة في اSESRIC, 2020bأكبر )
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ذلك العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، عددا من التحديات الخطيرة في مجال العمالة، 

والتدابير املتخذة الحتوائها مثل  19-والتلمذة الصناعية، ومباشرة األعمال الحرة الناجمة عن جائحة كوفيد

 (.ILO, 2021حظر التجول والقيود االجتماعية )

وبالنسبة للبلدان النامية وعدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، على وجه الخصوص، أدت 

نتائج القيود املفروضة أثناء الجائحة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الشباب بسبب عدم كفاية البنية 

ات تكنولوجيا املعلومات واالتصال التحتية لتكنولوجيا املعلومات، ومحدودية إمكانية الوصول إلى معد

باإلنترنت ذات النطاق العريض، ونقص املهارات/الخبرة بشأن استخدام أدوات التعليم الرقمية. ووفقا ملسح 

% من 56( في صفوف الشباب اإلندونيس ي، تسببت الجائحة في تأخير 2021أجرته منظمة العمل الدولية )

جيبين لدراساتهم. والالفت للنظر أن
ُ
جيبين أفادوا بأنهم تحصلوا على تعليم أقل من خالل 75 امل

ُ
% من امل

املصادر الرقمية املعتمدة أثناء الجائحة. وقد أثر هذا التأخير في الدراسة ومحدودية التحصيل على فرص 

 العمل املتاحة للشباب وأثنى كثيرا منهم عن تحسين مهاراتهم ومتابعة مساعيهم في مجال تنظيم املشاريع.

ت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي زيادة في معدالت البطالة فس صفوف الشباب خالل عام وشهد

)فترة ما قبل الجائحة(. فعلى سبيل املثال، ارتفع معدل البطالة في صفوف  2019باملقارنة مع عام  2020

، 2.3الجائحة )الشكل  % في املغرب خالل فترة انتشار33%، ليصل إلى ما يزيد قليال عن 11الشباب بنسبة 

نقاط مئوية فقط في نفس العام  4اليسار(. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة اإلجمالي في املغرب بنسبة 

(Morocco Employment Lab, 2020 وقد أبلغ أيضا عدد من الدول األعضاء في املنظمة مثل إندونيسيا .)

 ، اليسار(.2.3)الشكل  2020في صفوف الشباب في وفلسطين وماليزيا عن زيادة في معدالت البطالة 

وعند مقارنتها بمعدالت البطالة اإلجمالية، يمكن تفسير الزيادة غير املتكافئة في معدالت البطالة في صفوف 

الشباب جزئيا بأن هذه الفئة تتمتع بسنوات أقل على مستوى التجربة العملية. وعندما تقرر الشركات تسريح 

رجح أن تحتفظ بموظفين يتمتعون بخبرة عمل أكبر وأولئك الذين استثمرت الشركة فيهم العمال، فمن امل

بتدريبهم بدال من الخريجين الجدد. وبعبارة أخرى، يشكل الشباب واملوظفون ذوو الخبرة املحدودة بالنسبة 

. 19-ة كوفيدللعديد من أرباب العمل مجموعة قابلة للتسريح بسهولة نسبية في حالة حدوث أزمة مثل جائح

وهذا يؤدي إلى زيادة معدل البطالة في صفوف الشباب وزيادة انعدام األمن الوظيفي لديهم. باإلضافة إلى 

ذلك، من املرجح أيضا أن يعمل الشباب في القطاعات الضعيفة أو غير املحمية مثل القطاع غير الرسمي 

 ,Morocco Employment Labلى نسبيا )وقطاع الخدمات والزراعة، حيث يكون انعدام األمن الوظيفي أع

2020; ILO, 2020.) 

وقد أدى كذلك اضطراب متزامن على مستوى آفاق التعليم والعمالة املتعلقة بالشباب إلى ارتفاع معدالت 

، قبل بدء 2019(. ففي عام ILO, 2021bالشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب خالل الجائحة )

% في جميع أنحاء العالم. 21.8الت الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب تبلغ الجائحة، كانت معد

%. كما أظهرت أدلة مماثلة من أربع دول 23.3، بلغت هذه املعدالت على الصعيد العاملي 2020وفي عام 
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باب خارج أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )إندونيسيا وتركيا وفلسطين ومصر( ارتفاعا في معدل الش

إلى  2019% املسجلة عام 26دائرة العمالة والتعليم والتدريب أثناء الجائحة. على سبيل املثال، ارتفعت من 

، اليمين(. 2.3في مصر )الشكل  2020% في 30.2إلى  2019% املسجلة عام 28في تركيا ومن  2020% في 28.3

دائرة العمالة والتعليم والتدريب أثناء  وفي الوقت ذاته، تغيرت أيضا األنشطة اليومية للشباب خارج

الجائحة، بحيث تم اإلبالغ عن نوم الشباب لساعات أطول، والقيام باملزيد من األعمال املنزلية، ومشاهدة 

 (.ILO, 2021bالتلفزيون لفترة أطول، وقضاء املزيد من الوقت على اإلنترنت )

معدل البطالة في صفوف الشباب )اليسار( ومعدل الشباب خارج دائرة العمالة والتعليم  : 2.3الشكل 

 2020مقابل  2019والتدريب )اليمين( )%(، 

 

 املصدر: قاعدة البانات اإلحصائية ملنظمة العمل الدولية، استنادا إلى البيانات املتاحة املبلغ عنها وطنيا.

 

املساعدة االجتماعية مثل إعانات البطالة في عدد من الدول األعضاء من ناحية، أدت محدودية توافر ونطاق 

في منظمة التعاون اإلسالمي إلى تفاقم الوضع االقتصادي للشباب. ونظرا للقيود الواسعة النطاق املتصلة 

 بالجائحة والتباطؤ االقتصادي، أجبرت العديد من الدول األعضاء في املنظمة املؤسسات املالية على مراجعة

 (.SESRIC, 2022أولوياتها في مجال التمويل. وقد أثر ذلك سلبا على وصول رواد األعمال الشباب إلى التمويل )

ومن ناحية أخرى، قامت الدول األعضاء في املنظمة بتوسيع نطاق مختلف خطط الدعم لتشمل الشباب 

ة. على سبيل املثال، في ماليزيا، خالل فترة الجائحة لزيادة فرص توظيفهم واإلبقاء عليهم في القوى العامل

ألف عاطل عن العمل. وشمل ذلك  300أعلنت الحكومة عن حوافز مالية ألصحاب العمل لتوظيف وتدريب 

 ,ADB( شهريا للتدريب املنهي ملن تركوا املدارس والخريجين ملدة تصل إلى ستة أشهر )RMرينغيت ماليزي ) 600

فذت أيضا مبادرات مماثلة، ن2020
ُ
وقشت في القسم التالي، في الدول األعضاء األخرى في منظمة التعاون (. ون

 اإلسالمي لدعم الشباب على مدى الجائحة.

  

10 10
.5

37
.9

22
.2

11
.1 12

39
.4

33
.4

0

20

40

إندونيسيا ماليزيا فلسطين املغرب

)%(معدل بطالة الشباب 

2019 2020

20
.5

26
.0

33
.4

28
.0

21
.8

28
.3

34
.5

30
.2

0

20

40

إندونيسيا تركيا فلسطين مصر

)%(معدل الشباب خارج دائرة العمال والتعليم والتدريب 

2019 2020



 والشباب 19-جائحة كوفيد

 

 2022وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  40

 القلق والتوتر

-تعتبر الصحة النفسية والبدنية محددان مهمان ملعالم رفاهية أي شخص معين. وقد أثرت جائحة كوفيد

(. SESRIC, 2020باملقارنة مع البالغين بالنظر إلى سنهم )بشكل محدود نسبيا على الصحة البدنية للشباب  19

لدى السكان املصابين بأمراض  19-بحيث تتركز الوفيات والحاالت الصحية الخطيرة الناجمة عن كوفيد

سنة )أي املسنين(. ولكن تداعيات الجائحة على الصحة النفسية  60مزمنة والذين تزيد أعمارهم عن 

ت عبء ثقيل بسبب آثارها على الحياة االجتماعية والتعليمية للشباب واملخاوف للشباب ورفاههم تعتبر ذا

التي تزيد الجائحة من حدتها. وفي كثير من الحاالت، يصعب تحديد اآلثار السلبية للجائحة على الصحة 

يتطلب النفسية للشباب ورفاههم ومن تم عالجها. ومن املرجح أن تستمر هذه املشاكل لفترة أطول وغالبا ما 

 عالجها دعما مستمرا طويل األجل من أفراد األسرة واألصدقاء والفئات االجتماعية األخرى.

