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تحدي تشغيل الشباب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا:
ّ
نظرة جديدة وإعادة تأطري
نادر ق ّباين

1

بلغت مع ّدالت بطالة الشباب يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا املستويات
األعىل يف العامل مل ّدة أكرث من ربع قرن 2.وقد
شكّل هذا مصدر إحباط وتقلقل اجتامعي
لشباب املنطقة .وعىل مدى السنوات الخمس
عرشة املاضية ،ر ّدت الحكومات واملنظّامت
اإلمنائية يف املنطقة عىل هذا التح ّدي ،مطلق ًة
مجموع ًة من السياسات والربامج املتعلّقة
بتشغيل الشباب يف أنحاء املنطقة .يستعرض
مل ّخص السياسة هذا تح ّدي تشغيل الشباب
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
موث ّقاً املحاوالت الربامجية ومحاوالت
السياسات السابقة ملعالجة هذا التح ّدي ومحلّالً سبب عجزها عن معالجته .ويشري املل ّخص
إىل أ ّن فشل الربامج والسياسات كان إىل حد كبري نتيجة ضعف هياكل التنفيذ والحوكمة وأ ّن
تعزيز التشغيل ينبغي أي يبقى أولوي ًة ،داعياً إىل تجديد الجهود لتحقيق ذلك.

أهم التوصيات
ّ

•تجديد النداء للتح ّرك :ينبغي عىل صانعي السياسات •رصد األثر وتقييمه :ينبغي عىل املنظّامت التي تخدم
واملنظّامت التي تخدم الشباب ضمن املجتمع اإلمنايئ الشباب العمل عىل تصميم الربامج واملبادرات بشكل
أفضل .وعليها أن تضع أدوات رصد وتقييم أكرث
األوسع مضاعفة جهودها ملعالجة تح ّدي تشغيل
فعالية من أجل الحرص عىل فعالية برامجها ووصولها
الشباب ،عىل الرغم من اإلخفاق السابق يف تحسني
إىل املجموعات املحرومة وامله ّمشة.
مخرجات تشغيل الشباب يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا.
•تحسني التنسيق :ينبغي عىل صانعي السياسات
واملجتمع اإلمنايئ تحسني التنسيق بني املنظّامت
•الرتكيز عىل خلق فرص العمل :ينبغي عىل صانعي
التي تخدم الشباب ،عرب الجمع بني جهود
السياسات معالجة العقبات الهيكلية أمام تحسني
الوكاالت الحكومية واملنظّامت الدولية واملنظّامت
بيئة األعامل والقوانني التنظيمية بهدف تعزيز
غري الحكومية ومراكز األبحاث والقطاع الخاص
إمكانية خلق الوظائف يف القطاع الخاص الرسمي.
والجهات املانحة.
وسيتطلّب ذلك مقاربات سياسة جديدة ،مثل
تأسيس سلطة عامة تكون مسؤولة عن بيئة األعامل
تجاه أعىل املستويات يف الحكومة.
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إ ّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقدّم بحوثاً
وحلوالً سياسية مستقلّة .يهدف املعهد إىل إجراء بحوث
عالية الجودة ومستقلة يستند إليها لتقديم توصيات
عملية ومبتكرة لصناع السياسات والعامة .تعود
االستنتاجات والتوصيات املوجودة يف كافة منشورات
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم ،وال تعكس وجهات نظر
املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.
يعرتف معهد بروكنجز بأن القيمة التي يقدّمها إىل
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية
والتأثري .كام وأ ّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة
تعكس هذا االلتزام ،علامً بأ ّن الهبات ال تحدّد بأي
شكلٍ من األشكال التحليالت والتوصيات.

املقدّمة
يف أوائل القرن الواحد والعرشين ،غدا الشباب يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا مح َّط أنظار الكثري من
األبحاث ونقاشات السياسات .ففي ذلك الوقت ،شهدت
املنطقة املعدل السكاين األعىل من الشباب يف العامل،
باإلضافة إىل املع ّدالت األعىل من بطالة الشباب 3,4 .وقد
ولّد هذان العامالن لدى صانعي السياسات شعورا ً برضورة
االستعجال يف ما يتعلّق بخلق ما يكفي من الوظائف
الستيعاب التدفّق الوافد من العماّ ل الشباب 5 .لكن عىل
الرغم من جهود السياسات املتضافرة ،عجزت املنطقة
بحلول العام  2010عن تحسني مخرجات تشغيل شبابها.
فازداد إحباط الشباب بسبب إبعادهم سياسياً واقتصادياً
واجتامعياً ،لتتمخّض عن هذا اإلحباط احتجاجاتٌ يف
أنحاء املنطقة يف العام .2011
واليوم ،خفّفت بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا
تركي َزها عىل تشغيل الشباب ،فأعطت األولوية إىل
الهواجس األمنية عىل حساب اإلصالحات السياسية
واالقتصادية .وعىل الرغم من أ ّن “فورة الشباب”
السكّانية التي كانت السبب يف الدعوة إىل التح ّرك منذ
عقد من الزمن ال تزال قامئة والفرصة التي أتاحتها ال تزال
سانحةَ 6 ،عبرَ ت ذروة املوجة السكّانية يف معظم بلدان
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وتح ّول االنتباه الدويل
إىل أفريقيا جنوب الصحراء باعتبار أنّها املنطقة التي
الحصة السكانية الكربى من الشباب .وبالفعل ،أىت
تض ّم
ّ
ال ّرد السيايس عىل تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام
 ،2016الذي ركّز عىل الشباب ،ضعيفاً بشكل ملفت 7 .غري
أ ّن التح ّديات التي يواجهها شباب الرشق األوسط وشامل
أفريقيا اليوم ما زالت بارزة للغاية ،وقد فاقم من ح ّدتها
تدنيّ مع ّدالت النم ّو االقتصادي وتقييد الح ّريات السياسية
وتضاؤل فرص االغرتاب 8 .لذلك ،تربز حاجة مل ّحة لتقييم
إخفاقات السياسات املاضية وإعادة تنشيط الجهود
ملعالجة تح ّدي تشغيل الشباب.
يق ّدم ملخّص السياسة هذا تحليالً إقليمياً حول تشغيل
الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ويسلّط
الضوء عىل التح ّديات التي يواجهها الشباب ويستعرض
أبحاث وسياسات ومبادرات برامجية مه ّمة حول تشغيل
الشباب أُطلقت عىل مدى العق َدين املاض َيني .وفيام مي ّر
كل بلد يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا بظروفه الفريدة
ّ
الخاصة ،يشري ملخّص السياسة هذا إىل أ ّن تشغيل
الشباب مشكلة أساسية تعانيها بلدان املنطقة ككل .وقد
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أتت أيضاً الحلول الربامجية وحلول السياسات املق َرتحة
متشابه ًة يف أنحاء بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
إىل جانب مصادر إخفاقات متشابهة 9.ويركّز ملخّص
قصت فيها الجهود
السياسة هذا عىل املجاالت التي رّ
بهدف إعادة صياغة دعو ٍة إقليمية جديدة إىل التح ّرك.

