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  المقدمة:
ولهذه الفئة ، %60نحو إلى  تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة في المجتمع الليبي تصل

قلما تسترعي انتباه أحد من صناع ، مشاكل وتطلعات، االجتماعية سمات وخصائص
ً أو يسهم في تعزيز سلطة هؤالء الذين  ً معينا القرار إال بالقدر الذي يخدم توجها
يتحكمون في الموارد والقرارات على مستوى األسرة كما على مستوى المجتمع 

  ومؤسساته.
  

من  اوالتزامً  االوطنية للشباب تمثل إعالنً  االستراتيجيةومن هذا المنطلق فإن 
ووضعهم في سلم األولويات من حيث التوجيه والدعم ، الدولة نحو الشباب الليبي

، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في االستقرار والتنميةتنمية قدراتهم إلى  الذي يهدف
وذلك باعتبارهم عماد نهضة األمة وأملها المنشود واألساس المتين الذي يقوم عليه 
حاضرها ومستقبلها. كما يعتبر الشباب المدخل إلحداث التغير الحضاري والتقدم 

الشرائح المجتمعية الشباب هم أكثر حيث إن  ،التنموي للمجتمعات اإلنسانية كافة
خاصة بعد قيام ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة ، تفاعالً وحركةً وإبداعاً وتأثراُ 

التي قادها الشباب وانتصرت بإرادة الشباب وفرضت بذلك تصوراً جديداً لقدرات 
حيث طالب الشباب أنفسهم بصفتهم العنصر الحاسم والفاعل في ، الشباب وتطلعاتهم

ر بالمزيد من الحرية والعدالة والمساواة ورؤية لمستقبل أفضل في عملية التغيي
  واالجتماعية. يةمجاالت التعليم والعمل والتنمية االقتصاد

  
ولهذا أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية لدمج الشباب وتمكينهم بشكل 
فاعل في جميع النشاطات السياسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية واالجتماعية 

بالشفافية والمصداقية والمواكبة لمستجدات  االستراتيجيةبحيث ينبغي أن تتحلى هذه 
  ضوعية.وتوخيها للدقة المنهجية المو، العصر

  
إلجماع وطني فيما يتعلق برعاية وتنمية  ارؤيةً وإطارً  االستراتيجيةوتمثل هذه 

  وإشراك الشباب لكي يساهموا في تطوير حياة مجتمعاتهم ووطنهم.
  

في تشكيل العديد  م2012من هذا شرع مجلس التخطيط الوطني منذ عام  اوانطالقً 
تعمل على تطور  أن من فرق العمل  التي تعمل على إيجاد األسس التي من شأنها

وتقدم ليبيا حيث كلفت هذه الفرق بإعداد استراتيجيات في جميع المجاالت السياسية 
وفي هذا المجال صدر قرار اللجنة ، واالقتصادية واالجتماعية واألمنية والشبابية

بشأن تشكيل فريق عمل  م،2012) لسنة 8لتخطيط الوطني رقم (التسييرية لمجلس ا
، عداد استراتيجية وطنية إلدماج الشباب في النشاط االقتصادي لتحقيق التنميةإل

يتكون من العديد من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين وذلك إلعداد 
ل العقود وطنية للشباب تعالج قضاياهم المزمنة التي عايشوها خال استراتيجية

السابقة مما أفقد المجتمع جهود وقدرات الشباب في بناء الدولة الليبية الحديثة. كذلك 
تلبية احتياجات الشباب وتحقيق طموحاتهم لمجتمع  االستراتيجيةمن أهداف هذه 

  الحاضر وبناء مجتمع المستقبل.
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وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تم استخدام عدة أساليب وطرق علمية وعملية 
بعقد  االستراتيجيةحيث قام فريق عمل ، استراتيجية وطنية  للشبابإلى  للوصول

، وبنغازي، العديد من الورش في مختلف المدن الليبية ومن بينها مدن طرابلس
حيث اشترك الشباب في هذه الورش وتحت إشراف فريق عمل ، وسبها، والبيضاء

تم من خاللها االستماع لرؤى الشباب حول همومهم وقضاياهم  االستراتيجية
  واحتياجاتهم وطموحاتهم اآلنية والمستقبلية.

  
وقد طرحت في هذه الورش العديد من القضايا التي تهم الشباب والتي تضمنت 

  المحاور التالية:
  الشباب والتعليم والتدريب. -
  الشباب وفرص العمل. -
  الشباب والثقافة الصحية. -
  اب والثقافة واإلعالم.الشب -
  الشباب والبيئة. -
  الشباب والرياضة. -
  الشباب والترفيه. -
  الشباب واستخدام شبكة المعلومات (اإلنترنت). -
  الشباب والتشريعات والقوانين. -
  الشباب والمشاركة السياسية. -

  
العديد من إلى  وخالل انعقاد تلك الورش ناقش الشباب هذه المحاور وتوصلوا فيها

التوصيات والمقترحات التي رأوا أنها تخدم الشباب وتخرجهم من دائرة عدم 
  بان حقب النظام السياسي السابق.إاالهتمام والتهميش التي مورست عليهم 

  
هذه الورش التي عقدت باستبيان وزع على الشباب من  االستراتيجيةودعم فريق 

وكذلك الفئات األخرى من الشباب  مختلف المراحل العمرية والمراحل التعليمية
  هم حولها.ءالذين أجابوا على فقرات هذا االستبيان الذي يتناول قضايا الشباب وآرا

  
على خبرات وآراء أعضاء فريق عمل  االستراتيجيةكما اُعتمد في بناء هذه 

باعتبارهم الخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين وكذلك قام الفريق  االستراتيجية
الع على تجارب العديد من الدول العربية واألجنبية في مجال رعاية الشباب طباال

والتجربة  ،م2009 ـ م2005والتجربة األردنية  م2011ومنها التجربة السعودية 
جانب ذلك إلى  .وغيرها السودانية وتجربة اتحاد المغرب العربي والتجربة السويدية

أكثر من خمسين اجتماعا خصصت لمتابعة العمل العلمي  االستراتيجيةعقد فريق 
  . االستراتيجيةوالفني لبناء 
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  :االستراتيجيةماهية 
هي وثيقة فنية تمثل منظومة مترابطة من التوجهات والبدائل والخيارات والبرامج 
والمشروعات مبنية على أسس علمية موجهة للشباب في ليبيا لالستجابة لحاجاتهم 

متطلباته بكل وتؤهلهم ليكونوا قادرين على مواجهة المستقبل بجميع تطوراته و أوالً،
  . اكفاءة واقتدار ثانيً 

  
  :االستراتيجيةرؤية 

تتمثل في تنشئة الشباب الواعي لذاته وقدراته منتم لوطنه ومشارك في تنميته 
ر وتطوره مشاركة حقيقية وفاعلة ومتمكن من التعامل بإيجابية مع متغيرات العص

  ومستجداته بوعي وثقة واقتدار ضمن بيئة داعمة وآمنة.
  

  :االستراتيجيةرسالة 
بما يمكنهم من  اوقيميً  اومهاريً  االشباب في ليبيا وتنميتهم معرفيً االرتقاء برعاية 

واحد ومع مستجدات العصر وتحدياته وطن التعامل مع بعضهم البعض كأبناء 
وبتحسين السياسات المستخدمة في تطوير قدراتهم الكاملة وتوظيفها ، بكفاءة وفاعلية

لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
النماء المستمر واالنتماء للوطن بكل ووالثقافية والبيئية في إطارا إليمان بالله وحده 

  تراثه ومقدساته الثقافية.
  

  :راتيجيةاالستمبررات 
يعتبر الشباب أكثر القوى المؤثرة في المجتمع  بما في ذلك سوق العمل  .1

وسوف تكون هذه الطاقة ، وأكثر فئات المجتمع رغبةً في التغيير والتجديد
معطلة ما لم ينجح المجتمع في إيجاد البيئة المساعدة لالستفادة منها من 

الشباب وتؤهله يحسب خالل السياسات والبرامج المناسبة التي تخدم قطاع 
  معايير العلم والمعرفة العصرية.

ومن هنا أدرك مجلس التخطيط الوطني أهمية وضع استراتيجية وطنية 
للشباب تُؤسس لنظرة شاملة ومتكاملة لتفعيل القدرات الكامنة لدى الشباب، 
وتسهم في رسم السياسات واألهداف واإلجراءات التي تلبي حاجاتهم 

والتي بدورها ستنعكس على خدمة المجتمع من خالل وتحقيق طموحاتهم 
  نهضته وتقدم شبابه.

ً حيث تبلغ نسبتهم .2  يمثل الشباب الليبي أهم شرائح المجتمع حيويةً ونشاطا
مما يحتم على الدولة والمجتمع  %60عدد السكان ما يقارب عن إلى 

ة االهتمام بهذه الشريحة الحية لالستفادة من قدراتها وطاقاتها الخالق
والمبدعة في حالة استثمارها االستثمار األمثل من خالل السياسات 

  والبرامج المناسبة.
يعيش المجتمع الليبي بمختلف أوضاعه وشرائحه السكانية فترة مليئة  .3

بالتحديات والصعوبات المختلفة التي ال شك لها انعكاساتها وآثارها على 
  الشباب الليبي من ناحيتي رعايته ومستقبله.
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هي أن المجتمع الليبي شهد أثناء  االستراتيجيةن أهم مبررات هذه إن م .4
حرب التحرير وبعدها حركة تغيير بكل أبعادها اإليجابية والسلبية تفرض 
علينا إعادة النظر في أساليب رعاية الشباب ومن ثم تطوير استراتيجية 

  وطنية إلدماج الشباب في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية.
  

  من المبادئ والمسلمات والحقائق الهامة التالية: االستراتيجيةهذه وتنطلق 
الشباب هم الثروة الحقيقية للمجتمع الليبي، وهم الطاقة المحركة للنمو  .1

  وميادينها. أنواعهاوالتنمية بمختلف 
وذلك تأكيدا ، من حق الشباب االندماج والمشاركة في كل نشاطات المجتمع .2

وفتح اآلفاق لتمكينهم من المشاركة في ، المجتمعلدور ومكانة الشباب في 
  صنع الحياة في مجتمعهم.

ضرورة فتح آفاق التعليم والعمل أمام الشباب للعطاء واإلبداع واالبتكار  .3
  والمشاركة في بناء المجتمع وحراكه الحضاري.

ليعبر عن نفسه وطموحاته وطموحات ، الحرية هي بوابة انطالق الشباب .4
  مجتمعه.

عليم هي خارطة الطريق إلسهام الشباب في تطوير نفسه وتطوير جودة الت .5
  ونمو مجتمعه.

اإليمان بالوطن واالعتزاز بالهوية الثقافية هما صمام األمان للشباب لبناء  .6
  وحماية هويته ووطنه.، نفسه

  االنفتاح على الذات واآلخرين والتعلم من تجارب اآلخرين. .7
  

  :االستراتيجيةأهداف 
الشباب وتنمية قدراتهم وذلك من خالل تطوير المناهج تلبية احتياجات  .1

التعليمية والتدريبية وتقديم اإلرشاد والتوجيه والحرص على ضمان جودة 
التعليم والتدريب وإحكام التنسيق بين مؤسسات التدريب والتعليم وسوق 

  العمل والتوظيف.
تسهيل تحقيق السلوك والحياة الصحية المتكاملة للشباب بقطاعاته كافة و .2

  وصولهم واستفادتهم من الخدمات الصحية اإلرشادية والعالجية.
خفض معدالت البطالة والفقر وسط الشباب بتوسيع دائرة العمل والتوظيف  .3

وتسهيل عملية حصولهم على وسائل ، اإلنتاجيةوتطوير قدرات الشباب 
  اإلنتاج.

تمكين الشباب من المشاركة في المجاالت السياسية واالقتصادية  .4
واالجتماعية والثقافية وتعزيز الشعور باالنتماء للوطن والتمسك بالقيم 

  والموروثات الثقافية واالجتماعية الحميدة.
تعزيز دور الشباب في تحقيق السلم االجتماعي لألمة واستقرارها وتعزيز  .5

  وحدتها وحماية أمنها وتحقيق رفاهيتها وريادتها والحفاظ عليها.
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ت العولمة ومخرجاتها وتحسين قراءتها وتوظيفها إعداد شباب واع لمتطلبا .6
شباب قادر على تجنب سلبياتها والتأقلم مع آلياتها ، لفائدته ومصلحة أمته

  من خالل التمسك بقيمنا وموروثاتنا العقائدية.
مبادر ومشارك في سياق عملية ، بقضايا البيئة تنشئة جيل جديد واع .7

والمحافظة عليها  واالستغالل األمثل التخطيط وتنفيذ برامج حماية البيئة 
لمواردها في عملية التنمية المستدامة من خالل الحفاظ على حق األجيال 

  الالحقة في التمتع بالموارد الطبيعية.
الفراغ في  أوقاتإيجاد بيئة داعمة ومناخ مالئم يساعد الشباب على شغل  .8

يحية المفيدة يتم ممارسة األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والترو
  من خاللها رعاية وتطوير المبدعين والمتفوقين.

  
ً من أهداف ومبررات هذه  والرؤية التي تعتمد عليها وبناًء  االستراتيجيةوانطالقا

على المبادئ والحقائق والمسلمات المتعلقة بواقع الشباب الليبي التي تنطلق منها هذه 
، االستراتيجيةوالمالمح التي تستند إليها هذه فإنه قد حدد لها األبعاد  ،االستراتيجية

بما  االستراتيجيةباعتبار أن هذه األبعاد في مجملها هي التي تحدد مسار هذه 
يتوجب مراعاتها حين البدء ، تتضمنه من حقائق تاريخية وواقع حاضر وموضوعية

  .االستراتيجيةأو الشروع في تطبيق هذه 
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  :التاريخي : البعدأوالً 
  :مقدمة

إن بناء شخصية الشباب وإعدادهم وتأهيلهم علميا وفكريا ومهنيا يعد أمرا 
ضروريا لهم لمواجهة أعباء الحياة المختلفة. فإعدادهم علميا فقط ال يولد لديهم 

بل يسبب في كثير من األحيان االغتراب عن ، الثقافيو مشاعر االنتماء الوطني
بالتالي فإن ، مشاكل نفسية واجتماعية ووجدانيةإلى  هالذات ويؤدي ذلك بدور

استخالص النتائج والعبر اإليجابية  يساهم مع غيره و االطالع علي الماضي وفهمه
ضمن  إدماجهممساهمة فعالة في بناء شخصية الشباب الذين يطمح المجتمع في 

  برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية.
  

فإنه يجب التعرف على ، يخي لرعاية الشباب في ليبياوعند الحديث عن البعد التار
أوضاع الشباب وإسهاماتهم خالل الحقب التاريخية التي مرت بها البالد ابتداء من 

 17وهو بداية تاريخ ليبيا الحديث وإلى قيام ثورة ، القرن السادس عشر الميالدي
  م.2011فبراير 

  
 :االستراتيجيةمبررات البعد التاريخي في بناء  :أوالً 

على استراتيجية وطنية لتأهيل  اقائم متواصال اتكون التنمية اإلنسانية نهج أنيجب 
وتزويده بالعلوم والمعارف والمهارات وإكسابه القيم الخلقية الرفيعة  اإلنسان

والسلوك االجتماعي السليم لتؤهله ليكون مواطنا حرا ومسئوال نحو نفسه وأسرته 
جمعاء. فمن المالحظ أن الشباب الليبي اليوم يعيش في حيرة ومجتمعه واإلنسانية 

وغياب الرموز الثقافية ، ثقافية واجتماعية نتيجة غياب النموذج الثقافي والحضاري
وكذلك ضعف ، وضعف القيم الدينية السوية عند البعض منهم، الوطنية في أذهانهم

طنية والدينية التي تتسم وغياب التربية الو، السلطة االجتماعية التي تقود سلوكهم
بالتالي فهم وبرامج المؤسسات التعليمية. بوتعميق الحس الوطني لديهم ، باالعتدال

نظام تربوي وتعليمي يعزز القيم اإلنسانية والحضارية إلى  اليوم في أمس الحاجة
قادرين على اندماجهم في  نبحيث يكونو، في نفوسهم ويؤهلهم تربويا وعلميا ومهنيا

  االقتصادية بإيجابية وفاعلية. التنمية
  

فمن المستبعد أن ، بالتنمية عالقة شاملة متكاملة متعددة الجوانب اإلنسانإن عالقة 
لمستقبل الحياة من  اإلنسانتتحقق التنمية االقتصادية بدون تنمية بشرية تُعد وتؤهل 

الثقافية والتأكيد علي دور الرموز ، الشباب ثقافيا وفكريا وحتى مهنيا إعدادخالل 
وأن النموذج والمثال شيء ، األمةوالفكرية والتاريخية باعتبار أن التاريخ ذاكرة 

  يحتذي به إلكساب الشباب القيم الخلقية اإلسالمية الرفيعة.
  
  :م)1711ـ م1551ثماني األول (عالعهد ال .1

أصبحت البالد في هذا العهد والية عثمانية وقد شهد هذا العهد وخاصة في  
وساد الفساد الذي ، السياسي في البالدو حالة من تدهور الوضع االقتصاديأواخره 

  شمل مختلف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية  والسياسية.
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سيطرتها علي الوالية التابعة  إحكامإن عدم االستقرار ومحاولة الدولة العثمانية 

لها، حيث لم تكن هناك برامج مقصودة للنهوض بالسكان وخاصة قطاع الشباب 
تحديد عوامل  أرادتسياسة إصالحية  تباعارغم محاولة السلطان محمود الثاني 

  التحديث في الدولة العثمانية.و القوة
  
   :م)1855ـ م 1711لي (نالعهد القرما .2

استطاع أحمد القرمانلي قائد الجند في الدولة العثمانية أن يستولي على السلطة في 
، نه واليا على البالديتعيإلى  والذي اضطر إرادتهالوالية ليفرض على الباب العالي 

  القرمانلية. األسرةليؤسس بذلك حكم 
  

سبقه،  يالذيعد هذا العهد رغم طول المدة الزمنية التي استقر فيها امتدادا للعهد 
حيث ظلت المشكالت التي ، فلم يشهد تغيرات مهمة في األوضاع السائدة في الوالية

يشكو منها األهالي مستفحلة بالرغم من قيام بعض الوالة القرمانليين بمحاوالت 
وتنشيط الحياة ، إصالحية كان الهدف منها إرساء نوع من استقرار الوالية

تدخالت األوروبية ومحاولتها تأمين مصالحها ال أنإال ، االقتصادية والثقافية
المنازعات والصراعات التي ظهرت بين إلى  ومالحقتها للبحرية الليبية باإلضافة

مما مهد ، تدهور األوضاع االقتصادية والسياسيةإلى  الوالة القرماليين كل هذا أدى
بالعهد الطريق لعودة الدولة العثمانية لحكم الوالية بشكل مباشر وهو ما عرف 

  العثماني الثاني.
  
  :م)1911 م ـ1835العهد العثماني الثاني ( .3

رغم المدة الطويلة التي استمر فيها حكم الدولة العثمانية المباشر خالل هذا العهد 
ن األوضاع االقتصادية والسياسية شهدت عدم االستقرار الهتمام الوالة بأمورهم فإ

أصبح نظام الحكم تسوده الفوضى  الشخصية وتركهم المصلحة العامة جانبا حيث
وتردى األوضاع االقتصادية وانقطعت الصلة بين حكامه ومحكوميه  رغم كثرة 
عدد الوالة الذي توالى على حكم البالد والذي بلغ ما يقرب من ثالثين واليا لم يدم 

في عدم التواصل مع الناس كما  األسبابحد أمما كان ، حكم بعضهم أكثر من عام
نداك بالخطر آولقد شعر السكان ، ماع األوروبيين نحو احتالل هذا البلدازدادت أط

اإليطالي والفرنسي منذ عودة الحكم العثماني مما جعلهم يتمسكون بروابطهم مع 
الدولة العثمانية ألنها في نظرهم قوة إسالمية يمكن االعتماد عليها في مواجهة الدول 

إلى  تقوية مركز الدولة العثمانية من جديدإلى  وقد أدى هذا االنطباع، األوروبية
وقوى هذه الفكرة ظهور حركة اليقظة العربية التي ، حين بعد أن أصابها الضعف

تأثر كثير من الشباب بما يجرى في المشرق العربي لإلصالح من خالل الجمعيات 
الحركة السنوسية ابرز معالمها حيث تعد هذه الحركة من أبرز  تالدينية التي مثل

حالة التدهور إلى  تنبيه المسلمينإلى  الحركات الدينية اإلصالحية التي دعت
ليه البالد بسبب الفساد اإلداري والمالي فضال عن إوصلت  الذيواالنحالل والتدني 

بذلك عدت الحركة السنوسية حركة ، التغلغل األوروبي في شؤون الدولة العثمانية
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إلى  العلم والعمل واستهدفت تنبيه الناسيقظة عربية إسالمية إصالحية جمعت بين 
أوضاع المسلمين عامة وفى شمال أفريقيا على وجه  إليهاالحالة السيئة التي وصلت 

  الخصوص.
  
                                                            :م)1943 ـ م1911فترة االحتالل اإليطالي ( .4

كانت فكرة احتالل ليبيا تراود االيطاليين منذ النصف األول من القرن التاسع 
المشاكل والظروف الداخلية التي كانت تمر بها إيطاليا كانت سببا في  أن إالعشر 

  تأخرها عن القيام باالحتالل.
  

يطاليون ذلك بسلسلة من وإنما مهد اإل، لم يأت احتالل إيطاليا لليبيا بشكل مفاجئ
نداك لم آوأن الوضع الدولي ، اإلجراءات وفق مخطط رسموه لتحقيق ذلك الهدف

يكن يساعد على وقف الغزو اإليطالي .وعلى الرغم من عدم قيام الدولة العثمانية 
المتطوعين الليبيين شيبا وشبابا بالرغم  نفإ، بدورها في مقاومة االحتالل اإليطالي

ونظموا أنفسهم ، الحتالل العسكري اإليطالياستطاعوا مواجهة ا إمكانياتهممن قلة 
في حركة مقاومة عنيفة في كل أرجاء البالد . ونظرا لعدم التكافؤ بين قوة 

تمكنت إيطاليا من احتالل ، المجاهدين من جهة والقوات اإليطالية من جهة أخرى
  ليبيا.
  

