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  تقدير وعرفان
  

قطاع الحمايـة االجتماعيـة   اقتصادي ب أول خبير(ى كاننينجهام قام بإعداد حقيبة األدوات فريق أساسي يضم ويند
أخصائية تطوير الموارد البشرية (وصوفي ناودو ) مستشار(ولورينا أم كوهان ) بمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

يـق  اسـتعان الفر ). خبير اقتصادي رئيسـي (وليندا ماك جينيس ) شبكة التنمية البشرية بإدارة الطفولة والشبابب
، كما )الحماية االجتماعية بمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبيمدير قطاع (باإلرشادات العامة الواردة من هيلينا ريبا 

شبكة التنميـة البشـرية بـإدارة الطفولـة     باقتصادي  أول خبير(استفاد أيضاً من آراء ماتياس كي أيه لوندبيرج 
، وكريستينا ألكينتـا  )ة البيئة بمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبيأسرزميل مهني حديث ب(وماثيو كومينز ) والشباب

  .وجميعهم ساهموا في وضع صياغة بعض المالحظات) مستشار(
  

ما بعد النـزاع والتنميـة   مدير قطاع (وإيان بانون ) مستشار(كما شارك بالتعليق المجدي كلٍ من أرفيل فان أدامز 
مجموعة التنمية البشرية بمنطقة الشـرق  أخصائي أول الصحة العامة ب(س وإنيس باري) االجتماعية بمنطقة إفريقيا

) مجموعة التعليم بشـبكة التنميـة البشـرية   خبير أول االقتصاد التعليمي ب(وفليب باريرا  )فريقياإاألوسط وشمال 
ـ  )مجموعة التنمية البشرية بمنطقة أوروبا وآسـيا الوسـطى  ب خبير اقتصادي رئيسي(وجوردون بتشرمان  ان وج

فيـردو   -ورودريجو جارسـيا ) مجموعة الحماية االجتماعية بشبكة التنمية البشريةخبير أول اقتصادي ب(فاريس 
ولين أيه  )قطاع التعليم بمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبيمسئول أول العمليات ب(، وأندريا جيديس )خبير اقتصادي(

لحماية االجتماعية بمنطقة أمريكا الالتينيـة  لة القطاع العام أخصائي أول إدارة القطاع العام في إدار(هاميرجرين 
وتيريـزا جـونز   ) قطاع التعليم بمنطقة أمريكا الالتينية والكـاريبي مسئول عمليات ب(وبيتر أيه هولند ) والكاريبي

خبيـر  (ى ودافيد ماك كينز )قطاع الحماية االجتماعية بمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبيمسئول عمليات رئيسي ب(
أخصائي (وكورنيليا تيسليوك ) مستشار(وجيم روسين  )مجموعة بحوث التنمية باقتصاديات التنميةبأول اقتصادي 

خبيـر أول  (وإمليانـا فيجـاس    )قطاع الحماية االجتماعية بمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبيالحماية االجتماعية ب
أخصـائي أول الحمايـة   (وأندريا فيرمهـرين   )الالتينية والكاريبي قطاع التعليم بمنطقة أمريكااالقتصاد التعليمي ب

شبكة التنمية البشـرية  أخصائي رئيسي ب(وماري إي يونج  )قطاع التنمية البشرية بمنطقة جنوب آسيااالجتماعية ب
ـ  ) مستشار(كما استفاد الفريق من معونة نهلة إن حلمي ). بإدارة الطفولة والشباب ض التي ساعدت في إضـافة بع

  .اآلراء والتعليقات
  

النرويجي للتنمية البيئية -وخرج هذا العمل إلى النور من خالل تمويل كريم من صندوق التمويل الفنلندي
  .والمستدامة اجتماعياً



  لمحة عامة عن حقيبة األدوات
  

  :متتضمن حقيبة أدوات السياسات الخاصة بالشباب المعرض للخطر في الدول المتوسطة الدخل خمسة أقسا
  :المقدمة: القسم األول

 الخلفية واألسباب.  
 التعريفات واإلطار المفهوم.  

  
  )6(السياسات الجوهرية : القسم الثاني

فئة األطفال المحرومين والشباب من اقتراف السـلوكيات   وقايةتتمتع هذه السياسات الستّ بسجل ثابت ومؤكد في 
ونحـن نوصـى   . لنسبة لحافظة ملف الشباب في أية دولةالمنطوية على الخطر، ولذلك ينبغي أن تمثل األساس با

من الجوهرية وتتكون هذه السياسات . حكومات الدول متوسطة الدخل بتبني وتنفيذ هذه السياسات على نطاق واسع
) ب(التوسع في التنمية الشاملة لمرحلة الطفولة المبكرة لألطفال المنتمين إلى األسر المعيشية الفقيـرة،  ) أ: (التالي

االستفادة من الواقـع بـأن   ) ج(زيادة عدد الشباب الذي ينهى مرحلة الدراسة الثانوية وخاصة من األسر الفقيرة، 
الطلبة عبارة عن جمهور محدد الحركة أثناء التواجد في المدرسة وتزويده برسائل جوهرية عن كيفية الوقاية مـن  

تطوير الخدمات الدوائيـة الصـالحة   ) د(عالجي، المخاطر وحصر الشباب المعرض للخطر المحتاج إلى الدعم ال
استخدام وسائل اإلعالم في توضيح تكاليف السلوك المنطـوي علـى الخطـر وعـرض البـدائل      ) هـ(للشباب، 

  .تعزيز التربية الفعالة للشباب وبواسطة الشباب) و(، )مصحوبة مع الخدمات المحسنة والمطورة(
  

  )9(األساليب الواعدة : القسم الثالث
صب اهتمام هذه األساليب التسعة على توفير العون للعناصر المتأثرة بالسلوكيات المنطوية على الخطـر حتـى   ين

وتتباين أنواع الشباب المندرج تحت هذه الفئة لتشمل بدًءا . تتعافى وتعود لتسلك الطريق اآلمن والمثمر نحو الرشد
تي يصعب الوصول إليها أكثر من غيرها في نفـس  من المتسربين من الدارسة حتى المسجونين، وهي العناصر ال

فإن الـدالئل المتـوفرة    موعلى الرغم من عدم خضوع عدد كبير من التدخالت مع هذه الفئة للتقيي. الفئة العمرية
التدريب على الوظائف، ) ب(المعادلة في التعليم، ) أ: (كافية بحيث نخرج ببعض التوصيات في مجاالت عدة وهي

بـرامج خـدمات   ) هـ(برامج ما بعد المدرسة، ) د(مالية بغرض استكمال مرحلة التعليم الثانوي، الحوافز ال) ج(
التدريب على المهارات الحياتية المدرجة في ) ح(خدمات التوظيف، ) ز(التوجيه الشخصي، ) و(الشباب الرسمية، 

  .وتأسيس األعمال برامج التوظيف الذاتي) ط(كافة التدخالت التي تستهدف الشباب المعرض للخطر، 
  

  )7(السياسات العامة المتميزة بآثار إيجابية متفاوتة على الشباب المعرض للخطر : القسم الرابع
تتناول هذه السياسات السبع عوامل الخطر الحرجة على مستوى المجتمع والمستوى الكلى مع العلم بأنه قد ثبتـت  

ذلك يجب أن تصبح جزًءا أساسًيا مـن االسـتراتيجية   فعاليتها بشكل خاص في خفض سلوكيات الشباب الخطرة ول



االستثمارات فـي  ) أ: (وتتضمن أمثلة هذه السياسات. العامة التي تهدف إلى خفض عدد الشباب المعرض للخطر
مجال إنشاء األحياء السكنية اآلمنة التي تدعم سياسات تواجد الشرطة في المجتمـع والخـدمات المطـورة التـي     

فرض القيود ) ج(خفض انتشار األسلحة النارية، ) ب(التي تعانى من ارتفاع مستوى العنف، تستهدف المجتمعات 
نشر الرسائل المناهضة للعنف عبـر  ) هـ(زيادة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، ) د(على بيع الخمور، 

) ز(يل بدالً من سجن الشـباب،  تعزيز نظام العدالة حتى يهتم أكثر بالعالج وإعادة التأه) و(كافة وسائل اإلعالم، 
  .تسجيل العناصر ساقطة القيد في السجالت

  
  التحرك من قائمة األمنيات نحو الفعل: القسم الخامس

يعرض هذا القسم االستراتيجيات واألدوات المتعلقة بتحويل توصيات السياسات المذكورة إلى حافظة ملف للشباب 
ويضم هذا القسم أفكاًرا حول كيفية تكليف وتنسيق المسـئوليات  . تنفيذتتمتع بارتفاع المستوى من حيث التصميم وال

المؤسسية حسب الميزة التنافسية، وكيفية إعادة تخصيص الموارد في البرامج الموصى بها بعيداً عن البرامج غير 
، عالوة على كيفية وضع تحليل المنفعة والتكلفةالفعَّالة، وكيفية اختيار البرامج تأسيساً على فعالية تقدير التكاليف و

  .معيار هاٍد للتقدم حسب مصادر البيانات الدولية



  المقدمة
  الخلفية واألسباب

مليار نسمة يعيش مـنهم   1.5في الوقت الحاضر إلى  24-12يصل عدد سكان العالم من الشباب في الفئة العمرية 
األهم من . لدول النامية في التاريخ المسجلمليار في الدول النامية وبذلك يمثل الشباب أكبر قطاع من سكان ا 1.3

مـن سـكان   % 50فبينما يمثل الشـباب  . ذلك أن الشباب يمثل جزًءا كبيًرا غير متناسب من فئة الفقراء في العالم
ويمكن للشباب أن يصـبح مصـدراً للنمـو    . 1من فئة الفقراء في هذه الدول% 60الدول النامية فإنه يمثل حوالي 

ول، ولكن في نفس الوقت تعتبر فئة جزئية من الشباب والمعروفة باسم الشباب المعرض للخطـر  والتنمية لهذه الد
مصدراً لعدم المساواة والفقر واالستبعاد، باإلضافة إلى الكثير من الجريمة والعنف المنتشر في كل إقليم من أقـاليم  

  .ره تكاليف ضخمةالعالم وبذلك تتسبب هذه الفئة في أن تكبد نفسها وذويها والمجتمع بأس
  

عمل البنك الدولي على إعداد حقيبة السياسات موضوع هذه الورقة استجابةً للطلب المتزايد مـن قبـل عمالئنـا    
وشركائنا من الحكومات سعياً للمشورة عن كيفية رسم السياسات الفعالة وتنفيذها في مجـال الشـباب المعـرض    

أثبتـت  ) ية، وتسع سياسات واعدة، وسبع سياسات عامةست سياسات جوهر(سياسة  22وقد قمنا بعرض . للخطر
  :فعاليتها في التصدي لخمسة من مجاالت الخطر الرئيسية بالنسبة للشباب في العالم كما هو مذكور أدناه

  .البطالة بين الشباب وعدم مالءمة الوظائف لمؤهالتهم ونقص فرص التوظيف في القطاع الرسمي .أ 
 .التسرب من الدراسة في سن مبكرة .ب 

/ السلوك الجنسي الخطر الذي يؤدى إلى الحمل المبكر واإلصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب .ج 
 .اإليدز

 .الجريمة والعنف .د 

 .المخدرات أو الخمورإدمان  .ه 

  
ويتمثل الهدف من حقيبة السياسات في توفير الدليل العملي الذي يستعين به مسئولو رسم السياسـات فـي الـدول    

متخصصون العاملون في مجال تنمية وتطوير الشباب في كيفية تطوير وتنفيذ حافظة ملف فعال متوسطة الدخل وال
  .للسياسات تعمل على تشجيع تنمية الشباب بشكل صحي وإيجابي

  
  التعريفات واإلطار المفهوم

جـه  والـذي يوا  24-12يمكن تعريف الشباب المعرض للخطر على أنه الفرد الذي يندرج في الفئة العمرية بين 
. 2"ظروفًا بيئية، واجتماعية، وأسرية تعوق نموه الشخصي واندماجه الناجح في المجتمع حتى يصبح مواطنًا منتًجا"

وتتسم هذه الفئة، أكثر من أقرانها، بالميل إلى أن تسلك أو تتعرض للسلوكيات الخطرة التي تشمل التغيـب عـن   
ويترتب على هـذه  . وتعاطي وإدمان المخدرات وغيرها الدراسة والسلوكيات الجنسية الخطرة واالنحراف والعنف

الممارسات عواقب باهظة التكاليف بالنسبة للشباب من حيث قدرة هذه الفئة على تخطى فترة الشباب بنجاح نحـو  



التسرب من المدرسة والبطالة والحمل أثناء فترة المراهقة واإلصـابة   العواقب السلبيةمرحلة الرشد، وتشمل هذه 
  .التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي وإدمان المخدرات والسجن واإلقصاء عن المجتمع باألمراض

  
  عوامل الخطر وعوامل الحماية

  على أنها العوامل التي تزيد من احتماالت تعرض الشاب إلى النتائج السلبية عوامل الخطرتُعَّرف.  
  ئج السلبية أو التي تزيد مـن احتمـاالت   على أنها العوامل المرتبطة بخفض النتا عوامل الحمايةتُعَّرف

 .نجاح الشاب في االنتقال اإليجابي نحو مرحلة البلوغ

  
  السلوك المنطوي على الخطر والنتائج السلبية

  من التصرفات التي تعوق تطور ونمو إمكانيات الشخص الشـاب،   السلوك المنطوي على الخطريتكون
نذكر فيما يلـي بعـض   . رقلة اندماجه في المجتمع بنجاحذكراً أو أنثى، وقدراته البشرية عالوة على ع

عدم االنتظام في المدرسة وضعف األداء األكاديمي والعمل في بيئـة  : السلوكيات المنطوية على الخطر
وهذا يشمل دخول سوق العمل في سن مبكرة أو اإلجبار على العمل في أنشطة غير (ضارة بنمو الشاب 

آلمن واالشتراك في األنشطة اإلجرامية أو العنيفة وتجـارة المخـدرات   وممارسة الجنس غير ا) قانونية
  .وتعاطي وإدمان المخدرات والخمور

    النتـائج  يؤدى السلوك المنطوي على الخطر المؤسف إلى تعرض العناصر البائسة من هذه الفئـة إلـى
. و الخمـر أو السـجن  إدمان المخدرات أمثل التسرب من الدراسة والحمل أثناء فترة المراهقة و السلبية

ويترتب على هذه النتائج تكبد الفرد والمجتمع لتكاليف باهظة ولذلك فهي تشكل محل اهتمام المسـئولين  
أو  -ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه بوقوع هذه النتائج السلبية تصبح عـودة الشـاب   . عن رسم السياسات

ولذلك يكون األفيد للشباب . و مكلفًا للغاية أيضاًإلى الطريق اإليجابي للنم -الشابة التي عانت تلك النتائج 
واألكثر فاعلية للمجتمعات من ناحية التكلفة في المعتاد هو تشجيع نمو الشباب الصحي من خالل الحـد  
من تعرضهم إلى الخطر وإعدادهم وتأهيلهم بالمهارات وآليات التأقلم الالزمة حتى يتمكن الشاب والشابة 

 .هذه السلوكيات المنطوية على الخطر من مقاومة االنخراط في

  
  أنواع الشباب المعرض للخطر
ن االعتماد على الغير إلى االستقاللية تصبح فئة الشباب المحروم أكثـر عرضـة   مأثناء الفترة االنتقالية الحرجة 

ان التمييـز  ولذلك من األهمية بمك". المعرضين للخطر"لألضرار المرتبطة بالعوامل البيئية وهذا يضعهم تحت فئة 
بين مستويات الخطر التي يواجهها الشباب في المراحل المختلفة للنمو حتى يتسنى رسم أفضل السياسات المناسبة 

  :يمكن تصنيف فئات الشباب المعرض للخطر إلى ثالثة أنواع كما يليو. طبقاً للواقع
 بعد في السلوك المنطوي على الشباب الذي يواجه عوامل الخطر في الحياة ولكنه لم ينخرط : النوع األول

مثل الشباب الذي يعيش في ظل ظروف صعبة تجعله عرضة للتسرب من المدرسـة أو عـدم   (الخطر 
  ).الحصول على فرصة عمل



 الشباب المنخرط في السلوك المنطوي على الخطر ولكنه لم يبدأ في المعاناة من العواقـب  : النوع الثاني
لتغيب عن المدرسة ولكنه لم يتسرب بعد أو الشباب الـذي يمـارس   مثل الشباب كثير ا(السلبية الشديدة 

بعد باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي أو الشباب  ْبَصالسلوك الجنسي الخطر ولكنه لم ُي
  ).الذي يمارس األنشطة المنحرفة ولكنه لم يتعرض بعد للقبض عليه

 مثل (ة نتيجة لممارسة السلوكيات المنطوية على الخطر الشباب الذي يعانى العواقب السلبي: النوع الثالث
الشباب الذي تسرب من المدرسة أو الذي مر بتجربة الحمل غير المتوقع أو الذي أصيب بمرض نقـص  

اإليدز أو الشباب المسجون أو الشباب المدمن علـى تعـاطي المخـدرات أو    /المناعة البشرية المكتسب
  ).الخمور

  
  ر على السلوكيات المنطوية على الخطر؟ما هي العوامل التي تؤث

   هي تلك العوامل المتعلقة بالطبيعة المعرفية والفسيولوجية والسـلوكية للفـرد    المستوى الفـردي العوامل على
وتجدر اإلشارة إلى أن بعض عوامل الخطر تعود إلـى أسـباب   . 3والتي تتحدد معظمها خالل مرحلة الطفولة

جتماعي والعرق واإلعاقة العقلية أو الجسدية، ومع ذلك فكثير منها يتأثر تأثراً بيولوجية مثل الساللة والنوع اال
ومن ذلك على سـبيل  . شديداً بالبيئة المحيطة بالفرد كما تتأثر بالتفاعل بين هذه البيئة وصفات الفرد الموروثة

سـاب الشـباب   اكت فـي  مستوى العنف الذي تعرض له الشباب في محيط األسرة والمجتمع يـؤثر أن المثال 
كما يمكن أن تؤدى البيئة المحيطة التي ال توفر الدعم . 4مدى شدته حسب ،بالغضب والعنف اواألطفال شعوًر

إلى شعور األطفال والشباب بعدم األهمية وهذا يدفعهم إلى التسرب من المدرسة أو االنخراط فـي   ،والمساندة
بقيمـة   يعلى المستوى الفردي تشمل الشعور القو وعلى النقيض فإن عوامل الحماية. السلوك الجنسي الخطر

  .الذات والتمتع بالمهارات االجتماعية وصورة الذات اإليجابية والمعتقدات الروحية
   إلى المؤسسات واألفراد التي يتفاعل معها الشاب على المسـتوى الشخصـي وعلـى     المستوى الجزئييشير

ران والمدارس والمعلمين واألحياء السـكنية والشـرطة   مستوى المجتمع بشكل عام والتي تشمل األسرة واألق
دوراً هاماً في التأثير على  ،مثل المذكورة سابقاً، العالقات بين األفرادهذا وتلعب . والعاملين في مجال الصحة

وفيما يبدو أن العالقات األسرية تعتبر األهم بـين  . ختيار االنخراط في السلوك المنطوي على الخطرال الشاب
وتتضمن عوامل الخطر الرئيسية اإلساءة والعنف فـي  . العالقات كمصدر أساسي لعوامل الخطر والحمايةهذه 

األسرة المعيشية وتعاطي الوالدين للمخدرات أو الخمور والعنف بشكل عام بما في ذلك العقاب الجسدي وفقـر  
  .5األسرة المعيشية

شباب الخطرة عبر عوامل مثل توفر المدارس ومستوى أيضاً لها تأثير هام على سلوكيات ال المجتمعاتكما أن 
أمـا  . جودتها وأمن المناطق السكنية وتواجد الشرطة ونوعية العالقة بين الشاب وغيره من الشباب في المجتمع

بالنسبة لألسر فتلعب المدارس واالرتباط بها دوراً هاماً على مستوى الحماية في حياة الشباب خاصـة خـالل   
الثانوية عندما يكون الشاب أكثر عرضة لالنخراط في السلوك المنطوي على الخطر وخاصـة  سنوات الدراسة 

ومن الجدير بالذكر أن الشباب يعتمد كثيراً بشكل أو بآخر على أنواع معينة من . 6في حالة تسربه من المدرسة



قران في مراحـل المراهقـة   منها على سبيل المثال ارتفاع تأثير األ. العوامل الجزئية في مراحل نموه المختلفة
  .ومع ذلك تستمر األسرة في لعب دور هام ،المبكرة

   إلى النظم والمؤسسات التي تؤثر على الفرد ولكن في نفس الوقت لـيس لديـه عالقـة     المستوى الكلييشير
واتصال مباشر بها، مثل الظروف االقتصادية بشكل عام وعدم المساواة فـي الـدخول واإلعـالم والقـوانين     

التي تسهم فـي عنـف الشـباب نجـد السياسـات       يومن أمثلة العوامل على المستوى الكل. معايير الثقافيةوال
االقتصادية واالجتماعية التي تحافظ على عدم المساواة االجتماعية االقتصادية وتوفر األسلحة وضعف النظـام  

سيطرة الرجل على المـرأة أو سـيطرة   كما تشمل أيضاً المعايير االجتماعية مثل المعايير المتعلقة ب. القضائي
فـي حـل    مقبوالً االوالدين على األطفال، وتشمل كذلك المعايير الثقافية التي تشجع على العنف بصفته أسلوًب

 .7الخالفات

 

  العالقات بين مستويات التأثير وعوامل الخطر والسلوكيات المنطوية على الخطر والنتائج السلبية
عة من السياسات الفعالة بشأن التدخالت التي تستهدف الشباب المعـرض للخطـر   حتى يمكن وضع وتنفيذ مجمو

ينبغي أوالً حصر العالقة السببية بين العوامل البيئية والسلوكيات المنطوية على الخطر والنتائج السـلبية للشـباب   
 ).1شكل (
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توفير الدعم التربوي الفعال للوالـدين  
لشـباب المعـرض   لالرعاية  قدميوم

للخطر
تحسين الخـدمات المقدمـة للشـباب    

مثل التـدخالت  ( المهمش ومجتمعاتهم
، "لق لمنطقة السكنية اآلمنةخ"التي تستهدف 

والثقافة الجنسية في كافة المدارس، وبرامج 
  )اإلشراف بعد المدرسة

  يتحســين وتطــوير النمــو االقتصــاد 
  وظروف التوظيف

  تعمل على الحد مـن   يالقوانين الت تفعيل
إمكانية الحصول على األسـلحة الناريـة   

 )امثل رفع أسعاره(والخمور والتبغ

المستوى 
  الجزئى 
  بين األفراد

  )األسرة واألقران(
 
  المجتمع

المدارس والحي (
السكنى والشرطة 
 )ومراكز الصحة

عانى من لمن ي الرعايةتوفير خدمات 
 السلوكيات الخطرة

  )24-12(الشباب 
 3نوع                               2و  1ينالنوع

مثل المساواة (منح فرص ثانية  الفرد
علــى  فــي التعلــيم والتــدريب

المصحوب بالتـدريب  والوظائف 
  )على المهارات الحياتية

التي  لراشدةتوفير العناصر ا
مثـل التوجيـه   (تتولى الرعاية 

  )الشخصي والعالج األسرى

االهتمام بالعالج بـدالً مـن   
اللجوء إلى القبضة الحديدية 
بالنسبة للشـباب المعـرض   

مثل االستعانة بأسـلوب  (للخطر 
ـ  اد ورعايـة  العالج متعدد األبع
  )إلدمانا منالتبني وإعادة التأهيل 

  النظم المعمول بها في سـوق العمـل    تخفيف
  نحازة ضد الشبابالمو
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  السياسة الجوهرية األولى
االهتمام بالخمسة أعوام األولى من الحياة بهدف منع انتشار السلوك 

  المنطوي على الخطر بين الشباب
  

إلى تحسين قدرات األطفال المتعلقة بالتطور والتعلم وذلك باالستعانة بمجموعة  1تنمية الطفولة المبكرةهدف عملية ت
من البرامج واألنشطة التي تشمل التغذية األساسية والرعاية الصحية واألنشطة المصممة من أجل تنشيط مهارات 

  .2لى تدريب اآلباء واألمهات على التربيةاألطفال العقلية والشفوية والجسدية والنفسية عالوة ع
   

ال يعود بفوائد على المدى الطويل بالنسبة لتنميـة الثـروة    تنمية الطفولة المبكرةإن االستثمار في برامج متميزة ل
البشرية فقط بل هو من أكثر األساليب التي تتميز بفعالية تقدير التكاليف والتي تستخدم لمنع ممارسـات السـلوك   

ولقد أوضحت الدراسات الطولية الحديثـة أن بـرامج   . على الخطر بين الشباب خاصة الفئات المحرومة المنطوي
قادرة على خفض التعرض لخطر الحمل المبكر واألنشطة اإلجراميـة والعنيفـة وتعـاطي     تنمية الطفولة المبكرة

  .3المخدرات خالل فترة المراهقة والشباب
  

هدف في النهاية إلى تحسين قدرات صغار األطفال على التطور والتعلم، وهـو  ي تنمية الطفولة المبكرةإن أسلوب 
يستند على الحقائق التي تقول بأن أكثر تطورات المخ تحدث في أول خمسة أعوام من الحياة وأن التنشـيط الـذي   

اللغويـة عـالوة   يتلقاه المخ خالل هذه السنوات المبكرة من شأنه أن يعود بأثر هام على تطور القدرات المعرفية و
والتي يمكن القيام بها - تنمية الطفولة المبكرةتتضمن التدخالت المعنية ب. على السلوك االجتماعي والنفسي فيما بعد

الرعاية الصـحية والمكمـالت الغذائيـة     –في مراكز المجتمع أو في المنزل وتتخذ شكالً رسمياً أو غير رسمي 
واألهم في هذا المجال التدريب على التربية الفعالة من قبـل الوالـدين    والتنشيط المعرفي واالجتماعي والعاطفي،

وتهـتم البـرامج التـي    ). للمزيد من المعلومات عن التربية الفعالة برجاء مراجعة السياسة الجوهرية السادسـة (
ـ   ) سنوات 3-0من (تستهدف األطفال في السنوات األولى من العمر  الل بالدرجة األولى بالوالدين وذلـك مـن خ

مـن  (التثقيف في مجال التربية وأنشطة الدعم والمساندة، في حين تشمل البرامج التي تستهدف األطفال األكبر سناً 
في العادة برامج للفترة السابقة لاللتحاق بالمدرسة أو برامج تقدم من خـالل مركـز المجتمـع    ) سنوات 5إلى  3

  .4ويتولى القيام بها معلمون مدربون
  

  أن تمنع سلوك األطفال الخطر؟ ة الطفولة المبكرةتنميكيف يمكن ل
على منع سلوكيات الشباب الخطرة وذلك من خالل ضـمان نمـو    تنمية الطفولة المبكرةتساعد التدخالت المعنية ب

المخ السليم وتعزيز المهارات اإليجابية المعرفية واالجتماعية والعاطفية في األطفال والتي لها آثار طويلة المـدى  
تنمية الطفولة ومن شأن برامج . 5درة األطفال على التعلم وقدرتهم على تنظيم السلوك والعواطف تنظيماً ذاتياًعلى ق
المتميزة رفع معدالت إنهاء مرحلة الدراسة االبتدائية والتي تنعكس بدورها على رفع احتمـاالت التحـاق    المبكرة



وحيث إن الـتعلم  . من عوامل الحماية الهامة بالنسبة للشباب هؤالء األطفال بالمرحلة الثانوية وإنهائها، وهذا يعتبر
قادرة على زيادة حجم انجازات األطفـال   تنمية الطفولة المبكرةعبارة عن عملية تراكمية فإن التدخالت المتعلقة ب

حيث إن  في مجال التعلم في المراحل العمرية التالية مثل أنها قادرة على زيادة أثر برامج التدريب على الوظائف
كما يمكن أن تؤدى كذلك االستثمارات في . 6من تلقى مستوى أعلى من التعليم يحصل في الغالب على راتب أكثر

األطفال خالل فترة الطفولة المبكرة إلى التقليل من حجم عدم المساواة والفقر الذي ينتقل من جيل آلخر وهو مـن  
برامج تنمية الطفولة المبكرة التي تستهدف أصـغر األطفـال    هذا باإلضافة إلى أن. عوامل الخطر بالنسبة للشباب

سناً في األسرة تساعد على تخفيف العبء الواقع على أعضاء األسرة األكبر سناً خاصة الفتيـات والمتمثـل فـي    
أوضحت الدراسـات التـي   . مسئولية رعاية الصغار مما يتيح لهم فرصة االنتظام في المدارس االبتدائية والثانوية

ت في الفلبين أن توفير التغذية الجيدة في السن الصغيرة ساعد على تحقيق النجاح األكاديمي الذي يقاس مـن  عقد
 11حيث ارتفاع احتماالت االلتحاق بالمدارس وانخفاض معدالت إعادة السنة حتى وإن وصل الطلبة إلـى سـن   

سر واألطفال المعرضين للخطر والتي تهـدف  وأخيراَ، فإن برامج رعاية الطفولة المبكرة التي تستهدف األ. 7عاماً
إلى تعليم األساليب الصحيحة من الناحية التنموية لكلٍ من األطفال وأولياء األمور والخاصة بتطوير مهارات صنع 
القرار وحل المشاكل لهي من األهمية بمكان لمنع األطفال من االتجاه نحو ممارسة العنف المزمن فـي مراحـل   

  .8الحقة من الحياة
  

وعلى النقيض، فإن األطفال الذين حرموا من الرعاية السليمة واالهتمام خالل سنوات التشكل معّرضون إلمكانيـة  
اكتساب مشاكل سلوكية خطيرة يترتب عليها عواقب سلبية وخيمة تستمر مع الطفل مـدى الحيـاة وتـؤثر علـى     

للخطر أكثر تأثراً بهذه النتائج السلبية نظـراً   حيث إن األطفال المعرضين. 9اإلنجازات التعليمية والتوظيف والدخل
  .10ألنهم بالفعل معرضون لبيئة غير صحية وخطرة

  
 توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

هناك الكثير من الوثائق التي تسجل أثر تدخالت تنمية الطفولة المبكرة على األنماط السلوكية في المراحل المتأخرة 
في الواليات المتحدة أثبت التقييم الصادر عن مشروع شـهير هـو   ف. لنامية أو المتقدمةمن الحياة سواء في الدول ا

والذي يعتبر المعيار األساسي لبرامج تنمية الطفولة المبكرة  -سكوب بيري لمرحلة ما قبل المدرسة /مشروع هاي
ل المدرسة عالية الجـودة  أن الشباب والراشدين المولودين في ظل ظروف الفقر والذين شاركوا في برامج ما قب -

أقل من الجرائم وارتفعت قيمة الرواتب التي كسبوها وزادت احتماالت احتفاظهم بوظـائفهم وزادت   اارتكبوا عدًد
وهنـاك أيضـاً   . 11مقارنة بالفئة التي لم تشارك في هذه البـرامج ) راجع الشكل(احتماالت إنهاء المرحلة الثانوية 

وهو تجربة طويلة المدى تستعين باألسلوب العشوائي لتـوفير  " The Abecedarian Project" المشروع األبجدي
سنوات، وقد أسفر عن نتائج مشابهة إيجابية  5رعاية عالية الجودة لألطفال طوال الوقت بداية من الميالد إلى سن 

هقة أقـل مقارنـة   أولياء أمور أثناء فترة المرا وكانت احتماالت أن يصبح المشاركون في البرنامج. 21حتى عمر 
وبالرجوع إلى برنامج الطفل الوالد في شيكاغو الذي اختص بتقديم تدخالت شاملة . 12بغير المشاركين في البرنامج

تعليمية بالمركز في مرحلة مبكرة لألطفال من فئة الدخول المنخفضة وكذلك تقديم خدمات دعم األسرة فقد أوضح 



عرض األطفال غير المشاركين في البرنامج للقبض عليهم الرتكاب جرائم التقييم الذي أجري له ارتفاع احتماالت ت
  .13عن المشاركين فيه% 70تزيد بنسبة  18عنف قرب بلوغهم سن 

  
في البرازيل أوضحت دراسة حول أثر مرحلة ما قبـل  ف ؛ظهرت نتائج مشابهة في الدول النامية ومتوسطة الدخل

بالنسبة لألطفال الذين قضوا سنة في هذه المرحلة عالوة علـى   1:2إلى نسبة العائد إلى التكلفة تصل أن المدرسة 
وفى تركيا، اختص برنامج تثقيف األم والطفل بتطوير . 14تأخير في سن الحمل األول لدى المشاركات في البرنامج

واألمهات على  المهارات المعرفية لدى األطفال والتدريب والدعم لألمهات وأسفر عن آثار إيجابية بالنسبة لألطفال
على سبيل (وعلى المدى الطويل ) على سبيل المثال الزيادة في الحصيلة المعرفية بالنسبة لألطفال(المدى القصير 

 كما أدى مشـروع . 15)المثال ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي وانخفاض االنحراف وتمكين األمهات داخل األسر
مما يدل على انخفاض % 100لتحاق بالصف الدراسي الثالث بنسبة أو وعد بكولومبيا إلى زيادة حجم اال بروميسا

  .16معدالت التسرب والرسوب وإعادة السنة لدى األطفال المشاركين في البرنامج عن عناصر مجموعة الضبط
  

  االستثمار في تنمية الطفولة المبكرة للحد من السلوكيات المنطوية على الخطر بين الشباب المعرض للخطر

أھم نتائج دراسة ھاي/سكوب بيري لمرحلة ما قبل المدرسة عند أعمار مختلفة
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". وجد أن برنامج مرحلة ما قبل المدرسة عالي الجودة يحسن وضع الراشدين. "1999 سكوب لألبحاث التعليمية/مؤسسة هاي: رالمصد
: من موقع اإلنترنت 13/3/2000، مأخوذ بتاريخ متشيجان، يبسيالنتى سكوب لألبحاث التعليمية/مؤسسة هاي

.http://www.highscope.org/research/Perry%20fact%20sheet.htm  2004(شوينهارت.(  
  

  عوامل النجاح: المضي قُُدماً
 وذلك ألنه كلما كـان التحـاق    توفير تدخالت عالية الجودة في مجال تنمية الطفولة المبكرة منذ البداية

 . ة طويلة كلما زاد األثر العائد منها عليهماألطفال بهذه البرامج مبكراً ولمد

 وذلك عن طريق تشجيع العالقات الداعمة المساندة وفرص التعليم  ضمان التنمية الشاملة لألطفال الصغار
  .الغنية عالوة على التغذية األساسية وخدمات الرعاية الصحية



 وذلـك   رامج تنمية الطفولة المبكرةإضافة التدريب على التربية بحيث يكون أحد المكونات األساسية في ب
إلى جانب تحقيق األهداف العامة طويلة المدى لتـدخالت   ،لمنع تعرض األطفال لسوء المعاملة واإلهمال

  .تنمية الطفولة المبكرة مع مراعاة االحتياجات الخاصة للمراهقين الذين لديهم أطفال
 لكية المحلية للبرنامج وبث الشعور باالرتبـاط  لخلق شعور بالم والمجتمع في تنفيذ البرنامج إشراك األهل

  .بين األهل واألطفال
 االحتياجات الخاصة وبما فيهم ذو إنشاء برامج تنمية الطفولة المبكرة التي تستوعب كل األطفال.  
 من الناحية التنمويـة ويعتمـد    االحرص على أن يكون المنهج الدراسي في مرحلة الطفولة المبكرة مناسًب

  .لمشاركةعلى أسلوب ا
   العمل على التنسيق والتعاون بين وزارات الحكومة والهيئات التي توفر خدمات تنمية الطفولـة المبكـرة 

 .نظراً ألن برامج تنمية الطفولة المبكرة ذات طبيعة متعددة القطاعات
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
  .تحسن التطور المعرفي واإلنجازات المدرسية   النتائج المتوقعة

 انخفاض حاالت إعادة السنة ومعدالت التسرب.  
 ارتفاع معدالت االلتحاق بالمدرسة وفي التوقيت الصحيح.  
 حالة الصحيةتحسن حالة التغذية وال.  
 تحسن السلوك االجتماعي والعاطفي.  
 تحسن العالقات بين األطفال والوالدين.  
 انخفاض مستوى اإلساءة لألطفال وإهمالهم.  

  .تأخر الوالدة األولى   اآلثار الثانوية
 انخفاض عدد المواليد من أهل مراهقين.  
 انخفاض مستوى األنشطة اإلجرامية والسلوك العدواني.  
 المخدرات والخمور انخفاض تعاطي.  
 الرشد سن زيادة مستوى الدخل المرتقب عند.  
 زيادة مستوى مشاركة اإلناث في القوى العاملة .  

الهيئـــة أو القطـــاع
  المسئول

  .وزارات التعليم أو الصحة أو الحماية االجتماعية أو تنمية المجتمع

ــة المعرضــة المجموع
  للخطر المستهدفة

  النوع األول

المجموعــة الســنية
  المستهدفة

  األطفال من صفر إلى خمس سنوات

الظـــروف المبدئيـــة
  الضرورية

 وضع آليات االستهداف التي تعمل على حصر العناصر المحتاجة للتدخالت والبرامج.  
 وعى المجتمع والشعور بملكية البرنامج.  
  ـ ة توفر المعرفة الكافية والتدريب على أهمية تنمية الطفولة المبكرة لدى العناصر الهام

  .بين مسئولي الحكومة والوزارات
 اتفاقيات بين وزارات القطاع على المستوى المحلى بحد أدنى/ إبرام شراكات.  



 تعزيز المناهج الدراسية بحيث تشمل وتنفذ أساليب تنمية الطفولة المبكرة.  
   وضع آلية تنظيمية تهدف إلى ضمان الجودة وتحديد كادر للعاملين المتخصصين فـي

  .المبكرة ومسئولي الرعاية تنمية الطفولة
أمثلة محددة ومسـتوى

دالئـل قويـة   (الفعالية 
  )ودالئل ناشئة

  دليل قوي -) الواليات المتحدة(مشروع بيري لما قبل المدرسة.  
  دليل قوي -) الواليات المتحدة(المشروع األبجدي.  
  دليل قوي -) الواليات المتحدة(برنامج الطفل الوالد في شيكاغو.  
 دليل قوي -) تركيا(المبكر  ءثرامشروع اإل.  
  دليل قوي -) كولومبيا(برنامج بروميسا.  

  أمثلة لعناصر التكلفة
  لكل مستفيد

 ويمكـن  . تكلفـة المشـارك  دوالراً أمريكياً  14716: مشروع بيري لما قبل المدرسة
وذلك بزيادة عدد األطفال لكل معلـم  دوالراً أمريكياً  5398خفض تكلفة البرنامج إلى 

  .خمسة إلى ثمانيةمن 
 مع مراعاة ). 2002دوالرات (لكل طفل دوالراً أمريكياً  13000: المشروع األبجدي

  .لكل دوالر تم إنفاقه ةأمريكيات دوالر 4أن المزايا فاقت التكاليف بعامل 
 وصلت التكلفة التقديرية المبدئية في السـنة  : مشروع إندونيسيا لتنمية الطفولة المبكرة

فـي   1إلـى   6 مـن دوالراً أمريكياً، وتصل نسبة العائد إلى التكلفة  15لكل طفل إلى 
  .المتوسط

ــب ــي يج ــور الت األم
مراعاتها لتكرار تطبيق 

  المشروع ولالستدامة

 وضع منهج سليم من الناحية التنموية يعتبر الطفل دارساً نشطاً يتمتع بالمبادرة الذاتية.  
  على األقل من  2تولى العمل معهم ي 20فصول صغيرة ال يزيد عدد األطفال فيها عن

  .العاملين وذلك حتى يمكن خلق بيئة دراسية تخضع لإلشراف وتوفر الدعم
 ن على تنمية الطفولة المبكرة والتعليم على أن يخضـعوا لإلشـراف   ومدربالن والعامل

والتوجيه المستمر عالوة على مواظبتهم على االجتماع باستمرار مع اآلباء واألمهـات  
  .ن مسئولي الرعايةوغيرهم م

   ،القدرة على استشعار االحتياجات غير التعليمية لدى فئة األطفال المحرومين وأسـرهم
  .وذلك يشمل توفير الوجبات والتوصية بالخدمات االجتماعية األخرى

 المتابعة والتقييم المستمر ألنشطة المعلمين وسلوك وتطور األطفال.  
  



  السياسة الجوهرية الثانية

  األطفال في المدرسة حتى استكمالهم للمرحلة الثانويةاستمرار 
تتمثل أكثر المصطلحات الشائعة لتعريف مراحل التعليم غير الجامعية األساسية في االبتدائية والثانويـة األولـى   

اريـة،  سنوات وهى مرحلة إجب 7و 5هذا وتبدأ مرحلة التعليم االبتدائي بين ). الثانوية(والثانوية العليا ) اإلعدادية(
وهى إجبارية فـي معظـم دول أمريكـا     14و 10في حين يبدأ الطالب في المرحلة الثانوية األولى في العمر بين 

  .1وهى في العادة غير إجبارية 16و 14الالتينية والكاريبي، ويبدأ الطالب في دراسة المرحلة الثانوية العليا بين 

  
من الوصول إلى تعميم التعليم االبتدائي ولكنهـا مازالـت   تمكنت معظم الدول متوسطة الدخل في الوقت الحاضر 

. تواجه التحديات الضخمة بالنسبة للسعي نحو تحقيق نفس معدالت االلتحاق والتخرج من مرحلة الدراسة الثانويـة 
. ويرجع ذلك إلى معوقات على مستوى جانبي الطلب والعرض التي يواجهها الكثير من الشباب الفقيـر وأسـرهم  

وعدم الدراية بالمزايا التي تعود من إتمام الدراسة  2ك عدم قدرة األسر على سداد تكاليف الدراسة الثانويةويشمل ذل
الثانوية إلى جانب نقص المعلومات عن خيارات الدراسة المتوفرة وانخفاض جودة الكثير من التعليم الثانوي مـع  

إلى المدارس الثانوية وتكاليف الفرصة البديلة التي  عدم صلته بواقع العمل، عالوة على عدم توفر إمكانية الوصول
. تتكبدها بعض األسر الفقيرة إللحاق أطفالهم بالمدارس في الوقت الذي تعتمد فيه على الطفل للعمل وتوفير الدخل

حيث  ويعتبر تنفيذ السياسات المتعلقة بتشجيع االلتحاق بالمدارس الثانوية واستكمال الدراسة بها من األهمية بمكان
لشباب المعـرض للخطـر   لن استكمال الدراسة الثانوية يعد أهم االستثمارات الوقائية التي يمكن للدولة القيام بها إ

  .3تقريباً وذلك من حيث تحسين مردودهم التعليمي وخفض جميع السلوكيات المنطوية على الخطر
  

ستوى االلتحاق بالمرحلة الثانويـة واسـتكمال   نذكر فيما يلي أمثلة على السياسات التي أثبتت نجاحاً في تحسين م
  :الدراسة بها خاصة عند تنفيذ هذه السياسات مجتمعة

والكوبونات المدرسية وقروض ومنح وحسابات الـتعلم  الدعم المالي المشروط مثل  المالية زالحوافتوفير  -  أ
رفع مستوى الطلب  الفردية ومستلزمات الدراسة والمواصالت العامة المجانية إلى المدرسة وذلك بهدف
  .على الدراسة الثانوية ومواجهة الطلب المنافس المقابل مثل العمل ورعاية األطفال

مثل تقوية الصلة بين المدرسة ومجاالت العمل وتطـوير   لتحسين جودة المدارساتخاذ الخطوات الالزمة  - ب
ع المدني كراصـدين  تدريب المعلمين وزيادة حجم خبراتهم وخفض نسبة غياب المعلمين وإشراك المجتم

دخـال  إألداء المعلم والطالب وإطالق برامج المساعدة الدراسية الخاصة بين الزمالء، عالوة على ذلـك  
برامج مبتكرة مثل التعليم غير الرسمي، وكذلك القضاء على ظاهرة إعادة السنة الدراسية وتحسين جودة 

  .ل إمكانية الوصول إليهاالبنية األساسية عالوة على توفير األمن في المدارس وتسهي
التدريب على الوظائف التي / مثل فصول محو األمية وبرامج التعليم الشامل الفرصة الثانيةتوفير برامج  - ت

تزود الشباب من خارج المدارس بفرصة استكمال المرحلة الثانوية وااللتحاق بالتعليم ما بعد الثـانوي أو  
  .بسوق العمل



 .حد أو أكثر من العناصر المذكورة أعالهواتستعين ب في شكل برامج على أن الطرقدمج  - ث

  
  كيف يمكن الستكمال الدراسة الثانوية منع سلوكيات الشباب الخطرة؟

يمكن الستكمال مرحلة الدراسة الثانوية أن يصبح إحدى عوامل الحماية القوية بالنسبة للشباب بالطريقتين الهامتين 
لتي يكتسبها الطالب والتي تمكن الطلبة من اتخاذ القرارات الواعية، ومن من خالل المعرفة والمهارات ا: التاليتين

يعتمد االرتباط بالمدرسـة  و. خالل الشعور باالرتباط الذي يشعر به الطالب في العادة نحو الراشدين في المدرسة
لى ذلك ع هعلى فكرة أن معظم الشباب يرغب في الحصول على دعم ورعاية أحد من الراشدين وفى حالة حصول

هذا عالوة علـى أن الشـباب   . في شكل مكافأة نظير السلوك اإليجابي فمن المتوقع أن يسلك الشاب سلوكاً إيجابياً
ويمكن للمدرسة في ظل هذا المفهـوم  . يسلك سلوكاً أكثر إيجابية عندما يتواجد في بيئة يشعر فيها باألمان والتقبل

تمام والرعاية من قبل الوالدين أو غيرهم من الراشـدين خـارج   أن توفر هذا، بل وعندما يضاف لذلك توفر االه
  .نطاق المدرسة تزيد في هذه الحالة احتماالت خفض السلوكيات المنطوية على الخطر

  
  السلوكيات المنطوية على الخطر بوحدات االنحراف القياسية يمستوى تبن
  NLSAH)(لية حول صحة المراهقين تحليل البيانات من الدراسة الطو. 2006بلوم آر دبليو : المصدر

  
من الواليات المتحدة األمريكية والبرازيل والكاريبي والمكسيك وهندوراس وشـيلي أن   أوضحت الدراسات في كلٍّ

كمـا  . زيادة شعور الطلبة باالرتباط بالمدرسة يخفض من غيابهم عنها ومن العراك وأعمال البلطجة والتخريـب 
على التحفيز للتعليم والنشاط أثناء التواجد في الفصـل، كمـا يحسـن مـن األداء     يعمل الشعور باالرتباط أيضاً 

أن الطالب الذي يشـعر  و). راجع الشكل(األكاديمي ويرفع من معدالت حضور المدرسة وإنهاء المراحل الدراسية 
حمله أو اسـتخدامه   السلوك العنيف والمخرب، كما تقل أيضاً نسبة يباالرتباط بالمدرسة مقارنة بغيره يقل لديه تبن

لألسلحة وتعاطي المخدرات الممنوعة وتدخين السجائر وتناول الخمور إلى درجة السكر التام، وتقل معاناته مـن  
ولقد أثبتت األدلة . الضغوط االنفعالية والتفكير في أو محاولة االنتحار أو ممارسة االتصال الجنسي في سن مبكرة



تحسن النتائج التعليمية باإلضافة إلـى مـردود    تي يحصلها الشباب تؤدي إلىأن ارتفاع عدد السنوات الدراسية ال
عالوة على ارتباط مستمر لتحسن األداء األكاديمي بانخفـاض احتمـاالت   . أفضل في الصحة الجنسية واإلنجابية

االلتـزام  كما اتضح أن . ممارسة االتصال الجنسي على اإلطالق، وبالمثل يرتبط التعليم بانخفاض معدالت الحمل
بالذهاب إلى المدرسة كان أحد عوامل الحماية القليلة التي ثبت عنها خفض التعرض لعدد معـين مـن مخـاطر    

وعلى النقيض فإن الفشل في الدراسة والتسرب من المدرسة تعتبر من عوامل الخطر التي تـؤدى إلـى   . 4العنف
  .5العنف لدى الشباب وانحرافه

  
 ئلتوفير قاعدة الدال: نتائج البحث

في زيـادة معـدالت    أوبورتونيدادسساهم برنامج الدعم المالي المشروط في المكسيك والمسمى الحوافز المالية، 
تقريباً عالوة على رفع تحصـيل  % 20واالنتقال إلى المرحلة الثانوية بنسبة % 8االلتحاق بالمرحلة الثانوية بنسبة 

أوضـحت  . 6أكثر ارتفاعاً بنسبة ملحوظة للفتيات عن الفتيان، هذا كله مصحوباً بآثار %10السنة الدراسية بنسبة 
مـن  (الذي يعمل في البرازيل أن معدالت التسرب انخفضت بين المشاركين  بولسا إسكوالالنتائج األولية لبرنامج 

، هذا باإلضـافة إلـى أن التحـاق المشـاركين     %)80إلى % 72من (، مع ارتفاع معدالت النجاح )0.4إلى  5.6
للدعم  فاميلياس إن آكسيونوفيما يخص برنامج . 7في الغالب في السن المناسب أكثر من غير المشاركين بالمدرسة

المالي المشروط بكولومبيا أوضحت الدالئل نجاح البرنامج في رفع االنتظام في المدرسة ارتفاعاً ملحوظاً بنسـبة  
كمـا أسـفرت   . 8في المناطق الحضـرية % 5.2في المناطق الريفية و  17إلى  12بين األطفال في سن % 10.1

 مشروع إدارة المخـاطر االجتماعيـة  الدراسات األولية التي أجريت على برنامج تركيا للدعم المالي المشروط أن 
وبالمثل ارتفاع في صافي معدل % 89.7إلى % 82.6عن ارتفاع في صافي معدل االلتحاق بالمرحلة االبتدائية من 

كما استعان أحد البرامج في كولومبيا أيضاً بأسـلوب مـنح   . 9%73.6إلى % 65.4من  االلتحاق بالمرحلة الثانوية
وقد كان للبرنامج آثار طويلة المدى على  )باسيس(الكوبونات للفقراء التي تمكنهم من االلتحاق بالمدارس الخاصة 

يو بالواليات المتحدة األمريكية هو بوالية أوها) لييب( وبرنامج التعلم وتحقيق الدخل والتربية.  10إنجازاتهم التعلمية
برنامج إجباري مطبق على مستوى الوالية، ويعمل على توفير الحوافز المالية باإلضافة إلى خدمات إدارة الحاالت 
والمواصالت والمعونة في رعاية األطفال بغرض تشجيع صغار األمهات الالتي يعشن على اإلعانة االجتماعيـة  

دوالراً أمريكيـاً فـي مقابـل     62ويتمثل هذا في توفير مكافآت تصل إلى . االنتظام بهاعلى االلتحاق بالمدارس و
دوالراً أمريكياً في حالة  62الحضور الشهري وفي مقابل إنهاء السنة الدراسية، كما يفرض عقوبة شهرية وقدرها 

لة إنهاء المرحلـة الثانويـة أو   دوالراً أمريكياً في حا 200عدم االنتظام في الحضور باإلضافة إلى مكافأة قيمتها 
أشار تقييم برنامج لييب أنه بعد مرور ثالثة أعـوام بعـد   ). جي إي دي(الحصول على شهادة تطوير التعليم العام 

ضم صغار األمهات بشكل عشوائي إلى مجموعات الضبط أو مجموعات العالج، وصلت نسـبة التسـرب بـين    
بين المراهقين أعضاء مجموعة الضبط إال أن هذا % 53.5مقابل  في% 48.4المراهقين المشاركين في لييب إلى 

من أعضاء مجموعة العالج أنهـت الفصـل   % 50كما أوضحت الدراسة أيضاً أن . الفرق ليس له داللة إحصائية
وأخيراً . من أعضاء مجموعة الضبط وهذا الفرق أيضاً ليس له داللة إحصائية% 45.4الحادي عشر مقارنة بنسبة 



من أعضاء لييب المراهقين قد أتموا المرحلة الثانوية أو حصلوا على شهادة تطـوير   %34لدراسة أن أوضحت ا
  .11فقط من طلبة مجموعة الضبط% 31.9التعليم العام مقارنة في مقابل 

  
األمريكي على أهمية تدريب المعلمين على كيفية خلق بيئة  فرست ثينج فرستقام برنامج . تطوير جودة المدارس

هذا ويتمثل هدف البرنامج في التوصل إلى عالقة متبادلـة بـين   . مة وملتزمة في المدارس والفصول الدراسيةداع
الطالب والمعلم تتميز باالحترام واإلنتاجية وذلك من خالل السعي نحو التدريس المكثف مرتفع الجودة والذي يجمع 

بوضع معايير أكاديمية وسلوكية عالية، وواضـحة   يقوم البرنامجو. بين توقعات الطلبة الطموحة والدعم المستمر
للدعوة وكسـب التأييـد يسـتهدف     اكما يضم البرنامج مكونً. وعادلة عن طريق تأسيس مجتمعات صغيرة للتعلم
وقد أسفرت تقييمات البرنامج عن أنه أدى إلى خفض تعـرض  . األسرة عالوة على تقديرات مستمرة ألداء الطالب

كما . 12قاف عن الدراسة وساهم في رفع نسبة الحضور ومشاركة األهل وإنجازات في القراءةالطالب للمعاقبة باإلي
وهو يجمع بين تدريب المعلم واألهل ، )سور(آخر أال وهو برنامج المهارات والفرصة والتقدير  اأمريكًي نذكر مثاالً

يعتمد البرنامج على . مرحلة مبكرة بهدف زيادة حجم التزام األطفال في المدارس والحيلولة دون ترك المدرسة في
نظرية أن الروابط االجتماعية الوثيقة يمكن لها أن تخفض السلوك االجتماعي العدواني واالنحراف، لـذا يوجـه   

وجرى تقييم البرنامج . المعلمين نحو اإلدارة اإلستباقية للمدرسة وتطبيق أسلوب التدريس التفاعلي والتعلم التعاوني
ضبوطة غير عشوائية وجاءت النتيجة توضح انخفاًضا شديًدا في السلوك الجنسي الخطـر بـين   باستخدام تجربة م

كما أشار المشاركون في مجموعة التدخالت الكاملة إلى انخفاض عدد األشـخاص  . الطلبة المشاركين في البرنامج
العالج مـن اإلنـاث   الذين أقاموا معهم عالقات جنسية مقارنة بأعضاء مجموعة الضبط، وشهد أعضاء مجموعة 

  .13 21انخفاًضا شديًدا في احتماالت الحمل واإلنجاب ببلوغ سن 
  

وهو يهـدف إلـى تمكـين المراهقـات      مخضع أحد البرامج العاملة في شيلي للتقيي :إقامة برامج الفرصة الثانية
األمهات المشاركات  الحوامل واألمهات المراهقات من االلتحاق بالمدرسة، وقد أوضح التقييم زيادة فرص انضمام

مركـز تعلـم   وفـي  . 14في البرنامج إلى سوق العمل عن أعضاء مجموعة الضبط التي تتميز بـنفس السـمات  
مـن   15-12بترينداد وتوباجو والذي يوفر عامين من التعليم التصحيحي للشباب في الفئة العمريـة   كوركورايت

ن يواجهون عدداً من المشاكل النفسية واألسرية والسـلوكية  الراسبين في اختبار االنتقال إلى المرحلة الثانوية ومم
فإن المشاركين قد تمكنوا من تحقيق معدالت مرتفعة في اجتياز اختبار االنتقال للمرحلة الثانويـة عـالوة علـى    

  .15الحصول على وظائف أو أماكن في المراحل التعليمية التالية
  

يات المتحدة والذي يهدف إلى توفير الحوافز الماليـة للشـباب   في الوال برنامج الفرص الكمية :الطرق المشتركة
المشاركين في األنشطة المدرسية مع توفير التوجيه الشخصي والدعم األكاديمي واألنشـطة بعـد انتهـاء اليـوم     
الدراسي وتطوير المهارات الحياتية أوضحت الدراسات التي أجريت عنه زيادة احتماالت تخرج المشاركين فـي  

كما قـّل  . مج مع ارتفاع طموحاتهم التعليمية وزيادة االلتحاق بالمراحل الدراسية التي تعقب الدراسة الثانويةالبرنا
وفـي  . 16عدد الحاالت التي أنجب فيها المشاركون المراهقون أطفاالً مقارنةً بأقرانهم من أعضاء مجموعة الضبط



ين المنهج األكاديمي والفني معتمداً على مسارات مهنيـة  الذي يجمع ب أكاديمية المهنالواليات المتحدة في برنامج 
محددة ويؤسس شراكات مع أصحاب العمل المحليين بغرض توفير فرص للتعلم أثناء العمـل أجريـت دراسـة    
تجريبية أوضحت أن المشاركين حققوا معدالت أقل بالنسبة للتسرب من المدرسة باإلضافة إلى مستوى أفضل في 

المنفذ  برنامج فيوتشرز ارَع طالًبايقوم . 17لى درجات أعلى من أعضاء مجموعة الضبطالحضور مع الحصول ع
في فيالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية بتزويد الطلبة الدارسين في المدارس الثانوية العليا الحكوميـة بالتوجيـه   

والدعم األكاديمي والمسـاعدة فـي   ) خالل الدراسة الثانوية ولمدة عام بعد التخرج(الشخصي على المدى الطويل 
وجاء تقييم البرنامج ليوضـح اآلثـار   . عملية التقديم لاللتحاق بالكلية عالوة على المعونة المالية للدارسة بالكليات

اإليجابية الهامة المتمثلة في ارتفاع الدرجات التي حصل عليها الطلبة في اختبارات الثانوية العليا مع زيادة نسـبة  
فهو برنامج شامل لمنع التسرب ويجمع بين اإلعداد لـدخول  مشروع جراد أما البرنامج األمريكي . يةحضور بالكل

الكليات وتوفير المنح الدراسية والدعم األكاديمي وإدارة الحاالت وتعزيز األسرة وتحسين بيئة المدرسة والفصـل  
الطلبة إلى الكليات مع انخفاض في مرات الدراسي، وقد أسفر التقييم الذي ُأجري فيه عن ارتفاع في نسبة حضور 

اإلحالة للتأديب باإلضافة إلى زيادة في الدرجات التي حصل عليها الطلبة في اختبارات الرياضة والقراءة وذلـك  
بالمملكة المتحدة والذي يسعى نحـو  ) إيم هاير(سدد أعلى  برنامج. 18بالمقارنة بالطلبة في مجموعة مدارس الضبط

 19-13ق الشباب المحروم بالتعليم العالي من خالل استهداف فئة المحرومين في الفئة العمريـة  زيادة فرص التحا
ورفع الوعي لديهم بمزايا التعليم العالي ومساعدتهم على فهم هذه المزايا وذلك عبر البوابة اإللكترونية والتوجيـه  

له إلى آثار البرنامج اإليجابية على معدالت  الشخصي وعقد زيارات إلى الجامعة، أشار التقييم المبدئي الذي ُأجري
النجاح في الصف واألداء في االختبارات، ولكن أظهر نتائج متباينة عن اعتزام المشاركين االلتحاق بالتعليم العالي 

  .19من عدمه
  

  عوامل النجاح: المضي قُُدماً
 بالمدرسة ى ارتباط الطالبتعديل تدريب المعلمين وتعيين العاملين وبيئة المدرسة بهدف زيادة مستو.  
 على أن يكـون  (بالنسبة للطلبة الذين توقفوا عن الدراسة  توفير المعلومات عن خيارات وفرص الدراسة

أو المنخرطين في سلوكيات أو يواجهون معوقات يجـوز  ) ذلك من خالل المنظمات غير الحكومية مثالً
  .بهم إلى ترك الدراسة في وقت مبكر يأن تؤد

  للفقراء من الشباب وأسرهم افز الماليةالحوتوفير.  
  وثيقاً بواقع أماكن العمل وذلك بالجمع بـين المـنهج    اًالمرتبط ارتباط الصلة يالمنهج الدراسي ذتوفير

  .األكاديمي والمهني عالوة على تدريس المهارات الحياتية
 في متابعة أداء الطلبة والمعلمين إشراك األسر والمجتمعات.  
 على أساليب التدريس الحديثة المبتكرة وغير الرسمية وبرامجها تدريب المعلمين.  
  ب في سن مبكرة إلى المدرسة من جديدتسرَّ ْنالتي تسعى نحو إعادة َم برامج الفرصة الثانيةطرح.  

  
  :الهوامش
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
  .التعليميزيادة التحصيل    النتائج المتوقعة

 أو التدريب/ زيادة احتماالت استمرار التعليم و.  
 زيادة إمكانية الحصول على الوظيفة واحتماالت االنضمام إلى سوق العمل الرسمي.  
 تحسن نتائج الصحة الجنسية واإلنجابية.  
 تأخر سن الزواج والحمل بالنسبة لإلناث.  

  .نف ومعدالت السجنخفض مستوى السلوكيات اإلجرامية والع   اآلثار الثانوية
 خفض نسبة تعاطي الخمور والمخدرات.  
 خفض إجمالي عدد المواليد وتحسن صحة األطفال.  
 زيادة المشاركة المجتمعية.  

الهيئـــة أو القطـــاع
  المسئول

  .وزارة التعليم أو القطاع الخاص

ــة المعرضــة المجموع
  للخطر المستهدفة

  3و 2و 1األنواع رقم 

المجموعــة الســنية
  ةالمستهدف

  اعاًم 12-18

الظـــروف المبدئيـــة
  الضرورية

قيمة أقصى حد للدعم النقدي الشهري لكل أسرة معيشية : مشروع أوبرتونيدادس بالمكسيك
  )2007البنك الدولي : المصدر(دوالراً أمريكياً  170: لديها أطفال في التعليم الثانوي

أمثلة محددة ومسـتوى
دالئـل قويـة   (الفعالية 

  )ودالئل ناشئة

 هاء التعليم االبتدائيإن.  
 توفر المدارس الثانوية عالية الجودة ومستلزمات المدارس.  
      آليات التمويل واالستهداف المختصة بتوفير الحوافز الماليـة للفقـراء مـن الشـباب

  .وأسرهم
 توفير المعلمين المدربين على تدريس مناهج المدرسة الثانوية.  



 من االلتحاق بالمدارس إلغاء النظم التي تمنع المراهقات الحوامل.  
 إشراك األسرة والمجتمع.  

  أمثلة لعناصر التكلفة
  لكل مستفيد

 دليل قوي  -أوبرتونيدادس : المكسيك)www.oportunidades.gob.mx.(  
 دليل قوي -بولسا إسكوال : البرازيل.  
 يل قويدل -فاميلياس إن آكسيون: كولومبيا. 
 (http://www.accionsocial.gov.co)  
 دليل قوي -برنامج الفرص الكمية: الواليات المتحدة.  

(www.oicoofamerica.org/onlprog.html)  
 دليل قوي - افيالدلفيبرنامج فيوتشرز ارَع طالًبا ب: الواليات المتحدة.  

(http://philadelphiafutures.org/sas_high_school) 
 

 دليل قوي - سور: لمتحدةالواليات ا (http://depts.washington.edu/sdrg).  
 دليل قوي-أكاديمية المسار المهني: الواليات المتحدة (http://casn.berkeley.edu).  
 دليل قوي -مشروع جراد : الواليات المتحدة (www.projectgrad.org).  
  دليـل   -) لييـب  (التربية وبرنامج التعلم وتحقيق الدخل و): أوهايو(الواليات المتحدة

  .ناشئ
 دليل قوي -) إيم هاير(سدد أعلى  برنامج: المملكة المتحدة.  