كشفت عدة دراسات أن الصحة النفسية للشباب قد ساءت بشكل كبير منذ تفش ي الجائحة في البلدان 

ه الفئة النامية واملتقدمة على حد سواء. ففي معظم البلدان، تضاعفت مشاكل الصحة النفسية في هذ

% أكثر قابلية لإلبالغ عن أعراض االكتئاب 80% إلى 30(. وكان الشباب OECD, 2021العمرية مرتين أو أكثر )

 2021أو القلق باملقارنة مع البالغين حسب دراسة غطت بلجيكا وفرنسا والواليات املتحدة أجريت في مارس 

(OECD, 2021كما كشف معهد الصحة العامة البلجيكي، سيين .) سانو، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم

 (.UNRIC, 2021عاما والطالب كانوا األكثر تضررا من القلق واالكتئاب خالل األزمة ) 24و  18بين 

وقد أثرت الجائحة على الصحة النفسية للشباب من خالل عدة القنوات. أوال، أدت عمليات اإلغالق وحظر 

ت الشعور بالوحدة بصورة أكبر، وتعطل الدعم املتعلق بالصحة التجول جراء الجائحة إلى زيادة مستويا

النفسية للشباب بشكل كبير كما هو الحال في املدارس والجامعات وأماكن العمل. ثانيا، ساهمت عمليات 

إغالق املؤسسات التعليمية أيضا في إضعاف األنشطة الروتينية التي يعتمد عليها، بما في ذلك التفاعالت 

-االجتماعية اليومية التي تساعد في الحفاظ على صحة نفسية جيدة. ثالثا، عرقلت جائحة كوفيدالروتينية و 

مسار اآلفاق املهنية للشباب، مما أدى إلى ارتفاع مستوى التوتر ومخاطر مواجهة مشاكل الصحة  19

لية والعاطفية النفسية. وأخيرا، سببت الجائحة في آثار على البيئة االجتماعية للشباب )مثل الصحة املا

 ألفراد األسرة واألصدقاء والجيران وما إلى ذلك(، والتي ترتبط بمستويات عالية من اإلجهاد.

( بين الفريق 2020كشفت دراسة استقصائية عبر اإلنترنت أجراها صندوق األمم املتحدة للسكان )

-قلق خالل جائحة كوفيد% من الشباب في إندونيسيا يشعرون بال90االستشاري للشباب في إندونيسيا أن 

، وذلك تزامنا مع تدابير التباعد االجتماعي التي أجبرت املدارس وأماكن العمل على اإلغالق. كما أبرزت 19

%( وعدم القدرة على 70عددا من األسباب وراء هذا القلق، تجمع بين عدم تسجيل تحسن في الوضع )

%(. وقد تفاقمت 38والشعور بعدم األمان في بيئتهم )%( 40%( واملشاكل املالية )58.7التواصل االجتماعي )

العوامل التي تزيد من مخاطر االنتحار مثل حاالت الصحة النفسية املزمنة والعزلة االجتماعية والصعوبات 

. على سبيل املثال، أفضت دراسة أجريت حول اليابان إلى أن معدل 19-املالية أيضا بسبب أزمة كوفيد
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 ,OECD) 2020عاما ارتفع ما بين يوليو وأكتوبر  20باب الذين تقل أعمارهم عن االنتحار في صفوف الش

2021.) 

 اإلقصاء االجتماعي واإلحساس بالوحدة

إلى تغييرات في العالقات واملشاركة االجتماعية للشباب. وإنه ملن املهم دراسة آثار  19-أدت جائحة كوفيد

جل توجيه سياسات وبرامج االستجابة للجائحة والتعافي على املشاركة االجتماعية للشباب من أ 19-كوفيد

 منها.

ففي العديد من املجتمعات، بما فيها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، أدت القيود التي فرضتها 

إلى الحد من املشاركة االجتماعية للشباب في مجتمعاتهم املحلية. وتشمل هذه القيود  19-جائحة كوفيد

ع التواصل والتفاعالت االجتماعية  الحتواء انتشار الفيروس من خالل إغالق املدارس واملتاجر تدابير من

(. وقد SESRIC, 2022واملطاعم واملقاهي، وحظر الفعاليات العامة، وفرض سياسات العمل من املنزل )

فر واألنشطة خارج املنزل توصلت الدراسات األولية إلى أن التباعد االجتماعي كان له أيضا آثارا الحقة على الس

(. على وجه الخصوص، تأثر الشباب Des Vos, 2020والتغييرات في أنماط النقل العام والعزل االجتماعي )

بإغالق املدارس، األمر الذي يحد من انخراطهم فعليا في أنشطة مع األصدقاء ومشاركتهم في أهم بيئة 

سفر وحظر التجول إلى وقف التجمعات االجتماعية اجتماعية لديهم. كما أدت القيود املفروضة على ال

للشباب بما في ذلك فعاليات املجتمع املدني واالجتماعات وفعاليات إذكاء الوعي االجتماعية. وحتى التجمعات 

عقد بالشكل التقليدي في العديد من الدول األعضاء 
ُ
الدينية، التي تعتبر جزء من التجمعات االجتماعية، لم ت

 (.SESRIC, 2020عاون اإلسالمي خالل أشهر الذروة املرتبطة بالجائحة )في منظمة الت

وعندما تتاح للشباب فرصة املشاركة في صنع القرار أو املشاركة املدنية، تتاح لهم أيضا فرصة اكتساب أو 

(. وعلى وجه الخصوص، في أوقات األزمات، تتسم UNICEF, 2022تعزيز املهارات وتحسين شعورهم بالذات )

وات الشباب بأهمية كبيرة ألن شواغلهم وتوقعاتهم قد تختلف عن شرائح املجتمع األخرى. ومع ذلك، أص

، أفاد غالبية منظمات الشباب التي مقرها في البلدان األعضاء في منظمة 2021خالل مسح أجري عام 

ذ تدابير وقرارات طارئة التعاون االقتصادي والتنمية أن حكومتها لم تأخذ آراء الشباب في االعتبار عند اتخا

 (.OECD, 2022للتخفيف من الجائحة )

وعلى الرغم من أهمية إدراج أصوات الشباب، فقد اتخذ صناع السياسات قرارات هامة على الفور دون 

إجراء تقييم دقيق آلثار هذه القرارات على املشاركة االجتماعية للشباب ورفاههم العام. وكان السبب واضحا 

أزمة طارئة مرتبطة بالصحة. ومع ذلك، في غضون عامين منذ بداية الجائحة، تشير األدلة كون الجائحة 

الناشئة إلى أن تدابير االحتواء كان لها تأثير سلبي على املشاركة االجتماعية للشباب أكثر من املتوقع في البداية 

(ADB, 2020; SESRIC, 2022.) 

التجارب، ويكونون عالقات اجتماعية من خالل املشاركة في يتعلم الشباب املهارات، ويكتسبون الخبرات و 

األنشطة االجتماعية سواء كانت في شكل االنخراط في فعاليات املجتمع املدني أو العمل التطوعي. كما تعزز 
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مثل هذه األنشطة إحساس الشباب بالقيمة وشعورهم باالنتماء وشعورهم باملساهمة في مجتمعاتهم. ولم 

فروضة على هذه األنشطة االجتماعية واالضطرابات في الفعاليات االجتماعية والفعلية إلى زيادة تؤد القيود امل

مستوى اإلجهاد لدى الشباب فحسب، بل أدت أيضا إلى تأجيج حاالت عدم اليقين ومشاعرهم بالتقليل من 

لتنمية الذاتية للشباب، قيمتهم. ومن املرجح أن يكون ملثل هذه املشاعر السلبية تأثيرات طويلة املدى على ا

 (.OECD, 2021مع إمكانية تدهور رفاهيتهم العامة طوال حياتهم )

وقد أظهرت أدلة مستمدة من حاالت الطوارئ الصحية العامة السابقة أن األطفال والشباب معرضون 

بشكل كبير لخطر االستغالل والعنف وسوء املعاملة عندما يتم إغالق املدارس، وإيقاف الخدمات 

(. وبما أن الجائحة قد أدت إلى زيادة الوقت الذي يتم قضاؤه في UN, 2020االجتماعية، وتقييد الحركة )

املنزل وإلى تفاعل اجتماعي محدود، فقد أصبح الشباب أكثر عرضة للخطر. على وجه الخصوص، تواجه 

 (.SESRIC, 2020املبكر ) الفتيات واإلناث من الشباب خطرا متزايدا للتعرض للعنف وسوء املعاملة والزواج

فعندما ُيفصل األفراد من فئة الشباب عن شبكاتهم االجتماعية الروتينية في املدارس وأنشطة اللعب مع 

أصدقائهم وخدمات الحماية، يلجأون بشكل طبيعي إلى التكنولوجيا الرقمية كسبيل للوصول إلى العالم 

إلنترنت وألعاب الفيديو ووسائل التواصل االجتماعي في الخارجي. وتزيد هذه األخيرة من خطر اإلدمان على ا

صفوف الشباب أثناء الجائحة. ومن الصعب التعامل مع هذا اإلدمان ومن شأنه أن يؤثر سلبا على إنتاجية 

وصحة الشباب. وعالوة على ذلك، قد يصبح انتقالهم إلى الحياة االجتماعية الروتينية وفترة ما بعد الجائحة 

 ن التعامل مع اإلدمان يتطلب تدخالت وعالجات طبية محددة.أكثر صعوبة أل 

أدى توافر التكنولوجيا واملنصات الرقمية إلى تقليل عبء الجائحة إلى حد ما. وذلك ألن الشباب، من خالل 

هذه التقنيات واملنصات، قادرون على التواصل مع شبكاتهم االجتماعية. ومع ذلك، اليتوفر الشباب في عدد 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بسبب نقص معدات  من الدول 

(. وحتى في البلدان املتقدمة، SESRIC, 2020تكنولوجيا املعلومات واالتصال باإلنترنت ذات النطاق العريض )

قص على مستوى املهارات توجد تفاوتات بين الشباب فيما يتعلق بالوصول إلى هذه التقنيات ويعانون من ن

(. وقد أصبحت اآلثار السلبية للجائحة على UK Youth, 2021الرقمية املطلوبة الستخدام هذه التقنيات )

 (.UNFPA, 2020هؤالء الشباب أكثر أهمية، ال سيما من منظور املشاركة االجتماعية )

شيوعا في صفوف بعض فئات الشباب صارت اآلثار السلبية للجلئحة املتعلقة باملشاركة االجتماعية أكثر 

(. كما واجه الشباب املنتمون UN, 2020مثل املهاجرين/الالجئين والشباب ذوي اإلعاقة والشباب النازحين )

إلى الفئات املحرومة تحديات أكبر بسبب وضعهم القانوني، وصعوبات في الوصول إلى املعلومات، وغير ذلك. 