تحديد نطاق التحدّي
س ّجلت بطالة الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا املع ّدالت األعىل يف العامل عىل مدى أكرث من 25
عاماً 10 ،فبلغت  30يف املئة يف العام ( 2017الرسم البياين
 11,12,13 .)1عالوة عىل ذلك ،غالباً ما يبحث الشباب يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا لفرتة سنوات قبل العثور
عىل عمل 14 .وتؤث ّر عملية االنتقال املتأخّر إىل مرحلة
العمل يف مسارات أخرى يف الحياة ،مبا فيها الزواج وامتالك
منزل واملشاركة املدنية .وقد ُس ّمي هذا التأخر يف االنتقال
إىل مرحلة البلوغ مبرحلة “االنتظار” ( ،)waithoodوهي
15
تسمية تعكس مضيعة قدرات الشباب وإمكانياتهم.
فعىل مدى العقد املنرصم ،ازدادت بطالة الشباب يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بسبب سلسلة من
األزمات ،من بينها األزمة املالية يف العام  2008والثورات
الشعبية يف العام  2011والرصاعات املسلّحة الناجمة
عنها وانخفاض أسعار النفط يف العام  2014التي أث ّرت
يف التحويالت املالية والهجرة إىل بلدان الخليج .لكن ال
عوامل هيكلية تشكّل السبب الرئييس وراء مع ّدالت
ُ
تزال
بطالة الشباب العالية يف املنطقة.
وعىل الرغم من االختالفات الجوهرية يف الظروف
السياسية واالجتامعية واالقتصادية يف أنحاء بلدان الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،تشكّل بطالة الشباب تح ّدياً يف
أنحاء املنطقة .ويشكّل هذا سبباً لنق ّدم ملحة عامة إقليمية
تسلّط الضوء عىل التو ّجهات والخصائص املتشاطرة ،مع
األخذ بعني االعتبار أيضاً االختالفات عىل مستوى البلدان.
بالفعل ،يف جميع بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي
لدينا بيانات عنها ،س ّجلت بطالة الشباب مع ّدالت أعىل من
16,17
املع ّدل العاملي البالغ  13يف املئة (الرسم البياين .)2
فتشهد فلسطني ( 43يف املئة) واململكة العربية السعودية
( 42يف املئة بني املواطنني) واألردن ( 36يف املئة) وتونس
( 36يف املئة) .ووحدها دولة قطر تس ّجل مع ّدالت أدىن من
املع ّدل العاملي لبطالة الشباب بني املواطنني ،بسبب قدرتها
عىل استيعاب املواطنني الشباب يف وظائف يف القطاع العام.
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*مواطنو مجلس التعاون الخليجي فحسب
املصادر :قاعدة بيانات إحصاءات منظّمة العمل الدولية ،ت ّم ولوجها يف مايو  .2018معدّالت البطالة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا والعامل مأخوذة من تقديرات
كل بلد مأخوذة من التقديرات الوطنية .أ ّما معدّالت اململكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر فقد أفاد املؤلّف مبعدّالتها
منظّمة العمل الدولية ،ومعدّالت ّ
كل بلد.
أو احتسبها عرب االستعانة ببيانات مأخوذة من الوكالة اإلحصائية الوطنية يف ّ
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ح ّدد الباحثون عددا ً من العوامل ،مبا فيها :موجة سكّانية
زادت من الضغوط عىل سوق العمل يف أنحاء املنطقة يف
أوائل التسعينيات واأللفية الثالثة 21،واألنظمة التعليمية
22
الشباب كام يلزم لعامل العمل،
الضعيفة التي مل تحضرّ
َ
والنقص يف أنظمة املعلومات املتعلّقة بسوق العمل ويف
23
املوارد املخصصة لإلرشاد الوظيفي للباحثني عن عمل،
وعدم توافق توقّعات املتعلّمني الباحثني عن وظيفة
والرواتب واملرتبة التي تق ّدمها الوظائف املتاحة 24.وقد
واجهت الشابات يف املنطقة مجموع ًة إضافية من العوامل
ساهمت يف إقصائه ّن االقتصادي ،مبا فيها التمييز واملعايري
25
االجتامعية املتحفّظة.