  .دليل ناشئ -مشروع إدارة المخاطر االجتماعية : تركيا
ــب ــي يج ــور الت األم
مراعاتها لتكرار تطبيق 

  المشروع ولالستدامة

 دف تمويل التوسع المشاركة في التكلفة وتشكيل الشراكات بين القطاع العام والخاص به
  .وتحسين المدارس الثانوية

  في إقليم (في عدد المدارس الثانوية % 100الموارد المالية الكافية لتمويل زيادة قدرها
  .مع توفير الحوافز الجانبية) أمريكا الالتينية والكاريبي بأكمله

 
 



  السياسة الجوهرية الثالثة
التواجد في المدارس  االستعانة بالطلبة كجمهور محدد الحركة أثناء

وتزويده برسائل جوهرية عن كيفية الوقاية من المخاطر وحصر الشباب 
  المعرض للخطر المحتاج إلى الدعم العالجي

  
تعتبر المدارس أحد أقوى عوامل الحماية في حياة الشباب ويمكنها تقديم المناهج التعليمية التقليدية وكذلك بـرامج  

وهذه البرامج الوقائية التي تعمل في المدارس تأخـذ إمـا   . نع السلوكيات الخطيرةالوقاية الموجهة باألخص إلى م
أو تستهدف الشباب المعـرض للخطـر بهـدف    ) أي تخدم جميع فئات الشباب الموجود في المدرسة(الشكل العام 

في المدارس وهناك تدخالت تنفذ . 1محاولة منعهم من االنخراط في السلوكيات المنطوية على الخطر في المستقبل
المناهج التعليمية العامـة الخاصـة   ) أ: مقراً أثبتت نجاحاً في خفض السلوكيات المنطوية على الخطر مثل ما يلي

اإليدز بهدف توفير المعلومات للشباب حـول الصـحة   / بالثقافة الجنسية وبمرض نقص المناعة البشرية المكتسب
في المرحلة الثانويـة وهـذا    2تدريب على المهارات الحياتيةال) اإلنجابية وخفض السلوكيات الجنسية الخطرة، ب

يساعد الشباب على تطوير مهارات اإلدارة الذاتية والمهارات االجتماعية عالوة على توفير المعلومات التي تتعلق 
خـدمات  ) برامج منـع العنـف، د  ) تحديداً بتجنب تعاطي المخدرات بما في ذلك التبغ والخمور والماريجوانا، ج

لكشف التي تهدف إلى حصر الطلبة الذين يعانون من مشاكل بصرية أو سمعية أو تعليمية أو يتعاطون المخدرات ا
مع العلـم بـأن هـذه    , اإليدز وغيرها من المشاكل الصحية/أو المصابين بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب
امج متخصصـة تـديرها الحكومـة أو    مثل اإلحالة إلى بـر (الخدمات تكون في الغالب مصحوبة بنظام لإلحالة 

  .3وذلك بهدف عالج المشكلة أو توفير الدعم األكاديمي) المنظمات غير الحكومية
  

  كيف يمكن للتدخالت التي تنفذ في المدارس أن تمنع سلوكيات الشباب الخطرة؟
هذه المميزات مـا  تتمتع المدارس بعدة مميزات تجعلها مكانا صالحا لعمل برامج الوقاية من المخاطر، وتتضمن 

يجتمع فيها مجموعة من الراشدين لديهم حس الرعاية ويتمتعون بثقة الشباب عالوة على أن الشباب ينظر ) أ: يلي
إليهم في الغالب كنموذج ُيحتذى به، وهذه النقطة من النقاط الهامة خاصة عند التصدي للموضـوعات الحساسـة،   

اب في نفس الوقت خاصة قبل أن يتبنى الشباب المواقف والقـيم  القدرة على الوصول إلى عدد كبير من الشب) ب
المسئولية المحددة بالفعل بتوفير المهارات والمعرفة التي من شأنها أن تسـاعد الشـباب   ) والممارسات السلبية، ج

عين على تعليم بيئة ُمَهْيكلة وآمنة ت) على اتخاذ القرارات بشكل أفضل وبالتالي تؤثر على سلوكهم تأثيراً إيجابياً، د
الشباب وتثقيفهم في موضوعات تخص الجسم والسلوك الصحي اآلمن عالوة على تزويدهم بالخـدمات الصـحية   

ـ    قـدرة  ) الالزمة بدون مواجهة عوائق مثل التكاليف وإمكانية الحصول على الخدمات ووسـائل االنتقـال، هـ
ات اإلحالة لهم من أجل التعامل مع المشـكلة  المختصين بالتعليم على حصر الطلبة المعرضين للخطر وتوفير خدم

فتزويد الطلبة المعرضين للخطر . أو تزويدهم بالثقافة التصحيحية التي تساعد على منعهم من التسرب من المدرسة



بصفة خاصة بالتدريب على المهارات الحياتية في المدرسة هو أمر حيوي لوقايتهم من التسـرب عـالوة علـى    
أو التدريب على الوظائف باإلضافة إلى زيادة تأهيلهم للحصول على الوظائف / من التعليم و إعدادهم لتلقي المزيد

وباختصار، تعتبر المدارس من عوامل الحماية األساسية بالنسبة للشباب حيث إنهـا تقـوم بوظيفـة    . بشكل عام
ة وتـوفر كـذلك المهـارات    مزدوجة، فهي توفر المهارات الصعبة والمعرفة من خالل المناهج التعليمية التقليدي

  .األخرى مثل المهارات الحياتية والشعور باالرتباط الذي تمنحه للشباب
  

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
تتمتع برامج الوقاية مـن مـرض   . اإليدز والثقافة الجنسية/الثقافة المتعلقة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب

دز والثقافة الجنسية التي تدرس في المدارس بالقدرة على رفع مستوى معرفة اإلي/نقص المناعة البشرية المكتسب
اإليدز إذا نفذت بالشكل الصـحيح وكانـت مصـحوبة    /الشباب بخصوص مرض نقص المناعة البشرية المكتسب

 وُأجري تقييم. أو خفض سلوكيات الشباب الجنسية الخطرة/ بأنشطة أخرى، وقد تفضي أيضاً إلى إحداث التغيير و
الذي طبق بتايالند وهو عبارة عن برنامج يعتمد على المنـاهج بقيـادة    المراهقين عن الجنس الذكيعلى برنامج 

وقد أوضحت النتائج أن المشـاركين  . المعلم وينصبُّ اهتمامه على بداية النشاط الجنسي واستخدام الواقي الذكري
اإليدز مـع زيـادة   /قص المناعة البشرية المكتسبفي البرنامج حققوا ارتفاعا في مستويات المعرفة حول مرض ن

كما كـان  . المواقف اإليجابية نحو استخدام الواقي الذكري خاصة بين اإلناث عن الشباب أعضاء مجموعة الضبط
للبرنامج أيضاً أثر إيجابي على مستوى معرفة المعلمين وخبرتهم بالنسبة لتدريس موضوع مرض نقص المناعـة  

) سـور (وُأجري تقييم على برنامج المهارات والفرصة والتقـدير  . 4نسي والنوع االجتماعيالبشرية والنشاط الج
، والبرنامج عبارة عن نموذج يعتمد )الذي كان يطلق عليه في السابق مشروع سياتل للتنمية االجتماعية(األمريكي 

المعادية للمجتمع، ويشـمل   على فكرة أن األواصر االجتماعية اإليجابية قادرة على خفض االنحراف والسلوكيات
وقد أوضح التقييم انخفاض عدد األفراد الذين أقام معهم مشاركو البرنامج عالقات . البرنامج تدريب المعلم واألهل

جنسية عن أعضاء مجموعة الضبط، باإلضافة إلى انخفاض احتماالت الحمل والوالدة انخفاضاً شديداً لدى اإلناث 
وهـو  ) خطط لحياتك(وفي المكسيك هناك المشروع المكسيكي بالنياندو تو فيدا . 21في مجموعة العالج عند سن 

عبارة عن برنامج يعتمد على المناهج بقيادة المعلم ويهتم بالدرجة األولى ببداية النشاط الجنسي واستخدام وسـائل  
دارس، والذي تنـاول هـذا   وقد أسفر التقييم المعتمد على تصميم دراسة احتمالية تعقد مقارنة بين الم. منع الحمل

المشروع أنه بنهاية التدخل اتضح ميل الشباب المشارك فيه والنشط جنسياً نحو استخدام نوع مـن وسـائل منـع    
الحمل أكثر من الطلبة النشطين جنسياً غير المشاركين في البرنامج أو ممن حضروا الدورة التثقيفية التقليدية حول 

في جاميكا، اتضح أن المشاركين حققوا ارتفاعـاً   السابع الفصلري على مشروع وفي تقييم آخر ُأج. 5حياة األسرة
ملحوظاً في مستوى المعرفة والمعلومات حول منع الحمل واستخدام الواقي الذكري عالوة على التحلي بـالمواقف  

ن إال أن الدارسة أوضحت عدم وجود فـروق واضـحة بـي   . الناضجة نحو النشاط الجنسي عن غير المشاركين
المشاركين وغير المشاركين بالنسبة لسن بداية ممارسة االتصال الجنسي وبالنسبة الستخدام وسائل منـع الحمـل   

وفي شيلي، بقياس األثر الناتج عن التدخل المعني بالثقافـة الجنسـية   . 6خالل ممارسة االتصال الجنسي ألول مرة
ى إلى زيادة استخدام وسائل منع الحمـل وخفـض   ، اتضح أنه أدوقت االختيار: المراهقةبالمدارس تحت عنوان 



كما أظهرت دراسة أجريت فـي واليـة ماساشوسـيتس    . 7حدوث الحمل بين المراهقات المشاركات في البرنامج
األمريكية عن ارتفاع مستوى المعلومات المتوفرة لدى المراهقين حول كيفية استخدام الواقي الذكري في المدارس 

ع زيادة احتماالت تلقيهم إرشادات عن كيفية استخدام الـواقي الـذكري عـالوة علـى     التي عملت على توفيره م
انخفاض احتماالت ممارسة االتصال الجنسي على اإلطالق أو على األقل ممارسته في وقت قريب مقارنة بغيرهم 

توزع الواقي  كما أوضحت نفس الدارسة أن الطلبة النشطين جنسياً في المدارس التي. من طلبة المدارس األخرى
الذكري تزيد إشارتهم إلى استخدام الواقي الذكري خالل آخر ممارسة لالتصال الجنسي، وتزيد غالباً رغبتهم فـي  
منع الحمل، في حين يقل استخدامهم في الغالب لوسائل منع الحمل األخرى عن غيرهم من الطلبة في المـدارس  

  .8األخرى
  

بجنوب إفريقيا يعتمد على المنهج ويعمل بقيادة المعلـم وقـد أثبـت     لحياتيةالمهارات ابرنامج : المهارات الحياتية
 التدريب على المهارات الحياتيةأما برنامج . 9فعاليته في خفض عدد مرات االتصال الجنسي بين الطلبة المشاركين

ويهـدف إلـى منـع    النموذجي بالواليات المتحدة والذي مدته ثالثة أعوام فيعتمد على النشاط في الفصل الدراسي 
تعاطي التبغ والكحول والمخدرات، ويعلم الشباب مهارات مقاومة المخدرات ومهارات اإلدارة الذاتية والمهـارات  

وأوضح التقييم الذي أجري عليه انخفاض تعاطي المشاركين في البرنامج بشكل ملحوظ للتبـغ  . االجتماعية العامة
بنسـبة تصـل إلـى    (على انخفاض تعاطي المخدرات المتعددة  عالوة%) 75-50بنسبة (والخمور والماريجوانا 

عن الطلبة أعضاء %) 25بنسبة (، باإلضافة إلى خفض عدد المدخنين الذين يدخنون علبة سجائر في اليوم %)66
مجموعة الضبط، كما أنه ساهم في خفض استخدام المشاركين للمخدرات المستنشقة والمواد المخـدرة وحبـوب   

الذي يطبـق  ) دير(المخدرات األمريكي  تعليم مقاومة تعاطيالعكس من ذلك كانت نتائج برنامج  وعلى. 10الهلوسة
باالشتراك مع إدارة المدارس الموحدة  1983في المدارس والذي قامت إدارة الشرطة بلوس أنجلوس بإنشائه عام 

ريـاض األطفـال حتـى     بلوس أنجلوس في شكل برنامج وقاية من تعاطي المخدرات في المراحل الدراسية من
. ساعة تولى التـدريس فيهـا ضـباط الشـرطة     17الصف الثاني عشر، وقد ضم البرنامج دروسا أسبوعية لمدة 

وأوضح التحليل الشامل للبرنامج أنه نجح في زيادة حجم المعرفة والمعلومات حول تعاطي المخدرات إال أن أثـر  
ت والسلوكيات تجاه الشرطة واحترام الذات، كمـا أوضـحت   البرنامج كان محدوداً على السلوكيات تجاه المخدرا

الدراسات انخفاض أثر البرنامج على المدى القصير بالنسبة لتعاطي المخدرات بـين طلبـة الفصـلين الخـامس     
يجوز له أن يستفيد من استخدام االسـتراتيجيات التفاعليـة مـع     داروتشير هذه النتائج إلى أن برنامج . والسادس

  .11الكفاءات االجتماعية والعامة بدالً من األسلوب التقليدي الواعظ التركيز على
  

على الرغم من إجراء التقييم على عدد قليل نسبياً من برامج منع العنف التي تطبق في المدارس، إال : منع العنف
بنـاة  برنـامج  ومن هذه الدراسات الدراسة التي أجريت حـول  . أن نتائج الدراسات القليلة المنشورة تبدو مشجعة

وهو برنامج يستهدف جميع الطلبة باستخدام أساليب مثل لعب األدوار ومنح المكافآت ، الواليات المتحدةالسالم في 
وقد أوضحت الدراسات انخفاض البالغات الذاتية أو بالغات . الجماعية والفردية بهدف تعليم منع ممارسة العنف

ة على انخفاض عدد حاالت التعرض للتأديب واإليقاف بعـد تنفيـذ   المعلمين عن سلوك المشاركين العدواني عالو



الخطوة الثانيـة منـع   وهناك برنامج . 12كما ثبت أثر البرنامج بشكل أكبر على الشباب المعرض للخطر. البرنامج
وهو يعتمد على المنهج في الفصل الدراسي ويستهدف جميع الطلبة وتم تطبيقه في كـلٍّ مـن الواليـات     العنف،

جاءت نتائج التقييم الذي تناول . تحدة وكندا، ويقوم بتعليم مهارات مثل التعاطف وحل المشكالت وصنع القرارالم
البرنامج لتوضح أنه حقق انخفاضاً معتدالً في السلوك العدواني الجسماني مع ارتفاع في السلوك االجتماعي الداعم 

الذي كان يطلق عليـه  ) (اح معاً للوصول إلى غد أفضلالكف( كاساستراتأما مشروع . 13بالنسبة ألطفال المدارس
للوقاية من تعاطي المخدرات واالنحـراف والـذي يطبـق فـي     ) كارمن قبل برنامج األطفال المعرضين للخطر 

المدارس بالواليات المتحدة ويستهدف الشباب عالي التعرض للخطر وأسرهم فقد أوضح التقييم الذي أجـري لـه   
من استكمال البرنامج انخفض تعاطي المخدرات بين المشاركين خالل الشهر السابق كما  على أنه بعد مرور سنة

ثبت االنخفاض الشديد في فرص تعاطيهم المخدرات باإلضافة إلى التراجع الشديد في تصريحهم بقيـامهم ببيـع   
ين بعد مـرور  المخدرات في أي وقت خالل حياتهم، كما تراجعت بشدة فرص ارتكاب جرائم العنف بين المشارك

  .14)انظر الشكل(عام على استكمالهم البرنامج عن أعضاء مجموعة الضبط 
  

التغيرات التي طرأت على المشاركين في برنامج كار ومجموعة الضبط بالنسبة لتعاطي المخدرات في خمسة 
  مدن أمريكية
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الذي يستهدف الطلبة من الحضانة حتى الفصل الثـاني عشـر فـي المنـاطق     راجع وارتبط البرنامج األمريكي 
الحضرية والضواحي يهدف بالدرجة األولى إلى زيادة المشاركة المدرسية من خالل رصد العالمات التحذيريـة  

التدخالت حسب احتياجات الطلبة وبناء العالقات وتطوير مهارات حل المشاكل وتشجيع  من عدم المشاركة وتحديد
متابعة المؤشرات الدالة علـى اشـتراك   " المراجعة"ويعني جانب . المشاركة في األنشطة خارج المناهج الدراسية

خالت التي تستهدف مستويين من التد" الربط"الطلبة خاصة الحضور اليومي أو األسبوعي، في حين يتضمن جانب 
التدخل األساسي لجميع الطلبة وهذا يتضمن التغذية المرتجعة حول التقدم الذي أحرزه الطلبة والتدريب ) أ: الطلبة 

التدخالت المكثفة التي تستهدف فئة الطلبة التي وردت عـنهم  ) على حل المشاكل باالستعانة بالسلوك المعرفي، ب
خطر وتتمثل هذه التدخالت في الدروس الخاصة أو االجتماعات بين المنزل مؤشرات دالة على ارتفاع التعرض لل

ولقد أجريت أربعة دراسات طوليـة معتمـدة علـى التصـميمات     . والمدرسة أو اإلحالة إلى الكفاءات بالمجتمع
التجريبية وشبه التجريبية على البرنامج، وقد أوضحت االنخفاض الشديد في معـدالت عـدم القيـام بالواجبـات     
المدرسية والغياب عن المدرسة والتسرب بين الطلبة المستفيدين من البرنامج بالمقارنة بالطلبـة فـي مجموعـة    

  .15الضبط والمجموعات المقارنة عالوة على ارتفاع في معدالت استكمال الدراسة المدرسية
  

  عوامل النجاح: المضي قُُدماً
 الخاصة بمجموعة الشباب القائمة افاتاستهداف البرامج المناسبة حسب السن والتجارب والثق.  
  وكذلك المواقـف والمهـارات   ) كيفية سير األسر والمجتمعات(السعي نحو تغيير المضمون االجتماعي

  .وسلوك الشباب وذلك بهدف خلق البيئة الداعمة والنمو الذي يسمح للشباب بالتطور بشكل إيجابي
 بداية التدخل في وقت مبكر بقدر اإلمكان.  
 منع العنف والثقافة الجنسية والوقايـة مـن   (لمعلمين على مناهج محددة تختص بمنع المخاطر تدريب ا

  .وعلى أساليب دراسة الحاالت) مرض نقص المناعة البشرية
  ليخدم المدارس خبراء في دراسة الحاالتتشكيل فريق يضم. 

 وتدريسـها   باقي المنهج ربط المعرفة والمهارات المكتسبة من برامج الوقاية المطبقة في المدارس مع
 .بتسلسل منطقي

   على أن ُيشجِع أيضاً المشاركة النشـطة مـن   الحرص على االستعانة باألسلوب التفاعلي في التـدريس
 .جانب جميع الطلبة ومن األفضل أن يكون ذلك في إطار مجموعات صغيرة العدد

 لضغوط الواردة مـن األقـران   التوازن بين تدريس المعرفة والمهارات والحقائق مع مهارات مقاومة ا
 .وذلك من أجل زيادة مستوى فعالية البرنامج

  المدارسالتشجيع على خلق البيئة التي توحي بالثقة وعدم إصدار األحكام في. 

  
  :الهوامش

توقف مركز تقييم عدالة األحداث عن العمـل عـام   : ملحوظة( (www.jrsa.org) (JJEC)مركز تقييم عدالة األحداث  .1
  ). justice/index.html-http://www.jrsa.org/pubs/juv:علم بتوفر مطبوعاته على الرابط التاليمع ال 2007
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االتصاالت والرعاية الذاتية والصحية والتفاعالت االجتماعية بما فيهـا  ( مهارات السياق االجتماعي. ، ج)والتفكير الناقد
يادة، وكذلك المهارات الوظيفية التي تتضمن االلتزام بالمواعيد والمظهر المالئم وأساليب التعاون والعمل ضمن فريق والق
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برنامج فريق مهمة الشباب المشترك بين المنظمات داخل  .استعراض منتظم لألدلة الواردة من الدول النامية: بين الشباب

 .منظمة الصحة العالمية: جنيف، سويسرا. اإليدز/األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

 .2006، ديك، وفيرجسون روس. 5

توصيات السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المراهقين الجنسية واإلنجابيـة فـي أمريكـا    . " 2006بلوم، روبرت دبليو . 6
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية

اإللمام بمعلومات حول قضايا الصحة الجنسية بشكل عام بما في ذلك الحمل ووسائل منع    النتائج المتوقعة
  .الحمل

 زيادة استخدام الواقي الذكري.  
 زيادة استخدام وسائل منع الحمل.  
 وخفض اإلصابة باألمراض  المكتسب خفض انتقال العدوى بمرض نقص المناعة البشرية

  .التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي
 تأخر بداية ممارسة النشاط الجنسي.  
 انخفاض حدوث الحمل غير المرغوب فيه.  
 تراجع مستوى السلوك اإلجرامي والعنف.  
 تراجع مستوى تناول الخمور وتعاطي المخدرات.  
 زيادة القابلية للتوظيف.  

  .انخفاض أعداد حاالت اإلجهاض   اآلثار الثانوية
 تشجيع المساواة بين الجنسين.  
 الكفاءة الذاتية.  

ــاع   ــة أو القط الهيئ
  المسئول

  .وزارات التعليم والصحة وتنمية المجتمع أو العدل مع معاهد التدريب الوطنية

المجموعة المعرضـة  
  للخطر المستهدفة

ن لخطر بداية ممارسة االتصال الجنسي ومعرضالالفئة النشطة جنسياً و: 2و 1م ن رقاالنوع
  .أو العنف/ أو االنخراط في اإلدمان و/وغيرها من السلوكيات الجنسية و

ــنية  ــة الس المجموع
  المستهدفة

  اعام 5-18

ــة  ــروف المبدئي الظ
  الضرورية

 ـ  اتدوالر 7حـوالي  : التدريب على المهارات الحياتية: الواليات المتحدة لكـل   ةأمريكي
سنوات في المتوسط مع مراعاة  3مواد المناهج موزعة على فترة تصل إلى (السنة /طالب

  /أ)يوم 2-1يوم لمدة /دوالر أمريكي 2000أنها ال تشمل تكلفة التدريب وهى على األقل 
 بطفل وأسرة/دوالر أمريكي 3000: كار/كاساستارت: الواليات المتحدة/.  

ستوى أمثلة محددة وم
دالئل قويـة  (الفعالية 

  )ودالئل ناشئة

 وضع المنهج بحيث يعتمد على احتياجات المجموعة المستهدفة وواقعهم.  
 تدريب المعلمين تدريباً صحيحاً على مناهج الوقاية من المخاطر.  
 إنشاء عالقات شراكة مع األسر والمجتمع.  
  سـية وقضـايا تعـاطي    الحصول على التأييد السياسي والحكومي لتدريس الثقافـة الجن

  .المخدرات والعنف في المدارس
  أمثلة لعناصر التكلفة

  لكل مستفيد
 دليل قوي -ن عن الجنس الذكيوالمراهق: تايالند.  
  دليل قوي -المهارات الحياتية: فريقياإجنوب.  
 دليل قوي -بناة السالم: الواليات المتحدة (http://www.peacebuilders.com).  



 دليل ناشئ -الخطوة الثانية: الواليات المتحدة (http://www.cfchildren.org).  
 دليل قوي-كار/كاساستارت: الواليات المتحدة .  

(http://www.casacolumbia.org/absolutenm/articlefiles/203-casastart.pdf)  
 دليل قوي -تدريب على المهارات الحياتية: الواليات المتحدة. 
 (http://www.casacolumbia.org/absolutenm/articlefiles/203-casastart.pdf) 

 دليل قوي -سور: الواليات المتحدة(http://depts.washington.edu/sdrg/).  
 دليل قوي - راجع وارتبط: الواليات المتحدة. 

 (http://ici.umn.edu/checkandconnect)  
 دليل ناشئ - )خطط لحياتك(بالنياندو تو فيدا : المكسيك.  
 دليل ناشئ -وع الفصل السابع مشر: جاميكا.  

  .دليل ناشئ -المراهقة وقت االختيارات: شيلي
األمور التـي يجـب   
ــرار   ــا لتك مراعاته
ــروع   ــق المش تطبي

  ولالستدامة

 تنفيذ المنهج بشكل سليم.  
 أهمية اشتراك األسرة والمجتمع حتى يتسنى زيادة فرص تغيير السلوكيات.  
 رس الحصول على الموافقة السياسيةتدريس الثقافة الجنسية في المدا ييستدع.  

   .(http://www.colorado.edu/cspv/blueprints). جامعة كولورادو في بولدر، خطة لمنع العنف. أ: المصادر
   <http://www.casacolumbia.org/absolutenm/articlefiles/203-casastart.pdf.f .. ب

 



 السياسة الجوهرية الرابعة

إلنجابية الحتياجات الشباب المحددة وخاصة في تلبية خدمات الصحة ا
  من الخدمات المجتمعات الفقيرة والمحرومة

  
حتياجات الشباب خاصة المعرضين للخطر من الرعاية المتميزة بالجودة فـي  اليتزايد في الوقت الحاضر اإلدراك 

لتغيرات االجتماعيـة التـي   مع العلم بأن هذا اإلدراك نتج عن ا. مجال الصحة اإلنجابية أكثر من أي وقت مضى
حدثت في كافة أنحاء العالم خالل العقود الماضية، وتتمثل أهم هذه التغيرات في زيادة الفترة التي يقضيها الشباب 

 الـذي  سبتالمك اإلصابة بوباء مرض نقص المناعة البشرية افي ممارسة العالقات الجنسية بدون زواج ويصاحبه
ومع ذلك فهناك الكثير من الشباب الذي ينزع إلى عدم استخدام خدمات الصـحة   .يؤثر على الشباب بنسب مختلفة

أو السياسات في الدول محل إقامتهم والتي ال تسمح لهـم  /اإلنجابية القائمة سواء كان ذلك بسبب بعض القوانين و
ـ (بالحصول على الخدمات، أو بسبب العوائق التشغيلية  ائل االنتقـال  ساعات العمل غير المناسبة وعدم توفر وس

أو نقص المعلومات عن وجود هذه الخدمات، أو أسلوب المعاملة غير الوّدي مـن ِقَبـل   ) وارتفاع تكلفة الخدمات
مثـل  (مقدمي الخدمات، أو الخوف من عدم توفر عامل السرية، أو العوائق الثقافية أو المتعلقة بالنوع االجتماعي 

ومـن هنـا بـدأ    ). بية أو منع الحمل لكونه مخالفًا للعقائـد الدينيـة  عدم تقبل تولي المرأة مسئولية صحتها اإلنجا
  .المسئولون عن رسم السياسات في إدراك ضرورة تصميم الخدمات الصحية بحيث تناسب الشباب

  
تهدف خدمات الصحة اإلنجابية الصديقة للشباب إلى توفير الوضع المريح والمناسب بالنسبة للشباب عالوة علـى  

وبذلك يمكن لهذه الخدمات أن تجذب العمالء الشباب مع التأكـد  . ات التي تلبي احتياجاتهم الخاصةتزويدهم بالخدم
وتتضمن المكونات األساسية لخدمة الصحة اإلنجابية الصديقة للشباب . من عودة العميل للمتابعة وتكرار الزيارات

ويجوز تـوفير هـذه الخـدمات    . مةمقدمي الخدمة المدربين والخصوصية والسرية مع سهولة الحصول على الخد
ومن خالل مقـدمي الخدمـة مـن    ) المستشفيات والعيادات أو مراكز الصحة(للشباب من خالل المرافق الصحية 

وفـي  ) مثل النادي أو المنظمات غير الحكوميـة (القطاع الخاص وفي أماكن التجمعات االجتماعية أو المجتمعية 
  . رية وفي أماكن العمل أو المدارسأماكن الترفيه أو اللهو واألماكن التجا

  
خدمات الوقاية وتحسين ) قبل الوالدة وعقب الوالدة وخدمات اإلجهاض، ب) أ: تنقسم الخدمات إلى فئتين في العادة

للشباب توفير المعلومات واالستشـارات عـن النـواحي    الصديقة ولذلك يجوز أن تشمل حزمة الخدمات . الصحة
ة اإلنجابية، باإلضافة إلى توفير وسائل منع الحمل والمشورة عن أساليب الحمايـة  الجنسية والجنس اآلمن والصح

األخرى، وتشخيص وعالج األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، والمشورة بشـأن مـرض نقـص    
الحمل  ، باإلضافة إلى اختبارات)والتحويل إلجراء االختبارات والحصول على الرعاية(المناعة البشرية المكتسب 



والتحويل إلى أي خـدمات حسـب   (والمتابعة أثناء الحمل وعقب الوالدة، والمشورة عن العنف واإلساءة الجنسية 
  .1لرعاية في أعقاب اإلجهاضوا ، عالوة على المشورة بالنسبة لوسائل منع الحمل)الضرورة

  
مجال الصحة اإلنجابيـة يجـب أن   وعند الرغبة في مساعدة الشباب ليتمكن من تحديد االختيارات األفضل له في 

الواعية حول سلوكهم استناداً  تتزويد الشباب بالمعرفة الالزمة التي تساعدهم على اتخاذ القرارا) أ: يراعى اآلتي
وذلك مـن  (بالمهارات الالزمة للتفاوض مع أقرانهم أو شركائهم من أجل السلوك اآلمن تزويدهم معلومات، واللى إ

) ب ،2)نيات وسائل اإلعالم مثل االتصاالت بهدف تغيير السلوكقتماعات في العيادات أو تخالل الحوارات أو االج
نفس الوقت تجعل ممارسة السـلوكيات المنطويـة علـى     يتهيئة بيئة تسمح للشباب بممارسة السلوك الصحي وف
الصحة اإلنجابية  زيادة وتوسيع إمكانية الحصول على خدمات) الخطر مكلفة بل الحد من فرص االنخراط فيها، ج

والعالج وإعادة تأهيل الشباب الذي تعرض للمشاكل الناتجة عن القرارات الصحية الخاطئة مثـل الحمـل غيـر    
  .المرغوب فيه وإدمان المخدرات

  
فعالية أنواع متعددة من التدخالت ونجاحها في زيادة استخدام الشباب لخدمات الصحة اإلنجابية في عدد كبير  تثبت

تدريب مقدمي الخدمات وباقي العاملين في العيادات ) أ: وهذا يشمل ما يلي. المتنوعة في الدول النامية من الحاالت
تسهيل الوصول إلـى العيـادات والصـيدليات مـع     ) والخدمات الصيدالنية على الممارسات الصديقة للشباب، ب

لمتحركة التي تقوم بزيارة المنـاطق  مثل توفير الخدمات من خالل الوحدات ا(قبول الشباب  يتطويرها بحيث تالق
االستعانة بحمالت الوصول إلى الشباب من خالل المجتمع والحمالت المعلوماتية التي تهدف ) ، ج)الفقيرة والريفية

  .إلى خلق الطلب والتأييد لخدمات الصحة اإلنجابية بين الشباب
  

  ات الشباب الخطرة؟كيف يمكن لخدمات الصحة اإلنجابية الصديقة للشباب أن تمنع سلوكي
أن تضـمن  ) التي تشمل المعلومات والمنتجـات (للشباب  ال يمكن بمجرد توفير خدمات الصحة اإلنجابية الصديقة

ولكن نذكر اثنين من األساليب التي من شأنها زيادة احتماالت . عدم انخراط الشباب في السلوكيات الجنسية الخطرة
أوالً، . وصل إلى االختيارات السليمة والواعية حـول صـحتهم اإلنجابيـة   استعانة الشباب بهذه الخدمات وبذلك الت

ر الخدمة من الراشدين المهتمين ولديه تدريب خاص للعمل مع الشـباب، ولديـه القـدرة علـى     عندما يكون موفِّ
لـى  االستماع إليهم والتعامل معهم باحترام ويخصص الوقت الكافي للتفاعل بين العميل ومقدم الخدمة، عـالوة ع 

وسريته، فكل هذه الصفات من شأنها أن ترفع من ثقة الشباب واحترامهم لـذاتهم ممـا    2احترام خصوصية العميل
ثانياً، عندما تكون . يزيد من فرص الشباب في التوصل إلى االختيارات السليمة واآلمنة المتعلقة بالصحة اإلنجابية

مثل توفيرها (بالنسبة للشباب من الناحية الجغرافية  الخدمات خاصة ومريحة وبسعر معقول ويسهل الوصول إليها
بعد فترة ما تعمل خالل األوقات المناسبة مثل (ومن ناحية الوقت ) في مواقع مناسبة أو من خالل وحدات متحركة

هذا من شأنه زيادة احتماالت إقبال الشباب على االستعانة بهذه الخدمات ومن هنا تـنخفض  ) انتهاء اليوم المدرسي
  .صة معاناة الشباب من العواقب الصحية السلبيةفر
  



  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
حتـى تخـدم    عيادة للمراهقينقامت إحدى الجهات العامة المسئولة عن مجال الصحة في الواليات المتحدة بإنشاء 
رنامج توفير الخدمات ن البتضمَّ. مجتمعاً منخفض الدخل يعانى من ارتفاع مستوى التعرض لخطر حمل المراهقات

المجانية ومد ساعات العمل والمناقشات بين المراهقين حول ممارسات الجنس اآلمن والنشاط الجنسـي، وكانـت   
وقد أوضح تقييم ارتفاع . هناك كذلك أنشطة الوصول إلى الجمهور المستهدف بغرض التعريف بالخدمات الخاصة

وقد جرت المقارنة بين هذه األرقام . لتحاق قبل بدء البرنامجعن معدل اال% 82عدد تسجيل المرضى الجدد بنسبة 
ين من العيادات الصحية المجاورة التابعة لوزارة الصحة والتي لـم يكـن لـديها برنـامج     تواألرقام الخاصة باثن
أو %) 4(إما زيـادة طفيفـة    3واتضح أن العيادات الصحية العامة حققت خالل نفس الفترات. مخصص للمراهقين

  ).راجع الشكل( %)17( اطفيفً اًضانخفا
  

  1985-1982التحاق الشباب بعيادات تنظيم األسرة، شيكاغو، 
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عيادة الدراسة

موقع المقارنة 1

موقع المقارنة 2

  
  1988هيرز، وأوسلون، وريس : المصدر

  
كما قامت إحدى الدراسات األمريكية بتقييم بروتوكول للشباب تم وضعه والعمل به في ستٍّ من عيـادات تنظـيم   

وكول االستشارات الفردية والتدريب الخاص للعـاملين والمستشـارين   وقد تضمن البروت. األسرة في مدن صغيرة
أوضحت الدراسـة ارتفـاع االتجـاه نحـو     . المدربين من المراهقين ومشاركة اآلباء واألمهات والشركاء الذكور

االستمرار في استخدام وسائل منع الحمل وتراجع معدالت الحمل بين الشابات في المجموعة التجريبية عنه بـين  
هو عبارة عن برنـامج  ) بريا( التعليمي لألمهات المراهقاتكما أن البرنامج المكسيكي . 4عضاء مجموعة الضبطأ

وجلسـة أو أكثـر    ةيعمل في المستشفيات يتيح الفرصة لحضور المشاركين جلسات تتناول الرعاية عقب الـوالد 



واردة من تقييم البرنـامج اسـتمرت   وحسب النتائج ال. تختص بعرض المعلومات واالستشارات عن تنظيم األسرة
المشاركات في الرضاعة الطبيعية لفترة أطول عالوة على ارتفاع معدالت استخدام وسائل منع الحمل عن أعضاء 

يعمل برنامج في البرازيل بالمستشفيات ويستهدف المراهقات في الفترة عقب الـوالدة وعقـب   . 5مجموعة الضبط
ت خارجيات خالل أوقات معينة محددة للشباب، ونشاط البرنامج يتضـمن  اإلجهاض بتوفير خدمات لهن كمريضا

مـن مريضـات   % 50جاءت نتائج تقييم البرنامج لتوضح أن . االستشارات، والتثقيف وتوفير وسائل منع الحمل
عيـادة  المستشفى من الشابات الالتي تلقين خدمات أو كنَّ طرفاً في محادثات تثقيفية من البرنامج ُعـْدَن لزيـارة ال  

كما اتضح أن نسبة حاالت اإلجهاض للمواليد انخفضت فـي إحـدى المستشـفيات    . الخارجية في مواعيد للمتابعة
مشروع مركز معلومات وُيعنى . 6بعد خمسة أعوام من نشاط المشروع% 13إلى % 18المشاركة في البرنامج من 

ج والرصد واإلدارة، ويوفر خدمات وسائل منع بإشراك الشباب في تصميم البرنام الشباب التجريبي بجنوب إفريقيا
وعلـى  . الحمل وعالج األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي وتقديم االستشارات واختبارات الحمـل 

الرغم من أن هذا البرنامج لم يخضع للتقييم الدقيق بعُد إال أن هناك دالئل تشير إلى زيادة استخدام الواقي الذكري 
لعيادات الشباب المعتمـدة   توب ريزووقد أوضحت دراسة أجريت في مدغشقر على شبكة . 7شروعبين عمالء الم

مساهمة البرنامج في إزالة العوائق التي تحول دون استخدام الواقي الذكري وفي حث الشباب أصحاب التجـارب  
لمكسيك شـبكة ضـمت   في ا استراتيجيات السوق التجاريأنشأ مشروع . 8الجنسية على استخدام الواقي الذكري 

الصيدليات الصديقة للشباب بهدف توفير معلومات عن الصحة اإلنجابية ووسائل تنظـيم األسـرة للشـباب فـي     
وأشار تقييم الشبكة إلى تحسن جودة خدمات الصحة اإلنجابية التي توفرها للشباب صيدليات تجزئـة  . جواناخواتو
فاع مستوى المعلومات لديهم عـن وسـائل تنظـيم األسـرة     أظهر العاملون بالصيدليات المدربون ارت. المشاركة

واألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي وعاملوا الشباب بأسلوب ودود وبدون إصدار أحكام بالمقارنـة  
وتأسيساً على هذه النتائج أعيد تنفيذ المشروع في مدن أخـرى  . بمجموعة من الصيدليات من خارج إطار الشبكة

  .9بالمكسيك
  

 عوامل النجاح: المضي قُُدماً

  على العيادات أن تقوم بعمـل تقيـيم دقيـق لالتجاهـات     أثناء المرحلة السابقة على تصميم أي مشروع
  .حتى تتمكن من تقديم الخدمات األكثر صلةالصحية واحتياجات الجمهور المستهدف المحدد 

  ها تدريباً خاصاً على العمل مـع  ضمان تدريب فريق العاملين بتحرص الجهات التي تقدم الخدمات على
الشباب واحترامهم، مع مراعاة خصوصية وسرية العميل وتخصيص الوقـت الكـافي الـذي يسـمح     

  .بالتفاعل بين العميل ومقدم الخدمة، باإلضافة إلى توفير االستشارات من جانب األقران
  ساعات مـن العمـل    تخصيص مساحة منفصلة وتحديدعلى األماكن المختصة بتقديم الخدمات الصحية

لخدمة الشباب، والتأكد من أن هذه الساعات واألماكن مريحة بالقدر الكـافي للشـباب بحيـث يتـوفر     
  .للشباب المكان المناسب والخصوصية الكافية واإلطار المريح

 يجب أن يتضمن تصميم البرنامج المعايير التالية:  



o لضمان واقعية وصلة البرنـامج بهـم    ستمرإشراك الشباب في تصميم البرنامج واألخذ برأيهم بشكل م
  . وبالتالي تحسين النتائج المتعلقة بالصحة اإلنجابية

o  لتفـادى ازدحـام المكـان     تحديد المواعيد بسرعةمن حيث  بالعمالء الواردينالحرص على الترحيب
تحديد الرسوم بحيـث تكـون القيمـة    ، عالوة على العمل على وانخفاض عدد المنتظرين في الطابور

على سـرية  ، كما يجب أن تحرص الدعاية والتوظيف على أن ترسل رسالة للشباب وتؤكد لهم محتملة
  .الزيارات عالوة على توفير خدمات التحويل

o بين جمهور الشباب تعديل الخدمات عند الضرورة مراعاة الختالف السمات.  
o ج مع غيرها مـن الخـدمات   شراكات مع الهيئات القائمة في مجال الشباب وربط خدمات البرنام إقامة

  .حتى يتسنى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباباالجتماعية المقدمة للشباب 
o  تعزيز وتطوير السلوك الصحي لدى الشبابإشراك األسر والمجتمعات في.  
o في أنشطة الشباب وأماكن تجمعهم إضافة خدمات الصحة اإلنجابية.  

  :الهوامش
سلسلة أبحـاث وبـرامج   ". ل خدمات الصحة اإلنجابية لتصبح صديقة وجاذبة للشبابتحوي. "1999. سيندروويتز، جوديث .1

  :التركيز على الشباب الراشد، واشنطن العاصمة الفيدرالية، يمكن االطالع عليه في . وسياسات
http://www.pathfind.org/focus.htm. 
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ورقة مقدمة في مؤتمر الصحة الدولي السنوي التاسع عشر للمجلس الوطني للصحة الدولية، الذي عقـد  ". الوالدة، المكسيك

  .حزيران، بأرلنجتون، فرجينيا/يونيو 17-14في 
طرق بـرامج المراهقـة فـي أمريكـا الالتينيـة      . "1989. ميلز وآخرون. تي. نونيز، جي-جارسيا. شبرد، بي إل، جي .6

مشروع ورقة مناقشة أعدت لتقدم إلـى المـؤتمر الـدولي عـن     ". استعراض للقضايا الخاصة بالتنفيذ والتقييم: والكاريبي
 ليس من: ملحوظة(الثاني، أواكساكا، المكسيك  تشرين/الخصوبة خالل فترة المراهقة في أمريكا الالتينية والكاريبي، نوفمبر

الواضح إن كان قد تم استخدام مجموعة ضبط في عملية تقييم البرنامج الذي أنشئ للعمل في المستشفيات من عدمـه فـي   
  ).البرازيل

تقرير : تكوين الخبرة، أربعة دراسات حالة: الصحة اإلنجابية للمراهقين في شرق وجنوب إفريقيا. 1998ترانجسرود، آر،  .7
: إسا، نيروبي، كينيـا /لصحة اإلنجابية للمراهقين، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ريوسومعد ليقدم إلى الشبكة اإلقليمية ل

  .فاميلي كير إنترناشيونال
ملخص بحث ". عيادات الشباب المعتمدة تشجع التغير السلوكي في مدغشقر. "2004). بي إس آي(الدولية لخدمات السكان  .8

 :طالع عليه فييمكن اال. 2004آب /، أغسطس4بي إس آي رقم 
http://www.psi.org/resources/pubs/rb4.pdf   

الشراكات مع ". كيلسم-تجربة استراتيجيات التسويق التجاري: الصيدليات والشراكات الجاذبة للشباب. "2005. وولف، كيلي .9
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية

  .انخفاض اإلصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب   النتائج المتوقعة
 انخفاض عدد اإلصابات باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي.  
 انخفاض معدالت الحمل.  
 تراجع عدد حاالت اإلجهاض غير اآلمن.  
 ر سن البدء في ممارسة االتصال الجنسيتأخ.  

  .زيادة استخدام الواقي الذكري بين الشباب النشط جنسياً
  .زيادة الثقة   اآلثار الثانوية

 زيادة الشعور باحترام الذات.  
 زيادة الكفاءة الذاتية.  

الهيئـــة أو القطـــاع
  المسئول

والصيدلي والمنظمات وزارات الصحة والتعليم، والخدمات االجتماعية، والمجتمع الطبي 
  غير الحكومية

ــة المعرضــة المجموع
  للخطر المستهدفة

  3و 2و 1األنواع 

المجموعــة الســنية
  المستهدفة

  اعام 10-24

  أمثلة لعناصر التكلفة
  لكل مستفيد

  غير متوفرة

الظـــروف المبدئيـــة
  الضرورية

 التدريب المناسب لمقدمي الخدمة.  
 ولة بالنسبة للشبابالمرافق التي يسهل الوصول إليها ومقب.  
   تغيير معايير المجتمع وتقبل ضرورة عالج األمراض التي تنتقل عن طريق االتصـال

الجنسي ومرض نقص المناعة البشرية المكتسب، وتوفير وسائل تنظيم األسرة ونشـر  
  .المعلومات حول أهمية القضايا الصحية

 ومات من خـالل قطـاع   تزويد الشباب واآلباء واألمهات وغيرهم من الراشدين بالمعل
  .التعليم ووسائل اإلعالم

أمثلة محددة ومسـتوى
دالئـل قويـة   (الفعالية 

  )ودالئل ناشئة

 دليل ناشئ - خدمات الصحة اإلنجابية واألقران مقدم: الواليات المتحدة.  
 دليل ناشئ -) بريا( برنامج المراهقة لألمهات المراهقات: المكسيك.  
  دليل ناشئ - مات الشبابمشروع مركز معلو: فريقياإجنوب.  
 دليل ناشئ - شبكة توب ريزو: مدغشقر.  
 دليل قوي -) كمس( مشروع استراتيجيات السوق التجاري: المكسيك .  

ــب ــي يج ــور الت األم
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  الصديقة ضرورة الحصول على الدعم السياسي والقيام بالتشبيك بهدف إنشاء الخدمات
  .ابللشب

    ضرورة شن الحمالت التثقيفية العامة بهدف الحصول على الدعم والتأييـد للخـدمات



  .الصديقة للشباب
  في وزارات الصحة والمنظمات  الصديقة للشبابضرورة التأسيس المؤسسي للخدمات

  .غير الحكومية
    ضرورة االستعانة باالتصاالت الخاصة بتغيير السلوك حتى يتسنى تعريـف الشـباب

  .وزيادة إقبالهم عليها الصديقة للشبابت الصحية بالخدما
  ضرورة مراعاة المعوقات القانونية والتنظيمية واالجتماعية والثقافية التي تواجه تطوير

  .البرامج التي تتناول الموضوعات الحساسة
  
 



  السياسة الجوهرية الخامسة
سويق االستعانة بوسائل اإلعالم الوطنية والمحلية في توصيل رسائل الت
  االجتماعي للشباب وخفض تعرضهم للسلوكيات السلبية

  
ن التدخالت التي تستفيد من هذه إولذلك ف. عرضة للرسائل التي توصلها وسائل اإلعالم تعتبر فئة الشباب بالتحديد

ائل المعرفة وترسل رسائل التسويق االجتماعي اإليجابية عبر اإلذاعة والتلفزيون واإلعالم المطبوع وغيره من وس
خفض السلوكيات الجنسية الخطرة من خالل التـدخل لمواجهـة   ) أ: اإلعالم قد أثبتت فعاليتها في المجاالت التالية

خاصة في حالة دمجها مع زيادة أعداد (مرض نقص المناعة البشرية المكتسب ورسائل الصحة اإلنجابية اإليجابية 
  .1فض السلوك العدواني خاصة ضد المرأةخ) خفض استهالك التبغ، ج) الواقي الذكري المتوفرة، ب

  
تهدف حمالت التسويق االجتماعي إلى تغيير السلوكيات السلبية إلى إيجابية وذلك من خالل التأثير علـى معرفـة   
الشباب وسلوكياتهم، وتتميز أساليب التسويق االجتماعي واإلعالم بالقدرة على الوصول إلى عدد كبير من الشباب 

ة للخطر وهى عادة غير ملتحقة بالمدارس وبالتالي ال توجد لـديها فرصـة االسـتفادة مـن     خاصة الفئة المعرض
وعلى الرغم من أن االستعانة بوسائل اإلعالم له أثر ضخم في زيادة المعلومات لدى . البرامج العاملة في المدارس

ا يجب أن تسـعى رسـائل   وحتى يمكن تعظيم نجاحه. إنه ال يوجد ما يضمن تغيير السلوكفالشباب ورفع وعيهم 
  .وسائل اإلعالم إلى توجيه الشباب نحو التدخالت التي توفر خدمات محددة للشباب المعرض للخطر

  
  كيف يمكن لوسائل اإلعالم والتسويق االجتماعي أن تمنع سلوكيات الشباب الخطرة؟

يط وتنفيـذ وتقيـيم البـرامج    نيات التسويق التجاري في تحليل وتخطقف التسويق االجتماعي على أنه تطبيق تيعّر
المصممة بهدف التأثير على السلوك االختياري للجمهور المستهدف وبالتالي تحسين مستوى الرفاهـة الشخصـية   

  .2لنفس الفئة وللمجتمع بشكل عام
  

تستعين حمالت التسويق االجتماعي بوسائل اإلعالم عالوة على أساليب االتصاالت المتخصصة مثـل اتصـاالت   
، وتمتلك جميع هذه األساليب القدرة علـى تزويـد الشـباب    4واالتصاالت المباشرة بين األشخاص 3لوكتغيير الس

بالمعلومات والمهارات الضرورية لحماية أنفسهم ورفع مستوى الكفاءة الذاتية لديهم ونهاية منعهم من االنخراط في 
يكتسبها الشباب أيضاً إلى زيادة مسـتوى   كما تؤدى المعلومات والمهارات التي. السلوكيات المنطوية على الخطر

ومثـال  . الشعور باحترام الذات والثقة بالنفس مما يقلل من فرص انخراطهم في السلوكيات المنطوية على الخطر
نجاح في زيادة استخدام الواقي والمعلومات عن من برامج التسويق االجتماعي للواقي الذكري  هأثبتتما على ذلك، 

ض احتماالت الحمل في سن مبكرة والحمل غير المرغوب فيه، فْمن بين المستفيدين، وبذلك خَممارسات الجنس اآل
مع زيادة فرص استمرار الشباب في المدرسة والحصول على وظائف باإلضافة إلى االنضمام إلى سوق العمل أو 

ستعين بالعديد من وسائل اإلعالم كما أسفرت أيضاً البرامج التي ت. االستمرار في المرحلة الدراسية ما بعد الثانوية



في نفس الوقت عن آثار إيجابية هامة على المعلومات الخاصة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب ومهـارات  
  .الوقاية بين الشباب

  
مثل العنف ) في بعض المجتمعات(يمكن لحمالت وسائل اإلعالم الوطنية أن تغير من المعايير االجتماعية السلبية و

لي والعقاب الجسدي في المدارس باإلضافة إلى المعايير السلبية المتعلقة بالنوع االجتماعي والتي تسهم عـادة  المنز
ومن خالل تغيير هذه المعايير االجتماعية يتسنى خفـض  . في العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف الجنسي

ت السلبية التي يمارسها اآلباء واألمهـات واألسـر   ن السلوكياإالسلوكيات المنطوية على الخطر بين الشباب حيث 
مدى انخراط الشباب فـي   لىن تعتبر من بين عوامل الخطر للشباب بل هي مؤشرات عووأعضاء المجتمع اآلخر

كما تعتبر هذه النوعية من الحمالت مفيدة في تعليم مهارات تربيـة األبنـاء   . سلوكيات سلبية وخطرة في المستقبل
  .شباب وكيف يمكن لألسر أن تلعب دور النموذج اإليجابيالفعالة ألسر ال

  
 توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

هو برنامج وطني للوقاية من مرض نقص المناعة البشرية  حب الحياةفريقيا بعنوان إإن البرنامج المنفذ في جنوب 
سائط المتعددة وحمـالت التوعيـة،   وتتضمن أنشطة البرنامج التثقيف باالستعانة بالو .المكتسب ويستهدف الشباب

ومبادرة وطنية لعيادات صديقة للمراهقين ومراكز الشباب وحمالت اتصال على مستوى المجتمع باإلضـافة إلـى   
أوضح المسح الوطني للشباب عن البرنامج وجود عالقة قوية بين االحتكـاك  وقد . الخط الساخن لخدمة المراهقين

العفة والتأخر المتعمد لبداية النشاط الجنسي مع ارتفاع مستوى استخدام الواقي  وارتفاع مستوى حب الحياةببرنامج 
ع عدد اإلصابات بمرض مشاركة الشباب في برامج حب الحياة من الناحية اإلحصائية بتراُج تكما ارتبط. الذكري

ي يحمل عنـوان  أوضحت الدراسات الخاصة ببرنامج التسويق االجتماعي الذو. 5نقص المناعة البشرية المكتسب
في الكاميرون أن البرنـامج أدى إلـى   ) يآبي إس (التابع لخدمات السكان الدولية % 100أو شباب  %100جون 

زيادة ملحوظة في استخدام الواقي الذكري بما في ذلك االستمرار في استخدامه مع الشريك أو الشريكة الدائمة في 
م البرنامج بالنسبة للذكور في رفع مستوى اسـتخدام الـواقي   كما أسه. االتصال الجنسي بين الشباب من الجنسين

وفي نفس الوقت ارتفع مستوى استخدام الواقي الذكري في حالة التعامل مـع  . الذكري بانتظام مع الشريكة العابرة
ثـًرا  إال أن البرنامج لم يحـدث أ . الشريك الدائم أو العابر، وارتفعت أيضاًُ مستويات استخدامه مع الشريك العابر
كما جاءت نتائج ). راجع الشكل( 6يذكر على مستويات النشاط الجنسي أو على عدد الشركاء في االتصال الجنسي

وهو برنامج إذاعي في باراجواي يقدمه معلمـون مـن    كون أسي العاصمة الفيدراليةكسوالتقييم الذي أجري على 
علقة بعدد من قضايا الصحة اإلنجابية بين المـراهقين  المراهقين لتدل على نجاح البرنامج في زيادة المعلومات المت

وزيادة نسبة المراهقين المنضمين إلى ممارسات الجنس اآلمنة، باإلضافة إلى أنه أدى فـي الغالـب إلـى زيـادة     
وأجـري تقيـيم   . 7ملحوظة في نسبة المراهقين الذين أشاروا إلى استخدام الواقي الذكري خالل أول تجربة جنسية

) توير نا واكـاتى (للترفيه والتثقيف معمول به في تنزانيا في شكل حلقات درامية تذاع لفترات طويلة على أسلوب 
وقد أوضح التقييم عدم وصول اإلرسال إلى منطقـة  . 1997-1993أذيعت في راديو تنزانيا وذلك في الفترة بين 

مر البرنامج، وبخالف ذلك أظهـرت زيـادة   من الدولة فلم تستمع إلى التمثيلية اإلذاعية الدرامية لمدة عامين من ع



مستوى التزام المستمعين في المناطق التي استقبلت اإلرسال اإلذاعي باستخدام وسـائل تنظـيم األسـرة وتبنـي     
كما حـدثت  . ممارسات الصحة الجنسية واإلنجابية التي تقي من اإلصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب

زيادة في منطقة % 16(توزيع الواقي الذكري في المناطق التي استقبلت اإلرسال في % 153أيضاً زيادة وقدرها 
  .8%33باإلضافة إلى ارتفاع عدد المترددين الجدد على عيادات تنظيم األسرة بنسبة ) الضبط بالمقارنة

  
التغير في المواقف والسلوكيات بين الشباب : كاميرون

  من الذكور
سلوكيات بين الشباب التغير في المواقف وال: كاميرون  

  من اإلناث
  :ممن 24-15نسبة الذكور غير المتزوجين في سن 

  على ثقة بمعرفتهم االستخدام الصحيح للواقي الذكري
  :ممن 24-15نسبة اإلناث غير المتزوجات في سن   

  ترغب في االنتظار بعض الوقت قبل اإلنجاب
68%      66%    

79%      76%    

  على ثقة بمعرفتهن االستخدام الصحيح للواقي الذكري    واقي الذكريال يشعرون بالخجل من شراء ال
64%      38%    

72%      64%    
ناقشوا األمراض المنقولة جنسياً ومـرض نقـص المناعـة    

  البشرية المكتسب مع آخرين خالل العام الماضي
ناقشن األمراض المنقولة جنسياً ومرض نقـص المناعـة البشـرية      

  لعام الماضيالمكتسب مع آخرين خالل ا
29%      27%    

46%      38%    
  ال تشعرن بالخجل من شراء الواقي الذكري من محل قريب    استخدم الواقي الذكري من قبل
62%      52%    

70%      67%    
استخدم الواقي الذكري أثناء ممارسة االتصال الجنسـي مـع   

  الشريكة الدائمة
  اشترت الواقي الذكري خالل العام الماضي  

56%      22%    
69%      36%    

 مستوى تعرض منخفض لبرنامج بي إس أي     مستوى تعرض منخفض لبرنامج بي إس أي  

 مستوى تعرض مرتفع لبرنامج بي إس أي     مستوى تعرض مرتفع لبرنامج بي إس أي  

  
فـع  في والية فلوريدا، وهي حملة إعالمية بقيادة الشباب ضد التدخين، فقد نجحت في ر) تروث( أما حملة الحقيقة

كما أدت أيضـاً  ). من الشباب محل المسح كان على وعي بوجود الحملة% 92بمعنى أصح % (92الوعي بنسبة 
في عدد المراهقين المتفقين مع بعض العبارات السلبية عن التـدخين، وتراجـع بنسـبة    % 15إلى زيادة وقدرها 

عامـا بـين    17-15عاما بين البنات و 16- 14(في التدخين بين المراهقين في الفئة العمرية المتوسطة % 19.4
عامـا   18-17عاما بين البنات و 18- 16(بين المراهقين في الفئة العمرية المتقدمة % 8وتراجع بنسبة ) األوالد

 استراتيجية االتصاالت والمعلومات والتثقيفوأجريت دراسة تتميز بدقة التصميم واالنضباط على . 9 )بين األوالد
على سبيل المثال (وقد أسفرت الدراسة عن تغيرات هامة في السلوك . يا شملت ثالثة مدنفي كولومب) سي آي إي(

باإلضافة إلى تغيرات في المواقف ) في عدد الناس الذين يضربون الطفل مستخدمين شيًئا صلًبا% 10تراجع بنسبة 
في هذا الشأن وضـعت  ). الفي تقبل استخدام العقاب الجسدي كوسيلة لتعليم األطف% 6انخفاض بنسبة (والمعايير 



استراتيجية موسعة لالتصاالت تهدف إلى دعم سي آي إي، وبذلك أذيعت الرسائل الخاصـة باالسـتراتيجية فـي    
  .10محطات التلفزيون الوطنية

  
  عوامل النجاح: المضي قُُدماً

  توفر الرسائل نطاقا واسعا من البدائل المجدية للسلوكيات السلبيةيجب أن.  
 بهدف زيادة احتماالت  االحتكاك المتكرر والتدخالت المتكررة والمستمرةومات من خالل يجب دعم المعل

  .تغيير السلوكيات
  في ظل االختالفات فـي   مراعاة قدرة الجمهور المستهدف على استيعاب الرسـائل يجب على الحمالت

  .مستوى التعليم والمهارات
  ن المعلومات المتعلقة بالسلوكيات المنطوية أل تسعى الحمالت نحو استهداف المراهقين الصغاريجب أن

على الخطر يسهل لها أن تأتي باآلثار القوية الدائمة عند التعرف عليها في مرحلة مبكرة من الحياة قبـل  
  .تشكيل وتكوين المواقف والمعتقدات

  ة في حياة األسر، والمدارس، والناسيعلى ربط الرسائل اإلعالمية بالقضايا الحقيقالحرص.  
 ن إمن األهمية بمكان حيـث   عملية تقسيم فئات السوق وتحديد الجمهور المستهدف من الرسائلتبر تع

  .الشباب عبارة عن مجموعة مختلفة السمات والصفات
  التدخالت اإلعالمية بالمستشارين ومراكز الشباب والخطـوط السـاخنة وخـدمات الصـحة     يجب ربط

  .الصديقة للشباباإلنجابية 
 بغرض تغيير السلوك على االتصاالت المصممة وفقاً للشخصـية   راتيجيات االتصالاست شتمليجب أن ت

الرسـائل   س، كما يجب أن تحرص على غروالرسائل التي تخاطب المشاعر ومكون المثل الذي يحتذى
  .في المعايير واألعراف الثقافية المعمول بها

 ى لدى الشـباب  وصًد تى تلقى قبوالًح يجب االستعانة بالشباب في عملية تصميم وإنتاج ونشر الرسائل
 .باإلضافة إلى استخدام اللغة التي يستخدمها الشباب في نشر الرسالة التي تعكس واقع حياتهم
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واشـنطن  . سياسة تستهدف الشباب المعرض للخطر في أمريكا الالتينية والكاريبي: الشباب وعد. 2007 البنك الدولي .1
  .الدوليالبنك . العاصمة الفيدرالية

2. http://www.social-marketing.com.  
تجمع اتصاالت تغيير السلوك بين أساليب التسويق التجاري بهدف اإلعالن عن المنتجات والخدمات مع الرسائل التـي   .3

  .(http://www.aidsmark.org)تنشر المعلومات وتدعم أنواع السلوكيات الصحية 
سيط المدرب وأحد أو عدد من األعضاء من بين جمهـور مسـتهدف   هو أسلوب اتصال ينفذ بين الو" آي بي سي"إن  .4

في تغيير السلوكيات من خالل التركيز على األسباب المؤديـة للتعـرض   " آي بي سي"ويتمثل هدف اتصاالت . محدد
للخطر في الجمهور المستهدف وزيادة مستوى المهارات والكفاءة الذاتية بين الجماعات المعرضـة لمسـتوى خطـر    

  .(http://www.aidsmark.org). مرتفع
  ..http://www.kff.org/about/lovelife.cfmمؤسسة كايزر لألسرة  .5



للتسويق االجتماعي للشـباب فـي    جون% 100تقييم نطاق الوصول وأثر برنامج . "2007. بالوتز، إيه، دي مييكرز .6
  .باطش/، فبراير)1( 4الصحة اإلنجابية ". نتائج من ثالثة مسوح مستعرضة: الكاميرون

التسـويق  ". مشروع صحة المراهقين يثير األمـواج فـي بـاراجواي   . "2002) بي إس آي(الخدمات السكانية الدولية  .7
  .كانون الثاني/االجتماعي واالتصاالت للمخطط العام الصحي، بي إس آي، يناير

". حية بـين المـراهقين  االختيارات والتغيير، تشجيع السلوكيات الص: الشباب. " 2005منظمة صحة الدول األمريكية  .8
  .منظمة صحة الدول األمريكية، واشنطن العاصمة الفيدرالية. 594مطبوعة علمية وفنية رقم 
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" أكثر السياسات والتدخالت فاعلية في منع ممارسة العنف والجريمـة بـين الشـباب   . "2006.جيرا، إن، وآر جيريرو .10
  .األول تشرين/الدولي، واشنطن العاصمة الفيدرالية، أكتوبرمشروع ورقة أعدت للبنك 

  
 اعتبارات التنفيذ الرئيسية

  .زيادة حجم المعلومات حول قضايا الصحة الجنسية واإلنجابية •  النتائج المتوقعة
تراجع في نسبة الحمل المبكـر واإلصـابات بمـرض نقـص المناعـة البشـرية        •

 .ن طريق االتصال الجنسياإليدز، واألمراض التي تنتقل ع/المكتسب

  .ارتفاع في معدالت استخدام الواقي الذكري ووسائل منع الحمل •
  .تراجع في أعداد الحمل غير المرغوب فيه •
  .انخفاض شرب الكحول والتدخين وتعاطي المخدرات •
  .انخفاض سلوكيات العنف والجريمة •

  .والمعلومات المكتسبة ارتفاع مستوى الثقة واحترام الذات بسبب المهارات •  اآلثار الثانوية
  .ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية •

الهيئـــة أو القطـــاع
  المسئول

  .مية االجتماعية أو االتصاالتنالتو ،الصحةو ،وزارات التعليم

ــة المعرضــة المجموع
  للخطر المستهدفة

  3و 2و 1األنواع 

المجموعــة الســنية
  المستهدفة

  عالوة على األسر والمعلمين اعام 0-18 •

المبدئيـــة الظـــروف
  الضرورية

  غير متوفر

أمثلة محددة ومسـتوى
دالئـل قويـة   (الفعالية 

  )ودالئل ناشئة

  .حصر السلوك وجمهور الشباب المناسب لالستهداف •
  .الحرص على الربط مع البرامج والمواد األخرى لضمان ترجمة الرسالة إلى فعل •
  ).يرهاإلذاعة والتلفزيون وغ(سهولة الحصول على تكنولوجيا اإلعالم  •

  أمثلة لعناصر التكلفة
  لكل مستفيد

  .دليل ناشئ -لوف اليف : فريقياإجنوب  •
  .دليل ناشئ -جون% 100: الكاميرون •
  .دليل ناشئ - يأرتى إي بارت/كون س دي سيكسو: باراجواي •



  .دليل قوي - حملة تروث): فلوريدا(الواليات المتحدة  •
ــب ــي يج ــور الت األم
مراعاتها لتكرار تطبيق 

  ولالستدامةالمشروع 

تغيـر السـلوك خاصـة     تضمنال يمكن لحمالت التسويق االجتماعي واإلعالم أن  •
بل تحتاج هذه العناصر إلى أن تكون مصحوبة بتدخالت تنفذ في المجتمـع  . بمفردها

أو بين الجماعات وتدخالت فردية للشباب وسهولة الحصول على المنتجات والخدمات 
  .تدام على المدى البعيدحتى يتسنى التوصل إلى التغير المس

 



  السياسة الجوهرية السادسة
تشجيع تربية األبناء الفعالة بوصفها حجر الزاوية للسياسات والبرامج التي تستهدف الشباب 

  المعرض للخطر
) أو من يتولى رعايتهم محل الوالـدين (إن السلوك التربوي وبيئة األسرة ومدى شعور الشباب باالرتباط بالوالدين 

وتشـير  . من أقوى عوامل النجاح المستقبلي في حياة الشباب أو أحد أقوى عوامـل الخطـر   اأن يمثل واحًديمكن 
األدلة إلى أن االستثمار في التدريب على تربية األبناء في محيط األسرة والذي يشـجع علـى تأسـيس التفاعـل     

المنزلي ويحد من المدى الذي يرتبط  اإليجابي والصحي والحمائي بين الوالد والطفل يمكن له أن يخفض من العنف
به الشباب مع األقران المنحرفين ومن تعاطي الكحول أو المخدرات إضافة إلى الحد من التسرب مـن المدرسـة   

ولذلك فإن التدريب على تربية األبناء يعد من أكثر السبل المتميـزة  . ومن التعرض للقبض عليه بواسطة الشرطة
  .1منع السلوك المنطوي على الخطر بين الشباببفعالية تقدير التكاليف في 

  

ويشـير  . الدفء والبنية ودعم االستقالل ودعـم التطـور  : تتضمن عادةً عملية تربية األبناء الفعالة أربعة مكونات
إلى الدرجة التي ينجح فيها األب أو األم في التواصل مع ابنه أو ابنته المراهقـة وتـوفير الشـعور     الدفءمكون 

فهي الدرجة التي تصل إليها توقعات الوالدين مع تحديـد قواعـد سـلوك المراهـق أو      البنيةأما . قبلبالحب والت
دعـم   فـإن  وأخيراً. عن درجة تقبل الوالدين وتشجيعهما لفردية المراهق أو المراهقة االستقالل يعبرو. المراهقة
التنموية المتعلقـة بـالتفكير العـاطفي     هو درجة تشجيع الوالدين وتحسين إمكانيات المراهق أو المراهقة التطور

  .2والعقالني 
  
القيام بالتدريب على تربية األبناء إما في شكل تدخل منفصل أو مكون من بين برنـامج شـامل ومتعـدد     يجوزو

على أنواع برامج التدريب على تربية األبناء الشائعة  شتملوت. الخدمات للوقاية يستهدف الشباب المعرض للخطر
، والعالج األسرى والزوجي الذي يسـتهدف  3-0المنزلية التي تستهدف األسر التي لديها أطفال في سن الزيارات 

وبالنسبة لبرامج الزيارات  .األسر التي لديها أطفال في سن أكبر خاصة الذين يعانون بالفعل من السلوك المنحرف
، وتذهب الممرضـة  )سياسة الجوهرية األولىراجع ال(المنزلية فهي غالباً جزء من برامج تطوير الطفولة المبكرة 

ويتمثل . أو شخص متخصص آخر إلى منزل األم المعرضة للخطر بهدف تدريبها وتقديم المشورة والقيام بالمتابعة
الهدف العام من هذه البرامج في تشجيع تطور الطفل الصحي وذلك من خالل تغيير مواقف الوالدين ومعلوماتهمـا  

مل األهداف العامة األخرى منع اإلساءة إلى الطفل وإهماله وتحسين حيـاة الوالـدين عـن    كما تش. أو سلوكهما/و
وعلـى  . طريق توفير المساعدة في مجال الحصول على وظيفة والتشجيع على استكمال الدراسة أو تأخير الحمل

الخـدمات ومـدى   الرغم من أن هذه البرامج تختلف من حيث العمر الذي يبدأ فيه المشاركون باالنضمام وعمـر  
فذت هذه البرامج في وقت مبكر وكلما طال أمدها كلما زاد حجم الفائـدة  إن المؤشرات تدل على أنه كلما نُفكثافتها 

من حيث التصميم والمحتوى، ولكن تتجه معظم  يكما تختلف أيضاً برامج العالج الزوجي واألسر. التي تعود منها
نفس الوقت تمكين  يارات والموارد المطلوبة من أجل تربية المراهقين وفالبرامج نحو تمكين الوالدين بتوفير المه



وينصب اهتمام هذه . يالشباب حتى يتسنى لهم التعامل والتأقلم مع مشاكل األسرة واألقران والمدرسة والحي السكن
ل داخل األسرة بما فـي  البرامج على تغيير األنماط غير القادرة على التأقلم أو الفاشلة والمتعلقة بالتفاعل والتواص

  .ذلك السلوك السلبي في تربية األبناء والذي يعد من أهم عوامل الخطر المسببة لعنف الشباب
  

  كيف يمكن ألسلوب تربية األبناء الفعال أن يمنع سلوكيات الشباب الخطرة؟
من شأنه خلق البيئة التـي   أنواع وحجم التأديب والتوجيه األخالقي المناسبة يإن الشعور باالرتباط بالوالدين وتلق

ولعل الدعم الوالدي يعد أهم العناصـر التـي تضـمن مـرور     . تسمح لألطفال والشباب بالنمو بالشكل اإليجابي
ومن هنا فإن التدريب علـى تربيـة   . للنمو الجسماني والعاطفي بشكل آمن وصحي ةالمراهقين بالمراحل المختلف

نمو وتطور األبناء وذلك من خالل تزويد اآلبـاء واألمهـات بالمعلومـات     األبناء يجعل للوالدين دوراً إيجابياً في
. 3المتعلقة بصحة األبناء والتغذية واالحتياجات التنموية عالوة على كيفية تفسير سلوك المولود أو الطفل الصـغير 

لوالـدين وعـدم   والذي يوصف برغبة الشاب في تلبية توقعات ا هذا وقد ثبت أن شعور الطفل باالرتباط بالوالدين
  .إحباط ظنهم يؤثر تأثيراً قوياً على قرار الشاب باالنخراط في أنواع السلوكيات السلبية من عدمه

  
تنشأ هذه العالقة وترتوي مبدئياً من خالل التوجيه الوالدي، وقد دلت نتائج الدراسات التي أجريت علـى الشـباب   

سيك وشيلي على ارتباط الكثير من عوامـل التعـرض   المعرض للخطر في الكاريبي والبرازيل وهندوراس والمك
للخطر مع انخفاض الشعور باحترام الذات والشعور بالغضب الذي ينتاب الشباب ويرجع إلى الظروف المنزليـة  

  .4مثل إهمال األم العاطفي وغياب التنشئة األبوية وعدم كفاءة الوالدين واإلساءة الجنسية واالنتماء إلى أسرة عنيفة 
  

األبحاث إلى أن شعور األطفال باالرتباط بالوالدين يحميهم من المخاطر مثل الكبت العاطفي والتفكيـر فـي   تشير 
كما أشـارت  . 5والسلوك العنيف والنشاط الجنسي المبكر الت االنتحار وتعاطي المخدرات والخمورواالنتحار ومحا

بااللتزام بمقاييس معينة من السلوكيات وتعديالت  إلى وجود عالقة إيجابية بين مطالبة الوالدين ألطفالهم الدراسات
لسـلوكيات األطفـال   (كما أوضحت الدراسات أيضاً العالقة اإليجابية بين اسـتجابة الوالـدين   . سلوكيات األطفال

ومن ذلك على سبيل المثال إذا رأى األطفال بـوادر  . 6وبين نمو المراهقين السيكولوجي ) وللتطورات في حياتهم
من جانب الوالدين فإن هذا يرتبط بانخفاض مستوى النشاط الجنسي وانخفاض التفكيـر فـي ممارسـة     الثقة فيهم

الجنس والبالغات عن اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي، باإلضافة إلى ارتفاع معـدالت  
كمـا تتميـز   . 7الماريجوانـا استخدام الواقي الذكري المستمر وانخفاض معدالت التدخين وشرب الكحول وتعاطي 

نوعية تربية األطفال المتجاوبة والتفاعلية بالقدرة على إزالة كثير من النتائج السلبية الناتجـة عـن سـوء تغذيـة     
كما أن أسلوب تربية األبناء الفعال يرتبط أيضاً ارتباطاً إيجابياً بالتحكم في النفس وحل . 8األطفال على نمو المعرفة