ل مسخ أساليب متعددة من أج تباعالقد حاولت إيطاليا بعد أن استكملت احتاللها 
الشخصية الليبية الثقافية وقطع صلة الليبيين بماضيهم وطمس معالم ثقافتهم من 
خالل محاربة المدارس الوطنية والزوايا الدينية وفرض اللغة اإليطالية باعتبارها 

رابعا مكمال  إقليماواعتبرت ليبيا  اللغة الرسمية في الدوائر الحكومية والمدارس،
مستعمرة استيطانية آلالف إلى  وحولت البالد، متوسطلألراضي اإليطالية عبر ال

وأرغمت الكثير من الشباب الليبي للعمل في المواقع ، يطاليينالمهاجرين اإل
واألراضي المحتلة بأجور زهيدة أو من خالل نظام السخرة (الكرفى) وفرض ذلك 

 انتزاع كثير من األراضي الصالحة للزراعة وتخصيصهاإلى  باإلضافة، بالقوة
  وحرمان كثير من الشباب من العمل بمزارعهم.، لإليطاليين

  
   :م)1951 ـم 1943البريطانية والفرنسية ( اإلدارتينعهد  .5

) م1945ـ م 1939شهدت ليبيا خالل الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية (
ففي القسم الشرقي من ليبيا تم ، اتجاهات سياسية متعددة كان للشباب دور بارز فيها

على يد ثالثة من الشباب العائدين  ،م1943بريل إتأسيس جمعية عمر المختار في 
من مصر واعتمدت هذه الهيئة على تأسيس ناد ثقافي رياضي يعُنى بالشباب 
انحصرت أهدافه في نشر الثقافة واالهتمام بالرياضة وتوثيق التواصل بين الشباب 

  اللقاءات الرياضية.الليبي عن طريق 
  

م عن جمعية عمر 1945أما رابطة الشباب الليبي اإلسالمية التي انشقت عام 
المختار أو (الجمعية الوطنية) فيما بعد نتيجة للخالفات التي حددت بين أعضائها 
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بسبب مواقفهم من اإلدارة البريطانية حيث اتخذ بعض األعضاء موقفا مناوئا من 
موقفا معتدال حيال تلك اإلدارة بحجة أن  اآلخرينما اتخذ البعض ب، اإلدارة البريطانية

وأن الظروف ال تسمح بالوقوف من ، البالد ما زالت في مرحلة البناء األولى
لذلك رأى مؤيدو هذه السياسة تكوين هيئة منفصلة أطلق ، بريطانيا موقفا معاديا

  عليها (رابطة الشباب الليبي اإلسالمية) .
  

م، 1945الرابطة نقابة العمال التي تأسست في شهر يوليو إلى  انضمتكما 
اتحاد العمال) وقد جمعت هذه الهيئة بين النشاطات  ناديوأسست ناديا عرف باسم (

  التعليمية واألدبية والترفيهية وكان للشباب دور بارز فيها. 
  

أما رابطة الشباب بدرنة فلم يستمر ارتباطها بفرع الوطنية، بل أصبح لها موقف 
  خاص بها. 

  
أما في طرابلس فإن اتجاه الحزب الوطني كان اتجاها قوميا صرفا فقد كان هذا 
الحزب حريصا على إيجاد تواصل فعال بينه وبين البالد العربية يمكنه من التعريف 

  ها في الحصول على االستقالل التام لليبيا الموحدة.بالقضية الليبية لكسب تأييد
  

من خالل ما تم استعراضه تبين أن هناك نشاطا سياسيا وثقافيا ورياضيا كان 
حيث عمل األهالي رغم اإلمكانيات المحدودة على دعم ، للشباب الرصيد األكبر منها

ول الشباب النوادي الرياضية لما عرفوه من فوائد الرياضة في تنمية وتطوير عق
فنجد الدعم المالي يأتي من األهالي وبذلك تعددت النوادي والفرق ، وحشد الهمم

 الذياالتحاد  ناديالرياضية وأقدمها في بنغازي جمعية عمر المختار وفى طرابلس 
   م.1944.07.29 تأسس في

  
ة شهدته المناطق الساحلي الذيأما فزان فلم يشهد نشاطا سياسيا وثقافيا بنفس القدر 

فالرقعة الجغرافية لفزان تمتد في مساحات شاسعة تناثرت فيها تجمعات ، بالبالد
 وفى ظل هذه الظروف افتقرت المنطقة، سكانية تفصلها عن بعضها مساحات واسعة

وجود إدارة فرنسية وضعت في إلى  هذا باإلضافة، وجود مركز حضاري كبيرإلى 
، في تونس والجزائر وأفريقيا اعتبارها ضرورة ربط هذه المنطقة بمستعمراتها

وقد أثر ، محدودية تواصل فزان بغيره من المناطق الليبيةإلى  وأدت هذه السياسة
فقد طبقت ، هذا الوضع على األنشطة االقتصادية والثقافية واالجتماعية والرياضية

 وقامت، اإلدارة الفرنسية المناهج التعليمية الفرنسية المعمول بها في تونس والجزائر
ولغة التعامل ، بإدخال اللغة الفرنسية في مدارس فزان لتصبح لغة التدريس بها

كما لم تكن اإلدارة تسمح بأي نوع من أنواع العمل ، اليومي في الدوائر الرسمية
الثقافي أو الصحفي أو السياسي ، ولم تظهر لفزان أحزاب سياسية أو هيئات ثقافية 

ولم تسمح لهم بإصدار صحف أو مجالت  أو اجتماعية أو رياضية تهتم بالشباب
وسعت هذه اإلدارة إلبقائهم بعيدين عما يربطهم بأبناء جلدتهم لذلك ، تعبر عن أرائهم

  سعت في وضع الحدود المصطنعة بين المناطق الليبية.
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  :م)1963 ـ م1951ليبيا في الفترة ( .6

فبعد أن تم طرد االيطاليين واجهت ، نالت ليبيا استقاللها بعد عناء وكفاح شديدين
اإليطالية التي الزالت  األطماعإلى  باإلضافة، البريطانية والفرنسية اإلدارتينالبالد 

اال انه بحكمه أهلها ودعمها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ، تالحقها
 فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها، استطاعت أن تتخطى الصعاب

بمنح ليبيا استقاللها في موعد ال  ييقض الذي م1949نوفمبر  21) في 289رقم (
وعلى أثر ذلك تشكلت الجمعية التأسيسية من ، م1952يتجاوز األول من شهر يناير 
م تم 1951ديسمبر  24وفى ، وتقرير شكل الدولة، ستين عضوا لوضع الدستور

السنوسي ملكا للمملكة  إدريساالستقالل والعمل بالدستور وتم اختيار محمد  إعالن
   .الليبية المتحدة بنظام فيدرالي يضم ثالث واليات طرابلس وبرقة وفزان

  
م من أجل 1951وعلى الرغم من كل ما قامت به بعض الدوائر االستعمارية بعد 

فإن الشعب الليبي عبر ، ياإلبقاء على ليبيا مقسمة وضعيفة تحت النظام االتحاد
م بتعديل الدستور وتأسيس دولة 1963ابريل  26ممثليه المنتخبين الذين قاموا في 

فترة األولي من بداية عهد االستقالل لها السم المملكة الليبية. إن اليبيا الموحدة تحت 
حيث إن  ،الثقافية الخاصةو االجتماعيةو السياسيةو خصائصها وظروفها االقتصادية

واعتماد البلد ، البلد كان يعاني من مشاكل اقتصادية وصحية وثقافية لنقص الموارد
الرعي وبعض األنشطة التجارية ورغم محدودية هذه و شبه الكامل علي الزراعة

كما أن األمية كانت متفشية ، مصدر للنشاط االقتصادي للشباب أهمتعد  إنهاالموارد ف
وأن غالبية ، من األهالي %10لمين تزيد عن حيث لم تكن نسبة المتع، بين السكان

والقلة منهم هم الذين تلقوا تعليمهم ، الزواياو المتعلمين تلقوا تعليمهم في الكتاتيب
خارج البالد . بذلك فإن تحقيق التنمية البشرية في تلك الفترة كان أمرا صعبا إن لم 

ه من الموارد المالية ما يكن مستحيال فالبلد كما أسلفنا حديث عهد باالستقالل وليس ل
  يسد به االحتياجات.

  
الشباب في التنمية  إدماجأنه لم يكن هناك اهتمام رسمي بخصوص  من وبالرغم

 االقتصادية. لعجز الدولة الستيعاب وتلبية طلبات الحصول علي فرص العمل
معظم الناس جبلوا علي حيث إن  يتالي كان االعتماد يتم علي المستوي الشخصالبو

علي مستوي الشرائح االجتماعية كبارا وصغارا نساء ورجاال لم  واإلنتاج العمل
  يكن هناك مجال للعمالة الوافدة باستثناء بعض المجاالت مثل التعليم والصحة.

  
   :م)1969 ـ م1963ليبيا في الفترة من (  .7

نظرا لكونها بداية اكتشاف النفط ، تعد هذه الفترة هامة جدا في حياة الليبيين
اب بصفة بوقد أثر هذا االكتشاف علي حياة الليبيين عامة والش، بصورة تجارية

إذ بدأت ، حيث بدأت خالل هذه الفترة تنضج مالمح الدولة الحديثة في ليبيا، خاصة
وكان أبرز مالمحها انطالق ، الحياة السياسية واالقتصادية في التحسن التدريجي

فه خاصة نتيجة  لتأسيس الجامعة الليبية عام التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بص
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م، مما أتاح للشباب الليبي فرصة التعليم الذي حرم منه فترة طويلة خالل 1955
  العهود السابقة.

  
الثقافية و وتحسن األوضاع االقتصادية، كما أن هذه الفترة شهدت وحدة البالد

ب من حيث تحسن كان لذلك األثر الواضح علي رعاية الشبا، وتوفر فرص العمل
وأن نسبة ال بأس بها ، درجة جيدةإلى  التعليمي ىمستوالحيث وصل ، التعليم

تحصلت علي مؤهالت علمية عالية نتيجة لعوائد النفط وتشجيع الدولة للمتعلمين عن 
ن الخرجين في الوظائف. كما شهدت البالد أيضا يوتعي، طريق تقديم المنح الدراسية

وانتشرت في مختلف ، تأسيس بعض األندية الرياضية والثقافيةخالل فترة االستقالل 
وكان لهذه األندية نشاطاتها المختلفة التي ساعدت الشباب للرفع من ، أنحاء البالد

  معنوياتهم وتحدي الظروف المحيطة بهم.
  

وعلى الرغم من أن المؤسسات الثقافية والرياضية كانت بسيطة ومتواضعة 
ننا ال ننكر أنها ساهمت فإ، ضاع التي كانت تمر بها البالدتتماشى مع الظروف واألو

  نهوض بالمستوي الثقافي واالجتماعي والسياسي والرياضي للشباب.الفي 
  

نه كان للروايات المسرحية مغري سياسي إكما كان للمسرح دور هام حيث 
ألنه رأي فيه متنفسا له . فمنذ مطلع الخمسينات ، واجتماعي تجاوب معه الشباب

لعل أهم هذه الفرق الفرقة القومية التي ظلت طيلة الفترة ، ظهرت الفرق المسرحية
قد ساعدت علي ظهور العديد من العناصر و م، نشطة1966م ـ 1951الممتدة من 

 األملكما تأسست فرقة ، الشبابية من فنانين وممثلين ومخرجين وكتاب مسرحين
 إلقاءوعملت جاهدة علي ، الفرقة القوميةم واحتلت المرتبة الثانية بعد 1951للتمثيل 

 الضوء علي الواقع المعاش من خالل عرض روايات واقعية تصور الكفاح الوطني
  االجتماعي.و

  
لقد أدت هذه الفرق دورها التثقيفي والوطني بقدر ما كان لها دور مهم في تاريخ 

والفنانين  األدباءالحركة المسرحية في ليبيا بفضل جهود مؤسسيها وهم نخبة من 
  الشباب الذين قاموا بالكثير من اجل العمل المسرحي.

  
ا بعد االستقالل يالنوادي الرياضية واالجتماعية والثقافية. شهدت ليبإلى  باإلضافة

فقد انطلقت هذه الحركة من األسس التربوية والقيم العربية ، تأسيس الحركة الكشفية
نشأ هذه الحركة علي خليفة أفقد  ،سليما اإلسالمية هدفها بناء المواطن الصالح بناء

م بمدرسة طرابلس الثانوية وهي أول حركة كشفية في ليبيا. وقد 1954الزائدي عام 
هذه الحركة التي إلى  م العديد من الشبابضوقد ان، اختير قائدا عاما للكشافة الليبية

تربوية القت تشجيعا كبيرا من أغلب فئات المجتمع باعتبارها حركة اجتماعية 
تطوعية تهتم بشريحة الشباب، ولعل أهم ما تميزت به هو ارتباطها باألعمال 

التطوعية وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين  مما جعلها محط أنظار و الخيرية
كما كان للحركة دور مميز في  ،البالد نحاءأفانتشرت بذلك في معظم ، وتقدير الناس
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 أربعحيث اتجهت بعد مضي ، اطات العامةتشجيع المرأة علي المشاركة في النش
حركة  دأتفب، م لتشمل العنصر النسائي1958سنوات من تأسيسها أي في عام 

  ثم انتشرت بعدها في بقية المدن الليبية.، المرشدات بطرابلس
  
   :م)2011 ـ م1969ليبيا في الفترة من (  .8

م قامت مجموعة من الضباط بانقالب عسكري 1969في األول من شهر سبتمبر 
أعلنوا الجمهورية. وقد شهدت البالد خالل هذه الفترة تحوالت وضد النظام الملكي 

السياسية و المؤسسات الحكومية بأطرها القانونية واإلدارية إلغاءجذرية باتجاه 
النظام القائمة آنذاك لتحل محلها ما كان يعرف (بسلطة الشعب) التي أصبحت أساس 

الذي و م1973أبريل  15السياسي في ليبيا من خالل خطاب زواره في و اإلداري
أعلن فيه ما سمي بالثورة الثقافية. وبعد عام ألغيت رسميا الوظائف السياسية 

استهزاء وسخرية  رنظام سياسي وهمي أثاإلى  وتحولت ليبيا، واإلدارية للدولة
  العالم.  

  
م كثف النظام جهوده نحو شريحة 1976م ـ 1975ومع بداية العام الدراسي 
 الثانويات من خالل استدراجهم لحضور المعسكراتو الشباب لتجنيد طلبة الجامعات

نضم عدد من الطالب اوكان من نتيجة ذلك أن ، الملتقيات الشبابية التثقيفيةو
معظم الشباب في التجنيد  انشغلكما ، ""القوي الثوريةبـوالشباب في ما كان يعرف 

وفاة البعض منهم وإعاقة إلى  وإقحام عدد منهم في حرب تشاد التي أدت، العسكري
  يومنا هذا.إلى  البعض األخر واختفاء آخرين

  
وبالتالي فإن هذه الفترة تعد من أصعب الفترات السياسية واالقتصادية 

الواضح على الشباب بسبب  واالجتماعية في حياة المجتمع الليبي مما كان لها األثر
دولة تتجه نحو إلى  تغيير اتجاهات الدولة من دولة تعتمد على االقتصاد الحر

سيطرة الدولة الكاملة على مختلف األنشطة االقتصادية. بالرغم من أن هناك بعض 
الصناعية التي استوعبت عددا من و األنشطة مثل قيام بعض المشاريع الزراعية

، تدار بمؤسسات تتبع للدولة وفق التوجه االقتصادي االشتراكيالشباب لكنها كانت 
الذي جعل النظام  األمر، مما أدخل البالد في مختنقات وصراعات داخلية وخارجية

مما ، خاصة الشباب باعتبارهم القوة الحيةوالسياسي يزيد من قبضته علي الشعب 
حالفهم الحظ عملوا إال الذين ، تهميشهم وارتفاع نسبة البطالة بينهمإلى  أدي

العسكرية للدولة. بالرغم من قلة عدد السكان و كمستخدمين تابعين لألجهزة اإلدارية
ارها السلبية علي المجتمع آثمما خلق العديد من المشاكل التي امتدت ، وغني الدولة

الخمور وارتفاع معدالت و بشكل عام مثل تفشي ظاهرة اإلدمان علي المخدرات
  الدينية وبدأت مظاهر التشدد عند بعض الشباب.و لقيم االجتماعيةالجريمة وتدهور ا

  
إال ، العالي في ربوع البالدو شهدت انتشار التعليم العام قد كانت هذه الفترة وإذا

أنه كان تعليما يغلب عليه الطابع التقليدي مما جعل عملية التطوير واستخدام 
 أبرزهاالخدمي يصطدم بمعوقات عديدة من و التقنيات الحديثة في المجالين اإلنتاجي
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محدودية قدرة الخريجين علي استخدام التقنيات الحديثة ومواكبة متطلبات سوق 
حيث نجد ، الشباب في سوق العمل اإلنتاجي إدماجلذلك نشأت صعوبة في ، العمل

غالبية العاملين في النشاط االقتصادي قد انخرطوا في قطاع الخدمات مثل العمل 
 مما أدي ،غير ذلك من المرافق اإلداريةإلى  التعليمةو الخدمات الصحيةو رياإلدا
  تضخم الجهاز اإلداري وظهور ما يسمي بالبطالة المقنعة.إلى 
  

والمالحظ أن الدولة في هذه الفترة يمكن أن توصف بأنها القابضة علي كامل 
اللهم إال فيما يتعلق ولم تول االهتمام الكافي لشريحة الشباب ، النشاطات في المجتمع

 الخاصة بتنظيم وزارة الشباب واآلخر التشريعات التي تصدر بين الحينو بالقوانين
 ن كان اغلبها يتعلق باألنشطة الرياضيةإو، الرياضة أو هيئات رعاية الشبابو
والتمويل الكافيين لكي تنجح هذه المؤسسات الرياضية في  التي لم تعط الرعايةو

وإذا ما استثنينا ، ن ممارسة الرياضة كان يتم التدخل في شأنهاإل ب، تحقيق أهدافها
فإن بقية األنشطة الخاصة  ، االجتماعية التي ظلت في الصورةو األندية الرياضية

فمن ، وذلك الن الظروف السياسية أحيانا تتدخل، بالشباب تعد أقل عددا وحظا
عتبار أن الرياضة التقليدية المالحظ أن األنشطة الرياضية توقفت فترة من الزمن با

    .المعتادة غير مقبولة
  

والتي كان لها األثر ، أما بالنسبة للحركة الكشفية التي اهتم بها بعض قادة الكشافة
"أشبال وسواعد الفاتح" لتحل محل الحركة بالرغم من أن بـالواضح فإنها استبدلت 

الحركة لم تلغ نهائيا لكن أصابها التهميش وعدم الرعاية بل واستغلت الدولة معظم 
  مرافقها. 

  
 األهداف الفرعية: ا:ثالثً 

  براز األهداف التالية:إإلى  يسعى البعد التاريخي
 :عداد الشباب في التنمية البشريةاأهمية   .أ

تعتبر شريحة الشباب من الشرائح المهمة في المجتمع الليبي، حيث تشكل ما نسبته 
وهذه  ،من مجموع السكان ولهذا يتميز السكان الليبيون بخاصية الفتوة 60%

والتقصير في  إهمالهاالشريحة من العنصر البشري ال يمكن التغاضي عن دورها أو 
أن يتعامل مع اآلخرين دون أن  إنسانفال يمكن ألي ، لمجتمع المستقبل إعدادها

المنافع و تبادل التجاربو اآلخرينيكون مؤهال ثقافيا ومستعدا ذهنيا لالنفتاح علي 
فالتنمية البشرية تهتم  ،اإلنسانيةالحضارة  إبداعاتتباع كافة السبل للتعرف علي او

كار باإلنسان وإكسابه خصائص ثقافية وحضارية ومهارات حياتية. ومن خالل استذ
التاريخ يمكن أن تستوضح كيف أنه مكن الروح اإلنسانية من تحرير كل الطاقة 

، حد كبير في ترسيخ قيم المجتمعإلى  فهو إذا يسهم، الكامنة والمتوارثة في تكوينها
وتكوين وعي عام للشباب الذي هو عماد التنمية البشرية، وبالتالي فإن الرصيد 

الشباب في المجاالت االجتماعية والسياسية  إدماجالتاريخي يمكن أن يستثمر في 
من  اآلخريناالطالع علي تجارب و التربية الوطنيةو واالقتصادية. فدراسة التاريخ
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رؤية  ىلإمجتمعهم ويقودهم إلى  يعزز الهوية الوطنية لدي الشباب ويشدهم أنشأنه 
  ة.اإلسالميو الحضاري المتهم العربيةو المستقبل من خالل البعد التاريخي

  
 أهمية التاريخ في بناء شخصية الشباب:  .ب

ي سجل ماضي األمة) ومحاولة أالماضي (إلى  التاريخ بأبسط معانيه هو النظر
 أصالةومما يدل علي ، اإلنسانوهي نزعة أصيلة في ، استذكاره واستعادة أحداثه

، نها قد عمت شعوب األرض علي اختالف أجناسها وأوضاعهاأهذه الظاهرة و
ن الجماعات لماضيهم تتغلغل في نفوسهم إلحياء هذا الماضي كوّ و األفرادفوعي 

 الحاضرو اهتماما من ابرز اهتماماتهم وتساؤالتهم عن العالقة بين الماضي
  العلمية.و التي تبرز في مختلف الميادين الفكرية المستقبلو

  
 االقتصاديةو إن التغير المتسارع في جميع مناحي الحياة المعاصرة السياسية

الشباب علي وجه الخصوص يعيشون و الفكرية جعل الناس عموماو االجتماعيةو
 ويتابعون التطورات، فيربطون هذا بذاك، علي الحد الواصل بين ما كان وما سيكون

  ملتمسين منشأها واتجاهها ونتائجها.، التبدالت المحيطة بهمو
  

وإحياء ، جذورهاإلى  دةالعوإلى  إن هذا السعي لالستكشاف والتحقق يدعوها
وتثبيت كيانها وتوظيف ذلك في خدمة مصالحها في الحاضر ورسم ، أصولها

الشعوب على ماضيها عامال  إقبالتوجهات مستقبلها. لذلك فال غرابة في أن يكون 
فالوعي التاريخ يجعل الشباب يصدر أحكامه على ، عاما في انتشار الوعي التاريخي

ارب الماضي وأنهم يستطيعون فعل كل ما أرادوا قضايا الحاضر من خالل تج
فيهم الشباب بما  نبإرادة واعية. وهذا يتطلب ضرورة تزويد الناشئة والرأي العام بم

دراك أوسع وأوعي لمجري التاريخ اإلنساني إيفصح عن وحدة الحياة اإلنسانية و
  بما في ذلك تاريخ مجتمعهم وأهم مراحله وأحداثه. هبكامل
  
 أوضاع وإسهامات الشباب خالل المراحل التاريخية في ليبيا: التعرف على  .ج

فإن هذا الموقع جعلها ، نظرا لكون ليبيا تتمتع بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم
تتمتع بعمق تاريخي يمتد لآلالف السنين شهدت البالد من خالله حضارات الشعوب 

راكز تجارية علي ساحلها الذين قدموا وأسسوا مدنا وم نالفينيقييالتي مرت بها من 
الذين قدموا واستقروا في الجزء الشرقي من البالد وأسسوا  اإلغريقإلى  الغربي

ثم سيطرة ، العديد من المدن التاريخية التي ال يزال البعض منها يشهد علي ذلك
 وفيما بعد الفتح العربي اإلسالمي الذي جاء مبشرا بالدعوة، البيزنطيينو الرومان

الحكم العثماني في القرن إلى  ،ومحررا البالد من الوجود البيزنطي اإلسالمإلى 
) فالحرب العالمية الثانية  م1943م ـ 1911االستعمار اإليطالي (و السادس عشر

) وحتى م1951م ـ1943الفرنسية (و دارتين البريطانيةاإلو )م1945م ـ 1939(
االتصال بشعوب أفريقيا و مرورا بالحضارات الليبية القديمة م1951االستقالل 

  وآسيا.
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 اثارآوتركت بصمات و، كل هذه العناصر ساهمت بخلق تمازج حضاري رائع
هامة تمثلت في كثير من المدن التاريخية التي تزخر بها البالد ويمكن توظيفها 
لتثقيف وتوعية الشباب لبناء الهوية أوال وتوظيفها كمورد اقتصادي لخلق فرص 

تحققه من مشاريع سياحية وثقافية  أنالميادين مما يمكن  عمل للشباب في مختلف
  .واجتماعية وخدمية

  
  :لالستراتيجية: البرامج المنفذة ارابعً 

 إعادة النظر في تطوير البرامج التعليمية. .1
إعطاء مكانة هامة للعلوم اإلنسانية وخاصة بالجامعات والمعاهد العليا  .2

الشاب ثقافيا وفكريا  إعدادبجميع التخصصات دون استثناء وذلك بقصد 
وتفادي المشكالت الناتجة عن الهوة بين تقدم التقنية وتخلف القاعدة 

 االجتماعية المناظرة لها.
 تطوير طرق التدريس باالبتعاد عن األسلوب التلقيني. .3
وظيفة المدرس ال حيث إن  ،جيدا مهنيا وتربويا إعداداالمدرس  إعداد .4

وموجه  األولىبالدرجة  وإنما هو مربٍ  تتوقف على تلقين المعلومات فقط
 فاق جديدة من العلم والمعرفة والثقافة.آلطالبه نحو 

 تشجيع الشباب للمساهمة في بناء الوطن من خالل وعيهم بتاريخ وطنهم .5
مشروعات اجتماعية واقتصادية إلى  وإمكانياته المختلفة وترجمة ذلك

إلى  ي ترجمة التراثأ ،تشكل فرصا للعمل واالستثمار أنوثقافية يمكن 
مشروعات اقتصادية تسهم في تأكيد الهوية واغتناء وإثراء االقتصاد 

 الوطني الماضي.
  