ولتشغيل الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الجنسني .ففيام حقّقت الشابات
بعدا ً قامئاً عىل التمييز بني
َ
يف املنطقة مكاسب ملفتة يف التحصيل الدرايس عىل مدى
العقود الخمسة املاضية ،مل تُرت َجم هذه النجاحات يف
زيادات شبيهة يف سوق العمل (الرسم البياين  .)3ففي العام
 ،2017وصلت نسبة الشابات العامالت يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا إىل  15يف املئة فقط مقارنة بنسبة
18
املنطقة التالية الدنيا يف العامل التي بلغت  36يف املئة.
عالوة عىل ذلك ،تفوق مع ّدالت بطالة الشابات يف املنطقة
مع ّدالت بطالة الشبّان بنسبة  80يف املئة ،مقارنة بفجوة
متوسطها  20يف املئة عاملياً 19.ويعني ذلك
الجنسني
بني
ّ
َ
أ ّن احتامل دخول الشابات سوق العمل يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ّ
أقل بكثري من نظرياته ّن يف مناطق أ ّما من ناحية الطلب ،فقد استم ّرت الرواتب املرتفعة
أخرى من العامل ،وعندما يو َد ْدن العمل يجدن صعوب ًة أكرب نسبياً واملنافع واألمن الوظيفي يف القطاع العام بجذب
يف العثور عىل وظيفة مناسبة.
الشباب وتشجيعهم عىل التق ّدم لوظائف أعدادها آخذة
26
يف التضاؤل .يف غضون ذلك ،أ ّدى اإلفراط يف التنظيامت
جري الكثري من األبحاث لدارسة العوامل القامئة يف القطاع الخاص الرسمي إىل تقييد قدرته عىل خلق
لقد أُ َ
28
وراء ظاهرة بطالة الشباب واالنتظار املرتف َعني يف منطقة وظائف الئقة 27،ودعمت قوان ُني العمل الحازمة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا 20.فمن ناحية العرض ،العاملني القدماء عىل حساب العاملني الجدد وض ّيقت
الرسم  :3معدّالت املشاركة قي القوى العاملة (يف العام )2017
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الخناق عىل خلق الوظائف 29.نهايةً ،أ ّدت املحسوبية التي يكرث فيها العماّ ل والساعني إىل فرص اقتصادية يف
الواسعة النطاق إىل قيام رشكات ضخمة عدمية الكفاءة الخليج أو السكّا َن الالجئني الهاربني من الرصاعات إىل
ال تهتم بتوظيف العماّ ل األكرث كفاءة لتحقق األرباح 30.البلدان املجاورة.
متوس َط ترتيب البلدان العربية يف
ففي العام  ،2018جاء ّ
املرتبة  115من أصل  190اقتصاداً ،بحسب تقرير مامرسة الر ّد عىل التحدّي
أنشطة األعامل الصادر عن البنك الدويل 31.وميكن القول (بني العا َمني  2000و)2016
إ ّن عدم قدرة اقتصادات الرشق األوسط وشامل أفريقيا
عىل خلق ما يكفي من فرص العمل املحرتمة يشكّل منذ عق َدين ،بدأ الباحثون وصانعو السياسات بالرتكيز
العامل األه ّم وراء مع ّدالت بطالة الشباب املرتفعة وعدم بش ّدة عىل الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل
عثورهم عىل وظائف يف املنطقة.
أفريقيا .ويف العام  ،2004ق ّدر تقرير للبنك الدويل بأنه
ينبغي عىل اقتصادات املنطقة خلق  97مليون وظيفة
وأفىض عد ُد الفرص املحدود يف القطاع الرسمي إىل زيادة جديدة بني العا َمني  2000و 2020بهدف تلبية حاجات
الوظائف يف القطاع غري الرسمي الذي يُق ّدم بشكل عام تشغيل سكّانها املتزايد عددهم برسعة 37.وأفاد تقرير
منافع أو حاميات ّ
أقل .عالوة عىل ذلك ،الرشكات العاملة التنمية يف العامل للعام  ،2007بعنوان التنمية والجيل
يف القطاع غري الرسمي ّ
أقل قدرة عىل النم ّو وخلق وظائف القادم ،أ ّن االستثامرات يف الشباب تسهم يف النم ّو
جديدة ،إذ ذلك يضع ضغطاً عليها لتتّخذ طابعاً رسمياً .االقتصادي 38.وبرز هذا الوضع بوضوح يف منطقة الرشق
وترتفع مع ّدالت تشغيل الشباب يف القطاع غري الرسمي األوسط وشامل أفريقيا ،فقد ض ّمت عدد الشباب األعىل
لتصل إىل  80يف املئة يف فلسطني ومرص وتونس 32.وأمام ومع ّدالت بطالة الشباب األكرث ارتفاعاً يف العامل.
النقص يف فرص العمل الالئقة ،يلجأ بعض الشباب إىل
ريادة األعامل وإىل املهن الح ّرة .غري أ ّن
متوسط نصيب وبعد أن ترك جيمس ولفنسون منصبه كرئيس للبنك
ّ
شباب الرشق األوسط وشامل أفريقيا املنخرطني يف املراحل الدويلّ ،أسس مركز ولفنسون للتنمية يف معهد بروكنجز،
األوىل من نشاط ريادي يبلغ  9,3يف املئة يف البلدان الذي ركّز يف أبحاثه عىل الشباب يف منطقة الرشق األوسط
املتوسط العاملي 33.وشامل أفريقيا 39.ويف العام  ،2007أطلق هذا املركز
ذات بيانات متاحة ،وهو أدىن من
ّ
ويشكّل االفتقار إىل التمويل عقبة مه ّمة أمام أصحاب بالرشاكة مع كلّية ديب لإلدارة الحكومية مبادر َة شباب
متوسط ترتيب البلدان العربية الرشق األوسط ،التي أجرت مجموعة كبرية من األبحاث
املشاريع الشباب .وجاء
ّ
40
يف ما يتعلّق بالحصول عىل قروض يف املرتبة  130من أصل األصلية حول إقصاء الشباب االجتامعي واالقتصادي.
 190اقتصادا ً ،وللشباب عىل نحو خاص سجالّت ائتامنية وانتهى عمل مبادرة شباب الرشق األوسط يف العام ،2011
34
بالتزامن مع بروز الثورات العربية .غري أ ّن مبادرة شباب
وكفاالت محدودة.
الرشق األوسط عجزت عن معالجة مسألة واحدة بشكل
ويف ظل غياب فرص األعامل الالئقة ،اختار الكثري من ف ّعال ،أال وهي مسألة إقصاء الشباب السيايس.
الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أن
يرتكوا مجتمعاتهم للبحث عن عمل .وهذا ما يحصل وكان أحد التح ّديات التي واجهها الباحثون يف أثناء صياغة
بشكلٍ خاص من املناطق الريفية حيث يتو ّجه شبابها التقرير الرئييس الصادر عن البنك الدويل للعام  2004هو
إىل املدن بحثاً عن فرص أفضل .غري أ ّن النزوح من الريف قلّة البيانات أو التحليالت حول شباب الرشق األوسط
يحل املسألة؛ إذ أ ّن مع ّدالت بطالة الشباب وشامل أفريقيا 41 .وعىل مدى العقد الالحق ،ت ّم جمع
إىل املدن مل ّ
أعىل يف املناطق املدنية يف جميع بلدان الرشق األوسط عدد كبري من البيانات حول الشباب .ففي العام ،2005
وشامل أفريقيا التي لها بيانات متاحة 35 .ويغادر عدد أجرت منظّمة العمل الدولية عمليات مسح حول انتقال
كبري من الشباب املنطقة بأرسها أيضاً .فبني العا َمني الشباب من املدرسة إىل العمل يف مرص وإيران وسوريا.
 2000و ،2015قُ ّدر صايف االغرتاب من بلدان الرشق ويف العام  ،2012ألحقت منظّمة العمل الدولية عملها هذا
األوسط وشامل أفريقيا (باستثناء بلدان الخليج) بحوايل بجولة ثانية من عمليات املسح يف مرص واألردن ولبنان
 8,4مليون شخص ،ويُع ّد هذا العدد من بني الحصص وفلسطني وتونس 42 .وأُجريت عمليات مسح وطنية حول
السكّانية األعىل يف العامل 36 .والنزوح ضمن املنطقة مرتف ٌع الشباب يف العراق (يف العام  43 )2009واملغرب (يف العام
الشباب الوافدين من البلدان  44 )2009وتونس (يف العام  45 .)2012وأُجري أ ّول مسح
أيضاً ،ويشمل بشكل أسايس
َ
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طويل يف املنطقة حول الشباب يف مرص (بني العا َمني  2009ويف العام  ،2009تعاونت منظّمة اليونيسف والجامعة
و 46 .)2014وشارك القطاع الخاص حتّى ،فقد أجرت رشكة األمريكية يف بريوت عىل إطالق مبادرة “الشباب يف
49
أصداء بريسون-مارستيلر ( )ASDA’A Burson-Marstellerالعامل العريب”.
املتخصصة يف التواصل والعالقات العامة استطال َع رأي
ّ
47
للشباب العريب سنويّاً منذ العام .2008
وركّزت الحكومات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا بش ّدة
عىل مسائل الشباب أيضاً بني العا َمني  2000و .2015فقد وضع
تخص الشباب وتطال أبعادا ً
ور ّد املجتمع الدويل أيضاً عىل مسألة تشغيل الشباب عد ٌد منها اسرتاتيجيات وطني ًة ّ
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فأطلق البنك متع ّددة حول السياسات املتعلّقة بهم ،مبا فيها الهجرة والص ّحة
الدويل ومنظّمة العمل الدولية ع ّدة مبادرات ،مبا فيها والتعليم والتشغيل والثقافة واملشاركتان املدنية والسياسية
الرشاكة العاملية لتشغيل الشباب ،التي امت ّدت من العام (الجدول  .)1وتنشط حالياً االسرتاتيجيات الوطنية للشباب يف
املؤسسة الدولية لبنان (منذ العام  )2012واملغرب (منذ العام  )2003واليمن
 2008حتّى العام  2014بالرشاكة مع
ّ
للشباب واملعهد العريب إلمناء املدن ،وركّزت بشكل (منذ العام  .)2006وقد اعتمدتها سابقاً جيبويت (بني العا َمني
أسايس عىل الرشق األوسط وأفريقيا .ويف العام  2001 ،2009و )2005واألردن (بني العا َمني  2005و )2009وفلسطني
أطلقت شبك ُة تشغيل الشباب ،وهي مبادرة أخرى أطلقها (بني العا َمني  2011و ،)2013وكانت قيد التطوير يف البحرين
البنك الدويل ومنظّمة العمل الدولية“ ،مبادرة تقييم” ومرص والعراق والكويت والسودان واململكة العربية السعودية
( )Taqeem Initiativeبهدف بناء قدرة املنظّامت وسوريا ،لكن مل يت ّم اعتامدها رسمياً 50.ووحدها اليمن وضعت
51
التي تخدم الشباب يف املنطقة عىل تقييم أثر برامجها 48 .خطة عمل وطنية ركّزت بشكل خاص عىل تشغيل الشباب.
واملؤسسات العامة التي ركّزت عىل الشباب بحسب البلدان
الجدول  :1السياسات/االسرتاتيجيات الوطنية املتعلّقة بالشباب
ّ
البلد
لبنان
املغرب
اليمن
جيبويت
األردن
فلسطني
البحرين
مرص
العراق
الكويت
السودان
اململكة العربية السعودية
سوريا
الجزائر
إيران
ليبيا
ُعامن
قطر
تونس
اإلمارات العربية املتحدة