بالتـدخين وشـرب الخمـور     اعكسًي اغوط األصدقاء بين المراهقين، في حين يرتبط ارتباطًالمشاكل ومقاومة ض
هذا باإلضافة إلى أن انخفاض متابعة . 9وتعاطي المخدرات والغضب واالنعزال والعنف واالنحراف وسوء السلوك

تـدخين السـجائر وتنـاول    مع زيادة السلوكيات المنطوية على الخطر التي تشمل  امباشًر االوالدين ترتبط ارتباطً
المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات والنشاط الجنسي وممارسة االتصال الجنسي، عالوة علـى الممارسـات   



الجنسية غير اآلمنة والحمل أثناء فترة المراهقة واإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريـق االتصـال الجنسـي    
  .والسلوك العنيف والمنحرف

  
 ر قاعدة الدالئلتوفي: نتائج البحث

التي تعمل بنظام زيارات الممرضـات   في الواليات المتحدة إحدى البرامج الناجحة شراكة الممرضة واألسرةتعد 
يعمل البرنامج على تدريب الوالدين على كيفية توفير الرعاية المسئولة والفعالة ورفع مستوى اكتفـائهم   .المنزلية

وأوضحت الدراسات . م في مجاالت مثل تنظيم األسرة والتعليم والتوظيفالذاتي وذلك من خالل توفير المشورة له
في هـروب  % 56وتراجع بنسبة  ،في اإلساءة لألطفال وإهمالهم% 79نجاح البرنامج في تحقيق انخفاض بنسبة 

 رسفكما أ. في القبض على األطفال وفي تناولهم المشروبات الكحولية% 56األطفال من المنزل، وانخفاض بنسبة 
% 44وتراجع بنسـبة  % 31البرنامج عن آثار إيجابية على األمهات تمثلت في انخفاض الوالدات المتتالية بنسبة 

انخفاض في القبض على األمهات، في مقابل ارتفاع في متوسط الفترة الفاصـلة  % 9في مشاكل سلوك األمهات و
المنفـذ فـي    تريبل بيية األبناء اإليجابي وبرنامج أسلوب ترب. 10بين الوالدات التي وصلت إلى أكثر من عامين

ستراليا هو تدخل يستهدف سلوك األسرة ومصمم بغرض تطوير مهارات عملية تربية األبناء والسلوك، وقد ثبتت ا
فعالية البرنامج في خفض المشاكل المتعلقة بسلوكيات األطفال وتحسين مهارات وقدرات أسلوب التربية باإلضافة 

وبالنسبة للدراسة الطولية في مونتريال .  11ات التي تنشأ بين الوالدين بسبب أسلوب التربيةإلى خفض حجم الخالف
فقد صممت بهدف خفض السلوك غير االجتماعي بين الصبية  برنامج العالج الوقائيوالتي يطلق عليها أيضاً اسم 

مج بين التـدريب علـى تربيـة    وحتى يحقق البرنامج الهدف اعتمد على الد. الذين ينتمون لألسر منخفضة الدخل
وأظهرت التقييمات التي أجريت على البرنـامج  . األبناء والتدريب الفردي في المدارس على المهارات االجتماعية

اآلثار اإليجابية على النتائج األكاديمية وعلى تجنب االشتراك في العصابات مـع انخفـاض تعـاطي المخـدرات     
المنفذ في تركيـا   برنامج تثقيف األم والطفلبينما . 12شاركين في البرنامجوالخمور وانخفاض االنحرافات بين الم

نفس الوقت دعم األمهات قـد   يوالذي عمل على توفير المعلومات الوفيرة والتدريب في مرحلة مبكرة لألطفال وف
) النسبة لألطفالزيادة حجم المعرفة المكتسبة ب(أسفر عن آثار إيجابية على األطفال واألمهات على المدى القصير 

ارتفاع مستوى التحصيل العلمي وانخفاض مستوى االنحراف بين األطفال وتمكين األمهـات فـي   (والمدى البعيد 
  .13)محيط األسرة

  

منهجاً تنموياً شامالً للوالدين  سلسلة السنوات العجيبةتحت اسم برنامج  يتضمن البرنامج المنفذ في الواليات المتحدة
وقد أوضح تقييم . ل مصمماً بهدف منع وخفض وعالج المشاكل السلوكية والعاطفية عند األطفالوالمعلمين واألطفا

مثل اتجاه الوالدين نحو إعطاء المزيد من المدح وتقليـل  (البرنامج ارتفاع مستوى مهارات تربية األطفال اإليجابية 
ود الالزمة لألطفال، وتقليل اكتئاب الوالـدين  وزيادة استعانة الوالدين باألساليب الفعالة في وضع الحد) توجيه النقد

مع ارتفاع في ثقة الوالدين بالنفس، وأيضاً زيادة في مستوى التواصل األسرى اإليجابي وحل المشاكل وانخفـاض  
المنفـذ فـي    التوجيه نحو االختيارات السليمةأما برنامج . 14عدد المشاكل السلوكية في تعامل األطفال مع الوالدين

والذي يعتمد على أسلوب ) المعروف سابقاً باسم برنامج االستعداد للسنوات الخالية من المخدرات(المتحدة  الواليات



الوسائط المتعددة في تقوية أساليب تربية األبناء فقد أشارت نتائج التقييمات التي أجريت عليه إلى التحسـن الـذي   
باء وارتفاع كم العواطف المتبادلـة بـين الوالـدين    طرأ على مهارات إدارة الطفل العامة من جانب األمهات واآل

دعم برامج األسر للوالدين والشـباب فـي الفئـة     أما برنامج. 15واألطفال عالوة على الكفاءة الذاتية عند األمهات
فهو تدخل يستهدف الجمهور بشكل عـام  ) وكان يعرف سابقاً ببرنامج دعم األسر في والية أيوا( 14-10العمرية 

وينفذ في إطار األسرة، ودلت التقييمات التـي أجريـت   ) يث يخدم جميع طلبة الصف السادس وأسرهممصمم بح(
ن في إدارة الطفل التي تشمل المتابعة والتهذيب وتحديد اعلى نجاح البرنامج في تطوير األساليب التي يتبعها الوالد
زيادة حجم مشاركة األطفال فـي النشـاط   باإلضافة إلى . المعايير وتحسن مستوى التواصل بين الوالدين والطفل

وأثبتت النتـائج بعـد   . األسرى واتخاذ القرارات، كما دلت النتائج على ارتفاع كم التعاطف بين الوالدين واألطفال
عامين من انتهائه تراجع معدالت تناول المشروبات الكحولية وتناولها بدون إذن األهل والوصول إلى درجة السكر 

  .16لذين شاركوا في البرنامج بالمقارنة بغير المشاركينبين المراهقين ا
  

  1988-1973معدالت االرتداد لعالج األسرة الوظيفي وغيرها من خيارات العالج، 

01020304050607080
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معدالت االنتكاس (%)

ي عالج األسرة الوظيف برنامج محكمة األحداث ديل العالج الب الج لم يتلق ع
  

  1998هانسون، . 1977كلين، ألكسندر، وبارسونز، . 1973وبارسونز،  رألكسند: المصدر
  
 عالج األسـرة الـوظيفي  منها برامج  ؛ية على الشبابعن نوعين مختلفين من وسائل عالج األسرة آثار إيجاب نتج

المعرضين لخطر أو المنخـرطين   18-11التي تنفذ في الواليات المتحدة وتستهدف أسر الشباب في الفئة العمرية 
تتضمن البرامج عقد عدد مـن الجلسـات   و. بالفعل في االنحراف أو العنف أو تعاطي المخدرات أو سوء السلوك

) أ: إما في منزل األسرة أو إحدى العيادات، وتنظيم الجلسات يـأتي علـى ثـالث مراحـل     ،15و 8تتراوح بين 
إنشاء التحالفات وخفض السلبية والمقاومة وتحسين التواصل وتقليل الشـعور بفقـدان األمـل    (االنخراط والتحفيز 

ير وتنفيذ خطـط التغييـر   تطو(تغيير السلوك ) ، ب)وتطوير مجال اهتمام األسرة وزيادة التحفيز من أجل التغيير
تعمـيم  /علـى  الحفـاظ (التعميم ) ، ج)ير السلوك المنحرف الحالي وبناء المهارات في مجال العالقاتيالفردية وتغ



ج التجارب اإلكلينيكيـة  ئجاءت نتا). وتوفير موارد المجتمع الضرورية لدعم ومساندة التغيير التغيير ومنع االرتداد
تـم  (ظيفي لتوضح نجاحه في خفض نسبة الشباب الذين عادوا الرتكاب الجـرائم  على عالج األسرة الو ةالمتعدد

وأيضاً في خفض فتـرة  ) من الشباب في مجموعة الضبط% 93من المشاركين و% 60القبض للمرة الثانية على 
ت أوضحت األرقام مدى فعالية عالج األسرة الوظيفي وأثره على معـدال . 17عام 2.5تكرار ارتكاب الجرائم إلى 

ويعرف النوع الثاني من عـالج  . مقارنة بأنواع العالج البديل وبرامج محاكم األحداث وعدم تلقى العالج االرتداد
األسر بعنوان العالج متعدد األجهزة، وهو عبارة عن برنامج عالج مكثف يعمل في محيط األسرة والمجتمع مـن  

لعدة عوامل مسئولة عن تحديده كمـا أنـه يـرتبط    خالل افتراض أن سلوك الشباب المعادى للمجتمع يأتي نتيجة 
ولذلك فإن تدخالت العالج متعدد األجهـزة  . بسمات الفرد وأسرته ومجموعة األصدقاء والمدرسة ومحيط المجتمع

على أسـاس  ) العوامل اإليجابية(تستهدف الحد من عوامل الخطر وذلك من خالل بناء نقاط قوة الشباب واألسرة 
أوضحت التقييمات التي أجريت في الواليات المتحدة أن العالج متعدد األجهزة عاد بآثار . وليةعالي الفردية والشم

إيجابية هامة على المشاكل السلوكية والعالقات األسرية والجرائم المبلغ عنها بواسطة مرتكب الجريمة، وظهـرت  
تعرض الشباب شديد االنحراف مـن   كما دلت النتائج على أن عدد مرات. هذه اآلثار مباشرة بعد الخضوع للعالج

المشاركين في البرنامج للقبض عليهم تزيد على النصف بقليل عن أعضاء مجموعة الضبط، وقل متوسـط عـدد   
يوماً، كما انخفض كم السلوك العدواني تجـاه أقـرانهم بعـد     73األيام التي قضوها في السجن عن غيرهم بمقدار

  .18رنامجأسبوعاً من تحويلهم إلى الب 59انقضاء 
  

  عوامل النجاح: المضي قُُدماً
 تدريب الوالدين حتى قبل والدة األطفال( البداية في وقت مبكر بقدر اإلمكان.(  
  عـالوة علـى    تدريب الوالدين أو من يحل محلهم في رعاية األطفال على أساليب التهذيب اإليجابيـة

  .الممارسات الصحية والتغذية القياسية
 بهدف تغيير ديناميكيات األسرة الداخلية وأنماط التواصـل   ألسرية األسبوعيةتشجيع عقد االجتماعات ا

على أن تصمم االجتماعات حسب أنواع المخاطر التي تواجهها األسرة ومرحلة النمو التـي يمـر بهـا    
  .لياء األمور المستهدفينوالشباب وأ

 زيادة احتماالت تغيير السلوك بعملية تربية األبناء وذلك حتى يمكن مراعاة السياق االجتماعي المحيط.  
 ألن قلة عدد الزيارات يحول دون تشكيل العالقات بين الفرد  القيام بالزيارات المنزلية المتكررة والثابتة

  .الذي يقوم بالزيارات المنزلية واألب أو األم كما ينتج عنه ضعف مستوى تنفيذ منهج البرنامج
 ًها على العام الدراسي فقط حتى يتسنى الحد من عدد األسر من قصر تشغيل البرامج على مدى العام بدال

  .التي تتسرب من البرنامج
 مع مراعاة قيودهم الوقتية  الحرص على إشراك الوالدين في أكبر عدد من أنشطة البرنامج بقدر اإلمكان

  .وجداولهم الزمنية
 ساعد على إنشاء عالقـات  التي ت الحرص على تعيين األفراد العاملين المتميزين بالشخصية والمهارات

الالزمة لتنفيذ منهج الزيـارات المنزليـة    المهارات التنظيميةنفس الوقت تمتلك  يإيجابية مع األسر، وف



حتى يتسنى لهم تناول أي من القضايا التي تثيرها األسر فـي حينـه،    والمهارات المتعلقة بحل المشاكل
  . ة وتنفيذ منهج البرنامجالتي تمكنهم من دراس المهارات المعرفيةعالوة على 

 ن مـن تنفيـذ   وحتى يتمكن العامل تدريباً ممتازا تدريب العناصر المسئولة عن القيام بالزيارات المنزلية
أو خفض معدل تغير العناصر /المنهج بالشكل المطلوب، وتوفير الدعم المستمر الذي يهدف إلى تفادى و

  .العاملة
 مثل الخدمات الصحية ورعاية األطفال المتميـزة الجـودة   رى إنشاء الشراكات مع خدمات المجتمع األخ

  .والوظائف بحيث يتسنى لبرامج الزيارات المنزلية أن تعود بأقصى حد ممكن من األثر
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
  .تحسن مهارات تربية األطفال ••  النتائج المتوقعة

  .توى الكفاءة الذاتية بين الوالدينارتفاع مس  ••
  .تحسن العالقة التي تربط الوالدين بالطفل  ••
  .زيادة مشاركة الوالدين في رعاية األطفال  ••
  .انخفاض كم اإلساءة لألطفال وإهمالهم  ••
  .قلة عدد المواليد أو توسيع الفترة الفاصلة بين الطفل األول والثاني  ••
  .زيادة المساواة بين الجنسين  ••

  .تراجع تناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات بين الشباب ••  نويةاآلثار الثا
  . انخفاض السلوك اإلجرامي والعنف بين الشباب  ••

الهيئـــة أو القطـــاع
  المسئول

وزارات التعليم والصحة والعدل أو الرفاهـة االجتماعيـة، والمنظمـات غيـر     
  .الحكومية

ــة المعرضــة المجموع
  للخطر المستهدفة

  .والثالث ن األولاالنوع

المجموعــة الســنية
  المستهدفة

  )18-0(آباء وأمهات المواليد حتى الشباب صغار السن 

الظـــروف المبدئيـــة
  الضرورية

دوالر أمريكـي لكـل    2800): الزيارات المنزلية(شراكة الممرضة واألسرة  ••
  ./أأسرة في العام بمجرد انتهاء تدريب الممرضات وعملهن بطاقة كاملة 

  ./أالعام /دوالر أمريكي لكل شاب 4500: ألجهزةالعالج متعدد ا  ••
 5000و 1600يوًمـا بـين    90يتراوح متوسط تكلفة : عالج األسرة الوظيفي  ••

  ./ألكل أسرة 12دوالر أمريكي بالنسبة لمتوسط عدد زيارات يصل إلى 
أمثلة محددة ومسـتوى

دالئـل قويـة   (الفعالية 
  )ودالئل ناشئة

رامج التدريب الالزمة للوالدين بحيث تشـمل  توفر النظم الداعمة والمساندة وب ••
  .المهارات الحياتية والمشورة المتعلقة بتنظيم األسرة ومهارات تربية األطفال

توفر الممرضات المدربات والممارسين في مجال الصحة على أن يكونوا على   ••



  .دراية بكيفية القيام بالزيارات المنزلية الفعالة
لى تربية األطفال من أجـل تحسـين سـلوك    تقبل المجتمع ألهمية التدريب ع  ••

  .األطفال
  أمثلة لعناصر التكلفة

  لكل مستفيد
  .دليل قوي -تربية األطفال اإليجابية تريبل بي: الواليات المتحدة/سترالياا ••

(http://www.triplep-america.com)  
  .دليل قوي - برنامج العالج الوقائي/دراسة طولية: مونتريال، كندا  ••
  .دليل قوي - تثقيف األم والطفل برنامج: تركيا  ••
  .دليل قوي - سلسلة السنوات العجيبة: الواليات المتحدة  ••
  .دليل قوي - توجيه االختيارات الجيدة: الواليات المتحدة  ••
 .دليل قوي - 14-10دعم برامج األسر للوالدين والشباب : الواليات المتحدة  ••

(http://www.strengtheningfamilies.org).  
  .دليل قوي - الشراكة بين الممرضة واألسرة: لمتحدةالواليات ا  ••

(http://www.nursefamilypartnership.org)  
  .دليل قوي -عالج األسرة الوظيفي: الواليات المتحدة  ••

(http://www.fftinc.com)  
  .دليل قوي - العالج متعدد األجهزة: الواليات المتحدة  ••

(http://www.mstservices.com or www.mstinstitute.org)  
ــب ــي يج ــور الت األم
مراعاتها لتكرار تطبيق 

  المشروع ولالستدامة

الحرص على مراعاة اإلطار االجتماعي والمجتمعي عالوة علـى العوامـل    ••
  .الفردية واألسرية

يعتمد نجاح البرنامج بشكل كبير على الديناميكيـة بـين منفـذي البرنـامج       ••
  .والوالدين

  (www.colorado.edu/cspv/blueprints)در، مخطط منع العنف جامعة كولورادو في بول: أ: المصدر
  .تم حساب تكلفة المستفيد في الواليات المتحدة ولذلك تنخفض في الغالب في الدول متوسطة الدخل: ملحوظة

 
 



  المنهج الواعد األول
االستثمار في البرامج التعليمية التي تمنح درجات معادلة للشباب الذين 

  سة ولديهم رغبة في إتمام تعليمهم الرسميا سن الدراوتجاوز
  

في التصدي ) التي يطلق عليها كذلك برامج الفرصة الثانية التعليمية(تساعد برامج المعادالت التعليمية  يمكن أن
جميع أنحاء العالم إلى ترك تعليمهم قبل اكتساب المهارات  فيحدت بكثير من الشباب  التيلقيود العرض والطلب 

لبرامج المعادالت هذه في زيادة فرص  األساسيويتمثل الهدف  .1العمل والحياة فيالزمة لنجاحهم األساسية ال
الشباب في الحصول على التعليم الثانوي والتدريب، غير أنها تقدم لهم أيضا التدريب على مزيج من المهارات 

عليمهم الرسمي أو دخول سوق العمل كمال تبإإما  وتسمح هذه المهارات للشباب المعرض للخطر. األساسية والفنية
أن الشهادة التي وتقوم الدرجات التعليمية المعادلة على افتراض . اندماجهم في المجتمع) إعادة(مما يساعد على 

يحملها الشاب المتقدم لوظيفة تبين لرب العمل امتالك هذا الشاب للمهارات المكتسبة خالل التعليم الثانوي والهمة 
 همكانية التحاقإويزيد هذا من فرص الشاب في الحصول على وظيفة وكذلك يزيد من  .مسارالستكمال هذا ال

  .2وبالتالي زيادة دخله في المستقبل ما بعد الثانويبمؤسسات التعليم 
  

ن من والمتسرب(المجموعة المستهدفة : وتختلف برامج المعادالت عن البرامج التعليمية التقليدية من عدة وجوه
ها ؤاحتواوانخفاض تكلفة طرق التدريس فيها ومرونة هيكلها وتميزه باالبتكار و) مقابل جميع األطفالالمدارس في 

 تالءمويجب أن تكون برامج التعليم المعادلة متنوعة بحيث . على مواد تعليمية مبتكرة ومصممة بشكل خاص
المعلمين الحاصلين (وأدوار المعلمين  )القطاع الخاص مقابل القطاع العام(السياق المحلي من حيث هيكلها اإلداري 

المنهج المدرسي الثانوي الرسمي أو  يشبه(ومضمون البرنامج ) على شهادات في مقابل المتطوعين لخدمة المجتمع
واستخدام ) عنها من حيث تشابهه مع اختبارات المدارس الرسمية أو اختالفه(ونوعية االعتماد ) يختلف عنه
رامج المعادلة على أكبر قدر من الفعالية يجب أن تكون في متناول جميع المتسربين من ولكي تكون ب. التكنولوجيا
وأن تكون معادلة ) ينبغي أن تساهم في زيادة التحصيل العلمي للطالب(وأن تكون فعالة ) غير انتقائية(المدارس 

 ).يعادلهاينبغي منح خريجيها نفس المؤهالت الممنوحة لخريجي برامج التعليم الرسمي أو ما (

  
 

 الحد من سلوك الشباب المنطوي على المخاطر؟ إلىالبرامج التعليمية التي تمنح الشهادات المعادلة  تؤديكيف 

أدائه في تنبئ بشكل كبير عن أو التدريب /التعليم والتي يقضيها الشاب في سنوات الأن عدد  البحوثأظهرت 
بالتغيرات االقتصادية يتأثروا بشدة رجح أن من المبكر لشباب الذين يتركون المدرسة في وقت مفا. المستقبل

ويمكن لبرامج الفرصة الثانية أن تؤثر بشكل . 3واالجتماعية بسبب حصولهم على قدر قليل من التعليم المدرسي
عن طريق زيادة مدة الدراسة التي انقطعت حين تركوا (يجابي على الشباب المعرض للخطر سواء بشكل مباشر إ

عن (وغير مباشر ) ا يزيد من فرصهم في الحصول على فرص العمل والحصول على أجور أعلىالدراسة مم



طريق تزويدهم بالمعلومات والمهارات الالزمة التخاذ القرارات السليمة، األمر الذي يتيح لهم فرصا أفضل للنجاح 
وتفيد الدراسات أيضا أن برامج  ).حتماالت االنخراط في السلوك المنطوي على المخاطرافي الحياة وبالتالي تقليل 

وتشمل هذه الفوائد تحسين التفاعل . 4فرصة التعليم الثانية يمكن أن تقدم الكثير من الفوائد غير الملموسة للشباب
حساساً بالسيطرة على حياتهم والقدرة إيعطي المشاركين  وزيادة الثقة واحترام الذات الذياالجتماعية مهارات وال

بالترابط مع أقرانهم ومعلميهم ومدارسهم والذي ثبت أنه أحد أهم  اإلحساسوكذلك  ،جديدة على البحث عن فرص
ولذلك فإن مساعدة الشباب الذين تركوا المدرسة في وقت مبكر على زيادة تحصيلهم . حماية للشبابالعوامل 
ن أن يجنبهم السلوك للمجتمع يمك الرئيسيأو مهاراتهم حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل والتيار /العلمي و

 .في الوقت الحالي هالمنطوي على المخاطر في المستقبل أو يقلل من

  
 توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

نظراً (إلى أنه في حين يمكن أن تكون برامج المعادلة أكثر فعالية في التكاليف من البرامج التقليدية  الدالئلوتشير 
االختبارات ومعدالت إتمام  درجات(على األداء المدرسي متباين، إن أثرها ف) نسبيا وثباتهاتكاليفها النخفاض 

ألحد البرامج ويتبين من تقييم أجري . وعلى التوظف واألجور ،)الدراسة وأعداد الطالب الذين استمروا في التعليم
على في المتوسط  يحصلونأن طالب هذا النظام  )سات( التعلم بالتدريس الفردي نظامالمطبقة في كولومبيا وهو 

إندونيسيا حيث برنامج  فيو .5درجات في االختبار الوطني أعلى من طالب المدارس الرسمية داخل نفس البلديات
دون برنامج ممن تقدموا ألداء االختبار الوطني المن المشاركين في  93%نجح ، عدادية المفتوحةالمدارس اإل

% 10 فلم ينجح إالفي الفلبين وأما . 6مج وطلبة المدارس التقليديةطلبة البرنافارق كبير في األداء األكاديمي عن 
االختبار الوطني المعادل على مدى عامين،  ممن تقدموا ألداء مشروع التعليم غير الرسميفقط من المشاركين في 

  .7ممن اجتازوه أتموا تعليمهم أو حصلوا على وظائف% 99وإن كان 
  

في المكسيك الذي يقدم مناهج دراسية على مدار السنة لطالب  )ية بالتلفزيونالثانو( تيليسيكوندارياوفي برنامج 
ا من الطالب الذين يلتحقون بالصف تقريًب %75بالمناطق الريفية فإن  اإلعدادية عن طريق التلفزيونالمدارس 

نامج فقط من طالب هذا البر% 21تبين أن  1994غير أن أرقام عام . بنجاح السابع يكملون الصف التاسع
. من طالب الصف التاسع في المناطق الحضرية% 85استمروا إلى أن التحقوا بالمدرسة الثانوية مقارنة بنسبة 

ويبين الجدول أدناه أن االحتماالت . فنية مهنبالتحقوا  تيليسيكونداريامن طالب برنامج % 15ومن المقدر أن 
ر النهائي للصف التاسع الذي تقوم بوضعه وإدارته االختبا تيليسيكونداريااألكبر هي أن يجتاز طالب برنامج 

وتكون هذه االختبارات شهادات على إتمام المرحلة اإلعدادية بنجاح . الحكومة المركزية وتعتمده وزارة التعليم
ومع ذلك ال يأخذ طالب المدارس العادية وطالب برنامج . وهي معايير التأهل لاللتحاق بالتعليم الثانوي

إلى معايير وطنية ويجب أن يكون كالهما معتمدين  انختبارين يستندال، رغم أن كال ااالختبارنفس  اتيليسيكونداري
  .8من قبل الحكومة المركزية

 

  



  
  معدالت النجاح حسب نوع المدرسة :فعالية برنامج تيليسيكونداريا بالمكسيك

  االختباراتنسبة النجاح في   نوع المدرسة 
  74  تقليدية

  93  تيليسيكونداريا
  72 فنية

  68  ثانوية للعاملين
  76 مجموع طالب المدارس الثانوية

  .، وزارة التعليم العام، المكسيك1996-1995دورة . الوطنيحصاءات األساسية لنظام التعليم اإل: المصدر
   

دة حوالي في إعا% 94نجح بنسبة أنه  مدارس الفرصة الثانيةوفي االتحاد األوربي أظهر تقييم للمشروع التجريبي 
إلى  برنامج بطالة الشبابيهدف الدنمرك وفي . 9مهارات ومؤهالت أساسية إلى المدارس بالأربعة آالف شاب 

ويتبين من . زيادة فرص العمل للعاطلين من ذوي المستوى التعليمي المنخفض وحثهم على العودة إلى المدرسة
 جوب األمريكيأما البرنامج  .10جابياً على المدى القصيرتقييم البرنامج أن أثره على البطالة كان محدوداً ولكن إي

الذي يستهدف المتسربين من المدارس من ذوي مهارات القراءة والكتابة المنخفضة، فقد و ديمنستريشن ستارت
عدم تجاوز معدالت العمالة بين المشاركين فيه  األمريكية أظهر تقييم أجري له على مستوى الواليات المتحدة

كما تبين من . وأن أثر هذا البرنامج على مكاسبهم كان إما ضئيالً أو سلبياً الضبطق معدالت مجموعة بشكل متس
كاليفورنيا بفي سان خوسيه  ستارت جوبغير أن تقييم برنامج . التقييم أيضاً أن البرنامج لم تكن له فعالية تكاليف

أظهر أن هذا البرنامج أدى إلى زيادة مكاسب  الوطني في الواليات المتحدة، ستارت جوبوهو أحد أفرع برنامج 
في الواليات المتحدة أن شهادات  )جيد( برنامج تطوير التعليم العاموتظهر نتائج تقييم  .11المشاركين بشكل كبير

 ومع. الثانويبعد التعليم  تعليماولئك الذين ال يتلقون هذا البرنامج لها تأثير قليل أو منعدم على األجور بالنسبة أل
ذلك فإن حقيقة أن البرنامج يتيح فرص التعليم ما بعد المرحلة الثانوية في المقام األول يمكن اعتبارها أثراً مباشراً 

  .12له) إيجابياً(
 

  النجاح عوامل: قُُدماً المضي
 وبعبارة( شهادات مماثلة لتلك الممنوحة لخريجي برامج التعليم النظاميينبغي منح خريجي برامج المعادلة • 

  ). أخرى شهادة بإتمام المرحلة التعليمية
أسباب تسربها من والظروف التي تعيش فيها، بما في ذلك  احتياجات الفئة المستهدفةمن المهم للغاية معرفة • 

  .في المقام األول النظام التعليمي الرسمي
 وبينمن القطاع الخاص ينبغي أن تبني هذه البرامج شراكات بين المنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات • 

لضمان أن يكون الخريجون قادرين على مواصلة تعليمهم أو  نظام التعليم الرسمي وأرباب العمل المحتملين
  .الحصول على وظيفة



االحتياجات على وكذلك طرق التدريس المبتكرة  ينبغي تدريب المدربين والمدرسين على وجه التحديد على• 
  .المستهدفةالخاصة وأساليب تعليم الفئة 

لتتماشى مع الظروف ) ليالً وفي عطالت نهاية األسبوع( مرنةفي البرنامج  جداول التدريسينبغي أن تكون • 
  .المختلفة للمشاركين

وتشمل مهارات حياتية ( ينبغي أن تكون البرامج مصممة ببساطة وأن تكون المناهج الدراسية عملية ومتكاملة• 
  ).امهني اوتدريًب

حتى ال يواجه الطالب الذين يعودون إلى نظام التعليم  يضاً أن تستخدم طرق تدريس التعليم الرسميوينبغي أ• 
  .الرسمي صعوبة في االندماج والتكيف مع النظام الرسمي

  .ينبغي أن يكون هناك قدر كبير من التفاعل الشخصي بين الطالب والمعلمين• 
من قبل المشاركين  ة وقابال للمقارنة بالتعليم الرسميينبغي أن ينظر للبرنامج على أنه ذو جودة عالي• 

  .والمعلمين وأعضاء المجتمع المحلي
وخاصة الوالدين، للطالب عن طريق إشراك  العاطفيالترابط ينبغي أن تؤكد البرامج على الدعم االجتماعي و• 
  .معلم على مر السنينواحتفاظ مجموعة من الطالب بنفس ال ،المشاركين في البرنامجاألصغر سناً لشباب ل
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  تبارات التنفيذ الرئيسيةاع
  .عودة المتسربين إلى النظام التعليمي الرسمي•   النتائج المتوقعة

  .الحصول على التعليم واكتساب مهارات القراءة والكتابة األساسية• 
  .التوظيف والدخول إلى سوق العمل• 
  .زيادة الدخل• 
  .إعادة االندماج االجتماعي• 

  .واالعتداد بالنفس وتحسين مهارات التفاعل االجتماعيالثقة بالنفس   اآلثار الثانوية
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  .الحكومية والقطاع الخاص
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  المستهدفة

  .عاما فأكثر 15

أمثلة من التكلفـة لكـل
  مستفيد

للطالـب الواحـد فـي     ياأمريك ادوالًر 550ما يقرب من : اريا المكسيكيدبرنامج تيليسكون
  .السنة

والطـالب المحتملـين    طاع الخـاص القبول الكامل من جانب قطاع التعليم الرسمي والق•   لالزمةاالظروف األولية 
  .وأعضاء المجتمع المحلي

  .التفصيلية بالسكان المستهدفين والسياق المحلي المعرفة• 
  .إقامة شراكات مع قطاع التعليم الرسمي وأرباب العمل المحتملين• 
ن بشكل جيد على توظيف أساليب التعلم المبتكرة في التعامـل  ون مدربومدرسميسرون و• 

  .المستهدفة مع المجموعة
  .لمجموعة المستهدفة وبين أرباب العمل المحتملينا بينالتسويق للدورات على حد سواء • 

  أ .دليل ناشئ -تيليسيكوندريا: المكسيك• أمثلة محددة ومسـتوى
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مسائل ينبغي النظر فيها
ــل ت ــن أج ــا م كراره

 استمراريتها وتحقيق 

  

  .ينبغي أال تهدف برامج المعادلة إلى إحالل التعليم• 
أرباب العمل بالدرجات المعادلة فقد يؤدي ذلك إلى تثبيط الشباب عن السـعي   إذا استهان• 

للحصول عليها األمر الذي يعزز الحاجة إلى اإلعالن عن فوائد هذا البرنامج بين كل من 
  . المشاركين المحتملين وأرباب العمل

ستهداف المتسربون من المدارس هم مجموعة غير متجانسة ولذلك فمن المهم أن يكون اال• 
  .دقيقاً

  .1998كالديروني . أ: المصدر



  المنهج الواعد الثاني

االستثمار في برامج التدريب على العمل التي تضم مزيجاً من المهارات 
  الفنية والمهارات الحياتية والتدريب الداخلي

   
. فس في سوق العمل الرسمييفتقر كثير من الشباب في جميع أنحاء العالم إلى المهارات الكافية التي تؤهلهم للتنا

ويرجع هذا إلى صعوبات الحصول على التعليم الثانوي وفرص التدريب على العمل وكذلك بسبب المناهج 
ونتيجة للعولمة وما يصاحبها من تقدم في مجال التكنولوجيا وما . التي ال صلة لها بسوق العمل ةالمدرسية الثانوي

عمالة الماهرة أصبح الشباب الذين ال يمتلكون المهارات أو التعليم الطلب على ال فيأحدثته من زيادة كبيرة 
  .معرضين بشكل خاص للبطالة ويتعذر توظيفهم من الناحية العملية األساسي

   
إحدى طرق التصدي لهذه المشكلة هو تمكين الشباب من زيادة تحصيلهم العلمي وتعلم المهارات بعد تركهم النظام 

التدريب على المهارات والتدريب الشامل  وهماذت هذه األنواع من التدخالت شكلين وقد اتخ. المدرسي الرسمي
التلمذة المهنية أو برامج  وأتتكون برامج التدريب على المهارات من التدريب المهني . المتعددة على الخدمات

أما برامج . ارات الفنية للشبابالتي تهدف إلى بناء المه) المنهج الواعد األول(التعليمية المعادلة والفرصة الثانية 
تعددة فتتجاوز التدريب الفني لتركز على تطوير مهارات الشاب من خالل مالتدريب الشاملة على الخدمات ال

المنهج الواعد ( 1والمهارات الحياتية مةتزويده بطائفة واسعة من الدعم بما فيها التدريب على المهارات العا
. وخدمات العمل الحر) المنهج الواعد السابع( التعيين المناسبقديم المساعدة في ، والبحث عن الوظائف وت)الثامن

إن برامج التدريب الشاملة على الخدمات المتنوعة فورغم أن برامج التدريب على المهارات هي األكثر انتشاراً 
هج لم ينجح بالقدر ذاته في على أن هذا الن. هي التي حققت النجاح األكبر حتى اآلن، وال سيما في البلدان النامية

البلدان المتقدمة، مما يشير بوضوح إلى ضرورة انعكاس خصوصية ظروف كل بلد بما في ذلك مؤسساتها 
  .وسياساتها والظروف العامة لالقتصاد الكلي في تصميم وتنفيذ برامج التدريب على العمل

 

  شباب المنطوي على المخاطر؟تدريب على العمل الشاملة في الحد من سلوك الالبرامج  تؤديكيف 
يعد دخول سوق العمل أهم مرحلة انتقالية يمر بها الشاب غير أن كثيرا من الشباب ال يكونون مستعدين لها وال 

وتزيد احتماالت الفقر بين الشباب الذين يقضون فترات طويلة من الزمن يبحثون عن . سيما الشباب األكثر حرماناً
تفاظ بعملهم، وهناك بعض األدلة على أن حالة البطالة أثناء فترة الشباب تؤثر عمل أو يجدون صعوبة في االح

ويعتقد أيضاً أن الشباب الذين يجدون صعوبة في العثور على عمل . توظيفهم في وقت الحق في الحياة قابليةعلى 
ة والعنف وتعاطي واالحتفاظ به هم األكثر عرضة لخطر االنخراط في السلوك المنطوي على المخاطر مثل الجريم

  .المخدرات
   

على افتراض أن الشباب يجد  ومن المتعارف عليه أن تقديم برامج التدريب على المهارات النموذجية يتم بناًء



إال أن األدلة . إلى المهارات الفنية القابلة للتسويق الفتقارهمنظراً واالحتفاظ بها يجاد وظائف جيدة إصعوبة في 
عوائق تواجه الشباب في بحثهم عن بين عدة مهارات الفنية المحدودة ليست سوى واحدة من الحديثة تشير إلى أن ال

أنواع مختلفة من الدعم من أجل تعليم الشباب كيفية التصرف في إلى ومن الواضح اآلن أن هناك حاجة . العمل
لفنية والمهارات الحياتية من التدريبات ا ان مزيجإوهكذا ف. أماكن العمل وأن يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع

والتدريب العملي والمساعدة في البحث عن عمل والدعم االجتماعي العام يمكن أن يعطي الشباب المعرضين 
. في المجتمع ينكامل ينها لكي يتحولوا من مستبعدين اجتماعياً إلى مشاركن إلييحتاجو التيللمخاطر األدوات 

من الدعم ال تساعد الشباب فقط على إيجاد فرص العمل ولكنها أيضاً وعالوة على ذلك فإن تقديم هذه األنواع 
تؤدي إلى زيادة احترام الذات والثقة والشعور بالسيطرة على حياتهم ومستقبلهم وتوفر لهم المعلومات والمهارات 

اب في السلوك هؤالء الشب انخراطكل هذه النتائج تقلل من احتمال . الالزمة لتتناسب مع الحياة العملية واألسرية
  .المنطوي على المخاطر

   
وقد ال تكون البرامج التدريبية التي تعلم المهارات الحياتية قادرة على ضمان فرص العمل للشباب المشارك ألن 

المهارات إال أن . البرنامج هذه االقتصاد الكلي للبالد التي يجري فيها تنفيذ فيالكثير يعتمد على الظروف السائدة 
لتي يتعلمها الشباب هي بمثابة العوامل الوقائية في حياتهم وبالتالي تزيد من احتماالت توظيفهم في الحياتية ا
  .المستقبل

 

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
أظهرت برامج التدريب الشاملة للشباب نتائج واعدة من حيث زيادة فرص العمل للشباب ال سيما في البلدان  

 شيلي فيوالتي قدمت ألول مرة  )شباب( خوفينيسيرة على هذه النتيجة من تقييمات برامج وتأتي أدلة كث. النامية
يستهدف مثل هذا النوع من البرامج الشباب . وتم تكرارها في عدد من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

هنية والمهارات الحياتية الخبرة الموالمحرومين ويقدم مجموعة من التدريبات في الفصول الدراسية والنصائح 
وقد أثبتت نتائج تقييمات هذه البرامج أن المشاركين لديهم فرصة أكبر في العثور  .2والمساعدة في البحث عن عمل

في األرجنتين على سبيل المثال زادت احتماالت عثور . ضبطعلى عمل وعائدات أعلى من شباب مجموعات ال
نتائج أكثر وكانت ال، %21، بينما زادت في شيلي بنسبة %10بة ات المشاركات على عمل بنسراشداإلناث ال

عن غير المشاركين في % 10وبالمثل زادت دخول المشاركين بنسبة . لنساءلو 21أهمية بالنسبة للشباب تحت سن 
في % 26ناث، وبنحو نتائج جيدة خاصة بين الشباب من الذكور واإلوكانت الاألرجنتين وجمهورية الدومينيكان 

أظهر تقييم اآلثار األولية الذي أجري في جمهورية و. 3األصغر سنًللمشاركين الشباب اأفضل  وكانت النتائجي شيل
الذي يوفر التدريب الفني والتدريب الداخلي للشباب المحرومين أن األجور  الشباب والعمالةالدومينيكان في برنامج 

واع الوظائف التي حصلوا عليها كانت أفضل من تلك ٪ وأن أن10كانت أعلى بنسبة  المشاركونالتي يتقاضاها 
التي حصل عليها غير المشاركين، قياساً على سبيل المثال بالحصول على استحقاقات وامتيازات مثل التأمين 

 21 انتراعدم وجود تقييمات لألثر لبرنامج من رغم العلى و. 4)انظر الشكل( الصحي الذي يقدمه صاحب العمل
في شخاص البرنامج الذي يتيح لألهذا التي نفذ فيها  ةأمريكا الالتينية والكاريبي الثماني عشردول في حتى اآلن 



مجموعة متكاملة من التدريب الفني والمهارات الحياتية ومهارات البحث عن عمل  29-16 المجموعة السنية
أظهرت أن البرنامج كان الدول في العديد من هذه والتدريب الداخلي مع أصحاب األعمال المحليين، فإن الدراسات 

في % 68وقد تراوحت معدالت التوظيف بين . يجابية على فرص العمل المتاحة للمشاركين فيهإ" عامة"له نتائج 
في باراجواي، وكان متوسط األجور الشهرية على األقل نفس متوسط الحد األدنى لألجور، وتمكن % 41 بيرو و

، مثل باإلضافة إلى ميزة واحدة على األقلمل في القطاع الرسمي معظم المشاركين من الحصول على فرص ع
  . 5جازات المدفوعة أو المكافآت الشهرية أو التأمين الصحياإل
   

الفرصة للشباب برنامج فإن  ؛كما حققت برامج التدريب على المهارات في شرق آسيا نتائج مبشرة بالخير
غير الرسمي لعدد من الشباب العاطل من أجل زيادة دخولهم في ساموا الذي يوفر التدريب المهني  لمحرومينا

أما برنامج الصين . المستفيدين في التوظيف قابليةفضالً عن تعزيز احترامهم لذاتهم، ثبت أنه أدى إلى زيادة 
في  للشباب العامل امركًزنضمام إلى سوق العمل، ويوفر التعليم والتدريب المهني لحديثي اال الذي، إلعداد العمالة

  . 6يجابية من حيث فرص التوظيفإالفلبين فقد حققا نتائج 
  

  ليها تقييم األثر لبرنامج الشباب والعمالة في جمهورية الدومينيكان إالنتائج التي توصل 
معدل التوظيف: المشاركين في مقابل
 مجموعة الضبط في سانتو دومينجو
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معدالت التوظيف لمجموعات المعالجة والضبط سن 19-17
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جودة التوظيف: تأمين صحي تحت رعاية الوظيفة (رجال)
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  .2006ن وكارد وآخر: المصدر

   
كانت  والتنمية االقتصادي للتعاون الدولية المنظمةالنتائج المستخلصة من التقييمات الشاملة للبرامج في بلدان 

تأثير كبير على اإليرادات السنوية للمشاركين مقارنة بغير  التوظيفقابلية تحسين في كندا كان لبرنامج ف. متباينة
المملكة المتحدة فقد أظهرت الدراسات أن احتماالت  فيأما . المشاركين وذلك يرجع إلى زيادة عدد أسابيع العمل

صفقة العن غير المشاركين نتيجة برنامج % 20 بحواليعاطلين من شباب الذكور تزيد العثور على وظائف بين ال
أجري مؤخراً في الواليات المتحدة لثمانية من البرامج األمريكية أنها لم  تحليل أعلىولكن أثبت . جديدة للشبابال

ستثناء واحد هو اوهناك . لوكثيراً ما تؤثر سلباً على فرص الشباب في الحصول على عم ،تحقق سوى القليل جداً
 .7األمريكي الذي كان له أثر ايجابي على المشاركين ولكنه لم يكن فعاالً من حيث التكلفة جوب كوربسبرنامج 

  
  النجاح عوامل: قُُدماً المضي

لضمان أن المهارات التي يتم تدريسها هي تلك التي يحتاجها أرباب العمل  إقامة شراكات مع القطاع الخاص• 
الطلب  المدفوعة بقوىكذلك فإن المهارات . عندما يحاول المشاركون دخول سوق العمل مالئمةا ستكون وأنه

الخدمات  ارتفاع جودة، مما يزيد من احتمال على العملعلى المنافسة بين مقدمي خدمات التدريب أيضا تشجع 
  .تقديم التدريب الداخلي لتوفير التدريب على الوظيفة للمشاركينو
خبرة المن المهارات الفنية والمهارات الحياتية وبرامج المساعدة في البحث عن عمل و متكاملة حزمةم تقدي•  

  .عطاء الشباب المعرضين للمخاطر أكبر قدر ممكن من فرص العثور على عملإلالعمل أثناء 
لون على هذه البرامج لضمان أن الشباب األكثر حرماناً فقط هم الذين يحص آليات استهداف عالية الجودةتنفيذ •  

  .وتجنب جذب الطالب المقيدين بالفعل في التعليم الرسمي
التدريب مناسب وعملي في كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية وكذلك بالنسبة لكل من ضمان أن •  

  .ناثالشباب الذكور واإل
  .جداول دراسية مرنة وبرامج سريعةتوفير •  
  ).والتخطيط ،الشبابو ،والعمل ،التعليم: وزاراتمثل ( ت والوزاراتمختلف القطاعا عبرالعمل •  
  



  
  :هوامشال
المهـارات  ) أ: (رغم عدم وجود تعريف عالمي لها فإن المهارات الحياتية أو المهارات األولية عموماً تصنف إلـى ثـالث فئـات   . 1 

صنع القرار والتفكير النقدي وحل (المهارات اإلدراكية ) ب( ،)االتصال ومهارات الرفض وتأكيد الذات والتعاطف(االجتماعية والتفاعلية 
التعامل مع التعامل مع الضغوط، وضبط النفس واحترام الذات واستراتيجيات ( مهارات التكيف العاطفي) ج(، )المشكالت والتقييم الذاتي

  ).الوضع
تقرير مواضيعي لتقييمـات  : األمريكية للدول التنميةبنك عمليات التدريب المهني الخاصة ب" :2006 ،إيباران، بابلو، وديفيد روساس. 2

الشـباب  " :2006 ،يو، ميجيلي، واشنطن العاصمة الفيدرالية ؛ خاراماألمريكية للدول التنميةبنك . األول تشرين/أكتوبرمشروع،  ،"األثر
ورقـة   ،"ذي يواجه المخاطر في سـوق العمـل  تقديم الدعم للشباب ال: ن للمخاطر في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيوالمعرض

 ،"دوات السياسـة أبنـاء  : أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فين للمخاطر والشباب المعرض"لبنك الدولي بعنوان ل تسياسات أعد
ـ برو"لشباب في بيرو تقييم برنامج التدريب المهني ل" :2006 ،يويخارام أم، ليما، بيرو؛ دياز، جي، )جريد(فريق تحليل التنمية  " وفينخ
إن معدالت المشاركة مازالـت  فناث نالحظ أنه على الرغم من تحقيق عائدات أعلى بالنسبة لإل. جريد، ليما، بيرو ،مشروع ورقة العمل

ير السياسات النظـر فـي تـوف    ينعاناث الفقيرات ينبغي على صإللتشجيع مشاركة أكبر من او. أقل من نسبة الذكور في معظم البرامج
  .للطفل الرعاية

 ،"وفنخحالة برنامج : أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي فيتأثير سياسات التدريب " :2001يو نونيز، خأيدو، كريستيان، وسير. 3
ـ   االقتصادي لبرنامج العائد" :2004 ،إيالدس وجامعة جورج تاون، ميي؛ أيدو، كريستيان، وبيتزارو مارسيلو باب التدريب المهنـي للش

تحليل اقتصادي للتكلفة والعائد " :2004 ،نونيز، آر كوسا، ودي برافو -رويس . لياس، فيكتور، إفإورقة غير منشورة؛ ". وفينخ"شيلي 
األمريكيـة، واشـنطن العاصـمة     دول، بنك التنمية لل482 -ورقة عمل شبكة البحوث رقم ". رجنتينخاص ببرنامج تدريب الشباب باأل

 فيأثار سوق العمل في تدريب الشباب " :2006 ،دي، بابلو إيباران، فردناندو ريجاليا، ديفيد روساس، ويوري سواريسالفيدرالية؛ كارد 
روبلـيس،   أماألمريكية، واشنطن العاصمة الفيدرالية؛ نوبو، هوجو،  دولبنك التنمية لل ،"عشوائيأدلة من برنامج : جمهورية الدومينيكان

  .2006يو ي، جريد، بيرو؛ دياز وخارام36 ورقة عمل ،"وفينخآثار برنامج التدريب المهني للشباب برو قياس" :2002 ،خايمي سافيدرا
  . 2006كارد وآخرون . 4
  .مؤسسة الشباب الدولية، بالتيمور ،"توظيف الشباب وتوفير فرص العملقابلية : فعالية المشروع وأثره" :2005 ،بيزوللو، سوزانا. 5
 ،"لمكتب تشغيل الشـباب إقليمي  تقرير: يتدخالت لدعم الشباب العامل في جنوب شرق آسيا والمحيط الهاد" :2006، ستافريسكا إيه. 6

ذا كانـت مجموعـة   مـا إ ليس واضحاً : ملحوظة. البنك الدولي، واشنطن العاصمة الفيدرالية األول، تشرين/أكتوبرتقرير غير منشور، 
  .الفقيرمحروم لشباب اللرصة فالضبط قد استخدمت في التقييم في برنامج ساموا 
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 أهم اعتبارات التنفيذ

  .العمالة•   النتائج المتوقعة
  .ع الدخولارتفا• 
   .ية التوظيفقابلزيادة • 

   .زيادة احترام الذات•   اآلثار الثانوية
  .زيادة الثقة بالنفس• 
   .زيادة التحصيل العلمي• 



  .االجتماعي التضمين• 
  .معاهد التدريب الوطنية والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة  الهيئة أو القطاع المسئول
المجموعة المعرضة للخطر

  لمستهدفةا
  .الثالث النوع

  .24-14  المجموعة السنية المستهدفة
و  700، والتي تتراوح بين خوفينيسبرامج : والكاريبيأمريكا الالتينية •   أمثلة لعناصر التكلفة لكل مستفيد

  .ألكل مستفيد  ر أمريكيدوال 2000
ات دوالر(دوالر لكل مستفيد  1000 - صفقة جديدة: المتحدة المملكة• 

  .أ)2005
  .تقريبا أمريكيدوالر  17000 جوب كوربس: الواليات المتحدة• 

نظام استهداف عالي الجودة يمكن أن يصل إلى أكثـر فئـات الشـباب    •   الظروف المبدئية الضرورية
  .حرماناً

شراكات مع الشركات الخاصة لتحديد الطلـب علـى المهـارات     إقامة• 
   .وتوفير التدريب الداخلي

المسـتهدفة   مع مقدمي التدريب الفني للبت في المجموعةشراكات  إقامة• 
  .وتصميم البرنامج وتنفيذه

أمثلة محددة ومستوى الفعالية
  )دالئل قوية ودالئل ناشئة(

  . دليل قوي -) شيلي( وفينخبرنامج • 
  . دليل قوي -) رجنتيناأل( وفينخبرنامج • 
  . دليل قوي - ) بيرو( وفينخبرو• 
  .دليل ناشئ – التوظيفقابلية  برنامج تحسين: كندا• 
  .دليل ناشئ – للشباب جديدةصفقة : المملكة المتحدة• 
  .دليل ناشئ - جوب كوربس: الواليات المتحدة• 
  .دليل ناشئ -21إنترا  :أمريكا الالتينية والكاريبي •

األمور التي يجب مراعاتها لتكرار
  تطبيق المشروع ولالستدامة

  

في االعتبار الظروف االقتصادية السائدة في بلد الحاجة إلى برامج تأخذ • 
  . معين وخاصة الطلب على العمل

ألن هذه البرامج قد تجتذب الطالب بعيداً عن التعليم الرسمي يجب أن • 
  .إليها تكون موجهة بعناية إلى من هم في أمس الحاجة

  .2007بيتشرمان وآخرون . أ: المصدر 
 



  المنهج الواعد الثالث

  ةرشيدقرارات  اتخاذعلى  هملشباب لتشجيعلفز مالية حوا وفيرت
  

وأعراف المجتمع الذي بيئتهم العائلية وتنشئتهم وتعليمهم وثقافتهم تحكم تصرفات الشباب طائفة من العوامل تشمل 
وا حسابات التكلفة والعائد عند البت فيما إذا كانيقومون بضافة إلى ذلك فإن الشباب غالباً ما وباإل. ينشئون فيه

تخاذ قرار إيجابي ا عائدومن المفترض أنه إذا زاد . سيقدمون على الدخول في السلوك المنطوي على المخاطر
في السنوات األخيرة و. السلوك المنطوي على المخاطربدال من يجابي إلالشباب الحافز الختيار السلوك ايكون لدى 

ان وجود هذا النوع من حساب التكلفة والعائد وذلك تخذت العديد من الحكومات في البلدان النامية خطوات لضما
تبعتها الحكومات هي برامج اوكانت أفضل طريقة . المدارس فيأساساً عن طريق زيادة القيمة النقدية لبقاء الشباب 

وتشمل . والتي تعطي منحاً نقدية للوالدين أو الشباب أنفسهم على أن ينتظموا في الدراسة الدعم المالي المشروط
حوافز األخرى التي تمنحها الحكومات للشباب من أجل البقاء في المدرسة فتح حسابات فردية للتعلم وتوفير ال

  .1)مزيجاً من القروض والمنح( ما بعد الثانويالتعليم  ة من أجلستهدفالمالمساعدة المالية 
  
شمل عنصر التعليم منحة يو. يمكن أن تشمل برامج الدعم المالي المشروط كالً من عنصري التعليم والصحةو

للمراهقين في  علىالتعليمي األ التحصيلأو في البلدان ذات /سن المدرسة االبتدائية و فينقدية موجهة إلى األطفال 
نتظامه ايمنح الدعم المالي المشروط لكل طالب على حدة ويكون مشروطاً بتسجيل الشاب وو. سن الدراسة الثانوية

مثل (٪ من فترة الدراسة، وعموماً تغطي هذه المنحة التكاليف المباشرة  85-80في الدراسة لمدة ال تقل عن 
أو التكاليف المحتملة التي تتكبدها األسر عندما يقل دخلها نتيجة /و) الرسوم المدرسية والمستلزمات وتكاليف النقل

حلة المدرسة والحوامل أما منح الصحة والتغذية فتستهدف عادة األطفال قبل مر. إلى المدرسة أبنائهارسال إل
منتظمة على شرط أن يقوم أفراد األسرة المعيشية بزيارات ) وليس لألفراد(والمرضعات وعادة ما تمنح لألسر 

  .2لوحدات الصحة وإنجابيةعادية 
   

دخار من أجل تغطية نفقات التعليم وفي نفس إلى تشجيع األسر واألفراد على اال الحسابات الفردية للتعلموتهدف 
المبلغ الذي يحق لكل فرد في الحساب الفردي و. قت توفير قسائم لألفراد المهتمين بالسعي إلى مزيد من التعليمالو

للتعلم يعتمد على المبلغ الذي استطاع أن يدخره وعلى النوع المحدد من التعليم أو التدريب الذي يهتم بالحصول 
  .3عليه
  

سن  في(الدعم المالي المشروط قد يكون لها أثر أكبر على الشباب وتشير األدلة المحدودة المتاحة إلى أن برامج 
 مجاالت عدة تتعدىيجابية في إكما يمكن أن يكون لها آثار ) 12دون سن (من أثرها على األطفال ) وأكثر 12

 هكذا يبدو أن برامج الدعم المالي المشروط ليست فقطف. 4التعليم مثل العمالة والسلوك المنطوي على المخاطر
لتشجيع الشباب على إكمال الدراسة الثانوية ولكنها أيضاً فعالة في  شراضمن أكثر الدعم المالي المشروط المب



معظم برامج الدعم المالي المشروط لم تكن موجودة لمدة تكفي إلجراء تقييم . تثبيط الكثير من السلوكيات السلبية
ومع . أو الحد من سلوك الشباب المنطوي على المخاطر/ولتقدير فعاليتها في الحد من الفقر على المدى الطويل 

مبشر لتعزيز اتخاذ  اتجاهذلك هناك ما يكفي من المعلومات التي تشير إلى أن مفهوم الدعم المالي المشروط هو 
  .القرار االيجابي في أوساط الشباب

 

  ب المنطوي على المخاطر؟سلوك الشبا والحد منمالية على اتخاذ القرارات الصحيحة الكيف تشجع الحوافز 
. ستغالل الحوافز النقدية لتشجيع الشباب على اتخاذ القرارات السليمةان يمكن من خاللهما ان رئيسيتاهناك طريقت

 القيدبرامج الدعم المالي المشروط والحوافز المالية مثل حسابات تعليم األفراد التي تشجع الشباب على  :أوالً
أنه كلما زاد  ةوتبين األدل. أقوى العوامل الوقائية في حياة الشباب أحدمر الذي ثبت أنه األ ،فيها والبقاءبالمدرسة 

تحسين األداء  يرتبطكما  .واإلنجابيةيجابية في مجالي الصحة الجنسية عدد سنوات الدراسة زادت النتائج اإل
نخفاض معدالت باتعليم أيضاً ال يرتبطكما والجنسي  االتصالحتماالت حدوث انخفاض با دائماًاألكاديمي أيضاً 

كما تبين أن االلتزام بالمدرسة هو واحد من عدد قليل من العوامل الوقائية التي قد تقلل من آثار التعرض . الحمل
على العكس من ذلك فإنه ثبت أن التسرب من المدرسة والرسوب من عوامل و .5العنف محددة من لمخاطر

أظهرت بعض األدلة كذلك أن برامج الدعم المالي المشروط يمكن أن و 6.نحرافااللعنف واتعريض الشباب لخطر 
على سبيل المثال فإن الشباب األكثر . تخفف من دور الفقر في التشجيع على السلوك المنطوي على المخاطر

يم أظهر تقيو. المشروط المالي الدعمأقل عرضة للتسرب إذا كانوا يتلقون  يكونونقتصادية االنكسات التضررا من 
والذي تم تطبيقه على ثالثة مستويات من  أوبورتونيداديس األثر لبرنامج الدعم المالي المشروط في المكسيك

قلل بشكل كامل أو كبير خطر تسرب  المشروط المالي الدعمها األسر المعيشية أن يعانتقتصادية التي ات االصدمال
كانت بمثابة شبكة أمان لتعليم  المشروط المالي دعمالة االقتصادية وأن برامج صدمالشباب من المدارس بسبب ال

  .7 في األسر الفقيرة األطفال
  
. يقوم الشباب بحسابات التكلفة والعائد عن أعمالهم ويرجح أنهم سيختارون السلوك الذي يعود عليهم بمكاسب: ثانياً
. النقدي العائدفضالً عن ت له والتتطلعااألقران  يمكن أن تشمل المكاسب مختلف المكاسب النفسية مثل تقبلو

وأهمية ذلك تكمن في التأثير  .زيادة جزء واحد في هذه الحزمة يؤدي إلى التأثير على القيمة الكلية لها فإنوهكذا 
في تقييم المكاسب  واإلفراطعلى سلوك الشباب ألنهم أكثر ميالً من الكبار إلى التقليل من حجم عواقب تصرفاتهم 

لقد ثبت مراراً أن الحوافز النقدية كانت . مالية بسبب قيود الميزانية الخاصة بهمالحوافز النفسية واالستجابة لل
نتظام في المدارس الثانوية، حتى يمكن القول إنهم يتبعون نفس عملية صنع ناجحة في تشجيع الشباب على اال

  .القرار في حالة األنواع األخرى من السلوك
 

 توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

يجابي على التحاق الشباب أثره اإل أوبورتونيداديسأظهر تقييم األثر لبرامج الدعم المالي المشروط في المكسيك 
، وعلى مجموع سنوات الدراسة )عداديةوال سيما خالل فترة االنتقال بين المرحلتين االبتدائية واإل( بالدراسة

يقضيها األطفال الصغار في العمل واحتمال عثور  والمدة التي المتزامن ومعدالت التسرب والتقدم الدراسي



وقد لوحظت أهم اآلثار على معدالت التسرب من المدرسة ومعدالت عودة . المراهقين األكبر سناً على عمل
وعدد والتدخين  الخموركما ساعد البرنامج أيضاً على التقليل من تعاطي . األطفال األكبر سناً إلى المدارس

جنسي واحتمال  اتصاللكن لم يكن له أي أثر على السن الذي يدخل فيه الشاب في أول و الشركاء الجنسيين
التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي أو عدد حاالت الحمل لدى  األمراضاستعمال وسائل منع الحمل وانتشار 

لم يجر تقييمه  داديسأوبورتوني س كونوفينيخجديد الذي يسمى ال المكونورغم أن  .8)انظر الشكل(النساء الشابات 
كمال المرحلة ستضافية الإوائد ما بعد التخرج لمنح الشباب حوافز علتوسيع  2003عام  فيتمت إضافته  فقدبعد، 

 اويودع نقاطً) الصف التاسع(البرنامج يفتح حساباً لكل شاب في السنة األخيرة من المدرسة اإلعدادية . الثانوية
الذي يجب أن يكون (وعند التخرج . تى يكمل الشاب الصف الثاني عشرعن كل سنة الحقة ح) ستساوي بيزو(

) هامع فوائد( سنتين للحصول على أرصدة الحسابات المتراكمة أن يختار الطالب بين االنتظاريمكن ) 22قبل سن 
) ب(بالكلية،  ايلتحقو) أ( :ه كينالستخدامها كما يشاءون أو الحصول فوراً على المال إذا كانوا سيستخدمو

في مشروعات اإلسكان  ايقدمو) د(قروضاً لبدء مشروع تجاري،  ايطلبو) ج(في التأمين الصحي،  ايشتركو
  .9ةعامال

  
  )مؤشرات مختارة(على الشباب في المكسيك  أوبورتونيداديسموجز تأثيرات برنامج 

التأثير الريفي على المدى المتوسط  مجال التأثير
  ب مقارنة بالضبط)1997-2003(

ير الحضري على المدى القصير التأث
  أ مقارنة بالضبط)2002-2004(

  :التعليم
  الدراسة

  

بعد البرنامج،  18-15أوالد (سنة تقريباً  ↑
  )وأقل بقليل للبنات

  

  )14-12أوالد (سنة  0.25 ↑
  )14-12بنات (سنة  0.17على  0.15 ↑
  )18-15أوالد (سنة  0.28 ↑
  )18-15بنات (سنة  0.19على  0.15 ↑

فصل دراسي استكمل  0.15إلى  0.1 ↑  )21- 15البنات (نقاط % 13.5 ↑  مالتقد
  )17-6األوالد (

فصل دراسي استكمل  0.1إلى  0.08 ↑  )21-15األوالد (نقاط % 16 ↑
  )17-6البنات (

  )18-15األوالد (نقاط بعد عام % 8 ↑    القيد
  )17-6األوالد (نقاط % 12إلى  9 ↑
  )17-6البنات (نقاط % 14.4إلى  12.6 ↑

  :العمل
  الدخول السابق لألوان في سوق العمل

  
  )16-15األوالد (نقاط % 10 ↓

  
  )14-12األوالد (نقاط بعد عام % 7 ↓
  )14-12األوالد (نقاط بعد عامين % 13 ↓
-15البنات (نقاط في العام األول % 10 ↓

18(  
  )21-19األوالد (نقاط % 6 ↑  )باستبعاد المنزلي(التوظيف 

  )21-19بنات ال(نقاط % 5 ↑
  غير معلوم
  غير معلوم

  الصحة
 يوما 30أيام مرض تتعدى 

 من اإليداع بالمستشفى# 

  )15-6سن (ذكور وإناث 
  غير معلوم
  غير معلوم

  )15-6سن (ذكور وإناث 
  يوم  0.269 ↓
  يوم 0.094 ↓



أيام غير قادر على القيام باألنشطة العادية 
  يوما 30بعد 

  يوم 0.250 ↓  يوم 0.058 ↓

  :منطوي على الخطرسلوك
  دخن ولو مرة

  
  نقاط% 15.4 ↓

  
  )21- 15إناث /ذكور(نقاط % 4.4 ↓
  )14- 10إناث /ذكور(نقاط % 1.6 ↓

، وال )14- 10إناث /ذكور(نقاط % 0.7 ↓  نقاط% 11.4 ↓  شرب ولو مرة
  )21-15إناث /ذكور(تأثير 

 مشروبات كحولية في األسبوع السابق# 

 الشركاء الجنسيون# 

 جنسي سن أول اتصال

  أمراض منقولة جنسياً/ الحمل

  مرة شرب 0.155 ↓
↓ 1.0  

  ال تأثير على السن
  ال تأثير على السن

  )21-15إناث /ذكور(مرة  0.147 ↓
  غير معلوم

  )21- 15إناث /ذكور(عام  0.055 ↓
  غير معلوم

  :المصادر
: 2006باركر، أس دابليو، تود، بـي إي، ولبـين، كـي إي    : 2006في، جارسيا، جي، باركر، أس دابليو، تود، بي إي، فيليز، -بهرمان، جي آر، جياردو. أ 

  . 2004جوتييريز، جي بي، جيرتلر، بي، هيرنانديز، أم، برتوزي، أس، 
  .2004، جوتييريز، جي بي، جيرتلر، بي، هيرنانديز، أم، برتوزي، أس، 2006، 2005بهرمان، جي آر، جي، باركر، أس دابليو، تود، بي إي، : ب 
  

في كولومبيا أن البرنامج  ن أكسيونإ سفاميليامؤشرات التقييمات الخاصة ببرنامج الدعم المالي المشروط تظهر 
في % 10.1في المدارس بحوالي  17و  12عمارهم بين أنتظام الشباب الذين تتراوح اأظهر زيادة كبيرة في 

في البرازيل  سكوالإبولساالي المشروط أما برنامج الدعم الم .10 في المناطق الحضرية% 5.2المناطق الريفية و 
ن أل% 0.8معدالت الرسوب زادت بنسبة  غير أن% 7.8فقد أدى إلى خفض معدالت التسرب بنسبة تصل إلى 

لتسربوا من  المشروط المالي الدعمولوال هذا الدعم المالي المشروط أبقت هؤالء األطفال والشباب في المدرسة 
 دارة المخاطر االجتماعيةإمشروع ولية لبرنامج الدعم المالي المشروط بتركيا أظهرت الدراسات األو. 11التعليم
وصافي نسبة التسجيل في المدارس الثانوية من % 89.7إلى  82.6في صافي معدالت القيد األولية من  زيادةً
دراسة ما الأ .12جراء المزيد من الدراسات بشأن صافي األثر على المستفيدينإولكن ينبغي  .%73.6إلى  65.4
للفتيات على أن تلتحقن بمدارس  اقدم راتًبيي ذبنجاب بباكستان والإقليم الفي  برنامج راتب المدارس لإلناثحول 

زيادة مطلقة على مدى سنتين وجود  فقد أظهرت من الحصص% 80الفتيات الحكومية وحضور ما ال يقل عن 
مشروع تم تصميم وفي بنجالديش . 13 9%بنسبة القيد بنسبة ست طالبات في المدرسة الواحدة وزيادة نسبية في 

بهدف تحسين وزيادة فرص حصول الفتيات على التعليم الثانوي في المناطق الريفية  دعم المدارس الثانوية للفتيات
أظهر تقييم األثر أن هذا البرنامج أدى إلى زيادة كبيرة و. من خالل توفير الرواتب والمصروفات الدراسية للفتيات

حيث تزايد عدد ، )2005مليون في  3.9إلى  1991مليون في عام  1.1من (ي التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية ف
 30زادت من  من السكان% 20فئتي نسبة المستفيدات من أفقر (الفتيات القادمات من المناطق النائية أو المحرومة 

من  القيدهذا البرنامج زادت نسبة إجمالي وعالوة على ذلك ونتيجة ل ).2005 و 2000بين عامي % 35إلى 
كما زادت معدالت نجاح المشاركات في . 2005في % 56 وحوالي 1997في عام % 48إلى  1991في % 33

كما أن للبرنامج بعض . 2006في % 58إلى  2001في % 39الثانوية أيضا من في امتحان شهادة البرنامج 
الواثقات األمهات زيادة ناث بدخل أعلى واإلاج وتوظيف المزيد من تأخير سن الزومنها  ،المزايا غير المباشرة

برنامج النهوض من خالل الصحة  عن دراسة شبه تجريبيةوفي جامايكا انتهت  .14نفي تعليم أوالده اتالمشارك



أن نسبة حضور المشاركات في إلى  - 2001جتماعي بدأت في عام اوهي مبادرة شبكة أمان  -) باث( والتعليم
حوالي تمثل حصائية يوم في الشهر، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من الناحية اإل 0.5 حواليدارس زادت بنسبة الم
  .15فوق النسبة األصلية% 3
  
في والية أوهايو بالواليات المتحدة، وهو برنامج إلزامي ) ليب( أيضا برنامج التعلم وتحقيق الدخل والتربيةهناك و