 الجائحة من صعوبة حياتهم في غياب الخدمات االجتماعية الكافية. وفي كثير من البلدان النامية، زادت

لقد تأثرت أيضا منظمات املجتمع املدني، التي تشكل مصدرا رئيسيا للمشاركة االجتماعية للشباب، 

بالجائحة. ونظرا للطلب الهائل على خدمات املجتمع املدني من جميع شرائح املجتمع، تضررت الخدمات 

دمة للشباب بسبب القيود املتعلقة بامليزانية، ومسائل التوظيف، والقيود املتصلة بالجائحة االجتماعية املق
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املفروضة على أنشطتهم. على سبيل املثال، كشفت دراسة استقصائية أجريت مع منظمات الشباب في 

دا الحد من %( أشاروا إلى أنه من املحتمل أو من املحتمل ج88( أن معظم املجيبين )UKاململكة املتحدة )

توفير الخدمات لصالح الشباب بسبب التحديات التي واجهتهم منذ تفش ي الجائحة. وأفاد حوالي ثلث املجيبين 

 ,UK Youth% منهم أن اإلغالق الدائم أمر مرجح )17%( أن تسريح املوظفين أمر مرجح، بينما أشار 31)

2021.) 

 ة التعاون اإلسالمي. ممارسات جيدة من عدد من الدول األعضاء في منظم2.3

 التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

يعد قطاع التعليم وتنمية املهارات من بين أكثر القطاعات األساسية تضررا جراء الجائحة. فقد دفع الوضع 

القائم الحكومات واملؤسسات التعليمية الستكشاف سياسات بديلة وأنماط تعلم جديدة، بما في ذلك 

التعليم االفتراضية واستخدام التكنولوجيا لتدريب املدرسين عن بعد. وهذا القسم يسلط اعتماد منصات 

الضوء على أفضل املمارسات/ قصص النجاح من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن 

 .19-السياسات والبرامج املستهدفة للشباب في ظل جائحة كوفيد

تفش ي الجائحة عن إطالق مشروع التمدرس اآلمن من خالل التعليم  ، أعلنت الحكومة خالل فترةتركياففي 

( وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، والهدف منه ضمان استمرارية التعليم وأيضا لتحقيق SSDEعن بعد )

مليون دوالر إلى النهوض بقدرة النظام  160التعافي املرن. ويهدف املشروع الذي رصدت له ميزانية مقدرة بمبلغ 

عليمي وتعزيز التعلم عبر اإلنترنت. ومن خالل املشروع، تسعى تركيا لتعزيز بيئة تعليمية قائمة على االبتكار الت

وقادرة على الصمود، وهذا ما من شأنه املساهمة في التقليل من حجم املخاطر املرتبطة باألزمات الناشئة، ال 

(. وعلى نفس املنوال، أعلنت World Bank, 2020سيما األزمات املستقبلية املتعلقة بالصحة العامة )

، بالشراكة مع البنك الدولي، عن برنامج "إجراءات لتعزيز األداء من أجل برنامج تعليمي باكستانالحكومة في 

شامل ومستجيب ملتطلبات كل ظرفية" الذي يروم النهوض بالجهود املبذولة في مجال التعليم في ظل أزمة 

أطفال املدارس والطالب املعرضين للهدر املدرس ي، وتعزيز التنسيق بين ، وتحسين فرص تعلم 19-كوفيد

 (.World Bank, 2022الواليات واملحافظات وإدارة مجال التعليم )

، بذلت املؤسسات الحكومية جهودا كبيرة للتكيف مع الوضع الذي فرضته اململكة العربية السعوديةوفي 

ستويات التعليمية، من مؤسسات التعليم االبتدائي وصوال إلى الجائحة وضمان استمرار التعليم لجميع امل

الجامعات. فقد أحدثت وزارة التعليم السعودية اإلدارة العامة للتعليم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد وأطلقت 

ألف مدرس. وعملت وكالة  500مبادرة "مدرستي" للتعليم عن بعد الستيعاب ستة ماليين طالب وما يقرب من 

يط والتطوير التابعة للوزارة على تقييم فعالية نظام التعليم عن بعد. ويتضمن التقرير جموعة من التخط

املقترحات املتعلقة بالسياسات، ومن ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، االستفادة من مزايا التعليم 

لحل املشاكل املتعلقة بالجانبين اإللكتروني وتعزيزه في فترة ما بعد الجائحة ألن من شأنه أن يقدم حلوال بديلة 

التنظيمي والتعليمي، ويسرع من وتيرة التطور على مستوى التعليم اإللكتروني، ويشجع أفراد املجتمع على 
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اإلقبال أكثر على التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التمسيق مع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات للتهوض 

ضا على أهمية مراجعة أبرز الخصائص املطلوبة للتمتع بنظام جيد بجودة اإلنترنت. ويشدد التقرير أي

 للتعليم الرقمي )وزارة التعليم، بدون تاريخ(.

عناية خاصة بمسألة التعافي من  األردن ومصر واملغربوفي نفس االتجاه، أولت الوزارات املعنية في كل من 

لبلدان منصات للتعليم عبر اإلنترنت لتعزيز األزمة في قطاع التعليم. فقد صممت وزارات التعليم في هذه ا

التعليم الرقمي، وذلك من خالل التعاون مع شركات االتصاالت. فعلى سبيل املثال، صممت وزارة التربية 

والتعليم ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة األردنية ومؤسسة خاصة )منصة "موضوع"(. وجعلت وزارة التربية 

لجميع منصات التعليم عبر اإلنترنت باملجان. وفي إطار عالقات التعاون، أتاحت  الوطنية املغربية الولوج

مصر للطالب من البلدان املجاورة االستفادة من الدروس من خالل بنك املعرفة املصري، وهي مكتبة حكومية 

 (.OECD, 2020على اإلنترنت توفر املوارد للمدرسين والباحثين والطالب )

، بالشراكة مع اليونسكو وشركتي مايكروسوفت وهواوي، برنامجا السنغاليةوالتعليم  ونظمت وزارة التربية

تدريبيا لصالح املدربين بعنوان "املدربين الرئيسيين" للنهوض بكفاءة العاملين في قطاع التعليم. واستفاد من 

أحدثت الوزارة نظاما  مدرس مع حصولهم على شهادة في نهاية التدريب. وباإلضافة إلى ذلك، 200هذا البرنامج 

، أطلقت وزارة التعليم، ماليزيا(. وفي UNESCO, 2020مليون طالب ) 1.5للتعلم عبر اإلنترنت لدعم ما يناهز 

( وهي منصة Komuniti Guru Digital Learningبالشراكة مع اليونيسف، منصة مجتمع التعليم الرقمي )

ا أنها تزود املدرسين باألدوات املعرفية والقدرات الالزمة وطنية توفر مواد تعليمية لثالثة ماليين طالب. كم

مدرس من أكثر من  2400إلعداد محتوى يتناسب بفعالية مع نظام التعليم عن بعد. وشارك ما يقرب من 

 (.UNICEF, 2020مدرسة في تدريب للمدرسين عبر اإلنترنت ) 1600

اإللكتروني ومدونات لعرض أشرطة فيديو وصممت وزارة التعليم األوزبكية بدورها كتيبات للتدريب 

للمدرسين وحرصت على النهوض بمجال التعليم اإللكتروني وأدوات التقييم للطالب وأولياء أمورهم. وأحدثت 

 ,Barfordمركز اتصال و "قناة للدردشة عبر تلغرام" لإلجابة على كل األسئلة املتعلقة بالتعلم اإللكتروني )

Coutts, & Sahai, 2021 .) وعلى نفس املنوال، أنشأ الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد التابع لوزارة

منصة تعليمية عبر اإلنترنت لتسهيل عملية التعلم لجميع املستويات التعليمية.  الجزائريةالتربية الوطنية 

جئين ومنظمة ولعبت هذه املبادرة دورا في تعزيز شراكات الوزارة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الال 

 (.OECD, 2020الصحة العاملية واليونيسيف وأطلقت مشاريع موجهة لتعليم الشباب بالخصوص )

 تنمية املهارات وريادة األعمال

بصورة كبيرة على عمالة الشباب وريادة األعمال واآلفاق االقتصادية في البلدان  19-أثرت جائحة كوفيد

ناجحة في العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي النامية. وفي ظل هذا الوضع برزت تجارب 

بخصوص سبل نجاح صانعي السياسات في دعم الشباب اقتصاديا خالل فترة تفش ي الجائحة من خالل 

 سياسات وبرامج توجيهية.
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الرقمية  ، على سبيل املثال، أطلقت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، بشراكة مع صندوق الفرصاألردنففي 

