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الشبابورقة مفاهيمية: 

السياق .1

يشّكل موضوع الشباب قضية متداخلة ضمن عمل مشروع "مجاالت" وهو يجّسد تحدًيا مزدوًجا يتمّثل في إدماج الشباب
في سياسات االتحاد األوروبي وبل في القيام أيًضا بتحديد األولويات والتوصيات الخاصة بالشللباب وتعزيزهللا والللتي ينبغي
ر حقيقللة أّن ممثلي الشللباب سللوف يحضللرون إحللدى الجلسلات معالجتها على المسللتويين اإلقليمي والوطللني. وهللذا ملا يفسللّ

 الذي ينّظمه2021الفرعية المواضيعية الخمس األخرى عوًضا عن مناقشة قضايا الشباب في خالل منتدى المجتمع المدني 
 تموز. /مشروع "مجاالت" في مطلع شهر يوليو

والت الصحة  مثل  متعددة  مجاالت  تمّس  التي  المتقاطعة  أبعاده  في  الشباب  موضوع  أهمّية  واالقتصادتكمن  والعمالة  عليم 
والسياسة والرقمنة والبيئة والنوع االجتماعي والهجرة واألمن وغيرها. ويتّسم الموضوع بأهمّية إضافية بالنسبة للحكومات
ا سللوف يفضللي ومنظمات المجتمع المدني على السواء نظًرا لحقيقة أّن النمو الديمغرافي يتّجه نحو تدفق مستمّر للشباب مّملل
في السنوات المقبلة إلى طفرة في أعداد الشباب. وفيمللا تشللّكل هللذه المجموعللة الديمغرافيللة رأس مللال بشللري عظيم الفائللدة
بالنسبة لتقّدم أي بلد، غير أّنها تحتللاج لكي تصللبح قللّوة منتجللة متعللددة األوجلله، إلى مجتمللع شللمولّي يمتلللك أنظمللة تعليميللة
وأنظمة بناء قدرات ذات جودة وخدمات رعاية صحية قوّية ومؤسسات سياسية ديمقراطية ونماذج اقتصللادية مجزيللة وبللنى

تحتية صديقة للبيئة. 

 بحدثين بارزين سوف يكون لنتائجهما انعكاسات دائمة لسنوات عديدة قادمة على الشباب والجهات الفاعلة2021تمّيز عام 
 بعثت األمللل من جديللد في19في المجتمع المدني في الجوار الجنوبي. من جهة، تّم تطوير لقاحات مضادة لفيروس كوفيللد-

نفوس الشباب بعد سنة من المشّقة التي فاقمت من التحديات القائمة التي كان يعاني منها الشباب منللذ أمللد طويللل. ومن جهللة
أخرى، جرى اعتماد "أجندة جديدة لمنطقة المتوسط وتجديد االتحاد األوروبي شراكته مع منطقة الجللوار الجنللوبي لألعللوام

. هذه المذكرة المفاهيمية هي ثمرة عدة مناقشات نّظمها مشروع "مجاالت" حول الشباب. 2021-2027

 ورشة عمل حول الشباب إلى جانب حلقة دراسية حول السياسة الجنوبية يّسرهما خبير شاب مستقّل2020ُعِقَدت في عام 
بناء على ذلك، أطلق مشروع "مجاالت" دراسة إقليميللة هللدفها المجتمع المدني في منطقة الجوار الجنوبي. مجالناشط في 

استكشاف ديناميات الشباب والمنّظمات المعنيللة بالشللباب في منطقللة الجللوار الجنللوبي. وتسللعى الدراسللة إلى تحديللد الحالللة
الراهنة للعمليات والتحديات القائمة التي يواجهها الشباب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشباب في المنطقة مع مراعاة

االعتبارين المذكورين أعاله أال وهما: جائحة كورونا وتجديد الشراكة.

باإلضافة إلى ذلك، كان الهدف من هذا البحث أيًضا تحديث التوصيات التي وضعها سابًقا مشروع "مجاالت"، وذلك عبر
وتنفيللذ فضللاء للحللوار بين الشللباب واألطللراف الفاعلللة من الشللباب من جهللة اقللتراح خطللة عمللل واضللحة عملًيللا لتصللميم

                                                                                                                                                   This project is co-funded by the European union
                                                                                                                                                                                                                 and  



 وإشراك السلطات الوطنية،"والمؤسسات الوطنية واألوروبية من جهة أخرى. وأخيًرا، ومن أجل توسيع نطاق "مجاالت
حزيران ترمي إلى تعميم النتائج واألولويات والتوصيات من المقرر عقد مائدة مستديرة حول الشباب في بيروت في يونيو/

التي توصلت إليها الدراسة على الشباب اللبناني ومنّظمات المجتمع المدني المعنية بالشباب وممثلي بعثة االتحللاد األوروبي
بلبنان. 