إلى خدمات النقل ودعم رعاية الطفل لتشجيع األمهات الشابات  باإلضافةز المالية على مستوى الدولة يقدم الحواف
 62ويقدم البرنامج مكافآت عبارة عن . على القيد بالمدارس واالنتظام في الدراسةالمتلقيات لإلعانات االجتماعية 

شهرياً إذا كان  ياًأمريك ادوالًر 62 خصم غرامةكمال السنة الدراسية ودوالراً أمريكياً للحضور الشهري وإل
التعليم العام كمال الدراسة الثانوية أو الحصول على دبلوم دوالر أمريكي إل 200ومكافأة  الحضور غير كاٍف

 ضبطإما ضمن مجموعة  عشوائياً أنه بعد ثالث سنوات من تصنيف األمهات الشابات ليبأفاد تقييم برنامج . "جيد"
% 53.5تسربوا بالمقارنة مع " جيد" برنامج المراهقين المشاركين في من% 48.4أو مجموعة عالجية ثبت أن 
% 50وأظهرت الدراسة أيضاً أن . حصائيةمن الناحية اإلوهو فارق غير ذي داللة من أعضاء مجموعة الضبط 

وهو من أعضاء مجموعة الضبط % 45.4كملوا الصف الحادي عشر في مقابل أمن أعضاء المجموعة العالجية 
كملوا الدراسة أ ليبمن مراهقي % 34وأخيراً أظهرت الدراسة أن . اإلحصائيةمن الناحية ذي داللة  فارق غير

–لوكبرنامج  تم تصميم والية كاليفورنيا األميركيةوفي  .16من مجموعة الضبط% 31.9 نسبةالثانوية مقارنة ب
فرصة العمل برنامج على منح من المراهقين ممن يحصلون مهات األباء واآلمن أجل مساعدة  )تعلم-اتصل( ليرن

نتظام والتخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها، لال "كول ووركس" كاليفورنياب والمسؤولية نحو األطفال
المكافآت والغرامات لتشجيع القيد بالمدارس وتحقيق معدالت ) أ: (ثالثة عناصر رئيسية هيالبرنامج يتضمن و

) ج(لمساعدة المراهقين للحصول على التعليم والخدمات الصحية واالجتماعية، إدارة مكثفة للحاالت ) ب( ،جيدة
باستثناء ما يتعلق بالحوامل وآباء  تطوعيوهذا البرنامج . نفقات لتغطية رعاية األطفال والنقل ومصاريف التعليم

درسة الثانوية أو ما ولم يتخرجوا من الم اًعام 19وتقل أعمارهم عن  كول ووركسالمراهقين الذين يتلقون فوائد 
ية الصفّ النتائجعلى أساس  هأو يقلل) دوالر أمريكي 100أو  50(ويزيد البرنامج الدعم الذي يقدم لألسرة . يعادلها

وقد أفاد تقييم لبرنامج . جيددوالر مكافأة إلتمام الدراسة الثانوية أو الحصول على شهادة  500للطالب ويمنح 
من مجموعة % 52.3 نسبةأو أكثر تسربوا بالمقارنة ب 18لبرنامج في سن من طالب ا% 44.7أن  ليرن - لوك

 جيدوما فوق حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية أو  18من الطالب المشاركين في سن % 29.1ن أكما . الضبط
  .17 ممن هم في نفس أعمار أعضاء مجموعة الضبط% 24.2في مقابل 

  
  عوامل النجاح: المضي قُُدماً

  .لضمان مشاركة معظم الشباب المعرض للخطر استهداف عالي الجودةتوافر  ضروريمن ال•  
عموماً أقل من المكسب الذي قد يحققه الشاب ولكن ينبغي أن  المشروط المالي الدعمكون قيمة تينبغي أن • 

ل األكبر سناً إلى لألسر إلرسال األطفا تزيد مع التقدم في السن ليأخذ في االعتبار زيادة تكاليف الفرصة البديلة
  .نخراط في السلوك المنطوي على المخاطرالا احتمالزيد ي مما المدرسة



: في الحاالت التي يكون فيها األطفال والشباب أكثر تعرضاً للمخاطر المشروط المالي الدعمزداد يينبغي أن • 
 ،قت مبكر والزواج المبكرترك الدراسة في ووفي الحاالت التي تنطوي على الصحة الجنسية  للفتياتبالنسبة 
  .في بعض البلدان ةالسلوك العنيف وترك الدراسة في سن مبكر للذكوروبالنسبة 

وعندما ينتقل الشباب من ينبغي أن تنفذ البرامج عندما ينتقل الشباب من مستوى دراسي إلى مستوى أعلى • 
تخاذ القرارات التي تعرض الشباب االت تزداد فيها احتماالتي ألن هذه هي األوقات  مرحلة نمو إلى مرحلة أخرى

  . للمخاطر
برامج الدعم المالي المشروط مصحوبة بزيادة الموارد المخصصة للمدارس والمراكز الصحية  يتعين أن تكون• 

ألن عدم حصول الشباب على هذه الخدمات سيؤدي إلى تقويض تلك البرامج  وغيرها من الخدمات التكميلية
  . لعموم الشباب وخفض جودة هذه الخدمات

التي  البرامج المالية ذات الصلة بنوع واحد من السلوك مرتبطة ببرامج المساعدة االجتماعيةيتعين أن تكون • 
  . من أنواع مختلفة من السلوك افًيتعالج ط

  ).امشروطً المالي الدعمكون يعندما ( التعليم والصحة االمتثال الكامل لشروط البرنامج اينبغي أن يرصد قطاع• 
  . لضمان االمتثال لهذا البرنامج خصائيين االجتماعيين والعاملين في مجال األسرةألا ستخداماينبغي • 
بين الوزارات ذات الصلة ال سيما في مجاالت التعليم والصحة  بوضوح الترتيبات المؤسسية يجب تحديد• 

  .بتلك الترتيبات وااللتزام ة االجتماعيةوالرعاي
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 أهم اعتبارات التنفيذ

  .التخفيف من وطأة الفقر•   النتائج المتوقعة
  .نتظام في الحضورالالمدارس واب القيدزيادة • 
  .والمهارات التعليمية، مما يؤدي إلى انخفاض احتماالت البطالة ةزيادة المعرف• 
  .تقليل خطورة الجنس والعنف• 
  .الشاباتر زواج وحمل يتأخ• 

  .نسبة الدخول في سوق العمللوانه ألتخفيض السابق ال•   اآلثار الثانوية
   .ائف جيدةزيادة احتمال العثور على وظ• 
  .خفض تعاطي الكحول والتدخين• 

  .التعليم أو الصحة وأالمساعدة االجتماعية و وزارات الرعاية االجتماعية  الهيئة أو القطاع المسئول
المجموعة المعرضة للخطر

  المستهدفة
  .2و  1النوعان 

  .18-صفر  المجموعة السنية المستهدفة
أمثلة لعناصر التكلفة لكل

  مستفيد
الـدعم  ( ألألسرة الواحدة في السـنة   ادوالًر 137 سكوالإبولسا  -: رازيلالب• 

  .)المالي المشروط فقط
 برنامج التعلم وتحقيق الدخل والتربيـة ): وهايوأ(الواليات المتحدة األمريكية • 



لكـل عضـو فـي    ) دوالر 2005( أمريكيـاً  ادوالًر 2256متوسط  - )ليب(
  .القضايا وهلم جرا وإدارة اإلدارةمثل يشمل هذا أيضاً تكاليف  بالمجموعة 

  نظام االستهداف لتحديد الشباب األفقر واألكثر عرضة للمخاطر وأسرهم •   الظروف المبدئية الضرورية
ما يكفي من المدارس واللوازم المدرسية لتلبية الطلب المتزايد على برامج • 

  .مثل للخدمات الصحيةوالالدعم المالي المشروط، 
دة ومستوى الفعاليةأمثلة محد

  )دالئل قوية ودالئل ناشئة(
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الصحة مان االجتماعي، وبرنامج النهوض من خالل شبكة األ ةمبادر: جامايكا• 

  . دليل قوي - )باث(والتعليم 
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  .دليل ناشئ
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األمور التي يجب مراعاتها
لتكرار تطبيق المشروع 

 ولالستدامة

  

واختالف السن وكيفية تأثيرها  واإلناثالذكور وريفية المناطق الحضرية وال• 
  .الدعم المالي المشروط حزمفي تصميم 

المزيد من  بإضافةو أبسبب االزدحام (كيف ستتأثر نوعية المدارس المشاركة • 
  )الطالب

  .)المراهقين أو اآلباء(مستخدمي الدعم المالي المشروط و اختيار متلقي• 
هل الدخل وحده يشجع على : دعم المالي المشروطأهمية الشرطية مقابل ال• 

  ضرورية دائماً؟  الشرطيةن إالقيد بالمدارس، أم 
  .سلوب المشجع والتحفيزيكيفية التعامل مع عدم االلتزام باأل• 

  : المصادر
  . 2006 ،ليفايسون، كويننج ، فيرو  - أرندز . أ
  . 2006وزارة التعليم األمريكية . ب
  
  
 



  لرابعالمنهج الواعد ا
طرح أنشطة للشباب في أماكن صديقة للشباب في إطار المباني العامة 

  القائمة بالفعل
  

أنشأت الكثير من المدارس والمنظمات العاملة في المجتمع في كافة أنحاء العالم برامج تهدف إلى إعـداد وتـوفير   
وتقوم . برامج األنشطة بعد المدرسة أماكن صديقة للشباب، ويشار إليها أيضاً باسم برامج الوقت خارج المدرسة أو

هذه البرامج بتوفير أماكن آمنة تسمح للشباب بقضاء وقت ممتع في القيام بأنشطة منتجة تحت اإلشـراف السـليم   
مع العلم بأن برامج الوقت . 1وتطوير قدراتهم األكاديمية وإنشاء عالقات إيجابية مع كل عناصر الراشدين وأقرانهم

أو خفـض  / وتختلف ومع ذلك يجمعها نفس الهدف األساسي أال وهـو وقايـة الشـباب و    خارج المدرسة تتنوع
كما تضم أهداف هـذه البـرامج   . احتماالت انخراط الشباب في السلوكيات المنطوية على مخاطر أو غير المثمرة

أو الحصـول علـى   األخرى إعادة دمج المشاركين في عملية التعلم وتوفير المعونة الالزمة لهم الستكمال التعليم 
وظيفة، وربطهم بالمجتمعات المحيطة بهم وتعزيز وتطوير األسر والمجتمعات، وتشجيع القيادات الشابة باإلضافة 

وتأخذ برامج الوقت خارج المدرسة أشكاالً متعـددة إال  . إلى توفير المعونة للمشاركين الكتساب المهارات الحياتية
برامج التي تجمع بين األنشطة األكاديمية والثقافية والترفيهية بحيث تهـدف  أن أكثرها فعالية في العادة هي تلك ال

وتضم الجهات الراعية لهذه البرامج كالً مـن المـدارس والمنظمـات    . إلى تعليم وإشراك الشباب في نفس الوقت
. عات المتطوعةالعاملة في المجتمع والمنظمات الدينية والمنظمات التي تخدم الشباب والحكومات المحلية والمجمو

وعلى الرغم من اختالف وتنوع حجم تكلفة هذه النوعية من البرامج فإن من عوامل خفض التكلفة استخدام البنيـة  
  .األساسية والمرافق المتاحة بالفعل مثل المدارس

  
  كيف يمكن لألماكن الصديقة للشباب أن تخفض من سلوك الشباب المنطوي على الخطر؟

المدرسة على إضافة الوقت المثمر المنتج إلى يوم الشاب؛ وذلـك مـن خـالل إتاحـة      تعمل برامج الوقت خارج
الفرصة للشاب أو الشابة لتعلم المهارات الجديدة إلى جانب خفض فرص انخراطه أو انخراطها فـي السـلوكيات   

شطاً أو في ظـل  أو السلوكيات المنطوية على مخاطر التي كان من الممكن أن يتعرض لها إذا لم يكن ن/ السلبية و
هي محاولة محاكاة أو تحسين البيئة في المدرسة وذلك : وتعتمد هذه البرامج على فكرتين، األولى. غياب اإلشراف

ومن المعـروف  . من خالل توفير أنشطة منظمة تعمل تحت قيادة عناصر من الراشدين المستعدين لتوفير الرعاية
لراشدين تساعد على خفض كافة أنواع السلوكيات المنطويـة علـى   أن هذه النوعية من البيئة والدعم الوارد من ا

مخاطر التي ينخرط فيها الشباب، وهذا يتراوح بين رفع مستوى احتماالت االستمرار في المدرسـة وممارسـات   
هذا باإلضافة إلى أنها ترفع من الصورة الذاتية اإليجابيـة واحتـرام   . الجنس اآلمن إلى جعل السلوكيات أقل عنفاً

وهذا . لذات وتشجع على التنمية االجتماعية اإليجابية باإلضافة إلى تحسين مهارات التعامل الشخصية بين الشبابا
توصلت البحـوث  : والثانية. 2كله من شأنه خفض احتماالت انخراط الشباب في السلوكيات المنطوية على مخاطر

وكيات المنطوية على مخاطر التـي ينخـرط فيهـا    التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية إلى أن معظم السل



. الشباب تحدث في الوقت الذي يعقب انتهاء اليوم الدراسي في العادة بين الساعة الثالثة والخامسـة بعـد الظهـر   
وعندما يجد الشاب نفسه محاطًا بأنشطة منظمة ومهيكلة تحت اإلشراف المناسب فإن هذا يقلل من الوقت المتـوفر  

وباإلضافة إلى هذه المزايا ينصب اهتمام . ن من االنخراط في األنشطة التي تضر به أو باآلخرينله حتى ال يتمك
الكثير من البرامج على تشجيع نوعيات معينة من السلوك اإليجابي مثل األنشطة األكاديمية والـدعم فـي القيـام    

على الدرجات الدراسية واالنتظام فـي   ويجوز أن تأتى هذه البرامج بآثار هامة. بالواجبات المنزلية وحل المشاكل
  .المدرسة أكثر من البرامج التي تركز على الرياضة مثالً

  
  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

أوضحت البحوث أن الشباب غير الخاضع لإلشراف خالل الوقت الذي يعقب انتهاء اليوم الدراسي يكـون أكثـر   
مخدرات وتدخين السجائر واالنخراط في السـلوكيات اإلجراميـة   عرضة لتناول المشروبات الكحولية وتعاطي ال
وفى هذه الحالة ينخفض األداء الدراسي لهذه الفئة بل ويكون أكثر . وغيرها من السلوكيات المنطوية على مخاطر

عرضة للتسرب من المدرسة عن الشباب المشارك في برامج الوقت بعد المدرسة التي تـوفر األنشـطة المثمـرة    
وعلى الرغم من قلة عدد التقييمـات الحازمـة التـي    . 3ة التي تعمل تحت إشراف الراشدين مسئولي الرعايةالبناء

أجريت على أثر برامج الوقت بعد المدرسة حتى تاريخنا هذا خاصة في الدول النامية فإن الدالئل المتوفرة توضح 
. خاطر بين الشباب وزيادة قابليتهم للتوظيفالنجاح الذي حققته هذه البرامج في خفض السلوكيات المنطوية على م

أبريندو إسباسوس الذي يجمع بين األنشطة األكاديمية والرياضية / ونجد أن برنامج المدارس المفتوحة في البرازيل
والثقافية والمتعلقة بالعمل للشباب بعد انتهاء اليوم الدراسي وخالل عطالت نهاية األسبوع قد تمكن مـن تحقيـق   

وبالمثل تمكن من خفض معدالت العنف الجنسـي واالنتحـار   % 60توى العنف في المجتمع بنسبة خفض في مس
. 4وتعاطي المخدرات أو المسكرات والسرقة والسرقة المسلحة في والية بيرنامبوكو التي شاركت فـي البرنـامج  

مراكـز بابـل   (في مقدونيا ونجد أن قضاء الوقت في األماكن المتوفرة في المجتمع والمعدَّة بحيث تناسب الشباب 
التي توفر أنشطة تعليمية غير رسمية بما في ذك التدريب على المهارات الحياتية قد أسهمت في خفـض  ) للشباب

سلوكيات العنف بين الشباب وهذا أدى إلى تأهيلهم وزيادة قابليتهم للعمل لهم أكثر من الشباب الذي شارك بدرجـة  
كمـا  . 4برامج عالوة على أن المشاركين أصبحوا مواطنين أكثر فعالية ونشاطًاأقل أو لم يشارك بالمرة في هذه ال

وهو من أطول البرامج التي تتصـدى للوقـت    نوادي األوالد والبناتنرى في الواليات المتحدة األمريكية برنامج 
والوقاية مـن تعـاطي   عقب انتهاء اليوم الدراسي في الدولة ويوفر المعونة في النواحي األكاديمية والدعم الثقافي 

المخدرات وشرب الكحول والتدريب على المهارات الحياتية والتدريب الشخصي وحث مشاركة اآلباء واألمهـات  
وقد أسفرت التقييمات عن أن هذا البرنامج نجح في خفـض السـلوكيات   . والمجتمع إلى جانب الرياضة والترفيه

مهني كما أنه أدى إلى تحسن المواقف نحو المدرسة بين الشباب المنحرفة ورفع مستوى النتائج الدراسية والتطلع ال
بمدينة نيويورك الذي يتكون من مراكز المجتمـع الكائنـة بمبـاني     بيكونزوأما برنامج . 6المشارك في البرنامج

 المدارس الحكومية فهو يوفر األنشطة الترفيهية وتعليم الراشدين وخدمات رعاية األطفال المجانية عقـب انتهـاء  
اليوم الدراسي وتطوير القيادات ومجموعات دعم الوالدين واالستشارات والخدمات االجتماعيـة باإلضـافة إلـى    

وقد أوضح التقييم الذي ُأجري على البرنامج أن الشباب المشاركين في أمـاكن عمـل   . تحسين المستوى التعليمي



عرضة للتوقف عن حضور الحصص الدراسـية   بيكونز الذي يوفر أنشطة لتنمية الشباب مرتفعة الجودة كانوا أقل
أو / وضرب اآلخرين وإلحاق الضرر بهم وإتالف ممتلكات اآلخرين عمداً وسرقة النقود أو ممتلكات اآلخـرين و 

وبرنامج بست الذي يعمل في مدينة لوس أنجلوس هو من نوعيـة البـرامج عقـب اليـوم     . 7الدخول في معارك
برامج الدعم التعليمي واألنشطة الترفيهية في األساس إلى الطلبة من األقليـات  الدراسي، وهو يوفر البيئة اآلمنة و

والشباب الذي ينتمي إلى األسر منخفضة الدخل، وقد أوضح التقييم الذي أجري عليه أن مجموعة من طلبة برنامج 
بداية السـنة  بست في لوس أنجلوس كانت الدرجات التي يحصلون عليها أقل من زمالئهم في مجموعة الضبط في 

  ).راجع الشكل(الدراسية الثالثة، ولكن عند انتهاء السنة الثامنة ارتفعت درجاتهم إلى أعلى من درجات زمالئهم 
  

  نتائج اختبارات المشاركين في برنامج بست بمدينة لوس أنجلوس 
  وغير المشاركين أثناء السنة الدراسية الثالثة والثامنة

ل  ا قب ائج م وس، نت وس أنجل نتائج أفضل إنجاز بل
ار: الفصل الثالث 1995-1994 االختب
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األفضل بلوس أنجلوس   المقارنة
  .2003لسياسات الشباب  المنتدى األمريكي: المصدر

  
وينبغي أثناء تصميم هذه البرامج مراعاة أثر الشباب المعرض للخطر العكسي المحتمـل علـى سـلوك بعضـهم     

 مراكز التعلم المجتمعية في القـرن الحـادي والعشـرين   وكان هذا أحد الدروس التي استفاد منها برنامج . البعض
طفل وشاب ينتمي أكثـرهم   1000من المشاركين وصل إلى أكثر من بالواليات المتحدة األمريكية الذي ضم عدًدا 

وحسب تقييم البرنامج اتضـح ارتفـاع معـدالت    . لمستويات الدخول المنخفضة وارتفاع مستوى التعرض للخطر
السلوك المنطوي على الخطر بين الشباب المشارك في البرنامج والرفت أياًما من المدرسة والتعرض لإلجـراءات  

كما أوضح التقييم أن هذه النتائج السلبية جاءت نتيجة ألن البرنامج ضم فئة الشباب . عن غير المشاركين التأديبية
المعرض للخطر فقط ومن هنا إذا أتيحت فرصة االنضمام إلى البرامج أمام كافة الشباب فمن المستحيل أن يحصر 

كما أن هناك عامالً آخر ساهم . التعريفوالتصرف على أساس هذا " المنحرف"الشباب المشارك نفسه في تعريف 
في فشل البرنامج أال وهو عدم توفير الكم الكافي من األنشطة المنظمة التي تمنح فرصة تعلم المهارات والتفاعـل  

كما كان البرنامج يفتقـر إلـى   . مع الراشدين في إطار بيئة إيجابية بدالً من مجرد توفير مساحة يلتقي فيها الشباب
املين المدرب بالشكل المالئم القادر على أداء دور الموجه الشخصي والمؤهل لمتابعة المشاركين في فريق من الع



ومن هذا يتضح كيف أن توفر اإلشراف الفعال من الراشدين لرصد السلوك والتوجيه الشخصـي أمـر   . 8البرنامج
  .أساسي لنجاح البرامج

  
  عوامل النجاح: المضي قُُدماً

  المناسبات خاصةً عمليات التعيين اب في تصميم وتنظيم وتنفيذإشراك الشبالعمل على.  
  الراشدين تحت إشرافعلى أن تكون دائماً  منظمة ومهيكلةمرحة ولكنها  أنشطةتوفير.  
  ويتمتعون بااللتزام واإلخالص وفـى نفـس    العاملين بالتدريس المؤهلين تأهيالً مرتفعاًتعيين فريق من

المعرض للخطر وقادرين على استخدام أساليب التدريس التفاعلية التـي   الوقت مدربين للعمل مع الشباب
  .تسمح بمشاركة الشباب بالتوجيه وغيرها من أساليب التدريس المناسبة

  المنظمات العاملة في المجتمع وهيئات قضاء األحداث وجهـات إنفـاذ القـانون    الدخول في شراكة مع
  .ت وتبادل المعلوماتوذلك للقيام بإحالة الحاال ومجموعات الشباب

 في أنشطة البرنامج بهدف تعزيز وضع األسرة وحياة المجتمـع الـذي    إشراك أعضاء األسرة والمجتمع
  .يمكن بدوره أن يؤدى إلى تحسين النتائج التي تعود على الشباب المعرض للخطر

 نسـيق المـنهج   والعمل على ت تكوين شراكة قوية مع هيئة التدريس وفريق العاملين بالمدارس القريبة
  .الخاص ببرنامج النشاط بعد المدرسي مع المنهج المدرس أثناء اليوم الدراسي

  بحيث ال يقتصـر   فتح باب االنضمام للبرنامج أمام كافة الشبابلتجنب تأثير الزمالء المنحرفين الضار
ن تمنح نفسها فقط على الشباب المعرض للخطر حيث إن المجموعة التي ال تضم إال هذه الفئة تميل إلى أ

  .تعريف االنحراف بشكل شامل واالستمرار في التصرف حسب هذا التعريف
  تفادى ضم صغار األطفال في نفس المجموعة أو الفصل الدراسي مـع الشـباب األكبـر سـناً     محاولة

  .حتى ال يكونوا أكثر عرضة لالنخراط في السلوكيات المنطوية على مخاطر المعرضين للخطر
 مجال اهتمام البرامج التي تستهدف األطفال األكبر سناً ومنهجيتها مختلف عـن  ون الحرص على أن يك

 .البرامج التي تستهدف األطفال األصغر سناً

  
  :الهوامش

، المنتدى "مساعدة الشباب في النجاح من خالل برامج الوقت خارج المدرسة: "2006المنتدى األمريكي لسياسات الشباب  .1
  .واشنطن العاصمة الفيدراليةاألمريكي لسياسات الشباب، 

  .2006المنتدى األمريكي لسياسات الشباب  .2
  .2006المنتدى األمريكي لسياسات الشباب  .3
، تقرير لم ينشر، "سياسات الشباب المعرض للخطر في أمريكا الالتينية والكاريبي: وعد الشباب. "أ 2007البنك الدولي  .4

  .البنك الدولي، واشنطن العاصمة الفيدرالية
البنك الدولي، واشـنطن العاصـمة   . تقرير انتهاء التنفيذ، مشروع األطفال والشباب في مقدونيا. ب 2007ك الدولي البن .5

  .الفيدرالية
عاماً من األبحـاث عـن نـوادي     20خالصة : أبعد من الجنة اآلمنة: "2005أربرتون، آي، جي شيلدون، سي هريرا  .6

  .دلفيا، فيالدلفيا، المرافق العامة والخاصة، فيال"األوالد والبنات



برنامج من برامج الوقت خارج المدرسـة،   13العثور على ثروة في إطار : "2003المنتدى األمريكي لسياسات الشباب  .7
  .، المنتدى األمريكي لسياسات الشباب، واشنطن العاصمة الفيدرالية"خالصة وافية حول البرامج والممارسات التعليمية

تأثير الزمالء المنحرفين على التدخالت وسياسات الدولـة  : "2006ي إي النسفورد دودج، كي آي، تي جي ديشيون، ج .8
  .متشيجانجمعية بحوث تنمية الطفل، آن أربور، ). 1(10 تقرير السياسات االجتماعية، "للشباب

  
 أهم اعتبارات التنفيذ

 .صورة ذاتية أقوى •  النتائج المتوقعة

 .زيادة احترام النفس •

 .إليجابيةالتنمية االجتماعية ا •

 .تحسن العالقات الشخصية المتبادلة •

 .زيادة مشاركة األسر والمجتمعات في عملية تعليم الشباب المعرض للخطر •

  .سلوك أقل خطراً •
 .ارتفاع مستوى االنخراط في التعلم •  اآلثار الثانوية

 .زيادة معدالت الحضور في المدارس •

 .تحسن الدرجات األكاديمية •

  .تحسن السلوك الطالبي •
  .ساب أو تحسن مستوى المهاراتاكت •

المدارس والمنظمات العاملة في المجتمع والمنظمات المهتمة بالدين والمنظمات   الهيئة أو القطاع المسئول
  .التي تخدم الشباب والحكومات المحلية أو الجماعات التطوعية

المجموعة المعرضة للخطر
  المستهدفة

  . 3و  2و  1األنواع 

  .18 -12  مستهدفةالمجموعة السنية ال
أمثلة لعناصر التكلفة لكل

  مستفيد
يوم باسـتثناء تكلفـة   /دوالًرا لكل شاب 32و  10تتراوح بين : الواليات المتحدة

  .أ)2005(المكان 
الدخول في الشراكات والتنسيق مع هيئة التدريس وفريق العاملين بالمـدارس    •  الظروف المبدئية الضرورية

  .المحلية
اكات مع المنظمات العاملة في المجتمـع وهيئـات قضـاء    الدخول في الشر  •

 ).التطوع(األحداث وجهات إنفاذ القانون ومجموعات الشباب 

  .فريق من العاملين المؤهل تأهيالً متميزاً  •
أمثلة محددة ومستوى الفعالية

  )دالئل قوية ودالئل ناشئة(
 دليل قوي - نوادي األوالد والبنات: الواليات المتحدة  •

 )http://www.bgca.org(

 دليل قوي -برنامج بيكونز): مدينة نيويورك(الواليات المتحدة   •
(http://www.nyc.gov/html/dycd/html/services-afterschool-



beacon.html)  

طلبة متعلمون بشكل أفضل (بمدينة لوس أنجلوس " بست: "الواليات المتحدة  •
  (http://www.lasbest.org)دليل قوي  -) من أجل الغد

 .دليل ناشئ -  المدارس المفتوحة/أبريندو إسباسوس: البرازيل  •

  .دليل ناشئ -مراكز بابل للشباب : مقدونيا  •
األمور التي يجب مراعاتها

ر تطبيق المشروع لتكرا
  ولالستدامة

يستدعى منع التأثير المحتمل الناتج عن السلوكيات المنطوية على مخاطر بين 
الشباب المعرض للخطر فتح إمكانية االنضمام للبرنامج أمام الشباب من جميع 

  .األنواع والخلفيات واالحتياجات
  .2005المرافق العامة والخاصة . أ: المصدر

 



  لخامسالمنهج الواعد ا
االستثمار في برامج خدمات الشباب أو فرص التدريب الداخلي في القطاع 

  العام
  

فترة "ويجوز تعريف خدمات الشباب على أنها . ينظر مبدأ خدمات الشباب إلى الشباب على أنهم أصول أو موارد
وطني أو العالمي فـي  منظمة من المشاركة الجوهرية يسهم فيها الشباب بجهود على مستوى المجتمع المحلى أو ال

كما أنها تعكس المعايير التي توفر في إطارها . 1"نظير مقابل مادي ضئيل أو بدون مقابل مادي يصرف للمشاركين
الخدمات العامة للشباب وذلك من خالل استبدالها بتوفير الفرصة للشباب لكي يلعـب دوراً فـي تنميـة المجتمـع     

لمهارات الجديدة ومع زيادة قابلية التوظيف والمساهمة بشـكل عـام فـي    والتنمية القومية وفى نفس الوقت يتعلم ا
  .التنمية الشخصية

  
وتستدعى الخدمات الرسمية في العادة قيـام  . يجوز أن تأتى برامج خدمات الشباب في شكل رسمي أو غير رسمي

المحلـى أو الـوطني أو   أحد الشباب بالتطوع بالوقت والمجهود لدى إحدى المنظمات المشاركة في تنمية المجتمع 
أما عن الخدمات غير الرسمية فهي تتعامل مع نفس نوعية المشاركة التطوعية من جانب الشباب لقضية . 2العالمي

هامة وهي في المعتاد نتيجة ألخالقيات خدمة اآلخرين التي نقلت إلى الشباب عبر األسر والمـدارس ومنظمـات   
نواع الرسمية من الخدمات يديرها غالباً الحكومـات وأصـحاب األعمـال    واأل. المجتمع المدنية أو الثقافة الشعبية

وقد توصلت البحوث إلى أن هـذه  . والمنظمات التي ال تعمل بهدف الربح وغيرها من جماعات المجتمع المدني 
ـ  . 3األشكال األكثر تنظيماً من الخدمات تأتى بأفضل الفوائد بالنسبة لكلٍّ من المشارك والمجتمـع  ض تتضـمن بع

األمثلة لخدمات الشباب توفير خدمات الصحة األساسية في العيادات الصحية العامة وتشييد المنازل ومحو األميـة  
وتتمثل السمات األساسية لبرامج خدمات الشباب الناجحة في . وحماية البيئة وبناء البنية األساسية على نطاق ضيق

  .دامة من كل شاباألنشطة المنظمة والمستمرة والحصول على مشاركة مست
  

  كيف يمكن لبرامج خدمات الشباب أن تخفض من سلوكيات الشباب المنطوي على الخطر؟
  

يجوز أن تؤدى المشاركة في برامج خدمات الشباب إلى خفض السلوكيات المنطوية على مخاطر بين الشباب مـن  
العملية والقابلة للتسويق والنقل وهـذا  تزود البرامج الشباب بالمهارات والمعارف : أوالً. خالل أربعة سبل أساسية

يزيد من قابلية الشباب للتوظيف وتسهيل انتقالهم والدخول إلى سوق العمل أو الحصول على مزيد من التدريب أو 
تؤدي األنشطة البناءة والمنظمة والخاضعة لإلشراف إلى إعادة دمج الشباب المعرض للخطر : ثانياً. التعليم العالي

وفى نفس الوقت تقلل من شعورهم بالعزلة االجتماعية وهذا من شأنه أن يجعلهـم أقـل عرضـة    في المجتمعات 
وقد أوضحت األبحاث أن الشباب الذي يقوم بالعمـل التطـوعي   . لالنخراط في السلوكيات المنطوية على مخاطر

فة أو التسرب لتعاطي المخدرات وشرب الخمور واالنخراط في السلوكيات المنحر %50يكون أقل عرضة بنسبة 



يزيد احترام الشباب لذاته من خالل القيام بالمساهمة اإليجابية للمجتمع أو البلد كما يزيد أيضاً : ثالثاً. 4من المدرسة
من الثقة بالنفس والشعور بالتمكين، ويؤدي بالتالي إلى تقليل فرص انخراط هؤالء المتطـوعين فـي السـلوكيات    

م الشباب من خالل المشاركة في خدمات الشباب الثقة باآلخرين وإيجـاد سـبل   يتعل: رابعاً. المنطوية على مخاطر
تجاوز االختالفات والتوصل للتفاهم المتبادل وهذا كله يرفع من مستوى رأسمال الشـباب االجتمـاعي وتأصـيل    

امل حمايـة  كما يخلق أيضاً مجتمعات تتميز باالستقرار واالنسجام، وهاتان السمتان من أهم عو. شعوره بالمواطنة
  .5الشباب

  
 توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

بالواليات المتحدة األمريكية التدريب المهني والبناء األكاديمي والخدمات االجتماعيـة   جوب كوربسيوفر برنامج 
وقـد أبـدى   . وغالبية المستفيدين من المتسربين مـن التعلـيم الثـانوي    24إلى  16للشباب في الفئة العمرية من 

مشاركون في هذا البرنامج تحسناً قابالً للقياس في المهارات اليومية من حيث معرفة القراءة والكتابة والحسـاب  ال
كمـا أصـبح   . عـن غيـر المشـاركين   ) جيد(كما ثبت ارتفاع عدد الحاصلين على شهادات تطوير التعليم العام 

العناصر الشابة من المشاركين بنسـبة   المشاركون أقل عرضة للتورط في الجرائم حيث قلت معدالت القبض على
 7في حين يسهم الشباب المشارك في برنـامج أمريكـوربس  . 6عن الشباب من غير المشاركين في البرنامج 16%

في مجاالت مثل التعليم والسـالمة العامـة   ) ساعة في العام 1700(بالتفرغ كامل الوقت لمدة عام وتقديم خدمات 
دوالر  4700ي مقابل الحصول على جائزة التعليم من أمريكوربس التي تصل إلـى  والخدمات اإلنسانية والبيئة ف

أوضـحت  . التي يمكن االستفادة منها في الحصول على التعليم العالي أو التدريب المهني أو تسديد قروض الطلبة
تماالت أعلـى  عاماً على البرنامج أن المشاركين المعرضين للخطر كان لديهم اح 15دراسة طولية استمرت لمدة 

والعمل لساعات أطول وكانوا أقل عرضة للقبض عليهم باإلضـافة  ) بعد التخرج من البرنامج(للعمل مقابل راتب 
إلى حصولهم على قدر أكبر من مهارات العمل األساسية وأكثر مشاركة في الحياة المدنية، كما كانوا أكثر ارتباطاً 

. 8)راجـع الشـكل  (الخدمات العامة من أقرانهم في مجموعة الضبط بالمجتمع وأكثر ميالً الختيار عمل في مجال 
الذي يجمع بين التدريب في المنزل على المهارات الوظيفية والحياتية  خدمات الشباب الوطنية في جامايكاوبرنامج 

مـن   %60وبين توفير فرص التدريب الداخلي لخريجي المدارس الثانوية المتعطلين نجح أيضـاً فـي مسـاعدة    
فقـط مـن عناصـر     %34شاركين في البرنامج إما للعثور على وظيفة دائمة أو استكمال التعليم مقارنةً بنسبة الم

إسـتراتيجية  " (تعلم الخـدمات "كما توحي األبحاث المبدئية في األرجنتين أن إدراج . 9الشباب في مجموعة الضبط
فـي منـاهج   ) أمل بهدف إثراء التجربة التعليميةللتدريس والتعلم تقوم على تكامل خدمات المجتمع مع التعليم والت

  .10المدارس االبتدائية والثانوية قد يخفض من معدالت الرسوب والتسرب من المدرسة
  



  أثر برنامج أمريكوربس على مهارات العمل األساسية للمشاركين
  مھارات العمل األساسية، خط األساس لما بعد البرنامج

 للمجتمع المدني الفيلق الوطني  الوالية والوطن
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  ال تاثير للمشاركة   تاثير إيجابي للمشاركة 

  0.01<، ذي داللة إحصائية عند ح0.46=حجم التأثير  0.05<، ذي داللة إحصائية عند ح0.15=حجم التأثير

  .2007جاسترزاب وآخرون : المصدر
  

  ، خط األساس لما بعد البرنامجاالرتباط بالمجتمع

 الوطني للمجتمع المدني الفيلق  الوالية والوطن

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

بعد البرنامجخط األساس

ة
ياري
مع
ة

تيج
ن

عالج مقارنة
  

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

بعد البرنامجخط األساس

ة
اري
معي

ة 
تيج
ن

عالج مقارنة
  

  تاثير إيجابي للمشاركة   تاثير إيجابي للمشاركة 
  0.01<، ذي داللة إحصائية عند ح0.39=حجم التأثير  0.01<، ذي داللة إحصائية عند ح0.51=حجم التأثير

  .2007جاسترزاب وآخرون : المصدر
  

يات المتحدة إلـى أثـره اإليجـابي وداللتـه     في الوال جوب كوربستوصلت التقييمات التي أجريت على برنامج 
وذلك بعد ثالثة أعوام من التخـرج مـن   ) متوسط المكسب %12(اإلحصائية على مستوى دخول المشاركين فيه 

فقد صمم بهدف معاونة الشباب على اكتساب خبرات حقيقية  خدمات الشباب في كنداأما بالنسبة لبرنامج . البرنامج
المهارات القابلة للنقل والمتعلقة بالعمل وتطوير صفات مثل احتـرام الـذات والقيـادة    في العمل وتعلم أو تحسين 

والمشاركة في المجتمعات، ومع ذلك اتضح عدم وجود أية آثار لها داللة إحصائية على مستوى دخل المشـاركين  
ومع ذلـك  . اعية السنويةالسنوي أو الرواتب األسبوعية أو عدد ساعات العمل في األسبوع أو مزايا اإلعانة االجتم

اعتبر المشاركون البرنامج مفيداً في مجال التطوير الشخصي بما في ذلك زيادة مستوى الثقة بالنفس ومعرفة كيفية 
كما حدثت زيادة ذات داللة إحصائية في قيمة الوقت الذي يقضيه المشاركون فـي المدرسـة   . العثور على وظيفة

  .11والتدريب بعد انتهاء البرنامج
  



  عوامل النجاح: المضي قُُدماً
   الحرص على استمرار البرنامج للمدة الالزمة وتصميم وهيكلة أنشطة البرنامج بحيث تؤثر على حيـاة

من خالل ( وعلى المجتمعات التي يعملون بها) من خالل تعليمهم مهارات مفيدة وسهلة التسويق( الشباب
  ).تمعالحرص على أن تلبي األنشطة أولويات احتياجات المج

 بمجرد تخرج المشارك من البرنامج تدريس المهارات المطلوبة.  
  اتفاق برامج خدمات الشباب مع أهداف التنمية العامة سواء علـى المسـتوى الـوطني أو    التأكد من

  .المجتمعي
 بعد تخرجهم مـن البرنـامج    تحديد فرص التعليم والتدريب أو التوظيف المستقبلية المتاحة للمشاركين

  .من تحقيق هذه الفرصوالتأكد 
 تهدف إلى ضمان  إنشاء شراكات بين المنظمات بعضها البعض وشراكات بين القطاعين العام والخاص

  .تنفيذ البرامج بالفعالية المطلوبة وتحقيق االستمرارية
 لها واحتماالت التوسع ومـدى   اختيار المواقع التي تنشأ فيها برامج خدمات الشباب حسب أكبر احتياج

  .د المجتمع للمشاركةاستعدا
 مثل التأمين الصحي والخدمات االجتماعية بهدف تشجيع جميع الشباب على المشاركة توفير الحوافز. 

  
 

  :الهوامش
جامعة . مركز التنمية االجتماعية 12-01ورقة عمل " استخدام خدمات الشباب كسياسة قوية: "2001. شيرادن، أم .1

  .واشنطن، سانت لويس، ميزوري
  .2001شيرادن  .2
  .أرمونك، نيويورك، أم إي، شارب ما هو أثرها؟: الخدمات المدنية: 2003. بيرى، جي .3
، اإلبداع في مجال المشـاركة المدنيـة، واشـنطن    "الخدمات كإستراتيجية لألطفال والشباب: "2004. أليسي، بي .4

  .العاصمة الفيدرالية
  .2004أليسي،  .5
دليل حديث صادر عن التقييمات : برامج سوق العمل النشطة آثار: "2004بيتشرمان، جي، كي، أوليفاس، أيه دار،  .6

  .، البنك الدولي، واشنطن، العاصمة الفيدرالية"مع التركيز على الدول النامية واالنتقالية
أمريكـوربس للواليـة والوطنيـة، وأمريكـوربس فيسـتا،      : أمريكوربس هي عبارة عن شبكة تضم ثالثة برامج .7

  .مجتمع المدنيوأمريكوربس والفيلق الوطني لل
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، النتـائج األوليـة الصـادرة فـي     "دراسة طولية عن الخدمات في أمريكوربس، النتائج األولية. الدولة والمجتمع
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الخدمات التطوعية المدنية للشباب في أمريكا الالتينية : "2004مركز التنمية االجتماعية / معهد الخدمة العالمية .10
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 أهم اعتبارات التنفيذ

 .قابلية أعلى للتوظيف •  النتائج المتوقعة

 .زيادة فرص العمل •

 .ر المهارات األعلىتطوي •

 .تحسن مستوى احترام الذات وزيادة حجم الثقة •

 .المزيد من االلتزام المدني •

 .المزيد من مشاركة المجتمع •

 .زيادة معدالت استكمال الدراسة •

  .تحسن مستوى األداء األكاديمي •
 .انخفاض السلوكيات العنيفة بين الشباب •  اآلثار الثانوية

  .أو االنضمام إلى التدريب/راسة وزيادة احتماالت العودة إلى الد •
الحكومات الوطنية أو حكومة الوالية أو الحكومات المحلية والمنظمـات غيـر     الهيئة أو القطاع المسئول

  .الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص
المجموعة المعرضة للخطر

  المستهدفة
  .3و  2و  1األنواع 

  
  .24-14  المجموعة السنية المستهدفة

أمثلة لعناصر التكلفة لكل
  مستفيد

  أ.دوالر لكل متطوع في السنة 9000-خدمات الشباب القومية: إسرائيل •
  ب.السنة/ دوالر في المتوسط لكل مشارك 10000-الواليات المتحدة األمريكية •
  .)تنخفض في الغالب التكلفة لكل مستفيد في الدول ذات الدخل المتوسط( •

 .الحصر المسبق للبرامج المتفقة مع الغايات التنموية الوطنية أو المجتمعية •  يةالظروف المبدئية الضرور

 .إنشاء شراكات مع المؤسسات كما يقتضيه تنفيذ البرنامج •

آليات لحصر والوصول إلى الشباب المنتظر أن يحقق أقصـى اسـتفادة مـن     •
  .المشاركة في البرنامج

أمثلة محددة ومستوى الفعالية
  )ل ناشئةدالئل قوية ودالئ(

 دليل قوي-جوب كوربس: الواليات المتحدة •

 )http://www.jobcorps.dol.gov.(
 .)http://www.americorps(دليل قوي -أمريكوربس: الواليات المتحدة •

 دليل قوي - خدمات الشباب بكندا: كندا •

)hrhc.gc.ca-http://youth.hrdc.(
  دليل ناشئ-برنامج خدمات الشباب الوطنية بجامايكا

 )http://www.nysjamaica.org(.  
الحرص على أن يكون البرنـامج متفقًـا مـع الغايـات التنمويـة الوطنيـة        •األمور التي يجب مراعاتها



لتكرار تطبيق المشروع 
 ولالستدامة

  

  .والمجتمعية
المهارات التي يقوم البرنامج بتطويرها في الشباب لها طلب في  التأكد من أن •

  .سوق العمل والمجتمع
  :المصادر

التقرير الربع سنوي عن قطاع العمل بغير غرض الـربح  ". الخدمات المدنية في إسرائيل: "2004تورا، أم، إن فليزتشر، –بار . أ 
  ).ملحق) (4(33 والتطوعي

االسـتراتيجيات الواعـدة للشـباب    : فيلـق الشـباب  : "1997ماسـكر، إل أورر،  . ت جيبلومكويس. جاسترزاب، جي، جي. ب
  .أبت أسوسياتس، كمبريدج، أم آي. شباط/فبراير 98-1رقم  دراسات حول تطوير قوى العمل وضمان الدخل". ومجتمعاتهم

 



  المنهج الواعد السادس

يه إنشاء برامج يتولى فيها الراشدون من المستعدين للرعاية التوج
  الشخصي للشباب المعرض للخطر 

  
تتكون برامج التوجيه الشخصي من تعيين أحد الراشدين المستعدين للرعاية لتوفير الدعم والتوجيه ألحد 

وهي يمكن أن تأخذ شكل تدخالت منفصلة قائمة بذاتها . الشباب فيما يتعلق بحياة الشاب الشخصية واألكاديمية
ويجوز أن توفر البرامج التوجيه الفردي من شخص آلخر أو في . بابأو تتضمن في أحد برامج تنمية الش

كما أن هناك أيضاً النوع الذي يتولى فيه فرد واحد توجيه مجموعة من ) وهو النوع الشائع(إطار المجتمع 
الشباب وتوجيه الفريق حيث يتولى أكثر من شخص العمل مع نفس مجموعة الشباب والتوجيه الشخصي من 

إلنترنت والتوجيه الشخصي من النظراء حيث يقوم أحد المراهقين األكبر سناً بتوجيه األطفال خالل شبكة ا
والبرامج التي تعمل في الموقع حيث يجتمع الموجه والطفل أو الشاب في مكان محدد مثل المدرسة أو 

عات التجارية أو والموجهون في هذه الحالة من المتطوعين المعينين من المشرو. المستشفى أو مركز المجتمع
  .1المدارس أو غيرها من مجاالت المجتمع

  
أصحبت برامج التوجيه الشخصي من التدخالت شائعة االستخدام على نطاق واسع في مجال منع أو خفض 
السلوكيات المنطوية على مخاطر بين الشباب نظراً لبساطتها وانخفاض تكلفتها نسبياً والنتائج الواعدة المترتبة 

جاالت كثيرة من المخاطر بما في ذلك الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات والمسكرات والتسرب عليها في م
وعلى الرغم من اختالف األهداف التي تعمل بها برامج التوجيه الشخصي . من المدرسة في مراحل مبكرة

مستعدين للرعاية المختلفة فإنها جميعاً تعتمد على مفهوم العالقة المنظمة والمستمرة مع أحد الراشدين ال
ليصبح بمثابة أحد عوامل الحماية بالنسبة للشاب المعرض للخطر وهذا يجعله أقل عرضة لالنخراط في 

  .السلوك المنطوي على الخطر
  

ومع ذلك لدينا مؤشرات واضحة تدل على أنه بمجرد الربط بين أحد الراشدين وأحد الشباب المعرض للخطر 
الفعالة للتوجيه الشخصي في إرساء دعائم الثقة بين الموجه والشاب، وهذه ال يكفى بل يتمثل أساس العالقة 

مع مراعاة ضرورة الحرص على الحفاظ على قوة وإيجابية . العملية تستغرق في العادة سنة على األقل
العالقة التي تربط بين الراشد والشاب حيث إنه في غياب هذا العنصر يجوز أن يعود البرنامج بآثار مدمرة 

وعلى الرغم من أن برامج التوجيه الشخصي ). كأن يفقد الثقة في الراشدين على سبيل المثال(لى الشاب ع
أثبتت أنها تعود بمزايا اجتماعية وأكاديمية في حالة التنفيذ السليم خاصة بالنسبة للشباب األكثر عرضة للخطر 

عناصر الهامة في عالقة التوجيه الشخصي فإنه يجب إجراء المزيد من األبحاث حتى يمكن من خاللها تحديد ال
  .الناجحة واآلثار طويلة المدى للتوجيه على المشاركين

  



  كيف يمكن لبرامج التوجيه الشخصي أن تخفض من سلوك الشباب المنطوي على خطر؟
هين بحيث تتضمن اجتماعات منتظمة ودورية بين الموج - تُعتبر برامج التوجيه الشخصي المنفذة تنفيذاً سليماً 

أحد عوامل الوقاية  -والشباب في ظل وجود المتابعة المنتظمة لالجتماعات من قبل فريق العاملين بالبرنامج 
والحماية القوية للشباب المعرض للخطر، خاصةً بالنسبة للفئة األكثر حرماناً أو التي تعانى من قلة حجم 

همة األساسية التي يمكن أن تعطيها برامج التوجيه وتتمثل المسا. التأثير اإليجابي من قبل الراشدين في المنزل
بالنسبة لخفض السلوكيات المنطوية على مخاطر بين الشباب في الشعور باالرتباط الذي ينشأ مع الوقت بين 

وهذا الشعور باالرتباط بأحد الراشدين المستعدين للرعاية . الموجه الكبير والشاب الذي يحصل على التوجيه
وهذه النقطة لها أثر . الرغبة في أن يكون عند حسن ظن الشخص الكبير وأال يخيب ظنهيولد عند الشاب 

مزدوج يتمثل في خفض احتماالت انخراط الشباب في السلوكيات المنطوية على مخاطر وفى نفس الوقت 
 وهم -ومن شأن االحتكاك بالراشدين وقضاء الوقت معهم . تحسين إنجازات الشباب مثل التحصيل الدراسي

أن  -محل ثقة الشباب واحترامه خاصةً لعدم تورط هؤالء الراشدين في السلوكيات المنطوية على مخاطر 
وهذا يرجع . يقلل من احتماالت اختيار الشباب االنخراط في السلوكيات العنيفة أو ممارسة الجنس غير اآلمن

ى الشباب في تقليد سلوك الموجه إلى أن العالقة التي تنشأ من خالل التوجيه الشخصي تزيد من الرغبة لد
  .اإليجابي

  
  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

أو خفض السلوكيات المنطوية على مخاطر بين / أثبتت برامج التوجيه الشخصي نجاحها وفعالية التكلفة في منع و
ولذلك يجب . علمي الشباب، ومع ذلك فإن بعض ادعاءات النجاح المتحقق تتعدى الحدود التي يمكن توثيقها بشكل

أالّ ُينظر إلى برامج التوجيه الشخصي على أنها الطلقة السحرية التي تضمن تأسيس سلوكيات الشباب اإليجابيـة؛  
وذلك ألن نجاح تلك البرامج يعتمد إلى حد كبير على العالقة الوثيقة واالرتباط الذي ينشأ بين شخصـين، وهـذا   

  .أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى ينشأ يصعب توقعه باستخدام أية صيغ علمية كما
  

في الواليـات  ) األخوات الكبيرات/ األخوة الكبار ( بيج سيسترز/ بيج براذرز  وقد ُأجرى تقييم لألثر على برنامج
كانوا مقارنـة بمجموعـة   ) يطلق عليهم الصغار لالختصار(المتحدة أوضح أن اإلخوة الصغار واألخوات الصغار 

% 46اً مع موجهيهم الشخصيين أقل عرضة لبدء تعاطي المخدرات المحظورة بنسـبة  شهر 18الضبط بعد قضاء 
وللتغيب عن الحصص الدراسية % 52وأقل عرضة للتغيُّب عن المدرسة بنسبة % 27ولبدء شرب الخمور بنسبة 

ـ %37بنسبة  رب ، عالوة على شعورهم بالثقة في األداء الدراسي أكثر من أقرانهم في مجموعة الضبط، ويقل ض
وهناك لقاء بين األخ الصغير واألخت الصـغيرة وبـين   . اآلخرين بينهم بمعدل الثلث مع تحسن عالقاتهم باألسرة

شهراً، على أن يستمر االجتماع لمـدة   12أخيهم الكبير أو أختهم الكبيرة ثالث مرات في الشهر على مدار حوالي 
للتوجيـه   بـيج سيسـترز  / بيج بـراذرز   ر برنامجوقد أوضح التقييم الذي ُأجري على أث. 2حوالي أربع ساعات

أن نتائج البرنامج تمثلت في أن الصغار ) وهو يختلف عن البرامج التي تعمل في المجتمع( الشخصي في المدرسة
وحسب ما هو موضح في الشكل كانت نسـبة غيـاب   . أصبحوا أقل عرضة للغياب عن المدرسة مقارنةً بأقرانهم



ولكن بنهاية العام األول أشـارت  %. 9ونسبة غياب أقرانهم هي % 8ية البرنامج هي الصغار عن المدرسة في بدا
مـن  % 17من الصغار الذين لم يتغيبوا أبداً عن المدرسة قبل البرنامج إلى تغيـبهم مقارنـة بنسـبة    % 11نسبة 
لتغيُّب عـن  من أقرانهم في ا% 28من الصغار و % 20شهراً بدأ  15وعندما وصل عمر البرنامج إلى . األقران
في حين كان الصغار على ثقة أكثر من اآلخرين بقليـل مـن أنهـم سـيلتحقون بالدراسـة الجامعيـة       . المدرسة

  .3ويستكملونها
  

بيج سيسترز في الواليات المتحدة على بدء المشاركين /أثر برنامج التوجيه الشخصي في المدارس بيج براذرز
  شهراً 15في التغيُّب عن المدرسة على مدار 

0

5

10

15

20

25

30

ىخط األساس ةالمتابعة األول ة الثاني المتابع

سة
در
لم
ن ا
 ع
ب
غي
الت

ي 
 ف
بدأ
 ت
ي
الت

ة 
وي
مئ
 ال
بة
س
الن

الصغار األقران
  

  .2007هريرا وآخرين : المصدر
  

دولة في كافة أنحاء العالم  15في إسرائيل الذي يعاد تنفيذه حالياً في  مشروع التوجيه الشخصي بيراكأوضح تقييم 
انخفاض معدالت التسرب من التعليم بين الشباب المشارك في البرنامج وزيادة الحماس للتعلم بين نفس المجموعة 

واضح في القدرات المعرفية وتبنى مواقف أفضل تجاه المدرسة والواجبات المنزلية باإلضافة باإلضافة إلى ارتفاع 
وتتمثل أحد العوامل التي ساهمت في نجاح البرنامج في الحـوافز  . إلى زيادة االتجاه إلى القراءة في وقت الفراغ

أو الساعات الدراسية ونفقـات  /ومن المصروفات الدراسية % 50التي يقدمها إلى الموجهين التي تتكون من سداد 
  .4.)وذلك إما إلى مركز المجتمع أو المكان الذي يجرى فيه النشاط(السفر 

  

  عوامل النجاح: المضي قُُدماً
 للتأكد من أن صفات الشخص الراشد تناسب المهمة  فرز العناصر التي يمكن اختيار الموجهين من بينهم

توجيه الشخصي وذلك لضـمان سـالمة المشـاركين    الصعبة التي تستدعى تخصيص وقت طويل في ال
كما يجب التركيز أثناء القيام بعملية التوفيق بين الشاب والموجه علـى  . الشباب وحماية سمعة البرنامج

كما يجب الحرص علـى  . سلوك الموجه بدالً من سماته التي تشمل العمر أو العرق أو النوع االجتماعي
  .ي عملية اختيار الموجه المرتقبدعوة أسرة الشاب متلقي التوجيه ف



 الذي يضمن توصل الشباب والموجهين إلى اإللمام المشترك بدور كلٍّ منهم مما  توفير التوجيه والتدريب
يساعد الموجه على أن تكون النتائج التي يتوقعها من الشباب واقعية وتجاوز أية خالفات قد تطـرأ بـين   

  .الموجه والشاب الذي يقوم بتوجيهه
 على العالقة بين الموجه والشاب وذلك  على قيام فريق العاملين بالبرنامج بالمساندة واإلشراف الحرص

أي (للتأكد من عقد االجتماعات بين الطرفين بانتظام على مدى فترة زمنية طويلة وقيامهم بأنشطة منظمة 
  .عالقات إيجابية عالوة على إقامة) أن تنفذ األنشطة من خالل تحديد هدف معين وفترة زمنية محددة

 حيث أثبتت الدالئل أنـه كلمـا    التأكد من تواجد الموجه الشخصي في حياة الشاب بشكل ثابت ومتكرر
طالت فترة تواجد الشخصين مًعا كلما ارتفع مستوى أثر الموجه الشخصي اإليجابي على الشاب وعلـى  

ثة أشهر اآلثار الضـارة التـي   العكس اتضح من عمليات توفيق استمرت فيها عملية التوجيه أقل من ثال
  .عادت على الشاب مثل انعدام الثقة في الراشدين وقلة احترام السلطة وتدهور األداء الدراسي

 على تشجيع إقامة الثقة المتبادلـة   الحرص على أن يحترم الموجه الشخصي وجهات نظر الشباب عالوة
كما يجـب أن ينتبـه الموجـه    . بدور سلطويواالحترام المتبادل بين الطرفين بدالً من أن يقوم الموجه 

الشخصي إلى احتياج الشباب للمرح، عالوة على السعي للتعرف على أسر الشباب المنوط بـه تـدريبهم   
  .بدون الدخول في حياة األسرة بعمق أو التعلق الشديد بهم

 وجيه الشخصـي  كلما بدأت عملية الت. البدء في عملية التوجيه الشخصي في مرحلة مبكرة بقدر اإلمكان
 .في سن مبكرة كلما زاد أثرها على الشاب أو الشابة خاصة من ناحية السلوك االجتماعي

  
  :الهوامش

مكتـب بحـوث   " 2000-1995مدى فعالية برامج التوجيه الشخصي، عرض لألدبيات مـن  : "2001. فوستر، إل .1
  .كاليفورنيا، ساكرامنتو، كاليفورنيا

" بيج سيسـترز / دراسة حول أثر بيج براذرز: إحداث األثر: "2000ن ريش، جروسمان بالدوين، إ. تيمي، جي، جي .2
  .ا، فيالدلفياالمرافق العامة والخاصة، فيالدلفي

إحداث األثر : "2007هيريرا، سي، جي بالدوين جروسمان ، تي كاوه، إيه فيلدمان، جي ماك مكين وإل جوسوفوي،  .3
، المرافـق العامـة   "بيج سيسترز فـي المـدارس  / بيج براذرزأثر التوجيه الشخصي التابع لبرنامج : في المدارس

  .اوالخاصة، فيالدلفيا، فيالدلفي
، وحـدة  "مساهمة المشروع بالنسبة للمتـدرب والموجـه  : مشروع بيراك للتوجيه الشخصي: "2004هيرشيريك، أم  .4

  .البحوث والتقييم في كلية بيت بيل للتدريس والتعليم، إسرائيل
 
 
 
 
 
 
 

  
 التنفيذأهم اعتبارات



 .زيادة مستوى التحفيز للتعلم •  النتائج المتوقعة

 .تحسن السلوك تجاه المدرسة •

  .تحسن النظرة العامة نحو المستقبل •
 .تحسن األداء الدراسي •  اآلثار الثانوية

 .زيادة مستوى القابلية للتوظيف •

 .تحسن العالقات التي تربط الشاب مع األصدقاء والوالدين •

 .من المدرسةانخفاض معدالت التسرب  •

 .انخفاض مستوى اإلدمان على المخدرات وشرب الكحول •

 .انخفاض مستوى السلوك اإلجرامي والعنيف •

  .انخفاض مستوى السلوك غير االجتماعي •
  .المنظمات غير الحكومية والمدارس والحكومات المحلية والقطاع الخاص  الهيئة أو القطاع المسئول
المجموعة المعرضة للخطر

  المستهدفة
  .3و  2و  1األنواع 

  
  .18-8  المجموعة السنية المستهدفة

أمثلة لعناصر التكلفة لكل
  مستفيد

برنامج من برامج  52توصلت دراسة أجريت على : الواليات المتحدة األمريكية
التوجيه الشخصي أن متوسط تكلفة البرامج التي تعمل على أساس التوجيه مـن  

كل شاب وأن متوسط التكلفة السنوية دوالر في السنة ل 1000شخص ألخر هي 
  أ.دوالر في السنة 400للبرامج التي تعمل على أساس توجيه المجموعات هي 

  
توفير البنية األساسية المالئمة للبرنامج بما في ذلـك فريـق مـن العـاملين       •  الظروف المبدئية الضرورية

وجيـه  المدربين على فرز الموجهين المرتقبين وعرض جوانب البرنـامج والت 
 .وتوفير الدعم واإلشراف على كلٍّ من الموجهين والمتدربين

 .آليات االستهداف التي تعمل على حصر الشباب األكثر عرضة للخطر  •

  .برنامج للتعريف يعمل على حصر الموجهين المتطوعين المرتقبين  •
أمثلة محددة ومستوى الفعالية

  )دالئل قوية ودالئل ناشئة(
 دليل قوي -بيج سيسترز/ ج براذرزبي: الواليات المتحدة  •

)http://www.bbbs.org(  
دليـل   -مشروع بيراك للتوجيه الشخصي): وعلى المستوى الدولي(إسرائيل   •

  ).http://www.perach.org.il( ناشئ
األمور التي يجب مراعاتها

لتكرار تطبيق المشروع 
 ولالستدامة

  

مد النجاح بدرجة كبيرة على عوامل ال يمكن التكهن بها مثل التوافق بـين  يعت  •
الموجه الشخصي والشاب وأي ظروف غير متوقعة في حياة الموجه أو الشاب 

مثل نقل الموجه أو الشـاب إلـى   (التي يمكن أن تحول دون استمرار العالقة 
  ).مكان آخر



قت الذي تستغرقه عملية بناء يجوز أال تظهر فعالية البرنامج فوراً في ظل الو  •
  .الثقة في العالقة بين طرفي التوجيه

  .وعلى المستوى المحلى يجب تعديل البرامج بحيث تراعي احتياجات المجتمع  •
، المرافق العامة والخاصة، فيالدلفيا، "القضايا المعاصرة في التوجيه الشخصي: "1999 جي بالدوين جروسمان، محرر،. أ: المصدر
  .فيالدلفيا

 



 المنهج الواعد السابع

 للخطر المعرض الشباب توظيف تستهدف خدمات وفيرت
 

 أحـد  يعد الذي العمل سوق عن المتوافرة المعلومات نقص لمشكلة التصدي هو التوظيف خدمات من الغرض
 فـي  نفـذت  هي إن نوالراشد منها ليفيد أصال صممت التوظيف خدمات أن من الرغم وعلى. البطالة أسباب
 أو/و العمل سوق اقتحام على الشباب تساعد قد فإنها للشباب مخصصة وبمكونات صحيحة اقتصادية ظروف
 أكبـر  صعابا عادة يواجهون الشباب ألن خاصة بصفة مفيد وهذا. متعطلين فيها ظلوا التي الزمنية المدة تقليل
 معـرفتهم  ألن وإنمـا  دنىأ مهاراتهم أن لمجرد ال مناسبة أجورا تدفع وظائف على العثور في الراشدين من

 . أقل العمل بسوق

 

 واالستشـارات  التعيـين  فـي  والمساعدة الوظيفة عن البحث الشباب تستهدف التي التوظيف خدمات وتشمل
 والتوفيـق  الشـاغرة  الوظائف من بسجل االحتفاظ( العمل في الوساطة وخدمات) البطالة فترات أثناء خاصة(

 العمـل  سـوق  عـن  محدثة بيانات( الوظيفي االستعالم ونظام) حتملينالم والمتقدمين شاغرة وظيفة كل بين
 مكاتب في المقابالت إجراء في والمساعدة) الوظائف من طلب أكبر بها يوجد التي القطاعات عن ومعلومات
 .1العمالة وتبادل الوظائف ونوادي التوظيف

 

 عـن  والبـاحثين  المتاحـة  الوظائف نبي بالتوفيق وذلك ،"السمسار" بوظيفة األصل التوظيف في تقوم خدمات
 تشمل متكاملة حزمة ضمن كانت هي إن نجاحا أكثر تكون ولكنها منفردة تقدم أن يمكن الخدمات وهذه .2عمل
 الحصـول  في والمساعدة المهارات على والتدريب) الرسمي وغير الرسمي( والتعليم المهنة في التوجيه أيضا
 واالحتفـاظ  وظيفـة  على العثور الشباب على تيسر التي والنقل لفطال رعاية مثل االجتماعية الخدمات على
 أصـبحت  ولكـن  ،غيرهـا  دون وحـدها  العامة الوكاالت بمعرفة تقدم عادة التوظيف خدمات وكانت .3بها

 التوظيـف  خـدمات  تستهدف الشراكات هذه وفي. مألوفا أمرا مؤخرا والخاص العام القطاعين بين الشراكات
 الخاصـة  الوكـاالت  بينما البطالة من فترة منذ تعاني التي تلك أو المحرومة الفئات من ينالعاطل عادة العامة
 . نيالمكتبي والموظفين المهرة والعاملين المعينين العاملين على تركز

 

 خـدمات  بـرامج  إلـى  صـول وال على قادر للخطر المعرض الشباب أن من التأكد ضرورة هو شيء وأهم
 قليلة ريفية أو مهمشة مناطق في يعيشون للخطر المعرض الشباب أغلب ألن باصع هذا يكون وقد. التوظيف

 لبـرامج  يوجـه  الذي النقد ومن. كثر مركزيةاأل المواقع في تقدم البرامج معظم بينما المواصالت معدومة أو
 تأهال كثرأ عادة يكونون البرامج من يستفيدون الذين ألن إهدار في اإلمكانات إلى تؤدي أنها التوظيف خدمات
 مسـتهدفة  البـرامج  كافة تكون أن يتعين ثم ومن. توظيفهم يتم بأن اوعًد أكثر وبالتالي كبداية صالت وذوي

 الخسـائر  هـذه  مثـل  تقليل أجل من بالتوظيف صلة األشد التحديات يواجه الذي الشباب حرصبو بصرامة
 .4تكلفة بأقل منها المرجو الهدف وتحقيق للبرنامج الفعالية وضمان



 ؟المنطوي على الخطر الشباب سلوك من التوظيف خدمات تقلل كيف

 المتاحـة  الوظيفي التدريب وفرص الوظائف عن المتوفرة المعلومات تكون للخطر المعرضين للشباب بالنسبة
 وحياتهم ومدارسهم وأقرانهم هموذو يكون الذين ألولئك بالنسبة هي عما َأضيق عالقات شبكة مع أقل عادةً لهم

 العمـل  مجال في وياتس أنفي  التوظيف خدمات برامج تساعد ثم ومن. العمل سوق في اندماجاً أكثر يةاليوم
 المعـرض  الشباب بتزويدها التوظيف خدمات وبرامج. حظوة األكثر وأولئك للخطر المعرض الشباب بين ما

 من تحسن وأن للتوظيفقابليتهم  زيادة على تساعد إنما للعمل وإعدادهم العمل فرص عن بالمعلومات للخطر
 المعـرض  للشـباب  وبنـاء  ومنتجا منظما متنفسا التوظيف يتيح المقابل وفي. لوظائفهم المستقبلية التوقعات
 أنـواع  فـي  انخراطهم فرص من يقلل وبالتالي بذاتهم اعتدادهم ومن ألنفسهم تقديرهم من يرفع مما ،للخطر
 األمـر  ؛النهـار  أثناء أمامهم الفراغ أوقات من توظيفال يقلل ذلك من واألكثر. السلوكيات من خطيرة أخرى
 .منتجة وغير خطرة سلوكيات في انخراطهم احتمال من بالتالي يقلل الذي

 

  توفير قاعدة الدالئل:  البحث نتائج

 العمالـة  بـرامج  أنجـح  من واحدة تعتبر التوظيف خدمات أن أثبتت قد الدولية الدراسات أن من الرغم على
 هـذه  فعاليـة  مـدى  على األدلة ن، فإبدايةً التكاليف فاعلية تقدير حيث من اإلطالق على وقالس في النشطة
 اعتمـادا  تعتمد البرامج هذه أن التباين هذا سبب ولعل. ومتباينة قليلة الشباب حياة مستوى تحسين في البرامج
 إعـادة  برنـامج ل تقييم ففي .5وتنفيذها تصميمها جودة على تعتمد كما السائدة االقتصادية األوضاع على كبيرا
 أثـرا  أحـدث  البرنامج هذا أن لوحظ وظائف عن البحث في المساعدة يعرض الذي المتحدة المملكة في البدء
 مجموعـة  فـي  الذين أولئك عن% 6 بنسبة بينهم البطالة معدل انخفض الذين الذكور المشاركين على إيجابيا
 يهـدد  أنـه  هو البدء إعادة برنامج مكونات كبرأ ومن). نساءال على األجل طويلة آثار أية تسجل ولم( الضبط
 وهـو  ،البرنامج قواعد خرقوا هم إن عليها للحصول مؤهلين المشاركون يكون قد اجتماعية مزايا أية بسحب
 البرنامج في البقاء على الحافز لديهم يكون المشاركين ألن للتقييم اإليجابية النتائج عن مسئوال يكون قد عامل
 الـذين  الشباب فيستهدف العاطل للشباب الجديدة الصفقةب المعروف المتحدة المملكة برنامج أما .6له متثالواال