  :: البعد السياسياثانيً 
  :مقدمة

السياسية في  ىتعد فئة الشباب القوة الفاعلة والمؤثرة في تغير كثير من الرؤ
وال شك أن  ،العديد من بلدان العالم بالرغم من االختالف الجذري بين الثقافات

الذي  األمر ،وسائل االتصال واإلعالم والتقنيات الحديثة قد سهلت عملية التواصل
الحراك الشبابي  أنتقارب فكري بين الشباب. حيث يري البعض  إحداثساعد على 

اجا للتواصل االجتماعي من خالل شبكة المعلومات في السنوات األخيرة جاء نت
الدولية وتقنية االتصاالت وذلك في مواجهة سياسات األنظمة االستبدادية في التعامل 

والتي من شأنها توفير أبسط سبل العيش ، مع الكثير من القضايا المهمة والحساسة
المجتمع بشكل الكريم بما يحقق االستقرار االقتصادي واالجتماعي على مستوي 

  عام.
  

الشباب يتضمن مبدأ المشاركة  إدماجإن البعد السياسي لمالمح استراتيجية 
الذي بات معلًما رئيسيا من معالم نظم الحكم المدنية. وهو مبدأ ، السياسية للشباب

حيث يمكننا أن تميز في ضوئه ، ديمقراطي من أهم المبادئ للدولة الوطنية الحديثة
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واألنظمة االستبدادية ، وطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنةما بين األنظمة ال
  الشمولية التي تقوم على احتكار السلطة.

  
إن إيمان الدول علي مختلف مستوياتها بدور الشباب وعدم تهميشهم من شأنه أن 
ينعكس إيجابيا على تهيئة الظروف الندماج الشباب في أنشطة المجتمع المختلفة 

ركتهم في األدوار السياسية وكذلك مناقشة القضايا ذات األهمية على وباألخص مشا
الساحتين المحلية والدولية. فالمشاركة من جانب الشباب تعد المدخل الحقيقي لتعبئة 
طاقات األجيال الصاعدة وتجديد الدماء في شرايين النظام السياسي واالجتماعي 

  والمساهمة في حركة التنمية المستدامة.
  
  المشاركة السياسية:معني  .1

إن موضوع المشاركة السياسية للشباب في ليبيا أصبح موضوع الساعة الرتباطه 
المشاركة عنصر هام من حيث إن  والحداثة ثانيا. أوالً بموضوع البناء الديمقراطي 

عناصر البناء السياسي السليم تسهم من خالل مساهمتها في دعم العالقة اإليجابية 
 إسهامكما أن المشاركة السياسية تعني في أبسط تعريفاتها ، والمجتمعبين الفرد 

األحزاب إلى  المواطن في ممارسة حقوقه المدنية والسياسية ابتداء من االنضمام
الترشح للمناصب إلى  االتحادات المهنية والثقافيةإلى  السياسية. وكذلك االنضمام

البرلمانية والرئاسية والمجالس المحلية العامة والي المشاركة في الحمالت االنتخابية 
  والمشاركة بالرأي والكلمة في ما يجري بالشأن العام للوطن.

  
إن ممارسة المشاركة السياسية ال تبدأ من فراغ، وإنما تبدأ من تراكمات التنشئة 

مرحلة إلى  السياسية للمواطن ابتداء من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب ثم
ي من منطلق أن التنشئة السياسية عملية مستمرة وال تتوقف عند النضج السياس
لذلك فإن توسيع  ،جيلإلى  افة السياسة من جيللثقحيث تستهدف نقل ا، مرحلة معينة

المشاركة السياسية للشباب أصبح مطلبا من مطالب البناء السياسي السليم ولكل 
االهتمام بالمشاركة السياسة  القوي السياسية في المجتمع وذلك للحد من السلبية وعدم

وهناك مراحل للمشاركة وهي: االهتمام السياسي ويتمثل في متابعة القضايا ، الفاعلة
معرفة الالعامة واإلحداث السياسية. ثم مرحلة المعرفة السياسية والمقصود بها 

بالشخصيات ذات الدور السياسي في المجتمع ومعرفة القضايا السياسية الداخلية 
ية القائمة وعالقة الوطن بها ثم مرحلة التصويت واالنتماء السياسي ونعني بها والدول

 األهليةوالعمليات االنتخابية والمنظمات والجمعيات  األحزاباالشتراك في 
  التطوعية.

  
  متطلبات المشاركة السياسية الفاعلة:

 تساعدالتي نه البد من توفر مجموعة من العوامل إلتحقيق مشاركة سياسية فاعلة ف
  من أهمها ما يلي: فاعليتها والتيعلى بقائها واستمرارها وتضمن 

ضرورة توفر االحتياجات األساسية للشباب مثل الغذاء والكساء والمسكن   .1
المالئم والصحة والتعليم وتوفر فرص العمل. وضمان حرية التفكير 
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دي  النفسي والما اإلشباعوالتعبير وغيرها من االحتياجات التي تحقق لهم 
 وتتيح لهم قدرا من االستعداد للمشاركة في الحياة العامة.

زيادة وعي الشباب باألبعاد والظروف السياسة واالقتصادية واالجتماعية  .2
 التي يمر بها المجتمع وهذا من شانه أن بعمق شعوره بجدوى المشاركة.

تعزيز الشعور باالنتماء للوطن وهذا من شأنه أن يولد اإلحساس لدي    .3
 باب بأن مشاركتهم في الحياة السياسة تمثل واجبا تفرضه المواطنة. الش

إيمان القيادة السياسية في البلد واقتناعها بأهمية مشاركة الشباب في صنع  .4
وتنفيذ السياسات العامة وإتاحة الفرصة لدعم هذه المشاركة من خالل 

باب وإتاحة المجال أمام الش، ضمان الحرية السياسية والحرية الفكرية
 مالهم وطموحاتهم وبيان آرائهم في قضايا المجتمع ومشكالته.آللتعبير عن 

 ضرورة إيجاد تشريع يحمي ويضمن المشاركة السياسية. .5
ومؤسسات المجتمع المدني ، تقوية دور مؤسسات التنشئة االجتماعية .6

ووسائل االتصال وغيرها وتشجيعها على غرس قيم المشاركة لدي 
ستوي التعليم يجعل الفرد المتعلم أكثر إيمانا وأشد وأن ارتفاع م، الشباب

وعيا بأهمية المشاركة السياسة بما في ذلك المنظمات التطوعية ورفع 
مستوي فاعليتها حتى تغطي أكبر مساحة ممكنة من البلد وأن يكون لها 

 دور فاعل في الحياة العامة.
 

 م ـ1951الفترة من (: واقع المشاركة السياسية في ليبيا خالل الوضع القائم .2
  م).2011

وهي تختلف من ، إن مشاركة الشباب في ليبيا في العقود األخيرة كانت متواضعة
والظروف السياسية  األوضاعحد كبير على إلى  وتعتمد، أخريإلى  مرحلة

واالقتصادية واالجتماعية القائمة في كل مرحلة. ففي فترة ما قبل االستقالل 
استطاع الليبيون بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص أن  م)1951 م ـ1943(

فقد استطاع العديد منهم الهجرة لخارج الوطن طلبا للعلم ، يثبتوا وجودهم السياسي
والمعرفة في البلدان الشقيقة والصديقة ومن ثم كانت هناك نخبة متنورة استطاعت 

ت واألحزاب السياسية ان تقود المشاركة السياسية من حيث تشكيل النوادي والجمعيا
  ، التي كانت في معظمها تطالب باستقالل البالد ،وعقب الحرب العالمية الثانية

تألفت عدة حركات وهيئات سياسية منها الحزب الوطني الذي تأسس في عام 
ثم حزب االتحاد  ،م1946تاله حزب الجبهة الوطنية المتحدة في عام ، م1944

كما ظهرت أيضا في المنطقة الشرقية  ،ألحزابالطرابلسي وغيره من اـ المصري 
م والتي كان للشباب زمام المبادرة 1943من البالد جمعية عمر المختار في عام 

وحزب االستقالل وكذلك  ،م1948فيها. ثم الجبهة البرقاوية والمؤتمر الوطني العام 
ونادي ، نادي النهضة، تأسيس بعض النوادي الرياضية والثقافية مثل نادي العمال

أنشطة إلى  وسرعان ما تحولت ،الشباب واهتمت في البداية بالرياضة والثقافة
سياسية أفصحت في حينها عن حراك سياسي واجتماعي والذي كان للشباب دور 
رئيسي في التشكالت السياسية التي وإن اختلفت في بعض األحيان إال أنها أجمعت 

  تكون دولة مستقلة ذات سيادة. وأن، فيما بعد على االلتفاف حول وحدة ليبيا
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  :م)1969م ـ 1951خالل الفترة من (  .أ
م واتجه الليبيون 1951نالت ليبيا استقاللها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 

بعد ان تخلصت البالد من االستعمار اإليطالي واإلدارات ، لبناء دولة جديدة
بعد الحصول على االستقالل ف، اإلنجليزية والفرنسية عقب الحرب العالمية الثانية

في كافة الميادين ومنها المجال  إمكانياتهمتسلم أبناء البالد شؤونها وسخروا جميع 
  السياسي للتغلب على رواسب الماضي من اإلهمال وسوء اإلدارة.

  
وقلة  األميةوبالرغم من الظروف التي مرت بها البالد في تلك الفترة وانتشار 

نه كانت هناك محاوالت اندماج الشاب في فإالتعليم بين قطاع كبير من المواطنين. 
العمل السياسي خاصة بعد تشكيل عدد من النقابات وخاصة النقابات العمالية وكذلك 

مجلس الالتشريعي أو في في المجلس في المشاركة في االنتخابات سواء  إدماجهم
السياسية بالرغم من أن هذه األحزاب قد أوقف  األحزابإلى  النيابي واالنتساب
  العمل بها فيما بعد.

  
إن الحراك السياسي للشباب في هذه الفترة الذي بدأت مالمحه في التشكيل حتى 
قبل االستقالل وتدعم بعد حصول ليبيا على استقاللها. من خالل بروز الشباب في 

الموجودة على  األجنبيةاعد عدة مواقف اتجاه الشأن الوطني وخاصة فيما يخص القو
أرض الوطن ومن قضايا الكفاح التحرري لبعض الدول العربية مثل الجزائر 

  وفلسطين  حيث كانت لهم مواقف وطنية وقومية مشرفة.
  
  :م)2011 ـ م1969خالل الفترة (  .ب

حدث  أنإلى  استمرت المشاركة السياسية في عهد المملكة في النمو والتطور
الذي قاده مجموعة من الضباط صغار السن والرتب  م،1969.09.01 انقالب

إلى  ثم تحول، حيث ألغي النظام الملكي واستبدل بالنظام الجمهوري، العسكرية
حيث ألغي الدستور وُحكمت البالد بما يسمي (الشرعية  ،(الجماهيرية) فيما بعد

قبضة أمنية واستمر ذلك ألكثر من اثنين وأربعين عاما شهدت فيها البالد  ،الثورية)
خانقة حيث تعطلت في هذه الفترة المشاركة السياسية للشباب على النمط الديمقراطي 
المعروف واستبدل بما عرف بالمشاركة الشعبية والذي حَرم بموجب هذا النموذج 

تشكيل األحزاب وفق مقولة ما كان يعرف (من تحزب خان)،  من السياسي الجديد
ولجأت السلطة لملء الفراغ السياسي بتشكيل نقابات وروابط وجمعيات ومؤتمرات 

لكن ، ة تتيح للشباب المشاركةيشعبية على مقاسها باعتبارها مشاريع مشاركة سياس
ؤثر فهي مجرد الواقع كانت هذه المشاركة شكلية فقط. لم يكن لها وجود سياسي م

وأصبح ، عاب الشباب بقصد الحصول على الوالءيمحاولة من النظام السياسي ال ست
ها من الشباب مجرد أدوات أمنية تنفذ ما تريده السلطات العليا من يمعظم منتسب

كما عمل النظام على ، ولم تكن في الواقع تعبر عن تحقيق أهداف منتسبيها، مهام
جهودا كبيرة الستقطابهم في (اللجان الثورية) وتقديم  تشجيع قطاع من الشباب وبذل

إغراءات مادية ومعنوية والتركيز بخاصة على شريحة الشباب في المرحلة الثانوية. 
وبالتالي ، أربك البيئة االجتماعية األمرهذا ، بالتالي جعل شريحة من الشباب مواليةو
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ذات أغلبية ترفض ممارسات وفئة ، أوجد فئتين من الشباب فئة قليلة العدد موالية
الذي خلق نوعا من التناقض بين فئات المجتمع وهكذا  األمر، النظام ولو بصمت

  والتهميش السياسي قد شهدته هذه الفترة. اإلقصاءنجد أن حالة من 
  

ولذلك حرص النظام ، القد كان التهميش في المشاركة السياسية للشباب ممنهج
ضيع بعيدة عن الحياة السياسية شغلتهم عن الشباب في مواقع وموا إشغالعلى 

عات السياسية اكما أن دخول البالد في دوامة من الصر، المشاركة السياسية الحقيقية
مع دول الجوار والبلدان الغربية وما نتج عنها من مشاكل اقتصادية ومواجهات 
 مسلحة والحصار االقتصادي والجوي الذي فرض على البالد بعد حادثة (لوكريي)

قد أشغل الشباب في البحث عن مصادر العيش بدل التفكير في المشاركة السياسية 
  الفاعلة والتي لم تكن الفرص أيضا متاحة لهم بصورة جدية.

  
  فبراير: 17المشاركة السياسية للشباب بعد قيام ثورة   .ج

 17حداث نهضة وحراك سياسي فاعل بعد قيام ثورة إلكي يكون للشباب دور في 
فبراير فإنه يجب تفعيل المشاركة السياسية لفئة الشباب لجذبهم وإدماجهم في الحياة 

فالمشاركة عنصر حيوي من العناصر التي تقوم عليها التنمية السياسية في ، العامة
وهي بذلك تجلب ، كوين المواطن المنتمي لوطنه الواعي بقضاياهلتالمجتمع وذلك 

االستجابة لمطالب إلى  حيث إنها تدفع المسئولين، األفرادمنفعة لعدد كبير من 
  المواطنين من خالل ما عليهم من استحقاقات اتجاه الوطن والمواطن.

  
  ولتحقيق ذلك البد من وجود آليات لمشاركة الشباب السياسية تتمثل فيما يلي:

واعتبار ، زيادة تمثيل الشباب في المؤسسات العامة في المرحلة القادمة -
فا رئيسا في استراتيجيات وسياسات الدولة بغرض تحقيق مشاركتهم هد

 اإلصالح.
حيث تعد هذه ، توظيف التقنيات وسبل التواصل الحديثة كأدوات سياسية -

الوسائل أحد المصادر المهمة لدي الشباب للحصول على المعلومات 
 17السياسية. وقد تبين دور االنترنت في ثورات الربيع العربي ومنها ثورة 

حيث أتاحت للشباب فرصة التعبير عن وجهات نظرهم والحوار ، فبراير
 مع بعضهم البعض حول مختلف القضايا بدرجة أكبر من الحرية.

تعزيز دور الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى في غرس قيم  -
المشاركة السياسية في نفوس الشباب من خالل المقررات الدراسية 

 إعدادوذلك بقصد ، العقائدي اإلعدادوالمخيمات الشبابية البعيدة عن 
القيادات الشبابية بما يسهم في تنمية معارف الطالب فيما يتعلق بالدستور 

وحقوق المواطن وواجباته ودمجهم في إطار ، وهيكلة النظام السياسي
 النظام السياسي.

واالنخراط في مؤسسات ، تشجيع مشاركة الشباب في إدارة الهيئات الشبابية -
لمدني والجمعيات الخيرية داخليا وخارجيا حتى يؤدي االحتكاك المجتمع ا
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صقل مواهبهم وتوسيع معارفهم بالقضايا السياسية المحلية والدولية ذات إلى 
 العالقة.

ضرورة تنظيم ندوات ومحاضرات تثقفيه سياسية داخل المدارس  -
والجامعات بهدف زيادة وتعزيز نسبة مشاركة الطالب في االنتخابات سواء 

حيث إن  في المجالس المحلية أو الوطنية والترشيح لالتحادات الطالبية
وتزيد ، صور المشاركة للشباب ال تتم بدرجة واحدة وإنما بدرجات متباينة

 نسبة المشاركة في الحياة السياسية من قبل الفئات األكثر تعليما.
ضرورة توفر برامج تدريبية لمن في مواقع المسؤولية من الشباب سواء في  -

الحكومة أو في المؤسسات غير الحكومية لتدريبهم على مهارات الحوار 
 .اآلخروالعمل الجماعي واحترام الرأي 

وجود القدوة في كل موقع من مواقع العمل من شأنها أن تكون مشجعة  -
فيها من إيمان وقناعة بإمكانيات  لما يفترض، قلةرللشباب وليست مع

 الشباب ودوره في عملية التنمية.
الكفاءة العلمية للشباب في البيئة الجامعية حيث نلمس إلى  النظر بجدية -

وغني عن البيان مدي التداخل ، بشكل ملحوظ ضعف التحصيل العلمي
 األمروهذا ، العضوي بين المشاركة السياسية والكفاءة في التحصيل العلمي

 نظرة جادة من الدولة وتحديد آليات لذلك تناقش فيما بعد.إلى  يحتاج
  

وختاما فإن المشاركة السياسية للشباب تعد ذات أهمية بالغة تنعكس على 
بالكرامة  هفعلي مستوي الفرد تُنمي المشاركة فيه شعور، السياسات عامة للدول

واجباته إلى  من المسئول والمواطن وتُنبه كال، واالعتزاز بدوره في الحياة السياسية
ومسؤولياته وتنهض بمستوي الوعي السياسي للمواطنين. كما أنها تساهم في حل 

الذي  األمر ،مشاكل الشباب وتلبية احتياجاتهم واستيعابهم في المنظومة االجتماعية
وبالتالي ترتقي ، ينعكس إيجابيا على المشاركة الفاعلة في كل ما يجري في البالد

لممارسة الديمقراطية وتختفي السلبية والالمباالة التي اتسم بها الشباب في هذه ا
البالد في العقود الماضية. وهذا يتطلب ضبط الخطاب اإلعالمي والتربوي والمنهج 
الدراسي في مخاطبة الشباب وتوعيتهم.طبقا لمنهجية علمية وتربوية  تهدف 

  اة في المجتمع.حيعدادهم للإل
  

  رحلية:األهداف الم
انطالقا من الوعي بأهمية الشباب في بناء المستقبل السياسي تأتي أهمية الدراسة 
للبحث في المشكالت والتحديات التي تواجه الشباب والدفع باتجاه االستفادة من 
طاقاتهم وإشراكهم في الخدمة العامة التي تحفز روح المواطنة وإكسابهم مهارات 

دور فعال في خدمة المجتمع وذلك من خالل تحقيق قيادية تمكنهم من الحصول علي 
  األهداف التالية:

 المفاهيم الجديدة عن التطورات التي تعيشها البالد. إبراز .1
ة للشباب هدفا في المؤسسات العامة وسياسات ياعتبار المشاركة السياس .2

 الدولية.
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التركيز علي دور الشباب في صنع السياسات العامة واتخاذ القرار  .3
 في ليبيا. السياسي

تكوين االتجاهات الفكرية والسياسية وإرساء الممارسة الديمقراطية والقيم  .4
المنشودة في المجتمع الليبي وتنميتها في نفوس التالميذ بما يتناسب 

 ومستواهم التعليمي.
تعميق الفهم بقيم المشاركة السياسية بالنسبة للشباب الذين هم في مواقع  .5

 المسؤولية.
  

  :االقتصادي : البعداثالثً 
  مقدمة:
ستراتيجية إدماج الشباب في مختلف ميادين الحياة شرطا أساسيا لتحسين اتمثل 

وهذا يقتضي باألساس ، نوعية حياة الشباب واالرتقاء بفرص العيش الالئق لهم
توفير الشروط المؤسسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي من 

المحفز لتحقيق االندماج الفاعل واإليجابي للشباب في شتى شأنها توفير المناخ 
االقتصادية التي تتطلب  ةوال سيما عبر المشارك، مجاالت الفعل والتأثير واالستفادة

ة يبالضرورة توفير فرص عمل منتج وهذا يتطلب بدورة إعداد وتنفيذ برامج تأهيل
يمة العمل وتكافئ وتدريبية وتطبيق نظم إدارية وسياسات تحفيزية تعلي من ق

عليه.شريطة أن يكون العمل قائما على قاعدة المنافسة والكفاءة باعتباره األساس 
وال سيما عبر المشاركة االقتصادية التي تستلزم توفير ، إلدماج الشباب في التنمية

تباع سياسات تنموية تربط احتياجات المجتمع وسوق االعمل والحد من البطالة عبر 
العملية التعليمية والتدريبية بما يؤهل الشباب بأعلى مستويات  العمل بمخرجات

الكفاءة المهنية والفنية ومن ثم توسيع خياراتهم في خلق فرص العمل المالئمة التي 
  تضمن حياة كريمة لهم وألسرهم.

  
ركائز المواطنة الفاعلة والمسئولة  إحدىإن مشاركة الشباب االقتصادية تعتبر 

من توفير شروط  ابتداءوتضعهم كقوة فاعلة إلحداث التغيير التنموي المرغوب فيه 
ثقة الشباب بأنفسهم وثقة اآلخرين بهم مرورا بإعدادهم وتوسيع خياراتهم لتحقيق 

كية أعلى درجات المسئولية اتجاه مجتمعاتهم،وتطوير قدراتهم المهنية والفنية والسلو
والثقافية على الفعل والتأثير اإليجابي في مسارات التنمية بما يحقق أهداف الشباب 

  على المستوى الشخصي والمجتمعي.
  