" وهي اختصار ملا معناه باللغة اإلنجليزية "مّد الجسور، التوريد B.O.T( واليونيسيف، منصة "DOTفي األردن )

(".   وتهدف املنصة إلى تيسير حصول الشباب الذين هم Bridge. Outsource. Transformالخارجي، التحّول )

رورية ودعمهم في إيجاد وظائف رقمية مع في وضعية هشاشة على فرص عمل تؤمن لهم احتياجاتهم الض

املشاريع الصغيرة. وبعد إطالق املنصة، أجرت اليونيسف تحليال شامال الحتياجات سوق العمل ومدى 

% إناث( استفادوا من دورات 70من الشاب ) 3000إمكانية استخدام املنصة. وبحسب التقرير فإن "أكثر من 

دربا من الحصول على فرصة عمل، بينما حصل آخرون على فرص مت 560تدريبية في تسع محافظات، وتمكن 

دينار أردني. وقد استفاد من  9000عمل عن بعد، وهذا ما خول لهم االستفادة من مرود دخل ال يقل عن 

 (.UNICEF, 2022عاما" ) 25و  18الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  B.O.Tمنصة 

القتصاد الرقمي والريادة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وباإلضافة إلى هذه املنصة، نفذت وزارة ا

في األردن. ويتجلى هدف املشروع في تطوير فرص دخل ممكنة من املجال الرقمي والنهوض بالخدمات 

الحكومية الرقمية في األردن. وأعلنت وزارة العمل عن خطة إلعادة تفعيل الخدمة العسكرية ملدة عام واحد 

سنة، بهدف مواجهة تحدي بطالة الشباب خالل فترة الجائحة  29و  25وحة أعمارهم بين للشباب املترا

(Barford, Coutts, & Sahai, 2021.) 

( EIIP، أطلقت منظمة العمل الدولية بشراكة مع اليونيسف برنامج االستثمار الكثيف العمالة )العراقوفي 

ع املراعية للبيئة في العراق. ويربط هذا البرنامج مسألة الذي يشجع ويدعم املهندسين الشباب في تعزيز املشاري

تطوير البنية التحتية بخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

املحلية للشباب. فهو يعتمد على العمالة واملوارد املحلية لخلق فرص العمل وموارد الدخل الذي تمس 

قدرات املؤسسات املحلية. وترمي هذه املبادرة أيضا إلى النهوض بعملية اإلدماج الحاجة إليها وتعزيز 

 (.UNICEF, 2021االجتماعي للشباب )

ووادي  التركية الجمهوريةوعلى نفس النحو، عمل بشكل مشترك كل من مكتب االستثمارات التابع لرئاسة 

لى تأسيس املركز الدولي الحتضان املشاريع ( عICYFتكنولوجيا املعلومات ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي )

(IIC بهدف إعداد رواد أعمال يتسمون بالجودة في عملهم والقدرة على املنافسة وذلك من خالل البناء على )

أنجع االتجاهات العاملية لتكييفهم مع العصر الرقمي. ويركز املركز في عمله على بناء قدرات رواد األعمال 

في تأسيس الشركات، وتطوير املنتجات واالستشارات املتعلقة بالتسويق واملشاريع الشباب، واملستثمرين 

وبراءات االختراع، وتوجيه عملية الوصول إلى التمويل، واملركز بمثابة منصة لتجمع رواد األعمال الشباب في 

الة التعاون (. كما أحدثت وك International Incubation Center, 2022منطقة منظمة التعاون اإلسالمي )

( بدورهما مرفقا لإلنتاج الزراعي وتربية ICYF( ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي )TİKAوالتنسيق التركية )

شاب ومساعدتهم على املشاركة في 200األحياء املائية في تورودي، النيجر، بهدف توفير فرص عمل ملا يناهز 

 (.African Farming and Food Processing, 2021أنشطة اإلنتاج االقتصادي في النيجر )
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عبر اإلدماج  19-برنامج دعم االستجابة لكوفيد تونسمليون دوالر أمريكي، أطلقت  180وبميزانية تقدر بمبلغ 

من خالل حماية  19-(. ويهدف املشروع إلى التخفيف من آثار أزمة كوفيدPARISEاالجتماعي والتشغيل )

شة من املجتمع، مثل الشباب، على املدى القصير وتعزيز االنتعاش الوظائف واإلدماج االجتماعي للفئات اله

، أنشأت الحكومة ماليزيا(. وفي African Development Bank, 2020االقتصادي على املدى املتوسط )

ألف  200مليون دوالر أمريكي( لصقل وتعزيز مهارات  487صندوقا بقيمة ملياري رينغيت ماليزي )ما يعادل 

ألف  300العمل لتعزيز فرص عملهم. كما قدم الصندوق دعما ماليا ألرباب العمل لتدريب شاب عاطل عن 

شاب عاطل عن العمل وتوظيفهم. وكجزء من مصروفات الصندوق، يستفيد األفراد املنقطعين عن الدراسة 

 ,Barfordدوالرا أمريكيا شهريا من خالل مزاولة تدريب منهي ملدة تصل إلى ستة أشهر ) 146واملتخرجين 

Coutts, & Sahai, 2021.) 

 Pre-employment Cardبرنامج بطاقة التأهيل املنهي ) إندونيسياوعلى نفس املنوال، أطلقت حكومة 

Programme الذي يهدف إلى تعزيز مهارات مليوني شاب. وتشمل الخطة توفير تكاليف اإلقامة والنقل أثناء )

دوالرا أمريكيا( لكل  34ألف روبية إندونيسية )ما يعادل  500التدريب من خالل دفع مبلغ إجمالي قدره 

متدرب. وهذه الخطط مصممة خصيصا لتجاوز تحديات محددة من التحديات التي يواجهها الشباب، بما 

 (.Barford, Coutts, & Sahai, 2021في ذلك صقل املهارات وتغطية التكاليف األساسية )

، من املبادرات املوريتانيةويعد برنامج "مشروعي مستقبلي"، الذي أطلقته وزارة التشغيل والشباب والرياضة 

الداعمة لرواد األعمال والقادة الشباب الطموحين والحاملين ملشاريع قابلة للتحقيق. ويهدف البرنامج إلى 

مشروع في مختلف  500عمل، وتمويل تمكين الشباب، وإضفاء طابع االستدامة على املشاريع، وخلق فرص 

مناطق البلد بطريقة شفافة )وزارة التشغيل والشباب والرياضة، بدون تاريخ(. وباإلضافة إلى ذلك، أطلقت 

وزارة التشغيل والتكوين املنهي املوريتانية "مبادرة مهنتي"، وهي إطار استشاري نشط يهم الشباب ومن خالله 

العمل ومنشآت التدريب املنهي والقطاع الخاص. وتهدف املبادرة إلى مواءمة يمكن تيسير التنسيق بين أرباب 

التدريب مع احتياجات سوق العمل وتسهيل ولوج الشباب إليه خالل فترة تفش ي الجائحة وبعدها )وزارة 

 التشغيل والشباب والرياضة، بدون تاريخ(.

 الصحة اإللكترونية والدعم النفس ي االجتماعي

من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مجموعة من اإلجراءات للتخفيف من اعتمدت العديد  

 .2021و  2020التي طالت فئة الشباب خالل عامي  19-التداعيات الصحية السلبية لجائحة كوفيد

، على سبيل املثال، استراتيجية وطنية تعنى بصحة طالب املدارس املغربيةفقد اعتمدت الحكومة  

ت، وفرت من خاللها الرعاية الصحية الالزمة للشباب، وذلك باالعتماد على اتفاقيات الشراكة بين والجامعا

مختلف القطاعات والتعاون بين وزارات الشباب والتعليم والداخلية والشؤون االجتماعية واألوقاف. وتجلى 

للشباب في التوظيف في  الهدف من هذه الشراكة في زيادة عدد الوظائف في قطاع الصحة وإعطاء األولوية

هذا القطاع، وإنشاء مراكز صحية جامعية، وتوسيع نطاق الفضاءات املقدمة للخدمات الصحية لفائدة 
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الشباب. وزيادة على ذلك، اعتمدت الحكومة برامج ترفيهية وتعليمية للتخفيف من آثار الحجر الصحي على 

أطلقت جامعة محمد الخامس بالتعاون مع  الشباب وصون صحتهم النفسية. وخالل فترة تفش ي الجائحة،

اليونيسف مشروعا لتقديم الدعم النفس ي عن بعد لألطفال في مراكز اإليواء وذلك عبر تطبيق واتساب 

 (.2020)ديوان رئيس حكومة اململكة املغربية، 

دعما نفسية عبر اإلنترنت ملختلف شرائح املجتمع: الشباب  أذربيجانوعلى غرار ذلك، قدمت حكومة 

 2300والنساء واألطفال وكبار السن. واستفاد من مبادرة "املساعدة النفسية عبر اإلنترنت" ما يقرب من 

(. وفي قطر، أعلنت وحدة خدمات الصحة النفسية .OHCHR, n.dشخص خالل فترة تفش ي الجائحة )

عة من الخدمات الجديدة من خالل خط هاتفي مجاني للمساعدة بمؤسسة حمد الطبية عن مجمو 

(. وباإلضافة إلى ذلك، Al Arab Qatari, 2020( لتقديم خدمات الدعم النفس ي أثناء فترة الجائحة )16000)