 منـذ  عمـل  عن الباحثين بإعانات ويطالبون البطالة من يعانون نوالذي سنة 24-18 بين ما أعمارهم تتراوح
ـ ودعم خيارات ويعقبها عمل عن البحث في األولية المساعدة بين ما يجمع والبرنامج. أكثر أو أشهر ستة  ةم
 كامـل  وتـدريبا  وتعليما الحكومة في مؤقتة وظائفكذلك يشمل و ألرباب األعمال، األجور دعم ذلك في بما

 تزيد وظيفة على للعثور مؤهلين أصبحوا الذين الشباب نسبة أن البرنامج لهذا األخير التقييم من وتبين. الوقت
 تكن ولم. البرنامج في المشتركين غير عن) للبرنامج الثالث المراحل من مرحلة كل في( األرجح على% 20

 عـن  البحث عنصر أن أيضا تبين وقد .7العينة في حجم لقصور نظرا وضوحا أكثر اتشاببال الخاصة النتائج
 يتضـمن  ال ألنه النشط العمل لسوق األخرى العناصر عنفاعلية في تقدير التكاليف  أكثر البرنامج في وظيفة
 .ادعم

 

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة دولأخرى من  دول في البرامج على أجريت التي الدراسات أثبتت كذلك
 فخيـار  .األجـور  مسـتويات  وعلى الشباب توظيف على متباين أثر لها كان البرامج هذه أن النامية الدولو



 استشـارية  خـدمات  يقدمالذي  نداك في العمل دخولو العمل تنمية برنامج في توظيفالمحرومين بشدة من ال
 أجـور  وعلـى  التوظيـف  علـى  إيجـابي  أثر له كان المحرومين من للشباب تدريبية وخدمات بل وتقييمية

 تقيـيم  وفـي .  البعيـد  المدى على العمالة سوق نتائج على أثر له ليس ولكن ،القصير المدى في المشاركين
 علـيهم  ويعـرض  طويل ألجل العاطل الشباب يستهدف ذيال)انسر خوفيم(استيعاب الشباب  البرتغال لبرنامج
 حـدث  أْن) إحصـائيا ( يثبت لم أنه تبين األساسية للمهارات قصيرة ودورات وظيفة عن البحث في المساعدة
. األجور مستويات على مكاسب أية يحققوا ولم ،للمشاركين بالنسبة البطالة مدة متوسط في ذو داللة انخفاض

 المشـاركين  حفز البرنامج أن اتضحدعم البحث عن العمل  األرجنتين لبرنامج 2001 سنة أجري تقييم ومن
 إتقـان  أن بيـد . وظائف عن الجاد البحثالقيام ب في ساعدتهم العمل سوق عن مفيدة معلومات عليهم وعرض
ـ . للبرنامج األخير الهدف باعتباره عمل على للعثور أكبر فرصة إلى يترجم ال عمل عن البحث تقنيات  عوم
  .9التقييم وقت ركود حالة في كانت واألرجنتين صغيرة كانت العينة ألن بحذر النتائج هذه تفسير يجب ذلك

  
  عوامل النجاح: المضي قُُدماً

من شأنه أن يساعد البرنامج مع وجود سوق عمل قوية يكون فيها الطلـب علـى    توافر بيئة اقتصاد كلي مواتية •
 .منخفضة و بها قطاع خاص حيوي وتتوافر األموال العامة للبرنامجالعمالة مرتفعا والبطالة البنيوية 

مثل الفرص التعليمية، مع تـوافر وسـائل النقـل     الجمع بين خدمات التوظيف وعمليات تدخل أخرى للتوظيف •
 .وخيارات رعاية الطفل

  .ضمان أن تكون مراكز خدمات التوظيف في متناول الشباب األكثر حرمانا •
  : الهوامش

 "العمل سوق أخطار مواجهة في الشباب مساندة :الشباب المعرض للخطر في أمريكا الالتينية والكاريبي: "2006. مأ ،خارامييو .1
 بـرامج  آثـار " :2004 ،دارأيه  و أوليفاس، يكي، ج بيتشرمان، بيرو؛ ليما،: )جريد( التنمية تحليل مجموعة: سياسات مذكرة
 .واشنطون العاصمة الدولي، البنك ،"نتقاليةاالو النامية الدول على خاص ركيزت مع للتقييم جديدة أدلة: النشطة العمل سوق

 .2006 خارامييو .2

 مـذكرة ، "عمـل  عن الحصول وعدم لتعطلوا البطالة: المتقدمة االقتصاديات فيالشباب المعرض للخطر " :2006. يب ريان، .3
 .األول تشرين/أكتوبر .واشنطون العاصمة الدولي، البنك ،سياسات

ـ مال: والباسـيفيك  آسـيا  في الشباب لعمالة النشطة العمل سوق سياسات" :2002 ،فوسين إي ،تانزير يد، ر بوس،دورين .4  هجان
 .كانون الثاني/يناير روتردام، االقتصادي، هولندا معهد والتعليم، العمل قسم ،"المبتكرة والبرامج التقليدية

 العـاملين  لـدعم  التـدخل  لعمليـات  عالمي جرد" :2007 ،ريسكاستاف أ، روثر إف رتو،يبو سإ جودفري، ي، أمج بيتشيرمان، .5
 .واشنطون العاصمة الدولي، البنك ،"تجميعي تقرير الشباب،

 .2007 وآخرون، بيتشرمان .6

 التركيـز  مـع  التقيـيم  عمليات من جديد دليل: النشطة العمل سوق برامج أثر": 2004 ،دارإيه  أوليفاس، يكي، ج بيتشرمان، .7
 .واشنطون العاصمة الدولي، البنك. 2004 االجتماعية الرعاية مناقشة أوراق سلسلة ،"االنتقاليةو لناميةا الدول على الخاص

. االجتماعيـة  والتنمية البشرية الموارد إدارة ،"بالشباب الصلة ذات التوظيف وبرامج خدمات فعالية تقييم" :2000 ،كندا حكومة .8
 .كندا. أونتاريو أوتاوا،

 ،"العمل سوق أخطار مواجهة في الشباب مساندة: الشباب المعرض للخطر في أمريكا الالتينية والكاريبي": 2006. أم ،خارامييو .9
  .بيرو. ليما ،)جريد( التنمية تحليل مجموعة. سياسات مذكرة



  
 أهم اعتبارات التنفيذ

 .عدد أكبر من الوظائف ومدة أقل من فترات البطالة •  النتائج المتوقعة

  .ظيفية أفضلأجور أعلى ومسارات و •
  .قابلية أكبر للتوظيف •  اآلثار الثانوية

  .معرفة أكبر بسوق العمل •
وزارة العمل، ووكاالت التوظيف الخاصـة، والبـرامج التدريبيـة علـى      •  الهيئة أو القطاع المسئول

  .الوظائف
المجموعة المعرضة للخطر

  المستهدفة
  .3و  2و  1األنواع 

  
  .24-15  المجموعة السنية المستهدفة

أمثلة لعناصر التكلفة لكل
  مستفيد

  أ.دوالًرا أمريكيا للشخص الذي حصل على وظيفة 70-50حوالي : بيرو

 ).طلب كبير على العمالة ومعدل منخفض للبطالة البنيوية(سوق عمل نشطة  •  الظروف المبدئية الضرورية

 .إتاحة تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع واستخدام هذه التكنولوجيا •

 .أو آليات الوصول إلى أغلب الشباب المعرض للخطر/ستهداف الفعال واال •

 .قطاع خاص مرحب بالمشاركة في البرنامج •

أدنى قدر من التوفيق بين المهارات التي يتعلمها الشباب في النظام التعليمـي   •
  .والطلب في سوق العمل

أمثلة محددة ومستوى الفعالية
  )دالئل قوية ودالئل ناشئة(

 .دليل ناشئ –إعادة البدء: المتحدةالمملكة  •

 .دليل ناشئ –صفقة جديدة للشباب العاطل: المملكة المتحدة •

  .دليل ناشئ – دعم البحث عن عمل: األرجنتين •
األمور التي يجب مراعاتها

لتكرار تطبيق المشروع 
 ولالستدامة

  

ا الفعالية تتوقف إلى حد كبير على رسوخ سوق العمل وهو ما يعني طلًبا كبيًر •
على العمالة وبطالة بنيوية منخفضة وقطاًعا خاًصا نشطًا وتـوافر األمـوال   

 .العامة

البرامج تكون فعالة أكثر إذا قُدمت مؤتلفة مع عمليات تدخل أخرى للتوظيـف   •
 .وذات صلة بالتوظيف

البرامج قد ال تحقق نفس القدر من النجاح فـي دول ذات قطاعـات رسـمية     •
ألعمال التعيين مـن خـالل قنـوات غيـر     عريضة، حيث قد يفّضل أرباب ا

  .رسمية
  .2006خارامييو . أ: المصدر



  المنهج الواعد الثامن
المعرض المستهدفة للشباب  تإدراج المهارات الحياتية في كل التدخال

  خطرلل
  

 المعـرض هناك عدد متزايد من األدلة على أن إدراج مكون المهارات الحياتية في التدخالت المستهدفة للشـباب  
والنهج . خطر قد يجعل البرنامج أكثر فعالية إلى حد كبير وبالتالي يساعد على تحسين النتائج التي يحققها الشبابلل

 إتبـاع الخاص بالمهارات الحياتية يهدف إلى مساعدة الشباب على تنمية نوع المهارات التي تجعلهم يميلون إلـى  
اليومية وتساعدهم على االنتقال بطريقة صحية إلـى مرحلـة   سلوك إيجابي وتمكنهم من التعامل الفعال مع الحياة 

خطر على العودة إلى التواصل لل المعرضوالهدف األخير من تنمية المهارات الحياتية هو مساعدة الشباب . رشدال
مع مجتمعاتهم وإكمال تعليمهم والدخول في االتجاه االقتصادي السائد ومن ثم تجنب أو تقليـل البطالـة والبطالـة    

  .لجزئية أو ترك الدراسة قبل األوانا
  

وتنـدرج  ) ما يطلق عليها أحيانا المهارات الناعمـة (وعلى الرغم من أن المهارات الحياتية لم تعرف رسميا فهي 
الجزم والتفاوض ومهارات الرفض والتواصل (المهارات االجتماعية أو بين األشخاص  )أ: (أولية تحت ثالث فئات

التفكيـر النقـدي   و اتخاذ القـرار وتسلسل الفهم وحل المشكالت (المهارات اإلدراكية ) ب(؛ )واالعتناقوالتعاون 
  .1)التحكم في الضغوط والعواطف والطباع(المهارات العاطفية المقلدة  )ج(؛ )والتقييم الذاتي

  
صـمم  ويمكن تنظيم التدريب على المهارات الحياتية إما في صورة برنامج مستقل بذاته أو مكون مـن برنـامج   

ومن الجائز تدريس مـنهج رسـمي   . لتحقيق أهداف أخرى لتنمية الشباب مثل التدريب على العمل أو منع العنف
مثال كجزء " التعلم بالممارسة"لتنمية المهارات الحياتية من خالل المدارس ومؤسسات التدريب على العمل أو نهج 

وينبغي أن يكـون مقـدمو بـرامج     .2يادة األمورقمن مشروعات تنمية المجتمعات أو برامج تدريب الشباب على 
؛ وينبغي أن يحترموا الشباب وأن يتمتعوا بشخصيات كميسرينالتدريب على المهارات الحياتية قادرين على العمل 

ولضمان أن تكون لهذه البرامج أقصى فعالية يجب أن تطبق المهـارات الحياتيـة علـى    . حنونة داعمة ومتحمسة
كتنمية هوية جنسية مثال وكيفية التعامـل مـع   (األوضاع االجتماعية للشباب وبمرحلة التنمية القضايا ذات الصلة ب

  ).األقرانضغوط 
  

  لشباب المنطوي على الخطر؟اكيف يمكن للمهارات الحياتية أن تقلل من سلوك 
  

عيـة أو  ال يملكـون المهـارات االجتما   مدرسة أو عملب يلتحقخاصة من ال  -كثير من الشباب المعرض للخطر
ومعظم األطفال يكتسبون مهاراتهم أثناء . العاطفية الضرورية وال المعلومات التي تمكنهم من االندماج في المجتمع

ن للخطر المعلومات الضرورية أو تتواجد أمامهم ومرحلة الطفولة ولكن ال يحدث عادة أن يتلقى األطفال المعرض



غيبة القدوة بتلك المهارات الحياتية األساسـية التـي تـؤدي عـادة      إنها. اليتمكنوا من أن يقتدوا بهتُحتذى نماذج 
ما يزيد بالتالي من احتمال انخراطهم فـي سـلوك   مبالشباب إلى االستبعاد اجتماعيا وجعلهم غير قابلين للتوظيف 

  .نطوي على الخطري
  

شباب المعـايير االجتماعيـة   األولى هي تعليم ال: وتساعد برامج المهارات الحياتية على سد هذه الفجوة بطريقتين
. الرئيسـي  المجتمعتيار بحيث يكونون أكثر انضباطا مع نوع السلوك االجتماعي المتوقع منهم عند المشاركة في 

ومن هذا المنطلق تدرس هذه البرامج للشباب المهارات االجتماعية الضرورية بما في ذلك كيفية ارتداء المالبـس  
تحمل مسئولياتهم وكيفية لقاء الناس وكافة األشكال األخـرى مـن السـلوكيات    وكيفية التحكم في الغضب وكيفية 

والثانية أن هذه البرامج تدرس للشباب المهارات النوعية التـي  . االجتماعية التي تعتبر عادة من األمور المسلم بها
علـى الخـدمات    مسئولين بما في ذلك كيفية التصرف في أموالهم وكيفية الحصول راشدينتلزمهم لكي يصبحوا 

  .االجتماعية بل وما يتعلق بحقوق المواطنين
  

وتدريس المهارات الحياتية للشباب يزودهم بالمعرفة والحكمة الالزمين التخاذ القرارات السـليمة عـن حيـاتهم    
المعرفة الضـرورية  وكما أنه يعطيهم الثقة بل  .نطوي على الخطريوبالتالي يقلل من احتمال االنخراط في سلوك 

نطـوي علـى   يبقاء في المدرسة والعثور على وظيفة والحفاظ عليها والبحث عن مساندة عند التعامل مع سلوك لل
وينبغي أيضا أن تدرس المهارات الحياتية في المـدارس  . الخطر أو لما قد يواجهونه من عواقب لمثل هذا السلوك

ولحقوق المواطنـة وبالتـالي تقليـل احتمـال     إلعداد الشباب في المدارس لمواصلة تعليمهم وللوظائف المستقبلية 
وإذا سلمنا بأن تدريس المهارات الحياتية يوسع الفـرص االقتصـادية    .3نطوي على الخطريانخراطهم في سلوك 

المتاحة أمام كافة الشباب فهذا ينطبق بالضبط على أولئك الذي يتركون المدارس قبل األوان فيواجهـون بـالطبع   
  .لتي يواجهها الذين أتموا دراستهم الثانويةمعوقات أكثر كثيرا من ا

  
 توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

أظهر تقييم برامج المهارات الحياتية من كل أنحاء العالم أن معرفة هذه المهارات يمكن أن يكون عامال وقائيا أثناء 
وتشجيع التحكم فـي الغضـب    فترة المراهقة وذلك بتأخير بداية تعاطي المخدرات وتجنب السلوك الجنسي الخطر

وقد توصل الباحثون في الواليات المتحدة إلى أن الشباب  .4وتحسين األداء الدراسي واالرتقاء باألحكام االجتماعية
الذين تلقوا تدريبا على المهارات الحياتية قبل انتهاء المدرسة الثانوية يكونون أميل إلى أن يكونوا أكثـر إنتاجيـة   

ويكون تحولهم أسلس إلى وظيفة أو تعليم أعلى مقارنة ) كالمدارس أو أماكن العمل(مؤسسات وأكثر تواصال مع ال
واتضح من نفس البحث أن الشباب الذين تلقـوا تـدريبا   . بالشباب الذي ترك المدارس الثانوية بدون تلك المهارات

كبالغين شباب بما في ذلك البحـث   ةياحتماالت أكبر في أن يحققوا نتائج تنموية إيجابلديهم على المهارات الحياتية 
وعلى الرغم من أن برامج التدريب على المهارات الحياتية قد أصبحت واحدة من أكثـر   .5عن عمل واالحتفاظ به

عمليات التدخل اعتيادا بين الشباب المعرض للخطر في جميع أنحاء العالم فهي أيضا من أقلها خضـوعا للتقيـيم   
 تكذلك فإن كون التدريب على المهارات الحياتية يعد أحـد مكونـات التـدخال   . يةالصارم خاصة في الدول النام



واسعة النطاق لدى الشباب فإنه من الصعوبة بمكان عزل األثر الخاص للتدريب على المهارات الحياتية عن آثـار  
رات الحياتية لم يكن ومع ذلك فإن األدلة أثبتت حتى اآلن أن التدريب على المها .6المكونات األخرى لتلك البرامج

له فقط أثر إيجابي على نتائج القابلية للتوظيف والتعليم للشباب المعرض للخطر وإنما قلل أيضا احتمال انخراطهم 
  .تعاطي المخدرات والمسكراتفي سلوكيات عنف أو في 

  
المكونات للتدخل قبل  طبق في الواليات المتحدة وهو برنامج متعدد )كوانتم أوبورتيونيتز(" برنامج مقدار الفرص"

وخدمـة المجتمـع   الشخصـي  المراهقين المحرومين يتضمن التدريب على المهارات الحياتية واإلرشاد والتوجيه 
أن المستفيدين من البرنامج كانت احتماالتهم أكبر من مجموعـة الضـبط    هوقد ثبت من تقييم ،وتقديم حوافز مالية

وتطلعـاتهم  بـل   أفضل وظيفيةو دراسية مهاراتوكانت لهم ) الجدول انظر(دبلوم للتخرج من المدارس الثانوية ب
وأمهـات   بعد الثانوية أكبر واحتماالت أن يصـبحوا آبـاء   ة مادارسالوكانت احتماالت التحاقهم ب التعليمية أعلى،
  .7مراهقين أقل

  
  على إتمام الدراسة الثانوية  المدى القصيرفي ثر األ: برنامج مقدار فرص

عة برنامج مجمو  النتائج
  (%)مقدار الفرص 

  مجموعة الضبط
(%)  

نقطة (األثر 
  )مئوية

  *7  40  46  الحصول على دبلوم 
  5  49  54 "جيد"الحصول على دبلوم أو شهادة 
  3  66  68  )عليا(أو االلتحاق بمدرسة ثانوية  "جيد"الحصول على دبلوم أو شهادة 
أو ) عليا(انوية أو التحاق بمدرسة ث "جيد"الحصول على دبلوم أو شهادة 

  "جيد"بفصل 
79  72  7**  

  مسح هاتفي وسجالت مدرسية: المصدر
وعليه فإن أي أثر . المتوسطين مجموعة برنامج مقدار الفرص قبل تقريبمتوسط  مجموعة الضبط من متوسطكل أثر تم استخالصه من طرح : ملحوظة

  .من مجموعة الضبط 489 و ا بالبرنامجمقيًد 580من  عينة التقييم تتكون. دةالتقريبية الوار المتوسطة قد يكون غير مساو للفارق بين األرقام
  .الذَّيل ثُناِئياختبار  ،%90مستوى ثقة بصفر الاختالف شديد في التقدير من * 

  .الذَّيل ثُناِئياختبار  ،%95مستوى ثقة بصفر الاختالف شديد في التقدير من ** 
  .الذَّيل ثُناِئياختبار  ،%99مستوى ثقة بصفر الاختالف شديد في التقدير من *** 

  .2003بالناس -رودريجز ،شيرم ،ماكسفيلد: المصدر
  

الذي يسـاعد الشـباب علـى تنميـة     بالواليات المتحدة ) يوث بيلد(بناء الشباب  وفي دراسة عن خريجي برنامج
النتـائج  بـين  في البرنامج و ةركتبين أن ثمة عالقة وثيقة بين المشا القابلية للتوظيفالمهارات الحياتية ومهارات 

اإليجابية في التوظيف والتعليم وأن خريجي البرنامج كانوا أقل ميال بكثير لالنخراط في مفاسد اإلدمـان والخمـر   
ولقد كان إدخال التدريب على المهارات الحياتيـة أحـد    .9قبل تلقي هذا البرنامج اعتادوه امواألنشطة اإلجرامية ع
التي نفذت في العديـد مـن دول منطقـة     ،على البحث عن عمل الشبابتدريب ل خوفنيسج أبرز المعالم في برام

وقد أظهرت الدالئل المستقاة من هذه البرامج أن احتماالت توظف المشاركين وكسـب  . أمريكا الالتينية والكاريبي
مكونـات المهـارات   األثر الذي يعزى إلـى   عزلوإذا كان من غير الممكن . أرزاقهم زادت نتيجة هذه المشاركة



فقد تبين من اللقاءات التي أجريت مع المشاركين في البرنامج في العديـد مـن    )الشباب( خوفنيس الحياتية لبرامج
من الوقت اإلجمـالي المخصـص   %  20أن مكون المهارات الحياتية الذي يشمل عادة نحو بالدول أنهم يؤمنون 

 واحٍح مراحل ما بعد البرنامج ليس فقط من حيث التوظيف وإنما لنَفي نجا حاسماً للتدريب في البرنامج كان عامالً
  .أوسع في الحياة كذلك

  
الذي يجمع ما بين التدريب الوظيفي والتدريب على المهـارات   التدريب على قابلية التوظيفأما البرنامج الكندي 

ادة عدد الساعات التـي يـتم فيهـا    وذلك بزي الحياتية فقد ساعد إلى حد كبير على زيادة الدخل السنوي للمشاركين
والـذي   الصفقة الجديدة للشبابشاركوا في برنامج وفي المملكة المتحدة فإن العاطلين من الشباب الذين . تشغيلهم
لـم   نمن أقـرانهم الـذي  % 20مابين التدريب الوظيفي والتدريب على المهارات الحياتية كانوا أقدر بنسبة يجمع 

التدريب على المهـارات  وفي تقييم أجري بعد إتمام برنامج  .10ي العثور على وظائفيشاركوا في هذه البرامج ف
بالواليات المتحدة الذي يدرس المهارات العامة الذاتية لـإلدارة والمهـارات االجتماعيـة والمعلومـات     الحياتية 

بـغ والكحوليـات   نسب تعـاطيهم للت بشدة والمهارات ذات الصلة بإدمان المخدرات ظهر أن المشاركين انخفضت 
 حتـى ( في نفس الوقتلمخدرات نسبة تعاطي العديد من او) في المائة 70-50(والماريجوانا بنسبة تتراوح ما بين 

ونسبة استنشاق وتعاطي المخـدرات وحبـوب   %) 25بنسبة ( ونسبة تدخينهم لعلبة سجائر واحدة في اليوم%) 66
يـدرس  ) ستراتيجيات التفكيـر البـديل  اتشجيع ( س باثيسيو إبرنامج  .11مجموعة الضبطب وذلك مقارنةالهلوسة 

وتبـين مـن    ،المهارات مثل ضبط النفس والعالقات اإليجابية مع األقران ومهارات حل المشكالت بين األشخاص
في مجموعة الضـبط فـي    هم أنه ساعد على تحسين النتائج التي حققها الشباب في البرنامج مقارنة بالذين هتقييم

معرفة أوسـع  واإلحباط  تحملتزايد القدرة على و لمشاعرلفهم وإدراك أكبر وضبط أكبر للنفس : اليةالمجاالت الت
لقلق واالنهيار اأعراض وتقليل تحسين مهارات التفكير والتخطيط وستراتيجيات الفعالة لحل الخالفات واستخدام لال
  .12أقل سلوكية ومشكالت

  
  عوامل النجاح: المضي قُُدماً

-13 سنة للبنات و 14-12سن (واألمثل في بداية المراهقة  المهارات الحياتية مبكرا قدر اإلمكانإدخال برامج  •
  .)لألوالد 15

بـين  للتجـانس  خاصة في الصحة والتوظيف ومنع العنـف والتنسـيق    القطاعات والبرامج عبربناء التعاون  •
  .محتويات نماذج المهارات الحياتية بين مقدمي الخدمات

  البرنامج وأنشطته  ي تصميم وتنفيذإشراك الشباب ف •
  .من أجل تقديم التدريب على المهارات الحياتية إبرام شراكة مع القطاع الخاص •
ممـن  في البرنامج  ،المجموعات وطرق التدريس التفاعليةمعالجة ذوي المهارات في عملية  ،نعامليال تعيين •

واألفضل أن يكون أعضاء ( ُيحتذى بهانماذج  مهعلى أن مإليهالمراهقون وينظر  لمراهقينااحترام  يعتقدون في
  .)التدريس هم نفس األشخاص من بداية العملية إلى نهايتها



واألمثل أن تستهدف في المدارس أكبر ( إدخال المهارات الحياتية بطريقة رسمية في المناهج الدراسية العادية •
ية في تقديم التـدريب علـى المهـارات    وتربط المدارس بالمنظمات غير الحكوم) عدد من الشباب المحرومين

الذين لم  يمكن للشبابفي المدارس من تعلم المهارات الحياتية في نظام مجتمعي و الشبابالحياتية بحيث يتمكن 
  .المدارس أن يستفيدوا أيضا من المناهج التي وضعت للمدارسبوا تحقيل

وليس بنهج الوصـاية   يجابي والمشاركة الفعليةتدريس المهارات الحياتية باستخدام الطرق التربوية للتعزيز اإل •
  . األبوية

  .لمدة سنة كاملة على األقل أن يكون واألمثل، تقديم تدريب مستمر للمشاركين •
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لمنع التسرب الوطنية معلومات ال شبكة/، المركز الوطنيآب/أغسطس ،يحوث السياسات، برنس تاون، نيو جيرسماتيماتيكا لب

المركز الـوطني لمنـع    .2007 ،"تقرير فني. البرامج المثالية وعوامل خطر التسرب" :2007 ،لمجتمعات في المدارسوا
  .فيرجينيا. والمجتمعات في المدارس، اإلسكندريةللمدارس  كليمسونمركز  التسرب، جامعة كليمسون،

 . 2007 ،تسرب والمجتمعات في المدارسلمنع الالوطنية معلومات ال شبكة/المركز الوطني: 2003ماكسفيلد وآخرون 

: الجرد العالمي لعمليات التدخل لدعم العاملين الشـباب " :2007. ،بويرتو، إيه ستافريسكا يجودفري، سأم ،  يج ،بيتشرمان
  .البنك الدولي، واشنطون العاصمة ،"تقرير تجميعي

  .2007بيتشرمان وآخرون 
 منع العنفل مخططاتجامعة كولورادو في بولدر، 

 www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/programs/LST.html  

 منع العنفل مخططاتجامعة كولورادو في بولدر، 
 www.colorado.edu/cspv/blueprints/model/programs/LST.html  

  
 أهم اعتبارات التنفيذ

 .زيادة قابلية التوظيف واألداء الدراسي   النتائج المتوقعة

 مجتمع وتحسن المهارات االجتماعيةاندماج أكبر في ال. 

 زيادة االحترام للذات والتكيف مع األوضاع الصعبة. 

 تحسن المهارات السلوكية واإلدراكية. 



 تحسن مهارات اتخاذ القرارات. 

 زيادة المقدرة االجتماعية والعاطفية والكفاءة الذاتية وضبط النفس. 

 خالقزيادة الثقة وتنمية الطباع والتفكير المبني على األ. 

    زيادة السلوك الموالي للمجتمع مثل التطوع وااللتزام المدني وإتبـاع القـيم
  . الديمقراطية

 .زيادة اإلنجاز التعليمي   اآلثار الثانوية

 تأجيل تعاطي المخدرات والمسكرات األخرى. 

 منع السلوكيات الجنسية الخطرة. 

 قلة احتماالت االنخراط في سلوكيات عنف.  
وزارة التعليم أو العمل أو الصحة، والمنظمات غير الحكوميـة، والقطـاع      المسئول الهيئة أو القطاع

  . الخاص
المجموعة المعرضة للخطـر

  المستهدفة
  .3و  2و  1األنواع 

  
  .24-12  المجموعة السنية المستهدفة

أمثلة لعناصـر التكلفـة لكـل
  مستفيد

معدل مـواد  (ويا دوالرات أمريكية للطالب سن 7في الواليات المتحدة حوالي 
المناهج على فترة ثالث سنوات وال تشمل هذه تكلفة التـدريب أو المـوظفين   

  أ).الذين يقدمون التدريب على المهارات الحياتية
الدعوة لتقديم دعم للتدريب على المهارات الحياتية فـي قطـاعي الصـحة        الظروف المبدئية الضرورية

 .والتعليم

  التدريب على المهارات الحياتية تشجيع إشراك القطاع الخاص في. 

  تسويق ونشر نهج المهارات الحياتية. 

  توفير المهنيين المدربين الذين يمكنهم تدريس المهارات الحياتية. 

  وضع برامج قوية يمكن أن يضاف إليها مكون المهارات الحياتية.  
أمثلة محددة ومستوى الفعالية

  )دالئل قوية ودالئل ناشئة(
 دليل قوي – تدريب على المهارات الحياتيةال :تحدةالواليات الم 

)http://www.lifeskillstraining.com( 

 دليل قوي – مقدار الفرص: الواليات المتحدة 
 )(lprog.htmlhttp://oicofamerica.org/on 

 دليل قوي  - يوث بيلد: الواليات المتحدةhttp://youthbuild.org  

 دليل قوي - خوفنيسبرامج : أمريكا الالتينية والكاريبي . 

  دليل قوي-)ستراتيجيات التفكير البديلاتشجيع ( باثيس: الواليات المتحدة 

  http://prevention.psu.edu/projects/PATHS.html 
programs-bete.com/prevention-www.channing  

 دليل ناشئ -التدريب على قابلية التوظيف: كندا.  
  دليل ناشئ - الصفقة الجديدة للشباببرنامج : متحدةالمملكة ال.  



األمور التي يجـب مراعاتهـا
ــروع  ــق المش ــرار تطبي لتك

 ولالستدامة

  

      من األهمية بمكان إيجاد طرق لتقييم األثر الحقيقـي لبـرامج المهـارات
 .الحياتية من أجل إفادة وتحسين تصميم وتنفيذ هذه البرامج في المستقبل

  ر األثر على حياة الشباب المعرضين للخطـر وينبغـي أن   أن يكون لها أكب
يصاحب التدريب على المهارات الحياتية استراتيجيات تهدف إلى تحسين البيئة 

 ).من حيث الفقر والتعليم والتوظيف(الكاملة التي يعيش فيها هؤالء الشباب 

    االستهداف بعناية مطلوب لكي يكون هؤالء الشباب األكثر تعرضاً للخطـر
 .م المستفيدين من برامج المهارات الحياتيةه

  ينصح بتطوير آليات قوية لضمان الجودة لمقدمي الخدمة .  
 . جامعة كولورادو في بولدر مخططات لمنع العنف: المصدر

nts/model/programs/LST.htmlwww.colorado.edu/cspv/bluepri  
  



  المنھج الواعد التاسع

  دعم البرامج التجريبية للتوظيف الذاتي
  

. العمل الحر يكون عادة الخيار الوحيد المتاح أمام الشباب في المناطق التي يقل فيها الطلب على األيـدي العاملـة  
ل ناجح ألن المعوقات الضخمة تحول دون الحال على الرغم من المخاطر والصعاب التي تحيط ببدء عم وه اوهذ

وفي أفضل السيناريوهات يمكن لبرامج دعم  .1العثور على عمل في تلك المجاالت خاصة للشباب المعرض للخطر
إن لم يكن بدء فوبالرغم من ذلك . التوظيف الذاتي للشباب أو روح المبادرة أن تساعد الشباب على بدء عمل ناجح

اقعيا فإن التجربة والمهارات التي سيكتسبها الشاب خالل التدريب على تلك المهنـة قـد   عمل من األعمال خيارا و
باإلضـافة إلـى اكتسـابه الثقـة      ،إمكانية الحصول على وظيفة في المستقبلقابلية التوظيف و تساعده على زيادة
لخطر من حيـث تـأمين   ويمكن لبرامج التدريب على المهن الحرة أن تساعد الشباب المعرض ل. واالعتداد بالنفس

اتصالهم بأرباب األعمال المحتملين أو رجال األعمال الذين ما كان يمكن أن تتاح لهم فرصة لقـائهم لـوال هـذا    
  .2البرنامج

  
المعروفة أيضا بتنمية المشروعات المتناهية الصغر أو برامج األعمـال  و - برامج المساعدة على التوظيف الذاتي

أو تقدم خدمات فنية أخرى مثل التـدريب علـى   /و) كالقروض أو العالوات أو المنح(قد تقدم مساعدات مالية  -
  .3مهارات العمل واالستشارات والخدمات المالية األخرى ويمكن أن تساعد في وضع خطط أعمال

  
كجـزء مـن   (مشروعات في العديد من األماكن سواء من خالل التعليم الرسمي الويمكن تقديم التدريب على إقامة 

أو مؤسسات التدريب الوظيفي أو مراكز حضانة األعمال أو وكـاالت تنميـة المشـروعات الصـغيرة     ) مناهجال
ويمكن أن يشمل التدريب جميع المتقدمين أو يستهدف مجموعـات  . والمتوسطة أو المنظمات الصناعية وهلم جرا

ن تقديم مساعدات ماليـة للطلبـة   بعض الحاالت يمك يوف. خاصة مثل العاطلين الجدد أو العاطلين منذ مدة طويلة
. بسيط من المال يدفع إليهم في البداية أو كإعانـات دوريـة   إجمالي لدعم مشاركتهم في البرنامج في صورة مبلغ

وعادة يتعين على المستفيدين المحتملين الخضوع لتقييم قبل الدخول في البرنامج لتحديد احتماالت نجاحهم في حالة 
  .4بدئهم أية مشروعات

  
  الشباب المنطوي على الخطر؟الحد من سلوك  فييف تساعد برامج التوظيف الذاتي ك

إن الطريقة األولية التي يمكن بها لبرامج المهن الحرة أو إقامة المشروعات أن تساعد في تقليل السلوك المنطـوي  
وتزيد بالتـالي  للتوظيف  قابليتهمعلى الخطر لدى الشباب هي تزويدهم بالمهارات وبالخبرة العملية التي تزيد من 

وقد تساعد مهارات إقامة المشروعات في جعل الشباب أكثـر إقبـاال   . من فرص عثورهم على عمل في المستقبل
هذا الشعور الـذي   ،ن اجتماعياوعلى الحياة وأن يكونوا مواطنين نشطين ومن ثم يتضاءل شعورهم بأنهم مستبعد

 زيديواكتساب مهارات إقامة المشروعات يمكن أن . وي على الخطريدفع بالشباب إلى االنخراط في السلوك المنط



 المـرتبط ن ثبت أنهما يقيان من السلوك المنطوي على الخطر عامالوهما  ،اعتدادهم بذاتهم وتقديرهم ألنفسهم من
  .بالجنس وبالعنف

  
 توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث

فما تزال األدلة على أثر هذه البرامج  ،اق واسع عبر العالمعلى الرغم من تنفيذ برامج المشروعات الحرة على نط
يتبين من األدلة الموجودة أن برامج المشروعات الحرة يمكن  إال أنه بالرغم من ذلك. خاصة بين الشبابوشحيحة 

أن تساعد إلى حد كبير في زيادة احتماالت عثور المشاركين الشباب على وظائف على األقل في المدى القصـير  
  .5واآلثار طويلة المدى لبرامج المشروعات الحرة ما تزال في حاجة لالختبار يفلاالتك فعالية تقديركن ول

  
برنامج تأهيل الشباب انتهاء التي أجريت ببيانات تجريبية بعد مرور أربعة أشهر على  -ويتبين من تقديرات األثر 

ن يكون للمشاركين مشروع تشغيلي زادت بنسبة أن احتماالت أ - في بيرو ًأصحاب المشروعات المتناهية الصغر
كما تبـين مـن    )مقارنة بالذين لم يشاركوا في البرنامج(في المائة  8في المائة كما زاد متوسط دخلهم بنسبة  7.8

في المائة في احتماالت أعمال يتم تشغيلها ألكثر من سـنة   40من البيانات شبه التجريبية زيادة بنحو والتقديرات 
برنـامج   ىوفي بلغاريـا أد . 6)مقارنة بالذين لم يشاركوا في البرنامج(في المائة  40ي اإليرادات بنسبة وزيادة ف

في المائة مقارنة بالذين لم يشاركوا  50في البالد إلى زيادة احتماالت التوظيف بنسبة ال تقل عن  التوظيف الذاتي
تباين اآلثار من حيث الحجـم قـد ينشـأ عـن     ( .تشابافي البرنامج بل وكانت آثاره أكبر على المشاركات من ال

غير أن تكـاليف   .)نوع مجموعة الضبط وما إلى ذلكوخصائص متعددة لتصميم التقييم بما في ذلك توقيت المسح 
وعلى الرغم من أن برنـامج  . 7مشارك تتعدى تكاليف التدريب وبرامج التوظيف المدعمةلكل و لكل تعينالبرنامج 

التي أجريت على نظام  في الهند لم يتم تقييمه بشكل جدي فقد أظهرت الدراسات ئتمان الشبابمبادرة الكومنولث ال
أنه بعد  - بما فيها القروض متناهية الصغر والتدريب وتنمية المشروعات -المشروعات الصغيرة للشباب العاطل 

إدارة مشـروعاتهم متناهيـة    في المائة من المشاركين نجحوا في 82 مرور ثالث سنوات على البرنامج التجريبي
في المائة من العدد اإلجمالي  75وكان عدد النساء يزيد على نسبة . على أساس من االكتفاء الذاتيالصغر بأنفسهم 

فـي   التعليم والتدريب غير الرسمي للشـباب وأظهرت الدراسات االستقصائية لبرنامج  .8للمستفيدين من البرنامج
أو للعمل في القطاع الخاص داخل األراضي الفلسطينية  للتوظيف الذاتيالمشاركين  ّدِعالذي ُي ،األراضي الفلسطينية

 الضبطهناك مجموعة  نإال أنه لم تك. أن ثلث الخريجين تم توظيفهم بعد سنة واحدة من إتمام البرنامج، أو خارجها
توظيفها أقل أو أكثـر فـي حالـة     لمقارنة النتائج لذلك ليس هناك من طريقة لمعرفة ما إذا كانت األعداد التي يتم

في كينيا الذي يستهدف الفتيات ذوات الدخل المنخفض فـي  باوباب وتبين من تقييم أثر مشروع  .9ب البرنامجاغي
 أنه في خالل فترة أربع سـنوات  ،المناطق الريفية ويقدم قروضا وتدريبا على إقامة المشروعات ومهارات حياتية

في المائة من  20بينما حوالي  ،ق نجاحا طيبا أو حدياًحقّتُ ،ة من الذين تلقوا منحاًفي المائ 50حوالي  كانت أعمال
  .10مدرسةاألعمال توقفت إما بسبب فشل العمل أو بسبب تسرب المشاركين من ال

  
  عوامل النجاح: المضي قُُدماً



واستشارات العمل صي الشخمثل الزيارات المتكررة للتوجيه  تقديم مساعدات للتوظيف الذاتي مع خدمات أخرى •
  .والمعونات المالية المناسبة

لتشـجيع الشـباب   ) الشـباب على االتصـال ب إما من خالل وسائل اإلعالم أو العاملين ( االتصالإدماج أنشطة  •
الشعور باستبعاد المجتمع  المعاناة من المعرض للخطر للمشاركة ألن هذه المجموعة من الشباب تميل تقريبا إلى

كمـا أن ثقتهـا    ،وأن أسرها أرق حاال وصالتها بمجتمعها أضـعف  تعليمها ومهاراتها متدنٍّ لها وبأن مستوى
  .واعتدادها بذاتها أقل وتميل إلى االعتقاد بأن التوظيف الذاتي ليس خيارا مباحا لهم

ـ  صبح قيـادات  بحيث يمكن أن ي إقامة شراكات قوية مع مجتمع األعمال • ين وداعمـين لهـذه   وجهاألعمـال م
  .تالشراكا

  
 : الهوامش

مكتـب كبيـر   ( ،"سياسة الشباب المعرض للخطر في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي: وعد الشباب" :2007البنك الدولي  .1
  .العاصمة ،البنك الدولي واشنطون. االقتصاديين، منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

مداخل : مل النشطة لتوظيف الشباب في آسيا والباسيفيكسياسات سوق الع" :2002 ،إيه فوسين ،تانزاري د، رآدورينبوس،  .2
االجتماع اإلقليمي الثالثي عن توظيف الشـباب فـي آسـيا    -اليابان/ أعدت لمنظمة العمل الدولية ."ةمبتكرتقليدية وبرامج 

  .الهولندي اتوالباسيفيك، إدارة العمل والتعليم، معهد الشرك
دليل جديد من التقييم مع التركيز الخـاص  : أثر برامج سوق العمل النشطة" :2004 ،أوليفاس، إيه دار يكي، بيتشرمان، ج .3

  .البنك الدولي، واشنطون، العاصمة ،2004اية االجتماعية حمسلسلة أوراق مناقشة ال ."نتقاليةاالعلى الدول النامية و
  .2004 .دار ،بيتشرمان، أوليفاس .4
ورقة خلفية عن العمل االقتصادي والقطـاعي فـي    ،"لعمالة الشبابجرد :التعلم من التجارب الدولية ": 2007. رتو، أويبو .5

  .العاصمة ،سيراليون، البنك الدولي، واشنطون
مساندة الشباب الذي يواجه مخـاطر سـوق    :الشباب المعرض للخطر في أمريكا الالتينية والكاريبي": 2006. أميو، يارامخ .6

  .، ليما، بيرو)جريد( مجموعة تحليل التنمية .اتسياس ةمذكر ،"العمل
  .2007رتو يبو .7
دعـم العـاملين    تالجرد العـالمي لتـدخال  " :2007 ،روثر، إيه ستافريسكا فأبيورتو،  يجودفري، س أم، يبيتشرمان، ج .8

ــباب ــي. الش ــر تجميع ــنطون ،"تقري ــدولي، واش ــك ال  www.thecommonwealth.org and .العاصــمة ،البن

www.icecd.org.  

. "التنمـوي  حجر الزاوية لتشجيع عمالة الشباب في التعـاون " :2006 محررين، ،كوش آي ،تيبيتانزل فإ جوهنسون، أيه .9
 .بالوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية، بون ، ألمانيا التنميةومعلومات  إدارة تعليم. 007 محاضرة رقم

  .2007رتو يبو .10
  
 

 أهم اعتبارات التنفيذ
 . زيادة فرص العمل •  النتائج المتوقعة

 .ادة األجور واإليراداتزي •

  . زيادة قابلية التوظيف •



سـلوك  زيادة الثقة بالنفس واالعتداد بالذات األمر الذي يؤدي إلى الحـد مـن     اآلثار الثانوية
  .المرتبط بالبطالة الشباب المنطوي على الخطر

  .وزارة العمل والحكومات المحلية والمنظمات المجتمعية  الهيئة أو القطاع المسئول
جموعة المعرضة للخطـرالم

  المستهدفة
  .3و  2النوعان 

  
  .24-15  المجموعة السنية المستهدفة

أمثلة لعناصـر التكلفـة لكـل
  مستفيد

  ).انظر المصدر(دوالًرا أمريكياً  465 -التوظيف الذاتيبرنامج : بلغاريا •
 536 - تأهيل الشباب ًأصحاب المشروعات المتناهية الصـغر  برنامج: بيرو •

  أ.ريكياًدوالًرا أم
 . الطلب في السوق على السلع والخدمات التي تنتجها الشركات الصغيرة •  الظروف المبدئية الضرورية

 .األسواق المالية مع فرص االقتراض المتاحة •

 .نشر روح المبادرة إلقامة المشروعات بين الشباب •

  .شراكات بين البرامج ومجتمعات األعمال ألغراض التوجيه والتشبيك •
ددة ومستوى الفعاليةأمثلة مح

  )دالئل قوية ودالئل ناشئة(
دليـل   – تأهيل الشباب ًأصحاب المشروعات المتناهية الصغر برنامج: بيرو •

 .ناشئ

دليـل   – )(http://www.icecd.orgمبادرة الكومنولث الئتمـان الشـباب  : الهند •
 .ناشئ

 .يل ناشئدل التوظيف الذاتي: بلغاريا •

 . دليل ناشئ -التعليم والتدريب غير الرسمي للشباب: األراضي الفلسطينية •

 .دليل ناشئ - (Project Baobab): كينيا •

األمور التي يجـب مراعاتهـا
ــروع  ــق المش ــرار تطبي لتك

 ولالستدامة

  

المشروعات التي يبدؤها عادة الشباب تكون أقل عرضة للنجـاح ومعـدالت    •
ومن ثم فإن السياسات الحكومية . تي يبدؤها األكبر سنافشلها أعلى من تلك ال

التي تشجع الشباب على إقامة مشروعات توظيف ذاتي سوف تجتذب حتمـا  
الكثير من االهتمام ولكنها تتطلب استثمارات كبيرة من الموارد ذات العوائـد  

 .غير المؤكدة

عرض قد يتطلب األمر حمالت اتصال وتوعية خاصة للوصول إلى الشباب الم •
للخطر، الذي قد يكون أقل ترحيبا من غيره ألن يصبح صـاحب مشـروع   
خاص نظرا إلحساسه باالستبعاد من المجتمع ولـنقص التعلـيم والتـدريب    

 .ولضيق حال أسرته ولنظام الدعم المجتمعي

قد تواجه البرامج بمعدالت مرتفعة من التسرب، وقد تُْمنَى األعمال بمعـدالت   •
 .يتم اختيار المستفيدين بعناية منذ البداية عالية من الفشل إذا لم

لتحسين التدخالت في مجال التوظيف الذاتي وللتمكن من النهوض بها يلـزم   •



إنشاء نظم معلومات لسوق العمل لتمكين أصحاب األعمـال الشـباب مـن    
  .التواصل مع بعضهم البعض واإللمام بكم األعمال الجديدة التي أنشئت

  .2007بويرتو . أ: المصدر
 



  السياسة العامة األولى
االستثمار في برامج األحياء اآلمنة بالتأكد من وجود قوي للشرطة ودعم 

  العالقات الطيبة بين الشرطة والمجتمع
. برامج األحياء اآلمنة عبارة عن منهج كلي يهدف إلى تحسين المجتمعات التي تشيع فيها مستويات عنـف عاليـة  

جاحها الحد من جرائم الشباب والعنف وزيادة أمن المجتمعات بـالتركيز علـى   وتستطيع هذه المبادرات في حال ن
الهدف األول هو تنفيذ العمل الشرطي القائم على إيجاد حلول للمشكالت، وهو عمـل يشـارك فيـه    . ثالثة أهداف

المواطنون في تحديد مشكالت المجتمع عن طريق المشاركة في تشخيص المشكالت لمسـاعدة الشـرطة علـى    
ويتصف هذا العمل الشـرطي القـائم   . ركيز على منع الجريمة والعنف وليس مجرد الرد على الجريمة والعنفالت

ودوريات شرطة موجهة إلى المناطق التـي  ) انظر أدناه(على حل المشكالت أيضا بوجود عمل شرطي مجتمعي 
ثـاني  الالهـدف  . رطة وسـمعتها توجد بها مخاطر عالية واستثمارات في إنفاذ القانون المحلي لتعزيز حضور الش

لبرامج األحياء اآلمنة هو تقديم طائفة من األنشطة المراقبة للشباب، تشمل إعطاء الفرصـة الثانيـة فـي التعلـيم     
وثالثـاً  . وبرامج ما بعد المدرسة وورش العمل المعنية بمهارات العمل والمهارات الحياتية والمسابقات الرياضـية 

. نة تقوية الخدمات والبنية التحتية األساسية المطلوبة بشدة مثل التعليم والصحة والمياهتستهدف برامج األحياء اآلم
وتتضمن عمليات تحسين الخدمات والبنية التحتية أيضا مشروعات مجتمعية تزيد من األمن، مثل تحسـين إنـارة   

هة للجدران وزراعة حدائق الشوارع وضمان أمان الطرق المؤدية إلى المدارس وإزالة الكتابات والرسومات المشو
  . في األحياء ورفع مستوى المتنّزهات

 

  على مخاطر؟ المنطويكيف تمنع برامج األحياء اآلمنة سلوك الشباب 
تستطيع برامج األحياء اآلمنة تعديل البيئات التي يعمل فيها الشباب ويتفاعل بطرق يرجح أن تمنعهم من االنخراط 

هذه البرامج من خالل قنوات مختلفة كثيرة للحـد مـن جـرائم الشـباب     وتعمل . في سلوك ينطوي على مخاطر
وعلى سبيل المثال فإن العمل الشرطي المجتمعي الذي يستهدف جعل العمل الشـرطي أكثـر اسـتجابة    . والعنف

للمجتمعات المحلية وأكثر مساءلة أمامها يستطيع خلق روابط من الثقة واالعتماد بين المجتمعات والشـرطة، مـع   
دة اإلبالغ عن الجرائم والحد من تجاوزات الشرطة وتجديد حيوية قوى الشرطة القائمة وزيادة إدراك الجمهور زيا

وتستطيع قوة الشرطة هذه التي تخضع لقدر أكبر من المساءلة أن تحّد من انتشار األسـلحة الناريـة   . ألمن بيئتهم
أشكال الجريمة والعنف التي تزدهر في البيئات  واالتجار في المخدرات وأنشطة العصابات واألشكال األخرى من

  . أو تكون قابلة للفساد/أو ال يوثق فيها و/التي تغيب فيها السلطة و
  

وأحـد  . تستخدم برامج األحياء اآلمنة األخرى مبادرات لمعالجة األسباب األساسية للسلوك المنطوي على مخاطر
وفي حين تساعد األنشطة الترفيهية الشباب في المدارس . لخطرهذه المناهج تقديم أنشطة مراقبة للشباب المعّرض ل

ويتبين من البحوث التي أجريت في الواليات . وفي الحياة عموما فإنها أيضا تعد بدائل صحية عن الجريمة والعنف
امسة المتحدة األمريكية أن معظم السلوك المنطوي على المخاطر بين الشباب يحدث بين الساعة الثالثة عصًرا والخ



مساًء وأن تقديم أنشطة ذات تركيز أكاديمي تتسم باإلمتاع أيضا يمكن أن يؤثر كثيرا في طائفـة مـن المهـارات    
ومن المناهج األخرى . 1المهمة وأنواع السلوك المهمة، ومن ثم يحد من فرص انخراط الشباب في الجريمة والعنف

محلية والبنية التحتية، ومن العناصر المهمة بوجه خـاص  لمنع جرائم الشباب تعزيز الخدمات الالتي يمكن إتباعها 
ذلك أن القيام بتحسينات متزايدة ليس مـن شـأنه فقـط    . وصيانتها في هذا النهج إتاحة األماكن المشتركة والعامة

إضافة أرصدة مرئية إلى األحياء وزيادة مستويات األمن بها بل أيضا تشجيع المشاركة المجتمعية، والتعاون بـين  
كذلك تفيد الدراسات أن التماسك االجتماعي يمكن أن يحد من العنف حتـى  . روح العمل المدنيإذكاء قطاعات وال

وأخيراً فإن مثل هذه المشروعات تخلق فرصا للشباب ألداء الخدمة المجتمعية كما تحفزهم  .2بعد تثبيت عامل الفقر
  . عدوا في بنائهعلى عدم القيام بأي شيء من شأنه اإلضرار بالمجتمع الذي سا

  
  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
إنفـاذ  : هو برنامج أحياء آمنة يرتكز على أربعة مكونـات  لمنطقة بفلو اقتالع األعشاب الضارة والبذر إن مبادرة

أما الجزء الخاص . القانون والعمل الشرطي المجتمعي ومنع العنف والتدخل لعدم وقوعه ومعالجته وترميم األحياء
قتالع العشب الضار في هذا البرنامج فهو ما تقوم به أجهزة متعددة وتشترك فيه أجهزة على المستوى الفيدرالي با

ومستوى الوالية وأجهزة إنفاذ القانون المحلية المعنية بمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات وأنشطة العصابات في 
المواقع المستهدفة بطائفة واسـعة  " بذر"الجريمة ثم " تالعاق"والهدف هو . األحياء التي ترتفع فيها مستويات العنف

مالذات آمنة تقدم فيها أنشطة في مجال التعليم والتوظيف والصحة والمجاالت االجتماعية إيجاد من البرامج تشمل 
م وبعد مضي أربع سنوات فقط تبين أن البرنامج أحدث أثراً كبيراً في الحد من معـدالت جـرائ  . والثقافية للشباب

ومن األمور المهمة . في المنطقة% 41ومعدالت الجرائم األخرى بين الشباب بنسبة % 33القتل بين الشباب بنسبة 
في هذا الصدد أن السكان المقيمين في الحي والذين أطلقوا هذه المبادرة من خالل لجنة توجيه محلية يظلون علـى  

  .3ادرجة عالية من المشاركة في هذه المبادرة وااللتزام به
 

ي ثماني مناطق محرومة في المدينة تشيع فيها معدالت ف لألحياء األكثر أمانا مبرمنجهابرنامج نجلترا يعمل إوفي 
من الفحص إلى "ويعتمد هذا البرنامج على منهج لحل المشكالت على مستوى المجتمع يطلق عليه . عالية للجريمة

جريمة ومشكالت األمان في المنطقة يتم تشكيل مجموعـات  فبعد أن تقوم لجنة توجيه بعمل حصر شامل لل ."العمل
ونتيجة لذلك يتعاون أعضاء المجتمع مع ضباط الشـرطة فـي جلسـات تـدريب     . عمل لوضع الحلول وتنفيذها
ويشتركون معا في جهود العمل الشرطي المجتمعي؛ ويقدمون طائفـة مـن األنشـطة     ؛واستعراض أنماط الجرائم
وعقب سنتين مـن تطبيـق البرنـامج تبـين أن     . ض للخطرعّرمبوية الموجهة للشباب الاألسرية والترفيهية والتر

  .4%14والجريمة عموما بنسبة % 29البرنامج أدى إلى تراجع الجريمة بين الشباب بمتوسط 
  

 المناطق التي ترتفع فيها معدالت) أي َحيِّي اآلمن( مي باريو سيغورووفي جمهورية الدومينيكان، يستهدف برنامج 
ونظًرا ألن البرنامج يتبع نهجا شامال فـي النهـوض   . الجريمة واالتجار في المخدرات في مدينة سانتو دومينجو

بالمجتمع فإنه يتطلب تنسيقا مكثفا عبر القطاعات تقوده وزارة الداخلية وتشترك معها في العمـل وزارة التربيـة   
ويتكـون  . جتماعية والشرطة وباألهم قيادات المجتمعوالتعليم ووزارة الصحة ووزارة الشباب ووزارة الحماية اال



على سبيل المثال مداخل ومخارج الطـرق ومنـاطق   (البرنامج من حضور متزايد للشرطة وتحسين البنية التحتية 
) على سبيل المثال إنارة الشـوارع (وقدر أكبر من العمل الشرطي في المجتمع وتحسين أمن الحي ) الترفيه العامة
دراسية جديدة وتنظيم برامج محو األمية وورش عمل ثقافية ورياضية للشباب تـديرها منظمـات    مع بناء فصول

في األحياء التجريبية بعد مضي ستة أشـهر  % 68وقد ظهر من التقييم المبدئي انخفاض جرائم القتل بنسبة . الحي
منطقة من المناطق  12س في كما أسفر البرنامج عن تحسين صورة الشرطة في رأي النا. فقط من تنفيذ البرنامج

  .5التي ترتفع فيها مستويات العنف، وهو ما أسهم في التوسع في البرنامج ومده إلى أحياء ومدن أخرى
  

وهو برنامج أحياء آمنة يعمل في األحياء األكثر عنفا في مدينـة  " ابق على قيد الحياة"وفي البرازيل يوجد برنامج 
ويقـوم أحـد   . عمليات مسح واستعراض للجريمة وتحليل األولويات وتقييمهاويستخدم البرنامج . بيلو هوريزونتي

منتديات المجتمع المحلية بتنظيم لقاءات شهرية لمناقشة المشكالت المتعلقة بالجريمة وتنسيق االسـتراتيجيات مـع   
هدف منع ورغم أن البرنامج يتولى تدريب كل من الشرطة وبعض أعضاء المجتمع في األنشطة التي تست. الشرطة

الجريمة والعنف فإنه ُيسند إلى الشرطة العسكرية مهمة تسيير دوريات فـي المنـاطق التـي تشـتهر بحـدوث      
وبالنسبة للشباب فإن البرنامج يقدم لهم دعما اجتماعيا فضال عن مكونات تعليمية وترفيهية ورياضـية،  . المشكالت

المنقولة باالتصال الجنسي وممارسة الفنـون   بما في ذلك ورش عمل عن العنف والمخدرات والجنس واألمراض
شهرا من تنفيذ البرنامج أن البرنامج أدى إلى انخفاض جـرائم القتـل بـين     30وقد تبين بعد . وأجهزة الكمبيوتر

أي % (46، وعمليات السطو على المخـابز بنسـبة   %65وعمليات الشروع في القتل بنسبة % 47الشباب بنسبة 
حدث ذلك في فتـرة زادت أثناءهـا   (في المناطق الفقيرة المستهدفة ) لمخابز لسرقة الطعاماألفراد الذين يقتحمون ا

باإلضافة إلى ذلك قلل منتدى المجتمـع  ). في مناطق المدينة التي تخلو عادة من العنف% 11الجرائم العنيفة بنسبة 
نظرا لهذه النجاحات فقد قامت و. من مخاوف السكان المقيمين من الجريمة وحشد المجتمع لحل المشكالت المحلية

إلى أربعة مناطق متجاورة أخرى من المناطق الفقيرة التي ينتشر فيهـا  " ابق على قيد الحياة"الحكومة بمد برنامج 
  .6العنف في بيلو هوريزونتي

 

  
  عوامل النجاح: المضي قُُدماً

 مبادرات للعمل الشرطي  حل المشكالت ووجود: تتضمن برامج األحياء اآلمنة ثالثة عوامل رئيسية، هي
تستند إلى المجتمع وتقترن بأنشطة شبابية تتم تحت اإلشراف وتحسين الخدمات العامة والبنيـة التحتيـة   

  . المحلية
  يتعين أن يقوم عدد جوهري من سكان الحي بالمشاركة المباشرة في البرنامج بتحديد المشكالت، ووضع

  . توصيات بالحلول وتنفيذ اإلجراءات
 ن التوجيه أو الجماعات المحلية منتديات جيدة إلشراك المجتمع فهي تسند إلى السكان المحليـين  تعد لجا

  . دوراً في وضع السياسات وفي الوقت نفسه تحافظ على عالقة عمل مع المسئولين عن إنفاذ القانون



 لى هـذه البـرامج   ولذلك يتعين ع. يتعين النظر إلى برامج األحياء اآلمنة باعتبارها تدخالت بعيدة المدى
وضع قواعد معيارية لضمان تحقيق أهدافها وينبغي أن تكون مستعدة لتطوير استراتيجياتها مرارا بمضي 

مثل تواتر جرائم الشباب وأحداث العنـف  (كما يتعين أيضا مراقبة أثر التغيرات السلوكية بعناية . الوقت
   ).في المناطق المستهدفة سواء قبل تنفيذ البرنامج أو بعده

     بالنسبة للعمل الشرطي المجتمعي يتعين تكليف ضباط الدورية السائرة الدائمون فـي المجتمـع للعمـل
ويتعين أن يقوم هؤالء الضباط بالتعارف على المقيمين وحضور اجتماعـات  . بصورة وثيقة مع المقيمين

ون هؤالء الضـباط  ومن المهم أن يك. المجتمع بانتظام ووضع أولويات للمشكالت التي يحددها المقيمون
  . ذوي عقليات منفتحة وغير منحازين ولديهم حساسية تجاه مخاوف اآلخرين ومشكالتهم

     وللنهوض ببرامج المجتمع للوصول إلى الشباب المعرض للخطر من المهم اسـتخدام األمـاكن العامـة
  ).ة تكاليفبناء مراكز شباب خاصة ليس له فعالي(القائمة مثل المدارس أو مراكز المجتمع األخرى 

  البد من قيام عمل مشترك ال غنى عنه بين وزارات القطاعات المختلفة على المستوى المحلي. 

  
  :الهوامش

  .، واشنطن العاصمة الفيدراليةتقرير إلى الكونجرس حول بحوث العنف عند األحداث: 1999وزارة العدل األمريكية، . 1
، "دراسة متعددة المستويات عن الكفاءة الجماعية: األحياء والجريمة العنيفة": 1997سامسون، آر، وإس رودنبوش، وإف إيرلز، . 2

  .924-918: 277ساينس 
، وزارة العدل األمريكية، "2سلسلة ترتكز على التقييم، الجزء : أفضل ممارسات االقتالع والبذر: "2004وزارة العدل األمريكية، . 3

  . مكتب برامج العدل، واشنطن العاصمة الفيدرالية
مرجع االستراتيجيات الواعدة فـي  : منع الجريمة في الحضر والشباب المعرض للخطر: 2005المركز الدولي لمنع الجريمة،  -4

  . المركز الدولي لمنع الجريمة: ، مونتريال، كيبيك، كندامختلف بلدان العالم
تكاليف االتجاهات، : الجريمة والعنف والتنمية: 2007البنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، . 5

، تقرير مشترك للبنك الدولي ومكتب األمم المتحدة المعنـي بمكافحـة   37820، تقرير رقم وخيارات السياسات في منطقة الكاريبي
  . المخدرات والجريمة
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 سيةاعتبارات التنفيذ الرئي
  النتائج المتوقعة

  
تزايد ثقة المواطنين في عملية إنفاذ القانون محليا، بما يؤدي إلى زيادة استعداد   •

السكان المقيمين لإلبالغ عن الجرائم واالعتماد على العقوبات الرسمية بدال مـن  
في المستويات العامة للنـزاع   االلجوء إلى عدالة الشوارع، فتكون النتيجة تراجًع

  . ان في المجتمع فضال عن تراجع أعمال إجرامية محددةوالعدو
يتعين أن تؤدي دوريات الشرطة الموجهة في المناطق التي ترتفع فيها معدالت   •

  . الجريمة والعنف بين الشباب إلى زيادة النتائج والحد من الجريمة
يتعين أن تكون األنشطة التي تتم تحت اإلشراف للشباب بديال لهم عن اللجـوء    •
  .لجريمة والعنفل
  .زيادة وتحسن الخدمات األساسية والنظام العام واألمن بشكل عام  •

زيادات في تطوير األعمال داخـل  احتمال حدوث زيادة رأس المال االجتماعي و  اآلثار الثانوية
  المجتمع

وزارة األمن الوطني ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعلـيم ووزارة األشـغال     المسئولالجهاز
  .العامة؛ والحكومات المحلية والمجتمعات المحلية

المجموعة المعرضة 
  للخطر المستهدفة

  . 2و 1 النوعان
  

المجموعة السنية 
  المستهدفة

12-24.  