يرة طابعها السرعة المتناهية زادت تلقد تغيرت معطيات الواقع االجتماعي في و
من حدتها والحاحيتها وقوة تأثيرها معطيات ومستجدات عصر العولمة والمعرفة 
الرقمية األمر الذي جعل المسألة الشبابية في مواجهة تحديات غير مسبوقة ولم تعد 

عال الفعاليات التقليدية والحلول التسكينية والتنمية المادية بقادرة على التعاطي الف
والمجدي مع هذه المعطيات والمستجدات حتى صارت كفاءة استجابتها متقادمة 
تقريباً  حيث أخذت مؤشرات التغريب واالستبعاد والتهميش االجتماعي طريقها نحو 

الشباب في نسقية التنمية البشرية  إدماجالزيادة التراكمية المذهلة  مما جعل مشكلة 
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طر بالتحليل العلمي المرجعي الذي يحدد اإلمكانيات وبناء القدرات مطلبا رئيسياً يتأ
  الشباب كإمكانية) والصعوبات والفرص والتحديات.إلى  (النظر

  
ولهذا أصبح من الضروري إعداد استراتيجية وطنية لتمكين الشباب ودمجهم 
بشكل فاعل في النشاط االقتصادي باالعتماد على العمل العلمي الجاد الذي يتصف 

الدقة والصرامة المنهجية   يلشمولية والمواكبة لمستجدات العصر وتوخبالشفافية وا
ً لمرجعيات مهمة لالهتمام ببناء قدرات الشباب ومشاركتهم  ويكون أساسا داعما

  الفاعلة في تحقيق التنمية واستدامتها. 
  

  :الوضع القائم :أوالً 
التعامل السلبي مع الشباب  أوضاعتواجه الشباب جملة من التحديات التي كرستها 

فترة المواجهات المسلحة في سبيل تحرير ليبيا  أفرزتهوما ، طيلة العقود الماضية
  ومن بين أبرز هذه التحديات ما يلي:، من نظام االستبداد والدكتاتورية

: وتتضمن مشاكل تتعلق بالمناهج التعليمية من تربوية ـتحديات تعليمية  .1
وعدم مواكبتها للتطور العلمي وعدم  حيث كثرتها وضعف محتواها

متها الحتياجات سوق العمل من المهارات. فثمة مشاكل خاصة ءموا
بالتعليم المهني واألنشطة الالمنهجية وضعف التجهيزات والبنية التحتية 

وضعف وأساليب إعداد المعلم واستمرار أساليب التعليم التلقيني ، للتعليم
  والجامعات والغش في االمتحانات.وتفشي ظاهرة العنف في المدارس 

وكان من نتيجة ذلك انتشار المظاهر السلبية في نوعية وجودة التعليم   
ن عن عمل من فئة الشباب وعدم القدرة يوالتدريب وارتفاع عدد الباحث

الحرة وعدم التكيف مع التقدم العلمي والتكنولوجي  األعمالعلى مباشرة 
وهذه جميعها تحديات في سبيل هدف ، الحاصل على المستوى العالمي

  الشباب في التنمية. إدماج
: وترتبط  بالواقع السياسي الذي تعيشه البالد اليوم من تحديات سياسية .2

ف هيبة الدولة المتمثلة في غياب المؤسسات الرسمية وأجهزتها عض
األمنية وعدم السيطرة على انتشار السالح وتواجد التيارات السياسية 

مزيد من التعقيدات والتحديات أمام فئة إلى  وكل ذلك يؤدي، المتصارعة
وهم مادة االستقطاب وأدواته. كما ، فهم وقود االقتتال وضحاياه، الشباب

إن عجز النظام عن القيام بوظائفه االقتصادية واالجتماعية وتلبية تطلعات 
فقدان األمل إلى  الفئات والشرائح االجتماعية المختلفة يدفع الشباب

نظام بقوم على الهيمنة والتراتبية الهرمية إلى  وأخيرا يؤدي ،لضياعوا
وتكريس منظومة قيمية تقليدية ال يشجع الشباب على المشاركة في اتخاذ 

  القرارات التي تتعلق بحياتهم وتطلعاتهم وتستجيب لحاجياتهم الحقيقية.
قتصاد : مع غياب األساس االقتصادي اإلنتاجي لهيكلة االتحديات اقتصادية .3

الوطني،واالعتماد شبه الكلي على عائدات تصدير النفط الخام واستنزافه 
سيؤدي  في ضوء الواقع المعاش ، في أنشطة خدمية ومظاهر استهالكية

والشباب هم أبرز ضحاياها. وطبقاً ، تفاقم مشاكل البطالة والفقرإلى  حاليا
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ليبي في السنوات للعديد من السيناريوهات من المتوقع أن يشهد االقتصاد ال
القليلة القادمة المزيد من التقهقر والتراجع في األداء بسبب االستنزاف 
االقتصادي الداخلي والخارجي وبسبب توقف النشاط في المشروعات 

ها لألصول التي ؤالقائمة والبدء في أعمال األعمار والصيانة الواجب إجرا
لدولة وتفاقم تضررت خالل المواجهات المسلحة  وكذلك بسبب ضعف ا

  األوضاع األمنية الداخلية. 
أنها إلى  تعتبر الثقافة من مقومات الشخصية للفرد إضافة تحديات ثقافية: .4

كما أن ، إطار مرجعي  لتفسير الماضي وإيجاد معنى مقبول للحاضر
، وتطلعاته أهدافهالثقافة تشكل خارطة طريق لبناء رؤية المستقبل وتحديد 

مرجعية ثقافية ورؤية ثقافية تقوم إلى  الحاجة والشباب الليبي في أمس
فالشباب الليبي في حيرة وال يجد من ينير له ، باألدوار والوظائف السابقة

ويحقق من خالله تطلعاته   من يجد فيه ذاته،آبر إلى  الطريق ويقوده
رؤية ثقافية تكون مرجعية لهذا إلى  وطموحاته. ولذلك هناك حاجة ماسة

وفي ذات الوقت ، من السكان الليبيين %60 ونح الشباب الذي يشكل
تحصنه وتحميه هذه الرؤية الثقافية من الصراعات األيديولوجية المختلفة 

بكامله وتبعده هذه  اإلسالميالتي تسود اليوم في العالم العربي والعالم 
إلى  وبدال من ذلك تحوله، الرؤية الثقافية من االنزالق في التطرف والعنف

بناء المستقبل بعقلية تجمع إلى  بكل تراثه وأصالته ومتطلعا شباب مؤمن
ما يمكن عمله إلى  والحداثة ،واالنفتاح على ما فيه والتطلع األصالةبين 

  للنهوض بمجتمعهم وتقدمه االقتصادي واالجتماعي. 
: وأبرزها إقصاء الشباب عن مواقع صنع تحديات مؤسسية وتشريعية .5

ومستوياتها القيادية. وهناك ثمة ثغرات القرارات في مختلف المؤسسات 
في التشريعات الناظمة لحقوق الشباب وواجباتهم انعدام المؤسسات 

 ً ً وثقافيا ً واقتصاديا ً على تمثيل الشباب اجتماعيا  ،الوسيطة القادرة حقا
ومحاولة المؤسسات القائمة احتواء الشباب وااللتفاف على مصالحهم 

راتهم ومواهبهم دون أن تنهض حقاً وقضاياهم الحقيقية واستغالل قد
  .ةبقدراتهم وتفتح أمامهم فرص االندماج والتطور والمشاركة الحق

  برز هذه التحديات هي:أ: ومن تحديات توظيفية وتشغيلية .6
من مجموع عرض العمل من الليبيين  %54.1يشكل الشباب نسبة  .1

وتشير هذه ، من المجموع الكلي للمشتغلين الليبيين %52.1ونسبة 
هيمنة فئة الشباب على مكونات القدرات البشرية الوطنية إلى  النسب

ال أن هذه المكانة العددية للشباب ال تجد إ، من حيث العرض والتشغيل
في واقع التشغيل للعنصر البشري من حيث  اإيجابي الها أهمية أو دور

كفاءة التوزيع حسب األنشطة أو أقسام المهن أو الحالة االقتصادية أو 
في مستوى التوظيف للموارد  اكبير اب القطاعات مما يعكس ضعفحس

  وذلك كما توضحها المؤشرات التالية:  ، البشرية المحلية
سنة  34من مجموع الشباب من فئة األعمار ( %84أكثر من   .أ

فأقل) يشتغلون في ثالثة أنشطة اقتصادية من مجموع عشرة 



 www.npc.gov.ly                                      27                  التخطيط الوطنيمجلس                 
 

لخدمات العامة وهذه األنشطة هي: ا ،أنشطة في االقتصاد الوطني
نشاط الزراعة وتربية  %67.9والخدمات االجتماعية بنسبة 

ونشاط التجارة بنسبة  %8.6الحيوانات وصيد األسماك بنسبة 
توزيع التشغيل على األنشطة  وءسإلى  وهذا يشير، 8.2%

حيث توجد أنشطة اقتصادية هامة ال تستأثر بنسبة ، االقتصادية
  قطاع الصناعة.تذكر من تشغيل الشباب وخاصة 

فإن البيانات ، وفيما يخص التوزيع حسب أقسام المهن الرئيسية  .ب
إذ نجد أن ، المتاحة توضح وجود خلل كبير في هذا التوزيع

من مجموع الشباب المشتغلين هم من العاملين في المهن  37.1%
ن حقيقة فإ، هذه النسبة تبدو إيجابية أنوبالرغم من ، العلمية

ن بمختلف المراحل التعليمية بما يالمدرس الوضع هو تضمين فئة
فيها التعليم األساسي ومدربو التدريب المهني هم من ضمن هذه 

وتصل نسبة المشتغلين في ، ارتفاع نسبتهمإلى  أدىالمهنة مما 
 إلى نان النسبتاوتشير هات، %23.1 إلى المهن اإلدارية والكتابية

من المشتغلين من فئة الشباب  يشتغلون في  %60أن أكثر من 
المهن الرئيسية البالغ عددها عشرة  أقساممهنتين فقط من مجموع 

 %10.3. وسجلت نسبة المشتغلين بالخدمات والبيع والشراء أقسام
 %8للمشتغلين بالمهن الفنية ومساعدي المهن العلمية و 8.5و

المشتغلين  نسب أنللمشتغلين بالمهن الزراعية. في حين نجد 
لكل  %4.0بالمهن المرتبطة باإلنتاج والحرف الفنية ال تتعدى 

  منهما.
فإن البيانات ، وبالنسبة للحالة االقتصادية للمشتغلين من الشباب  .ج

ن بأجر حيث ين هم من العامليالمتاحة توضح أن جل المشتغل
ن يفي حين تصل نسبة العامل %89تشكل نسبتهم أكثر من 

 وهذا يشير ،ألصحاب األعمال %1.2نسبة فقط و %9.2لحسابهم 
أن الشباب الليبي ليس لديه روح المبادرة أو انه ال توجد إلى 

  حوافز لذلك من قبل السياسات الوطنية للتشغيل.
من الشباب  %79فإن ، أما من حيث التوزيع حسب القطاع  .د

يشتغلون في الجهاز اإلداري للدولة أو مؤسسات القطاع العام وقد 
 اإلشرافانعدام إدارة االستخدام وكفاءتها في إلى  يعزى هذا

  والتسيير لقضايا التوظيف في القطاع الخاص.   
، ارتفاع معدالت البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا .2

فقد بلغت نسبة فئة الشباب من مجموع العاطلين عن عمل من قوة 
انخفضت  م2006وفي عام ، م1995عام  %96العمل الوطنية نحو 

ورغم ذلك فهي ال زالت تمثل نسبة عالية من  ،%88قليال لتسجل نسبة 
فئة الشباب هم أكثر الفئات العمرية تأثرا  أنمما يؤكد ، المجموع

بظاهرة البطالة بسبب كونهم  يشكلون النسبة األكبر من الوافدين الجدد 
، تصاداقعلى سوق العمل. وارتفاع ظاهرة البطالة بشكل عام في أي 
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ترجع أساسا لضعف األداء االقتصادي وعدم نضج السياسات التنموية 
إلى  وانخفاض كفاءة أدوات تنفيذها. كما يؤدي التفاوت بين الجنسين

  توزيع  غير متكافئ للوظائف النوعية بين الرجال والنساء.
توجد مشكالت إضافية تتعلق ، بشكل خاص، وبالنسبة للشباب .3

االقتصادي وإقامة المشاريع ونظم التعليم  بتشريعات ممارسة النشاط
والتدريب وضعف كفاءتها كلها تزيد من صعوبة التحدي الذي 

  يواجهونه.
إذ ، إن نقص فرص العمل أمام الشباب له تأثير سلبي متعدد الجوانب .4

 إنه يزيد من حجم الفقر في المجتمع ويجعل الفقراء أكثر فقرا ويؤدي
إلى  ا واألعلى مهارة وهذا يؤدي بدورههجرة األفراد األفضل تعليمإلى 

وغيرها من خدمات  ضياع ما انفق عليهم في التعليم والتدريب
اجتماعية خالل مرحلة اإلعداد والتأهيل وعدم االستفادة من خدماتهم 
بعد التخرج، وأخيرا فإن غياب نظام مؤسسي فعال يعنى أن هذه 

وتتولد عنها  المشكالت ستبقى دون حلول جذرية وبالتالي ستتفاقم
  مشاكل أخرى اقتصادية واجتماعية.

المتوسط السنوي لنسبة الشباب في  أن إلى التوقعات المستقبلية تشير .5
 %42نحو إلى  مجموع عرض العمل من القوة العاملة الوطنية يصل

  ).م2050 م ـ2010خالل الفترة ( 
م 2010ن الجدد لسوق العمل خالل الفترة (ييرتفع عدد الداخل أنيتوقع  .6

 ألف 182على  م2010لف شخص عام أ 146) من نحو م2050 ـ
، وهؤالء هم بطبيعة الحال اغلبهم من فئة الشبابم 2050شخص عام 

تحقيق  أنمما يعني ، %80إذ تقدر أن تصل نسبة الشباب فيهم بنحو 
لفئة الشباب يتطلب توفير فرص عمل جديد في  األمثلالتوظيف 

 وظيفة في بداية الفترة لتصل ألف 117االقتصاد الوطني تنمو من نحو 
  فرصة عمل بنهايتها للشباب فقط.  ألف 146نحو إلى 

  
وبالرغم من كل هذه المؤشرات السلبية والمحبطة لتفعيل دور الشباب في تحقيق 

نه هناك العديد من مكامن القوة واإليجابيات التي ستكون من فإأهداف التنمية، 
  :ية اإلدماج والتي من أبرزهاستراتيجاالروافد المهمة لنجاح 

في الفترة  %39إلى  والتي تصل، ارتفاع نسبة الشباب في مجموع السكان .1
 ـ م2045تصل هذه النسبة خالل الفترة ( أن) ويتوقع م2015 ـ م2010( 

نها الزالت فإالتنازلي لهذه النسبة  االتجاه. وبالرغم من %25إلى  )م2050
من منظور تعدد وتنوع احتياجات تشكل قيمة كبيرة في مجموع السكان 

  هذه المجموعة العمرية.
من مجموع عرض العمل من القوى العاملة  %54يمثل الشباب نسبة  .2

تنخفض قليال هذه  أن) ويتوقع م2015 ـ م2010الوطنية  خالل الفترة (
تصل خالل  أنحيث يتوقع ، النسبة إال أنها ال زالت تشكل أهمية كبيرة

ومعنى هذا أنه إن لم يتم  ،%31أكثر من إلى ) م2050 ـ م2045الفترة (
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تحقيق التوظيف الكامل لقوة العمل من فئة الشباب فإن ثلث قوة العمل 
  الوطنية ستكون غير مستغلة اقتصاديا.

من عرض العمل من فئة الشباب هم من المؤهلين تعليميا  %80أكثر من  .3
  في مستوى الشهادة الثانوية فما فوق.

  . %1.9سنة) نسبة  34 ـ 15األمية بين فئة الشباب (لم تتجاوز معدالت  .4
أن معدالت النشاط بين فئة الشباب سوف إلى ، تشير التوقعات المستقبلية .5

حيث يتوقع ، م2050إلى  م2015تشهد ارتفاعا متواصال طيلة الفترة من 
واإلناث من  %98.4 إلى لتصل %96.3ترتفع بالنسبة للذكور من  أن

بمعنى أنه سيكون هناك تدفقات متزايدة من ، %53.3إلى  لتصل 47.2%
  الداخلين الجدد لسوق العمل.

  
  الهدف العام لمحور الشباب والتنمية: ا:ثانيً 

يجابية لفئة الشباب في جميع مناحي الحياة تحقيق اإلدماج والمشاركة الفاعلة واإل
وإعداد الخطط والبرامج التنموية  ،العامة للمجتمع الليبي انطالقا من رسم السياسات

ومتابعة تنفيذها وتقييمها واإلشراف عليها خالل مراحل ، والمشاركة في تنفيذها
تحقيق أعلى مستوى ممكن من التوظيف االقتصادي إلى  التنفيذ والتشغيل وصوال

لفئة الشباب والقضاء نهائيا على مظاهر البطالة بجميع أنواعها بين قوة العمل 
  .الوطنية

  
  : األهداف الفرعية ا:ثالثً 

ستراتيجية المحور االقتصادي إلدماج الشباب في التنمية مجموعة من اتتبنى 
األهداف الفرعية التي تتطابق مع الرؤية المستقبلية لدولة ليبيا وذلك كأساس لتحديد 

، الخطط والبرامج التنفيذية واألجهزة المعنية بالتنفيذ وصوال لتحقيق الهدف العام
  هي: األهدافوهذه 

إعداد وتأهيل الكوادر المهنية والفنية من خريجي المؤسسات التعليمية  -
والتدريبية لكي يكونوا أكثر قدرة على خلق فرص العمل المنتج وليس 
البحث عنها في ظل اقتصاد السوق حيث المنافسة في سوق عمل مفتوح 

  اءةتعتمد مبدأ التوظيف االقتصادي القائم على القدرة والكف
إعداد وتنفيذ برامج إلعادة التأهيل والتدريب بما في ذلك التدريب التحويلي  -

دنيا إلى  للمسجلين كباحثين عن عمل وللثوار الذين يرغبون في الدخول
مشروعات ريادية وللخريجين الجدد  أصحاب أوكعاملين بمقابل  األعمال

لى مستوى وذلك من أجل تحقيق أع، من المؤسسات التعليمية والتدريبية
  ممكن من التوظيف للموارد البشرية المحلية.

 اإلدماجالخطوات لتحقيق  أهمحد أاإلصالح الشامل لسوق العمل باعتباره  -
الفاعل والمؤثر للشباب في جهود التنمية  ويتم ذلك من خالل إجراء تطوير 
 مؤسسي وإداري مؤسسات الدولة بما في ذلك إدارة سوق العمل بما يؤدي

ترشيدها وتعزيز كفاءتها وتطويرا لبنية التنظيمية بما يساهم في دعم إلى 
عملية إعادة هيكلة وتنويع االقتصاد الوطني وتوفير بنية محفزة للعمل 
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وإعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل  ، واالستثمار
  وتبسيط إجراءات ممارسة النشاط االقتصادي.

مين تعاون وتنسيق أكثر فاعلية بين كافة الجهات لتأ ةخلق آليات جديد -
المعنية بتنمية الشباب بما في ذلك األجهزة الحكومية والمجتمع المدني 

  والقطاع الخاص واألسرة والشباب أنفسهم.
  

أن شباب ليبيا كثيرا ما كانوا مستبعدين من المشاركة في  االستراتيجيةتدرك هذه 
ومن ثم فهي تعترف بالشباب ، في حياتهم اتخاذ القرارات واألنشطة المؤثرة

إلى  االستراتيجيةانطالقا من تصميم ، كأطراف وشركاء تنمويين مؤثرين وفاعلين
وتحسين فاعلية التدخالت في آن ، لضمان ملكية العملية اإلنمائية، تنفيذها وتقييمها

  واحد.
  

  :لالستراتيجيةالبرامج المحققة  ا:رابعً 
فالتحديات ، ال حكومة فحسب، بلورة سياسات دولةإلى  االستراتيجيةترمي هذه 

كما تؤكد  ،التي تواجه الشباب تتطلب إسهام وتعاون كافة شركاء التنمية
يستدعى  االستراتيجيةبأن التنفيذ الفعال لهذه ، الوطنية إلدماج الشباب االستراتيجية

ولذلك فهي  ،مرجوةالنتائج الإلى  نوعا جديدا من التفكير والممارسة العملية للوصول
تقترح صياغة خطة عمل وطنية لرسم الخطوط العريضة على المستوى المركزي 
والمحلي والقيام بما ينبغي عمله وتحديدا الجهات المكلفة بذلك وكيفية التنفيذ مع 

  تحديد البرنامج الزمني للتنفيذ.
  

وصوال  األهدافومن بين أهم ما يجب اتخاذه من برامج تنفيذية لتحقيق تلك 
  :للهدف اإلستراتيجي العام هي

برنامج إلعادة تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية من اجل إعداد وتأهيل  .1
عناصر ذات مهارات مهنية وفنية تتفق ومتطلبات دنيا العمل في عصر 

على أن يتضمن هذا البرنامج ، العولمة وتقنية المعلومات واالتصاالت
  هي:مجموعة من البرامج الفرعية 

  إعادة النظر في تطوير وتحسين المناهج التعليمية والتدريبية.  -
تطوير طرق التدريس والتدريب بما يضمن ابتعادها عن أساليب  -

  الحفظ والتلقين والتوجه نحو التفكير واالبتكار وحل المشكالت. 
تحسين طرق وأساليب إعداد المدرسين والمدربين وتطوير مهاراتهم  -

  نظام التجديد المستمر الحترافية المهنة. بشكل مستمر. واعتماد
تجهيز المؤسسات التعليمية والتدريبية  بالوسائل والمستلزمات  -

  التعليمية والتدريبية  بما يتفق وهدف اإلعداد والتأهيل.
برامج التدريب والتأهيل والثقافة المهنية للفئات الشبابية التي ستشملها  .2

والتي تتكون من  التنمية في لوطنية إلدماج الشبابا االستراتيجية
 المجموعات التالية:
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العاطلون عن العمل ممن هم مسجلون كباحثين عن عمل لدي مكاتب  -
 التشغيل. 

المؤسسات التعليمية والتدريبية من ال يستطيعون الحصول  وخريج -
 على فرصة عمل بسبب قصور التأهيل (تدريب تحويلي)

 تي الدفاع والداخلية.الثوار الذين ال يرغبون في االنضمام لوزار -
على تنفيذ  المسئولةومن خالل التنسيق والتعاون بين الهيئة اإلدارية  

عالقة يتم تنفيذ البرامج برامج إدماج الشباب في التنمية والوزارات ذات ال
  اآلتية:

العدد الكلي للباحثين عن عمل وتبويبهم حسب المناطق  حصر -
والمستوى التدريبي وتصنيفهم من حيث الجنس والمؤهل العلمي 

وفئات السن والحالة االجتماعية. (الجهة ذات العالقة وزارة العمل 
 والتدريب).