سياسة أو اسرتاتيجية وطنية
السياسة الوطنية املتعلّقة بالشباب (–2012الوقت الحارض)
السياسة الوطنية املتعلّقة بالشباب (–2003الوقت الحارض)
االسرتاتيجية الوطنية للشباب ( –2006الوقت الحارض)
السياسة الوطنية املتعلّقة بالشباب ()2005–2001
االسرتاتيجية الوطنية للشباب ()2009 –2005
االسرتاتيجية الشاملة املتعلّقة بالشباب ()2013 –2011
مسودّة ()2011
مسودّة ()2009
مسودّة ()2013
مسودّة ()2013
مسودّة ()2007
قيد التطوير ()2013–2009
قيد التطوير ()2011–2008
غري متوافرة
غري متوافرة
غري متوافرة
غري متوافرة
غري متوافرة
غري متوافرة
غري متوافرة
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املؤسسة العامة
ّ
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
املجلس األعىل للشباب
املجلس األعىل للشباب والرياضة
املؤسسة العامة للشباب والرياضة
ّ
وزارة الدولة لشئون الشباب
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الدولة لشئون الشباب
وزارة الشباب والرياضة
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
هيئة شؤون األرسة
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
غري متوافرة؛ اللجنة الوطنية للشباب52
وزارة الشباب والرياضة
وزارة شؤون الشباب والرياضة
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة

وتتكاثر برامج الشباب يف هذه الفرتة أيضاً ،مع إطالق بلدان
الرشق األوسط وشامل أفريقيا مجموع ًة واسعة من مبادرات
التشغيل وريادة األعامل .فبني العا َمني  2007و،2014
نفّذت مرص وحدها أكرث من  180مرشوعاً متعلّقاً بتشغيل
الشباب 53.وأصبح قطاع املنظّامت غري الحكومية منخرطاً
بش ّدة يف هذه الربامج .فق ّدمت منظّمة “إنجاز العرب” ،التي
تأسست يف العام  ،2004تدريباً للشباب يف مجال االستعداد
ّ
وتوسعت لتصل
العريب،
العامل
أنحاء
يف
األعامل
ولريادة
للعمل
ّ
إىل  14بلدا ً بحلول العام  .2018ويف العام  ،2008أطلقت
“مؤسس َة صلتك”
الشيخة موزا بنت نارص املسند يف قطر
ّ
( )Silatech Foundationلرتبط الشباب العريب بالوظائف
واملوارد الرضورية إلنشاء أعاملهم الخاصة .وأظهر استعراض
لربامج تشغيل الشباب يف املنطقة أ ّن األغلبية قد ركّزت عىل
تدريب املهارات الفنية فحسب ،يليها التدريب عىل املهارات
الشخصية .وشكّل التدريب لريادة األعامل وخدمات التشغيل
وغريها من برامج توظيف الشباب مجتمعة أقل من  10يف
54
املئة من الربامج املوجودة.