  عناصر التكلفة
  

يمكن أن تؤدي االستثمارات المبدئية في مثل هذه البرامج إلى وفـورات كبيـرة   
ستثمارات في برنامج األحياء اآلمنة أدت اال(للمجتمع في تكاليف مكافحة الجريمة 

إلى وفورات تقدر بمبلـغ   إسترلينيجنيه  600000ام والتي بلغت هلمدينة برمنج
عقب عام واحد فقط من التشغيل نتيجـة النخفـاض    إسترلينيا جنيهاً 6406840

  .أ)معدل الجريمة
الظروف المبدئية 

  الضرورية
ق في أمانة قوة الشرطة المحليـة  بإمكانها الوثو يتعين أن تشعر المجتمعات أن  •

وفي المجتمعات التي تكون فيها صورة المحسوبية لدى الشرطة عالية . ونزاهتها
ال ينصح بجعل نفس ضباط الشرطة يعملون في نفس المناوبة، بل ينبغي تغييـر  

وفي الوقت نفسه ينبغي أن يجد البرنامج وسائل لزيادة . المناوبات والمسؤوليات
  . شرطة والثقة فيهادعم الجمهور لل

نظام سري يتيح للجمهور تحريـر شـكاوى ضـد قـوة      وجودمن الضروري   •
  . الشرطة نتيجة لفسادها أو إساءة استخدام السلطة



هناك أهمية بالغة لمشاركة المجتمع، ويمكن زيادة هذه المشاركة مـن خـالل     •
   .المؤسسات المجتمعية القائمة أو بإنشاء لجنة توجيه

    أمثلة محددة
  

والبذر لمنطقة  اقتالع األعشاب الضارةمبادرة : الواليات المتحدة األمريكية  •
  .بفلو

  .امهبرنامج األحياء األكثر أمنا لمدينة برمنج: انجلترا  •
  .َحّيي اآلمن: جمهورية الدومينيكان  •
   .ابق على قيد الحياة: البرازيل  •

دالئل (مستوى الفعالية 
  )قوية ودالئل ناشئة

  

كان البرنامج معنيا بالمخاوف المحلية يدمج المبادئ األساسية  دليل قوي، إذا
حل المشكالت، ومبادرات العمل الشرطي الذي يرتكز على المجتمع، (الثالثة 

  .ويتم تنفيذها بشكل جيد) وتحسين البنية التحتية للمجتمع
األمور التي يجب 

مراعاتها لتكرار تطبيق 
  المشروع ولالستدامة

استحداث العمل الشرطي المجتمعي، وشكاوى المواطنين قد يكون من الصعب 
  . تشير إلى ثقافة شرطية هرمية
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  السياسة العامة الثانية
  الحد من إتاحة واستخدام األسلحة النارية

 

ا الحـد مـن العنـف بـين الشـباب،      تستطيع السياسات والبرامج التي تحد من إتاحة األسلحة النارية واستخدامه
ويعد العمل التشريعي والتكتيكات التشريعية الهادفة إلى الحد مـن عـرض   . وخصوصا الشباب المعرض للخطر

وتتضـمن  . األسلحة النارية هي الوسائل األكثر فعالية التي يستطيع بها صانعو السياسات تحقيـق هـذا الهـدف   
تشديد األحكام في الجـرائم  ) 1: (منع استخدام األسلحة النارية ما يلي اإلجراءات التشريعية المحددة التي تستطيع

تنظيم تصـميم  ) 2(التي تُرتكب باستخدام سالح ناري وأيضا في حاالت حمل أو بيع أسلحة نارية غير مرخصة؛ 
مـالك   أو إلـزام /منع استيراد أو ملكية المسدسات أو األسـلحة الهجوميـة و  : على سبيل المثال(األسلحة النارية 

تنظيم معـامالت األسـلحة   ) 3(؛ )األسلحة النارية بحفظ أسلحتهم في أماكن آمنة وفرض عقوبات على المخالفين
أو /وضع شروط صارمة للترخيص للموزعين وفرض تراخيص إجبارية لكل األسـلحة الناريـة و  : مثالً(النارية 

حظر حمـل  ) 4(؛ )تروات األسلحة الناريةإجراء تحقيقات إلزامية عن خلفية المشتري وفرض فترات انتظار لمش
كما تعد التدخالت الموجهة إلنفاذ القانون والتي تعطل مبيعات األسـلحة غيـر المرخصـة    . األسلحة النارية تماما

طريقة أخرى للحد من توافر واستخدام األسلحة الناريـة مـن قبـل    ) يالت السوق الثانويةووالمعروفة أيضا بتح(
وتعد بعض التكتيكات مثل زيادة الدوريات المنفذة للقانون في المناطق التي ترتفع فيهـا  . الشباب المعرض للخطر

مستويات الجريمة واستخدام ضباط شرطة متخفِّين ومنتحلين صفة مشتري أسلحة محتملين هي أنجـح التكتيكـات   
شريعات األسلحة النارية وفي حين كانت آثار ت. حتى اآلن، بينما لم تحقق برامج إعادة شراء األسلحة نفس النجاح

وإحدى نقاط البداية الحرجـة  . متباينة فإن الجمع بين القوانين والتكتيكات المعنية بجانب العرض يبدو واعدا للغاية
جمع بيانات يتم تنسيقه على المستوى الـوطني ومسـتوى   ألي إستراتيجية تتعلق باألسلحة النارية هي إنشاء نظام 

  . اإلصابات والوفيات الناجمة عن استخدام أسلحة ناريةتبع الوالية والمستوى المحلي لت
  

  كيف يؤدي الحد من إتاحة واستخدام األسلحة النارية إلى منع سلوك الشباب المنطوي على المخاطر؟
وتـرتبط زيـادات   . األسلحة النارية إلى خفض شدة العنف بين الشـباب واستخدام يمكن أن يؤدي الحد من إتاحة 

كما أن عـدد  . 1بين الشباب بارتفاع معدالت الجريمة والعنف المقترف باستخدام األسلحة الناريةالجريمة والعنف 
األسلحة النارية المتداولة له أثر مباشر على تَمكُّن األشخاص المعرضين لمخاطر اللجـوء للعنـف العاليـة مـن     

ولذلك فإن إصدار القـوانين  . لثانويةالحصول على األسلحة النارية بالسرقة أو بالتحويالت التطوعية في األسواق ا
وبينما . التي تقيد تداول األسلحة والتدخل للحد من عرض األسلحة النارية يقلل من نسبة الوفيات واإلصابات بسببها

يمكن لإلجراءات التشريعية أن تردع عن تهريب األسلحة النارية واستخدامها العام عبر زيـادة العقوبـات فـإن    
نفاذ القانون بإمكانها تقليص حجم األسلحة النارية المتداولة عبر تقنين تصميم األسلحة وفرض التدخالت الموجهة إل

  . حظر عليها
  

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث



التشريع، والتكتيكات للحد من المعروض، أو الجمع بين هذا : توجد ثالث طرق للتأثير على توافر األسلحة النارية
  .األمثلة على فعالية كل طريقة من الطرق الثالث وفيما يلي بعض. وذاك

  
. 2إن األدلة الدولية فيما يتعلق بأثر تشريع األسلحة النارية على جرائم الشباب والعنف متباينـة : الجهود التشريعية

على استحداث تنظيمات جديدة لتصـميم   1977ففي كندا على سبيل المثال نص قانون تعديل القانون الجنائي لسنة 
وتعـزو  . سلحة النارية ومعامالتها كما نص على تشديد األحكام في الجرائم المرتكبة باستخدام أسـلحة ناريـة  األ

وفي الجرائم التي تستخدم فيها األسلحة الناريـة بنسـبة   % 55دراسة طويلة األجل التراجع في جرائم القتل بنسبة 
قانونا يحظر األسلحة التـي علـى    1996في عام وبالمثل أجازت الحكومة األسترالية . 3إلى هذه السياسات% 25

شاكلة األسلحة العسكرية، وشددت الضوابط على استيراد األسلحة الناريـة األخـرى وقيـدت الحصـول علـى      
المسدسات، ويعود الفضل إلى هذه القوانين في انخفاض عدد الوفيات المرتبطة باألسلحة النارية خـالل السـنوات   

 1977ن العاصمة الفيدرالية أدى قانون مقيد لتراخيص ملكية األسلحة الناريـة عـام   وفي واشنط. 4العشر الماضية
ومع قيام الشرطة بإنفاذ القانون بصرامة، أسفرت هذه السياسـة عـن   . إلى حظر الملكية الخاصة للمسدسات فعليا

ة باألسلحة الناريـة لـم   غير أن القوانين المعني. 5%25تراجع فوري في الوفيات المرتبطة باألسلحة النارية بنسبة 
حظـرا   1997ففي إنجلترا فرض تعديل قانون األسلحة النارية لسـنة  . تقدم حتى اآلن نتائج إيجابية في كل البلدان

والسـبب هـو أن معـدالت    . على المسدسات كما استحدث قواعد تنظيمية تتعلق بالمعامالت في األسلحة النارية
كذلك . تتزايد، وتزايدت اإلصابات باألسلحة النارية إلى أكثر من الضعفالجريمة باستخدام األسلحة النارية ظلت 

والذي حظـر اسـتخدام كـل     1972فشل في الحد من معدالت جرائم العنف والقتل قانون البنادق األيرلندي لسنة 
الحياة األسلحة النارية ونص على مصادرتها، وقيام جاميكا بحظر األسلحة النارية واستحداث أحكام بالسجن مدى 

  .6في جرائم امتالك األسلحة النارية
 

وفي حين أدت التشريعات على اختالف أنواعها إلى نتائج متباينة فإن حظر حمل السالح الناري يمكن أن يكـون  
وأوضـح مثـال علـى ذلـك     . فعاال، وال سيما في األماكن التي تزيد فيها جرائم القتل ضد الشباب وبيد الشباب

نات حظر صانعو السياسات في كالي وبوجوتا حمل البنادق أثناء الفترات التي كان معروفـا  كولومبيا؛ ففي التسعي
). مثل عطالت نهاية األسبوع بعد يوم قبض الرواتب واإلجازات وأيـام االنتخابـات  (أن معدالت القتل تزيد فيها 

ونتيجة . إلجراءات الجديدةوالمهم أن التشريع كانت تعززه حمالت توعية، وكان يتم تدريب الشرطة على تطبيق ا
في كالي وبوجوتا بالترتيب خالل الفترات التي كـان  %  13و % 14لذلك تراجعت معدالت جرائم القتل بنسبتي 

  .7الحظر يسري فيها
  

نجحت البرامج التي تستحدث دوريات شرطة نشطة في األحياء التي ترتفع فيها معدالت : تكتيكات جانب العرض
ففـي  . في الحد من توافر األسلحة النارية والعنف بين الشـباب  ،األسلحة النارية الثانوية الجريمة وتهاجم أسواق

في بوسطن موارد إنفاذ القانون بهدف الحد من إمداد  وقف إطالق النارالواليات المتحدة األمريكية استهدفت عملية 
 .8ئم القتل بين الشباب نتيجـة لـذلك  وكان ذلك عامال رئيسيا في تراجع معدالت جرا ،األسلحة الناريةبلعصابات ا



تجار البنادق مـن   في الحد من تدفق البنادق بتحديد في نيويورك وحدة التحقيق في األسلحة الناريةوبالمثل نجحت 
وفي الوقت نفسه أدت عملية وقف البنـادق التـي تتضـمن    . خالل عمليات شراء بنادق يقوم بها ضباط متنكرون

لكل من يقدم إرشادات تؤدي إلى القبض على شخص يحوز سالحا ناريا غيـر   دوالر أمريكي 1000عرض مبلغ 
فـي   تريـدنت تعد عملية  كما .9مرخص إلى تخليص شوارع نيويورك من آالف أخرى من األسلحة والمجرمين

 ويستهدف هذا البرنامج شباب لنـدن . روض من األسلحة الناريةعآخر للبرامج الناجحة المعنية بالم اإنجلترا نموذج
األفراد المسلحين وتجـار المخـدرات   وموردي البنادق  ضباط شرطة يتعقبون 300المعرض للمخاطر ويعمل به 

ويؤدي هذا البرنامج إلى القبض على مئات األشخاص . ممن لهم عالقة بالجريمة التي تستخدم فيها األسلحة النارية
   .10ئم القتل بين الشبابوتحريز مئات األسلحة النارية كل عام، وأدى إلى خفض معدالت جرا

 

يبدو أن العمل التشريعي المقترن بتكتيكات السيطرة على جانب العرض هو أفضـل المنـاهج    :الجمع بين المناهج
على تشديد األحكام في قضايا امتالك سالح ناري غير  2003الواعدة؛ ففي البرازيل نص قانون نزع السالح لسنة 

الخاصة بالمعامالت فـي األسـلحة    ةلنارية، وعزز القواعد التنظيميمرخص، وفْرض حظر على حمل األسلحة ا
وفي خالل سـنة  . وقد تبع هذا التشريع عمل شرطي متزايد لمهاجمة أسواق األسلحة النارية وإنفاذ الحظر. النارية

دق لمدينة تجربة البناكما تعد . 11عاما 13، وهو أول تراجع لها خالل %8.2واحدة تراجع معدل جرائم القتل بنسبة 
فبعد تمرير حظر على األسلحة النارية . س في الواليات المتحدة األمريكية مثاال آخر على الجمع بين المناهجكانسا

قطعة يبلـغ فيهـا    80قامت دوريات الشرطة المكثفة باستهداف إحدى المناطق المعروفة بالمشكالت والمكونة من 
وكان ضباط الدوريـة يعثـرون علـى السـالح     . الوطني ضعف متوسطها على المستوى 20معدل جرائم القتل 

أسـبوعاً عـن    29وقد أسفرت هذه التجربة التي استغرقت . ويحرزونه بإيقاف المركبات وتفتيش األفراد بانتظام
  . 12%67وتراجع جرائم القتل في تلك المنطقة بنسبة % 49تراجع معدل الجرائم التي تستخدم فيها البنادق بنسبة 

 

  عوامل النجاح: المضي قدما
  نقطـة بدايـة مهمـة ألي    إنشاء نظام رقابة وطني لإلصابات الناجمة عن استخدام أسلحة ناريـة  يعد

ويعد هذا النظام حيويا لمراقبة أثر التشـريعات المعنيـة   . إستراتيجية تستهدف الحد من األسلحة النارية
لجريمـة والعنـف بـين الشـباب     تكرار ا: بعبارة أخرى(باألسلحة النارية والتدخل في جانب عرضها 

وأيضا إلحداث التغيرات الالزمة في السياسات أثنـاء  ) باستخدام األسلحة النارية في المناطق المستهدفة
  . تنفيذ عملية التدخل

 هو أفضل المناهج الواعدة للحد من  الجمع بين العمل التشريعي وعمليات التدخل في جانب العرض
  . حة الناريةالعنف الناجم عن استخدام األسل

  ،لشـرح الحظـر،    يتعين أن تشمل عمليات حظر األسلحة النارية حمالت توعيـة ولكي يتحقق النجاح
تدريب أفراد الشرطة على ومن العناصر األساسية األخرى . والترويج له، وحشد دعم الجمهور عموما له

  . إذا اقتضى األمر تنفيذ اإلجراءات الجديدة



 واألجهزة المنفذة للقانون ودوائر  ،فعال التعاون بين كل مستويات الحكومةيتطلب تنظيم حظر األسلحة ال
األعمال وأجهزة اإلعالم والمواطنين من أجل منع الجريمة والنهوض بالصحة العامة وضـمان سـالمة   

  . األفراد
 العنف،  في مناطق العالم التي يشيع فيھا يمكن أن يكون الحظر على حمل األسلحة مفيدا في منع جرائم القتل

  . غير أن فعالية ھذا المنھج ليست واضحة في المدن األقل عنفا

  يعتمد نجاح التدخل في جانب العرض بشكل كبير على قدرة الشرطة على تطوير شراكة وثيقة مع أفراد
وعلى عمل شرطي ثابت يستند إلى االستخبار وعلى منع الجريمة قبل وقوعها، وعمليات كشف  المجتمع
عرض مكافآت لمن يقدم أي معلومات تؤدي إلى القبض على حاملي أو مالكي األسـلحة  كما أن . أفضل

  . النارية غير المرخصة لهي إستراتيجية سليمة أخرى
     ال يكون التدخل في جانب العرض والتدخل التشريعي في مجال األسلحة النارية قويـاً إال بمقـدار مـا

ولذلك فإن وعـي الشـرطة باإلطـار التشـريعي      .يتوافر من قدرة الشرطة على إنفاذ هذه التـدخالت 
 .والتدريب على المنهجية في استراتيجيات اإلنفاذ هو أمر ضروري

   
  :الهوامش

 – 691): 3( 25 مجلة تحليل وإدارة السياسات، "استهداف سياسة للبنادق ترتكز على األدلة: "2006. كوك، فيليب، وجنز لودفيج. 1
735.  

ومع . انين المعنية باألسلحة النارية المختلفة التي تمت مناقشتها في هذا القسم آثارها المحددة على الشبابال تتناول تقييمات القو. 2
ذلك فنتيجة لكون أغلب أعمال العنف والجرائم التي تتم باستخدام األسلحة النارية تحدث بين الشباب المعرض للخطر وضده، فـإن  

  . ارها على الشباباالتجاهات العامة تصبح مؤشرات أيضا على آث
، وثيقة تقييمية، قسم "1977تحليل إحصائي آلثار قانون الرقابة على األسلحة النارية لسنة : "1996مركز كندا لألسلحة النارية، . 3

  . تقييم البرامج، مركز كندا لألسلحة النارية، أوتاوا، أونتاريو، كندا
انخفاض أسرع في : في أستراليا 1996إصالحات قوانين البنادق لسنة ": 2006تشابمان، إس، بي ألبرز، كى آغو، وأم جونز، . 4

، "الوفيات الناجمة عن استخدام األسلحة النارية، وحاالت االنتحار باألسلحة النارية، وعقد خال من إطالق النيران على الجماعات
  . كلية الصحة العامة، جامعة سيدني
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  . ارة العدل األمريكية، واشنطن العاصمة الفيدراليةمكتب عدالة األحداث ومنع االنحراف، وز
  

 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
  .الحد من انتشار العنف بين الشباب ومدى فتكه  النتائج المتوقعة
. تعزيز مستويات المعيشة في المجتمعات المعرضة لنسب عالية من العنف  •  اآلثار الثانوية

 .باستخدام األسلحة النارية

 .عراف االجتماعية بشأن استخدام األسلحة الناريةتغيير األ  •

 .الحد من معدالت االنتحار  •

  .خفض تكاليف الرعاية الصحية والطوارئ  •
الهيئة أو القطاع 

  المسئول
 .وزارة األمن الوطني والنائب العام والشرطة المحلية واألجهزة الحاكمة

  
المجموعة المعرضة 

  للخطر المستهدفة
  .3، و 2، و 1األنواع 

المجموعة السنية 
  المستهدفة

12 -24. 

  
  عناصر التكلفة

  
  

الظروف المبدئية 
  الضرورية

 .الوعي بمشكلة العنف الناجم عن استخدام البنادق  •

 .وضع نظام وطني لمراقبة اإلصابات الناجمة عن استخدام األسلحة النارية  •

 .الثقة في الشرطة  •

 .تحديد مصادر األسلحة غير القانونية  •

  .ة على أسواق األسلحة النارية الثانويةالسيطر  •
    أمثلة محددة

  
 .تشريعات األسلحة النارية العامة: أستراليا وكندا وواشنطن العاصمة الفيدرالية  •

 .كالي وبوجوتا، كولومبيا: الحظر على حمل البنادق  •

وحدة التحقيق في األسـلحة  عملية وقف إطالق النار، : تكتيكات جانب العرض  •
 .، وعملية وقف البنادق، وعملية تريدنتنيويوركفي  النارية

  .البرازيل وتجربة البنادق لمدينة كانساس في أمريكا: الجمع بين المناهج  •
دالئل (مستوى الفعالية 

  )قوية ودالئل ناشئة
  

دليل  –تشديد األحكام والتنظيمات الخاصة بالمعامالت : الجهود التشريعية  •
  . ناشئ

  .دليل قوي في بعض البيئات – حظر حمل األسلحة النارية  •
  .دليل قوي –تكتيكات جانب العرض   •
  .دليل قوي –الجمع بين المناهج   •



األمور التي يجب 
مراعاتها لتكرار تطبيق 
  المشروع ولالستدامة

  

يتعين أن يأخذ تصميم البرامج في االعتبار الظروف المحددة التي تحكم مسألة  •
مستوى اإلقليمي ومستوى المجتمع، بما األسلحة النارية على مستوى القطر وال

 .في ذلك المبادئ التوجيهية القانونية وتصورات الجمهور

يمكن أن تؤدي حمالت التسويق االجتماعية، وزيادة الوجود الشرطي الشرعي   •
  .في المجتمعات، إلى الحد من دعم المجتمع لحمل واستخدام البنادق

ندقية رمزا يرتبط بالذكورة، وهو يغلب على الشباب المعرض للخطر اعتبار الب  •
ما يعني أنه من الضروري حدوث تدخالت لمساعدة الشباب على إيجاد طرق 

  .أخرى لتنمية هويتهم وتأكيد نوعهم االجتماعي
  
 



  السياسة العامة الثالثة
  زيادة أسعار الخمور والتبغ والحد من إتاحتها واستخدامها

 

باب على الخمور والتبغ الحـد مـن الجـرائم والعنـف واإلصـابات      تستطيع السياسات التي تحد من حصول الش
زيادة الضرائب علـى الخمـور    وعلى رأسها. وهناك العديد من االستراتيجيات التي تحقق هذا الهدف. والوفيات

وينبغي أن يرتكز معدل الضريبة علـى  . والتبغ، وهي طريقة مباشرة للحد من استهالك هاتين المادتين بين الشباب
وفي بعض األماكن يتم إنتاج وحدات أصـغر  . ئق ثابتة بالتجربة ويجب أن يكون أبسط ما يمكن وقابال لإلنفاذحقا

ثانيـا،  . وتلك ممارسات ينبغي حظرها. للحد من آثار زيادة السعر) سجائر في العلبة في حالة التبغ 10أو  5مثل (
وضع ضوابط على سـاعات   وتشمل هذه التدخالت يستطيع صانعو السياسات التدخل إلنفاذ القيود على المبيعات،

ومن التدخالت التي يمكن أن تكون فعالة أيضا تحديد سـن ال يجـوز دونـه    . تشغيل منافذ البيع وكثافتها وأماكنها
ومن الحلول الجزئيـة قصـر   . شراء التبغ والخمور، وإن كان من الصعب مراقبة ذلك وإنفاذه في بعض األحيان

والتي يرجح بدرجة أكبر أن تمتثل للقيود، وتجنب ) تمثل محالت السوبر مارك(الكبيرة الترخيص على المحالت 
وأخيرا يمكن وضع قيود أخرى كحظر تناول الخمور . منح األكشاك والمحال الصغيرة تراخيص بيع هذه المنتجات

  .خالل األحداث المجتمعية والرياضية في المناطق العامة مثل المتنّزهات والشوارع
 

. العوامل األساسية في نجاح منهج القيود هذا هو التهديد بفرض عقوبات على أن يكون التهديد قابال للتصديقومن 
حيث إن ضمان تعرض التجار المخالفين للتنظيمات للعقوبات يمكن أن يحد من االنتهاكات التي يمكن أن تحـدث  

). على الشخص البائع ومؤسسة البيع بالتجزئـة (ويمكن أن تتضمن هذه العقوبات عقوبات إدارية وجنائية . مستقبال
تضمن العقوبات األشد فعالية عقوبات متدرجة يمكن أن تشمل التنبيه والغرامات وفصل األفراد وإغالق المنشآت تو

وينبغي تنفيذ الزيادات الضريبية والقيود على المبيعات في نفس الوقت من أجل تحقيق أكبر أثر . وسجن المخالفين
  . ستهالك الشباب للخمور والتبغممكن على ا

  
  كيف تؤدي زيادة أسعار الخمور والتبغ إلى منع سلوك الشباب المعرض للخطر؟

من النتائج السلبية بما في ذلك األسـباب الرئيسـية   كبير يتم دائما تحديد الخمور كأحد العوامل المساهمة في عدد 
باإلضافة إلى أن اسـتخدام  و. واالنتحار وحوادث السياراتالثالثة وراء وفيات الشباب في العالم وهي جرائم القتل 

الخمور يكون وراء ارتكاب الجريمة والعنف واإلصابات فإنه يرتبط أيضا باالكتئاب وضـعف األداء األكـاديمي   
وبالمثل تتضـمن آثـار   . واإلصابة باألمراض المنقولة باالتصال الجنسي واالشتراك في عصابات وأمور أخرى

السلبية عددا من المشكالت الصحية العامة، واألهم من ذلك الميل لتجريب المخـدرات المحظـورة    استخدام التبغ
وبالنسبة للشباب الذين ال تزال عقولهم في طور النمو يكون الخطر الكامن في إساءة استخدامهم ألي مـن  . قانونا

تحد من إمكانية حصـول الشـباب   ونتيجة لذلك يمكن أن يكون للسياسات التي . هاتين المادتين مصدر قلق خاص
  .على الخمور والتبغ أثر إيجابي على سلوكهم وعلى النتائج

  



فالشباب وخصوصـا الفقـراء   . أحد أهم محددات سياسة التعامل مع لجوء الشباب إلى التدخين والخمر هو السعر
ير قوي يتناسب عكسيا مع قرارات وبالتالي يكون لألسعار تأث. منهم ال يملكون عادة إال أقل القليل من المال لينفقوه

بل إن األهم من ذلك أن األفراد المحرومين اقتصـاديا والمعرضـين   . الشباب الستهالك هذه المواد مقارنة بالكبار
وهكذا تقـل احتمـاالت   . بدرجة أكبر للدخول في سلوك ينطوي على مخاطر يكونون أكثر تأثرا بسعر هذه المواد

. جة ارتفاع سعر السجائر، كما يرجح أن يقوم من انخرطوا في التدخين باإلقالع عنهإقبال الشباب على التدخين نتي
ومن األمور المهمة في هذا الصدد أن البحـوث أظهـرت أن زيـادة    . وينطبق نفس الشيء على استهالك الخمور

، وتلك نتيجة الضرائب على الخمور تحدث أثرا أكبر على تناول المراهقين للخمر بكميات كبيرة من تناوله عرضا
إيجابية حيث إن شرب الخمر بكميات كبيرة يرتبط بدرجة أكبر بالعنف وبالسلوكيات األخـرى المنطويـة علـى    

باإلضافة إلى ذلك، يمكن استثمار اإليراد المتزايد من حصيلة زيادات أسعار الخمور والتبغ فـي إنفـاذ   . مخاطر
أو تنظيم حمالت /مثل بناء مراكز عالج و(الخمور والتبغ  القيود على المبيعات وفي االستراتيجيات األخرى لمنع

  ).للشبابمثل هذه المنتجات  أو وضع قيود على إعالنات الخمور والسجائر وعلى ترويج/توعية صحية و
  

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
. وفرض قيود على بيعها هناك طريقتان مهمتان للحد من استهالك الخمور والتبغ بين الشباب وهما زيادة أسعارها

  :وفيما يلي بعض األمثلة على فعالية كل من الطريقتين
  

تثبت األدلة الدولية أثر أسعار الخمور والتبغ على السلوكيات التي تنطوي على مخـاطر لـدى   : زيادات األسعار
الضـريبة علـى   في  1995عام % 10الشباب، ففي الواليات المتحدة تشير التقديرات إلى أن فرض زيادة نسبتها 

وفي حين تفسر . 1شهريا% 8الخمور أدى إلى خفض عدد األحداث الصاخبة المرتبطة بالخمور بين الشباب بنسبة 
تغيرات األسعار معظم حاالت الزيادة والنقصان المرصودة في أنماط اإلفراط الصاخبة في الشراب عنـد طـالب   

على % 10، فإنه يعتقد أن فرض ضريبة بمقدار 2003و  1975الصفوف العليا من المدارس الثانوية بين العامين 
. 2%4الخمور أيضا أدى إلى خفض جرائم القتل والجرائم العنيفة األخرى عند طالب الكليات األمريكيـة بنسـبة   

على أسعار الخمور أدى إلى % 10وتقدر دراسات أخرى من الواليات المتحدة األمريكية أن فرض زيادة مقدارها 
دوالر  0.20وأن زيادة الضريبة على البيرة بمقـدار   3%17فيات بين الشباب بنسبة وصلت إلى خفض حاالت الو

وبمرض الزهري بنسبة % 8.9أمريكي لكل ست عبوات أدت إلى خفض معدالت اإلصابة بمرض السيالن بنسبة 
 1992في عـام   وفي اإلقليم الشمالي في أستراليا أدت الزيادات في ضرائب الخمور وتغطية الضرائب. 32.7%4

، فضال عن خفض كبير في أنماط الشراب المؤدي إلـى  % 22إلى خفض في نصيب الفرد من االستهالك بنسبة 
وفيمـا يتعلـق   . 6وقد شهدت ماليزيا والفلبين تجارب مماثلة. 5أخطار وفي األمراض وحاالت الوفيات بين الشباب

فـي  % 4على علبة السجائر تقلل الطلب بنسـبة  % 10بأسعار التبغ أظهرت الدراسات أن فرض ضريبة مقدارها 
كذلك يثبت تحليل زيادة الضريبة على التبغ في كنـدا  . 7في الصين% 10و  6الواليات المتحدة األمريكية وما بين 

وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وبعض البلدان األخرى أن زيادة الضريبة يمكن أن يؤدي إلى خفـض اسـتهالك   
  .8الشباب للتبغ



  
نجحت بعض البلدان في التأثير على سلوك الشباب بفرض قيود على مبيعات الخمور، ففـي  : لقيود على المبيعاتا

ضاحية دياديما في مدينة ساو باولو بالبرازيل والتي تتسم بالعنف ينص أحد القوانين المحلية على إغالق حانـات  
من التحذير إلى الغرامة (ءات تتدرج في شدتها الشراب في الساعة الحادية عشرة مساء، ويتعرض المخالفون لجزا

ورغم أن القيود المفروضة على الخمور كانت مثيرة للجدل في بادئ األمر فإنها تتمتع اآلن ). إلى سحب الرخصة
. 9%26ومن العنف ضد النساء بنسبة % 55بدعم جماهيري، ويعزى الفضل إليها في الحد من جرائم القتل بنسبة 

يا تم سن قانون في منتصف التسعينيات شبه مانع للخمور نص على إغالق البارات والمالهـي  وفي كالي بكولومب
ويشير تقيـيم  . الليلية في الساعة الواحدة صباحا في أيام األسبوع العادية وفي الثانية صباحا يوَمي الجمعة والسبت

وفـي البلـدان   . 10سـت سـنوات   على مدار فترة% 30هذه السياسة إلى أن معدالت جرائم القتل تراجعت بنسبة 
االسكندينافية، انخفض استهالك الخمور المنطوي على أخطار وانخفضت معه نسبة وفيات حوادث الطرق الناجمة 
عن تعاطي الخمور بدرجة كبيرة وذلك بعد منع منافذ البيع بالتجزئة من بيع الخمور لمدة يوم واحد أثنـاء عطلـة   

طاع أحد مجتمعات سكان أستراليا األصليين الحد مـن المشـكالت المرتبطـة    وفي أستراليا است. 11نهاية األسبوع
بالخمور لفترة طويلة حين فرض مجلس السكان األصليين المحلي قيودا على مبيعات الخمور في أيام الخميس التي 

نوع، مثل كما برهنت دراسات أخرى في مناطق محلية وسكانية على درجة عالية من الت. 12يتم فيها دفع المرتبات
جرينلند وميكرونيزيا واالتحاد السوفيتي السابق، على االنخفاض الكبير الذي يمكن أن يتحقق في حاالت الوفيـات  

  .13واإلصابة والجريمة حين تصبح الخمور أقل توافرا في المجتمع
 

  عوامل النجاح: المضي قدما
  تعظيم األثرل زيادة الضرائب والقيود على المبيعات في وقت واحدتنفيذ يتعين.  
 ويختلف هـذا   يتعين أن يستند تحديد المستوى األمثل لضرائب الخمور والتبغ إلى حقائق ثابتة بالتجربة

  . المستوى باختالف البلدان
 تعتبـر المعـدالت   (حتى يمكن تطبيقها بكفـاءة وفعاليـة    يتعين أن تكون ضرائب الخمر أبسط ما يمكن

دوريا حسب معدالت التضخم هي أفضل الممارسـات وفقـا   المعدلة المحددة من حيث محتوى الكحول و
  ).لكثير من الدراسات االقتصادية الدولية

 وينبغي بذل المزيـد مـن الجهـود إلنفـاذ     وضع القواعد التنظيمية وفرض الضرائب أمران متكامالن ،
  . التشريعات التي تستهدف الحد من التكاليف االجتماعية الستهالك الخمور والتبغ

  إداريـة  ( القوانين المقيدة لمبيعات الخمور والتبغ بإنفاذ قوي وعقوبات قابلـة للتصـديق   يزتعزينبغي
  . على المستهلكين والقائمين بالبيع ومنشآت البيع بالتجزئة) وجنائية

   ينبغي أن يدرس صانعو السياسات استخدام نسبة مئوية من إيرادات الضرائب الزائدة لتدريب الهيئـات
أو القيود علـى  /وخصوصا في المراحل األولى من الزيادة الضريبية و يادة أعدادهاالمنفذة للقانون وز

  . المبيعات



  وضع نظام رقابي على الخمور والتبغ أداة مهمة لمراقبة أثر سياسات الحد من انتشار الخمور والتبـغ 
بيعـات  بما في ذلك تكرار جرائم الشباب، والعنف واإلصابات المرتبطة بتعاطي الخمـور، وكـذلك م  (

يمكن أيضا استخدام البيانـات  و). واتجاهات التعاطي بين الشباب وفعالية العقوبات على التجار المخالفين
 . من النظام لتنفيذ أي تغيرات ضرورية في السياسة أثناء تنفيذ التدخل

  
  :الهوامش
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  .238-215): 1(43، مجلة القانون واالقتصاد "باألمراض المنقولة باالتصال الجنسي في الواليات المتحدة األمريكية
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، المعهد الوطني لبحوث المخدرات، جامعة كورتين للتكنولوجيا ومجموعة لـوين  "1995/1996إلى  1992/1993برنامج الخمور، 

  . فوردهام، بيرث، أستراليا الغربية
، "فرض الضرائب على الخمور في منطقة المحيط الهادي الغربي: "2006مركز بحوث وتقييم المخرجات االجتماعية والصحية، . 6

مركـز بحـوث وتقيـيم النتـائج االجتماعيـة      . حة العالمية لمنطقة المحيط الهادي الغربيبحث مقدم للمكتب اإلقليمي لمنظمة الص
  . والصحية، جامعة بنسيلفانيا، فيالدلفيا، بنسيلفانيا

البنـك  : واشنطن العاصـمة الفيدراليـة  الحكومات واقتصادية السيطرة على التبغ، : السيطرة على الوباء: 1999البنك الدولي، . 7
  . الدولي

  . 1999بنك الدولي ال. 8
، "الحد من العنف المرتبط بالخمور وأنواع أخرى من المخدرات بين الشباب من خالل مـنهج بيئـي  : "2007راميريز، أنتوني، . 9

  . منظمة صحة الدول األمريكيةالمعهد الباسيفيكي للبحوث والتقييم، . مسودة
ست : 1998-1993دراسة وباء جرائم القتل في كالي، : "2002يرو، جير. إيستمان، إيه في إسبيسيا، آر إسبينوزا، آر-كونتشا. 10

  .239 – 230): 4(12مجلة منظمة صحة الدول األمريكية ، "أعوام من نموذج سكاني
اإلدمـان   ،"تجربة على مـرحلتين : فتح محال بيع الخمور بالتجزئة أيام السبت في السويد: "2005نورستروم، تي، أو سكوج، . 11

100 :767-776.  
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
  .بالخمور عند الشباب الحد من الجريمة والعنف واإلصابات والوفيات المرتبطة  النتائج المتوقعة
 .انخفاض عدد حاالت االنتحار  •  اآلثار الثانوية

 .تحسن األداء األكاديمي بين الشباب المعرض للخطر  •

 .تعزيز رأس المال البشري المنتج  •

 .انخفاض تكاليف النظام الصحي  •

  .انخفاض تكاليف النظام القضائي وإعادة التأهيل  •
الهيئة أو القطاع 

  المسئول
  .صحة أو العدل أو المالية واألجهزة القائمة على إنفاذ القانونوزارات ال

المجموعة المعرضة 
  للخطر المستهدفة

  .2و  1النوعان 

المجموعة السنية 
  المستهدفة

12–24.  

  عناصر التكلفة
  

وفقا لمنظمة الصحة العالمية يتراوح نصيب الفرد المقدر من تكلفـة تنفيـذ الزيـادة    
على مبيعات الخمور والتبغ باإلضافة إلى حظر اإلعالن عن  الضريبية وإنفاذ القيود

  . دوالر أمريكي 0.50و 0.05الخمور والتبغ بين 
الظروف المبدئية 

  الضرورية
 .توافر قدرات مؤسسية لتحصيل الضرائب  •

 .توافر هيئات تقوم بإنفاذ القانون  •

  .توافر الدعم التشريعي  •
    أمثلة محددة

  
 .زيادة أسعار الخمور: بين والواليات المتحدة األمريكيةأستراليا وماليزيا والفل  •

: كندا والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والواليات المتحـدة األمريكيـة    •
 .زيادة أسعار التبغ

أستراليا والبرازيل وكولومبيا واالتحاد السوفيتي سابقا وجرينلنـد وميكرونيزيـا     •
  .لمبيعاتالقيود على ا: والبلدان االسكندينافية

مستوى الفعالية 
دالئل قوية ودالئل (

  )ناشئة
  

 .دليل قوي –زيادة األسعار   •

  .دليل قوي –قيود على المبيعات   •

األمور التي يجب 
مراعاتها لتكرار 
تطبيق المشروع 

  ولالستدامة

من الضروري عمل تحليل دقيق لفرض معدالت ضريبية مناسبة على الخمـور    •
 .والتبغ

مثـل  (فض استهالك الخمور والتبغ إلى نتائج غير مقصـودة  يمكن أن يؤدي خ  •
 ).تشجيع استخدام الخمور المصنوعة بالمنازل أو المذيبات



يمكن أن يكون لزيادات الضرائب أثر ارتدادي على مرات الحدوث إذا اقترنـت    • 
والذي هـو بالفعـل ذو   ) وهو بدون ضرائب(بزيادة في االستهالك غير المسجل 

  . مستويات عالية
 



  السياسة العامة الرابعة
زيادة إتاحة الحصول على وسائل منع الحمل من خالل التسويق االجتماعي 

  للواقيات وتمكين انتشار تقديم وسائل منع الحمل الطارئة
 

والسبب في هذا هو أن التغيرات . هناك حاجة كبيرة إلى زيادة معرفة الشباب بوسائل منع الحمل وحصولهم عليها
ؤخرا في األعراف االجتماعية في العالم جعلت النشاط الجنسي ينطوي على مخاطر أكبـر للشـباب   التي حدثت م

). سواء من حيث الحمل غير المرغوب فيه أو اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريـق االتصـال الجنسـي   (
نقص المناعـة   تتضمن هذه التغيرات فترات أطول من النشاط الجنسي خارج إطار الزواج ووجود وباء فيروسو

ومن أهم التدخالت األشد فعالية لزيادة معلومات الشباب . البشرية والذي يؤثر كل منهما بشكل عكسي على الشباب
وتمكينهم من الحصول على وسائل منع الحمل هو التسويق االجتماعي للواقيات حيث تساعد على منع كـل مـن   

االجتماعي للواقيـات توزيـع    قيتضمن التسوي. غوب فيهاألمراض المنقولة باالتصال الجنسي والحمل غير المر
) مثل العيادات والمـدارس (من خالل منافذ توزيع بالتجزئة وخدمات حكومية ) معبأة بطرق جذابة للشباب(واقيات 

ويتم اسـتكمال إسـتراتيجية التوزيـع هـذه     . والمؤسسات المجتمعية بأسعار مدعومة أو مجانا في بعض الحاالت
لفئات المعرضـة  لمعلومات عن الجنس اآلمن يتم بثها عبر وسائط اإلعالم والتوجيه االستراتيجي بحمالت تتضمن 

وقد استخدمت برامج التسويق االجتماعي للواقيات برامج تعليميـة تسـتند إلـى المنـاهج     . للمخاطر بين الشباب
انظـر السياسـة   (لواقيات الدراسية عن الصحة والجنس في المدارس لتشجيع ممارسات الجنس اآلمن واستخدام ا

  ).الجوهرية الثالثة
  

ومن المهم أيضا أن يكون لدى الشباب فرصة الحصول على وسائل منع الحمـل الطارئـة لمنـع الحمـل غيـر      
أن يجعلـوا وسـائل منـع     وينبغي لصانعي السياسات .1المرغوب فيه عندما تفشل الوسائل األخرى مثل الواقيات

تسجيل منـتج  ) 1: (وفي متناول يد النساء الشابات باستخدام الطرق اآلتيةواسع على نطاق الحمل الطارئة متاحة 
السماح ببيع وسائل منع الحمل الطارئة بدون ) 2(داخل البلد؛  للبيعواحد على األقل من وسائل منع الحمل الطارئة 

السماح للنسـاء  ) 4( في استخدام وسائل منع الحمل الطارئة؛ المراهقةقوانين تعترف بحق  سن) 3(وصفة طبيب؛ 
دمج وسائل منـع الحمـل الطارئـة فـي خـدمات      ) 5(على إمدادات من الموزعين المحليين؛  بالحصول مقدماً

ومن الواضح أن استخدام وسائل منع الحمل الطارئة ال ينبغي أن يحل محل وسـائل  . وبروتوكوالت تنظيم األسرة
ين أن يكون الشباب على علم بتوافر وسـائل منـع الحمـل    وأفضلها استخدام الواقيات، ويتع. منع الحمل الدورية

وسائل تحقيق هذا الهدف تخصيص خطوط تليفون ساخنة تكون معنيـة   بين ومن. الطارئة وعن استخدامها السليم
بوسائل منع الحمل الطارئة وتدريب الصيادلة على اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بهذه الوسائل وضـمان وضـوح   

واألهم من هذا كله ضرورة توافر . م التعليمات الموجودة في عبوات وسائل منع الحمل الطارئةكتابة وحسن تصمي
  . دعم سياسي قوي لهذا المنهج من أجل تغيير البيئة التنظيمية واالتجاهات االجتماعية

 



  كيف تؤدي زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل إلى منع سلوك الشباب المنطوي على مخاطر؟
البرامج والسياسات التي تزيد فرص الحصول على وسائل منع الحمل تبني الشباب ألنماط السـلوك اآلمـن   تيسر 

وفي كثير مـن البلـدان الناميـة ال تتـوافر     . والصحي وتقلل من عواقب السلوك الجنسي المنطوي على مخاطر
سـب فقـط السـتخدام العـاملين     الواقيات إال في الصيدليات والعيادات الصحية، ويعتقد الجمهور أن الـواقي منا 

وهناك سبب آخر يحول دون اسـتخدام الواقيـات وهـو ارتفـاع     . 2والعامالت في تجارة الجنس أو معهم ومعهن
أمام الشباب الفقراء وهم الذين يشكلون المجموعة األكثر عرضة لممارسـة  ما يشكل عائقا خاصةً أسعارها، وهو 

الجتماعي للواقيات إلى مساعدة الشباب المحرومين وذلـك بزيـادة   ويمكن أن يؤدي التسويق ا. الجنس غير اآلمن
معرفتهم للجنس اآلمن وحصولهم على الواقيات واستخدامها، مما يحد بالتالي من انتشـار اإلصـابة بـاألمراض    

ويصور انتفاء الوصمات عن الواقيات فـي بلـدان   . المنقولة باالتصال الجنسي وحدوث الحمل غير المرغوب فيه
كيف أن التسويق االجتماعي للواقيات يستطيع مساعدة السكان على التغلـب علـى المقاومـة االجتماعيـة     كثيرة 

  .والثقافية لمنع األمراض المنقولة باالتصال الجنسي والحمل غير المرغوب فيه بصورة فعالة
  
تتيح وسائل منع الحمل  ورغم أن التسويق االجتماعي للواقيات يشجع على اتخاذ القرار الجيد فإن السياسات التي 

فالحمل غير المرغـوب  . الطارئة يمكن أن تعادل اآلثار العكسية المترتبة على القرارات السيئة التي اتخذت بالفعل
فيه يضع على الشابة غير المتزوجة عبئا اجتماعيا هائال وخصوصا في البلدان التي ال تساند حاالت الوالدة خارج 

الشابة المدرسة وتجد صعوبة في دخول سوق العمل، وغالبا ما تصبح راشدة فقيـرة   وغالبا ما تترك األم. الزواج
كمـا  . فتنخرط في أنواع أخرى من السلوك المنطوي على مخاطر بصورة أكبر من الشابة التي تـؤخر األمومـة  

يواجه أطفالهن مشكالت في نموهم واحتماالت تحولهم إلى شباب معرض للمخـاطر أكثـر مـن أبنـاء النسـاء      
وفي البلدان التي ال تقدم فيها وسائل منع الحمل الطارئة كجزء من خدمات الصـحة اإلنجابيـة تشـير    . الراشدات

ونتيجة لذلك يمكن أن يـؤثر  . 3مليون حالة إجهاض غير آمنة وغير مشروعة تحدث كل عام 20التقديرات إلى أن 
الجتماعية والصحية المرتبطة بالحمـل غيـر   السماح بتقديم وسائل منع الحمل الطارئة بشكل كبير في المخاطر ا

ساعة بعد ممارسة الجنس بدون حماية فإنها تقلـل   72وإذا تم استخدام وسيلة منع الحمل الطارئة خالل . المقصود
وباإلضافة إلى أن إتاحـة وسـائل منـع الحمـل     %. 90بأمان وكفاءة من مخاطر حدوث الحمل بنسبة تصل إلى 

كذلك تتيح للصديقات اقتسامها، بما يـوفر علـيهن    اا وبالتالي زيادة فعاليتها فإنهالطارئة تضمن سرعة استخدامه
واألكثر من ذلك وعلى عكس االعتقاد الشعبي تؤكـد األدلـة   . حرج الحصول عليها من أطباء األسرة أو العيادات

  . 4ةالدولية أن إتاحة وسائل منع الحمل الطارئة لالستخدام ال يزيد من حدوث الجنس بدون حماي
 

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
هناك طريقتان أساسيتان للحد من اإلصابة باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي والحد مـن حـدوث   

وفيما يلي بعض . الحمل غير المرغوب فيه، وهما التسويق االجتماعي للواقيات وتوفير وسائل منع الحمل الطارئة
  : طريقة األمثلة على فعالية كل

  



على إتاحة الواقيات بدرجة أكبر للبـرازيليين   ساعدت حملة دي كي تي دو برازيل :التسويق االجتماعي للواقيات
وإستراتيجيتها الرئيسية هي بيـع الواقيـات لتجـار الجملـة     . عاما 15من أصحاب الدخول المنخفضة ألكثر من 

دوالر  0.35و 0.20مستهلك بسعر نهائي يتـراوح بـين   والتفرقة مقابل رسم صغير فتكون النتيجة وصولها إلى ال
وتقوم الحملة باستخدام اإليـرادات التـي   . أمريكي للواقي الواحد، وهو جزء صغير من سعر الطرازات التجارية

وقد أدت  .اإليدز والجنس اآلمن/تحصلها لتمويل حمالت تستهدف زيادة الوعي عن فيروس نقص المناعة البشرية
ترنت بجهود أخرى على المستوى الكلي مثل ممارسة الضغوط لخفض رسـوم االسـتيراد علـى    المبادرة حين اق

 300إلى أكثـر مـن    1991مليون في  50الواقيات إلى نمو كبير جدا في سوق الواقيات البرازيلية، من أقل من 
وقد تزعمت . 5وًياواقًيا أنث 90961مليون واق ذكري و  76.4فقط باع البرنامج  2006وفي عام . 2002مليون في 

الحكومة البرازيلية جهودا مشابهة أخرى، حيث أطلقت وزارة الصحة ووزارة التعليم برنامجا تجريبيا مثيرا للجدل 
 200ورغم أنه لم يتم تقييم هذه المبادرة بالتحديد فقد امتدت إلى أكثر من . لتوزيع الواقيات في المدارس 2003عام 

  . 6راتيجية البرازيل الناجحة للحد من انتشار اإليدزبلدية وتعد جزءا أساسيا من إست
 

الكاميروني مثاالً آخر على التسويق االجتماعي للواقيات الذي كان له أثر إيجابي على  أوريزون جنويعد برنامج 
وهو برنامج اجتماعي وطني موجه نحو الشباب في المناطق الحضـرية ممـن   . السلوك المنطوي على المخاطر

سنة داخل المدارس وخارجها، وهو يروج لرسالتين رئيسيتين همـا تـأخير بـدء     22و 12رهم بين تتراوح أعما
ومن بين الوسائل المبتكرة التي يستخدمها البرنامج . االتصال الجنسي واستخدام الواقيات في حالة اختيار ممارسته

هي أحداث تتكون من عروض أثنـاء  إليصال رسائل التسويق االجتماعي للواقيات األحداث التربوية الترفيهية، و
مباريات كرة القدم واجتماعات البلدية واألفالم القصيرة في نوادي الفيديو الشعبية وجلسات التوعية في المـراقص  

ويدعم هذه الجهود تربويون من األقران يوزعون الواقيات على الشباب المحلي تحت رعايـة  . والبرامج اإلذاعية
زاد من معرفة الشباب بالصحة اإلنجابية وغيـر سـلوكهم    أوريزون جنات أن برنامج وقد أظهر التقييم. الحملة

  .7%20وخصوصا الشابات حيث زاد استخدامهم للواقيات بنسبة تقارب 
  

وافقت بلدان عديدة بصورة صريحة على وسائل منع الحمل الطارئة باعتبارها وسـيلة   :وسائل منع الحمل الطارئة
مثل األرجنتـين والبرازيـل   (البلدان بلدان كثيرة لديها قوانين مناهضة بشدة لإلجهاض  لمنع الحمل، ومن بين هذه
وقد أدت هذه السياسات إلى منع عدد ال حصر له مـن  ). نيا وباكستان وتايالند وفنزوياليوكولومبيا والسلفادور وك

ألمريكية على سبيل المثـال،  وفي الواليات المتحدة ا. حاالت الحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض في العالم كله
إلى السماح بتوزيع وسـائل   2000 – 1994تقريبا في الفترة % 45يرجع االنخفاض في حاالت اإلجهاض بنسبة 

وحده نتيجة الستخدام وسائل منع الحمـل   2000حالة إجهاض في عام  51000منع الحمل الطارئة، كما تم تجنب 
ن امرأة وسائل منع الحمل الطارئة بدون وصفة طبية في السـنوات  وفي فرنسا استخدمت أكثر من مليو. 8الطارئة

كما رخص صانعو السياسات . 9امرأة باستخدامها شهريا 70000الثالث األولى بعد الموافقة على القانون، وقامت 
ار الفرنسيون لممرضات المدارس بتوزيع وسائل منع الحمل الطارئة والتي تبين أنها أدت إلى تراجع النسبة بمقـد 

وفي نيوزيلندا أدى قانون يسـمح ببيـع   . 10بعمليات إجهاض 2002في عدد المراهقات الالتي قمن في عام % 25



وسائل منع الحمل الطارئة بدون وصفة طبيب إلى زيادة مبيعات حبوب منع الحمل الطارئة في الصيدليات وتراجع 
  .11في حاالت اإلجهاض بين الشابات نتيجة لذلك

  
  مل النجاحعوا: المضي قدما

  يتعين أن تدمج األنشطة الترويجية للتسويق االجتماعي للواقيات أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلـة 
  . بما في ذلك وسائط اإلعالم ومؤسسات المجتمع والعاملون في الصحة والتعليم والتربويون

 هذا التسويق ضـمن  وأن تدمج  يتعين أن تكون الحكومة شريكا فاعال في التسويق االجتماعي للواقيات
برامجها الخاصة بها، وخصوصا بجعل الواقيات متاحة لجميع السكان حتى لو كان ذلـك يعنـي دعـم    

 . التكاليف للمستهلكين الفقراء

       تُعد البحوث عن األسواق وعن المستهلكين مدخالت مهمة للغايـة فـي تصـميم حمـالت التسـويق
لمثال تقييم مدى توافر الواقيـات مسـبقا؛ واكتشـاف    لعدة أسباب، منها على سبيل ااالجتماعي للواقيات 

اتجاهات المجموعات المختلفة وعاداتها واحتياجاتها ورغباتها؛ واستكشاف وسائل تنظيم األسرة المختلفة 
المستخدمة في السياقات المحلية المختلفة؛ واستخدام المعلومات المالئمة والحديثة لتعديل الطرق التي يتم 

  . مجبها تنفيذ البرنا
 حيث  ،ينبغي توجيه رسائل التسويق االجتماعي للواقيات أوال للشباب األصغر وليس للشباب األكبر سنا

. إن المعلومات عن الجنس اآلمن تكون ذات أثر أكبر وأدوم إذا تم إيصالها قبل بـدء النشـاط الجنسـي   
تي يواجهها الشباب، وينبغي وينبغي أن تناقش الرسائل طائفة من الخيارات للتصدي للمشكالت الحقيقية ال

  . أكبر عدد ممكن من المرات وبأكبر قدر ممكن من الوسائلفي كذلك تعزيزها بتكرار الرسائل 
 يتعين أيضا األخذ في االعتبار  بل ال ينبغي قياس نجاح التسويق االجتماعي بعدد الواقيات المباعة فقط

بعبارة أخرى مـدى التغيـرات التـي    (إلنجابية أثر اإلستراتيجية في السياق االجتماعي األوسع للصحة ا
تحدث في الوعي بالمخاطر واالعتراف بها وقبولها؛ وكيف يتغير السلوك وبـأي مقـدار؛ وكـم عـدد     

  ). األشخاص الذين تعرضوا لهذا البرنامج
 تسجيل أحد منتجات وسائل منع الحمل الطارئة للبيع داخـل البلـد    كحد أدنى ينبغي لصانعي السياسات

وجعل وسائل منع الحمل الطارئة متاحة بدون وصفة طبيب مـع االعتـراف بحـق المـراهقين     كذلك 
   .والمراهقات في استخدامها

  إلعالم النساء بإتاحـة وسـائل منـع    يتعين على السلطات المحلية والوطنية إيجاد طرق مبتكرة وخالقة
 . الحمل الطارئة واستخدامها السليم

  في خدمات وبروتوكوالت تنظيم األسرة التـي تنظمهـا    حمل الطارئةمنع الينبغي دمج مبادرات وسائل
  .الحكومة

    ينبغي إقامة نظام رقابة وطني في وزارة الصحة لمراقبة أثر التغيرات السلوكية الناشئة عـن بـرامج
مثـل مـدى معرفـة األشـخاص     ( التسويق االجتماعي للواقيات أو برامج وسائل منع الحمل الطارئة

آلمن ووعيهم بوسائل منع الحمل اآلمنة؛ وعدد مرات استخدام الواقيات ووسائل منـع  بممارسات الجنس ا



الحمل الطارئة والحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض المشروع واإلجهاض غير المشروع واألمـراض  
 .، وتنفيذ أي تغيرات ضرورية في السياسات أثناء تنفيذ البرنامج)المنقولة باالتصال الجنسي بين الشباب
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
  .دام وسائل منع الحمل، وال سيما بين األشخاص النشطين جنسيازيادة استخ  •  النتائج المتوقعة

 .انخفاض معدالت اإلصابة باألمراض المنقولة باالتصال الجنسي  •

 .انخفاض عدد حاالت الحمل غير المرغوب فيه  •

  ).اآلمن وغير اآلمن(انخفاض حاالت اإلجهاض   •
شجيع السلوك الجنسـي الصـحي   تتضمن الفوائد التي تعود على المجتمع من ت  •  اآلثار الثانوية

خفض اإلنفاق على الرعاية الشفائية وتراجع انتشار األمراض المعدية وامتـداد  
  . اآلثار على الرفاهة االجتماعية واألمن والنمو االقتصادي



الهيئة أو القطاع 
  المسئول

وزارات الصحة أو التعليم أو الشباب والمجتمعات الطبية والصـيدالنية ووسـائل   
 .الوطنية والمنظمات غير الحكومية اإلعالم

  
المجموعة المعرضة 

  للخطر المستهدفة
  .2و  1النوعان 

المجموعة السنية 
  المستهدفة

  .فأكثر 12من سن 

    عناصر التكلفة
الظروف المبدئية 

  الضرورية
 .توافر دعم سياسي قوي  •

  .قبول توريد وسائل منع الحمل ونشر المعلومات المرتبطة بالسلوك الجنسي  •
    أمثلة محددة

  
دي كـي تـي دو برازيـل، وأوريـزون جـن      : التسويق االجتماعي للواقيات  •

 .بالكاميرون

  .فرنسا والواليات المتحدة األمريكية ونيوزيلندا: وسائل منع الحمل الطارئة  •
دالئل (مستوى الفعالية 

  )قوية ودالئل ناشئة
 . دليل ناشئ –التسويق االجتماعي للواقيات   •

  .دليل ناشئ –الحمل الطارئة  وسائل منع  •
األمور التي يجب 

مراعاتها لتكرار تطبيق 
  المشروع ولالستدامة

  

التعاون بين مختلف الخدمات أمر ضروري لنشر المعلومات عـن السـلوك     •
 .الجنسي الصحي وخيارات منع الحمل

 .يتعين دعم تكاليف وسائل منع الحمل للفقراء  •

ـ    • دعم المسـتمر المقـدم لألخصـائيين    يمكن أن يؤدي التدريب المكثـف وال
االجتماعيين إلى التغلب على امتناع األشخاص مبدئيا عن استخدام وسائل منع 

 .الحمل ألسباب تتعلق بثقافتهم

يتعين أن تأخذ أنشطة ترويج وسائل منع الحمل في اعتبارها قدرة الجمهـور    •
مرناً بما  المستهدف على استيعاب الرسائل، وينبغي أن يكون محتوى البرنامج

يكفي للوصول إلى كل الشباب في المواقف شديدة التباين في مواجهـة القيـود   
 . والفرص المختلفة

ينبغي أن تكون حمالت وسائل منع الحمل كبيرة وعلى مسـتوى القطـر، أو     •
. صغيرة وموجهة إلى أماكن أو جماعات محددة من السكان إذا كان ذلك مناسبا

امج قائما بذاته أو مكونا في برنامج آخـر أكبـر   وبالمثل يمكن أن يكون البرن
كما ينبغي أن يراعى في تصميم وتنفيذ أنشـطة التسـويق المختلفـة    . وأشمل

إشراك المتخصصين المهنيين ذوي الخبرة باإلضافة إلى األفراد من الجمهـور  
  . العام والجماعات المستهدفة

 



  السياسة العامة الخامسة
نف بالتركيز على إعادة التأهيل ومنح األحداث الحد من جرائم الشباب والع

  المخالفين للقانون فرصةً ثانية
 

تشير األدلة إلى أن المنهج األكثر فعالية لخفض جرائم الشباب والعنف هو التركيز على إعـادة التأهيـل وعلـى    
متدرجـة أو  وأحد العناصر الرئيسية األخرى هو اسـتحداث عقوبـات   . إعطاء فرصة ثانية للمنحرفين األحداث

فـي  . وهي تتضمن غالبا مكونين اثنـين . المساءلة للمخالفين ألول مرة أو لعدد قليل من المراتعقوبات ترتبط ب
أو /المكون األول هناك مجلس المساءلة المجتمعية الذي يتكون من أفراد محكمة األحداث وضباط فترة االختبـار و 

ين لتوقيع العقوبات على جرائمهم ومراقبـة وإنفـاذ اتفـاق    متطوعين من المواطنين، ويجتمع المجلس مع المخالف
والمكـون  ). أو السجن مقابل التزامات معينـة /وهو اتفاق يسمح للمخالف بتجنب الذهاب إلى المحكمة و(التحويل 

الثاني هو تطوير وتنفيذ سلسلة متدرجة من العواقب إذا عجز الشاب عن االمتثال لمتطلبـات مجلـس المسـاءلة    
وفي حين يؤدي حسن السلوك إلى مزيد من الحرية ومكافآت أخرى للشاب مخالف القـانون فـإن أي   . المجتمعية

والفكرة وراء هذا المنهج هو خلق عقوبات مناسبة للجريمـة موضـوع   . سلوك سلبي سيؤدي إلى مزيد من القيود
مثـل معالجـة   (الت مناسبة النقاش على أساس شدة الجرم وتقييم احتمال قيام الشاب بتكرار الجريمة، ومعها تدخ

للحد من مخاطر االرتداد ) أو المخدرات وتقديم االستشارات الشخصية واألسرية والدعم األكاديمي/إدمان الخمور و
  . إلى اإلجرام

  
وهي عبارة عن محاكم يصدر فيهـا الشـباب   . وتعد محاكم الشباب طريقة مبتكرة لتنفيذ منهج العقوبات المتدرجة

على مخالفاتهم، وتؤسسها المجتمعات للتعامل مع الجرائم غير العنيفة التي يمكن في الظروف  أحكاما ضد نظرائهم
وحسب النموذج المطبق يأخذ الشباب أدواًرا متعـددة،  . األخرى أن تنتهي في محكمة األحداث أو محكمة الراشدين

واب المخالف، والتداول وإصدار بما في ذلك دور القاضي وممثل االدعاء ومحامي الدفاع والمحلفين؛ وذلك الستج
  .كما استخدمت العقوبات المتدرجة أيضا في محاكم المخدرات والبنادق. األحكام

  
وفي حين تحاول هذه االستراتيجيات الرامية إلى إعادة التأهيل جعل المجرمين الشباب يشـعرون أن لهـم قيمـة     

. رصة ثانية بالحاجة الشرعية إلى ردع العنـف شخصية واجتماعية فإنه يتعين موازنة أي سياسة تسمح بإعطاء ف
ومن المهم أيضا اإلقرار بأن هذه االستراتيجيات الرامية إلى إعادة التأهيل قد تؤدي إلى توليـد مقاومـة شـعبية،    

. أو شباب مقاتلين سابقين وعاطلين مصدَر قلٍق رئيسي/وخصوصا في السياقات التي يكون فيها وجود عصابات و
سياقات أن تؤدي استراتيجيات إعادة تأهيل الشباب إلى آثار جانبية سيئة، مـثال حـين تقـرر    ويمكن في بعض ال

وفـي  . العصابات استخدام األحداث الرتكاب أفظع الجرائم بسبب التوقع أنه سيتم إطالق سراحهم في وقت أقرب
تنجح هذه المحاوالت ينبغـي   النهاية قد يجّرب كل قطر استراتيجيات متعددة تعتمد على القيود القائمة، ولكن حتى

وتشمل هذه الشروط توافر موارد كافية لتدريب العاملين . أن تكون لها أسس في عدد من الشروط المسبقة الشائعة



تدريبا موجها، واالستثمار في البنية التحتية التنظيمية لألحكام البديلة مثل خدمة المجتمـع أو التعلـيم الخـاص أو    
افق مادية منفصلة كافية إليواء األحداث المخالفين للقانون قبل محاكمتهم وبعـد الحكـم   أعمال الترميم، ووجود مر

  . عليهم
 

  كيف يمكن أن يؤدي تعزيز نظام العدالة إلى منع سلوك الشباب المنطوي على مخاطر؟
ئهم ينجذب كثير من الشباب إلى فكرة تحدي المجتمع ويجربونها، غير أن الحكومات كثيرا ما تمتنع عـن إعطـا  

وفي البلدان التي لم تتطور فيها بعد أنظمة العدالة الجنائية يتعين علـى الشـباب   . فرصة ثانية معترف بها قانونيا
غالبا االنتظار في سجون مكتظة وخطيرة لمدة شهور قبل رؤية محام أو قاض حتى عند اتهامهم بجريمة ال تعـدو  

المحتجزين والمساجين الشبان وعلى كيـانهم وعلـى    ويؤدي الحبس إلى آثار مدمرة على صحة. أن تكون بسيطة
صورتهم الذاتية، ويمكن أن تؤدي العقوبة السابقة ألوانها أو المفرطة بما في ذلك الحـبس إلـى جعـل الشـبان     

ويرتبط ارتفاع معدالت االرتداد إلى اإلجـرام  . يستمرون في المشاركة في األنشطة اإلجرامية بعد إطالق سراحهم
ونتيجة لذلك فإن منهج العقوبات المتدرجة يقلل فرص عـودة  . 1لقاسية وبحبس الشباب مع الكباربظروف السجن ا

  . 2المجرم الشاب إلى السلوك اإلجرامي والعنيف بعد أن يكون قد حصل على العملية المقررة في النظام القانوني
  

المتدرجة إلى إيقاف انزالق الحدث نحو ويمكن بالتدخل المبكر بالعقوبات والدعم المناسب أن يؤدي منهج العقوبات 
السلبي وتعلـم   -أو سلوكها  -وتستطيع هذه العقوبات مساعدة الحدث المخالف على فهم عواقب سلوكه . الجريمة

ويمكن لهذه العقوبات البديلة أيضا، باإلضافة إلى أنهـا تمنـع اتصـال المخـالفين الشـباب      . سبل تجنب تكراره
، أن تساعد الجانحين على تجنب تسجيل سابقة لهم في سجل محاكم أحداث قـد  "جرامالضالعين في اإل"بالمجرمين 

وهكذا تستطيع العقوبات المتدرجة ردع الجريمة وفي نفس الوقـت حمايـة   . يعّرض مستقبلهم لمزيد من األخطار
ـ    . الجمهور وإعادة تأهيل المخالفين الشبان نهج العقوبـات  وقد أثبتت محاكم الشباب أنها وسـيلة فعالـة لتنفيـذ م

وباإلضافة إلى المنافع التي سبق ذكرها توفر محاكم الشباب للجانحين فرص تعلُّم المواطنـة المسـئولة   . المتدرجة
وتستطيع هذه المحاكم أيضا مساعدة المجتمعات فـي  . والقانون، وتنمية مهاراتهم في مخاطبة الجمهور والوساطة

رائم األحداث واستعادة الثقة في الشباب المحلـي واالعتـزاز بهـم،    استعادة أي خسائر تكون قد تكبدتها نتيجة لج
والسماح لألسر بالدخول مرة أخرى في حوار مع أبنائها وهو ما يمكن أن يحول دون حدوث السـلوك المنطـوي   

 ومن الفوائد المهمة األخرى لهذا المنهج هو أنه يخفض عدد القضايا في المحاكم دون زيادة االرتداد. على مخاطر
  .إلى اإلجرام

 

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
ولذلك فإن كل النماذج والبحوث المختلفة تقريبـاً تسـتند إلـى    . لجأت بلدان قليلة إلى تجريب العقوبات المتدرجة

. التجارب التي تمت في الواليات المتحدة األمريكية حيث مجالس مساءلة المجتمع وسيلة شعبية لتنفيذ هذا المـنهج 
ق هذا النظام تقوم مكاتب االدعاء بإرسال مرتكبي المخالفات ألول أو ثاني مرة من الشـباب إلـى مجـالس    ووف

وغالبا ما َيْمثل الجانحون ومعهم حارس أمام أحد المجالس لمدة ساعة لمناقشة عملية التحويل . المساءلة المجتمعية
واألسباب التي دفعـت بالشـاب إلـى    ) أو السجن/وهي العملية التي تتيح للمخالف تجنب الذهاب إلى المحكمة و(



وبعد أن يقوم مجلس المساءلة بصياغة اتفاق التحويل، يتم . ارتكاب مخالفة للقانون وأثر هذه المخالفة على المجتمع
وكما ُيثبت أحد النماذج الناجحة من مقاطعة ثرستون في . تعيين مدير قضية أحداث لمراقبة امتثال الشاب المخالف

دوالًرا  2775تستطيع هذه البرامج أن توفر على دافعي الضرائب تكاليف نظام العدالة والتي تقدر بمبلغ  واشنطن،
  .، باإلضافة إلى أنها تخفض معدالت االرتداد إلى الجرائم بمقدار النصف3أمريكياً للمشارك الواحد

 

لعقوبات المتدرجة فـي الواليـات   بصورة سريعة لتصبح أشهر وسيلة تنفيذ لمنهج ا محاكم الشبابتتصاعد شعبية 
. 1994برنامجا فقط فـي   78برنامج عامل حاليا بعد أن كان عددها  1200المتحدة األمريكية، حيث لها أكثر من 

أو ما يقدر بعدد (من حاالت الشباب المخالفين للقانون في محاكم الشباب % 10وتجري اآلن مراجعة ما يقرب من 
وقد أثبتت التقييمات أن العوائد . شاب من مشاركتهم كمتطوعين 100000تفيد ، ويس)مخالف شاب سنويا 125000

من المخالفين الشباب، بنجاح، األحكام التي صـدرت بحقهـم   % 80فقد استكمل أكثر من . على االستثمار مباشرة
معـدالت  واألهم من ذلك أن األدلة توضح أن محاكم الشباب تخفض من . 4حتى في برامج تم تشغيلها لمدة سنتين

إلى أن احتماالت ارتكاب الشباب المخالفين ألول مرة  2002وقد انتهي تقييم وطني ُأجري عام . العودة إلى الجرائم
لجريمة أخرى كانت أقل من احتماالتها عند الشباب الـذين ُأخضـعوا لبـرامج     -الذين ُأخضعوا لمحاكم شباب  -

تداد إلى اإلجرام بين المخالفين الشباب الذين نظرت قضـاياهم  وفي أالسكا كانت نسبة االر. 5محاكم أحداث تقليدية
ري كانت النسبة سووفي مي. للمخالفين الذين أخضعوا لنظام العدالة التقليدي% 23مقارنةً بنسبة % 6محاكم الشباب 

واألكثر مـن  . 6، وهكذا دواليك%36مقابل % 25، وفي تكساس %15مقابل % 9، وفي أريزونا %27مقابل % 9
وفي حين تعد . 7من المخالفين الشباب يعودون كمتطوعين% 20أن الكثير من محاكم الشباب تفيد أن أكثر من ذلك 

الواليات المتحدة األمريكية هي البلد الوحيد حتى اآلن الذي استحدث محكمة الشباب، فإن بلدانًا أخرى مثل إنجلترا 
  . ونيوزيلندا بدأت برامج تجريبية

  
ففي محاكم المخـدرات  . أيضا نماذج أمريكية أخرى لتنفيذ العقوبات المتدرجة ات والبنادقمحاكم المخدركما تعد 

والتي تعد جزءا من نظام محاكم األحداث يكلَّف أحد القضاة باختيار حاالت جنوح ويشرف عليها عن قـرب فـي   
لـين مـن خـدمات    مكون من ممث(ويعمل فريق . جلسات استماع متواترة تتضمن كل األطراف المعنية المختلفة

لتحديـد  ) العالج، وعدالة األحداث، والخدمات االجتماعية، والمدارس، وبرامج التدريب المهني، بصورة مشتركة
ويعتمـد  . أفضل طريقة للتعامل مع إساءة استخدام الشباب للمواد المخدرة والمسكرة وما يتعلق بها من مشـكالت 

وفي مختلف أرجـاء الواليـات   . مخالف واإلشراف المستمر عليهنجاح هذه اإلستراتيجية على اإلدارة المنتظمة لل
المتحدة األمريكية تفيد محاكم المخدرات لألحداث بحدوث تراجع في نتائج اختبارات المخـدرات اإليجابيـة بـين    
الشباب في مرحلة االختبار مع انخفاض معدالت االرتداد إلى اإلجرام بينهم بالمقارنة مع الشـباب الـذين تنظـر    

وتعمل محاكم األحداث للبنادق بتماثل شبه تام مع محاكم المخدرات، وبالمثـل  . 8ياهم في نظام العدالة التقليديقضا
يخضع المخالفون لفترات اختبار أقصر وتنخفض بينهم معدالت االرتداد إلى اإلجـرام بالمقارنـة مـع الشـباب     

نظام تقييم مكثف استغرق أربعة أعوام في برمنجهام وقد كشف . المخالفين الذين يمثلون أمام نظام العدالة التقليدي
بأالباما حدوث انخفاض في معدالت االرتداد إلى اإلجرام بين الشباب في محكمة البنادق أكبـر مـن مثيلـه فـي     



كما أرجع التقييم الفضل إلى البرنامج في اإلسهام فـي خفـض اتهامـات    %). 40مقابل % 17(المحاكم التقليدية 
وانخفاض معدالت الجريمة العنيفة في المدينة خالل الفتـرة  % 54م المتعلقة بحمل البنادق بنسبة األحداث بالجرائ

 .9، عقب زيادة مطردة خالل األعوام الخمسة السابقة عليها%57بنسبة  1999 – 1995

  
  عوامل النجاح: المضي قدما

 العنف مع الحاجة إلى ردع يتعين موازنة السياسات التي تسمح بإعطاء فرصة ثانية.  
 بالنسبة لسوء السلوك، ويتعين أن  يتعين أن تكون العقوبات متسقة ويتعين أن تكون لها عواقب متدرجة