برامج تدريب تحويلي إلى  حصر الخريجين الجدد ممن يحتاجون -
وتبويبهم حسب المناطق وتصنيفهم من حيث العدد والجنس والمؤهل 

ة والتعليم التعليمي أو التدريبي (الجهات ذات العالقة وزارة التربي
 ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل والتدريب).

وزارتي الداخلية إلى  حصر الثوار الذين ال يرغبون في االنضمام -
والدفاع وتبويبهم حسب المناطق وتصنيفهم من حيث العدد والجنس 
والمؤهل التعليمي أو التدريبي والحالة االجتماعية وجهة العمل التي 

ن قد سبق له العمل (الجهة ذات العالقة هيأة كان يعمل بها إن كا
 المحاربين وسرايا الثوار والمجالس العسكرية بالمناطق). 

وفي حالة تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة أو عدم تغطيتها 
لكامل التراب الليبي يحق للجهات المعنية أن تقوم بزيارات ميدانية لبعض 

المجتمع المدني والمنظمات الشبابية المناطق والمجالس المحلية ومنظمات 
  بالمناطق إلمكانية االستفادة مما يتوفر لديها من بيانات بهذا الخصوص.

وعندما تستكمل كل البيانات والمعلومات المطلوب توفيرها عن تلك  -
الفئات الثالث من المجموعات الشبابية تتولى الجهة المسئولة على 

 هات المعنية اتخاذ اآلتي:الشباب بالتعاون مع الج إدماجبرامج 
خطة تدريب وطنية لمن يحتاجون للتدريب سواء كان في شكل   .أ

إعداد وتأهيل أو تدريب تحويلي من فئات القوى العاملة المبينة 
  أعاله.

إيجاد فرص العمل المناسب والمنتج فعال لمن هم في غير حاجة   .ب
  للتدريب أو تطوير المهارات.

ومن المعلوم أن موضوع تدريب وتوظيف الثوار سينتهي خالل السنة  
في حين ستبقى ، األولى من الخطة أو السنة الثانية كأقصى تقدير

باحثون عن  أوالً  :ن عن عمل والذي سيكون من شقينيموضوعات الباحث
عمل غير مؤهلين (المتسربون من التعليم والتدريب دون أن ينالوا المؤهل 

لبحث عن عمل ألول مرة لكذلك الذين تضطرهم ظروف الحياة المطلوب و
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المسجلون كباحثين عن عمل من  وثانيًا، وبشكل خاص العنصر النسائي)
  خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية.

برامج توسيع نطاق التوظيف والتشغيل للشباب في االقتصاد الوطني  من  .3
اعة بإعداد خطة وطنية خالل تكليف وزارات االقتصاد والصناعة والزر

لسلسلة من المشروعات الصغرى والمتوسطة على كامل التراب الليبي 
وفي جميع األنشطة االقتصادية التي يرغب الشباب العمل فيها كرياديين 

مشتركة بين مجموعة من الشباب. على أن يتضمن  أولمشرعات خاصة 
  هذا البرنامج مجموعة من اإلجراءات التنفيذية التالية:

إنشاء مناطق صناعية وتجارية بالبلديات يتم تزويدها بكامل المرافق  -
  والخدمات المطلوبة وبتمويل من الدولة.

يتم إعداد دراسات الجدوى لقائمة من المشروعات الصغرى  -
والمتوسطة في المجاالت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية 

ارد الطبيعية ويتم توزيعها على المناطق حسب اإلمكانيات والمو
  المتاحة  واالحتياجات األساسية للمجتمع المحلي بالمنطقة.

وضع برنامج وطني إلقراض المشروعات الشبابية وفقا للخطة  -
وسياساتها  وأهدافهاالوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية وبما يتفق 

  والتوظيف والنمو.  اإلنتاجفي 
على المشروعات والبرامج تخصيص الموارد المالية الالزمة لإلنفاق  -

تكون موزعة على  أنعلى ، الشبابية في الميزانية العامة للدولة
القطاعات والمناطق وفقا لما تم اقتراحه من هذه المشروعات 

  والبرامج من الجهات ذات العالقة 
  

  :الجهات المنفذة ا:خامسً 
  المؤتمر الوطني ورئاسة الوزراء واتحاد الشباب. -
  الي والعمل.عوالتربية والتعليم الوزارة التعليم  -
  هيئة المحاربين ووزارة العمل. -
  وزارة العمل واالقتصاد والصناعة والزراعة واتحاد الشباب. -
وزارة المالية ووزارة التخطيط بالتشاور مع القطاعات ذات العالقة واتحاد  -

  الشباب.
مصرف ضمان القروض ومصرف التنمية والمصرف الزراعي وغيره  -

  مع  اتحاد الشباب.بالتنسيق 
  

   :لمتوقعةاالنتائج  ا:سادسً 
على المجموعات الشبابية المطلوب إدماجهم في النشاط  التعرف .1

االقتصادي واالجتماعي من حيث العدد والخصائص المهنية والتعليمية 
  والمكانية وقدراتهم على المشاركة في الحياة العامة لمجتمعهم. 
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لقدرات وإمكانيات الشباب  في االقتصاد تحقيق أعلى مستوى من التوظيف  .2
الوطني مما يساعد على زيادة االعتماد على العنصر البشري المحلي في 

  تنفيذ برامج ومشروعات خطط التنمية.
تعزيز دور الشباب في كافة الميادين مما سيمنحهم المزيد من الثقة في  .3

  وكذلك ثقة المجتمع فيهم. أنفسهم
وف قوة العمل الوطنية عامة وفئة الشباب القضاء على البطالة بين صف .4

  بشكل خاص.
تطوير مستوى اإلعداد والتأهيل لقوة العمل الوطنية. وتطوير مستوى  .5

  المهارات والكفاءات المهنية للقوى العاملة الوطنية.
خلق ديناميكية اقتصادية على المستويين المركزي والمحلى من خالل  .6

االقتصادية للمجتمعات المحلية  مشاركة المشروعات الشبابية في الدورة
وذلك من خالل توفير بعض السلع ، وعلى مستوى االقتصاد الوطني

  والخدمات من تلك المشروعات وتوسيع فرص العمل بها.
  

  :: البعد التعليمي والتدريبيارابعً 
  مقدمة:

انطالقاً مما عاناه الشباب من صعوبات ومعوقات طيلة العقود السابقة على ثورة 
فبراير المجيدة في مجال التربية والتعليم والتدريب مما أعاق حركة الشباب  17

للمساهمة في خدمة وطنهم وتكوين شخصياتهم وكان ذلك بسبب سوء التخطيط 
بان تلك الحقبة إوالتنفيذ لسياسات وبرامج للنظام التربوي والتعليمي والتدريبي 

ريب سنة بعد أخرى وأصبحت حيث تدنى أداء التعليم والتد، الماضية من الزمن
ً وفنياً  ، مخرجاته ال تمثل حاجة البالد من القوى العاملة المدربة والمؤهلة علميا

حيث واجه الكثير ، مما أثر على طاقات الشباب، ناهيك عن الذين تسربوا من التعليم
منهم مشكلة البطالة في دولة تزخر بالثروات وقلة عدد السكان وتستعين بمئات 

تباع ان القوى العاملة األجنبية  بسبب التخبط وانعدام الرؤية السياسية واآلالف م
التخطيط العلمي لتنفيذ البرامج التي تخدم هؤالء الشباب بصفة خاصة  أسلوب

  والمجتمع بصفة عامة.
  

    :الواقع التعليمي والتدريبي :أوالً 
من خالل ما شهده الواقع التعليمي والتجريبي في المجتمع الليبي طيلة العقود 

الماضية برزت عدة صعوبات ومعوقات واجهت الشباب وأثرت على  ةاألربع
االنحراف عن قيم وأعراف إلى  طموحاتهم ووضعهم النفسي مما أدى بالبعض منهم

ل تناول المخدرات وعدم وانتشار بعض اآلفات المجتمعية بين الشباب مث، المجتمع
لمجتمع ا في االكتراث بقيم المجتمع واألنانية  وتفشي الجريمة بشكل غير معتاد

الشعوب  توادا وتراحما  أنقىعهد قريب من إلى  ذلك المجتمع الذي كان، الليبي
  وأخالقاً وتمسكاً بقيمه وعاداته وتقاليده الحميدة. 
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ما استمرت ستكون عائقاً أمام اندماج  وهذه الصعوبات والمعوقات والتداعيات إذا
بل ، في حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية وبرامج التنمية في البالد الشباب

عدم اندماج ليبيا في سياق التنمية وبناء مجتمع المستقبل خاصة إلى  سيصل األمر
قنية ذاك المجتمع الذي يتصف بأنه مجتمع المعرفة والعلم والت، بعد ثورته المجيدة

، والصناعة والحوار الثقافي والحضاري ومجتمع الكفاءة المهنية والتنافس العالمي
والذي أساسه ومورده الشباب دون منازع باعتبارهم الطاقة الحية التي تستوعب هذه 
التحديات والصعوبات التي تواجههم في مجال التربية والتعليم والتدريب وهي 

  كاآلتي:
ركيز على الكم دون الكيف خاصة في مرحلة تدني مستوى التعليم والت .1

  التعليم الثانوي والعالي اللذين ينخرط فيهما الشباب.
تدني المستوى العلمي والثقافي لخريجي مؤسسات التعليم العالي مقارنة  .2

بالكفاءات المهنية والحرفية التي تحتاجها الوظائف المتاحة بسوق العمل 
الحصول على فرص عمل منتجة نتجت عنه صعوبات في  الوطنية.مما

  ومتناسبة مع تكوينهم المهني والحرفي.
سياسات قبول بالجامعات والمعاهد العليا والتعليم الثانوي العام  تباعاعدم  .3

والمهني يعتمد على الرغبة والسعة االستيعابية لهذه المؤسسات وحاجات 
 توجه الطالب لكليات إلى  المجتمع من مخرجات هذه المؤسسات  أدى
لطالب بتلك الكليات وهذه اوتخصصات دون غيرها  ومن ثم تكدس 

  التخصصات مما أثر على المستوى العلمي والتطبيق العملي بها.
فشل وعـدم تـنـاسب فـكرة الثانويات التخصـصيـة مع ظروف المجتمع  .4

كما أن التخصص المبكر تضاربت حوله اآلراء من قبل علماء ، الـليـبـي
حيث يـرى أنه ال يتفق مع نظريات التعلم والتوجهات ، سالتربية وعلم النف
التي تؤكد على أن التعليم الثانوي يجب أن يقدم قاعدة ، التربوية الحديثة

ويبدأ التخصص بالتعليم ، عريضة من المعلومات والمعارف لكل الطالب
للتأهيل الفني  اإلعدادالثانويات التخصصية  فكانت الفكرة هو  أما، الجامعي

لمن يريد مواصلة دراسته  األكاديميعداد يريد دخول سوق العمل واإل لمن
البشرية والمادية المتاحة   اإلمكانياتالجامعية  ولكن هذا لم يتحقق لضعف 

 أصبحتومن ثم ، النجاز المنهج والخطة التعليمية كما هو مستهدف
مما أثر على إعداد الشباب ، الثانويات التخصصية ممر عبور للجامعة

وبالتالي تكدسهم في مؤسسـات التعليم المتوسط والعالي ، ياة المستقبللح
  دون إعداد وتأهيل جيد وكان ذلك سبباً آخر في زيادة البطالة بـيـن الشباب.

الضعف الواضح في استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في العديد من  .5
توجد  وإن وجدت فهي كثيراً ما تتعطل وال، التخصصات وخاصة العلمية

بها صيانة دورية بسبب عدم توفر الفنيين المتخصصين لصيانة المعامل 
التركيز إلى  والمختبرات  وكذلك اإلدارة في المؤسسات التعليمية مما يؤدي

على التعليم النظري فقط وبالتالي يؤثر هذا على أداء العملية التعليمية 
اإلعداد الجيد والتدريبية ومن ثم  مستوى الخريج من الشباب وإعداده 

  لسوق العمل.
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قلة أعداد المعلمين المتخصصين في التعليم الثانوي التخصصي والثانوي  .6
المهني من الليبيين وعدم التعاقد مع العناصر من غير الليبيين في هذه 

  التخصصات.
ارتفاع مستوى بعض المناهج التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي  .7

العلمية عن قدرات واستعدادات التخصصي خاصة في التخصصات 
التعثر لدى إلى  مما أدى، الطالب من الشباب في هذه المرحلة العمرية

  الطالب وعدم مواءمة مناهج التعليم الثانوي مع مناهج التعليم العالي.
  

  الهدف العام للبعد التربوي والتدريبي: ا:ثانيً 
ويعزز االتجاهات االيجابية إعادة بناء النظام التربوي والتعليمي بما يخدم الشباب 

ألفراد المجمع عامة والنشء بصفة خاصة  نحو ثقافة العمل واإلنتاج وغرس التربية 
وجعل التعليم أكثر مرونة ، المهنية في المناهج وفي الحياة المدرسية والجامعية

كما يقوم التعليم ، بحيث يستوعب جميع التخصصات العلمية التطبيقية والنظرية
والتفاعل ، في المحافظة على الهوية الثقافية والحضارية ألبناء المجتمع بدور رئيسي

واحترام ، والقـدرة على اإلبـداع واالبتكار واالختراع، مع المتغـيـرات العالمية
  اآلخر والتواصل معه بكفاءة وقدرة ذاتية تجمع بين الخصوصية والعالمية.

  
وكان هذا الهدف العام قد جاء متناسقاً ومتوافقاً مع توصيات ومقترحات ومناقشات 
جميع ورش العمل التي عقدت بمختلف المدن الليبية للشباب تحت إشراف فريق 

والذين أكدوا على هذا الهدف العام واألهداف الفرعية له والتي  االستراتيجيةعمل 
هات المنفذة والنتائج المتوقعة له. وهي برامج لتحقيق ذاك الهدف والجإلى  ترجمت

  على النحو التالي:
  

  : األهداف الفرعية:اثالثً 
صياغة فلسفة تربوية واضحة المعالم لفهم الواقع الذي يعيشه المجتمع  .1

بشكل عام وخاصة الشباب وتستشرف المستقبل متفاعلة مع عصر 
  العولمة والمحافظة على الهوية الوطنية.

لتطوير التعليم والتدريب ليواكب مستجدات العصر وضع الخطط الكفيلة  .2
  والثورة التقنية.

  تحقيق مبدأ مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ في إدارة التعليم. .3
تطوير البنية التحتية لمختلف المؤسسات التعليمية وتوفير المباني  .4

  والورش والمختبرات والمعدات ومواد التشغيل والمكتبات.
للمجتمع ذي نوعية عالية يتوافق مع االتجاهات  وفير تعليم أساسيت .5

والتجارب التجديدية المعاصرة في محتواه وطرائقه وتقنياته مع التركيز 
على المناهج وطرق التدريس التي تساهم في اكتساب الطالب المعرفة 
الجديدة والمتجددة والمهارات األساسية للحياة، لكي يكون قاعدة أساسية 

  حقة للتعليم.فاعلة للمراحل الال
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اعتماد البحث العلمي كوسيلة أساسية في العملية التعليمية وتطوير  .6
  المجتمع.

ً لمعايير ضمان  .7 اعتماد واختيار قيادات اإلدارة المدرسية والجامعية وفقا
  الجودة.

وضع خطة علمية لإليفاد والدراسات العليا بالداخل والخارج للمعلمين  .8
وأعضاء هيأة التدريس والمعيدين والعاملين بمؤسسات التعليم العام 

  وطالب الدراسات العليا بالجامعات والمعاهد العليا.
زيادة االهتمام بالتعليم والتدريب لذوي االحتياجات الخاصة إلدماج  .9

  هؤالء الشباب ضمن شرائح المجتمع للمساهمة في تطويره وتقدمه.
عليم المستمر واعتماد الت اوثقافيً  اومهنيً  ااإلعداد الجيد للمعلم علميً  .10

  كأسلوب لتطوير المعلمين لرفع معدالت أدائهم.
تطوير المناهج التي تعتمد على األسلوب االبتكاري واإلبداعي والتفاعلي  .11

  واالهتمام بالجانب التطبيقي والعملي المصاحب للمناهج.
إعادة صياغة البنية التعليمية بهدف التخلص من السلبيات واالختالالت  .12

  قطاع التعليم الثانوي والتقني.الحالية خاصة في 
إعادة بناء منظومة التعليم العالي من جامعات ومعاهد عليا ومراكز  .13

أبحاث ومراكز متخصصة بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل 
ً لمعايير ضمان  والتوزيع الجغرافي والنشاط االقتصادي بالبالد وفقا

  الجودة في التعليم العالي. 
  

  :اعي: البعد االجتماخامسً 
  مقدمة:

وهم بهذه األهمية العددية  ، من مجموع السكان %60يمثل الشباب في ليبيا نحو 
مال بشري مهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية الوطنية  ورأسيمثلون قوة بشرية 

 هو الوصول االستراتيجيةومن هذا المنطلق فإن الهدف الرئيسي من هذه ، المنشودة
السبل إلدماج الشباب الليبي وتوسيع مشاركتهم في حياة مجتمعهم لتحقيق  أفضلإلى 

 إقامةالتنمية والتقدم والرخاء لوطنهم. وذلك من خالل توسيع فرص العمل ومصادر 
فمن ، المشروعات  والمشاركة في رسم السياسات الوطنية وتنفيذها ومتابعة تنفيذها

منفتحا لكل شركاء التنمية  وديناميكيا ومليئا ناحية يكون االقتصاد الوطني اقتصادا 
بكل أنواع االستثمارات مما يعطيه قدرة اكبر لخلق الثروة وتوليد المزيد من الدخل 

ومن ناحية أخرى تكون السياسة معده ، وفتح المزيد من فرص العمل المنتج
  فيهم الشباب.   نجميع فئات المجتمع بم ي معومرسومة بشكل توافق

  
   :لوضع القائم: اأوالً 

البد من تحليل واقع ، بداية وقبل الخوض في منطلقات البعد االجتماعي للشباب
الشباب الليبي ووضعهم االجتماعي القائم  بهدف تقييم هذا الواقع ورصد جوانب 

  القوة والضعف لواقع هذه الفئة من السكان الليبيين.
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البلدان النامية له جوانب  الشباب الليبي كأي شباب في العالم األخر وخاصة عالم
إيجابية وله سلبيات يل ويواجه تحديات وصعوبات ناجمة عن وضعه كشباب أثرت 

ومن أهم ، فيه السياسات االجتماعية والتربوية التي عاشها طوال الحقب الماضية
  :هذه االيجابيات والسلبيات ما يلي

  :اإليجابيات  .أ
ـ  6في سن المدرسة (سي بين السكان ارتفاع معدالت االلتحاق المدر .1

إلى  والصافي %117إلى  اإلجماليفقد ارتفع معدل االلتحاق ، سنة) 24
حد كبير إلى  ن هذه المعدالت متساويةأعلما ب م،2012عام  % 85.7

 %92إلى  بين الحضر والريف وتصل بالنسبة لاللتحاق الصافي
   .للذكور %80لإلناث مقابل 

حيث ، سنة فأكثر بشكل عام 15ارتفعت الحالة التعليمية بين السكان  .2
إلى  والثانوية اإلعداديةاألهمية النسبية لحاملي الشهادة  ارتفعت

  .%10.7ولحاملي شهادة المعاهد العليا والجامعية فما فوق  75.8%
  خر من األمية. آ ان كان الشباب يواجه نوعإالتخلص من األمية و .3
وكذلك  ،)العاملين اقتصادياسبة عالية في عرض العمل  (يمثل الشباب ن .4

لتطوير  أفضل إمكانيةالمشتغلين (االستخدام) مما له من ايجابية في 
استجابة  أكثرمهارات وكفاءة قوة العمل الوطنية باعتبارها فئة شبابية 

  للتطوير.
من عرض العمل من الشباب هم من المؤهلين تعليميا في  80% .5

 مستوى الشهادة الثانوية فما فوق.
  

  :السلبيات  .ب
لفئة الشباب وذلك نتيجة النخفاض معدالت نمو السكان  المتباطئالنمو  .1

  الليبيين منذ تسعينيات القرن الماضي.
ن هذه فإ، بالرغم من التطور للحالة التعليمية ومعدالت االلتحاق .2

التطورات الكمية لم تصاحبها أي تطورات في الجانب الكيفي للعملية 
ضعف مهارات مخرجاتها وهشاشة إلى  التعليمية والتربوية مما أدي
  التحديات الكبرى لبناء الوطن. أمامتكوينهم الثقافي واالجتماعي 

ضعف مستوى اإلنفاق اإلنمائي على التعليم والتدريب من الناتج  .3
م). 2009 ـ م2001خالل الفترة ( %1.5حيث لم يتعد  اإلجماليالمحلي 

كما أن نسبة اإلنفاق على التعليم والتدريب من مجموع اإلنفاق على 
االقتصاد الوطني  وبالرغم من التحسن الكبير في القيمة المطلقة منذ 

قد سجلت  اإلنفاقمقارنة بالسنوات السابقة إال أن نسبة م 2009عام 
على  م2008و م2007 يعام %3.9و %4.9انخفاضا بلغ نحو (

  عالية.  االتوالي مقارنة بالسنوات السابقة حيث سجلت نسب
، الواسع األفقيبالرغم من التوسع الذي شهده التعليم الجامعي وانتشاره  .4

نه كان توسعا غير مخطط له بشكل جيد سواء من حيث تناسب فإ
مناهجه ومقرراته مع متطلبات بناء مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة 
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من طالبه  %60أنه تعليم تقليدي أكثر من إلى  إضافة، في ليبيا
في حالة تشبع من قوة العمل في  أصبحتيدرسون في مجاالت مهنية 

  االقتصاد الوطني.
سبب معطيات اجتماعية بلمبادرة لدي الشباب الليبي ضعف روح ا .5

وبشكل خاص  األجيرحد كبير على العمل  ىلذلك فهو يعتمد إل، وثقافية
من المشتغلين من فئة  %79في الحكومة ومؤسسات القطاع العام (

  ).اري للدولة ومؤسسات القطاع العامالشباب يعملون بالجهاز اإلد
 بالتقليدية للغالبية من الشباب الليبي تغل التوجهات الثقافية واالجتماعية .6

عليهم ظاهرة الخوف من الجديد والحديث واعتباره خروجا عن 
تمجيد الماضي بما فيه من إلى  األصالة والتراث وميل الكثيرين منهم

عن التنشئة االجتماعية األسرية.  اعادات وتقاليد وقد يكون هذا ناتج
والنفسية قيودا وحواجز اجتماعية وقد شكلت هذه المعطيات االجتماعية 

وثقافية بين الشباب والريادة وروح المغامرة واكتشاف الجديد مما جعل 
اغلي المشروعات التي يقومون بها ال تخرج عن االقتصاد التقليدي 

  غير المنظم القائم على سلع االستهالك المباشر والخدمات.
العالم ضعف قنوات التواصل والشراكة مع رجال األعمال من  .7

ويعزي ، الخارجي مما يكسبهم الخبرة واالنفتاح على االقتصاد العالمي
عدم وجود التشجيع من الدولة ومؤسساتها ذات العالقة أو إلى  ذلك

 األجنبيةلقصور في مؤهالتهم ومهاراتهم وبشكل خاص مهارة اللغات 
 ومخزون المعرفة باالقتصاد العالمي والثقافة الحديثة ودوافع االبتكار

  واكتشاف الجديد.
يعيش الشباب الليبي في حيرة ثقافية واجتماعية وتتجاذبه تيارات الثقافة  .8

المختلفة  لذلك تظهر عليه شخصية الشاب الالمنتمي والشاب فاقد 
ومن ثم فهو أحوج ما يكون لرؤية ثقافية وطنية تكون  ، الهوية والرؤية

إلى  همله كنموذج ثقافي حضاري لتعزز هويتهم الوطنية وتشد
 ىرؤية المستقبل ويتعامل مع الثقافات اآلخرإلى  مجتمعهم وتقودهم
بفاعلية قي جهود التنمية وخلق فرص  اإلسهامعلى  ابندية وتجعله قادر

  وطنهم. أبناءالعمل المنتج ألنفسهم ولغيرهم من 
يواجه الشباب الليبي صعوبة في الحصول على فرص العمل المناسبة  .9

 إعدادهتاج والمهن الفنية والتقنية بسبب ضعف وخاصة في قطاعات اإلن
الخدمات االجتماعية والثقافية الموجهة للشباب مما  صونق ،وتكوينه

سلسلة من االحباطات تعبر إلى  يخلق هوة بين الشباب والمجتمع  تؤدي
عن نفسها في مظاهر اجتماعية ونفسية أو سلوكيات اجتماعية ال 

  مة.تتوافق مع المجتمع والثقافة العا
لم يستطع الشباب حتى اآلن استحداث وبعث مشروعات اقتصادية  .10

استثمارية قائمة على األسس اإلدارية الحديثة تبدو صغيرة ثم تنمو 
وهذا يعزى لنقص رأس المال والخبرة وروح المخاطرة ، وتكبر
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والعون والمساعدة من طرف هيئات اقتصادية كبيرة مثل المصارف 
  والشركات الكبيرة.