المواضيعي الطابع  ذات  السنوات  المتعددة  اإلرشادية  البرامج  تغذيةل  في  التبادل  هذا  الناتجة عن  المناقشات  ُتساعد  سوف 
وسوف تتمحور حول برمجة األنشطة باالستناد إلى  والتي أطلقها مؤخًرا االتحاد األوروبي.2027-2021واإلقليمي للفترة 

األولويات المحددة لكّل بلد من منطقة الجوار الجنوبي. 

األولويات الُمحّددة والتوصيات الُمختارة المتوخى تطويرها ضمن إطار عمل "مجاالت" المتعّلق بالشباب.2

  ناقش الشباب خالل دورات"مجاالت"، خمس مسائل بشكل رئيسي:
(4( الصحة الجنسية واإلنجابية 3( الحركة 2إشراك الشباب ومشاركتهم في األطر السياسية لالتحاد األوروبي؛ (1

( محاربة كاّفة أشكال العنف. وعليه، صدرت سلسلللة من التوصلليات حللول هللذه المسللائل. جللرى5العمالة/ الرقمنة 
تحديدل مجموعة مختارة من األولويات المتوخى تطويرها بناء على األسس التالية:

أصحابأ( لكاّفة  التام  اإلشراك  في  يكمن  المدني  المجتمع  ومنظمات  األوروبي  االتحاد  بين  الحوار  نجاح 
المصلللحة والجمهللور المسللتهدف في عملّيللة صللنع القللرار )هنللا الشللباب(، ومواصلللة دورهم الرقللابي

بخصوص القضايا ذات الصلة؛
ومنظماتب( الشباب  النشطاء  صفوف  في  الوطنية  للحدود  العابرة  والهيكلة  التعبئة  تحسين  إلى  الحاجة   

المجتمع المدني المعنيةل بالشباب في منطقة الجوار الجنوبي.
والمناصرة الدعوة  حيث  من  الشباب  قدرات  بناء  مسبق:  شرط  إلى  يحتاجان  السابقان  العنصران  هذان  ج( 

وجمع األموال.
إنشاء قناة تعاون دائم ألصحاب المصلحة المتعددين من أجل حوار ثنائي منّظم بين االتحاد األوروبي والشبابالتوصية األولى: 

األورو-متوسللطي مللع أجنللدة طويلللة األمللد.  يمكن لمنظمللات المجتمللع المللدني المعنيللة بالشللباب الللتي تّم حشللدها ضللمن عملّيللة
"مجاالت" أن تشّكل محور هذه اآللية.

وهو توسيع األطر السياسية لالتحاد األوروبي وتيسير آليات التمويل لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالشبابالتوصية الثانية: 
ما يستلزم: 

.تكييف/ تبسيط إجراءات تقديم الطلبات وفًقا لحجم المنح. فيجب أن تستتبع المنح الصغيرة إجراءات مبّسطة إلى حّد ما
في حال لم يكن التبسيط خياًرا ممكًنللا، فيتعّينل على االتحللاد األوروبي أن يللوّفر لمنّظمللات المجتمللع المللدني المزيللد من
التدريبات اآليلة إلى بناء القدرات حول الدراية الفنية في سبيل تطبيقها على األمللوال الممنوحللة من االتحللاد األوروبي.

وضع نماذج سهلة االستخدام يتّم ملؤهللا ومن أجل تنفيذ تلك اإلجراءات التشغيلية، جرى اقتراح أساليب مختلفة بما فيها
 عنللد اإلبالغ؛ُيسللتخدمألغراض اإلبالغ؛ استحداث تطللبيق الكللتروني ألعضللاء منظمللات المجتمللع المللدني/التجمعللات 

وإنشللاء منصللات افتراضللية لتبللادل أفضللل الممارسللات حللول كيفيللة تقللديم طلبللات الحصللول على تمللويالت االتحللاد
األوروبي.
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•  استحداث آلية من شأنها أن تسّهل على الكيانات غير المسجلة / غير الرسمية الحصول على تمويالت االتحاد األوروبي من
خالل عمليتي تنفيذ : )أ( توجيه منح االتحاد األوروبي المفتوحة أمام الجهات الفاعلة األخرى إلى الكيانات غللير المسللجلة / غللير
الرسللمية ؛ أو )ب( تخفيللف المتطلبللات البيروقراطيللة واألعمللال الورقيللة المطلوبللة ألهليللة طلب المنحللة. في الواقللع، إن إدخللال
الكيانات غير المسجلة ضمن الجمهور المستهدف لتمويالت االتحاد األوروبي يضع مبدأي "اإلدمللاج" و "تكللافؤ الفللرص" لللدى
االتحاد األوروبي في موضع التنفيذ ويوّفر وصواًل أفضل إلى التمويللل لمختلللف األطللراف الفاعلللة في المجتمللع المللدني المعنيللة

بالشباب.