يتعين على المتهمين الشبان أن يفهمـوا  أنه واألكثر من ذلك . تعترف بالسلوك اإليجابي وتكافئ فاعله
  . تم إنفاذهاالتي يواجهونها ويجب أال يكون لديهم شك في أن العقوبات سي العقوبات

 اعترافا بحقيقة أن العقوبة وحدها ال تجعل الشـاب   المتدرجة يتعين مراعاة المرونة في تطبيق العقوبات
  .وبالمثل يتعين تقييم مكان كل شاب من حيث تطوره ويتعين تطوير مواطن القوة لدى كل شاب. مساءالً

 بما في ذلـك   كلة بدرجة عالية للشبابوفي إطار منهج العقوبات يتعين إتاحة تشكيلة من األنشطة المهي
ويتعين أيضا أن تقوم البرامج بتشجيع الشـباب  . أو التدريب المهني المباشر وتطوير المهارات/التعليم و

من الجنسين على تطوير عالقات صحية تقوم على االحترام مع المؤيدين للمجتمع مـن أفـراد أسـرهم    
أن تتضمن تدريبا على اإلدارة آلباء المخالفين الشـباب  ونظرائهم وأعضاء مدرستهم ومجتمعهم، وينبغي 

  .الذين يصرون دوما على مسلكهم العدواني والمتمرد
  كبيرة مشاركة مجتمعيةيعتمد التنفيذ الناجح بدرجة كبيرة على .  
  على سبيل المثال فـي مبنـى   (من حيث موقعها يتعين أن تتأقلم محاكم الشباب مع االحتياجات المحلية

على سبيل المثال قاض (ودورها التشغيلي ) حداث أو مكان تابع لمنظمة غير حكومية أو مدرسةعدالة األ
  ).كبير أو قاض شاب أو محلفون من النظراء أو محكمة شبابية

 من حيث التغيـرات   يتعين أن تخصص نظم العدالة المحلية ما يكفي من الموارد لقياس نتائج البرنامج
مثل معدالت االرتداد إلى اإلجرام والرجوع إلى تعاطي الخمور والمخدرات (السلوكية للمشاركين الشباب 

فضال عن إجراء أي تغيرات ضرورية في التنفيـذ أو تغيـرات   ) واألداء األكاديمي واتجاهات التوظيف
 .هيكلية داخل كل برنامج
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
ينبغي أن تؤدي العقوبات المتدرجة ومحاكم الشباب وسياسات إعادة التأهيـل    •  النتائج المتوقعة

الحد من ارتداد المخالفين إلى اإلجرام، والسيما إذا كانت  المبنية على األدلة إلى
 . معظم الجهود مبنية على المجتمع وإذا قل االعتماد على الحبس

يمكن أن يستفيد نظام عدالة األحداث من كلتا اإلستراتيجيتين بخفض تراكمات   •
  .القضايا دون زيادة االرتداد إلى اإلجرام

برامج إعادة تأهيل الشباب مهاراتهم التعليمية والمهنيـة والتـي    ينبغي أن تعزز  اآلثار الثانوية
  . ستزيد مشاركاتهم في قوة العمل وتعزز فهمهم لحقوق المواطنة والتزاماتها

الهيئة أو القطاع 
  المسئول

وزارة التعليم أو وزارة العمل أو وزارة العدل والنائب العام والمنظمـات غيـر   
  . الحكومية

 المجموعة المعرضة
  للخطر المستهدفة

أو /الشباب المعرض للخطر من النوع الثالث؛ الداخل فـي نزاعـات قانونيـة و   
  .الخاضع إلشراف نظام عدالة األحداث

المجموعة السنية 
  المستهدفة

  .24إلى  12مجموعة الشباب األساسية من عمر 

  عناصر التكلفة
  

األمريكيـة هـو    متوسط ميزانية برنامج محكمة الشباب في الواليات المتحـدة   •
 .دوالًرا أمريكياً سنويا 32767

دوالر أمريكي سنويا للشاب في  8000متوسط تكاليف برامج التأهيل المجتمعية   •
الواليات المتحدة األمريكية، بينما تبلغ متوسطات تكاليف الحـبس أكثـر مـن    

كما يعد العالج اليومي ومراقبة الشـباب  . دوالر أمريكي سنويا للشاب 50000
 .نحين أكثر فعالية من حيث التكاليف من إصدار األحكام اإللزاميةالجا

يمكن أن يؤدي قيام المخالفين بدفع تعويضات مالية لضـحاياهم والقيـام بـأي      •



  . خدمات مجتمعية إلى خفض التكاليف الكلية لبرامج العقوبات المتدرجة
الظروف المبدئية 

  الضرورية
محليا من خالل قنوات رسمية باإلضـافة  الدعم المؤسسي والعام لحل النزاعات   •

 ).خالفا لمعاقبتهم(إلى إعادة تأهيل المخالفين 

توافر موارد كافية لتقديم طائفة من فرص إعادة التأهيل المجتمعيـة للمخـالفين     •
الذين ارتكبوا مخالفات أقل جسامة بحيث ال يحبس إال المخالفون الذين ارتكبـوا  

  .عنيفة/مخالفات جسيمة
    ددةأمثلة مح

  
 .محاكم الشباب  •

 .مجالس المساءلة المجتمعية  •

  .محاكم المخدرات والبنادق  •
دالئل (مستوى الفعالية 

  )قوية ودالئل ناشئة
  

 .دليل قوي –منهج العقوبات المتدرجة : الواليات المتحدة األمريكية  •

محاكم الشـباب ومجـالس المسـاءلة المجتمعيـة     : الواليات المتحدة األمريكية  •
 .دليل قوي –المخدرات والبنادق ومحاكم 

  .دليل قوي –برامج إعادة التأهيل التي تؤكد على أساليب اإلدراك السلوكية   •
األمور التي يجب 

مراعاتها لتكرار تطبيق 
  المشروع ولالستدامة

 مشاركة المجتمع في أي منهج عقوبات متدرجة هو أمر بالغ األهمية  •

  . يب للظروف المحليةيتعين أن تكون البرامج مرنة حتى تستج  •

  
 



  السياسة العامة السادسة
الترويج للرسائل المناهضة للعنف في كل وسائط اإلعالم وخصوصاً 

  الموجهة للذكور والشباب
 

يمكن أن يؤدي ترويج الرسائل المناهضة للعنف في وسائل اإلعالم إلى المساعدة على منع حدوث العنـف بـين   
ة المرتبطة بمختلف أنواع العنف الذي يؤثر على الشباب، بما في ذلك العقـاب  الشباب بتغيير األعراف االجتماعي

الجسدي والعنف بين األشخاص وإساءة المعاملة المنزلية أو النوعية االجتماعية واالتجاهات العدوانيـة المرتبطـة   
ر من مرتكبي أحداث ويمكن للحمالت اإلعالمية باإلضافة إلى بثها رسائل تربوية أن تصل إلى عدد كبي. بالذكورة

العنف والسيما الشباب المعرض للخطر والذين لم يقيدوا غالبا في مدارس وبالتـالي خـارج متنـاول البـرامج     
ولكي تصل الحمالت الناجحة المناهضة للعنف إلى كل الشباب، فإنها تستخدم أكبر قـدر ممكـن مـن    . المدرسية

وفي حين يمكن أن تؤثر مثـل  . والمواد المطبوعة واإلنترنت المصادر اإلعالمية، بما في ذلك التلفزيون والراديو
هذه الجهود على مواقف الشباب ومعرفتهم بالعنف إال أنه ال يوجد أي ضمان على أن مثل هذه الحمالت اإلعالمية 

ولهذا فإن نجاح هذه الحمالت اإلعالمية يقتضى اقترانها بتدخالت أخـرى علـى مسـتوى    . ستغير سلوك الشباب
ومن بين االستراتيجيات المتنوعة التي استخدمت في بلدان عديدة البرامج والدراما التليفزيونية التي تدور . المجتمع

التي يعرض فيها الممثلون الشبان نماذج السلوك اإليجابي، وهنـاك  ) بما في ذلك المسلسالت(حول موضوع معين 
و األخصائيون العاملون مـع وسـائل اإلعـالم    المتخصصون المهنيون أ(األغاني الترويجية والصحافة السلوكية 

واألحداث الترويجية التي يتم فيها استضافة أحد نجـوم  ) لمحاولة إقناع الجمهور العام بالتصرف بصورة أقل عنفا
  .المجتمع المشهورين، وكذلك فتح خطوط تليفون ساخنة للمعلومات واإلبالغ واألنشطة المدرسية واإلعالن التقليدي

 

يؤدي الترويج للرسائل المناهضة للعنف في كل وسائط اإلعالم إلى منع سلوك الشباب المعـرض   كيف يمكن أن
  للخطر؟

يمكن أن يؤدي الترويج للرسائل المناهضة للعنف في وسائل اإلعالم إلى تغيير االتجاهات االجتماعية عن العنـف  
عالم الجماهيريـة يمكـن أن تغيـر    وأول وأهم شيء هو أن حمالت اإل. وتجهيز الشباب بمهارات حسم النزاعات

وفي األسر أو المجتمعات التي تقبل العنف بل وتعتبـره  . األعراف االجتماعية السلبية وتحولها إلى أعراف إيجابية
فعلى سبيل المثال تعتبر بلدان كثيرة العقـاب  . من القيم يكبر األطفال ليروا أن ذلك رد مقبول على ظروف متعددة

غير أن البحوث . العقاب البدني الشديد لألطفال أمرا مناسبا، بل ومطلوبا لتقويم تجاوزاتهمالجسدي في المدارس و
تشير إلى أن مثل هذه الردود تزيد من احتماالت تحول هؤالء األطفال أنفسهم إلى أشخاص يتسـمون بالعدوانيـة   

لى سـلوك الشـباب تعريـف    وتشمل األعراف االجتماعية األخرى التي يمكن أن تترك تأثيرا سلبيا ع. 1والعنف
الرجولة بأنها ممارسة الجنس بكثرة مع النساء ومعاملتهن بعنف وربط حيازة البنادق بـاالحترام واالعتقـاد بـأن    

ولم يقتصر نجاح الحمالت المجتمعية على تغيير تصـورات  . 2العنف بين األشخاص طريقة مقبولة لحل النزاعات
وك المنطوي على مخاطر من جانب الشباب الـذي تتـأثر أعمـالهم    المجتمع عن العنف ولكن أيضا في منع السل



وباإلضافة إلى أن حمالت اإلعـالم  . 3واتجاهاتهم بشدة بسلوك آبائهم وأمهاتهم وأسرهم وأعضاء المجتمع اآلخرين
الجماهيرية تؤثر على األعراف فإنها تستطيع أيضا توعية الشباب عن األخطار المرتبطة باالنخراط فـي العنـف   

  . علمهم المهارات الالزمة لتجنب المواقف التي تتضمن مواجهاتوت
 

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
أحد هذه األمثلة . نجحت العديد من الحمالت اإلعالمية في التأثير على اتجاهات اجتماعية وأعراف مرتبطة بالعنف

لة إلى الصحافة السلوكية، ويعرض في التلفزيـون  يلجأ برنامج الحم. في كولومبيا !هيا نتكلم يا كاليالناجحة حملة 
العادي والراديو والتقارير الصحفية في المناطق التي تشيع فيها مستويات عالية من العنف، يصف فيها األشخاص 

روج . بما في ذلك الكثير من الشباب قراراتهم الشخصية برفض العنف واستخدام الوسائل السلمية لحـل النـزاع  
هذه النماذج في الخطابات اإلخبارية وفي برامج الراديو التي تستضيف أشخاصا من الشارع والتـي  البرنامج لمثل 

كما نشـر البرنـامج أيضـا    . تسمح للشباب بالتعبير عن رغبتهم في السالم ومناقشة استراتيجيات حسم النزاعات
وقد أظهر تقييم للبرنـامج أنـه   . معلومات عن مهارات تربية األبناء وأيد رفض ممارسات تأديب األطفال بالعقاب

وعلى وجه الخصوص فإن األحياء التي شـاركت  . أحدث أثرا إيجابيا على اتجاهات ومهارات الجمهور المستهدف
في البرنامج والتي كانت مشهورة بجرائم القتل والجرائم العنيفة أصبحت في نظر أهلها المقيمـين بهـا وأهـالي    

  .4الناس العنفاألحياء األخرى مجتمعات يتجنب فيها 
 

التحرر من اسم البرنامج هو . ثمة مثال آخر على برامج الحمالت اإلعالمية الناجحة المناهضة للعنف من أستراليا
استجابة لتزايد العنف في البالد ويستهدف إرسال رسالة مناهضـة للعنـف    1998، وهو برنامج أطلق عام الخوف

ارية بالتليفزيون والراديو وإعالنـات الصـحف والملصـقات    للذكور المعرضين للمخاطر من خالل إعالنات تج
ويوفر الخط الساخن استشارات ومعلومات . المجتمعية وموقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية وخط ساخن مجاني

وعلى حين ركزت المرحلة األولى من الحملة . وإحاالت لمتخصصين لمساعدة الذكور على تغيير سلوكهم العنيف
. البدني، فإن المراحل الالحقة ركزت على الحد من العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف العـاطفي على العنف 

من السكان المستهدفين وكان % 90ويوضح أحد تقييمات األثر أن برنامج التحرر من الخوف وصل إلى أكثر من 
  .5له أثر إيجابي على اتجاهات الذكور وعلى اإللمام بالعنف

 

وهي حملة ترويج صحية متعـددة  . في جنوب إفريقيا مدينة الروحخرى المثيرة لإلعجاب حملة ومن الحمالت األ
للتأثير على األعراف االجتماعيـة واالتجاهـات   " التثقيف الترفيهي"الوسائط ومشروع للتغيير االجتماعي تستخدم 

مـنهم  % 80مليون شخص  16تصل هذه الحملة كل أسبوع إلى ما يقدر عدده بنحو . والممارسات الخاصة بالعنف
عاما، وذلك من خالل دراما تلفزيونية شعبية وبرامج إذاعية وأيضا من  24و  16على األقل من الشباب بين عمر 

على  مدينة الروحتركز حملة . خالل توزيع الماليين من كتيبات المعلومات التي يتم توزيعها في الصحف المحلية
ن في ترويج رسائل مناهضة للعنف ترتبط بالعنف المنزلي والعنـف  موضوع محدد كل عام، وقد نجحت حتى اآل

وقد أظهرت تقييمات البرنامج بصورة متسقة أن المشاهدين والقراء أصبحوا . في العالقات والنزاع بين األشخاص
  .6أكثر إدراكا للمخاطر الصحية والخيارات الصحية بما في ذلك تلك المرتبطة بالعنف



 

رسائل المناهضة للعنف في وسائط اإلعالم على إحداث تأثير على األعراف االجتماعية بـل  وال يقتصر الترويج لل
وتعد الواليات المتحدة األمريكية مصدرا ألحـد  . يتجاوزه إلى نشر معلومات عن المهارات الالزمة لتجنب العنف

تراح بعـض المهـارات   لمنع العنف بين الشـباب بـاق  ) سكواشيت( اسحقهفقد تم تصميم حملة . األمثلة على ذلك
واالتجاهات لمساعدة الشباب على االنصراف عن المواجهات وتوضيح أن هذه اإلجراءات غير العنيفـة مقبولـة   

في كثير من  اسحقهوقد استخدمت الحملة منهجا مهذباً وغير متطفل للوصول إلى الشباب بدمج استخدام . اجتماعيا
والملصقات وإشارات اليد التي تصور هذه العبـارة المتكـررة فـي    وتم استخدام الشعارات . البرامج التلفزيونية

ويشير أحد التقييمات إلى أن البرنـامج حقـق نجاحـا    . محطات التلفزيون والراديو المحلية، وأيضا في اإلعالنات
المجموعة األكثـر عرضـة   (من المراهقين األمريكيين من أصول إفريقية % 72وعلى سبيل المثال أصبح . كبيرا
قاموا باستخدام هذه العبارة للفكاك مـن مواقـف قـد    % 60على علم بالحملة كما أن ) طر اللجوء إلى العنفلمخا

  .7تتطور إلى استخدام العنف
 

  عوامل النجاح: المضي قدما
 ويتعين أن تكون متسقة وأن تكون مرتبطة بالقضايا الحقيقيـة   يتعين أن تأتي الرسائل من مصادر كثيرة

  . مقومات البقاء وأن تتكرر على مدار فترة زمنية طويلة وأن تقدم بدائل لها
  قبل أن يكـون لـدى    في مرحلة مبكـرة  والموجهة إلى الشبابيتعين أن تبدأ الحمالت المناهضة للعنف

  .األطفال فرصة تكوين مواقف واعتقادات ثابتة
 نوع مستويات تعليمهم نظرا لت يتعين أن تأخذ الحمالت في اعتبارها قدرة الشباب على استيعاب الرسائل

  . ومهاراتهم
 مثل المستشارين وخطـوط التليفـون السـاخنة     يتعين استكمال تدخالت وسائط اإلعالم بموارد إضافية

وجماعات النقاش واألنشطة المجتمعية األخرى، ألن األفراد الذين ال يتلقون الرسائل من خالل وسـائل  
  .عليمية يكونون أكثر عرضة لتغيير سلوكهماإلعالم فقط وإنما يشاركون أيضا في الجلسات الت

 يتعين الجمع والتنسيق بين الرسائل المناهضة للعنف وجهود التدخالت األخرى والسياسات االجتماعية 
مثل السيطرة على األسلحة النارية والتشريعات الخاصة بعرض العنف في وسائل اإلعالم وأنشطة إنفـاذ  

  . ية األبناء ومبادرات تطوير الشباب وسياسات أخرىالقانون في مجال المخدرات ودورات ترب
 مثل المالبس واألقالم والملصقات مفيـدا فـي    تطبع عليها الرسائل المالئمة توزيع بنود يمكن أن يكون

  .األماكن التي ال يصل اإلعالم بدرجة كبيرة إلى سكانها
 ة وسائل من بينهـا علـى سـبيل    بعد من المهم للغاية مراقبة أثر رسائل الحملة اإلعالمية على السلوك

المثال تتبع أحداث العنف بين الشباب وتكرار العقوبة الجسدية وانتشار مهارات منع العنف والتغيرات في 
ويمكن استخدام هذه . المواقف االجتماعية تجاه العنف والذكورة وتصورات األمن في المناطق المستهدفة

  . ذ البرنامج إذا اقتضى األمرالمؤشرات لتعديل الطريقة التي يتم بها تنفي
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
 .الحد من عنف الشباب والعنف المجتمعي •  النتائج المتوقعة

 .الحد من امتالك األسلحة النارية •

للعالقـات  الحد من دعم الجمهور للعنف كوسيلة وإستراتيجية فعالة وضـرورية   •
 .االجتماعية

  .المضي باتجاه حسم النزاعات بطريقة داعمة وسلمية داخل المجتمع •
 .زيادة األمن في األحياء والمجتمعات •  اآلثار الثانوية

 .زيادة الحلول السلمية للنزاعات بين الشباب •

 .زيادة األمن في بيئات المدارس •

  .زيادة مشاركة المواطنين وتحسين الحياة المجتمعية •
هيئة أو القطاع ال

  المسئول
الجهاز الفيدرالي المسئول عن رسـائل الخـدمات العامـة ووزارات التعلـيم أو     

  . االتصاالت ووسائل اإلعالم وأجهزة إنفاذ القانون، المنظمات المجتمعية
المجموعة المعرضة 

  للخطر المستهدفة
  .3و  2و  1األنواع 



المجموعة السنية 
  المستهدفة

  .18 –صفر  •
  .ن داخل المجتمعالراشدو •

    عناصر التكلفة
الظروف المبدئية 

  الضرورية
  ).المطبوعات والراديو والتلفزيون(وجود منافذ لوسائل اإلعالم  •
  .حصول الشباب على معلومات وسائل اإلعالم •
اإلرادة السياسية لمناقشة قضايا العنف على المستوى الوطني أو علـى األقـل    •

  .على مستوى المجتمع
اإلعالم المحلية والوطنية بدراسة الطريقة التي يتم بهـا تشـجيع    التزام وسائل •

العنف من خالل بث البرامج واإلعالنات ووضع برامج بديلة تشجع على حـل  
  .النزاعات بطريقة سلمية وتشجع العالقات االجتماعية

  .التعاون بين الوزارات لخلق حمالت عامة •
    أمثلة محددة

  
  .)كولومبيا(كالي هيا نتحدث يا   •
  ).أستراليا(الحرية من الخوف   •
  ).جنوب إفريقيا(مدينة الروح   •
  ).الواليات المتحدة األمريكية( اسحقه  •

دالئل (مستوى الفعالية 
  )قوية ودالئل ناشئة

  .دليل قوي

األمور التي يجب 
مراعاتها لتكرار تطبيق 
  المشروع ولالستدامة

  

نت بجهود تدخل وسياسـات  تكون البرامج المكافحة للعنف أشد فاعلية إذا اقتر  •
ويتعين أيضا أن تعـالج القضـايا الحقيقيـة    . اجتماعية أخرى وتم التنسيق بينها

المتصلة باألسر والمدارس والشباب، ويجب أن تكون لها اسـتمرارية زمنيـة،   
ويجب أن تقدم للشباب حلوال لها مقومات البقاء وتكون بديال عن حيـاة العنـف   

 .والجريمة

لة طويلة المدى مناهضة للعنف دعم كل قطاعات الحكومة سوف يتطلب شن حم  •
  .ودعم وسائل اإلعالم) على مستوى البلديات والمقاطعات والمستوى الفيدرالي(

  



  السياسة العامة السابعة
  استخراج شهادات ميالد للشباب غير المسجل

 

جغرافية والثقافية ال يتم تسجيل كثير من نتيجة لطائفة من األسباب االقتصادية والتشريعية والسياسية واإلدارية وال
إن إمداد الشباب غير المسجلين بشهادات ميالد لهم يمكن أن يساعدهم على تجنب الشعور بـأنهم  . حاالت المواليد

وفي هذه البلدان يتعين . مستبعدون اجتماعيا ويمكن أن يحميهم من سلسلة من النتائج السلبية المرتبطة بذلك الشعور
السياسات التغلب على العديد من العقبات التي تواجهها األسر عندما تحوز شـهادات مـيالد وذلـك    على صانعي 

وفي حين ال توجد هناك أدلة مباشرة على أن نقص شـهادات المـيالد   . بتقوية مؤسسات وعمليات السجل المدني
ي الحـد مـن مشـاعر    يؤدي إلى السلوك المنطوي على مخاطر من جانب الشباب فإنها قد تكون عنصرا مهما ف

  . االستبعاد والعداء وبالتالي الشعور المناوئ للمجتمع بين الشباب المعرض للخطر
 

رفـع درجـة الـوعي    ) 1: (تتضمن بعض االستراتيجيات الفعالة لتسجيل كل األشخاص غير المسجلين ما يلـي 
راف المستفيدة تجـاه تحقيـق   بضرورة تسجيل المواليد باعتبار ذلك حقا من حقوق الطفل وكسب التزام جميع األط

إنشـاء  ) 3(التأكد من حدوث تنسيق بين الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية على كل المستويات؛ ) 2(هذا الهدف؛ 
توفير استخراج شهادات ميالد كجـزء مـن تقـديم    ) 4(البنية التحتية الضرورية للوصول إلى كل فئات السكان؛ 

بناء قدرات نظام تسجيل المواليد ) 5(ية، والتعليم وبرامج مكافحة الفقر؛ الخدمات العامة، وخصوصا الرعاية الصح
وفي البداية ينبغي أن يشحذ صانعو السياسات التأييد السياسي الالزم من أجل سن تشريع حـول تسـجيل   . الحالي

اسـات عـرض   ومن بين الخطوات األولى التي ينبغي أن يقدم عليها صانعو السي. المواليد يعكس الحقائق المحلية
ولكي تنجح مبادرات التسجيل يتعين أن تتسم باالبتكار والمرونـة وأن  . تسجيل المواليد وشهادات الميالد بالمجان

وكذلك إذا كان من المفترض تسـجيل كـل   . تشمل كل مستويات المجتمع وأن تجمع بين االستراتيجيات المختلفة
األطفال األكثر عرضة للمخاطر، والذين تواجه أسـرهم   المواليد في القطر، يتعين بذل جهود خاصة للوصول إلى

  . في الغالب أكبر العوائق في تسجيل مواليد أطفالهم
 

  كيف يؤدي استخراج شهادات ميالد للشباب غير المسجلين إلى منع سلوك الشباب المنطوي على مخاطر؟
كما أن هذه الشهادة . طفل كعضو في المجتمع تمثل شهادة الميالد اعترافاً دائماً وقانونياً ومرئياً من الدولة بوجود

وعندما يستطيع المواطنون إثبات هويتهم يصبح من حقهم . شرط أساسي للحصول على وثائق قانونية أخرى
الحصول على خدمات وحقوق أساسية تكون أساسا لقدرتهم على االستمرار أصحاء وحصولهم على التعليم والبقاء 

يض من ذلك فإن عدم وجود هوية ُمعّرفة هو في المعتاد الخطوة األولى لحياة من وعلى النق. آمنين وكسب عيشهم
فال يستطيعون الحصول على الخدمات , إن المواطنين غير المسجلين غير متواجدين في نظر الحكومة". الخفاء"

فذلك يحد من وعندما يحرم األطفال من إمكانية الحصول على التعليم . االجتماعية أو ممارسة حقوق المواطنة
نمّوهم وفرص توظيفهم على المدى الطويل، وحرمانهم من إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية والتطعيم 

  .بإمكانه أن يكون له مردود خطير بل قاتل على المدى القريب



  
في سوق  وبينما يتقدم األطفال غير المسجلين في السن فإن غياب هويتهم القانونية يجعل من الصعب عليهم الدخول

العمالة الرسمية وقد يعرضهم لممارسات العمالة غير القانونية وللمضايقات من ضباط الشرطة وإلجراءات قضائية 
وعدم وجود هوية قانونية . وفي بعض األحيان قد يؤدي كذلك إلى زواجهم أو تجنيدهم إلزامياً كقُصَّر. غير عادلة

و فتح حساب ادخار أو الحصول على جواز سفر أو ميراث يجعل من المستحيل إمكانية حصولهم على ائتمان أ
. بخالف عدم ذكر حقوق أساسية أخرى ال تتوفر إال للمواطنين المسجلين, عقاري أو التصويت في االنتخابات

  .الحرمان من أي من هذه الخيارات يحد من عدد الفرص التي ستتوفر لهؤالء األطفال على مدار حياتهم
  

إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية هو نتيجة وسبب لالستبعاد على حد إن عدم المساواة في 
ويصدق هذا خاصة ألنه يضعهم على طريق مسدود من اإلمكانات المنخفضة لإلنتاجية والمكاسب يصعب . سواء

بها أنظمة عاملة  واألطفال غير المسجلين هم في الغالب من أسر فقيرة ومشردة في أماكن ال يتواجد. الهروب منه
وأغلب األطفال غير المسجلين يكبرون ليصبحوا راشدين غير مسجلين ومعرضين ألن يتم , لتسجيل المواليد

باإلضافة إلى ذلك فإن الخفاء . استبعادهم من سوق العمل الرسمي ومن المشاركة في المجتمع بوجه عام
ما منع الشباب من تنمية إحساس إيجابي عن أنفسهم االجتماعي مجتمعاً مع عدم مساواة كبيرة في الفرص بإمكانه

وبالتالي قد يغوون النتهاج سلوك معاد للمجتمع كمخرج الستنكارهم للمجتمع الذي . وعما بإمكانهم تحقيقه
لذلك فالطريقة األساسية لضمان انطالق الشباب في الحياة بفرص متساوية هي ضمان حصولهم على . استبعدهم

  .هوية قانونية وكافة حقوق المواطنة شهادات ميالد تعطيهم
 

  توفير قاعدة الدالئل: نتائج البحث
ورغم أن الطريقة األكثر فعالية لعمل . توجد تخمة في التجارب الدولية في مجال وسائل تقوية نظم التسجيل المدنية

وء علـى بعـض   ذلك تتباين وفقا لخصائص كل بلد ومواطن الضعف المحددة في نظمها فإن هذا القسم يسلط الض
  .أنجح المناهج التي اعتمدتها بلدان كثيرة حول العالم

  
في الهند تم إطالق حملة في التسعينيات من القرن العشـرين   :رفع درجة الوعي وكسب التزام األطراف المستفيدة

صـقات  تستخدم الحملة برامج التلفزيون والراديـو والمل . لغة 15تطورت اآلن لتصبح برنامجا راسخا يعمل بعدد 
وفـي  . 1الحائطية والملصقات الصغيرة ورسائل الدعاية واألفالم الوثائقية لبث رسائل عن أهمية التسجيل وفوائـده 

مدغشقر قامت حركة وطنية للترويج لشهادات الميالد وبطاقات الهوية بتنفيذ حملة مكثفة شملت زيـارات منزليـة   
. 2ألصيلة في المواطنة والترويج لجلسات التسجيل الجماعيإلعالم اآلباء واألمهات والسلطات واألطفال بحقوقهم ا

وفي بنجالديش حددت الحكومة يوما وطنيا أسمته يوم تسجيل المواليد لتؤكد على أهمية تسجيل المواليد وإعالن أن 
  .4شباط شهرا للتسجيل المدني/وبالمثل حددت حكومة الفلبين شهر فبراير. 3التسجيل مجاني

  



األرجنتين تم إنشاء لجنة بين المؤسسات لتنسيق عمل الهيئات الوطنيـة واإلقليميـة المعنيـة    في : ضمان التنسيق 
وفي األردن زادت تغطية التسجيل . 5بتسجيل المواليد وشملت وزارة الصحة والمعهد الوطني لإلحصاءات والتعداد

بح من الممكن إصدار الوثائق بدرجة كبيرة بعد التحول إلى العمل اآللي والالمركزي في نظام التسجيل بحيث أص
وفي بنجالديش تتـيح لجنـة   . 6واإلحصاءات الحيوية واالطالع عليها من أي مكتب ميداني ومن أي جهاز بالدولة
  .7االنتخابات قاعدة بياناتها لمؤسسات الحكومة المحلية لتسهيل عمليات تسجيل المواليد

 

ب في متاهة ممرات األمازون المائية باعتبارها جهـات  ترسل الحكومة البرازيلية قوار :الوصول إلى كل السكان
، وال يمكن أن تصل بغير هذه الطريقة )وتشمل هذه الخدمات تسجيل المواليد(تقديم خدمات متنقلة من وقفة واحدة 

وترسل تشيلي ثالث شاحنات ووحدة بحريـة حديثـة    .8مليون برازيلي 1.5إلى سكان هذه المناطق وعددهم نحو 
عن طريق األقمار الصناعية وذلـك إلـى    ا مجهزة بأجهزة كمبيوتر متصلة بمركز التسجيل المركزيللغاية وكله

وفي حين تمتلك معظم البلدان أجهزة أقـل   .9المناطق والجزر البعيدة لتسجيل األطفال الذين ولدوا دون أن يسجلوا
ان تستخدم موظفي تسـجيل رحـالين   بلدا من بينها كولومبيا واإلكوادور وإير 30تطورا من تشيلي فإن أكثر من 

كـذلك تعتمـد بلـدان كثيـرة      .10للبحث عن األطفال غير المسجلين وإصدار شهادات ميالد لهم منذ أكثر من عقد
وعلى سبيل المثال تستخدم بيرو . استراتيجيات خاصة إلقامة اتصال بمجموعات األقلية غير المسجلة وكسب ثقتهم

كما أنشأت تايالند مركز تسجيل لألقليات، بينما تسمح بنمـا  . ي منطقة األمازونُمسجلين من أهل البلد األصليين ف
لمجموعات السكان األصليين الذين يتمتعون بحكم ذاتي بتسجيل أعضاء مجتمعهم، وتستخدم الفلبين نماذج تسـجيل  

  .11وإجراءات خاصة تتفق مع التقاليد اإلسالمية للمجموعات المختلفة
  

في غانا تتميز نظم الرقابة المجتمعية في المناطق التي تتوطن فيها  :فال مع خدمات أخرىدمج خدمات تسجيل األط
وفـي تشـيلي برنـامج يـدعى     . 12الدودة الغينية بميزة إتاحة تسجيل المواليد وكشف حاالت اإلصابة بهذه الدودة

ـ ) البرنامج الجسر( بروجراما بوينتيه ر هـو برنـامج تشـيلي    وهو أحد مكونات برنامج أشمل لتخفيف حدة الفق
يقوم بإمداد األسر بدعم شخصي لمساعدتهم على حل أي مشـكلة تتعلـق بتسـجيل    ) شيلي المتضامنة(سوليداريو 

وفي بنجالديش أصبح تسجيل المواليـد   .14في الهند تسجيل المواليد كذلك تروج حملة التغذية بفيتامين أ .13المواليد
وفي أوغندا نظام تسجيل المواليد الـذي   .15المدارس االبتدائية والثانوية مرتبطا بخدمات التطعيم وعمليات القيد في

جرى تجديد نشاطه وتمكن على نحو مثير لإلعجاب من تسجيل مليون طفل في العام األول من تشـغيله، ويقـوم   
 وفي عدد كبير من البلدان األخـرى يتحمـل   .16بإصدار شهادات ميالد مجانية مطبوع على ظهرها رسائل صحية
  .17المدرسون مسؤولية تسجيل األطفال الذين ال يحملون شهادات ميالد

 

بلدان كثيرة من بينها األرجنتين وكولومبيا ومصر وبنما واألردن وتايالند رفعت مستوى مهـارات   :بناء القدرات
التـي يمكـن   ومن األمثلـة  . 18موظفي التسجيل بإعطائهم تدريبا إضافيا وإمدادهم بكتيبات وزيادة اإلشراف عليهم

ذكرها نموذج الفلبين، حيث قامت سلسلة من المبادرات لتدريب موظفي التسجيل المحليين وإعطائهم دوافع تشـمل  
ولقـد  . صدور قرار وطني كل عامين يحولهم إلى موظفين دائمين بالدولة، وتقدم المكافآت لصاحب أفضـل أداء 

   .19تسجيل المواليد في السنوات األخيرةجرى اإلشادة بهذه اإلجراءات نظراً للزيادة الكبيرة في 



  
  عوامل النجاح: المضي قدما

  لتنفيذ التغيير لصالح األطفال غير المسجلين توافر اإلرادة السياسيةمن الضروري.  
  ،باستخدام البيانات المالئمة  ال بد من تشخيص مشكلة عدم تسجيل كل المواليدقبل وضع أي إستراتيجية

  . دات الجديدة والمبادرات األخرىمن واقع المسوح والتعدا
  لتقييم أثر برامج التسجيل بدقة على نتائج محددة، بمـا فـي ذلـك     توافر تقييمات لألثـر من الضروري

  .اإلنجاز في مجال التعليم والصحة ومدى التوظف لمن كانوا غير مسجلين ثم جرى تسجيلهم اآلن
  لحفز الطلـب   ة بأهمية تسجيل كل المواطنينكل مستويات المجتمع مقتنعينبغي أن يضمن البرنامج أن

  .الواعي على خدمات تسجيل المواليد من جانب المجتمع
  مناسـبة   الرسائل التي تشجع الناس على السعي للحصول على خدمات تسجيل المواليدينبغي أن تكون

  . في شكلها ومضمونها وينبغي عرضها أيضا بلغات األقليات
  بحيـث يسـمح للوقـت ببنـاء القـدرة       ند استحداث التسجيل اإللزاميتوخي العناية والتدرج عينبغي

الضرورية على مستوى موظفي التسجيل، وينبغي أن يكون التسجيل مرنا بما فيه الكفاية ليسمح بحاالت 
  . التسجيل المتأخر

  على كـل المسـتويات    التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالتسجيل المدنيإن مدى
  .صر مهم لنجاح أي نظام تسجيلعن

  سواء كان نظام التسجيل الوطني مركزيا أو غير مركزي، من الضروري أن ينشئ أكبر عدد ممكن من
  .لضمان التغطية الكاملة لكل البلد مكاتب التسجيل المحلية

 اد ، وينبغي إسـن ال ينبغي تحميل الخدمات الصحية عبء مهمة تسجيل المواليد أو إصدار شهادات ميالد
  . هذه المسؤولية إلى مكاتب التسجيل المحلية

 وأنه من الممكن أن تكون لـه   يتعين أن يكون صانعو السياسات مقتنعين بأن تسجيل المواليد ضروري
فعالية تكاليف من حيث إمداده بمصدر جاهز لبيانات سكانية مهمة، مما يقلل الحاجة إلى إجراء مسـوح  

  .باهظة التكاليف ومخصصة لذلك
 بمواصلة االستثمار في نظام تسجيل المواليد بحيث ال يصبح  ن أن تقطع الحكومة على نفسها التزامايتعي

  .عتيقاً وغير مستدام
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 اعتبارات التنفيذ الرئيسية
انخفاض عدد األشخاص المستبعدين من الحصـول علـى الخـدمات والحقـوق       النتائج المتوقعة

  .االجتماعية األساسية
 .وتعليمهمتحسن صحة السكان  •  اآلثار الثانوية



 ".غير المرئية"تراجع التمييز وإهمال الجماعات  •

 .زيادة المشاركة االجتماعية ونشاط المواطنين •

  .تراجع السلوك المنحرف من قبل الجماعات المستبعدة •
الهيئة أو القطاع 

  المسئول
  .المعهد الوطني لإلحصاء والتعداد ووزارات الصحة أو التعليم

المجموعة المعرضة 
  ستهدفةللخطر الم

 .عام، ولكن التركيز على األطفال والشباب المهمش

  
المجموعة السنية 

  المستهدفة
  .18 –صفر 

  عناصر التكلفة
  

دوالر أمريكي للطفل في  2.12: تختلف بشدة حسب البلد واإلستراتيجية المستخدمة
  .دوالر أمريكي للطفل في بنجالديش 0.20مدغشقر؛ و 

الظروف المبدئية 
  الضرورية

 .افر اإلرادة السياسية لجعل تسجيل المواليد أولويةتو  •

  .وجود مكاتب تسجيل محلية تغطي معظم المناطق الجغرافية في القطر  •
    أمثلة محددة

  
زيادة التوعية وكسب التزام األطـراف  : بنجالديش، والهند، ومدغشقر، والفلبين  •

 .المستفيدة

 .ضمان التنسيق: األرجنتين وبنجالديش واألردن  •

 .الوصول إلى كل السكان: برازيل وتشيلي وبنما وبيرو والفلبين وتايالندال  •

دمج تسـجيل المواليـد مـع    : بنجالديش وتشيلي وغانا والهند وبيرو وأوغندا  •
 .خدمات أخرى

  .بناء القدرات: الفلبين •
دالئل (مستوى الفعالية 

  )قوية ودالئل ناشئة
تسجيل المواليد على السلوك  عدم وجود تقييم رسمي حتى اآلن ألثر –دليل ناشئ 

  .المنطوي على مخاطر
األمور التي يجب 

مراعاتها لتكرار تطبيق 
  المشروع ولالستدامة

  

يمكن تلبية الطلب على تسجيل المواليد وشـهادات المـيالد بزيـادة التنسـيق      •
اإلداري وتشجيع مناهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى والتي تتضمن 

كافة المستويات وخصوصاً على مستوى القاعدة الجماهيريـة   أطرافًا فاعلة من
 .ومستوى المجتمعات

التنوع والمرونة واالبتكار أمور بالغة األهمية لخفض أعداد األشخاص غيـر   •
 .المسجلين

يمكن تعظيم الموارد بدمج تسجيل المواليد مع الخدمات األخرى مثـل بـرامج    •
 .التعليم أو التطعيم

ة المدى لتسجيل األطفال قيِّمة، غير أن الهدف الشامل قد تكون الحمالت قصير •
ال بد أن يكون إنشاء نظام دائم ومستديم لتسجيل المواليد، وبناًء على هذا فـإن  



  . استمرار االستثمارات أمر ضروري
 



  األول - االنتقال من قائمة األمنيات إلى العمل 
  تحديد وتنسيق المسئوليات المؤسسية

ولذلك فإن تنفيذ مثل هذه البرامج يتطلب التنسـيق   اي تستهدف الشباب بتعدد أبعادها وقطاعاتهتتميز التدخالت الت
ويمكن تعظيم المساهمات التي تقوم بها كل جهة مشاركة فـي  . من قبل الوزارات في عدد من القطاعات المختلفة

بارة أخرى حسـب الميـزة   للشباب وذلك بمجرد تحديد المسئوليات المؤسسية حسب خبرات كل جهة أو بعحافظة 
  .وهذا يضمن الكفاءة في تنفيذ البرامج وبالطبع تحقيق أكبر أثر ممكن. التنافسية الخاصة بها

  
ك الحكومة لاشتراك الكثير من الجهات المنفذة بما في ذ تتضمن عملية تصميم وتنفيذ مشروعات تنمية الشباب عادةً

ومية ومنظمات القطاع الخاص واألسر والمجتمعـات وحتـى   المركزية والحكومات المحلية والمنظمات غير الحك
كل من هذه العناصر يختص بدور محدد يعتمد على المهارات والموارد المتوفرة لديهم في سـياق  . الشباب أنفسهم
جيداً أوضحت من خالله كيف يمكن استيعاب سياسات الشباب اسـتيعاباً   قدمت السويد مثاالًوقد . سياسات الشباب

ات بتطوير إطـار وطنـي   يتنفيذها بواسطة الكثير من األطراف المشاركة، حيث قامت خالل فترة الثمانينسليماً و
  .1مترابط للشباب تم إدراجه في تخطيط السياسة الوطنية وفي آليات التنفيذ حتى يمكن وضع اإلطار في حيز التنفيذ

  

 حالة السويد:كيف يمكن تطوير وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب
  :سم سياسة الشباب التي حققت النجاح في السويد بما يليتت

 تتميـز  . ارتفاع مستوى التكامل في التخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني على كافة المستويات
سياسة الشباب في السويد بجودة التكامل مع عمليات تخطيط السياسـة وتحديـد الميزانيـات علـى     

ن تسهم كافة القطاعات التي تؤثر بشكل أو بآخر على الشباب من المتوقع أفولذلك . المستوى الوطني
  .في تحقيق أهداف سياسة الشباب في السويد

 تتمتع المؤسسات المسئولة عن متابعة ظـروف حيـاة الشـباب    . تطوير القدرات بالشكل المطلوب
لجهـة  باإلمكانيات والقدرات التي تؤهلها للعمل مع بعضها البعض، مع العلم بأن البلـديات هـي ا  

في حين تتولى إحدى الهيئـات الخاصـة   . المسئولة بالدرجة األولى عن متابعة ظروف حياة الشباب
دعم البلديات في رسم وتطوير سياسات الشباب ومتابعة التقدم نحو تحقيق أهداف السياسة الوطنيـة  

ع الشـباب  هذا ويقوم المجلس بتشجي. للشباب، ويطلق عليها المجلس الوطني السويدي لشئون الشباب
 .على التأثير والمشاركة في مناقشاته

  .http://www.coe.int/youth/forum21 :يمكن مطالعتها في. الصحيفة األوربية عن سياسات الشباب - 21منتدى : المصدر
  

وتتمثل المرحلة األولـى فـي   . تتطلب عملية تحديد المسئوليات العمل على مرحلتين تأسيساً على الميزة التنافسية
منها من المـوارد والمعلومـات    ديد الميزة التنافسية لكل جهة مشاركة وذلك عن طريق تقييم المتوفر لدى كلٍّتح



. أما الجزء الثاني من العملية فهو التوفيق بين جوانب المشروع والقدرات المحددة لكل جهـة أو هيئـة  . والقدرات
  .وهنا تبدأ المهمة الصعبة وهى التعاون

  
  الحكومة المركزية

، وهذا من منطلق مسئولياتها عن كافة القطاعـات  يتتولى الحكومة المركزية وضع السياسات على المستوى الكل
ع البيروقراطيات المتنوعة والمحاكم وجماعات المصالح العامة والخاصة يالمتعلقة بالسياسات والتي تتكون من جم

لعلم بأن مسئولية الحكومة المركزية تمتد لتشمل من مع ا. ومقدمي الخدمات المحليين والعمالء واألفراد المشاركين
  .2يقمة المستوى الوطني نزوالً حتى المستوى المحل

  
 وال يقتصر دور الحكومة المركزية ومسئوليتها على وضع جدول العمل السياسي الوطني ووضع القواعـد فقـط  

نها الجهاز المركزي الحاكم إوحيث . ذ القواعدولكنها تمتلك التأثير والميزانية والسلطات التي تؤهلها للمطالبة بتنفي
أن الحكومة لديها القـدرة   يالسيطرة على خزانة الدولة العامة وهذا يعن) أ: فهي تتمتع بعدد من المزايا الجوهرية

الخبرات الفنية ليس فقط على مستوى رسم ) على توفير الموارد الضرورية والحوافز الالزمة لتشغيل البرنامج، ب
ت وصياغة القوانين ولكن كذلك في جمع ومتابعة كافة أنواع البيانات وأيضا الخبرات في أسـاليب تقيـيم   السياسا

الهيمنة على عملية رسم السياسات وخاصة في هذه الحالة تحديد األولويات الواسـعة لعمليـة تنميـة    ) البرامج، ج
  .حيث ينخفض مستوى سلطاتها يالمحل وبالطبع تختلف عملية رسم السياسات عن تنفيذها على المستوى. الشباب

  
وإذا أخذنا في االعتبار الميزة التنافسية للحكومة الوطنية في كافة المجاالت الشاملة والخاصة بالدولة فلذلك يجـب  

  :أن ينصب دورها في تنمية الشباب على المجاالت الرئيسية التالية
 هذا  يوف .لتقدم الشباب في كافة أنحاء الدولة تطوير االستراتيجيات العليا التي تحدد األولويات بالنسبة

على وضع جدول األعمال الخاص بالشباب فـي سـياق   الشأن يجب أن ينصب دور الحكومة المركزية 
تـؤدى  و. إلى جانب الحرص على عدم ازدواج المبـادرات  لدولةل طار االجتماعي واالقتصادي العاماإل

حددة على المستوى دون الوطني، ومع ذلـك تشـترك   االحتياجات المحلية إلى وضع سياسات وبرامج م
ونظراً لما تتمتـع  . كافة القطاعات الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية في عدد من االحتياجات والحقوق

به الحكومة المركزية من سلطة عليا لرسم السياسات الشاملة فهذا يعطيها الوضع األفضل لتتولى قيـادة  
  .من السياسات ووضعها في شكل قوانينتصميم وإصدار هذه النوعية 

 وغيرها من الجهات المشاركة في العمل حتـى   توفير الموارد الضرورية لميزانيات الحكومات المحلية
ن الحكومة المركزية تتولى السيطرة على خزانة الدولة العامة، فهـذا  إوحيث . تقوم بتنفيذ تلك السياسات

وتخصيص هذه الموارد من أجل تمويل البرامج التي تقـوم  يجعلها في وضع متفرد يسمح لها باستخدام 
  .بتنفيذها الجهات األخرى وتوفير الحوافز للتعاون بين القطاعات المختلفة

   جمع وإدارة البيانات المطلوبة لمتابعة تقدم تنفيذ أجندة الشباب وتقييم أثر البرامج التـي تسـتهدفهم. 
زانة الدولة فينبغي أن تتولى مسئولية النشـاط مرتفـع   ن الحكومة المركزية تملك السيطرة على خإحيث 



معت من كافة كما أن التأكد من جودة البيانات التي ُج. التكلفة والضروري المتعلق بجمع وتحليل البيانات
ل عندئذ لمكتب اإلحصاء الوطني تزويد مديري البرامج بالمعلومـات  أنحاء الدولة وقابليتها للمقارنة يسّه

  .ضين للخطرأو أكثر المعّر/اعد على توجيه البرامج نحو فئة أفقر الفقراء والقيمة التي تس
  التي تشمل إعادة تخصيص الموارد بحيث تبتعـد عـن    ستراتيجية اإلنفاق على برامج الشبابإتصميم

البرامج غير الفعالة أو التي ال تحقق فعالية تقدير التكاليف وتتجه نحو البرامج التي أثبتت نجاحها وتحقق 
  .فعالية تقدير التكاليف

  
  الحكومات المحلية 

جعة المستمرة التي تشمل معلومات عـن االحتياجـات   ترمالتغذية ال يتلق) تمتلك الحكومات المحلية المزايا التالية أ
المعرفة التي تساعد في تحديد أفضل المنظمات من حيث القدرة علـى تلبيـة هـذه    ) الناقصة في مجتمعاتهم، ب

مكانيات ونقاط القـوى التـي تتمتـع بهـا     اإلامتالك المعلومات الكافية عن احتياجات الناخبين و )االحتياجات، ج
  .لديها خط االتصال المباشر مع هيئات الحكومة المركزية) ، داالمنظمات المحلية حتى تتمكن من التوفيق بينه

  
شباب وإنشاء عالقات العمل الوثيقـة  تتمتع الحكومات المحلية بوضع يجعلها قادرة على توفير الخدمات العامة للو

ولـذلك يجـب أن   . مع غيرها من المنظمات المحلية العاملة في مجال توفير الخدمات للشباب المعرض للخطـر 
  :تتضمن مسئوليات الحكومة المحلية المحددة ما يلي

  المسـتوى   القيام بدور الوسيط بين الحكومة المركزية والهيئات المسئولة عن تنفيذ برامج الشباب علـى
ونجد أن الحكومات المركزية تنظر إلى الشباب على أنهم مجموعة متجانسة إال أن الحكومـات  . يالمحل

من الشباب، وهذا يجعلهـا   االمحلية لديها القدرة على التمييز بين التحديات المتنوعة التي تواجه مواطنيه
ك أيضاً القدرة على شـرح ووصـف   كما تمتل. قادرة على توصيل هذه التحديات إلى الحكومة المركزية

  .مبادرات الحكومة المركزية للمنظمات المحلية المنفذة بل وللشباب نفسه
  المتفقة مع األولويات الوطنيـة وتطوير استراتيجيات االستثمار المناسبة للشباب على المستوى المحلى، 

ن الحكومة المركزية تحتـل  وتجدر اإلشارة إلى أ. نفس الوقت حسب االحتياجات المحلية يمة فمصمَّالو
موقعاً يؤهلها لدراسة ومراعاة الحقوق واالحتياجات بشكل عام ولكن يجب مراعاة اختالف الظروف بين 

سـتراتيجيتها الخاصـة   إاألقاليم في أي دولة بالدرجة التي يجب معها أن تتبنى كل محلية من المحليات 
أفضل المواقع التي تجعلها قادرة على تحديد وتصميم كما تحتل الحكومات المحلية . بالنسبة لتنمية الشباب

  .هذه االستراتيجيات على المستوى المحلى استناداً إلى معرفتها باالحتياجات والظروف المحلية
  
مثال من إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي يتضح كيف يمكن إدارة الخدمات الهامة مثل منع الجريمـة بفعاليـة    يوف

بمنح قروض لـثالث   البنك األمريكي للتنميةوقد قام . لمحليات أكثر من غيرها من المستوياتأكثر على مستوى ا
كالي وميديين وبوجوتا بغرض تمويل برامج األمن العام والحمايـة مـن العنـف، والحكومـة      يمدن كولومبية ه



لمدن باإلضافة إلـى  وتختص ا. المركزية هي الجهة الضامنة لهذه القروض ولكن المدن هي المسئولة عن سدادها
  .3مسئولية سداد القرض بمسئولية تصميم وتنفيذ البرامج

  
  
  

  الجهات المشاركة األخرى
تلعب أربعة من الجهات غير الحكومية دوراً هاماً في تنفيذ البرامج الموجهة للشباب المعرض للخطر، أال وهـي  

منها يقوم بدور متفـرد   مع العلم بأن كالًّ. القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المحلية والمجتمعات واألسر
  .في مساعدة الشباب المعرض للخطر ودفعهم نحو تحقيق نتائج أفضل في الحياة

  
على منحها للشباب المحلى، ويقـوم   ةإلى أنه يمثل الثروة في الموارد والفرص القادر القطاع الخاصترجع أهمية 

  :ةالقطاع الخاص تحديداً باألدوار الهامة التالي
 يستفيد مجتمع األعمال من توفر القـوى العاملـة المنتجـة     :تمويل األنشطة المكملة للبرامج الحكومية

والعمل من خالل بيئة آمنة، ولذلك فمن مصلحة شركات القطاع الخاص أن تسـتثمر فـي مجتمعاتهـا    
كومـات لبـرامج   وتأسيساً على ذلك يصبح استكمال الموارد الضعيفة التي يمكن أن توفرها الح. المحلية

الشباب من القرارات العملية السليمة بالنسبة للشركات من منطلق أنها استثمار في مصادر العيش والثروة 
  . البشرية في المجتمعات التي تعتبر مصدر الموارد البشرية لهذه الشركات

 شـباب خاصـة   يمتلك مجتمع األعمال القدرة على تزويد ال :تقوم بدور النموذج الذي يحتذي به الشباب
األكثر عرضة للخطر بالتجارب، والخبرات والتوجيه الفردي بهدف المساعدة على االندماج في مجتمـع  

وهذا يأتي في شكل تدريب العناصر المفتقرة للنموذج اإليجابي في حياتها أو توفير فرص منح . الراشدين
  .للعمل تحت التدريب وبرامج التدريب وغيرها من فرص التوظيف

  
وتتمثل إحـدى  . هي أهم الجهات العاملة في مجال تنمية الشباب على مستوى العالم لمنظمات غير الحكوميةاولعل 

مزايا هذه المنظمات في نشاطها المحلى والصغير الحجم في العادة وهذا يجعلها على دراية بالسـلطات المحليـة   
لنسبة لها الجمهور المستهدف بالخدمات فهـذا  ونظراً لالتصال اليومي بفئة الشباب الذي يمثل با. واتصال دائم بها

ـ    نبدوره يجعلها أكثر دراية ومعرفة من أي جهة مشاركة أخرى في تنمية الشباب بأنواع الخدمات المختلفـة وم
  :وتأسيساً على هذه المزايا يتمثل دور المنظمات غير الحكومية فيما يلي. يحتاجها من هذا الجمهور

 تتمتـع   :ستراتيجية لتنميـة الشـباب  جعة حول خطة الحكومة اإلترمية الإحاطة الحكومة بالرأي والتغذ
الهيئات المنفذة للبرامج بالوضع المثالي الذي يؤهلها لتقييم مدى نجاح االسـتراتيجيات التـي وضـعتها    
الحكومة المركزية من حيث التصدي للقضايا التي تواجه الشباب في مجتمعـاتهم وجـذب المسـتفيدين    

  .لبرامجالمرتقبين إلى ا



 في ظل الصلة الوثيقة التي تتمتع بها  :القيام بدور الهيئة المنفذة األساسية بالنسبة لبرامج تنمية الشباب
المنظمات غير الحكومية بالشباب المعرض للخطر وموقعها في قلب المجتمعات وأسلوبها العملـي فـي   

تتـولى  و. امج للشباب وبواسطة الشبابتصميم وتنفيذ البر يالتنفيذ فهي بذلك تتمتع بالوضع المثالي لتول
الحكومات المركزية والمحلية مسئولية دعم برامج الشباب ومع ذلك تعتبر المنظمات غير الحكومية هـي  

 .الجهات األساسية في تنفيذها على مستوى القاعدة الشعبية

  
لعب دوراً هاماً في خلق البيئـة  بمثابة نقطة البداية نحو تطورات الشباب اإليجابية وهي ت األسر والمجتمعاتتعتبر 

قادرة على ذلك بمجرد تواجدها فـي حيـاة الشـباب     يوه. اآلمنة اإليجابية التي تسمح للشباب بالنمو واالزدهار
يتـأثر الشـباب   . وكلما أمكن من خالل المشاركة في البرامج الموجهة للشباب بهدف دعم آثارها اإليجابية يالمحل

أن هذه األطراف الفاعلة تتمتع بإمكانيات حصرية للمسـاهمة   يمجتمعاتهم وهذا يعنأوالً وقبل كل شيء بأسرهم و
  :في وضع أجندة الشباب كما يلي

 عن االحتياجات الخاصـة بالشـباب فـي     جعة للحكومات والمنظمات غير الحكوميةترمتوفير التغذية ال
اية بالوضع العام للشباب في إن المنظمات غير الحكومية على در. مناطقهم وعن جودة الخدمات المتوفرة

وهـذا  . نفس الوقت نجد أن األسرة ملمة بالتحديات األعمق التي تواجه هؤالء الشـباب  يمجتمعاتهم وف
جعة الواردة من الوالدين ومقدمي الرعاية والمجتمع أحد العناصر الحيويـة فـي   ترميجعل من التغذية ال

  .لوطنيتصميم استراتيجيات الشباب والبرامج على المستوى ا
 الرعايـة   ون ومقـدم ايتمتع الوالد. تشجيع الشباب على االستفادة من البرامج والخدمات المتوفرة لهم

على الشباب وهذا يجعلهم في الوضع المناسب الذي يسمح لهم بتشجيعهم على المشاركة فـي   يبتأثير قو
  .برامج تنمية الشباب واالستفادة من كل فرصة تتوفر لهم

  
  الشباب
شباب أنفسهم القيام بدور هام في حصر المخاطر التي يواجهها الكثير من أقرانهم باإلضافة إلـى تـوفير   يتسنى لل

وما زال من النادر . المعونة في تطوير وتنفيذ ومتابعة وتقييم االستراتيجيات الفعالة والبرامج على كافة المستويات
ومع ذلك فقد ثبت أن إتاحـة الفرصـة أمـام     على أي مستوىأن نالحظ مشاركة الشباب في عملية صنع القرار 

ن الشباب يعي تماماً التحديات التي يواجهها جيله أكثـر  إالشباب للمشاركة في هذه العملية لها مزايا متعددة حيث 
من أي فرٍد آخر، كما أن الشباب والشباب فقط لديه القدرة على تقييم مدى نجاح البرنـامج فـي خدمـة وإفـادة     

ومن هنا نجد أن هذه المزايا تشير إلى دورين من األدوار الرئيسية يقـوم  . ن المرتقبة من عدمهمجموعة المستفيدي
  :ملف الشباب حافظة بها الشباب في

 إن الشباب على دراية باألسباب التي تقف وراء انخراطه  :لمشاركة في تصميم البرامج واالستراتيجياتا
ا على دراية بأنواع التدخالت القـادرة  ولذلك فهو أيًض هو أو أقرانه في السلوكيات المنطوية على الخطر

الشباب أثنـاء مرحلـة تصـميم أي مـن      يعلى إقناعه بالتخلي عن هذه السلوكيات، وهذا يجعل من رأ
  .إلى رفع احتماالت النجاح بشكل ملحوظ يهاماً يؤد ااستراتيجيات أو برامج الشباب عنصًر



 فيذ البرامج بل وبالنسبة لبعض البرامج يكون الشباب هم أقـدر  يلعب الشباب دوراً في تن :تنفيذ البرامج
ن مـن  وفئة على القيام بذلك خاصة الشباب الذي واجه بالفعل هذه التحديات التـي يواجههـا المسـتفيد   

  .البرنامج وتغلب عليها
  

برامج الشـباب،   ال يمكن ألي من الجهات المساهمة في العملية المذكورة أعاله أن تنفرد بتصميم استراتيجيات أو
ل وتأييد مساهمة المساهمة باألسلوب الذي يتقنه وتقبُّ على منهم العمل بالتعاون مع اآلخرين والحرص بل على كلٍّ

رنامج بشكل منفرد ولكن في نفـس  بإن التعاون مع اآلخرين يتطلب المزيد من الجهد عن تشغيل وإدارة . اآلخرين
ة حجم األثر عالوة على أنه يتميز بفعالية تقدير التكاليف واالستدامة على التعاون في الغالب إلى زياد يالوقت يؤد

  .المدى الطويل
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  الثاني - االنتقال من قائمة األمنيات إلى العمل 

الة وإعادة تخصيصها في البرامج االبتعاد بالموارد عن البرامج غير الفع
  الناجحة

إن الموارد العامة من الندرة بحيث تجعل زيادة حجم اإلنفاق على خطط الشباب خطوة غير واقعية، ولذلك يصبح 
 يوهذا يعن. البديل الوحيد هو الحرص على االرتقاء بمستوى فعالية إنفاق المبالغ المخصصة بالفعل في هذا المجال

لسياسات على تخصيص التمويل في البرامج واألنشطة التي أثبتت فعاليتها في تحقيق األهداف أن يحرص صانعو ا
وهذه العمليـة يطلـق عليهـا كفـاءة     . المرجوة عالوة على ارتفاع قيمة األثر الذي يعود منها لكل دوالر أمريكي

  .التخصيص
  

ض ققت انتشاراً مستهدفةً الشباب المعّرمن البرامج التي ح اأوضحت األبحاث التي أجريت في وقت قريب أن كثيًر
للخطر في الدول في كافة أنحاء العالم فشلت من الناحية العملية في تحسين حياة هذه الفئة أو األسوأ من ذلـك أن  

ومع ذلك استمر كثير من هذه البرامج في العمل فقـط  . البرامج أدت إلى انخراط الشباب في سلوكيات أكثر خطراً
ض للخطـر  ن على حل بعض المشاكل التي يتحمل الشباب المعـرّ وبأن السياسيين يعمل اانطباع يلمجرد أنها تعط

  .المسئولية بشأنها خاصة الجريمة والعنف
  

وبالتالي على المسئولين عن رسم السياسات دراسة خفض حجم أو إلغاء عدد من االسـتراتيجيات الشـائعة مـن    
ة تخصيص هذه الموارد في برامج فعالة ستكون محل مناقشة في مجموعة حافظات الملفات الخاصة بالشباب وإعاد

  :نذكر فيما يلي ستة من األساليب غير الفعالة. أقسام أخرى من حقيبة األدوات هذه
  

  برامج االتجاه المتشدد
ارتكاب جرائم حسب النظام القضائي على أنهـم مـن   و ن أسلوب االتجاه المتشدد يعامل الشباب المتهمين بالعنفإ

ويتمثل المنطق وراء . اشدين، وبمجرد إدانة مرتكب الجريمة يعاقب بالسجن في سجن الراشدين وليس األحداثالر
هذا األسلوب في التعامل مع الجريمة بشدة وإبعاد مرتكبي الجرائم من األحداث عن الشوارع والـزج بهـم فـي    

اتيجية جيدة لمحاربـة الجريمـة والعنـف    سترإوبالنظرة األولى يبدو هذا األسلوب وكأنه . السجون لفترات طويلة
ولكن من خالل عدد من التقييمات التي أجريت في الواليات المتحدة اتضح أن الشباب الـذي  . خاصة بين الشباب

يلتحق بمؤسسات التصحيح المخصصة للراشدين يتعرضون مقارنة بالشباب المسجون في سجون األحداث الرتفاع 
ماني مرات وارتفاع التعرض لالعتداء الجنسي خمس مـرات واحتمـال التعـرض    احتمال اإلقدام على االنتحار ث

  .4،3،2،1%50للضرب من قبل العاملين بالسجن مرتين وارتفاع نسبة التعرض للهجوم بأسلحة بمقدار 
  



الواقـع   يكما أوضحت األبحاث أيضاً ارتباط إلحاق الشباب بسجون األحداث بسلوكهم اإلجرامي في المستقبل، وف
نظرنا إلى وضع غالبية المؤسسات التصحيحية نجد أن الشباب يتعلم في السجن الكثير عن السلوك اإلجرامـي   إذا

وحسب ما جاء في نتائج األبحاث فإن سـجن األحـداث   . 6،5أكثر مما يتعلمه عن كيفية إصالح نفسه وتغيير حياته
نتقال إلى مرحلة الرشد عـالوة علـى   إلى خفض احتماالت نجاح الشباب الذي يعانى من اضطرابات في اال ييؤد

انخفاض مستوى نتائج هذه الفئة على المستوى األكاديمي والمعاناة من فترات العمل المتقطعة أكثر مـن أقـرانهم   
الذين تمثلت األحكام الصادرة ضدهم في االلتحاق ببرامج تستهدف عالج إدمان المخدرات واالستشارات الفردية أو 

  .7خدمة المجتمع
  

بدائل ألسلوب االتجاه نحو الشدة متوفرة في شكل أكثر فعالية وأقل تكلفة مثل تطبيق أساليب إعادة التأهيـل   هناك
وقد أثبتت هذه األساليب نجاحها في خفض تكـرار تعـرض   . الفردية أو خدمات المجتمع المحلي الموجهة للشباب

قت زيـادة احتمـاالت سـداد الشـباب     نفس الو يالشباب للقبض عليهم بواسطة الشرطة وخفض مدد السجن، وف
، وهذا يضع الشباب على أول طريـق  8للتعويضات واستكمال مدة خدمة المجتمع والنجاح في إنهاء فترة المراقبة 

  .االنتقال إلى مرحلة الرشد بنجاح
  

  )الحذاء عالي الساق(معسكرات البوت 
وغالباً ما يطلق عليه خطـأًً   ،ل محل سجن الشباببر هذه النوعية من البرامج أحد البدائل شائعة االستخدام لتحتتع

وحسب هذه البرامج بدالً من الزج بالشباب في السجن يلحق الشاب مرتكب الجريمـة إلـى   ". إعادة تأهيل"برنامج 
. برامج معسكرات البوت والذي يهدف إلى تأديب الشباب وتعليمه النظام من خالل النشـاط الجسـماني الصـارم   

ت نجاح أي معسكر من معسكرات البوت واألثر اإليجابي من الناحية اإلحصائية علـى سـلوك   وحتى اآلن، لم يثب
  9.الشباب أو االرتداد

  
  الصدمة/عدم التسامح

للطلبة في شكل قصص نزالء السـجون وغيرهـا مـن قصـص     " صدمة"تهدف نوعية هذه البرامج إلى توجيه 
سجن وآثار المخدرات السلبية حتى تتولد لديهم الرغبـة  المسئولين المدربين التي توضح مدى صعوبة الحياة في ال

وحتى وقتنا هذا، لم تثبت فعالية مثل هـذه البـرامج فـي    . أو تعاطي المخدرات/في العزوف عن حياة الجريمة و
تحقيق الهدف المرجو بل في الواقع أوضحت األبحاث آثار هذه البرامج المحايدة أو السلبية على سـلوك الشـباب   

هذا باإلضافة إلى أن نماذج معسكرات البوت وعدم التسامح تعانى من نتائج تأثير األقران المنحـرفين   .10ونتائجه
أي ببساطة زيادة مستوى االنحراف لدى الشباب الضعيف المهدد بالخطر وذلك نتيجة لتعامله مع غيره من شـباب  

  .11المجرمين
  

  عادة شراء األسلحةإبرامج 



البرامج الشائعة في كثير من الدول النامية، ولكن حسب نتائج األبحاث الواردة من  األسلحة من عادة شراءبرامج إ
، ويرجع سبب فشل هذه البرامج إلى سببين، أوالً فهي 12الواليات المتحدة فهذه البرامج مرتفعة التكلفة وغير فعالة

مثـل  (تهديداً على األمن العام  نادراً ما تصل إلى الجمهور المستهدف وتجتذب األسلحة من العناصر التي ال تمثل
وثانياً يجـوز  . 13)مان في المنزل ولم تستخدم في أي نشاط إجراميأاألسلحة الواردة من الناس المحتفظين بها في 

لمرتكبي الجرائم باستخدام األسلحة السبيل للحصول على المال الـالزم   يأن تمنح هذه البرامج الفرصة بدون وع
  . وأكثر فتكاًلشراء أسلحة أعلى سعراً 

  
وبالمثل لم تنجح عملية فرض شروط التدريب على استخدام األسلحة والمتطلبات القانونية الالزمة لملكية األسـلحة  

وإذا أراد المسئولون عن رسم السياسات التركيـز علـى   . وتسجيلها في خفض الجرائم المرتكبة باألسلحة النارية
). مثل الوضع في الواليات المتحدة وكولومبيـا (ألسلحة واستخدامها األسلحة فمن السياسات الواعدة خفض توفر ا

لشباب أو التـي ترتكـب   اوقد أثبتت هذه النوعية من السياسات فعاليتها في التصدي ألنشطة العنف التي يرتكبها 
  ).2راجع السياسة العامة رقم ( 14ضده

  
  إعادة الفصول الدراسية

داء المطلوب في المدرسة يجوز في هذه الحالة للمسئولين عـن رسـم   في حالة فشل الطلبة في تحقيق مستوى األ
بمعنى آخر عدم نقل الطالب إلى الفصـل  الدراسية السياسات التعليمية النظر في مطالبة هؤالء الطلبة بإعادة السنة 