بوضع سياسات وبرامج متعلّقة بالشباب هدفت إىل تحسني
نتائج تشغيل الشباب .لكن مع األسف ،عجزت الجهود
الربامجية وجهود السياسات عن تخفيض مستويات بطالة
الشباب املرتفعة وض ّم املجموعات الوافدة الجديدة إىل
القوى العاملة .فامذا حصل إذا ً؟

أدرك صانعو السياسات والجهات الفاعلة اإلمنائية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا السبب الذي
يجعل تشغيل الشباب مسأل ًة مه ّمة .وباالستناد إىل
األبحاث املستفيضة التي صدرت من املنطقة يف ذلك
الوقت ،أدركوا أيضاً ما الذي يجدر القيام به .فتض ّمنت
حلول الربامج والسياسات املقرتحة ،واملعت َمدة يف الكثري
من الحاالت :إصالح األنظمة التعليمية لتحسني املهارات
التقنية واإلدراكية وغري اإلدراكية ،وتخفيف تش ّوهات
سوق العمل التي تس ّببها التنظيامت العماّ لية وسياسات
التشغيل يف القطاع العام ،وتعزيز قطاع خاص أكرث دينامية
ومنافسة لخلق الوظائف ،وتأمني املوارد لر ّواد األعامل
الشباب ،مبا فيه الحصول عىل التمويل واإلرشاد واألصول،
ويربز يف املنطقة الكث ُري من الربامج والسياسات البديلة ودعم اإلبداع االجتامعي وريادة األعامل االجتامعية،
الواعدة الصغرية النطاق واملتعلّقة بالشباب التي تحقّق وتقديم خربات وفرص تشغيل مبكرة للشباب ،وتحسني
التوسع وتكرار تجربتها .فقد أنظمة املعلومات املتعلّقة بسوق العمل والتوجيه املهني.
نجاحاً وتتحلىّ بالقدرة عىل
ّ
تبينّ أ ّن الربنامج التعليمي لريادة األعامل “تع ّرف إىل عامل
األعامل” ( )Know About Business, KABالذي أطلقته بالفعل ،أُجريت أبحاثٌ كثرية حول تحديد السياسات
منظّمة العمل الدولية يزيد املعرف َة يف مفاهيم األعامل والربامج الناجحة .وبرزت أدلّ ٌة تربط التحسينات يف مناخ
واالهتام َم بإنشاء مشاريع أعامل يف صفوف املشاركني فيه 55.األعامل بخلق الوظائف ،مبا فيه تعزيز قدرة الوصول إىل
59
املناطق.
وكان من املر ّجح أكرث أن يعمد طلاّ ب الجامعات يف تونس التمويل وتحسني تنظيم األعامل 58والحد من
ّ
الذين أتيحت لهم فرصة التخ ّرج مع مخطّط عمل بدالً من ويف ما يتعلّق بالتدخّالت يف تشغيل الشباب ،أظهر
االلتحاق باملنهج االعتيادي إىل تأسيس عملهم الخاص 56.استعراض حديث لألدلّة الصادرة عن تقييامت األثر أ ّن
املخصصة للشباب واملص ّممة تدريب املهارات وتشجيع ريادة األعامل يؤث ّران إيجاباً
وتبينّ أ ّن برامج التمويل األصغر ّ
60
بعناية تزيد من إمكانية حصول أصحاب املشاريع الصغرى يف التشغيل ومستويات الدخل .ويشري برنامج العنارص
الشباب عىل التمويل ،مع املحافظة عىل مع ّدالت سداد الفعالة يف تشغيل الشباب (What Works in Youth
57
 )Employmentالصادر عن منظّمة العمل الدولية إىل أ ّن
مرتفعة شبيهة بتلك املتعلقة بالبالغني.
61
سياق البلد وشكل التصميم مهماّ ن .ويجدر أن يجري
تدريب املهارات بالتشاور مع القطاع الخاص من أجل
استجابة السياسات الفاشل
تحديد النواقص يف املهارات ذات الصلة وينبغي مثالياً
ش ّددت التح ّديات التي سلطت الضوء عليها منظّمة العمل دمجه مع التدريب يف أثناء العمل .يف جميع الحاالت،
الدولية والبنك الدويل وغريها من الجهات الفاعلة اإلمنائية تجدر معاينة املشاركني بهدف الحرص عىل أن يتحلّوا
يف أوائل األلفية الثالثة عىل رضورة العثور عىل حلول بالرشوط الرضورية لالستفادة من هذه التدخّالت.
لتشغيل الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
قصت به البلدان هو تطوير الطرق التي من
وق ّدمت االستقصاءات واألبحاث الالحقة معلومات حيال غري أ ّن ما رّ
العوامل الكامنة امل ُساهمة يف بروز تح ّدي تشغيل الشباب خاللها يت ّم تنفيذ السياسات والربامج املتعلّقة بتشغيل
وح ّددت استجابات السياسات املحتملة .ف َر ّدت الحكومات الشباب بشكل ف ّعال ،مبا فيه وضع آليات التامس ردود الفعل
والجهات الفاعلة اإلمنائية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا وتقييم الف ّعالة والتي ميكن من خاللها تصحيح املسارات
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عندما تنحرف هذه الربامج والسياسات عن مسارها .بالتايل،
كانت “إخفاقات السياسات” إخفاقات يف الحوكمة .فمع أ ّن
كل بلد قد وضع مجموع ًة من السياسات والربامج التي تعالج
ّ
ظروفه الفريدة ،برز إخفاق مشرتك يف أنحاء املنطقة ،أال وهو
عدم القدرة عىل تنفيذ هذه السياسات والربامج بفعالية
ومن ثم التعلّم من األخطاء املرتكبة .وتربز ثالث عقبات يف
أنحاء املنطقة أمام التنفيذ الناجح )1( :االقتصاد السيايس
الراهن ،وال س ّيام من الناحية املرتبطة بخلق الوظائف و()2
ضعف آليات التطبيق والتنسيق بني الجهات الفاعلة اإلمنائية
و( )3اللجوء غري الوايف إىل األدلّة من أجل تصميم السياسات
والربامج وتنفيذها.