اإلجراءات اإلدارية الطويلة والمعقدة التي تواجه الشباب الليبي عند  .11
عزلة الشباب إلى  إضافة، الشروع في االستثمار وبعث المشروعات

الليبي عن عالم االستثمار الحقيقي في االقتصاد الوطني والخارجي مما 
متشبعة  أساسايدفعهم دائما للبحث عن الوظائف في الدولة  التي هي 

والتي  المقنعةفين مما نتج عنه ارتفاع كبير في ظاهرة البطالة بالموظ
  أصبحت مشكلة شائكة للدولة الليبية.

  
  :: منطلقات البعد االجتماعياثانيً 

  مال المجتمع المتجدد رأسالمنطلق األول: الشباب 
الشرائح العمرية في السكانية فإلى جانب خصوصيتها  أهميعتبر الشباب من  

العددية واإلنسانية ن فهي تمثل رأس مال بشري متجدد أو مورد اقتصادي غير 
حمايته  في التقصير أو إهمالهثم فإن الضرورة التنموية تتطلب عدم  نوم، ناضب

الطاقة فهذه الشريحة هي ، ورعايته وتربيته وتأهيله وإعداده لمجتمع المستقبل
وإذا لم تتحقق الرعاية المناسبة وفق متطلبات ، المحركة للتنمية بكل مجاالتها

بل قد يعاني مشاكل ، المجتمع والعصر سوف لن يحقق المجتمع التنمية المنشودة
  جراء ذلك التقصير. 

  
  :المنطلق الثاني: الشباب الليبي عربي مسلم بخصوصية ليبية

مسلم بخصوصية ليبية وانفتاح على ذاته وعلى الشباب الليبي هو شباب عربي 
وفي مقدمة ذلك الفضاء العربي والفضاء المغاربي والفضاء المتوسطي ، اآلخرين

واالعتقاد أنه ال يوجد بديل أمام ليبيا ، إلسالمي واإلفريقيابشماله وجنوبه والقضاء 
ومهارات  اذهنيو اعقلي اوهذا يتطلب استعداد ،وشبابها إال التعامل مع هذه الفضاءات

فال يمكن إلنسان ليبي أن يتعامل مع ، علمية واجتماعية وثقافية ووجدانية محددة
ذهنيا  ااآلخر مهما كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا ما لم يكن مؤهال لذلك ومستعد

لالنفتاح على اآلخر وتبادل المنفعة معه واالستعداد لتبادل التجارب والمنافع 
  والمصالح.

  
    :المنطلق الثالث: من حق الشباب االندماج والمشاركة في حياة مجتمعهم

إنه من حقوق الشباب الوطنية واإلنسانية والقانونية ولما تحتمه الضرورة التنموية  
االندماج والمشاركة بفاعلية في كافة مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 أولوياتتعتبر هذه المشاركة وذلك االندماج من حيث ، والسياسية للمجتمع الليبي
  دور الشباب في التنمية المنشودة.
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إنه ، المنطلق الرابع: دور الشباب في التنمية أكثر من التعليم والصحة والطعام
     :كافة الحقوق

الحاجات السياسية والحصول  إشباعإن دور الشباب في التنمية البشرية أكثر من  
واالكتشاف وصنع  أمامهم لإلبداع واالبتكار المجال إفساحإنه ، على الوظيفة
وتحريرهم من القيود االجتماعية التقليدية  ،اآلخرين أيديهم وليس يمستقبلهم بأيد

واتخاذ كل السبل لفتح أفاق تفكيرهم على ، التي تعيق تحركهم واخذ دورهم الصحيح
وتبادل الخبرات ، عضوالشراكة مع بعضهم الب، اإلنسانيةالحضارات  إبداعات

والتجارب مع اآلخر أينما كان في العالم وكل ذلك مع االعتزاز بالذات الوطنية 
  والفردية.

  
    :المنطلق الخامس: بدون الحرية الفردية المنضبطة ال يحقق الشباب أي إنجاز

أو الذي عقله مكبل بخرافات وتقاليد ، أو الشاب المسلوب الحرية اإلنسانإن  
عليها الزمن هو في الحقيقة يعيش في الحاضر بجسمه ولكنه يعيش  وأعراف عفا

سجين الماضي عاجز عن اكتشاف الحاضر  إنسانوبذلك فهو ، بعقله قي الماضي
ة مع وبناء المستقبل وال يمكن أن يحقق أي تقدم حضاري  قادر على أن يقف بندي

  .الحضارات العالمية الحديثة
  

  :طة الطريق إلسهام الشباب في التنميةالمنطلق السادس: التعليم هو خار
ومستوياتها والتأهيل والتدريب أثناء الخدمة  أنماطهاالتعليم والتربية بكل  إن 

والحي السكني  والتعليم الذاتي والمستمر والتعليم في البيت والمدرسة والعمل
احتياجات كلها مفاتيح ألبواب التقدم في اتجاه تلبية ، والمسجد والمنتدى االجتماعي

فالتعليم والتعلم هو الطريق ، الشباب وتفعيل دورهم في التنمية بمعناها الواسع
إلسهام الشباب في التنمية والتنمية هي المزيد من التعليم الجيد النوعية والتعلم لكل 

  الشباب ذكور وإناث على حد سواء.
  

  :: األهداف المرحليةاثالثً 
وطنية واضحة الرؤية  ستراتيجيةاالشباب في التنمية يتطلب بناء  إدماجإن  

ومحددة األدوات والوسائل والبرامج قابلة للتنفيذ والتطبيق والمتابعة والتقييم من قبل 
جهات وأجهزة تنفيذية تكون مسئولة أمام الشعب من قبل السلطة التشريعية  والفئات 

أن هناك أهدافا فرعية ، من خالل هذا البعدفإننا نرى ، ومن أجل تحقيق ذلك، المعنية
الشباب الليبي اجتماعيا واقتصاديا  يشعر  إدماجالسعي لتحقيقها من أجل  ينبغي

إلى  الشباب من خاللها أنهم فعال يسهمون في التنمية ويستفيدون من عوائدها وتؤدي
وهذه ، ومجتمعهم والحياة عامة ألنفسهمتغيرات إيجابية في حياتهم ونظرتهم 

   :األهداف هي
تهيئة المناخ المناسب لتحفيز وتشجيع الشباب للمساهمة في النشاط  .1

  االقتصادي.
تطوير البناء المؤسسي والتشريعي بما يعزز مساهمة الشباب في  .2

  تحقيق التنمية.
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وضع رؤية ثقافية وطنية تكون كنموذج ثقافي حضاري تعزز الهوية  .3
رؤية المستقبل إلى  قودهممجتمعهم وتإلى  الوطنية للشباب وتشدهم

 اإلسهامبندية وتجعلهم قادرين على  ىوالتعامل مع الثقافات اآلخر
  بفاعلية قي الحراك السياسي واالجتماعي واالقتصادي.

  
ولغرض ، ولغرض رعاية الشباب كشريحة سكانية لها حقوق وعليها واجبات

 ً ً واستراتيجيا  وإنسانيًاإعدادهم لمجتمع القرن الحادي والعشرين فإن األمر سياسيا
يتطلب الكثير من التخطيط والجهد والعمل والبرامج والتمويل الالزم لذلك بل 

  :إلى ويتطلب أساساً رؤية مستقبلية تسعى
حاجات و، توفير تعليم عالي الجودة ونوعي يتناسب مع متطلبات العصر أوالً:

  بناء المجتمع واقتصاد المعرفة.
دمج الشباب واسهامه في حركة التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية  :اثانيً 

والسياسية ومن خالل ذلك يأخذ الشباب حقوقه ويقوم بواجبه بإبداع وانتماء 
  وطني.

توفير نموذج ثقافي يقتدي به الشباب ويقود تفكيره وسلوكه ويحصنه من  :اثالثً 
وهذا النموذج هو الجمع بين ، سلبيات التغيرات العالمية التي يشهدها العالم اليوم

  األصالة والمعاصرة في توازن وانسجام وبين التقليدية والحداثة.
ماعية الغير المرغوبة إيجاد حلول علمية وتربوية وثقافية للظواهر االجت :ارابعً 

وغير الصحية والمرضية مثل : تعاطي المخدرات والجريمة والتعصب والعنف 
  والروح الفوضوية وغياب روح المسئولية االجتماعية واألنانية المطلقة .

بناء عقلية الحوار والتواصل واإليمان بالعلم والعمل كأسلوب لحل كل  :اخامسً 
  نسجام بين التقليدية والحداثة.المشاكل التي تواجه الشباب واال

فهم رواد التنمية وبناة ، االهتمام الشديد بالموهوبين والمتفوقين والواعدين :اسادسً 
  مجتمع المستقبل في أفق القرن الحادي والعشرين.

(التربية الوطنية) والفنون واآلداب و االهتمام الشديد بالتربية البدنية :اسابعً 
أهم أساليب تكوين البعد اإلنساني في الشخصية  والفلسفة واألخالق فهذه من

اإلنسانية وتعلق اإلنسان بقيم الحق والخير والجمال في أي مكان وزمان في 
  وإذا فقد الشباب هذه األبعاد في شخصيته فقد كل شيء لألبد .، العالم
وتأكيد روح الجماعة والوطن ، تخفيف حدة الروح القبلية والتعصب القبلي :اثامنً 
واطنة وبناء المجتمع المدني الذي يتساوى فيه المواطنون ذكوراً وإناثاُ بغض والم

  النظر عن خلفياتهم االجتماعية.
تطوير ثقافة العمل بما يتماشى مع األساليب الحديثة في التفكير والعمل  :اتاسعً 

  واالنجاز واألداء.
تأكيد ثقافة االعتدال وخلق روح ومسؤوليات التعايش السلمي االيجابي  :اعاشرً 

بين كل أبناء الوطن الواحد وهذا يتطلب تعاون وتكامل كافة المؤسسات 
تفكير إلى  والسياسات االجتماعية ذات الصلة بالشباب ورعايتهم وتحفيزهم للتحول

التي ، جميعا أبناء ليبيا وتعميق الشعور بأنهم، العمل والبناء واالبتكار واإلبداع
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وقادرة على حمايتهم ورعاية كل أبنائها أينما كان موقعهم وعملهم ، تسع كل أبنائها
  ونوعهم وجنسهم.

  
  ي:: البعد البيئاسادسً 

  مقدمة:
يجمع العالم اليوم على أن حياة اإلنسان ورفاهيته ومستقبله مرهون بمصادر 

بيئية المترابطة بشكل عام، لذلك فإن حماية موارد البيئة الطبيعية وتوازن العالقات ال
 البيئة وحفظ توازناتها أصبح من أهم القضايا التي تواجه اإلنسان في هذا العصر.

وأن قدرتها على دعم الحياة ، وعلى اإلنسان أن يدرك أهمية البيئة ومكوناتها
 وأن ينتفع بمواردها دون هدر أو استنزاف. ، محدودة

  
الكثيرين بأن البيئة هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه  ولعله من المعروف لدى

اإلنسان ويوفر له مقومات حياته من غذاء وأوكسجين وكساء ومأوى ودواء وطاقة 
ويمارس فيه عالقاته االجتماعية واالقتصادية والترفيهية. وتتكون من نظامين 

والكائنات الحية أساسيين؛ النظام البيئي الطبيعي ويُقصد به األرض والماء والهواء 
بما في ذلك العمليات الطبيعية المختلفة الناتجة عن تفاعل ، النباتية والحيوانية

عناصر النظام الطبيعي واإلنسان  والنظام البيئي الحضري وهو النظام الذي أوجده 
بما في ذلك المدن والتجمعات السكنية والصناعية ، اإلنسان في الوسط الطبيعي

ومن الصعوبة ، به من مؤسسات اجتماعية واقتصادية.... الخ والخدمية وما ترتبط
  بمكان فصل النظم الطبيعية عن النظم الحضرية. 

  
هناك اليوم إجماع عام على أن حياة اإلنسان ورفاهيته ومستقبل أجياله في أي بلد  

ات المحلية واإلقليمية والدولية مرتبط كل االرتباط بمصادر البيئة يوعلى كل المستو
وأن إدراك الفرد والجماعة ألهمية البيئة  ،هائة وتوازن نظمها واستدامة عطاوصح

وضرورة المحافظة على مواردها ومقوماتها شديد األهمية من أجل حماية البيئة 
  والمحافظة على سالمة وتوازن نظمها.

  
 الوضع البيئي في ليبيا: :أوالً 

االرتباط بمصادر البيئة  بالرغم من أن حياة اإلنسان ومستقبل أجياله مرتبط كل
ن البيئة ومكوناتها بشكل عام تتعرض فإها ئوصحة وتوازن نظمها واستدامة عطا

ضغوط كبيرة يجعلها في حالة تدهور من خالل ما تتعرض له من إلى  في ليبيا
تخريب للنظم البيئية الطبيعية والحضرية نتيجة لسوء استعمال البيئة ومواردها 

االستعمال. لقد اتجه المواطن في هذا البلد بشكل عام وبمهاراته واإلفراط في هذا 
الخطورة إلى  سوء استغالل الموارد والمبالغة فيه دون االنتباهإلى  ورغباته المادية

التي يمثلها هذا السلوك المعادي للبيئة. لقد تقلصت الحكمة والعقالنية أو هي أصال 
مما ، ن والتشريعات البيئية بشكل فعالغياب تطبيق القوانيإلى  متواضعة باإلضافة

لذلك كله ازدادت نسبة التلوث في  ،تدهور بيئي كبير وعلى نطاق واسعإلى  أدى
البر والبحر وطالت المياه والهواء والمراكز الحضرية وحتى القروية. ويالحظ 
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نتيجة لهذه التصرفات أن انتشرت األمراض التي لم تكن معروفة من قبل مثل 
والتهابات الكبد الوبائي...الخ. كما أنه هناك ، لسرطانات بأنواعها المختلفةوا، اإليدز

، مشاكل نقص المياه وتدهور نوعيتها ومشاكل التجمعات السكانية غيـر المخططة
والتوسع الحضري غير المنظم مع محدودية األراضي القابلة للزراعة وانحسار 

 اج واالستهالك غير المستدام.سيادة أنماط اإلنتإلى  المتوفر منها  باإلضافة
  

في البيئة الطبيعية هناك مشاكل الصيد المفرط للحيوانات والرعي الجائر للنباتات 
والمراعى وتجريف األرض وقطع الغابات وزراعة األراضي الهامشية وإلقاء 
النفايات الصلبة والسائلة في البيئة البرية والبحرية وعمليات استكشاف وإنتاج النفط 

استعمال منتجاته من المحروقات والزيوت األمور التي تهدد بتفاقم مشكل وسوء 
التلوث البيئي واإلخالل بالتوازن البيئي وفقدان التنوع اإلحيائي وتدهور األراضي 

كما بدأت ظواهر تغير المناخ تلوح في األفق وتعمل على تغيير خريطة  ،والتصحر
بية على البيئة الطبيعية والحضرية على توزيع عناصر المناخ واحتمال تأثيراتها السل

  السواء. 
  

كل هذه المشكالت ناجمة عن غياب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة بسبب قلة 
عدم تنفيذ إلى  الوعي وغياب االتجاهات والقيم البيئية السليمة لدى المجتمع باإلضافة

  ية والوطنية.القوانين والتشريعات البيئية النافذة على كافة المستويات المحل
  

وبالرغم مما تقدم  فإن الوضع البيئي في ليبيا بجانبيه الطبيعي والحضري  ال زال 
دولة مساحتها  أوالليبيا ، بكثير مما تعانيه العديد من المجتمعات األخرى أفضل

غلب عليها الطابع الصحراوي  قليل يمليون كم مربع و 1.65نحو إلى  شاسعة تصل
للكيلو متر مربع نتيجة لصغر حجم السكان  أشخاص 3الكثافة السكانية  ال تتعدى 

المقيمين ومن ثم فإن غالبية مناطقها وتجمعاتها السكانية ال تعاني من تلك اآلثار 
ل السيئة  للمشاكل البيئية باستثناء المدن الكبيرة مثل طرابلس وبنغازي أو من خال

أما ، الزحف العمراني غير المخطط على األراضي الزراعية  وانتشار العشوائيات
من حيث التلوث الصناعي فإن ليبيا دولة غير صناعية وأن اغلب الصناعات القائمة 

  على الوضع البيئي.      اال زال تأثيرها محدود
  

والمحافظة على ولذلك فإن إدراك الشباب ألهمية البيئة  وبالتالي ضرورة الحماية 
لحياة ورفاهية المجتمع ومستقبله ومستقبل البلد بكامله  احيوي امواردها يعتبر أمر

في تعامل المجتمع مع البيئة وترشيد العالقة المتبادلة  اكبير اكما أن للشباب دور
معها ومع مواردها وفي تأدية دور توعوي في محيطهم لصالح بقية المواطنين 

كل خاص  لهم دور هام وأساسي في مجهودات المحافظة بشكل عام. والشباب بش
  والحماية البيئية. ولعله من المفيد ذكر بعض المبررات لذلك وتشمل:

للتنمية الوطنية كونهم يمثلون القدرة البشرية  اأساسي االشباب يمثلون محرك -
 ن للمشاركة في البناء والتنمية. االدافعة ولديهم المعرفة والحماس الالزم
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بحيث يمكنهم العمل ، الشباب يمثلون المستقبل وخاصة في ما يخص البيئية -
مع بقية شرائح المجتمع في المحافظة على الموارد البيئية وحمايتها من 

 اإلفساد والتلوث. 
، يؤّمل من الشباب المساهمة في توجيه التنمية نحو استدامة الموارد البيئية -

 تعاني منها مناطقهم.   التيالبيئية المشكالت  ةوالعمل على التقليل من حد
والمشاركة ، كما يستطيع الشباب المساهمة في توعية بقية شرائح المجتمع -

تحسين نوعية الحياة ومستوى المعيشة ألنفسهم ولمجتمعهم  فيمع غيرهم 
 عبر عديد األجيال.

الثقافة البيئية تعد انعكاسا للتفاعل الديناميكي بين األفراد والجماعات  -
ؤسسات مع البيئة الحضرية والطبيعية المحيطة بمجتمعاتهم ولذلك والم

يصبح محتوى ومضمون وعي وثقافة الشباب البيئية من القوى األساسية 
 .الدافعة لتقدم المجتمع مع المحافظة على البيئة ومكوناتها

  
  ية: ئأسس مواجهة تفاقم القضايا البي

المستويات في البيئة المشيدة أو في ولمواجهة التدهور البيئي والتلوث على كل 
علينا أن ندرك ضرورة استخدام كل الوسائل ، البيئة الطبيعية في البر والبحر
تدهور البيئة ومكوناتها. ولذلك يمكن التعرض إلى  لمواجهة كل األسباب التي تؤدي

لكل األسس والوسائل التي من شأنها أن تقلل الضغط على الموارد البيئية وتحسن 
، أساليب التعامل معها؛ ومن هذه األسس واألساليب نذكر التنمية المستدامةمن 

  التربية البيئية والتوعية البيئية. ، السياسات البيئية والتشريعات
  

  التنمية المستدامة: 
استخدام الموارد البيئية بحكمة وعقالنية إلى  يهدف مفهوم التنمية المستدامة

م الحياة البشرية لألجيال الحالية واألجيال للمحافظة على مكونات البيئة لدع
  المستقبلية. 

حالة الموازنة بين األعمدة الثالثة للتنمية إلى  المقصود من هذا المفهوم الوصول
واالقتصاد. وتعمل التنمية المستدامة على تحقيق مثل هذه ، والبيئة، وهي  المجتمع

المجتمع وتشجع التنمية الموازنة كونها تراعي قدرة البيئة على تلبية حاجات 
األمر الذي ، المعتمدة على الذات والتقليل من أنماط االستهالك المضرة بالبيئة

ة التي تأخذ في ييصعب التوصل إليه إال من خالل اإلدارة السليمة للموارد البيئ
 االعتبار النقاط التالية:

مع المحافظة على قاعدة الموارد البشرية ، تحقيق الرعاية االجتماعية -
  والطبيعية ومحاولة الحد من التدهور البيئي. 

، تحقيق توازن متواصل بين التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة -
 وإدارة الموارد من أجل المحافظة البيئية من جهة أخرى. 

لى مع المحافظة ع، توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة للسكان -
 نوعية البيئة وإنتاجيتها على المدى القريب والبعيد.
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أعلى مستوى ممكن من االكتفاء الذاتي في الغذاء والصحة إلى  الوصول -
إلى  وإلى استقرار النمو السكاني ووقف الهجرة، العامة والمسكن الالئق

 المدن من خالل تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في األرياف.
ألهلية الواسعة والنشطة من خالل مؤسسات المجتمع المدني، المشاركة ا -

ذلك أن اإلنسان هو المورد األول والهدف النهائي للتنمية، ال سيما شريحة 
 الشباب.

عصر إلى  فإنها تعني نقل المجتمع، على الصعيد التقني واإلداري -
الصناعات والتقنيات المالئمة والنظيفة  التي تستخدم أقل قدر ممكن من 

، وال تنتج إال الحد األدنى من الغازات والملوثات ، الطاقة والموارد
رفع درجة حرارة سطح األرض والتي ال إلى  وباألخص تلك التي ال تؤدي

 تسبب اإلضرار بطبقة األوزون . 
  