لى العـام  ستراتيجية عدم نقل الطالب إإوقد أسفرت الدراسات التي أجريت على . ئهالدراسي التالي مع باقي زمال
أنه في بعـض   االتالي عن آثار سلبية على إنجازات الطالب وحضوره وسلوكه بل وعلى موقفه من المدرسة، كم

وفي نفس الوقت اتضح أن نقـل  . 17و16و15الحاالت يمكن لهذا األسلوب أن يزيد فعالً من سلوكيات الشباب الخطرة
ويبقى البديل الفعال الوحيد هـو تـوفير   . مصدراً للمشاكلالطفل منخفض األداء إلى السنة الدراسية التالية يعتبر 

الدعم التصحيحي من خالل تدريس المادة التي رسب فيها الطالب أو لم يحضرها وذلك لتفـادي تـأخرهم علـى    
  ).1راجع األسلوب الواعد رقم (المستوى األكاديمي 

  
  برامج العفة فقط

لجنسي من خالل عرض العفة على أنها البديل الوحيد المتوفر تسعى برامج العفة فقط إلى التحكم في سلوك الناس ا
للوقاية من مرض نقص المناعة البشرية المكتسب وغيره من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسـي  

ومن الواضح أن العفة تمثل أحد االختيارات المطروحة في هذا المجال للوقايـة مـن األمـراض    . بين المراهقين
أوضحت أن برامج العفة  المنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنميةإال أن األبحاث الواردة من دول  االجتماعية

بل في الواقـع  . 18،19فقط لم تحرز أية آثار طويلة المدى على النشاط الجنسي أو المجازفات التي يخوضها الشباب
ظ على عفتهم النشاط الجنسـي تقـل معـدالت    وحسب نتائج الدراسات عندما يمارس الشباب الذين َيِعدون بالحفا

  .21،20استخدامهم لوسائل تنظيم األسرة عن غيرهم ممن لم يقطع على نفسه هذا الوعد
  



  بناء مراكز الشباب في مقابل استخدام األماكن والمساحات المتوفرة
السنوات األخيـرة، إال   بناء مراكز الشباب واحدة من أكثر السياسات الشائعة لمساعدة الشباب المعّرض للخطر في

أن هذا النشاط من األنشطة المكلفة للغاية وفي نفس الوقت وحسب األبحاث المتوفرة فهو أيضا منعدم األثـر مـن   
ويبدو أن وضع البرامج أكثر أهمية من البنية األساسية من . حيث خفض السلوك المنطوي على الخطر بين الشباب

د أوضحت األبحاث بالتحديد أن أنشطة الشباب التي يشرف عليها فئة مـن  وق. حيث التأثير اإليجابي على الشباب
الراشدين المخلصين تأتي بآثار إيجابية على نمو الشباب وتطوره فيما يتعلـق بنطـاق واسـع مـن المهـارات      

لخـروج  هذا باإلضافة إلى أن ارتفاع تكلفة بناء مراكز الشباب دفع الباحثين في المكسيك إلى ا. والسلوكيات الهامة
بنتيجة تقول بأن مراكز الشباب أقل من حيث فعالية تقدير التكاليف عن غيرها من البرامج العاملة فـي المجتمـع   

ويفضل عندئذ االستثمار في صرف هذه الموارد علـى تـدريب   .  22بهدف الوصول إلى الشباب المعّرض للخطر
الموجودة بالفعل مثل المدارس أو مراكز المجتمـع  الراشدين على القيام بأنشطة اإلشراف على الشباب في المباني 

  ).4راجع المذكرة الواعدة رقم (
  

إن إلغاء هذه البرامج غير الفعالة يمثل صعوبة لعدة أسباب، منها على سبيل المثال أنها في الغالب تتلقى دعماً من 
يعطـي  ) االتجـاه المشـدد  مثل برامج (جانب المجتمع المحلي أو إحدى جماعات المصالح، وبعض هذه األساليب 

العناصر السياسية سمعة القدرة على حل المشاكل حيث تبدو هذه البرامج على السطح وكأنهـا وسـيلة رخيصـة    
ومع ذلك يصبح من الواجب سحب الموارد بعيداً عن هذه البرامج غير الفعالة وإعـادة  . إلصالح المشاكل المعقدة

في أقسام أخرى من حقيبة األدوات وذلك بهدف خفض سلوكيات  تخصيصها في تمويل البرامج الفعالة المعروضة
  .الشباب الخطر ورفع مستوى فعالية اإلنفاق العام على الشباب
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  الثالث - ن قائمة األمنيات إلى العمل االنتقال م
  أهمية تقييم التدخالت الموجهة للشباب

ن ندرة التقييمات الدقيقة التي تجرى على البرامج والسياسات الموجهة للشباب تضعف مصداقية هذه البـرامج  إ..
  2007تقرير عن التنمية في العالم           .."والسياسات

  
  

، فإن قدر ما يعرف عن جودة أو أثـر  1الصادر عن البنك الدولي 2007عالم كما جاء في تقرير عن التنمية في ال
ونتيجـة لـذلك فـإن    . التدخالت التي تستهدف الشباب ضئيل جداً لقلة عدد البرامج التي خضعت للتقييم الـدقيق 

ق بأفضـل  المعلومات المتوفرة أمام مسئولي البرامج وصانعي السياسات والمجتمع بأسره محدودة للغاية فيما يتعل
ض للخطر وعن ما هي أكثر سمات البرامج فعالية وحتى عن ما هـي البـرامج   السبل لتنفيذ برامج الشباب المعّر
ولذلك فمن الناحية العملية تتم عملية اختيار وتصميم معظم برامج الشـباب علـى   . التي تعود بأعلى كم من الفائدة

ومـع ذلـك حتـى    . قبين والميل الشخصي لمصمم البرنامجأساس الدليل السردي والمقابالت مع المشاركين المرت
السياسات وغيرهم من األطـراف المعنيـة    ويتحقق النجاح لبرامج الشباب وتوليد الدروس التي يستفيد منها صانع

يجب تحرى الدقة أثناء عملية التخطيط لها وتنفيذها وتقييمها بشكل منتظم ثم نشر الدروس المستفادة التي تصـدر  
  .لتقييمات على نطاق واسععن هذه ا

  
وهذا ما يصرف مسئولي البرامج خاصة العـاملين علـى إدارة   . ن إجراء التقييمات المنتظمة الدقيقة عالي التكلفةإ

مشروعات محدودة الميزانية عن إنفاق الموارد المحدودة في تقييم البرنامج بدالً من توفير المزيد مـن الخـدمات   
المكافآت المالية لفريق العاملين ضعيف األجر والمخلص لدورات التدريبية أو صرف الهامة أو إجراء المزيد من ا

ومع األسف، يمكن القول بأن الفشل في تخصيص الموارد إلجراء التقييم يمكن أن يكون قصـر نظـر   . في عمله
ة بالفعـل أو  وهزيمة للذات ألنه يعني ضياع فرصة االستفادة من الدروس أو تطبيقها في برامج أخرى سواء عامل

وفي ظل غياب عملية التقييم يصعب اإللمام بأثر تدخالتنا الكامل على الجمهور المستهدف من . غيرها من البرامج
أن االتجاه الذي نسير فيه هو االتجاه الصـحيح،  ) أ: تصميم هذه التدخالت، ولذلك ينبغي أن نتمكن من فهم نقطتين

  هل نؤدي عملنا بشكل جيد؟) ب
  

، ولكـن يجـب   M&Eعادةً مع بعضها البعض ويشار إليها باالختصـار  " التقييم"و" الرصد"حات تستخدم مصطل
ويمكن شرح عملية الرصد على أنها قياس عملية التدخل، في حين يتضـمن  . مراعاة اختالف األمرين اختالفاً تاماً

ع المثالي يجب القيام بعمليـة  وفي الوض. وكالهما ضروري حتى يتحقق للبرنامج النجاح. التقييم تقدير أثر التدخل
الرصد والتقييم كجزء ال يتجزأ من البرنامج منذ بدايته وليس كفكرة طرأت في وقت الحق من عمل البرنـامج أو  

وفي الواقع من الصعوبة بمكان إجراء تقييم إلحدى البرامج خاصة إذا بدأت عملية التقيـيم  . أسلوب لعرض نجاحه
النتهاء، وعلى الرغم من أن هذه النوعية من التقييمات التي تجرى قبـل وبعـد   عندما يكون البرنامج على وشك ا



انقضاء البرنامج يمكن االستفادة منها عند تصميم برامج في المستقبل ولكن في ظل تـأخر النتـائج يصـبح مـن     
  .الصعب تعديل أو تحسين البرنامج محل التقييم الذي انتهى بالفعل

  
ي اإللمام بالعواقب التي عادت من التدخل على مجموعة المشاركين فـي البرنـامج   يتمثل الهدف من تقييم األثر ف

ومن ذلك على سـبيل المثـال أن فريـق    . حيث إن التقييم يفترض االلتزام في تنفيذ البرنامج بالتصميم األساسي
ومع ذلك . ما هو متوقعالعاملين قاموا بأداء المهام التي تم التعاقد معهم من أجلها عالوة على تقديم الخدمات حسب 

فالوضع ال يكون بهذا الشكل دائماً، خاصة إذا كانت هناك مشاكل متعلقة بتنفيذ البرنامج فهذا يشوش علـى تقيـيم   
وإذا جاءت نتائج التقييم لتوضح عدم تحقيق البرنامج ألية نتائج إيجابية فهذا يجوز أن يرجع إلى عدم فعالية . األثر

  .أو المتابعة مهذا هو الغرض من عملية التقييو. البرنامج أو ضعف تنفيذه
  

ينبغي الحرص على القيام بعملية التقييم أثناء كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرنامج حتى يتسـنى التأكـد مـن أن    
وال مفر من ظهور المشاكل أثناء العمل ويندر تنفيذ األنشـطة بالضـبط حسـب    . المشروع ينفذ أنشطته المرجوة

ومن هنا تصبح وظيفة فريق التقييم اإللمام بما حدث في البرنامج على المستوى العملي، ومـن  . التخطيط المسبق
األفضل الحصول على هذه المعلومات أثناء فترة التنفيذ بدالً من االعتماد فقط على مستندات البرنامج بعد حـدوث  

  .األمور
  
  

  ما هو تقييم األثر وماذا يقيس؟
التغييرات التي تطرأ على حياة األفراد أو األسر أو المجتمعات أو المؤسسات والتي تهدف تقييمات األثر إلى تقدير 

وباإلضافة إلـى التوسـع فـي نطـاق     . يمكن إرجاع السبب في حدوثها إلى مشروع أو برنامج أو سياسة محددة
الدروس التـي   المحاسبة التي يخضع لها صانعو السياسات ومديرو البرامج، وتستخرج التقييمات التي تقيس األثر

يستفيد منها صانعو السياسات في تحسين البرامج العاملة وأخيراً في تخصيص التمويل بالفعاليـة المرجـوة بـين    
ويبقى السؤال الحيوي الذي تسعى عملية تقييم األثر إلى اإلجابة عليه أال وهو ماذا كان يمكن أن يكـون  . البرامج

ونظراً الستحالة مالحظة نفس المجموعة في ظل وجود . ركتهم فيهمصير المشاركين في التدخل في حالة عدم مشا
وغياب التدخل، يصبح أهم التحديات هو نموذج غير فعلي للحالة بمعنى مجموعة من الناس المماثلين بقدر اإلمكان 

ج وبمقارنـة النتـائ  . مالحظتها لمجموعة المشاركين في التـدخل  -والتي ال يمكن  -من حيث األبعاد التي يمكن 
بمعنـى  (الواردة عن المجموعة المشاركة مع النتائج الواردة عن مجموعة الضبط يمكن إنشاء عالقة سببية محددة 

مع إزالة أي عوامل يجوز أن تؤدي إلى ) إرجاع التغييرات الملحوظة التي طرأت على الرفاهة إلى وجود البرنامج
اوى الفارق بين النتائج الملحوظـة وبـين تقـدير    فإن أثر البرنامج يس 1وحسب ما هو موضح في الشكل . اللبس

  .النتائج في حالة عدم وجود برنامج
  



  مستويات النتائج والتغيرات التي تطرأ عليها -أثر البرنامج . 1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

والمشاركين في البرنامج من كافة ) أو المقارنة(ويجب مراعاة التشابه بقدر اإلمكان بين عناصر مجموعة الضبط 
كما ينبغي وضع الخطة الالزمة لذلك في التقييم وذلك مـن خـالل   . جوانب فيما عدا عدم المشاركة في البرنامجال

على أن يكون ذلك مثالً مـن خـالل   (تعيين المجموعة السكانية المؤهلة عشوائياً في مجموعتي العالج أو الضبط 
ي هاتين المجموعتين طالما أن هذه القاعـدة لـن   أو باستخدام بعض القواعد الختيار الناس التي تنضم ف) االقتراع

ومن خالل إتباع التخطيط الواضح والدقيق، يمكـن تفـادي   . 2تؤثر على السلع أو الخدمات التي يوفرها البرنامج
وعندما يعمل البرنامج في مجـال  . الهموم األخالقية التي تحول دون مشاركة أي مجموعة من الناس في البرنامج

لمتتابعة لمجموعات مختلفة من المشاركين، ويجوز استخدام المشاركين المنضمين في وقت الحق توفير الخدمات ا
  .على أنهم مجموعة الضبط بالنسبة للمشاركين في الوقت السابق طالما أن الخدمات تقدم بترتيب عشوائي

  
كن كثيراً ما ينشـأ عـن هـذا    ومن الشائع مقارنة النتائج بالنسبة لنفس األفراد قبل وبعد المشاركة في التدخل، ول

، بمعنى آخر نموذج ال يعكس بدقة الوضع الذي كان "نموذج غير واقعي زائف"فينتج عنها . اإلجراء نتائج مضللة
ومن المحتمل أن ينشأ عن هذا تقـدير  . يمكن للفرد مواجهته خالل نفس الفترة الزمنية في ظل عدم وجود البرنامج

  .ينتهي المحللون إلى خالصة خاطئة خاطئ ألثر البرنامج بل ويجوز أن
  
  

  كيف لنا أن نحصر النتائج والمؤشرات ذات الصلة؟
يتمثل الغرض من أي برنامج في النهاية في تحسين حياة الشباب المشارك فيه سواء كان ذلك عن طريق خفـض  

واالحتفاظ بها في  سلوكياتهم الخطرة، أو تحسين إنجازاتهم األكاديمية أو مساعدتهم على الحصول على فرص عمل
ولذلك يجب اختيار النتائج والمؤشرات المطلوب تقييمها على أسـاس الغايـات واألنشـطة    . مجال صناعات النمو

المحددة للبرنامج محل التقييم ويمكن تعريف النتائج على أنها سمات المستفيدين من البرنامج القابلـة للمالحظـة،   
صير أو البعيد إال أن هذه السمات يجب ربطهـا بمؤشـرات قابلـة    وبغض النظر عن مدى تحققها على المدى الق

 2ز

مستوى مجموعة 
 الضبط بعد البرنامج

 0ز 1ز

مستوى المجموعة 
 المشاركة بعد البرنامج

 أثر البرنامج

 التدخل

النمو  بين المشاركين 
 في البرنامج

النمو  بين غير 
  المشاركين



ينبغي على المسئولين عن التخطيط للبرنامج مراعاة الفرق بـين النتـائج    موأثناء وضع استراتيجية للتقيي. للقياس
 والمخرجات حيث إن المخرجات تمثل السلع والخدمات التي يوفرها البرنامج للمستفيدين في حين تمثـل النتـائج  

وعلى سبيل المثال فمن بين العناصر التي . التغيرات الملحوظة التي طرأت على هؤالء المستفيدين نتيجة للبرنامج
تقاس بها مخرجات أحد البرامج التدريبية هو عدد الشباب الذي تلقى التدريب بالفعل، في حين تعتبر إحدى النتائج 

وينبغي على مخططي البـرامج مراعـاة   . ؤالء الشبابالمباشرة هي أّي تغيرات طرأت على الوضع الوظيفي له
فعلى سبيل المثـال  . النتائج المتوقعة المباشرة وغير المباشرة عند اتخاذ القرار بشأن أية مؤشرات مطلوب قياسها

يجوز أن يكون له أيضاً أثر  بعندما يهدف البرنامج إلى زيادة احتماالت التوظيف ورفع مستوى الدخل بين الشبا
وعليهم أن يعوا بأن البرنامج قد يثمر نتائج غيـر متوقعـة علـى    . سلوك المنطوي على الخطر للمشاركينعلى ال
فمثالً ُأجري تقييم ألحد البرامج التي تستهدف خفض معدالت التسرب من خالل تزويد الطلبـة بـالزى   . اإلطالق

ر المتوقع في تراجع معدالت الحمل ، فوجدوا أن البرنامج ساهم أيضاً وعلى غي)2006(المدرسي، دوفلو وآخرين 
  .3بين المشاركات في البرنامج

  
تتميز التدخالت التي تستهدف الشباب في العادة بصعوبة تقييمها حيث إنها منتشرة بطبيعتها ونطاقها بـل وتـأتي   

وعلى الـرغم مـن   . مما يؤدى إلى صعوبة فصل أثر كل مكون على حدة 4بنتائج تشمل قطاعات مختلفة ومتعددة
عوبة هذه العملية فإنها عملية ضرورية حيث يجب الحصول على معلومات عن كل مكون من مكونات تـدخل  ص

ومن المحتمل أن . الشباب حتى يتسنى لصانعي السياسات تحديد التركيبة المثلى لالستثمارات التي تستهدف الشباب
ضمن في كل مرة أية مجموعـة مـن   التدخالت الشاملة أفضل من التدخالت القطاعية المحددة ولكن يصعب أن ن

  .المكونات في أي تركيبة هي المطلوبة حتى تتحقق النتائج المرجوة
  

وبالمثل يجوز أن تأتي التدخالت التي تستهدف األطفال والشباب بنتائج ال تتبلور إال في المسـتقبل أو ال تـرتبط   
ية تنمية الطفولة المبكرة عاليـة الجـودة   ومن ذلك على سبيل المثال تؤدي عمل. بشكل مباشر بالتدخل في حد ذاته

بشكل مباشر إلى تحسين صحة وتغذية وتعليم األطفال إال أنها يمكن أن تتسبب أيضاً في خفض نسبة االنحـراف  
والحمل أثناء فترة المراهقة ودخول السجن كما أنها ترفع من الوضع الوظيفي ومستوى الدخل بين هؤالء األطفال 

وبذلك نرى أن هذا التدخل بمفرده قد عاد بنتائج ومزايا في أربعة مجاالت . ن الشباب والرشدفي المراحل التالية م
  .على األقل، أال وهى الصحة والتعليم والجريمة والعدالة والعمل وذلك خالل حياة المشاركين

  
ـ  م بالحركـة غيـر   يتميز الشباب كثيراً بصعوبة دراستهم عن الراشدين وهذا يرجع إلى طبيعة هذه الفئة التي تتس

العادية حيث تجد الشاب ينتقل من مكان إلى آخر بدون مقدمات ويستفيد من الخـدمات المختلفـة التـي تقـدمها     
. ولذلك على مخططي البرامج اتخاذ تدابير تساعد على تتبع األفراد في عينة التقييم. المنظمات والمحليات المختلفة

شاكل لوجيستية وأخالقية، فيجب عدم إجراء المقابالت مـع األحـداث   كما أن إجراء المقابالت مع األحداث يثير م
بدون إذن الوالدين حيث إن األحداث ال ينتظر منهم الموافقة الواعية على المشاركة، ولكن يجب توازن هـذا مـع   

كل هذه التحديات يجب التعامل معها وذلك مـثالً مـن   . الحرص على الحفاظ على خصوصية األحداث وحمايتها



على الوالدين للحصول على موافقتهما علـى إجـراء   ) على أال تشمل اإلجابات(ل عرض استمارة االستبيان خال
ومن خالل إتباع هذه الخطوات يسهل القيام بالتقييم مع مراعاة القيم األخالقية . مقابلة شخصية مع الشاب أو الشابة

  .وفي نفس الوقت ضمان دقة قياس نتائج البرنامج
  

  التقييم الجيد؟ما هي عناصر 
  :يجب أن تشمل تقييمات برامج تنمية الشباب الجيدة كحد أدنى على السمات التالية

 وصف التدخل بما في ذلك األنشطة المخططة وأساليب القيام بها والفترة الزمنية والنتائج المتوقعة.  
  مؤشرات النتائج(غايات ومؤشرات واضحة الصياغة تعكس بشكل مباشر هذه الغايات.(  
  مؤشرات العملية(مؤشرات واضحة الصياغة عن مدى الدقة في تنفيذ البرنامج.(  
   مسح أساسي للعينة محل الدراسة للمجموعة العالجية ومجموعة الضبط والذي يجب القيام به قبل تحديـد

  .األفراد لكل مجموعة من المجموعتين
 الج في كافة السمات الهامة الظاهرة تحديد مجموعة الضبط المماثلة بقدر اإلمكان للمجموعة الخاضعة للع

 ).يفضل التحديد العشوائي ولكنه غير ممكن دائماً(

 إجراء مسوح دورية للمتابعة بهدف رصد العملية وتقييم النتائج.  
  يتجاوز عنها في الغالب ومع ذلك يجب معرفة ما إذا كـان  (إجراء مراجعة دقيقة لكافة تكاليف البرنامج

  ). حية االقتصادية مثلما هو ناجح من ناحية النتائجالبرنامج ناجًحا من النا
  

وباختصار، ترجع أهمية تقييم األثر إلى أنها عملية ضرورية حتى يتسنى اختبار مدى فعالية التدخالت المصـممة  
. من أجل تحسين حياة الشباب وذلك من خالل تحديد وجود عالقة سببية بين التدخل ونتائجه المتوقعة من عـدمها 

ل توفير تغذية مرتجعة ناقدة حول التدخالت الناجحة وغير الناجحة تسهم عملية تقييم األثر في تحسـين  ومن خال
  .تصميم ونتائج جميع برامج الشباب في المستقبل
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  الرابع - ات إلى العمل االنتقال من قائمة األمني

  اختيار البرامج على أساس فعالية تقدير التكاليف وتحليل التكلفة والعائد
  

كيف يتسنى لنا أن نعلم ما إذا كان األمر يستحق إنفاق الموارد الضئيلة الواردة من الضرائب على اسـتراتيجية  
تجـدر  تدخل دائماً أفضل من عدم التدخل؟  معينة أو برنامج معين؟ كيف لنا أن نختار بين البدائل؟ هل تنفيذ أي

وتلتـزم  . اإلشارة إلى أن معظم العمل المعروض هنا في حقيبة األدوات قد قامت به الهيئات العاملة في المال العام
هذه الهيئات بقياس العائد من البدائل المتوفرة لالستثمارات حتى تتمكن من اإللمام بالعائد على المصـروفات مـن   

وبشكل عام تستحق السياسة العمل بها عنـدما  . م ومن استثمار الموارد العامة بالفعالية والكفاءة المطلوبةالمال العا
يفوق العائد منها قيمة التكاليف وتصبح مفضلة عن باقي السياسات عندما تعود بأعلى صافى عائد على المعطـى  

أخذ في الحساب حقيقة أن التكاليف والعوائد ولكن كيف يتسنى لنا قياس التكاليف والعوائد؟ كيف ن. من مصروفات
تتراكم للمجموعات المختلفة أو في أوقات مختلفة؟ تناقش هذه المذكرة اثنين من األدوات المرتبطـة بالموضـوع   

. فعالية تقدير التكاليف وتحليـل التكلفـة والعائـد   : تستخدمان في قياس العوائد االجتماعية على االستثمارات هما
األساسي بينهما في أن تحليل فعالية تقدير التكاليف يدل غالباً على العوائد في شكل وحدات فعلية في ويتمثل الفرق 

  .حين تحليل التكلفة والعائد يدل على العوائد في صيغة معادلة نقدية
  

عملية ليست وهذا يعنى هل تأتى السياسة بنتائج إيجابية؟ وهذه ال: فعالةينبغي أن نعرف ما إذا كانت السياسة : أوالً
ومـن  . فهناك الكثير من البرامج التي تنفذ بدون وجود أي دليل على الفعالية. سهلة أو واضحة كما يمكن أن تبدو

ومن ذلك أن مجرد . من الشائع إجراء التقييم على أساس مخرجات البرامج بدالً من نتائجها: ذلك على سبيل المثال
أنه استخدام واٍق ذكري واحد أو تفسيره على أنه انخفاض في عـدد  توزيع واٍق ذكري واحد ال يمكن تفسيره على 

ويمكن للبرنامج أن يوفر التدريب لعدد مائة . حاالت اإلصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب بحالة واحدة
ين من الشباب على أساليب حل النزاعات البديلة ولكن هذا في حد ذاته ال يعني ضمان انخفاض ممارسات العنف ب

ولذلك يجب القيام بتحليل فعالية تقدير التكاليف ومزايا التكلفة من حيث النتائج بمعنى عدد حاالت الوقايـة  . الشباب
من اإلصابة بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب أو عدد الشباب الذي حصل علـى وظيفـة بالنسـبة للعـدد     

المعلومات يمكن الحصول عليها من خالل دراسـة   ومثالياً هذه النوعية من. المفترض في ظل عدم وجود التدخل
  ).الثالث -راجع االنتقال من قائمة األمنيات إلى العمل (دقيقة وسليمة لتقييم األثر 

  
من تحليل فعالية تقدير التكاليف وتحليـل   مهمة أساسية بالنسبة لكلٍّ يالبرنامج وه تكاليفقياس  يالمهمة التالية ه

وأسـعار   ألصل عبارة عن قياس كميات المخرجات والتي يشـار إليهـا بـالحرف ك   في ا يالتكلفة والعائد، وه
ولكن تبقـى  ). س× ك= ت(المدخالت والتي يشار إليها بالحرف س وضربهما في بعض للحصول على المجموع 

ببسـاطة   فالتكاليف المالية هـي . االقتصاديةوالتكاليف  الماليةالمشكلة في التفاصيل، أوالً هناك فرق بين التكاليف 
وهذا يفترض أن أي مدخل ال يسدد المشروع ثمنه تعتبـر تكلفتـه   . قيمة المبالغ المالية المصروفة على المدخالت



ولكن مازالت هناك مشكلة في هذا االفتراض، وهي أن وقت المتطوع على سبيل المثال يمكـن اسـتغالله   . صفًرا
استخدامه في أغراض مختلفة تمامـاً غيـر مرتبطـة     فبإمكانه إنتاج مخرجات البرنامج، أو يمكن. بطرق متعددة

بالنسبة للمدخالت المجانية فهي عبارة عن قيمة أفضـل اسـتخدام بـديل لهـذه      االقتصاديةأما التكلفة . بالبرنامج
والمحاسبة المالية للتكاليف تتجاهـل تمامـاً القيمـة    . للمدخالتالفرصة البديلة وهذا يطلق عليه تكلفة : المدخالت
  .ة لهذه السلع المزعوم أنها مجانيةالحقيقي

  
على أنهـا إجمـالي المصـروفات     المتوسطةوتُعرَّف التكاليف  .والحدية المتوسطةهناك فرق بين التكاليف : ثانياً

على أنها المبلغ المـالي   الحديةفي حين تعرف التكاليف ). أو النتائج المتحققة(مقسومة على عدد األشياء المنتجة 
رفه حتى تتمكن من إنتاج وحدة أو أكثر من المخرجات، أو لتحقق واحًدا أو أكثر مـن النتـائج   الذي ال بد من ص

وهذا يمكن حسابه بالتقريب من خالل إجمالي تكلفة إنتاج عدد ع من المخرجات ناقص إجمالي تكلفـة  . المستهدفة
 الثابتـة تبط بها بين التكاليف ويجب االهتمام بهذه النقطة وذلك بسبب الفرق المر. من المخرجات 1-إنتاج عدد ع
هي عبارة عن المصروفات التي تحملتها قبل أن تتمكن من إنتاج حتى الوحدة األولى  الثابتةوالتكاليف . والمتغيرة

وهذه المصروفات الثابتة عبارة عن أشياء تحتاج أن تُنِفق . المباني والتراخيص والرسوم وغيرها: من المخرجات
وحدة من المخرجات بدون أن تنفق المبالغ المالية في هـذه   عفقط، وبعد ذلك يمكنك إنتاج عليها المال مرة واحدة 

فهي التكاليف المتعلقة بإنتاج المخرجـات   المتغيرةأما التكاليف ). حتى تنتهي إمكانياتك المادية(الوجهة مرة أخرى 
مثـل  (البنود المستهلكة أو المسـتبدلة  وهي تشمل فريق العاملين والكهرباء و. وذلك بمجرد تحمل التكاليف الثابتة

وتحسب التكلفة المتوسطة باستخدام مجموع التكاليف الثابتة والمتغيرة، ). الواقي الذكري والحقن واألدوات المكتبية
وتنخفض في العادة التكلفة المتوسطة بارتفـاع  . أما التكاليف الحدية فتحسب عادة باستخدام التكاليف المتغيرة فقط

في حين يجوز أن ترتفع التكاليف الحدية أو تنخفض، وهي تعتبر مؤشًرا أفضل يدل على القيمة . جاتحجم المخر
  .التي ينبغي أن ينفقها البرنامج في حالة الرغبة في التوسع في المخرجات

  
نامج ممول من فرضاً أن البر. تكلفة المال العامينبغي مراعاة تكلفة المال المستخدم في توفير هذه العوائد أي : ثالثاً

فالضريبة على الدخل لها أثر مباشر على رفاهة الشعب، فـي حـين   . الضرائب العامة سواء على الدخل أو السلع
الضرائب على السلع تزيد من تكاليف اإلنتاج الذي يؤدى جزء منها إلى خفض العائد بالنسبة للمنِتجـين والجـزء   

بمعنى ما هو أفضل بديل . ام بتكلفة الفرصة البديلة لهذه األموالكما يجب أيضاً اإللم. اآلخر يحال إلى المستهلكين
ما هي التكلفة المباشرة بالنسبة للشعب، : الستخدام المال؟ ويجب أن تراعي عملية حساب إجمالي التكلفة هذه اآلثار

على النمـو   وما هي التكاليف غير المباشرة من حيث تغيرات أسعار السلع والخدمات، وما هي العواقب التي تعود
  .االقتصادي

  
في حالة استمرار البرنـامج فـي إنتـاج    ). والعوائد أيضاً(التكاليف المستقبلية  خصموأخيراً، ينبغي مراعاة كيفية 

إن ارتفـاع  . الخدمات بمرور الوقت يجب أن نفهم اليوم ما هي قيمة التكاليف المتوقعة خالل فترة حياة البرنـامج 
ونجد أنه عندما تكون قيمـة معـدل   . لقيمة الحالية للتكاليف والعوائد المستقبليةمعدالت الخصم يؤدي إلى خفض ا



دوالر أمريكي كل عـام   100عاًما وينفق  30الخصم صفًرا فالقيمة الحالية إلجمالي التكلفة بالنسبة لبرنامج عمره 
ل الخصم الذي يصـل  دوالر أمريكي تقريباً في ظل معد 2000وتصبح القيمة الحالية . دوالر أمريكي 3000هي 
ولذلك يجب مراعـاة أن  . دوالر أمريكي تقريباً 1000نجد القيمة الحالية % 6، أما إذا كان معدل الخصم %3إلى 

إن القيمة الحالية لعوائد البرنامج الذي ينتج نتائجه . العوائد المستقبلية تخفض بمعدل الخصم مثل التكلفة المستقبلية
ن البرنامج الذي يأتي بنتائجه أسرع، وذلك حين تبقى باقي العناصر األخرى علـى  فقط في األعوام البعيدة أقل م

ومهما كان معدل الخصم المستخدم فال بد من األخذ في االعتبار التكـاليف والعوائـد علـى المـدى     . نفس قيمتها
ن يكون لهـا نتـائج   كما يمكن للبرامج التي تبدو فعالة على المدى القصير أ. القصير والمدى البعيد على حد سواء

التي تشجع عقوبة السجن للشباب وتخفـض مـن معـدالت     اليد الثقيلةسلبية على المدى البعيد، مثل استراتيجيات 
الجريمة على المدى القصير ولكنها تؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدالت االرتداد وارتكاب جرائم أخطـر علـى   

  .المدى األبعد
  

، وهي عبارة عـن قيمـة   فعالية تقدير التكاليفتكاليف يمكن لنا أن نقوم بتقدير وبمجرد الحصول على تقديرات ال
المخرجات لكل دوالر أمريكي ُأنفق في البرنامج، وتقاس اآلثار بالوحدات الفعلية وهي عادةً الغايات المرجوة التي 

ص المناعـة البشـرية   يجب أن يحققها البرنامج، وعلى سبيل المثال عدد حاالت النجاح في الوقاية من مرض نق
وعلى المستوى العملي تعتبر المقاييس المستخدمة بمثابة بدائل لهذه الغايات فـي صـورة مخرجـات    . المكتسب

ويمكن أن نقـول إن أي برنـامج   . 1للبرنامج مثل عدد الشباب الذين تلقوا التدريب أو عدد الواقي الذكري الموزع
ولكن بسبب المسئولية التي تقضي بضـرورة تحـري الفعاليـة عنـد      .يتميز بفعالية تقدير التكاليف يستحق تنفيذه

استخدام الموارد العامة ينبغي أن نكون قادرين على مقارنة فعالية تقدير التكاليف الخاصة بنطـاق مـن البـدائل    
ـ   . المقبولة الستخدام الموارد ة وإذا كنا بصدد االختيار من بين عدة أساليب مختلفة تستخدم في إنتـاج نفـس نوعي

المخرجات علينا حساب ومقارنة نسب فعالية تقدير التكاليف واختيار األسلوب الذي يحقق أعلى كم من النتائج لكل 
  .دوالر أمريكي تم إنفاقه

  
وهذا ال . ومع ذلك، يعتبر تحليل فعالية تقدير التكاليف محدوًدا حيث إنه يدل على عوائد التدخل في صورة وحدات

بل على الرغم من أن البرنامج قد يعود بـالنفع  . ذا كانت قيمة العوائد تفوق تكلفة إنتاجهايعطينا الفرصة لفهم ما إ
وهنـا يـأتي دور   . على عدد كبير من الناس فإن صافي قيمة العائد قد يكون ضئيالً بل قد يقل عن تكلفة البرنامج

حقق فعالية تقدير التكاليف فأنه قد يصـبح  فعلينا أن نفهم أنه على الرغم من أن برنامجاً قد ي. تحليل التكلفة والعائد
  .غير فعال بتحليل التكلفة والعائد

  
ويعتبر تحليل التكلفة والعائد مفيداً أيضاً في مقارنة التدخالت في مجاالت غير مرتبطة ببعضها ولكنها يجـوز أن  

الت المعلومات التي تسـاعد  ويوفر مثل هذا النوع من التحلي. تدفع نحو األمام الغايات المرجوة بشكل أكثر فعالية
. صانعي السياسات على اختيار اتجاه السياسة المحتملة وعلى تقييم البرنامج المنفذ بالفعل مقارنةً بالبرامج األخرى

ونذكر مثاالً على ذلك، أنه يجوز أن يحدث تحسن في وضع الرفاهة من خالل تخصيص االستثمار من أجل توفير 



ورها إلى تحسين الصحة، كما أنها يمكن أن تأتي أيضاً عـن طريـق رفـع معـدالت     المياه النظيفة التي تؤدي بد
ما هو االختيار األفضل؟ يتعامل تحليل التكلفة والعائد مع قياس النتائج التي ال تقارن ببعضها . االلتحاق بالمدارس

  .في الحاالت األخرى وهذا يعني قيمة تدفق العوائد على المستفيدين من البرنامج وغيرهم
  

هذا باإلضافة إلى أن تحليل التكلفة والعائد يسمح بإجراء المقارنة بين البرامج التي لعوائدها وتكاليفها مردود على 
فئات مختلفة من الناس، ولكن كيف يمكن لنا أن نقارن التحسن الذي يطرأ على الرفاهة بين األسر المعيشية؟ مثال 

مياه النظيفة والتوسع في الرعاية الصحية األولية مفيداً، ولكنهـا فـي   يعتبر كلٌّ من التوسع في توفير ال: على ذلك
الغالب سيؤثران في التحسن في الصحة على األسر المعيشية المختلفة بشكل يختلف حسب وضع وتركيب كلٍّ منها 

صـادية  ومن مزايا فهم التكاليف والعوائد التي تعـود علـى الفئـات االقت   . بل يختلف بين أعضاء األسرة الواحدة
وبالتـالي يعـارض   (ومن سيخسر ) وبالتالي يؤيد السياسة(المختلفة أننا نعرف من هو الطرف المتوقع أن يستفيد 

  ).السياسة
  

ويمكن القول بأن عملية اتخاذ القرار المتعلقة باالتجاه العام للسياسات أو االستثمارات تعتمد غالبـاً علـى أسـباب    
مكن االستعانة بتحليل فعالية تقدير التكاليف عندما يكون االختيار قد تم بالفعل ولذلك ي. سياسية أكثر منها اقتصادية

بشأن المخرجات أو اتجاه االستثمار العام وأيضاً في حالة تحديد النتائج تحديداً واضحاً وقابالً للقياس، مثالً إذا كان 
دد أفضل مجموعة من األدوات تستطيع والتحليل موجه بحيث يح" رفع معدالت االلتحاق بالمدرسة"الهدف العام هو 

يمكن استخدام تحليل التكلفة والعائد لمقارنة القيمة النسبية كقيمة مالية للتكلفة المطلوبة لتحقيق . أن تحقق هذا الهدف
زيادة محددة وقابلة للقياس في معدالت االلتحاق باإلضافة إلى قيمة هذا المعدل المرتفع بالنسبة لألفراد المستفيدين 

ويمكن وصف إجمالي صافي الزيادة في االلتحاق بقيمة مالية وذلك كدالة فـي الرواتـب التـي    . للمجتمع بأسرهو
وحتى في . ارتفعت حسب مطالبة المستفيدين وانخفاض السلوكيات المنطوية على الخطر الذي يحققه التعليم، وهكذا

ا فهم صافي العائد االجتماعي الذي يعود من قرار حالة اتخاذ القرار بشأن االتجاه العام للسياسة فمن المجدي أيًض
  .السياسة حيث إنه يجوز أن يكون سلبياً

  
ولكنها تصبح سهلة عندما يكـون  . إن تحديد قيمة العوائد التي تقدم للمشاركين من األمور الصعبة والمثيرة للجدل

) ق(ة في حساب ناتج قيمـة الفائـدة   وكما هو الوضع بالنسبة للتكاليف تتمثل المهم. للسلعة أو الخدمة سعر سوق
وفي الكثير مـن  ). ن×ق=ع(حتى يمكن الحصول على إجمالي الفائدة ) ن(وعدد األشخاص الذين يحصلون عليها 

الحاالت مثل التعليم والتدريب على المهارات وأيضاً االستثمارات في أوجه الرعاية الصحية يمكن تقدير العوائـد  
ومن ناحية المبدأ يجب التكيف مع احتمـال  . ي ارتفعت وزيادة احتماالت التوظيفالمباشرة من حيث الرواتب الت

وهذا بدوره يقلل من عـدد األشـخاص   . خفض رواتب العاملين المؤهلين في حالة زيادة أعدادهم في سوق العمل
التـي   وتوجد أمثلة كثيرة للدعم الذي يهدف إلى خفض األسـعار بالدرجـة  . الراغبين في الحصول على التدريب

  .تقضي على اإلنتاج المحلي وتشجع على االستهالك المسرف
  



مـن ذلـك مـثالً    . توجد حاالت كثيرة ال يتوفر فيها سعر السوق أو ال يعتبر مؤشراً جيداً للقيمة االجتماعية للعائد
و تقييًمـا  ضعف العمل في سوق السلعة أو الخدمة أو عدم وجود سوق لها أساساً؛ فال يوجد ما يسمى سوقًا خاًصا أ

كما يجوز أن تحمـل  . خارجًيا فيما يتعلق بانخفاض حاالت التهميش االجتماعي أو اإلساءة أو زيادة احترام الذات
البنود كما هائالً من العوامل الخارجية، والتي تتمثل في العوائد التي تعود على األشـخاص الـذين ال يتحملـون    

وتعود العوائد المباشرة علـى  . ه النظيفة أو خفض معدالت الجريمةسعرها بشكل مباشر مثل الهواء النظيف والميا
األشخاص الذين لم تتعرض منازلهم ومشروعاتهم للسرقة، في حين يستفيد باقي األشخاص مـن خـالل ارتفـاع    

. 2وهذا كله يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في قيمة الممتلكات واالستثمارات والنمو. مستوى الشعور باألمن الشخصي
  .ه اآلثار األطول مدى والمحسوسة بدرجة أقل يصعب قياسها بشكل مباشروهذ

  
أما في حالة عدم توفر أسعار السوق أو أنها تعتبر مؤشًرا ضعيفًا للقيمة، هنا يمكن تقدير القيمة باسـتخدام طـرق   

نأخـذ مثـال   ول. على قيمة السمات التي تكون في مجموعها السلعة أو الخدمـة  التسعير الهيدونيويستدل . أخرى
خفض معدالت الجريمة المذكور أعاله، فعلى الرغم من عدم وجود سعر سوق للجريمة فإن التغيرات في الجريمة 

ويمكن النظر إلى معدل الجريمة في األحياء السكنية على أنها إحدى سمات . تؤدي إلى تغيرات في قيمة الممتلكات
وللحصول على قيمة خفض الجريمـة  . ي السكني أو الحدائقالمنزل مثلها في ذلك مثل المدارس المتوفرة في الح

وتوجـه  . تجرى مقارنة بين أسعار الممتلكات المتشابهة من كافة األوجه ولكنها تختلف من حيث معدالت الجريمة
سؤاالً للناس عن المبلغ المقبول سداده من وجهة نظرهم حتى يتسنى لهـم تحقيـق نتيجـة     التقدير المشروططرق 

المشروط فـي   ويشيع استخدام طرق التقدير. فاديها، أو ما هي قيمة التعويض الذي يطالبون به لتحملهامعينة أو ت
تتطلب هذه الطرق إعداد استمارات استبيان تخضـع لالختبـار الـدقيق    . االقتصاديات البيئية ولكنه صعب التنفيذ

فمـثالً  . حسب صياغة األسئلة أو ترتيبها وتحليل الحساسية، وذلك الحتمال تغير اإلجابات التي يتم الحصول عليها
يأتي بإجابة مختلفة تماماً عن وضـع  " ما هو المبلغ الذي يمنك دفعه من أجل إنقاذ الحيتان؟"طرح السؤال بصيغة 

  "ما هو المبلغ الذي أعطيه لك حتى ال تعارض القيام بقتل جميع الحيتان؟"السؤال في صيغة 
  

في مجال استثمارات  تحليل التكلفة والعائدة الخاصة بفعالية تقدير التكاليف أو ومع األسف فإن عدد الدراسات القوي
الشباب ضئيل، حيث ينصّب اهتمام غالبيتها على تدخالت التعليم والتغذية مع وجود بعض األدلة المتعلقة بالعوائـد  

المتوفرة واردة من الواليات التي تعود من برامج توظيف الشباب والوقاية من الجريمة مع مراعاة أن معظم األدلة 
التكلفة ونعرض فيما يلي عدًدا من أمثلة التدخالت المصحوبة بالتقييمات القوية وتحليالت جيدة . المتحدة األمريكية

  :3والعائد
  

من أجل تحديـد التـدخالت التـي     تم تصميم هذه الدراسة: عالج الديدان في المدارس االبتدائية الريفية في كينيا
ولهذا قامـت الدراسـة   . لية تقدير التكاليف التي تستهدف تحسين النتائج التعليمية في المدارس االبتدائيةتتميز بفعا

وقد ساهم العالج في خفض مـدى  . مدرسة 75عشوائياً لطرح عالج القضاء على الديدان في عدد بتحديد التوقيت 
كما قدرت الدراسة أن العوائـد  %. 7 نفس الوقت زيادة مستوى الحضور بحوالي يانتشار المرض بشكل مؤثر وف



دوالراً أمريكياً لكل طفل تم عالجه من المكاسب التي يحققها من دخله طـوال   30المخصومة تصل إلى أكثر من 
دوالر أمريكي  0.49مرة وهذا على أساس التكلفة التي قدرها  60أن العوائد تزيد عن التكاليف  يوهذا يعن. الحياة
  .للطالب

  
يوفر هذا البرنـامج   :الدراسية للطلبة الفقراء في المرحلة الثانوية في المناطق الحضرية بكولومبياتوفير المنح 

إيصاالت لألطفال من األسر الفقيرة حتى يتمكنوا من االلتحاق بالمدارس الثانوية الخاصة في عدد مـن المنـاطق   
تم توزيـع  و. ومية نظراً لعدم وجود أماكنالحضرية التي لم يتمكن سكانها من الطلبة من االلتحاق بالمدارس الحك

ن في القرعة من إنهـاء  واإليصاالت عشوائياً على الطلبة من خالل إجراء القرعة، وبعد ثالثة أعوام تمكن الفائز
وحصلوا على درجات في االختبارات القياسية ) نظراً النخفاض معدالت الرسوب وإعادة السنة(المرحلة التعليمية 
وحسب معدل الخصم المستخدم تقدر عوائد البرنامج بمقـدار  . الذين لم يحصلوا على اإليصاالتأعلى من الطلبة 

  .ضعف تكاليف البرنامج 3.8إلى  1.4
  

عمل هذا البرنامج على تـوفير تـدريب المهـارات     :)بروجراما خـوفين (برنامج لتدريب الشباب في األرجنتين 
خبـرات   نث الحاصلين على مستوى تعليمي محدود وال يمتلكـو المكثف للشباب المتعطل الفقير من الذكور واإلنا

ألمهات األطفال دون سـن   راتباًن وحدد ولها المشاركقام البرنامج بصرف نفقات المواصالت التي تحّمو. وظيفية
أسابيع في إحدى  8الخامسة ووفر الكشف الطبي والكتب والمواد والمالبس الالزمة للعمل وفترة تدريبية تصل إلى 

أسفر البرنامج عن نتائج هائلة تمثلت في تحسن مستوى المرتبات التي يحصل عليها الشـباب مـن   و. مؤسساتال
وقد . ، وتحسنت احتماالت العثور على وظيفة بين اإلناث البالغات)35-21(واإلناث الراشدات ) 20-16(الذكور 

ولكن فـي حالـة   . اعاًم 12-9ليف بعد مرور ثبت أن قيمة العوائد الحالية بالنسبة لهاتين المجموعتين فاقت التكا
  .استخدام جميع المشاركين معدل أعلى للخصم وفترة زمنية أطول تزيد القيمة الحالية للتكاليف عن العوائد

  
الدراسات التي أجريت على التدخالت التي تتعامل مع الجريمة بين الشباب تؤيد الجدل القائل بأن أنشطة الوقايـة  و

تميز بالفعالية والكفاءة أكثر من اإليداع في السجون، ومع ذلك فحتى بين أنواع التدخالت األكثـر  وإعادة التأهيل ت
وبالمثل، في دراسة حديثة أجراها البنـك الـدولي   . 4نجاحاً مازالت هناك برامج عديدة لم تحرز أية مزايا إيجابية 

التدخالت احتوت على معلومات كافية فقط من  10من التدخالت التي تستهدف توظيف الشباب جاء أن  289على 
  .5الستخالص أثرها اإليجابي وفعالية تقدير التكاليف بها

  
ويجوز أن يكون األهم أن هاتين الدراستين أوضحتا أن التقييمات التي أجريت باستخدام أساليب أضعف كانت فـي  

يالت فعالية تقدير التكاليف ذات المعايير وتأخذنا التقييمات الدقيقة في قياس األثر وتحل. ةرجح تخرج بنتائج واعداأل
ال يجوز أن يصبح هـذا  و. نجاح البرنامج أو التي ترتكز على أسس ضعيفةلدعاءات الكاذبة االالصارمة لنرفض 

  .اً قوياً للقيام بالمزيد من األبحاثزعذراً لعدم العمل بل يجب أن يمثل حاف
  



 مالحظات والمزيد من األدبيات
السـبب  "حيث يجب النص بدقة على الصلة المفترضة بين البـديل أو  . االعتراف بحدود هذه البدائلمن األهمية بمكان  .1

  .يذكر استخدام واٍق يال يعن يذكر ن النجاح في توزيع واٍقإ. والنتيجة المرجوة بدقة" المتقارب
خرى ولذلك فإذا أدرجنا كل يرجى مالحظة أن التغييرات التي تطرأ على قيمة الممتلكات تعكس جزئياً هذه التغيرات األ .2

وتعتبر هذه التغيرات التي تطرأ على قيمة الممتلكات من العناصر المفيدة لالسـتخدام  . تكرار الحساب يالتغيرات قد يعن
  .لتقدير قيمة المرافق الهيدونيةفي األساليب 
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  الخامس - االنتقال من قائمة األمنيات إلى العمل 
تحديد مقياس لتقدم الشباب المعرض للخطر باالستناد إلى مصادر البيانات 

  الدولية
ملف قطري شامل للسياسات المتعلقة بالشباب في اإللمـام وفـي   حافظة لوضع وتعديل تتمثل أحد العناصر الهامة 

 1يوضح جـدول رقـم   و. متابعة وضع الشباب اليوم كما هو قائم وكذلك التغيرات التي تطرأ عليه بمرور الوقت
ديري البرامج المتوفرة في الوقت الحالي لمساعدة صانعي السياسات ومومجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشباب 

وتجدر اإلشارة بـأن  . 1لها واالستجابة هالتحديات التي يواجهها الشباب المعرض للخطر وتقييماعلى فهم ومتابعة 
هذه القائمة غير مستوفاة بل يجوز السعي نحو جمع العديد من المؤشرات اإلضافية الهامة حسب األهداف المحددة 

  .في كل دولةللسياسات المعمول بها أو البرامج المنفذة 
  

المعلومات المأخوذة من مصادر متعددة األطراف معترف بها دوليـاً تخـتص بقطاعـات     1كما يتضمن الجدول 
مثل تعاطي المخـدرات والجريمـة   (والسلوكيات المنطوية على الخطر ) مثل الصحة والتعليم والتوظيف(متعددة 
مجـال  /القطـاع ) أ :والجدول مقسم لفئات حسـب . ، عالوة على العوامل البيئية التي تؤثر على الشباب)والعنف

  .توفر البيانات المصنف حسب اإلقليم والدولة والفترة الزمنية) المؤشر المتوفر المحدد، ج) الخطر، ب
  
  

  مؤشرات الشباب. 1جدول 
  الدول  األقاليم  المؤشرات المتوفرة ذات الصلة بالشباب   القطاع

)#(  
الفترات 
  الزمنية

  مالحظات/المصدر

ال
صحة

  

  اليونيسيف معلومات الطفل  2005-2000  174  جميعها  2)باأللف(معدل الخصوبة بين المراهقين 
 24-20و  19-15، 3المواليد حسـب الفئـة العمريـة لـألم    

  )باأللف(
إدارة الشئون االقتصادية -األمم المتحدة  2050-1995    جميعها

  واالجتماعية
مراجعة : توقعات السكان في العالم

2004  
مراجعة : السكان في العالم توقعات

2003  
  نفس المصدر  2050-1995    جميعها  24-20و  19-15، 4معدالت الخصوبة حسب العمر المحدد

انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسب بـين الشـباب   
  )%24-15(حسب النوع االجتماعي 

 صندوق السكان التابع لألمم المتحدة  2001  112  جميعها

 2003 لعالمفي ا السكان وضع

  
انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسب بـين الحوامـل   

)15-24%(  
البيانات غير 

  متوفرة
البيانات غير 

  متوفرة
  18الهدف - األهداف اإلنمائية لأللفية  

انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسب بـين الحوامـل   
  (%)في المناطق الحضرية الرئيسية )% 15-24(

الصادر  2003البشرية  ةتقرير التنمي  2002-1999  19  أفريقيا
عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  18الهدف - األهداف اإلنمائية لأللفية
انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسب بـين الحوامـل   

  (%)خارج المناطق الحضرية الرئيسية )% 15-24(
الصادر  2003البشرية  ةتقرير التنمي  2002-1999  9  أفريقيا

عن البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
  18الهدف - األهداف اإلنمائية لأللفية



متوسط انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسـب بـين   
في الدول التي يزيد فيها نسبة االنتشـار  )% 24-15(الحوامل 

  % (%)1بين الراشدين عن 

أفريقيا في 
  المقام األول

30  2002  
2001  
2000  
1999  
1995  

وضع األطفال في  تقرير - فاليونيسي
  2004 العالم

  18الهدف -األهداف اإلنمائية لأللفية
  كل األعوام المختلفة

متوسط انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسـب بـين   
في عواصم الدول التي يزيد فيها نسـبة  )% 24-15(الحوامل 

  % (%)1االنتشار بين الراشدين عن 

أفريقيا 
  وكمبوديا

13  2002  
2001  
2000  
1999  

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي
   2004العالم 

  18الهدف - األهداف اإلنمائية لأللفية
متوسط انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسـب بـين   

في المناطق الحضرية األخرى في الدول )% 24-15(الحوامل 
  (%) %1التي يزيد فيها نسبة االنتشار بين الراشدين عن 

أفريقيا 
  وكمبوديا

17  2002  
2001  
2000  
1999  

  )الكل مختلف(

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي
   2004العالم 

  18الهدف - األهداف اإلنمائية لأللفية

متوسط انتشار مرض نقص المناعة البشرية المكتسـب بـين   
في المناطق الريفية في الدول التي يزيد )% 24-15(الحوامل 
  % (%)1االنتشار بين الراشدين عن فيها نسبة 

أفريقيا 
  وكمبوديا

20  2002  
2001  
2000  
1999  

  )الكل مختلف(

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي
   2004العالم 

  18الهدف - األهداف اإلنمائية لأللفية

صحة
ال

  

الذين لديهم معلومات  24-15من السكان في الفئة العمرية % 
اعــة البشــرية شــاملة صــحيحة عــن مــرض نقــص المن

 ناإليدز، من اإلناث /المكتسب

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي  2000-1996  38  الدول النامية
   2004العالم 

  19الهدف – األهداف اإلنمائية لأللفية

الملمين بوظيفة الواقي  24-15من السكان في الفئة العمرية % 
الذكري في الوقاية مـن مـرض نقـص المناعـة البشـرية      

 ناإليدز، من اإلناث /كتسبالم

  الدول النامية
+  

دول 
الكومنولث 
  المستقلة

  الدول النامية  68
+  
 دول

الكومنولث 
  المستقلة

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي
   2004العالم 

  19الهدف – األهداف اإلنمائية لأللفية

الملمين بوظيفة الواقي  24-15من السكان في الفئة العمرية % 
الوقاية مـن مـرض نقـص المناعـة البشـرية       الذكري في
 اإليدز، من الذكور/المكتسب

  الدول النامية
 

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي  1996-2000  16
   2004العالم 

  19الهدف – األهداف اإلنمائية لأللفية
الملمين بأن الشخص  24-15من السكان في الفئة العمرية % 

مصـاب بمـرض نقـص    ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون 
  ناإليدز، من اإلناث /المناعة البشرية المكتسب

  الدول النامية
 

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي  1996-2000  78
   2004العالم 

  19الهدف – األهداف اإلنمائية لأللفية

الملمين بأن الشخص  24-15من السكان في الفئة العمرية % 
بمـرض نقـص    ذو المظهر الصحي يمكن أن يكون مصـاب 

  اإليدز، من الذكور/المناعة البشرية المكتسب

  الدول النامية
 

وضع األطفال في  - فمنظمة اليونيسي  1996-2000  35
   2004العالم 

  19الهدف – األهداف اإلنمائية لأللفية
  الدول  األقاليم  المؤشرات المتوفرة ذات الصلة بالشباب   القطاع

)#(  
الفترات 
  الزمنية

  مالحظات/المصدر

التعليم
  

          التعليم الثانوي
  2000-1998  178  جميعها  (%)، الذكور 5معدل االلتحاق اإلجمالي في التعليم الثانوي

1997-2000  
 صندوق السكان التابع لألمم المتحدة

 2003 لعالمفي ا السكان وضع

تقرير وضع  -منظمة اليونيسيف 
  2004 األطفال في العالم

  2000-1998  178  جميعها  (%)التعليم الثانوي، اإلناث  معدل االلتحاق اإلجمالي في
1997-2000  

 صندوق السكان التابع لألمم المتحدة

 2003 لعالمفي ا السكان وضع

تقرير وضع  -منظمة اليونيسيف 
  2005 األطفال في العالم

  2001-2000  131  جميعها  (%)، إجمالي 6صافى نسبة االلتحاق في التعليم الثانوي
1999-2000  
1998-1999  
1990-1991  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن   2001-2000  122  جميعها  (%)صافى نسبة االلتحاق في التعليم الثانوي، اإلناث 



1999-2000  
1998-1999  

  2004البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

، 24-15الت اإللمام بالقراءة والكتابة في الفئـة العمريـة   معد
 ن(%) حسب النوع االجتماعي 

  2001  133  جميعها
1990  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  8الهدف  - األهداف اإلنمائية لأللفية
  2001-2000  173  جميعها   ن)نسبة( نسبة البنات إلى األوالد في مرحلة التعليم الثانوي

1999-2000  
1998-1999  

  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

 9المؤشر  - األهداف اإلنمائية لأللفية

  جميع األعوام المختلفة
صافى نسبة البنات إلى األوالد في االلتحاق بالمرحلة الثانويـة  

 ن )نسبة(

  2001-2000  122  اجميعه
1999-2000  
1998-1999  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

التعليم
  

إجمالي نسبة التحاق البنات إلى األوالد في المرحلـة الثانويـة   
  ن (%)

تقرير وضع  -منظمة اليونيسيف   2000-1997  177  جميعها
  2004 األطفال في العالم

التحاق البنات إلى األوالد في المدارس االبتدائية والثانوية  نسبة
 ن(%) 

  2000  127  جميعها
1990  

تقرير عن التنمية في العالم الصادر 
  2004عن البنك الدولي 

نسبة اإلناث إلى الذكور الملمين بالقراءة والكتابـة فـي الفئـة    
 ن) نسبة( 24-15العمرية 

تقريباً 
  جميعها

133  2001  
1990  
  

رير التنمية البشرية الصادر عن تق
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  10مؤشر -األهداف اإلنمائية لأللفية 
  دولة بالنسبة للعامين 133

نسبة اإلناث إلى الذكور الملمين بالقراءة والكتابة، فـي الفئـة   
  ن (%) 24-15العمرية 

تقريباً 
  جميعها

131  2001  
  

لصادر عن تقرير التنمية البشرية ا
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  10الهدف -األهداف اإلنمائية لأللفية 
نسبة معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين الراشدين من اإلناث 

  (%)عام + 15إلى الذكور، إجمالي 
  2001  149  جميعهاً 

2000  
الصادر عن  ةتقرير التنمية البشري

  2003لمتحدة البرنامج اإلنمائي لألمم ا
تقرير وضع  -منظمة اليونيسيف 

  2004 األطفال في العالم
قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة   2004-1998    جميعها  )نسبة(نسبة التلميذ إلى المعلم في المرحلة الثانوية 

  اليونسكو
          :التعليم ما بعد الثانوي

  2001-2000  122  جميعها  (%)إلناث إجمالي نسبة االلتحاق في التعليم ما بعد الثانوي، ا
1999-2000  
1998-1999  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  2001-2000  141  جميعها ن )نسبة(نسبة البنات إلى األوالد في التعليم ما بعد الثانوي 
1999-2000  
1998-1999  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003برنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ال

  9الهدف -األهداف اإلنمائية لأللفية 
  كل األعوام المختلفة

إجمالي نسبة التحاق البنات إلى األوالد في التعلـيم مـا بعـد    
  ن) نسبة(الثانوي 

  2001-2000  129  جميعها
1999-2000  
1998-1999  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003لألمم المتحدة البرنامج اإلنمائي 

  
طلبة التعليم ما بعد الثانوي في العلوم، والرياضـة، والهندسـة   

(%)  
تقرير التنمية البشرية الصادر عن   1997-1994  101  جميعها

  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
حصائية لمنظمة قاعدة البيانات اإل        )نسبة( 7 نسبة التلميذ إلى المعلم في التعليم ما بعد الثانوي

  اليونسكو
تقرير التنمية البشرية الصادر عن   2001  175  جميعها  8مؤشر التعليم

  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 
  مالحظات/المصدرالفترات   الدول  األقاليم  المؤشرات المتوفرة ذات الصلة بالشباب   القطاع



  الزمنية  )#(

التوظيف
  

مستوى التعليم والفئة العمريـة   العينة النشطة اقتصادياً، حسب
  )باأللف(

منظمة العمل -قاعدة بيانات العمل   متنوعة  69  الغالبية
  الدولية

و  1993    جميعها  (%) 9معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة
2003  

منظمة -اتجاهات التوظيف الدولية
  العمل الدولية

منظمة -تجاهات التوظيف الدوليةا  2015-2003    جميعها  10نمو القوى العاملة من الشباب
  العمل الدولية

منظمة -اتجاهات التوظيف الدولية      جميعها  11نسبة توظيف الشباب إلى إجمالي السكان
  العمل الدولية

منظمة -اتجاهات التوظيف الدولية      جميعها  نسبة الشباب إلى الراشدين من حيث نسبة البطالة
  العمل الدولية

، اإلجمـالي وحسـب   24-15لفئة العمرية معدل البطالة بين ا
  النوع االجتماعي

  1989،1990  85  جميعها
2001،2002  

تقرير التنمية البشرية الصادر عن 
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

  45الهدف -األهداف اإلنمائية لأللفية 
-15معدل البطالة بين اإلناث كنسبة مئوية من معدل الذكور، 

  ن(%)  24
 الدول

المتقدمة في 
  المقام األول

تقرير التنمية البشرية الصادر عن   2001  30
  2003البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

مجال 
  الخطر

  الدول  األقاليم  المؤشرات المتوفرة ذات الصلة بالشباب 
)#(  

الفترات 
  الزمنية

  مالحظات/المصدر

تعاطي المخدرات
  

مر بين الشـباب  معدالت انتشار تعاطي الحشيش على مدى الع
(%)  

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

مكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة   1990-1997  49
بالنسبة لجميع  - 1999والمخدرات 

  فئات األعمار المختلفة وأعوام التقارير
معدالت انتشار تعاطي اكستاسي على مدى العمر بين الشـباب  

(%)  
الدول 

المتقدمة في 
  المقام األول

  نفس المصدر  1990-1997  36

معدالت انتشار تعاطي الكوكايين على مدى العمر بين الشـباب  
(%)  

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

  نفس المصدر  1990-1997  36

معدالت انتشار تعاطي الهيروين على مدى العمر بين الشـباب  
(%)  

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

  نقس المصدر  1990-1997  25

معدالت انتشار تعاطي المواد المستنشقة على مدى العمر بـين  
  (%)الشباب 

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

  نفس المصدر  1990-1997  41

مجال 
  الخطر

  الدول  األقاليم  المؤشرات المتوفرة ذات الصلة بالشباب 
)#(  

الفترات 
  الزمنية

  مالحظات/المصدر

الجريمة والعنف
  

، حسب النوع )عام 18أفل من (تبه فيهم إجمالي األحداث المش
  )نسمة 100000العدد والمعدل لكل ( ناالجتماعي 

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

40  2002  
2001  

المسح الثامن عن اتجاهات الجريمة 
الصادر عن مكتب األمم المتحدة 
  لمكافحة الجريمة والمخدرات

العدد ( نعي حسب النوع االجتماإجمالي األحداث المحاكمين، 
  )نسمة 100000والمعدل لكل 

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

30  2002  
2001  

  نفس المصدر السابق

العـدد  ( نحسب النوع االجتماعي إجمالي األحداث المدانين، 
  )نسمة 100000والمعدل لكل 

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

34  2002  
2001  

  نفس المصدر السابق

حسـب النـوع   اث المدانين ودخلـوا السـجن،   إجمالي األحد
  )نسمة 100000العدد والمعدل لكل ( ناالجتماعي 

الدول 
المتقدمة في 
  المقام األول

43  2002  
2001  

  نفس المصدر السابق



إطـالق سـراح   / األحداث الذين حصلوا على إطالق سـراح  
  )نسمة 100000العدد والمعدل لكل (مشروط في يوم محدد 

أوربا في 
  م األولالمقا

18  2002  
2001  

  نفس المصدر السابق

األحداث الذين حصلوا على إطالق سراح تحت المراقبـة فـي   
  )نسمة 100000العدد والمعدل لكل (يوم محدد 

أوربا في 
  المقام األول

17  2002  
2001  

  نفس المصدر السابق

العدد والمعدل لكـل  (إجمالي عدد العاملين في سجون األحداث 
  )نسمة 100000

أوربا 
وبعض دول 
شرق آسيا 
في المقام 
  األول

28  2002  
2001  

  نفس المصدر السابق

  متغير فصل لمراعاة النوع االجتماعي: ن
  
  

  :مالحظات

، باستخدام اإلحصائيات الناتجة عن مسوح التنمية واألجيال القادمة، واشنطن العاصمة الفيدرالية، )2006(البنك الدولي  .1
أمريكا الالتينية والكاريبي، واشنطن العاصمة : الشباب باألرقام). 2004(البنك الدولي . املةاألسر المعيشية واأليدي الع

مؤشر رفاهـة  ). 2007(، المعتمدة على اإلحصائيات الواردة من مصادر البيانات المعترف بها، البنك الدولي الفيدرالية
: لمتحدة، سيبال، الشـباب فـي أمريكـا الالتينيـة    الشباب، واشنطن العاصمة الفيدرالية، المطور للبرازيل والواليات ا

  .، ومنظومة األمم المتحدة2004االتجاهات واألمور العاجلة، 
 .19-15امرأة في الفئة العمرية  1000معدل الخصوبة لدى المراهقين محسوب بناًء على عدد المواليد لكل  .2

وتشير البيانات إلى فترات زمنية تمتد إلى خمسـة  . عدد المواليد على مدى فترة زمنية مصنفة حسب الفئة العمرية لألم .3
 .حزيران من السنوات األولى واألخيرة/يونيو 30تموز إلى /يوليو 1دأ من أعوام تب

معدالت الخصوبة حسب السن محسوبة على أساس قسمة عدد المواليد للنساء في الفئة العمرية المحددة على عدد النساء  .4
ـ في هذه الفئة العمرية، وتشير الب  30تمـوز إلـى   /يوليـو  1دأ مـن  يانات إلى فترات زمنية تمتد إلى خمسة أعوام تب

 .حزيران من السنوات األولى واألخيرة/يونيو

في شـكل   اًإجمالي نسبة االلتحاق هي إجمالي عدد التالميذ الملتحقين في التعليم الثانوي بغض النظر عن العمر موضح .5
 .هم في سن الدراسة الثانوية نسبة مئوية من العدد الرسمي للسكان الذين

في شكل نسبة مئويـة مـن    اًنسبة االلتحاق هو العدد الرسمي للسكان الذين هم في سن الدراسة الثانوية موضح يصاف .6
 .إجمالي السكان في نفس الفئة العمرية

نة في سنة دراسية محـددة  لكل معلم في مرحلة تعليمية معي) الطلبة(سة بمتوسط عدد التالميذ يِقنسبة التلميذ إلى المعلم َم .7
 .حسب عدد التالميذ والمعلمين

مؤشر التعليم هو جزء من مؤشر التنمية البشرية ومحسوب على أساس معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بـين الراشـدين    .8
 .ومجموع نسبة إجمالي االلتحاق في المراحل االبتدائية والثانوية وما بعد الثانوية

والقوى . في إحدى االقتصاديات لقوى العاملة يقاس بنسبة السكان من الشباب النشطة اقتصادياًمعدل مشاركة الشباب في ا .9
 .العاملة تعبر عن مجموع عدد األفراد العاملين وعدد العاطلين

منـه إجمـالي القـوى     اًمطروح 2015نمو القوى العاملة من الشباب محسوب كإجمالي القوى العاملة من الشباب عام  .10
 .2003لشباب عام العاملة من ا

الـذين يعملـون    إلى العمل سننسبة توظيف الشباب إلى نسبة السكان تقاس كنسبة في إحدى االقتصاديات للسكان في  .11
  .بالفعل

 