االقتصاد السيايس املتعلّق بتطوير
األعامل وخلق الوظائف

ويتطلّب خلق بيئة سليمة إدار َة املامرسات القانونية
والتنظيمية والبريوقراطية غري السليمة والح ّد منها .غري أ ّن
القول أسهل من الفعل .إذ ال نقص يف اسرتاتيجيات تنمية
األعامل لدى حكومات الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
بل تبقى املشكلة يف تنفيذ هذه االسرتاتيجيات بنجاح
املتأصلة .وتشكّل املحسوبية إحدى
وتخطّي املصالح
ّ
املسائل األساسية يف ذلك .إذ يتيح اإلفراط يف التنظيامت
للرشكات التي تربطها عالقات مع األنظمة التح ّر َك بح ّرية
ضمن النظام وكسب األفضلية .وتتض ّمن مسائل أخرى
الفساد الصغري واستغالل السلطة البريوقراطية .بالفعل،
وضع معظم حكومات الرشق األوسط وشامل أفريقيا
املؤسسات التي يقودها شباب .غري أ ّن لهذه
برامج لدعم ّ
َ
الربامج مصلح ًة ضمنية يف الح ّد من إنشاء رشكات تغيريية
بحق بإمكانها تحفيز النم ّو االقتصادي وخلق الوظائف.
ّ

من املستحيل تحسني مخرجات تشغيل الشباب بشكل ضعف يف التنفيذ ونقص يف التنسيق

فعيل إن كان عدد الوظائف املتاحة ضئيالً ،وعجزت
اقتصادات الرشق األوسط وشامل أفريقيا ببساطة عن
خلق ما يكفي من الوظائف .ويؤ ّدي تحس ُني التعليم
وتطوي ُر القوى العاملة من دون خلق وظائف بكل
بساطة إىل بروز طبقة من الشباب املتعلّمني العاطلني عن
العمل أو العاطلني جزئياً عن العمل أو الذين يغادرون
البالد من أجل البحث عن فرص أفضل 62.يف تونس ،عىل
سبيل املثال ،تُرج َمت الجهود املبذولة لتوسيع االلتحاق
بالجامعة إىل نسبة بطالة هائلة بني املتخ ّرجني الجامعيني
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عىل الرغم من بروز اهتامم بوضع اسرتاتيجيات وطنية
تتعلّق بالشباب ،اعتمدت معظم حكومات الرشق األوسط
وشامل أفريقيا مقارب ًة تدريجية لتنفيذ السياسات
والربامج املتعلّقة بالشباب .إ ّن مجموعة كبرية من جهات
السياسات الفاعلة مسؤولة عن نواحي مختلفة من انتقال
مستوى عالياً
الشباب من املدرسة إىل العمل ،مماّ يتطلّب
ً
من التنسيق بني الوزارات والوكاالت ومز ّودي الخدمات
والذي نادرا ً ما يحصل .فمثالً ،أظهرت الئح ٌة بربامج
أقل
تشغيل الشباب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا أ ّن ّ
ينسقون جهودهم
من  5يف املئة من مز ّودي التدريب ّ
مع مكاتب التشغيل العامة ،وهي الوكاالت التي تقع
عىل عاقتها املسؤولية الكربى لتشغيل الشباب 66.وبهدف
تحسني التنسيق ،أنشأ عدد كبري من بلدان الرشق األوسط
وشامل أفريقيا وزارات للشباب والرياضة (الجدول .)1
تنسق وضع السياسات،
لكن مع أ ّن وزارات الشباب قد ّ
هي تضطلع بأدوار صغرية يف تنفيذ السياسات أو الربامج
تغض الوكاالت األخرى الطرف عن جهودها.
وغالباً ما ّ

ويتطلّب خلق الوظائف من الحكومات أن تتيح من ّو القطاع
الخاص الرسمي وازدهاره .لكن ،منعت معظم بلدان الرشق
األوسط وشامل أفريقيا من َّو القطاع الخاص وأفرطت يف فرض
التنظيامت عليه .ولجأ الكثري من هذه البلدان أيضاً إىل
ترويج ريادة األعامل لدى شبابها كطريقة لتشجيعهم عىل
خلق فرص التشغيل الخاصة بهم 64.غري أ ّن هذه املشاريع
الجديدة التي يطلقها الشباب تجد صعوبة يف االزدهار ،فهي
تواجه بيئات األعامل املق ِّيدة نفسها التي تواجهها املؤسسات
وال يبدو أ ّن االسرتاتيجيات الوطنية املتعلّقة بالشباب يف
أقل حتّى.
املرتسخة ،وقدراتها بالحصول عىل قروض ّ
ّ
محسنة يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ترتبط بنتائج
ّ
وتدرك حكومات الرشق األوسط وشامل أفريقيا مدى أه ّمية تشغيل الشباب .زد عىل ذلك أ ّن عددا ً منها قد زال ومل يعد
ساري املفعول 67.يف املقابل ،وضعت بلدان منطقة أوروبا
تحفيز القطاع الخاص عىل خلق الوظائف .غري أ ّن القليل منها
َ
قادر عىل القيام بالتغيريات التنظيمية الالزمة 65.ووحدها وآسيا الوسطى أيضاً اسرتاتيجيات وطنية لتشغيل الشباب
اإلمارات العربية املتحدة من بني بلدان الرشق األوسط وحقّقت نتائج أفضل يف التخفيف من مع ّدالت بطالة
وشامل أفريقيا ت ّم تصنيفها بني البلدان الخمسني األوىل يف شبابها العالية (الرسم  1أعاله) .والفارق هو أ ّن الكثري من
بلدان أوروبا وآسيا الوسطى قد وضعت إطار عمل قانوين
العامل التي تسهل مامرسة األعامل فيها.
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السرتاتيجياتها إلعطاء مكانة أعىل ملسائل الشباب وللحرص
عىل استمراريتها بشكل يتخطّى اإلطار الزمني املحدود
الذي تتّسم به االسرتاتيجيات .باإلضافة إىل ذلك ،اعتمد عدد
كبري من بلدان أوروبا وآسيا الوسطى خط َط عمل لتفعيل
اسرتاتيجياتها .بالتايل ،عىل حكومات الرشق األوسط وشامل
أفريقيا أن تع ّزز اسرتاتيجياتها املتعلّقة بالشباب ضمن إطار
عمل قانوين وأن تف ّعلها من خالل خطط عمل وطنية تح ّدد
بوضوح األدوار واملسؤوليات والنتائج املستهدفة .عالوة عىل
ذلك ،ينبغي أن تتوافق االسرتاتيجيات املتعلّقة بالشباب
بشكل أفضل مع سياسات التشغيل الوطنية واسرتاتيجيات
املؤسسات ،يف محاولة لبذل جهد أشمل يهدف إىل
تطوير ّ
تحسني خلق الوظائف.