مفهوم استدامة نشاطات الحياة اليومية وتطبيق  تطبيقفي  أساسيوللشباب دور 
برامج التنمية الذاتية على المستوى المحلي والوطني كل مبادئ التنمية المستدامة في 

حسب موقعه وقدرة تأثيره. ولذلك نجد أنه على المجتمع ومؤسساته ضرورة إفساح 
المجال لفئة الشباب للمشاركة الفاعلة لتوجيه أمور التنمية ومناشطها لتتفق مع قدرة 

ويشمل ذلك تحفيز  ،رموارد البيئة في كل منطقة في استيعاب تلك المناشط دون ضر
، الشباب للعمل على اقتراح أو إيجاد مواد وطاقات بديلة للمواد والطاقات الناضبة

وفي ذات الوقت ينبغي  والعمل على توفير مواد وطاقات صديقة للبيئة ومكوناتها.
إلى  معاونة الشباب في النواحي االجتماعية االقتصادية حتى ال يندفعوا مجبورين

  المراكز الحضرية.إلى  البيئة من أجل المعيشة أو هجرة مناطقهمخيار تدمير 
  

   السياسات البيئية:
مع البيئة كموضوع منفصل  تناط به هيئة أو إدارة تلحق بوزارة  التعاملغالبا يتم 

مما يشكل  ،وفي أحسن الحاالت وزارة على نفس المستوى مع الوزارات األخرى
ختلفة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة عقبة كبيرة على إلزام القطاعات الم

  ولذلك:
ينبغي رسم سياسة وطنية متكاملة للبيئة يكون للشباب الفاعل دور في  -

الحد من استنزاف الموارد والتقليل من إلى  التخطيط والتنفيذ تهدف
األضرار التي تلحق بالبيئة وصحة اإلنسان وتعرقل انحسار التنوع الحيوي 

 ومكوناته.
ك السياسات أن تأخذ في االعتبار حقوق وواجبات الشباب في مجال على تل -

االستفادة من الموارد البيئية والمحافظة عليها وفق مفهوم التنمية 
 المستدامة.

تبني سياسات تعمل على االهتمام بالتربية البيئية للنشء  والشباب  وتحفيز  -
غير المتجددة  البحث العلمي إليجاد مواد وطاقات بديلة للمواد والطاقات

  والتي ينبغي أن تكون خصائصها عدم اإلضرار بالبيئة ومكوناتها.
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تخصيص جزء من الناتج الوطني لتطوير أبعاد وآليات التنمية بحيث تكون  -
، وخصوصا في ما يتعلق بإعداد الموارد البشرية من الشباب، مستدامة

 واستثمار الثروات الطبيعية. 
القادمة من منافع الثروات التي بين أيدينا  حتى ال نسهم في حرمان األجيال -

علينا أن نتبع سياسة استدامة الموارد المتجددة والمحافظة على ، اليوم
  الموارد النابضة منها. 

  
  التشريعات:

التشريعات والقوانين ذات العالقة بحماية البيئة والمحافظة على مكوناتها الحية 
لذلك ، وخاصة في المجتمعات الناميةوغير الحية أمر ضروري في كل المجتمعات 

تسن التشريعات والقوانين البيئية لمحاربة االعتداء على الموارد الطبيعية بسوء 
االستخدام أو اإلفراط فيه.  وفي ليبيا التشريعات المتعلقة بجوانب مختلفة من البيئة 

منها، وأحيانا ومواردها موجودة ولكنها متعددة ومبعثرة مع قلة االهتمام بتنفيذ القائم 
  تكون غير قابلة للتطبيق. 

  
ارتكاب المخالفات البيئية ضعف أو قلة االهتمام إلى  من بين األسباب التي تؤدي

 ، لذلك البد من:بالوعي بمثل هذه التشريعات البيئية
تطوير وتوحيد القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة والعمل على توعية  -

وبأهميتها الستدامة حياة كريمة لهم ولألجيال الشباب بهذه التشريعات 
ة وبالقوانين يالالحقة، ومن ثم المشاركة في توعية المجتمع بالقضايا البيئ

 ذات العالقة وبأهميتها. 
تمكين الشباب القادرين من المساهمة في تطوير تلك  علىالعمل  -

التشريعات والمشاركة في تنفيذها حتى تصبح مسألة احترام البيئة 
سلوك صديق إلى  وبالتالي يتحول، واردها أمرا يتعلق بإدراك أهميتهاوم

  للبيئة لدى األفراد والجماعات.
  

  التربية البيئية:
للتربية البيئية دور أساسي في إعداد الشباب والمواطن بشكل عام للتعامل االيجابي 

حين  مع المحيط البيئي وعدم التعرض للتوازن البيئي ومواجهة المشكالت البيئية
  ويمكن إبراز دور التربية البيئية من خالل النقاط التالية:  ،وقوعها
وأن ، مفهوم المحافظة البيئية هو مسألة تربوية واجتماعية بالدرجة األولى -

على  ال يمكن أن يحميا البيئة ويحافظا، التكنولوجيا والتشريعات وحدهما
  مواردها وتوازنها. 

معرفة وإدراك لدى إلى  إذا استندت القوانين ال تحقق الغرض منها إال -
قيم وسلوك من إلى  الذي يحّول االلتزام بالقانون، اإلنسان وال سيما الشباب

  أجل المحافظة على البيئة.  
التغيير المطلوب يتم بُحسن إعداد األفراد والجماعات وخاصة النشء  -

بحيث تتم تربيتهم منذ الصغر في البيت وفي المؤسسات ، والشباب
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في البيت وخالل  ارفع مستوى وعيهم وتثقيفهم بيئيً  والعمل على، التعليمية
  فترة التعلم وأثناء العمل وخارجه. 

التربية البيئية تعّزز مبدأ مشاركة كل األطراف من أصحاب المصلحة  -
وتعمل ، وأولهم الشباب في التخطيط والعمل على مواجهة القضايا البيئية

  مستدامة لها. على وضع أسس لحلول شاملة و
  
تربية وتعليم الشباب وتوعيتهم تجاه البيئية الكتساب السلوك والقيم البيئية  أن إذ

لديهم من خالل زيادة قدرتهم على التعامل المناسب مع البيئة والقضايا البيئية يُسهم 
 بشكل أساسي وكبير في الحد من وقوع المشكالت البيئية الكبيرة وتفاقمها. 

  
  ية: التوعية البيئ

 تزداد الحاجة ، مع زيادة الضغوط االجتماعية واالقتصادية على البيئة ومكوناتها
وفهم ، إكساب األفراد والجماعات الدراية والخبرة بعناصر ومكونات البيئةإلى 

، وإدراك قيمة مكونات البيئية المحيطة، العالقة المتبادلة بين اإلنسان وبيئته
ة القائمة والمحتملة. كما ينبغي التدرب يواإلشكاليات البيئوالتعرف على المشاكل 

ومعرفة سبل مواجهتها وحلها عند ، على منع حدوث مثل هذه المشكالت البيئية
ومعرفة ما يترتب عليها من أزمات اجتماعية  أو اقتصادية  أو سياسية.  ، وقوعها

تسهم في رفع  وعلى كل القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني أن
ليصبح المواطن قبل ، السيما فئة الشباب، مستوى الوعي البيئي لدى عامة الناس

ً الحتياجاتها ويعمل  ً بمتطلبات المحافظة البيئية ومدركا اتخاذ القرار البيئي واعيا
على االلتزام بها. وترتكز عملية التوعية البيئي على ثالث حلقات متداخلة تشمل 

. ولقد تمت تغطية الجانب التربوي في ةواإلعالم البيئي لثقافة البيئيةالتربية البيئية وا
ة. والبد من تغطية جانب الثقافة  من خالل كل الوسائل يموضوع التربية البيئ

وتوفير وسائلها وعقد الندوات وتنظيم  طالعالثقافية  من خالل تشجيع القراءة واال
نه من المناسب االهتمام بجانب المحاضرات التي تستهدف التثقيف البيئي. كما أ

قطاع الطالب إلى  اإلعالم البيئي للتوعية بالجوانب البيئية وخاصة الموجهة
  والشباب على وجه الخصوص.

  
  الهدف العام: 

الوطنية إلدماج الشباب في النشاط  االستراتيجيةالغرض من تناول البعد البيئي في 
  االقتصادي لتحقيق التنمية يتمثل في العمل على تحقيق الهدف العام التالي:

تعزيز دور الشباب في المبادرات والنشاطات التي من شأنها تحقيق  -
  األهداف األساسية للتنمية المستدامة والمحافظة على سالمة وتوازن البيئة.

  
  األهداف الفرعية:

مستوى عال من الوعي البيئي لدى الشباب يمكنهم من المساهمة في  تطوير .1
حماية البيئة والمحافظة على اإلرث الطبيعي أثناء السعي لتحقيق التنمية 

 المستدامة.
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 .المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي .2
وطنية استثمار الموارد البيئية لصالح الشباب ضمن نشاطات التنمية ال .3

 المستدامة. 
 حماية الشباب من المخاطر الصحية التي قد تسببها قضايا التلوث البيئي. .4

 
  :االستراتيجيةآليات تنفيذ 

كنتاج  للنقاش الذي تمت مناقشته في ورش العمل  االستراتيجيةجاءت آليات تنفيذ 
وكذلك خالصة أفكار ورؤى الخبراء ، التي ُعقدت بالعديد من المدن الليبية

وكذلك االطالع على العديد من تجارب  االستراتيجيةوالمختصين من فريق عمل 
  بعض البلدان العربية والدولية فيما يتعلق برعاية الشباب.

   
تحقيق  االستراتيجيةورش العمل التي ُعقدت من أجل بناء هذه  استهدفتوقد 
  اآلتي:

من خالل  االستراتيجيةاستكشاف آراء الشباب من أجل إثراء مالمح  .1
  مالحظاتهم وتوصياتهم.

إشراك الشباب في رسم السياسات الوطنية ذات العالقة بإدماج الشباب في  .2
  النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية.

  تعميق دور الشباب في المشاركة السياسية والثقافية واالجتماعية. .3
    

ه الورش مجموعة من المحاور المحددة يناقشها الشباب أنفسهم وقد وضعت لهذ
وفق رؤى وتطلعات  االستراتيجيةتُسهم في بلورة هذه ، بكل حرية ومصداقية

وهذه ، ومستوياته التعليمية والمهنية واالجتماعية أطيافهالشباب الليبي بمختلف 
   المحاور هي:

  واقع البرامج واألنشطة المتوفرة للشباب.  .أ
  متطلبات الشباب بما يحقق طموحاتهم ويعزز مساهماتهم.  .ب
  دور الشباب في النشاط االقتصادي لتحقيق التنمية.  .ج
  الشباب والمشاركة السياسية والثقافية واالجتماعية.  .د

  
ن هذه المحاور واسعة وشاملة لكثير من القضايا والمواضيع التي تهم إوحيث 

اضيع وبنود محددة يسهل على الشباب فقد تمت بلورتها في شكل مو، الشباب الليبي
  دراستها ومناقشتها في إطار زمني محدد وهذه المواضيع هي:

  .الشباب والرياضة .6  الشباب والتعليم والتدريب. .1
  .الشباب والترفيه .7  الشباب وفرص العمل. .2
  الشباب واستخدام شبكة المعلومات (اإلنترنت). .8  الشباب والثقافة الصحية. .3
  .الشباب والتشريعات والقوانين .9  واإلعالم.الشباب والثقافة  .4
  الشباب والمشاركة السياسية. .10  .الشباب والبيئة .5
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وسوف يتم تناول التوصيات والمقترحات التي قدمت من قبل الشباب في هذه 
 االستراتيجيةوكذلك آراء وأفكار أعضاء فريق  ،الورش حول هذه المحاور

واالستفادة من التجارب العربية والعالمية فيما يتعلق برعاية الشباب وإدماجهم في 
العملية االقتصادية لتحقيق التنمية وآليات تنفيذ هذه السياسات والمقترحات وهي 

  كاآلتي:
ة  ف اءات ال ةاإلج ات   لالس

ف اء  اله ة  اإلج ف هة ال قعة  ال ائج ال   ال
از .1 ــــــ ـــــــا  إبـــــــ فــــــ ال

ــــــــــي  ـــــ ة ال ــــــ يـــــــــ ال
الد ها ال   .ت

اب  ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ ال ـــــــــ ـــــــــ ـــ ت
ة  ــــــ ـــــــــ ــ ي ــــــــات ال اهـــــــــ االت
ة  ق ال لعاته في ت وت
ص  ـــــ ـــــاف الف ة وت اســـــ ال

اواة ب  ادوال ع  أف ال
ــات ودعــ  اج ــ ال ق فــي ت
ــــل  أة فــــي الع ــــ ة ال ــــار م

اسي   ال

اع  - عل ق  ال
س والعالي. - عل ال  ال
قافةاإل -  عالم وال
ني - ع ال ات ال س  .م
اب - ي لل اد الل   .االت

عه علـــى  ـــ اب ل ـــ فهـــ ال
ر  ـــع ـــــ ه ال ــــــ ــــي فــ ــــ ــــــ ي ــ ن
ـ  ة واإلسهام في ت ا ال

ع.   ال

ة .2 ــــــ ع قاعـــــــــ ــــــ ســـــــــ  ت
ة  اســ ة ال ــار ال

ـــــاب  اء فـــــي لل ســـــ
ــــــ  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ  إدارة وت
ــــات العامــــة  س ال

ــــــ  وأ ـــــــــ ــــي رســـ ـــــــــ فـــــ
ولة. اسات ال   س

ــــــة مــــــ  ة مع ــــــ يــــــ ن ت
اب  ــ ــة  لل اد ــائف ال ال

ــــــة ـــــــات العامـ س ــــي ال ـــ ، ف
اب فــــــي  ــــــ ـــــ دور ال وتع
ــــــات  ــــــ س ـــــــات وال امعـــــ ال
ــــــ  ـــــ س  ــــــ ـــــة وغـــــ ــــــ عل ال
ــــــ  ة مـ ــــــ اسـ ة ال ـــــــار ال
ــــــة  عل ــــــاهج ال خــــــالل ال
ة  ــــــ ـــــــــ اسـ ــــــــات ال ــــــــ وال

ة. ات ال اض   وال

زراء. - ل ال  م
ل - اع الع  ق
افة - ة ال  ح
ات ال - س نيم  ع ال
ة - اس اب ال   األح

اب  ــ ــل مــ ال ــ ج واع  ـت
ــــــه  لـ ور ح ــــــ ـــــــاه  ـ ـــــــا يـ ف

ة  اســـــ ـــع ال ــ نـــــات ال ل
ــــادر علــــــــي  ــــــــاد،قــــ ار  ات ــــــ القــ

ف و  ح.ال اسي ال   ال

ـــي دور  .3 ــــ علـ ال
ع  اب فـــي صـــ ـــ ال

اســــات العامــــة ، ال
ارات  ــــــ ــــع القـــ ووضـــــ

ا ة في ل اس   .ال

اد ة  إعـــــــ اب ـــــــ ـــادات ال ــــ ال
اب فــي إدارة  ــ ة ال ــار وم
ا  ــ ة واالن اب ــ ــات ال اله
ــــــــع  ــــــــات ال س فــــــــي م

ــــــ ـــــــــ شــــــــــ ني وال ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ح ال
ــــــــة  ـــــــــ الب ـــادات ال ــــــــ ــــــ لالت
ـادة  اب علـى  ـ ر ال وت

ة. ات العل س   ال

اع  - اضةق اب وال  ال
ي - اب الل اد ال  ات
ني - ع ال ات ال س  م
افة - ة ال  ح
ال - ــادات ال ــة واإلدارــة االت ب

ولة   في ال

اب قــادر  ــ ــل مــ ال ــ ج ت
ار  اإلسهامعلي  ع القـ فـي صـ

ا. ل في ل اسي ال   ال

اهـــــات  .4 ــــ االت ت
ة  اســـــ ـــــة وال الف

ـة  ي ذلـ مـ خـالل معال
ــــاهج  ـــــــــ ــــ عات ال ــــــ ـــــــــ ضــ م

ة م داخل  - ةال  .األس
ــــــاع  - ـــــــ ــــالي  ق ــــــ العـــــــــ ـــــــ عل ال

اب قــادر  ــ ــل مــ ال ــ ج ت
ـــة  ـــة وح ا ق علـــي فهـــ ال
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ــــــ  ـــــــــ ــــ ـــــــاء  ـــــــــ ورســـ
ــــــــة  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ارســ ال

ــــــة ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ا ق ، ال
س  هــا فــي نفــ وت
ـــــــــا  ـــــــــ اب  ــــــ ـــــــــ ـــ ال
ــــــــع  ـــــــــ ــــــ مـ ـــــــــ اســـ ي
ــــــ  ــ اه الع ــــــ ــ م

  والعقلي.

ة ومـــــــا  راســـــــ رات ال قـــــــ وال
ة   ــ يــ عــ ذلــ مــ أن

 اإلعـالمدور إلى  اإلضافة
ا  ـــــــا ــ ه الق ــــــ ــــــ بهـــ عـــ ال
ــــات  س ــــاهج ال ل م ــــ و

عاهــــ ال ورة يوال ــــة وضــــ
ال  ـــــ االع هـــــا  ام ـــــام ب ات

ف ع ع ال   وال

س  .وال
 .اإلعالم -
 .األوقاف -
ــــــات   - ـــــــــ ـ س ـــــات وم ــــــــ امعـــ ال

ني. ع ال   ال

أ  ـــ أ وال ـــ ام ال ـــ ـــ واح ع ال
اب  اآلخــ ور األحــ ــام بــ واإلل

ابـ  اقفها مـ ال ة وم اس ال
قفهـا مـ  ي م ات وت غ وال

ف واالع   ال.ال

ــ  .5 ق ــ الفهــ ب تع
ة  اســ ة ال ــار ال
اب  ــــــ ــــ ة لل ــــــ ـــ ال
قـــــــع  ي فـــــــي م الـــــــ
اء  ــــــ ة ســـ ول ــــــ ـــ ال
ــــــات  ـــــ س ــــي ال فـــــــ
ـــــــي  ـــــــة أو ف م ال

ة. م   غ ال

نـامج  ـ ب ي ذل عـ 
ــــــ  ـــ ق ر  ــــــ ـــــــــابهتـــ  إك

ام  ــــــ ـ ار واح ــــــ ـ مهـــــــارات ال
أ  أ وال   .اآلخال

ـــــات ذات  - ـــــ س ـــــــات وال ـــ اله
لة  .ال

ع  - ات ال س نيم  .ال
ائي - اد ال   .االت

اب قــادر  ــ ــل مــ ال ــ ج ت
ـــ  ار وفهـــ ال ـــ علـــي إدارة ال
ة  ـــــل اول ال ـــة وتـــــ ــ ا ق ال

ة. ول اقع ال   وم

ــــــ  .6 ـــــــــ ــــــ الفهـ ـــــــــ ـ ق ت
ـــــــارخ  ح لل ــــــ ـ ال
ي مــــ اجــــل  ــــ  ال

ـــــاء ــــــــ ة ش ب ــــــ ـــــــ
اب   ال

اع  ائ ت ام  اس
ف ل  ة ال على ت
الب وذل م خالل  ال

رات  ق ة.ال راس   ال

عل العام. - اع  ال   ق
عل العالي - اع   ال   .ق

ة  ق اله ت وعي عام 
ة  ان ز ال اإلن ع و
اء  . و سه ارة في نف وال

ة ا    .ال

ــــــ .7 ـــــــــ ــ ــــــــة  ت ـــــــــ رؤ
ي  ــــــار ر ال ــــــ لل
اب  ــــــ ة ال ــــــاه ل

ــــــــة  ــــاجهو  إدمــــ
ـــــــا  ـــــــــ ـــ ــــي ال ـــــــــ فــــــ

اد   االق

ـــي دور  ــ ء عل ـــــ ـــــل ال ت
ـــــهام ـــالل  وســــ اب خــــــ ــــــ ـــ ال

ــــــ  ق ة  اضــــــ احــــــل ال ال
ـــالل  ــــــ خــــــ ــــــ مـــ ـــ ــــــ ذل ـــ و
اهج  ة وال راس رات ال ق ال

ة. عل   ال

اع اإل - قافةق    .عالم وال
عل - اع ال    .ق
ني. - ع ال ات ال   م
ي - اب الل اد ال   .ات

ور  قافي ب عي ال زادة ال
اضي اب في ال  ح، ال

اضي ق  ة لل اءة ال الق
عي  ال تع ال

ة ا   .وال

ع  .8 ار ال اس
ي في  ار ال

اب في  إدماج ال
ة اد ة االق   ال

ــــــــارخ ــــ ر ال ــــــ ــــــ تــــــ ــــــ  تع
ـــة مـــ خـــالل و  ـــة ال ال

ة. راس رات ال ق   ال
اب مــــــ  ــــــ ــــي لل ــــــ وعــ ت
ف علــي ثقافـــات  عـــ خــالل ال

ب األخـ ومقارنـة ع مـا  ال
يه ا ل ا  ي   .ل

  

عل العام. - اع ال   ق
اع  - عل العالي.ق   ال
قافة. - اع األعالم وال   ق
  

ة  ة ف اد ة  ل رؤ ت
الد  ادة ال اع علي  ت
ل  اب للع وت ال
ي. ل ال ل الع اجي ب   اإلن
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مة  .9 ت ال
ة ر ة وال عل   .ال

ــــــ  -  ــــــ فـــــي ت إعـــــادة ال
ـــــــــــــــــــــــاهج  ـــــــــــــــــــــــ ال وت

ة ر ة وال عل   ال
ر  -  ـــــــــ ق ال ـــــــــ ـــــــــ  ت

ر   وال
ق وأســـــــــال  -  ـــــــــ ـــــــــ  ت

رســــــــــــــــــــــــــ  اد ال إعــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ  ر وت ـــــــــــــــــــــ وال

. ل م   مهاراته 
ـــــــــــــــــــــات  -  س ـــــــــــــــــــــ ال ه ت

ــــــــــــــــــــة   ر ــــــــــــــــــــة وال عل ال
مات  ل ـــــــــــــ ســـــــــــــائل وال ال
ـــــــا  ـــــــة   ر ـــــــة وال عل ال
اد  ف اإلعـــــــــــ ـــــــــــ وهـــــــــــ ف ي

ل. أه   وال

اعات:    ق
عل العام. .1   ال
عل العالي . .2   ال
ي .3 ق عل ال ة ال ل   م

عل ت ن  جات ال ة م
ات  ل ف وم ا ي ر  وال

ل. ق الع ع وس   ال

ل  .10 أه ر وال ال
ة  ه قافة ال وال

ة: اب ات ال   للف
ن ع   .أ اح ال

ل.   ع
ات   .ب س ي ال خ

ة  ر ة وال عل ال
لي. ر ت   ت

ي ال   .ج ار ال ال
ن في  غ ي
زارتي  ام ل االن

ة اخل فاع وال   .ال

ـــــــــــة  -  ـــــــــــ ف ـــــــــــ وت ح
ـة  ل ل ه اب ال ال
ــــــــــــ  ــــــــــــار مــــــــــــ ح ال
ـــي  ه ـــي وال عل ـــ ال ال
ـــــــــــ  ــــــــــات ال ــــــــــ وف وال
ـــــــــان  ـــــــــة وم ل الـــــــــة الع وال