أطلقت وزارة الصحة القطرية، بالتعاون مع عدد من املؤسسات، حملة جديدة بعنوان "عساك بخير؟" إلذكاء 

بشأن الصحة النفسية، وذلك في إطار اليوم العاملي للصحة النفسية. وتشجع هذه املبادرة مستوى الوعي 

األفراد على التعبير عن شواغلهم املتعلقة بالصحة النفسية، باعتبار ذلك أولى الخطوات لتعزيز الوعي بشأن 

. وهذه الحملة تشمل كيفية التعامل مع القلق والتوتر، وأيضا التفاعل مع اآلخرين واتخاذ قرارات سليمة

 35000مؤسسة في قطر واسُتقبل أكثر من  20بطبيعة الحال فئة الشباب. وانخرط في الحملة ما يقرب من 

 (.Murad, 2021اتصاال تلقى من خاللها املتصلون املشورة الطبية املالئمة )

خطا هاتفيا  عربية املتحدةاإلمارات الوفي سياق مماثل، أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بدولة 

للمساعدة النفسية في إطار الحملة الوطنية للدعم النفس ي كجزء من الحملة الوطنية "متطوعين.إمارات"، 

وهي مبادرة أطلقتها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خالل األزمات.  ويهدف املشروع إلى تقديم الدعم 

و غير مباشر من الجائحة، مع ضمان توفير أعلى مستويات األمان النفس ي لألفراد املتضررين بشكل مباشر أ

(.  .Emirates Foundation, n.dوالسرية التامة للمعلومات الشخصية. وهذا املشروع يستهدف الشباب أيضا )

وباإلضافة إلى ذلك، أطلقت املؤسسة االتحادية للشباب في اإلمارات العربية املتحدة مبادرة "ممارسات 

: فلنستثمر فيها". واستندت النفسيةتعزيز الصحة النفسية" تحت شعار "التحرك من أجل الصحة الشباب ل

دولة عربية أجراها كل من مركز الشباب  21شاب من  7000هذه املبادرة إلى دراسة استقصائية شملت 

قدرة على العربي واملؤسسة االتحادية للشباب. وأفاد املشاركون في هذه الدراسة االستقصائية أن "ال

الحصول على خدمات الصحة النفسية بأسعار معقولة" هي ثالث أهم عنصر ضمن أولوياتهم وأن "حمالت 

 (.  Al Bayan, 2020التوعية بالصحة النفسية" أيضا من ضمن األاولويات املهمة بالنسبة لهم )

سف ومنصة "الطبي" وفي سياق حماية صحة الشباب خالل فترة تفش ي الجائحة وما بعدها، تعاونت اليوني

شاب. وتهدف هذه الشراكة إلى ضمان رفاهية الشباب،  3000لتقديم خدمات صحية ملا يناهز  األردنفي 

واستفاد الشباب من  وتحسين مستوى استفادتهم من خدمات الرعاية الصحية الجيدة والوقاية من األمراض.

املسجلين في برنامج "أملنا" املعني باملشاركة  الشراكة دون دفع أي رسوم وعادت املبادرة بالنفع على الطالب

 (.UNICEF, 2020االقتصادية للشباب الذي أطلقته اليونيسيف ومجموعة من املتطوعين من الالجئين السوريين )
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 تنمية املجتمعات املحلية والعمل التطوعي

اب، أشركت العديد من للتعافي من تداعيات الجائحة والتخفيف من آثارها على املشاركة االجتماعية للشب

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الشباب في عملية وضع السياسات والبرامج التي تهمهم. ويعتبر 

برنامج "برملانات الشباب" في مصر، الذي أطلقته الحكومة تحت شعار "دورنا" بشراكة مع اليونيسيف وبدعم 

مثلة البارزة للبرامج التي تركز على املشاركة االجتماعية للشباب من املجلس العربي للطفولة والتنمية، من األ 

في البلدان األعضاء. ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب الشباب على تخطيط وتنفيذ املبادرات املجتمعية. وفي 

قشة إطار هذا البرنامج، يقدم املدربون الدعم الالزم للشباب من خالل اجتماعات دورية في مراكز الشباب ملنا

 (.Younis, 2021التحديات التي يواجهونها في تنفيذ املبادرات مع الحرص على متابعة ورصد تطوراتهم )

، أعلنت وزارة الداخلية عن منح تسهيالت غير مسبوقة للشباب لتأسيس جمعيات ومنظمات الجزائروفي 

قع الجمعية ضمن نطاقها. غير حكومية، من خالل تقديم ملف إداري بسيط ملكتب محدد في الواليات التي ت

(. Zammamouche, 2020جمعية محلية ) 4000وفي هذا السياق، كشفت وزارة الداخلية عن تأسيس نحو 

وباإلضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية عن إحداث املجلس األعلى للشباب. وهذا 

ترحات بشأن قضايا تتعلق باحتياجات الشباب في الجهاز االستشاري التابع للرئاسة يقدم آراء وتوصيات ومق

املجالين االقتصادي واالجتماعي، ويساهم في تعزيز القيم الوطنية والحس املدني والتكافل االجتماعي، كما 

أنه يشارك في تصميم ومتابعة وتقييم الخطة الوطنية للشباب. والهدف من إنشاء املجلس هو تمكين الشباب 

 (.Supreme Youth Council, 2021)في عملية صنع القرار 

( والهالل ICYF، نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع منتدى شباب التعاون اإلسالمي )تركياوفي 

يوما لتسليح الشباب باألدوات املعرفية  12األحمر التركي، برنامج "مخيم املتطوعين الشباب" على امتداد 

يتسنى لهم تقديم ما يلزم من مساعدة ودعم ملجتمعاتهم خالل فترة تفش ي والعملية وتقديم التوجيه لهم حتى 

سنة من  30و  18متطوعا وطالبا ومهنيا تتراوح أعمارهم بين  120الجائحة. وشارك في البرنامج ما يقرب من 

(. وعلى غرار تركيا، أطلقت وزارة الشباب ICYF, 2021البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

اقيةلرياضة وا ووزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان العراق واليونيسف، بالتعاون مع برنامج  العر

(. وتعد هذه املنصة بمثابة أداة NYVP، املنصة الوطنية للمتطوعين الشباب )(UNV) متطوعي األمم املتحدة

كة في األنشطة التطوعية ومساعدة سنة املشار  24و  15مبتكرة تخول للشباب العراقي املتراوحة أعمارهم بين 

مجتمعاتهم. وهي أيضا البرنامج التطوعي املنظم األول من نوعه في العراق. فهي تمنح للشباب فرصة للتسجيل 

والبحث والتقدم بالطلب للمشاركة في األنشطة التطوعية. ويمكن من خاللها للمتطوعين الشباب أيضا 

 (.UNICEF, 2021رات تقدمها وكاالت األمم املتحدة املعنية باألمر )االستفادة من دورات تدريبية لبناء القد
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 مالحظات ختامية وتوصيات متعلقة بالسياسات -الفصل الرابع 

 

 وتوصيات ختامية الحظاتم

 بالسياسات متعلقة

 

 

 

قد أسفرت عن آثار سلبية كبيرة طالت الرفاه االجتماعي  19-يخلص هذا التقرير إلى أن جائحة كوفيد

واالقتصادي للشباب في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويشير التقرير أيضا إلى أن مختلف 

الل فترة تفش ي الجائحة. كما بلدان املنظمة لم تدخر جهدا على مستوى السياسات للتعامل مع هذه اآلثار خ

تهدف الجهود التي تبذلها البلدان األعضاء إلى ضمان عدم إقصاء الشباب من املساعي الرامية لتحقيق 

التعافي واملرونة لتسهيل االنتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة. وعلى هذا األساس، يقدم هذا الفصل مجموعة 

بها صانعو السياسات في البلدان األعضاء في املنظمة لصياغة من التوصيات املتعلقة بالسياسات ليسترشد 

سياسات وبرامج تراعي وضع الشباب وتفض ي في نهاية املطاف لتمتعهم بالرفاه خالل فترة تفش ي الجائحة 

وبعد انتهاء األزمة. وبناء على البنية العامة لهذا التقرير، تقسم التوصيات املتعلقة بالسياسات إلى أربعة 

 .التعليم وتنمية املهارات، العمل وريادة األعمال، والصحة والرفاه، واملشاركة االجتماعية مجاالت:

 التعليم وتنمية املهارات .1.4

. ال يبدو أن الجائحة تسير إلى زوال في األفق القريب، ومستقبلها ضمان فتح املدارس في بيئة آمنة وصحية

املدارس مفتوحة بالكامل لتجنب كارثة تودي بجيل كامل بسبب ال يزال غير واضح.  ومع ذلك، يجب أن تظل 

إغالقها لفترات طويلة. والسبيل إلعادة الفتح هو القدرة على ضمان عودة آمنة إلى األماكن الفعلية مع 

الحفاظ على مسافة التباعد وتنفيذ احتياطات الصحة العامة، مثل استخدام األقنعة الواقية وغسل 

وقد تلجأ الدول لتطوير قواعد محددة للنظافة العامة والسالمة إلعادة فتح املدارس  اليدين بشكل متكرر.