اللجوء غري الوايف إىل األدلّة يف تصميم الربامج
وتنفيذها وتقييمها
بشكلٍ عام ،ال تلجأ املنظّامت الخاصة بالشباب يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،العامة منها والخاصة
عىل ح ّد سواء ،إىل األدلّة املتاحة بشكلٍ ٍ
واف من أجل
تصميم الربامج الفردية .فتُظهر األبحاث مثالً أ ّن تدريب
املهارات أكرث فعالية عند دمجه مع التدريبات الداخلية
وأ ّن خدمات ريادة األعامل أكرث فعالية عند دمجها مع
القدرة الحصول عىل التمويل 68.غري أ ّن دراسة حول
املبادرات التي ت ُعنى بالشباب أظهرت أ ّن أكرث من 70
يف املئة من برامج تدريب املهارات يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا أُجريت يف غرف الدراسة وركّزت عىل
تقديم املهارات الصلبة فحسب .ومل تتح هذه الربامج
فرصة للحصول عىل الخربة العملية أو التدريب للمهارات
69
الناعمة أو املعلومات أو الوساطة إىل سوق العمل.
بالفعل ،احتامل أن تدمج بلدان منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا خدمات يف برامج شاملة لتشغيل الشباب
أي منطقة أخرى 70.وعىل غرار تصميم
ّ
أقل بكثري من ّ
الربامج ،يغيب االهتامم باالستهداف .فقد ت ّم تنفيذ
معظم برامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا املتعلّقة
بالشباب يف مناطق ُمدنية مع توعية محدودة وجداول
زمنية غري مرنة 71.نتيج ًة لذلك ،قلّت االحتامالت بأن تفيد
األقل
هذه الربامج سكّان األرياف والنساء واملجموعات ّ
تعلّامً ذات الدخل املنخفض .وت ُظهر النقاشات مع مدراء
برامج تشغيل الشباب أنّهم نادرا ً ما يأخذون األدلّة بعني
االعتبار ،حتّى عند توافرها.

وتنفيذها ،فهي نادرا ً ما تق ّيم أثر تدخّالتها .فكام قال
أحد املدراء“ :ال حاجة لتقييم أثر هذا الربنامج .فإذا
مل يكن الربنامج مفيدا ً ،ملا لجأنا إىل تنفيذه” .بالفعل،
تفتقر املنطقة إىل ثقافة جمع األدلّة حول نتائج الربامج
وأثرها (مثل عدد التعيينات الوظيفية الناجحة) ،مفضّ ل ًة
الرتكيز بدالً من ذلك عىل مقاييس امل ُخرجات (مثل عدد
املتد ّربني) .ففي العام  ،2004أظهر استعراض عاملي لربامج
سوق عمل الشباب أنّه مل يت ّم إصدار أي تقييم لألثر من
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 72 .وأطلقت نتيجة
لذلك شبكة تشغيل الشباب مبادر َة “تقييم” يف العام
 2009بهدف إزالة هذا النقص يف األدلّة .لكن بحلول
العام  ،2014مل يتم إجراء تقييم لألثر سوى عىل  2يف املئة
من برامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي أُدرجت
سجل تشغيل الشباب ،وهي نسبة أدىن بكثري من
عىل ّ
النسب التي تراوحت بني  10و 35يف املئة يف مناطق أخرى
من العامل 73 .ويؤ ّدي هذا النقص يف األدلّة إىل عدم بروز
أي تحسني يف الربامج القامئة ويسمح باستمرار الربامج
غري الف ّعالة.

التوصيات بشأن السياسات
ما زالت تح ّديات التشغيل التي يواجهها شباب الرشق
األوسط وشامل أفريقيا اليوم بارزة ومه ّمة للغاية .ففي
استقصاء عاملي أُجري كجزء من أجندة التنمية ملا بعد
العام  ،2015اعترب شباب الرشق األوسط وشامل أفريقيا
(املرتاوحة أعامرهم بني  16و 30عاماً) أ ّن التعليم الجيّد
وفرص العمل األفضل والحكومة الصادقة واملتجاوبة
َ
تشكّل األولويات اإلمنائية الثالثة التي برأيهم قد ت ُحدث
الفرق األكرب يف حياتهم وذلك ضمن الئحة من أصل ست
عرشة أولوية إمنائية 74.وتعكس هذه األولويات الثالثة
جميعها العقبات التي يواجهها الشباب كجزء من عملية
انتقالهم من املدرسة إىل العمل التي متّت مناقشتها يف
ملخّص السياسة هذا 75.وبهدف معالجة هذه التح ّديات،
عىل املجتمع اإلمنايئ أن يحشد جيالً جديدا ً من الباحثني
وصانعي السياسات والخرباء .ومن أجل أن ينجحوا ،عليهم
أوالً أن يعالجوا العوامل املسا ِهمة الكامنة وراء النتائج
الضعيفة لتشغيل الشباب وثانياً أن يتخطّوا إخفاقات
التنفيذ التي عانتها املبادرات يف املايض.