االستنتاجات / النتائج الرئيسية التي َخُلَص إليها البحث حول الشباب.3

 منّظمات معنيةل بالشباب من المجتمع المدني من سللبع دول واقعللة في منطقللة506تضّمن البحث دراسة استقصائية شاركت فيها 
 منّظمة. وأسفرت نتائج البحث هذا عن عللدة نتللائج هامللة يمكن إيجازهللا13الجوار الجنوبي كما تخللها أيًضا مقابالت معمقة مع 

في أربع بنود أساسية. فيما يتعلق بالنتيجة األولى، لقد اتضح أّن التعليم والتدريب وبناء القدرات هي القطاعات التي تشللغل معظم
(. ويشير هذا المؤشللر إلى أهميللة (N=352في المئة 72.2مجال عمل منظمات المجتمع المدني المشاركة في الدراسة: بنسبة 

 الللذي جللاء2020هذا القطاع بالنسبة للشباب في المنطقة.  ويأتي بالتوازي مع أرقام مثيرة للقلق أبرزها تقرير البنك الدولي لعام 
فيه أّن:" الشباب في منطقة جنوب المتوسط هم المجموعة الوحيدة عالمًيا التي تواجه مخاطر بطالة متناميللة مللع ارتفلاع مسللتوى

ط منظمللة التعللاون2020التعليم"، )البنللك الللدولي  ط اإلنفللاق للمنطقللة على التعليم العللام بفللوق بكثللير متوسللّ (. رغم أّن متوسللّ
االقتصادي والتنمية، إال أّن عامل تنمية رأس المللال البشللري ال يللزال يمّثللل تحللديًّا رئيسللًيا حيث أّن ثلللثي سللّكان منطقللة الشللرق

25 سنة فيما تفللوق معللدالت البطالللة نسللبة الل 35 مليون نسمة( تقّل أعمارهم عن 110األوسط وشمال أفريقيا )ما يعادل حوالي 
(.2020 في المئة على المستوى العالمي، البنك الدولي، 14 في المئة من النساء )مقارنة بنسبة 40في المئة وتطال البطالة نسبة 

بالتالي، يتعّين على التعاون الدولي المستقبلي والبرامج الللتي يتم إطالقهللا باالشللتراك مللع االتحللاد األوروبي ومنظمللات المجتمللع
المدني في منطقة الجوار الجنوبي أن تخصص المزيد من الموارد لهذا القطاع ولهذه المنظمات وأن تولي اهتماًما أكبر بهما. 

أّما النتيجة الثانية فقد بّينت التحللديات الللتي ال تللزال تعيللق عمللل منظمللات المجتمللع المللدني المعنيللة بالشللباب في منطقللة الجلوار
(3الجمعيللات؛  ( اإلطللار القللانوني التقييللدي الللذي يللرعى عمل2( االفتقار إلى المللوارد الماليللة والتعليميللة؛ل1الجنوبي، بما فيها: 

وبالنسللبة للنتيجللة صعوبة الوصول إلى تمويل االتحللاد األوروبي والتمويللل األجنللبي المخصصللين للجمعيللات القديمللة والكبلليرة.
الثالثة، فقد أظهرت مرونة منظمات المجتمع المدني المعنيللة بالشللباب واسللتجابتها في منطقللة الجللوار الجنللوبي. على الللرغم من
التحديات، فإّن هذه المنظمات تتمتع بالمرونة وبسهولة وسرعة التكّيف مع الظروف الطارئة كما تللبّين في خالل جائحللة كورونللا
واإلجراءات التقييديةل التي فرضتها السلطات المحلية. وأخيًرا، كشفت النتيجة الثالثة عن ترحيب هللذه المنّظمللات بأجنللدة االتحللاد

(، وعن مستقبل الشباب في المنطقة وحفاظها على آمالها الكبلليرة في2027-2021لألعوام )األوروبي الجديدةل لمنطقة المتوسط 
أهداف هذه األجندة واجراءاتها ونتائجها المتوخاة ال سّيما فيما يرتبط بمستقبل الشباب في المنطقة. ما يبعث على الدهشللة هللو أّن
غالبية المشاركين في الدراسة ليسوا على دراية بمحتوى هذه األجندة وأهدافها واجراءاتها المقترحة على الرغم من إفادتهم بأّنهم
على علم بتجديللد أجنللدة العمللل. وبالتللالي، تللدعو الحاجللة إلى الللترويج الواسللع لهللذه األجنللدة وإقامللة الحمالت الدعائيللة لهللا على

المستوى اإلقليمي من خالل ممثلي البعثة اإلقليمية والمكاتب الوطنية لالتحاد األوروبي. 