 .على نطاق أوسع 19-وتعزيز جاهزيتها لتجنب تفش ي كوفيد

 املتعلقة بالتحصيل الدراس ي واالنقطاع عن الدراسة، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة. تالفي الخسائر

دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى زيادة احتمالية انقطاع أدى إغالق املدارس لفترات طويلة في ال

الشباب عن الدراسة وتسجيل خسائر على مستوى التحصيل الدراس ي. لذلك، من الضروري إيالء االهتمام 

وتوفير املساعدة في الوقت املناسب. وتتحمل الفئات الضعيفة النصيب األكبر من العبء، ويتعين معاملتهم 

اص. ولتفادي األضرار التي قد تلحق بتنمية رأس املال البشري في املستقبل، يجب تنفيذ املبادرات بشكل خ
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الجارية واملتنوعة لتشجيع االلتحاق مجددا باملدارس. كما سيكون الشباب، ال سيما الذين ينحدرون من 

. وقد يحتاج عدد بيئات محرومة، بحاجة إلى دعم خاص للتكيف والتعويض عن التحصيل الدراس ي الضائع

 .من الطالب إلى التعليم التعويض ي إلعادة تموضعهم السليم في الوسط األكاديمي

خالل أوقات األزمات، كثيرا ما توجه البلدان موارد  ضمان استدامة التمويل واالستثمار في مجال التعليم.

ي منظمة التعاون اإلسالمي امليزانية صوب القطاعات األكثر حيوية. ومن املهم بالنسبة للدول األعضاء ف

مواصلة االستثمار في قطاع التعليم ودعمه ماليا طوال فترة الجائحة وبعدها. وقد يؤدي عكس ذلك إلى 

اإلضرار بجودة املوارد التعليمية املتاحة في الدول األعضاء، مما سيكون له عواقب سلبية طويلة األجل على 

اء األولوية لالستثمار في التعليم وتكنولوجيا املعلومات نموها العام. وعلى املدى املتوسط، يجب إعط

واالتصاالت. فقد سلطت الجائحة الضوء على الفجوة الرقمية القائمة في دول املنظمة، حيث يعاني الطالب 

في البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خسارة أكبر على مستوى 

الستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودمجها في قطاع التعليم من شأنه أن يعزز مرونة التعلم. وا

 .النظام التعليمي

. ثمة مخاوف بشأن مدى نجاعة أنظمة تعزيز جودة التعليم اإللكتروني وإمكانية استفادة الشباب منه

. ففي حين أن غالبية دول 19-تفش ي كوفيد التعليم التقليدية على املدى البعيد في جميع أنحاء العالم في ظل

منظمة التعاون اإلسالمي تمكنت من توفير التعليم من خالل آليات التعلم عن بعد، إال أن هذا مجرد حل 

مؤقت. وفي عملية إعادة تشكيل النموذج التعليمي الحالي، ينبغي للدول األعضاء في املنظمة التركيز على 

لتي تشمل مراجعة املناهج التقليدية، وتوقع احتياجات املتعلمين بما يتماش ى تطوير أساليب تعلم مبتكرة، وا

مع احتياجات رأس املال البشري للبلد، ودمج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التعليم، وغرس ثقافة 

 ."التعلم" خارج أماكن التعلم التقليدية

 العمل وريادة األعمال .2.4

يعد توفر خدمات التوظيف أمرا حيويا للتفاعل مع اآلثار  .الشبابتقوية خدمات التوظيف لصالح 

املباشرة للجائحة وبناء املرونة ملواجهة األزمات املستقبلية. فبسبب الجائحة وتدابير االحتواء، لم يتمكن 

ماليين الشباب من العثور على تدريب منهي أو فرص عمل بدوام جزئي. كما تراجعت إمكانية الحصول على 

دوام كامل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بسبب حالة عدم اليقين املستمرة فرص العمل ب

وعمليات تسريح العمال واملوظفين جراء تفش ي الجائحة. ومن شأن اعتماد حوافز مالية وغير مالية لتوظيف 

ول األعضاء في الشباب ومخططات الحصص واإلعفاءات الضريبية املساهمة في زيادة عمالة الشباب في الد

 .املنظمة

. ال شك أن الجائحة أثرت سلبا بشكل مباشر على عمالة الشباب، تعزيز عمالة الشباب وريادتهم لألعمال

إال أنها في الوقت ذاته فتحت آفاقا جديدة لريادة األعمال وكشفت الستار عن فرص جديدة لتوليد الدخل 

على إطالق أعمال عبر اإلنترنت واالنخراط في التجارة للشباب. فقد ساهمت التكنولوجيا في تحفيز الشباب 
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اإللكترونية. ولتشجيع جهود ريادة األعمال أكثر في صفوف الشباب، يستحسن أن تعمل الدول األعضاء في 

املنظمة على زيادة عدد برامج بناء القدرات في مجال ريادة األعمال، ومساعدة الشباب على فهم الطبيعة 

ة األعمال املتغيرة باستمرار وبوتيرة سريعة، وتزويدهم بالدرايات الالزمة التي تمكنهم من الجديدة للسوق وبيئ

مجابهة التحديات املتعلقة بريادة األعمال، ودعمهم الستكشاف الفرص في عالم ما بعد الجائحة، وتخصيص 

تشريعات التي حصة لتوظيف الشباب، وإنشاء وكاالت محلية تعزز التوظيف الذاتي للشباب، واقتراح ال

تدعم ريادة الشباب لألعمال، وتخفيف الحواجز البيروقراطية التي تقف حجر عثرة في طريق رواد األعمال 

 .واملستثمرين الشباب

. باتت شبكات األمان االجتماعي النهوض بأنظمة الحماية االجتماعية وشبكات األمان املستهدفة للشباب

تي تفرضها الجائحة، خاصة وأن العديد من الشباب وجدوا أنفسهم أكثر أهمية من ذي قبل في ظل الظروف ال

معتمدين على الدعم الحكومي. لكن في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أفضت القيود 

املالية إلى إقصاء الفئات السكانية الهشة )بما في ذلك الشباب( من برامج الحماية االجتماعية وشبكات 

وفي هذا الصدد، يتعين على دول املنظمة، بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية، العمل  األمان.

على تطوير برامج محددة تهم شبكات األمان االجتماعي تغطي مواضيع مثل خلق فرص عمل للشباب والتعليم 

 .والرعاية الصحية وريادة الشباب لألعمال

. يتعين على النطاق على عمالة الشباب ودعم رواد األعمال الشبابمعالجة اآلثار السلبية الواسعة 

صانعي السياسات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إعداد خطط عمل مفصلة قصيرة األجل 

ووثائق مرجعية ذات رؤية طويلة األجل ملعالجة مسألة ارتفاع معدالت البطالة والخمول االقتصادي في 

ال ينبغي التركيز فقط على اآلثار السلبية اآلنية قصيرة املدى على مخرجات سوق العمل، صفوف الشباب. و 

بل أيضا على وضع خطط ملموسة بخصوص سبل تعزيز مشاركة الشباب في األنشطة االقتصادية 

 واالستفادة من إمكاناتهم االقتصادية لتحقيق التعافي، وجعلهم عوامل مساهمة في التغيير من أجل التنمية

 .املستدامة

اقبة عملية توظيف الشباب وريادة األعمال كجزء من برامج  إجراء بحث شامل لتصميم وتنفيذ ومر

. توص ى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بإجراء دراسات تشخيصية شاملة التعافي من الجائحة

املدى للجائحة على فئة الشباب مع على الصعيد الوطني لتقييم اآلثار االقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة 

التركيز بصورة خاصة على نتائج سوق العمل. ولكي تعزز الدول األعضاء في املنظمة قدرتها على الصمود في 

وجه األزمات املستقبلية املتعلقة بعمالة الشباب، يتعين عليها االستثمار في تنمية مهارات الشباب بما في ذلك 

وذلك من خالل تنظيم برامج بناء القدرات بالتعاون مع منظمات املجتمع املدني،  املهارات الفنية والشخصية،

وزيادة عدد املقررات االختيارية في املناهج الدراسية. ومن املهم أيضا تطوير استراتيجية وطنية إلدارة األزمات 

التي تهم  تتضمن إمكانية تدخل مؤسسات عامة على مستوى السياسات في وقت األزمات بشأن القضايا

 .مختلف شرائح املجتمع، بما في ذلك الشباب
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 الصحة والرفاه .3.4

وإجراءات اإلغالق الشامل إلى زيادة  19-. أدت جائحة كوفيدإذكاء الوعي بشأن الصحة النفسية للشباب

نطاق وشدة التحديات املتعلقة بالصحة النفسية وأشكال أخرى من التداعيات التي تطال الشباب عموما. 

وقد تكون لآلثار النفسية التي خلفتها الجائحة تداعيات طويلة املدى على مختلف الجوانب الصحية للشباب. 