ويقرتح ملخّص السياسة هذا أنّه ينبغي عىل صانعي
السياسات واملنظّامت التي تخدم الشباب عىل ح ّد سواء
باإلضافة إىل إحجام املنظّامت الخاصة بالشباب يف أنحاء تحسني هيكليات الحوكمة وعملياتها .وبهدف تحقيق
املنطقة عن االستعانة باألدلّة عند تصميم برامجها ذلك ،عليها أن تركّز عىل التوصيات اآلتية:
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•االنطالق من أسس صحيحة :يسعى عدد كبري من
السياسات والربامج املتعلّقة بتشغيل الشباب بشكل
رئييس إىل التعويض عن اإلخفاقات الهيكلية يف
املؤسسات التي تدعم عملية انتقال الشباب من املدرسة
ّ
إىل العمل .فتع ّوض الربامج التدريبية عن الثغرات يف
األنظمة التعليمية التي تعجز عن منح الطلاّ ب املعرف َة
واملهارات والخربة التي يحتاجون إليها من أجل النجاح
يف سوق العمل .وتع ّوض برامج مساندة ريادة األعامل
عن بيئة األعامل السيئة وغري الداعمة .وكام أن درهم
وقاية خري من قنطار عالج ،عىل صانعي السياسات ،قبل
البدء بوضع سياسة أو برنامج جديد لتشغيل الشباب،
أن يأخذوا بعني االعتبار التغيريات التي قد يت ّم إدخالها
عىل الربامج والسياسات واألنظمة العامة القامئة بهدف
تحقيق نتيجة مرج ّوة .وتتطلّب مأسسة هذه العملية •االستعانة باألدلّة يف تصميم الربامج والحلول بشأن
إتاح َة “وحدات حكومية لدعم القرارات” ،وهي قامئة السياسات :يجدر بصانعي السياسات واملنظّامت التي
يف معظم بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،من تخدم الشباب استخدام األدلّة بشكل أفضل يف تصميم
أجل درس هذه البدائل كمامرسة معيارية.
الربامج والسياسات البديلة ووضع أدوات مراقبة
وتقييم أكرث فعالية ،مبا فيها حلقات التغذية الراجعة،
•مأسسة اإلبداع يف السياسات :عىل حكومات الرشق من أجل الحرص عىل إدراج الدروس املستخلصة
األوسط وشامل أفريقيا أن تلجأ إىل إبداع فعيل يف عملية يف تصميم الربامج والسياسات .نهايةً ،عىل صانعي
صناعة السياسات .وتكمن إحدى الطرق ملعالجة مسائل السياسات واملنظّامت التي تخدم الشباب الحرص عىل
السياسة املستعصية يف السامح ملجموعة من أصحاب أن تستهدف برامجها وسياساتها بشكل مناسب وف ّعال
املصلحة األساسيني مبعالجة هذه املسائل عرب اعتامد املجموعات املحرومة وامله ّمشة ،مبن فيهم الشابات
مقاربات إبداعية .وبشكل أسايس ،قد ترتأس مجموعة والشباب املقيمون يف األرياف .وميكن تحقيق هذه
من هذا النوع عملي َة تغيري ،بدعمٍ يف أغلبية األحيان النتائج من خالل استخدام مناذج ومجموعة أدوات
من صانع سياسات أسايس ،بهدف الحرص عىل املشاركة بسيطة يف تصميم عمليات املوافقة واملراجعة لربامج
وتحسني القبول .وتجمع مختربات السياسات البيانات تشغيل الشباب وسياساته.
وتسعى إىل إحداث تغيريات قامئة عىل األدلّة .وغالباً ما
تكون هذه التغيريات صغرية وسهلة التطبيق ولكن ميكن •تحسني التنسيق بني الجهات الفاعلة األساسية :أخريا ً،
أن يكون لها أثر تراكمي كبري مع الوقت .وتتض ّمن أمثل ٌة عىل الوكاالت الحكومية واملنظّامت الدولية واملنظّامت
تجريبية من املنطقة
برنامج “فرصتي” يف وزارة التكوين غري الحكومية ومراكز األبحاث والقطاع العام والنقابات
َ
املهني والتشغيل التونسية ،وعيادة السياسات التابعة والجهات املانحة وغريها من الجهات الفاعلة أن
للهيئة العامة لتنمية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتكاتف جميعها بفعالية أكرب من أجل معالجة مسألة
ّ
أي جهة القيادة.
(ريادة) يف ُعامن ،ومخترب االبتكار الحكومي يف مركز بطالة الشباب ،مع السامح بأن تتولىّ ّ
محمد بن راشد لالبتكار الحكومي يف ديب.
وقد حاولت حكومات الرشق األوسط وشامل أفريقيا
أن تضع اسرتاتيجيات وطنية تتعلّق بالشباب ،غالباً من
•اإلرشاف عىل املرشفني :عىل حكومات الرشق األوسط خالل وزارات شباب ورياضة بالكاد لها سلطة لتط ّبقها.
وشامل أفريقيا أن تزيل العقبات أمام من ّو الرشكات بالتايل ،ينبغي دمج هذه االسرتاتيجيات مع خطط عمل
بهدف إتاحة خلق الوظائف يف القطاع الخاص .وتبينّ وطنية تعطي الوكاالت الحكومية وغريها من الجهات
رص فيها الحكومات الفاعلة اإلمنايئ أدوارا ً ومسؤوليات واضحة.
أ ّن هذا األمر صعب يف منطقة ت ّ
مؤسساتها الخاصة التي تتنافس مع القطاع
عىل إدارة ّ
الخاص وتلجأ إىل املحسوبيات وال ت ُطبّق القواعد
بالتساوي وتكون مامرسة السلطة البريوقراطية فيها
ميز ًة للوظيفة العامة .لذلك ،تربز الحاجة إىل إنشاء
وكالة عامة عىل أعىل املستويات الحكومية تراجع
القواعد
وتبسطها وتحرص عىل أن ت ُط ّبق بشفافية
ّ
وعدالة .وهذا مهم بشكل خاص للحد من املعلومات
واالجراءات غري الرضورية املطلوبة من الرشكات والتي
ٌ
مكتب اإلدارة
ومثال عىل ذلك
تعيق نشاط األعامل.
ُ
واملوازنة يف الواليات املتحدة ،املكتب األكرب ضمن
املكتب التنفيذي التابع للرئيس .فباإلضافة إىل وضع
ميزاني َة الرئيس ،يراقب هذا املكتب نوعية الربامج
والسياسات والعمليات الحكومة املركزية ،ويطالب
بأن تحصل وكاالت الحكومة املركزية عىل املوافقة قبل
أي معلومات من الشعب.
طلب ّ
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة
تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب
ّ
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية
والدولية ،مركّزا ً عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن
املجتمع املدين .وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:
I.Iالعالقات الدولية يف الرشق األوسط
IIIIاألمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
IIIIIالنمو الشامل وتكافؤ الفرص
IVIVإصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن
ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع
عىل التبادل الق ّيم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ
تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظّم عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات
عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات
السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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نادر قبّاين
التنمية اإلقليمية يف تونس :تداعيات التهميش املركَّب
موجز السياسة ،العريب صديقي
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أوروبا ومستقبل سياستها إزاء إيران :التعامل مع أزمة ثنائية
دراسة تحليلية ،عيل فتح الله نجاد
سعي الهند لتحقيق مصالح اسرتاتيجية واقتصادية يف إيران
دراسة تحليلية ،كديرا بثياغودا
األحزاب اإلسالمية يف شامل أفريقيا :تحليل مقارن
بني املغرب وتونس ومرص
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شباب مه ّم ٌش :نحو شمولية أوسع يف األردن
ٌ
موجز السياسة ،بيفريل ميلتون-إدواردز
توثيق األعامل الوحشية :املجتمع املدين السوري والعدالة
االنتقالية
دراسة تحليلية ،نهى أبو الدهب
أقاليمية املوارد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا :أر ٍ
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غنية ومجتمعات مه ّمشة
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االقتصاد السيايس
موجز السياسة ،بسمة املومني
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