تّمت ترجمة نتائج البحث إلى توصية ملموسة وخطة عمل تشغيلية تقترح تصميم وتنفيذ فضاء شبابي للحللوار يكللون بمثابللة آليللة
إقليمية لمنّظمات المجتمع المدني المعنيللة بالشللباب وممثلي الشللباب والمؤسسللات األوروبيللة والوطنيللة مللع أهللداف ُتحللدد دورًيللا
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له يكون  األولويات بشكل  فاعل في صياغة  الشباب على نحو  فيها  تنفيذ واضحة وأصحاب مصلحة محددين ويشارك  وأجندة 
تأثير مباشر على الشباب في المنطقة. 
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	تميّز عام 2021 بحدثين بارزين سوف يكون لنتائجهما انعكاسات دائمة لسنوات عديدة قادمة على الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الجوار الجنوبي. من جهة، تمّ تطوير لقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19 بعثت الأمل من جديد في نفوس الشباب بعد سنة من المشقّة التي فاقمت من التحديات القائمة التي كان يعاني منها الشباب منذ أمد طويل. ومن جهة أخرى، جرى اعتماد "أجندة جديدة لمنطقة المتوسط وتجديد الاتحاد الأوروبي شراكته مع منطقة الجوار الجنوبي للأعوام 2021-2027. هذه المذكرة المفاهيمية هي ثمرة عدة مناقشات نظّمها مشروع "مجالات" حول الشباب.
	عُقِدَت في عام 2020 ورشة عمل حول الشباب إلى جانب حلقة دراسية حول السياسة الجنوبية يسّرهما خبير شاب مستقلّ ناشط في مجال المجتمع المدني في منطقة الجوار الجنوبي. بناء على ذلك، أطلق مشروع "مجالات" دراسة إقليمية هدفها استكشاف ديناميات الشباب والمنظّمات المعنية بالشباب في منطقة الجوار الجنوبي. وتسعى الدراسة إلى تحديد الحالة الراهنة للعمليات والتحديات القائمة التي يواجهها الشباب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشباب في المنطقة مع مراعاة الاعتبارين المذكورين أعلاه ألا وهما: جائحة كورونا وتجديد الشراكة.
	بالإضافة إلى ذلك، كان الهدف من هذا البحث أيضًا تحديث التوصيات التي وضعها سابقًا مشروع "مجالات"، وذلك عبر اقتراح خطة عمل واضحة عمليًا لتصميم وتنفيذ فضاء للحوار بين الشباب والأطراف الفاعلة من الشباب من جهة والمؤسسات الوطنية والأوروبية من جهة أخرى. وأخيرًا، ومن أجل توسيع نطاق "مجالات" وإشراك السلطات الوطنية، من المقرر عقد مائدة مستديرة حول الشباب في بيروت في يونيو/ حزيران ترمي إلى تعميم النتائج والأولويات والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة على الشباب اللبناني ومنظّمات المجتمع المدني المعنية بالشباب وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان.
	سوف تُساعد المناقشات الناتجة عن هذا التبادل في تغذية البرامج الإرشادية المتعددة السنوات ذات الطابع المواضيعي والإقليمي للفترة 2021-2027 والتي أطلقها مؤخرًا الاتحاد الأوروبي. وسوف تتمحور حول برمجة الأنشطة بالاستناد إلى الأولويات المحددة لكلّ بلد من منطقة الجوار الجنوبي.
	2. الأولويات المُحدّدة والتوصيات المُختارة المتوخى تطويرها ضمن إطار عمل "مجالات" المتعلّق بالشباب
	ناقش الشباب خلال دورات"مجالات"، خمس مسائل بشكل رئيسي:
	1) إشراك الشباب ومشاركتهم في الأطر السياسية للاتحاد الأوروبي؛ 2) الحركة 3) الصحة الجنسية والإنجابية 4) العمالة/ الرقمنة 5) محاربة كافّة أشكال العنف. وعليه، صدرت سلسلة من التوصيات حول هذه المسائل. جرى تحديد مجموعة مختارة من الأولويات المتوخى تطويرها بناء على الأسس التالية:
	أ) نجاح الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني يكمن في الإشراك التام لكافّة أصحاب المصلحة والجمهور المستهدف في عمليّة صنع القرار (هنا الشباب)، ومواصلة دورهم الرقابي بخصوص القضايا ذات الصلة؛
	ب) الحاجة إلى تحسين التعبئة والهيكلة العابرة للحدود الوطنية في صفوف النشطاء الشباب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشباب في منطقة الجوار الجنوبي.
	ج) هذان العنصران السابقان يحتاجان إلى شرط مسبق: بناء قدرات الشباب من حيث الدعوة والمناصرة وجمع الأموال.