لى صانعي السياسات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اعتماد مقاربة شاملة من لذلك يتعين ع

للشباب، وتعتبر الصحة النفسية للشباب  والنفسيةحيث السياسات تأخذ بعين االعتبار الصحة النفسية 

فسية جزءا محوريا من خطة الرعاية الصحية الشاملة، وتصمم برامج أكثر شموال بخصوص الصحة الن

تشمل اآلباء واملدرسين والخبراء، وتساهم في زيادة حمالت التوعية بشأن حماية وتنمية الصحة النفسية 

للشباب وإنشاء مراكز للصحة النفسية في املدارس والجامعات لخدمة الشباب والتعرف على مشاكلهم 

 .النفسية

و من نقص الثقة في صفوف الشباب . برز جبناء القدرة على الصمود ملواجهة الطوارئ الصحية مستقبال

  Aksoy) في البلدان التي تضعف فيها إجراءات االستجابة للتحديات الصحية الطارئة التي تفرضها الجائحة

et al., 2022.)  لهذا يتعين على البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول األعضاء في منظمة التعاون

سبل املمكنة لتعزيز الجاهزية للتعامل مع حاالت تفش ي األمراض املعدية اإلسالمي، التفكير في أنجع ال

وفي هذا الصدد، ينبغي لدول املنظمة العمل على  (Patel & Sridhar, 2021). مستقبال، وهو أمر ال مفر منه

 رفع مستوى قدرة أنظمتها الصحية العامة على االستجابة للطوارئ الصحية بغرض بناء القدرة على الصمود

أمام الصدمات املستقبلية وتلبية احتياجات الشباب والفئات الهشة في املجتمع في مثل هذه األوقات 

 .الصعبة

. إن النهوض بقدرات االستجابة الصحية يتطلب االستثمار في البنية التحتية للصحة املوجهة للشباب

باب. واستخدام قنوات تطوير خدمات ومراكز للرعاية الصحية الشاملة والصحة النفسية لصالح الش

التواصل االجتماعي واإلنترنت من العوامل املهمة للغاية للتواصل مع فئة عريضة من الشباب، السيما الذين 

يعيشون في املناطق الريفية التي تقل فيها فرص االستفادة من الخدمات. ويتعين على صانعي السياسات أيضا 

حلية في عملية تصميم وتقديم الخدمات والبرامج التي تستهدف إشراك اآلباء واملدرسين وقادة املجتمعات امل

الشباب. ويمكن للزعماء الدينيين وقادة املجتمعات املحلية، على وجه الخصوص، في الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي تقديم برامج اجتماعية ومواعظ لتعميم تعاليم اإلسالم التي من شأنها أن تشكل 

من الشباب للتخفيف من مستويات التوتر العالية لديهم ويصبحوا أكثر مرونة. كما يمكن أيضا دعما للعديد 

تصميم برامج محددة األهداف خاصة باأليتام والشباب الذين فقدوا أفراد أسرهم خالل فترة الجائحة. 

عين على ولوضع وتنفيذ سياسات فعالة للنهوض بصحة الشباب ومستوى رفاههم في ظل تفش ي الجائحة، يت
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صانعي السياسات في الدول األعضاء في املنظمة إعداد استراتيجية لالستجابة الصحية تتضمن مؤشرات 

 .أداء قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى من خالل دراسة طبيعة الجائحة

تأثر  توعية الشباب والناشئة بشأن املخاطر الصحية املنتشرة ونمط الحياة الصحية واملفعمة بالحيوية.

مستوى رفاه الشباب بصورة كبيرة خالل فترة الجائحة، ال سيما الشباب الذين يعانون من بعض الحاالت 

الصحية مثل السمنة. لذلك من شأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات ملكافحة عوامل الخطر الصحية التي تؤثر 

ى الصمود في وجه التحديات على رفاهية الشباب املساهمة في تعزيز قدرة الشباب في دول املنظمة عل

املستقبلية. كما قد يلعب ذلك دورا مهما في تسهيل عملية تطوير وتقديم استجابات فعالة على مستوى 

السياسات في مواجهة األزمات املحتملة مستقبال، وذلك من خالل تقليل الضغط على الخدمات العامة 

في عين االعتبار مسألة توعية الشباب بخصوص واالجتماعية. ومن املهم أيضا ان ياخذ صانعو السياسات 

املخاطر الصحية وأنماط الحياة الصحية لتنمية مهاراتهم في صنع القرار. وهذا ما يستلزم تقديم نهج جديد 

لتطوير املناهج الدراسية. وفي هذا الصدد، يمكن مراجعة املناهج الدراسية بدعم من مهنيين قطاع الصحة، 

هم التوعية بالعادات الصحية الجيدة ولكن أيضا لتضمين معلومات متعلقة ليس فقط إلدراج محتوى ي

 .بسبل ووسائل تعزيز املرونة والتعامل مع املواقف الصادمة

 املشاركة االجتماعية. 4.4

. شكلت الجائحة فرصة لالطالع على القيمة تعزيز املشاركة االجتماعية للشباب ومنح فرص متكافئة

تماعية للشباب. فهناك إقرار متزايد بالدور املحوري الذي يلعبه الشباب واملنظمات الحقيقية للمشاركة االج

الشبابية ونشطاء املجتمع املدني خالل أوقات األزمات، وذلك بحكم املرونة التي يتمتعون بها وقدرتهم على 

ال ومرونة وقادرة التكيف واإلبداع. وتعزيز املشاركة االجتماعية للشباب يساهم في بناء مجتمعات أكثر شمو 

على تحمل األزمات. لهذا يتعين على صانعي السياسات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العمل 

على تعزيز التوعية املدنية والتربية على املواطنة للشباب وإضفاء الطابع املؤسس ي على مشاركتهم 

عمل االجتماعي، والنهوض بجودة البرامج االجتماعية، وضمان استفادة ذوي اإلعاقة منهم من فرص ال

التدريبية بشأن املشاركة االجتماعية للشباب، وتطوير سياسات شاملة تشارك فيها املنظمات الشبابية 

واملؤسسات الحكومية، وضمان مشاركة الشباب وتمثيلهم، وتسليط الضوء على القيم اإلسالمية التي تحث 

 .في نفوس الشبابعلى التضامن والتعاون والتآخي ويثها 

. ساهمت الجائحة في تسريع وتيرة تعزيز الوعي بشأن "الوضع الطبيعي الجديد" في املشاركة االجتماعية

التحول االجتماعي في جميع أنحاء العالم. فمن املحتمل أن تكون "الفعاليات والتجمعات واألنشطة املنظمة 

ما بعد الجائحة من مميزات الوضع الطبيعي الجديد. بالجمع بين الصيغتين االفتراضية والحضورية" في فترة 

وفي هذا الصدد، يتعين على دول منظمة التعاون اإلسالمي االستثمار أكثر في أساليب التعليم الهجين واآلليات 

األخرى البديلة وتزويد الجهات املقدة للخدمات للشباب واملنظمات غير الحكومية باألدوات املعرفية واملهارية 

ة. ومن شأن مثل هذه الجهود أن تساعد الدول األعضاء في املنظمة في النهوض باملشاركة االجتماعية الالزم
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للشباب وتوسيع نطاق الخدمات التي يستفيد منها الشباب املحرومون، كالذين يعيشون في املناطق النائية 

 .والشباب املهاجرين

لحكومات واملجتمع املدني ومؤسسات القطاع تعزيز املبادرات التي تنخرط فيها قطاعات متعددة بين ا

مدى أهمية  19-. كشفت إجراءات اإلغالق الشامل وحظر التجوال التي فرضت بسبب تفش ي كوفيدالخاص

الدور الذي تلعبه املنظمات غير الحكومية واملتطوعون في الوصول إلى الشباب الذين يعيشون يعيشون في 

فبوسع هذه املنظمات أن تلعب دورا محوريا في نقل صوت واحتياجات األحياء الفقيرة أو املناطق الريفية. 

وشواغل الشباب لصناع السياسات. كما أنها تساهم في نقل توقعات أو مخاوف الشباب إلى صناع 

السياسات. وفترة تفش ي الجائحة من األوقات الصعبة للغاية بالنسبة للشباب، واملنظمات غير الحكومية 

ن التحديات املالية بسبب تزايد الضغط املالي. لهذا يتعين على الحكومات في الدول تواجه خاللها عددا م

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العمل على إيجاد أنجع السبل للتعاون مع املنظمات غير الحكومية 

تجابة املتعلقة وزيادة املساهمة التي تقدمها املنظمات غير الحكومية النشطة في مجال الشباب في برامج االس

بالسياسات، والنظر في دعمها ماليا )من خالل مساهمات مالية من القطاع الخاص( لتعزيز فعالية 

 .اإلجراءات املتخذة على مستوى السياسات املستهدفة للشباب

. بحكم أن تطلعات استخدام قنوات جديدة للمعلومات للنهوض بمستوى املشاركة االجتماعية للشباب

لهم تختلف عن نظيراتها لدى باقي الفئات الديموغرافية، ينبغي أيضا تطوير تدابير متعلقة الشباب وشواغ

باملشاركة االجتماعية على مستوى السياسات خاصة بهذه الفئة. فعلى سبيل املثال، للحمالت التلفزيونية 

االجتماعي واملؤثرين واملواد غير املتصلة باإلنترنت تأثير محدود على الشباب، في حين أن منصات التواصل 

النشطين على هذه املنصات أكثر فعالية في الوصول للشباب، وقد يساهم ذلك في التخفيف من مستويات 

القلق والضغط لديهم واملساهمة في إطالعهم على الخدمات املتاحة واستعادة ثقتهم بأنفسهم. ويمكن 

الجتماعية للشباب وانخراطهم في عمليات استخدام هذه القنوات على نحو فعال لزيادة مستوى املشاركة ا

صنع القرار. كما من شأنها أيضا املساهمة في إشراكهم في العمل التطوعي وتمكينهم من مساعدة اآلخرين. 

وبرامج التطوع الفعالة املصممة خصيصا للشباب ال تعزز قدرتهم على التكيف ومشاركتهم املدنية فحسب، 

لذلك من املهم بالنسبة لواضعي السياسات في  . (OECD, 2020)جتمعبل تساهم أيضا في تعزيز مرونة امل

الدول األعضاء في املنظمة النظر في مسألة توسيع نطاق تدابير الدعم لبرامج التطوع والتشجيع على مشاركة 

 .الشباب في هذه البرامج

. أدت الجائحة إلى سد "الفجوة الرقمية" وضمان وصول الشباب إلى اإلنترنت ومختلف التقنيات الرقمية

زيادة نسبة االعتماد على اإلنترنت والتقنيات الرقمية في جميع القطاعات تقريبا، بداية من التعليم ووصوال 

إلى املشاركة االجتماعية. وساهمت أيضا في تحفيز النقاش حول عدد من املوضوعات بما في ذلك، على سبيل 

واة الرقمية، واإلدماج الرقمي، وإدمان اإلنترنت... إلخ. وبات املثال ال الحصر، التواصل بين الشباب، واملسا

ضعف وصول الشباب لخدمة اإلنترنت والتكنولوجيات الرقمية من التحديات الكبيرة التي تعيق استفادتهم 

من فرص العمل املتاحة عبر اإلنترنت والتعليم وريادة األعمال عبر اإلنترنت. لذلك من شأن إعطاء األولوية 



 بالسياساتمالحظات ختامية وتوصيات متعلقة  

2022وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  55  

ة لسد الفجوة الرقمية القائمة وضمان وصول الشباب إلى اإلنترنت التقليل من معدل عدم املساواة ملسأل

واإلقصاء االجتماعي للشباب املحرومين. وفي هذا الصدد، يتعين على الدول األعضاء في منظمة التعاون 

موعة من العوامل مثل اإلسالمي تقييم إمكانية وصول الشباب إلى اإلنترنت وتعزيزها من خالل مراعاة مج

جودة اإلنترنت، والبنية التحتية الرقمية، ومستوى املعرفة بخصوص الخدمات، وإمكانية الوصول إلى 

 .التكنولوجيات واستخدامها

تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي للتصدي ملجموعة من التحديات 

املجال ملجموعة من التحديات  19-. أفسحت جائحة كوفيدشباباالجتماعية واالقتصادية الخاصة بال

االجتماعية واالقتصادية غير املسبوقة، ومنها، على سبيل املثال ال الحصر، العبء الكبير على النظم 

الصحية، وإغالق املدارس وتراجع التحصيل الدراس ي، وتدهور النمو االقتصادي، صعوبة الحصول على 

يحتم تظافر الجهود للتغلب على هذه التحديات. لذلك، يتعين على منظمة التعاون  اللقاحات... إلخ. وهذا

على  19-اإلسالمي تطوير آليات استجابة متكاملة ومنهجية على مستوى السياسات ملعالجة آثار كوفيد

الشباب، وينبغي أن تصمم هذه اآلليات بما يتماش ى مع استراتيجية املنظمة بشأن الشباب. كما من شأن 

تعزيز الشراكات فيما بين الدول األعضاء في املنظمة ومؤسسات هذه األخيرة من خالل إدراج مختلف 

القطاعات املساهمة في صياغة رؤية شاملة بخصوص أنجع السبل املمكنة لتجاوز تداعيات الجائحة. 

فية والخبرات والتجارب وباإلضافة إلى ذلك، يمكن ملثل هذا اإلجراء تعزيز بناء القدرات وتبادل األدوات املعر 

واملوارد بين املؤسسات الوطنية مثل وزارات الشباب واملنظمات اإلقليمية والخبراء واملمارسين ومؤسسات 

 منظمة التعاون اإلسالمي ومختلف األطراف املعنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 2022وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  57

 مللحقاتا
 تصنيف البلدان امللحق األول:

   (:57الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

 (SDNالسودان ) (MDVجزر املالديف ) (GABابون )غال (AFGأفغانستان )

 (SURسورينام ) (MLIمالي ) (GMBغامبيا ) (ALBألبانيا )

 (SYRسوريا* ) (MRTموريتانيا ) (GINغينيا ) (DZEالجزائر )

 (TJKطاجيكستان ) (MARاملغرب ) (GNBغينيا بيساو ) (AZEأذربيجان )

 (TGOتوغو ) (MOZموزمبيق ) (GUYغيانا ) (BHRالبحرين )

 (TUNتونس ) (NERالنيجر ) (IDNإندونيسيا ) (BGDبنغالديش )

 (TURتركيا ) (NGAنيجيريا ) (IRNإيران ) (BENبنين )

 (TKMتركمانستان ) (OMNعمان ) (IRQالعراق ) (BRNبروناي دار السالم )

 (UGAأوغندا ) (PAKباكستان ) (JORاألردن ) (BFAبوركينا فاسو )

 (UAEاإلمارات العربية املتحدة ) (PSE) فلسطين (KAZكازاخستان ) (CMRالكاميرون )

 (UZBأوزبكستان ) (QATقطر ) (KWTالكويت ) (TCDتشاد )

 (YEMاليمن ) (SAUاململكة العربية السعودية ) (KGZ) قرغيزستان (COMجزر القمر )

 (SENالسنغال ) (LBNلبنان ) (CIVكوت ديفوار )

 (SLEسيراليون ) (LBYليبيا ) (DJIجيبوتي )

 (SOMالصومال ) (MYSماليزيا ) (EGYمصر )

 

 (:98النامية غير األعضاء في املنظمة ) دول ال

 ساو تومي وبرينسيب مدغشقر دومينيكا أنغوال

 صربيا مالوي  جمهورية الدومنيكان أنتيغوا وباربودا

 السيشل جزر مارشال اإلكوادور  األرجنتين

 جزر سليمان موريشيوس السالفادور  أرمينيا

 جنوب أفريقيا املكسيك غينيا االستوائية البهاماس

 جنوب السودان ميكرونيزيا إريتريا بربادوس

 سريالنكا مولدوفا إثيوبيا بيالروسيا

 سانت كيتس ونيفيس منغوليا فيجي بليز

 سانت لوسيا مونتي نيغرو  جورجيا بوتان

 سانت فينسنت والغرينادين ميانمار غانا بوليفيا

 سوازيالند ناميبيا غرينادا والهرسكالبوسنة 

 تانزانيا نورو غواتيماال بوتسوانا

 تايالند نيبال هايتي البرازبل

 تيمور ليستي نيكاراغوا هندوراس بلغاريا

 تونغا باالو هنغاريا بوروندي

 ترينداد وتوباغو بابوا غينيا الجديدة الهند الرأس األخضر

 توفالو باراغواي جامايكا كمبوديا

 أوكرانيا بيرو كينيا جمهورية أفريقيا الوسطى



   امللحقات
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 األوروغواي الفلبين كيريباتي تشيلي

 فانواتو بولندا كوسوفو الصين

 فنزويال رومانيا جمهورية الو الديمقراطية الشعبية كولومبيا

 فيتنام روسيا ليسوتو جمهورية الكونغو الديمقراطية

 زامبيا رواندا ليبيريا جمهورية الكونغو

 زيمبابوي  ساماو شمال ماكدونيا كوستاريكا

   بناما كرواتيا

 

 (:39الدول املتقدمة** )

 سنغافورة ليتوانيا أملانيا أستراليا

 جمهورية سلوفاكيا لوكسمبورغ اليونان النمسا

 هونغ كونغ بلجيكا
ماكاو، املنطقة اإلدارية 

 الخاصة
 سلوفينيا

 إسبانيا مالطا أيسلندا كندا

 السويد هولندا إيرلندا قبرص

 سويسرا نيوزيالندا إسرائيل جمهورية التشيك

 تايوان النرويج إيطاليا الدنمارك

 اململكة املتحدة البرتغال اليابان إستونيا

 الواليات املتحدة بويرتو ريكو جمهورية كوريا الجنوبية فنلندا

  سان مارينو التفيا فرنسا

 

 املتقدمة املصنفة من قبل صندوق النقد الدولي.** بناء على قائمة الدول 
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 التصنيف الجغرافي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي امللحق الثاني:

 OIC-SSA(: 21أفريقيا جنوب الصحراء )

 نيجيريا غامبيا بنين

 السنغال غينيا بوركينا فاسو

 سيراليون  غينيا بيساو الكاميرون

 الصومال مالي تشاد

 السودان موريتانيا جزر القمر

 توغو موزمبيق كوت ديفوار

 أوغندا النيجر الغابون 
   

 OIC-MENA(: 19الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

 اململكة العربية السعودية الكويت الجزائر

 سوريا* لبنان البحرين

 تونس ليبيا جيبوتي

 اإلمارات العربية املتحدة املغرب مصر

 اليمن عمان العراق

  فلسطين إيران

  قطر األردن

 *عضوية سوريا في منظمة التعاون اإلسالمي معلقة حاليا.

 

 OIC-ESALA (:9شرق وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية )

 املالديف غيانا أفغانستان

 باكستان إندونيسيا بنغالديش

 سورينام ماليزيا بروناي دار السالم
   

 OIC-ECA (:8أوروبا وآسيا الوسطى )

 تركمانستان قرغيزستان ألبانيا

 أوزبكستان طاجيكستان أذربيجان

  تركيا كازاخستان
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