ة مـع  اإلقامة ـ الـة ال وال
ي فـــــي  ـــــ ق ال ـــــ و ال ـــــ ت
ــــع  ــــ ج ــــ ع ارة ال اســــ

مات. عل ه ال   ه
ر  -  ـــ امج ل ـــ بـــ ف اد وت إعـــ

هــ  اب علــى ال ــ ــل ال وتأه
اجهـــــــــا  ـــــــــي  ف ال ـــــــــ وال

ةل ل ال   .ق الع

ل. -  أه ل وال اع الع   ق
ر  -  ـــ ـــة لل ـــات ال س ال

ل. أه   وال
ارجالر و ال -  ال ل    أه

ة   اب ــــــــ ــــــــل ال ة الع ــــــــ اد ق إعــــــــ
ــــــــــة  ه هــــــــــارات ال ــــــــــابها ال وك
اجاتهــا  ــي اح ــي تل ــة  ال وال

  ال ال في

امل  .11 اإلصالح ال
اره  اع ل  ق الع ل

ات  أهح أ ال
ق   اإلدماجل

ث  الفاعل وال
د  اب في جه لل

ة   .ال

ـــــي  -  س ـــــ م اء ت إجـــــ
ـــ ولـــة  اودار ـــات ال س ل

ق  ـــ إدارة ســـ ـــا فـــي ذل
د ــــــا يــــــ ــــــل  إلــــــى  الع

فاءتهـــا  ـــ  ها وتع شـــ ت
ـــة  ـــة ال ـــ ال وت
ـــــــي دعـــــــ  ـــــــاه ف ـــــــا 
لــــــــــة  ــــــــــة إعــــــــــادة  ل ع
ي  ــاد الــ ــع االق وت

اعات:   ق
أه -  ل وال   ل.الع
اد -    االق
اعة. -    ال
ل -    الع
اف -    ال

  

ق  -  ــــــــ ــــــــة ل ام ي خلــــــــ ال
ع  ســـ ـــة فـــي ت ـــل ال الع

ــل  ص الع ــ  أمــامفــ الع
ي.   ال

ـــل بـــ  -  ـــ عالقـــات الع ت
ـــــل مـــــ  العامــــل وجهـــــة الع
ق  ـــــــــ ق ان ال خـــــــــالل ضـــــــــ
ف   ــــــ ــــــال ال ــــــات ل اج وال

.   ل مق
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ـل  ة للع فـ ـة م ف ب وت
ار.   واالس

ان  -  ــ فــي القــ إعــادة ال
ـــــــــــة  عات ال ـــــــــــ وال
ـــــ  ـــــل  وت ق الع ـــــ ل
ــا  ارســة ال اءات م إجـ

. اد   االق

اق  .12 ع ن س ت
ل  غ ال وال

اد  اب في االق لل
ي   .ال

ــــــــــــة  -  ــــــــــــة و اد خ إعــــــــــــ
وعات  ـــــ ـــــلة مـــــ ال ل ل
ة  ســــــــــــــ ــــــــــــــغ وال ال
اب  ـــــــــــــ امـــــــــــــل ال علـــــــــــــى 
ـــــــــــــع  ـــــــــــــي ج ـــــــــــــي وف الل
ة  ـــــــــــــاد ة االق ـــــــــــــ األن
اب  ـــــــــــ غـــــــــــ ال ـــــــــــي ي ال
ــــــــــادي  هــــــــــا  ــــــــــل ف الع

عات خاصـــــــــــــة  ـــــــــــــ  أول
عــــــــة  ة بــــــــ م ــــــــ م

اب.   م ال
ة  -  ا ــــــا صــــــ ــــــاء م إن

ات يــــــــ  ــــــــ ل ال ــــــــة  ار وت
افــــــ ــــــل ال ام ها  ــــــ و  ت

ـــــــــــــــة  ل مات ال ـــــــــــــــ وال
ولة. ل م ال   و

و  -  ـــــــ اد دراســـــــات ال إعـــــــ
وعات  ــــــ ــــــة مــــــ ال لقائ
ــــي  ة ف ســــ ــــغ وال ال
ة  ا ــــــــــــــ ــــــــــــــاالت ال ال
ـــــــــــــــــة  ار ـــــــــــــــــة وال را وال
زعهـــــــا  ـــــــ ت ـــــــة و م وال
ـــــــــ  ـــــــــا ح علـــــــــى ال
ارد  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــات وال ان اإلم
احــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــة ال ال
ة  اجـــــــــات األساســـــــــ واالح
لــــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــع ال لل

قة   .ال
ــــــــــي  -  نــــــــــامج و وضـــــــــع ب

وعات  ـــــــــــــ اض ال إلقـــــــــــــ
ــــــــــة  ة وفقــــــــــا لل اب ــــــــــ ال
ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــة لل ال

اعات:    ق
اد. -    االق
اعة. -    ال
راعة. -    ال
احة. -    ال
 - .   ال
ة. -  ال   ال
اف -    ال

  

ج فــي   ــ ــل ال ص الع ع فــ ســ ت
ع  ســــــــــ ي وت ــــــــــاد الــــــــــ االق
ـــع فـــي  ة  لل ـــار ـــاالت ال م

دة. ة ال ق ال   ت
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ــــــة  ا ة واالج ــــــاد االق
فــــــــــــ  ــــــــــــا ي افهاو  وأهــــــــــــ

اســـــــاتها فـــــــي  ـــــــاجوس  اإلن
 .   وال وال

ارد  -  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ال ت
ــــــة الالزمــــــة لإلنفــــــاق  ال ال
وعات  ــــــــــــــــــــ علــــــــــــــــــــى ال
ة فـــــــــي  اب ـــــــــ امج ال ـــــــــ وال
ــــــة ول ــــــة العامــــــة لل ان ، ال

زعــــــــة  أنعلــــــــى  ن م ــــــــ ت
اعـــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــى الق عل
ـــــــا تـــــــ  ـــــــا وفقـــــــا ل وال
ه  احـــــــــــــــه مـــــــــــــــ هـــــــــــــــ اق
امج  ـــــــــــــ وعات وال ـــــــــــــ ال
هــــــــــــــــــــات ذات  مــــــــــــــــــــ ال

  .العالقة

امج  .13 اسات و ر س
ر  عل وال ال
امج  اسات و
ل إلدماج  ق الع س
ا  اب في ال ال

. اد   االق

ق  -  اعـات سـ ال بـ ق
علــــــ  ــــــات ال س ــــــل وم الع

ل ـــــ ـــــ ت ـــــان  عـــــ  ل
ـــــي  ـــــ العل ة لل ـــــ م

ل. ق الع عل وس   لل
ات  -  ت ــــــ وات وال ــــــ عقــــــ ال

علـــ  اســـات ال ـــ س ل ر حـــ
ل. ق الع   اسات س

ع  -  ائح ال ع ش ة ج ت
ر فــي  ــ علــ وال ــة ال أه

ع. اة ال   ح
ة  -  ــــــــاه نــــــــامج ل وضــــــــع ب

ة فــــي  ــــاد اعــــات االق الق
ة فـي  ار عل وال ل ال ت

هه و  ج ه.ت   ت
ـــــــــــاع  -  اك الق ـــــــــــ إشـــــــــــ ت

اء  ة في إن اه اص لل ال
ــــــــة علــــــــى  ــــــــات تعل س م
عـــاد عـــ  ـــة واالب أســـ عل
ح  ف الــــ ــــ علــــى هــــ ال
ـــ  عل دة ال ـــاب جـــ ـــى ح عل
ــل  ق الع ه فــي ســ ــاه وم

ي.   الل

ي العام. - ت ال   ال
زراء. - ل ال   م
عل العام والعالي. اوزارت -   ال
اعات  - ة.الق اد   االق
اص. - اع ال   الق
    اإلعالم. -
اث. - اك األ امعات وم   ال

ة  -  ـــــــــــاد ـــــــــــة اق د ت وجـــــــــــ
الد. ال ة  ا   واج

ة  -  اســــ ــــل م ص ع ــــاد فــــ إ
ـــة  ال ـــى  ـــي عل اب تق ـــ لل
ائح  ـــــــــة شـــــــــ ـــــــــ و ال
علــــ  ــــات ال س جــــات م م

. ر   وال
ة علــــى  -  ــــاد ة اق ــــاء قاعــــ ب

ـــى  ة عل ـــ ـــة ومع أســـ عل
جــــات م علــــ م ــــات ال س

. ر   وال
ائح  -  عي لــــــ شــــــ ــــــ ــــــادة ال ز

ـــــــــ  عل ـــــــــة ال أه ـــــــــع  ال
ارًا  ـــــاره اســـــ اع ر  ـــــ وال
ــــ وأن  ــــال ال فــــي رأس ال
ر أساســـــــــــه  ـــــــــــ م وال قـــــــــــ ال

. عل   ال
اب فــي  -  ــ اقــات ال ار  اســ

ة  ــــاد ــــارع االق ــــة ال ت
الد  ــال ة  ا ــ ــة وال را وال
ــــــة  ــــــة ال اق ــــــاره ال اع

  لفاعلة.وا
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ة  .14 فة ت اغة فل ص
عـال لفهــ  ة ال واضـ
ــــه  ــــ  اقــــع ال ال
ل عـــام  ـــ ـــع  ال
اب  ـــــــــــ وخاصـــــــــــة ال
ل  ق ـــ ف ال ـــ وت
ــــ  فاعلــــة مــــع ع م
ـــــة  اف ـــــة وال ل الع
ة. ة ال   على اله

ر  -  ســـــ ـــــي ال ـــــ ف د ن وجـــــ
علــ  ــة وال ــفة ال د فل ــ
ـــاره  ـــا واع ر فـــي ل ـــ وال

ق  ـــــ ـــــان حـــــ مـــــ حق اإلن
ة.   األساس

ات  -  ت ــــــ وات وال ــــــ عقــــــ ال
ـــــي  ـــــة ال ـــــاول ال ــــي ت ال
ــــــفة  اغة الفل يــــــ بهــــــا صــــــ
ـــــــــــــــــــــة  عل ـــــــــــــــــــــة وال ال

ة. ر   وال
اكــــــــ  -  امعــــــــات وم ــــــــام ال

راســـــــــــــــــــات  ال ــــــــــــــــــاث  األ
ـــــــــاول  ـــــــــي ت ـــــــــاث ال واأل
ــــــــــة  ــــــــــفة ت اغة فل صــــــــــ

الد. ال ة    وتعل
ـ  -  ـارب الغ الع على ت اال

هـــــا فادة م ـــــاء  واالســـــ فـــــي ب
ـــــــــة  ـــــــــة وتعل ـــــــــفة ت فل
ــار  ــة تأخــ فــي االع ر وت
ي. ع الل ة ال ص   خ

ي العام. -  ت ال   ال
ــــاع -  علــــ العــــام والعــــالي  ق ال

ـــــا  عاهـــــ العل امعـــــات وال وال
ة. اث العل اك األ   وم

اع -  ل ق أه ل وال   .الع
  

ــ -  ــفة ت د فل واقــع إلــى  وجــ
ــــي اإلســـــالمي  ــــع الع ال
ـــــة  ــــار ال د م ــــ ــــي ت الل
اف  ـــــــــ أهـــــــــ ق علـــــــــ ل وال

ع.   ال
ــــى  -  ة ت ــــفة واضــــ د فل وجــــ

اســــــــــات  ــــــــــى أساســــــــــها س عل
مــــة  ــــ ال إصــــالح وت

ة. ر ة وال عل   ال

ــــــــــــــاد  .15 باع  أســــــــــــــل
ــــــــــــ ــــــــــــ ل  ال

ـــــــــــ  وصـــــــــــالح عل ال
اكـــــــــ  ر ل ـــــــــ وال
ــــــ  ات الع ــــــ م

ة. ق رة ال   وال

ل أعلى ل  -  ت م
اء  ــــ ن مــــ ال ــــ علــــ ي لل
ا  ـــــــــــ فـــــــــــي هــــــــــــ وال

ال.   ال
وات  -  ــــــ ات وال ت ــــــ عقــــــ ال

ـــل ســـ  علـــ  ـــ ال ل
ى  ـــــ ـــــ م علـــــى األقـــــل ت
ــــــ  ي ل ــــــ ت ال ــــــ ال

. ر عل وال   ال
ـــــــة  -  ل ف ـــــــات ال ان رصـــــــ ال

اف  ـــــ أهــــــ ق ة ل اســـــ وال
. ر عل وال   ت ال

اع -  عل العام والعالي. اق   ال
ل اعق -  أه ل وال   الع
ا. -  عاه العل امعات وال   ال
ة. -  اث العل اك األ   م
ــة  -  ول ــات ال ال عانة  االســ

علـــ  ـــ ال ة فـــي ت ـــار لل
ــــــــــة  ــــــــــل م ــــــــــا م فــــــــــي ل

. ن   ال

علـــــــــــ  -  ر ال ـــــــــــ ـــــــــــ وت ت
ـــــــــــــ  اف ـــــــــــــا ي ر  ـــــــــــــ وال
ـــــــــــــــــــــــة  رات العل ـــــــــــــــــــــــ وال

ة. عاص   ال
ــــــــام  -  جــــــــات ال ــــــــ م ت

 ً ي  عل فً  اال   .او
ـــــــــي  -  عل ـــــــــام ال ـــــــــة ال اك م

دة  ـــــــ ا ال عـــــــاي وضـــــــ ل
 . عل املة في ال   ال

ـــة  .16 أ م ـــ ـــ م ق ت
ــة  ــ وال م ال
ــــــــــــ فــــــــــــي إدارة  ف ال

. عل   ال

عات  -  ـــــ ان وت ار قـــــ إصـــــ
ة  أ الالم ق م  إلدارةت

. عل   ال
ات وتفــ  -  ــاء صــالح إع

ـــــة  ف ة اإلدارـــــة ال ـــــل ال
علـــــ  ة إلدارات ال ـــــ وال

ي العام. -  ت ال   ال
زراء -  ل ال   .م
اعات -  عل العام والعالي  ق ال

.   وال
ن. -  ال ة  ل ال ال   ال

اتي  -  قالل الـ زادة ودع االسـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــات واإلدارات  س لل

ة. رس ة وال عل   ال
زـــــــــــع  -  الـــــــــــة ال ان ع ضـــــــــــ

ــا  ال ــة  عل مات ال ــ لل
ـــــــــاء ال اع وع ص لإليـــــــــ فـــــــــ
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ــــــــات  اف ن وال ــــــــ فــــــــي ال
ة.   الل

ــــــــــاءلة  -  ــــــــــام ال ــــــــــ ن ت
ـــــــــــار  ة فـــــــــــي إ اســـــــــــ وال

ة. ول امل لل   تف 
ــــي  -  ــــ ف عل ــــ لل ل ــــ م ت

ولة. ات ال اف   كل م
ة  -  اســــ ــــات ال ان ف ال تــــ

ـــــــة  أ الالم ـــــــ ـــــــ م ق ل
ــــل إدارة اإل ــــة ل ال ــــة وال دار

ة.   تعل

ة. عل لي في اإلدارة ال   ال
ـــــــــاعي  -  ـــــــــاء االج ـــــــــة ال تق

ولة  اد لل اسي واالق وال
ًال  ـــــ ات ب ـــــالح فـــــ ال ب

ها.   م م
ـة فـي  -  ل هـات ال ة ال ار م

الد. ال عل    ت ال

ـة  .17 ـة ال ت ال
ـــات  س لـــف ال ل
ف  ــــــــــة وتــــــــــ عل ال
رش  ـــــــــــاني والــــــــــــ ال
ات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وال
اد  ـــــــــــ ات وم عـــــــــــ وال

ات. ل وال غ   ال

ـــ  -  ف ـــة ت حل ـــة م وضـــع خ
ـــــي  اجـــــات ال ف االح ــــ ل
ــــــــة  ــــــــة ال هــــــــا ال ل ت

. عل   لل
رش  -  ــــــاني والــــــ انة ال صــــــ

اسـ  ـا ي ل  غ اد ال وم
ـة  عل ة ال ل جهات الع وت

ة. ي   ال
ف  -  انـــاتتـــ ـــة  اإلم ل ع ال

ل  ــغ اد ال ات ومــ ـ وال
امها فـــــي  ـــــة الســـــ ي ال

ة. عل ة ال ل   الع
ــــات  -  ال ــــام  ــــادة االه ز

عل  ات ال س ع م في ج
ءً  هـــاًء  ابــ رســة وان مـــ ال

ـــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــام العل األق
ــا  عاهــ العل امعــات وال ال

ة. ون ة واالل ر   ال
ــــــــ  -  عل ــــــــات ال س ــــــــ م ر

ول مات ال عل ة ات ال
اء  ل إجــ ــه ) وت نــ (االن
ات  ـ ه ال اك في ه االش
ــــات  س انــــًا  وجعلهــــا م
ـــــــالب  ًا لل ـــــــ ف ـــــــ ت عل ال
ر  ـــــــ ـــــــأة ال ـــــــاء  وأع
ــــــــــــي  هــــــــــــا ف فادة م لالســــــــــــ

ي. الع وال العل   اال
ــــــــة  -  الب افـــــــة ال ـــــــل ال تقل

ي العام. -  ت ال   ال
زراء. -  ل ال   م
 - .   وزارة ال
عل العام والعالي. اوزارت -    ال
ا. -  عاه العل امعات وال   ال
ي  -  ــــ الــــ ــــال ال م

لي.   وال

ة  -  عاب اقــــــة االســــــ ع ال ســــــ ت
. عل ات ال س   ل

ـــــــة  -  ي ات ال ـــــــ ه ف ال تـــــــ
ــــــــــاهج  ــــــــــ ال ف رة ل ــــــــــ ال

ة.   فاءة عال
ــــــاني  -  ــــــل لل ام األم االســــــ

ات  ــــــــــــــــ ه ات وال عــــــــــــــــ وال
ة. عل   ال

ــــــات  -  ان ام ال شـــــ اســــــ ت
. عل ة لل   ال

ـــــــ -  ـــــــي ت عل ضـــــــع ال  ال
الد. ال دته    وج
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ــــــــا  علـــــــ م ـــــــات ال س
ل  ـــــــــ ث علـــــــــى ال ـــــــــ ي

ي.   العل
ة  -  اســـ ـــات ال ان رصـــ ال

ــــــــ  ــــــــة ل ــــــــة ال ال
. عل ات ال س   ل

ـــــــــــ  .18 ي وت ـــــــــــ ت
ة على  عل اإلدارة ال
ات  ـــــ ـــــف ال ل م
ـــــا  ـــــة فـــــي ن اإلدار

. ر عل وال   ال

ــة  -  ــة اإلدارة وضــع خ ل
. عل ات ال س   في م

دة  -  عـــــــــــ ـــــــــــة م اد خ إعـــــــــــ
ر العـــامل  ـــ احـــل ل ال
ــــــى  ــــــ عل عل ــــــات ال س
ـــــــــة  ي أســـــــــال اإلدارة ال

اتها.   وتق
ر  -  ــــار مــــ ارس   اخ ــــ ال

ة  ـــــ فـــــاءة وال مـــــ ذو ال
ر ومــــ  ــــ ــــال ال فــــي م
ـــــة  ام حلـــــة ال ـــــة ال ل ح

  على األقل.
علــــــــــــــ  -  ــــــــــــــ إدارات ال و ت

ارس ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــام  وال ب
ـــــــ  مـــــــات عـــــــ  عل ال
مـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــ م ت
ــــاالت داخــــل إدارات  االت
ارس داخلهـــــا  ــــ علــــ وال ال

  وخارجها
 - Information system. 
ات  - -  ـــــــــــــــالح ح ال مـــــــــــــــ

ـــة  س ـــل م ـــات ل ف وال
ود  ـــــــــــــي حـــــــــــــ ـــــــــــــة ف تعل
عــة  ا اصــاتها مــع ال اخ
ــــــ  اف تف ــــــ أهــــــ ق ل

ات  ـــــالح ه ال ـــــا ال هـــــ
عات  ــ ان وال ــالق ــل 

. عل ال اصة    ال

عل العام والعالي. -    وزارة ال
ــــــــــل  -  أه ــــــــــل وال ــــــــــاع الع ق

. ر   وال
عاهـــــــــــــ  - -  امعـــــــــــــات وال ال

ا.   العل

ــــــــــــام  -  اف ال ــــــــــــ أهــــــــــــ ق ت
ي. عل   ال

الت األداء  -  ـــــــــــــــاع معـــــــــــــــ ارتف
ــــ ــــ  ي ل عل ارس وال ــــ ال

ر  ــــــــــ ــــــــــأة ال ــــــــــاء  وأع
عاهـــــــــــــــــــ  امعـــــــــــــــــــات وال ال

ا. ة والعل س   ال
 - . عل دة ال اد ج   ازد
خالت  -  ـــ ـــل ل ار األم االســـ

ــــــ  ــــــة وت عل ــــــة ال ل الع
جاتها.   م

ـــــــــــة  .19 ـــــــــــام ب االه
ر  ـــــــــــ علـــــــــــ وال ال
ار على  م االق وع
ـــــــي مـــــــ  ـــــــ ال ع ال

ـــة  -  عل ـــاهج ال ي ال ـــ ت
فــــــــــــ  ــــــــــــا ي ــــــــــــة  ر وال

رات فـــــــ ـــــــ ـــــــادي وال ي م
ل.   العل والع

عل العام والعالي. -    وزارة ال
ا. -  عاه العل امعات وال   ال
ة. -  اث العل اك األ   م
دة  -  ـــــــــــ اكـــــــــــ ضـــــــــــ ال م

 - . عل جات ال   ت م
دة  -  ان ال ت معاي ض

اد.   واالع
ا ت  -  ة  راس رات ال ق ال
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ر  ــ وتــ خــالل تعل
اجـــــــــــات  ــــــــــــ ال ق
علــــــــــ  ة لل األساســــــــــ
ات  ـــــــــ اجهـــــــــة ت ل

ل. ق   ال

ر  -  ــــــــ ق ال ــــــــ ــــــــ  ت
ـــ  ق ر وأســـال ال ـــ وال

اس.   وال
ق  -  علـــ وســـ ـــ بـــ ال ال

ل.   الع
ف  -  ـــــــــــ ـــــــــــة ل وضـــــــــــع خ

ـــــــة مـــــــ  اد انـــــــات ال االم
ة. ات ت ات وتق   م

ــة فــي  -  عــاد عــ ال االب
ل.   اإلدارة وال

ر اللغــــات  -  ــــ ــــام ب االه
ة  راســــ اد ال ــــ ــــة وال األج
ات  اضـــــ ـــــل ال ـــــة م العل

م.   والعل
وات  - -  ات وال ت عق ال

دة  ــــــــ جــــــــ ــــــــة ل العل
  . عل   ال

اد. ل.  واالع ق الع اس وس   ي
قــــــــــــ  -  ـــــــــــ وســـــــــــائل ال ت

ام  ل ال ى ي اس ح وال
قــ  ــي مــ أســال ال عل ال
ع فــي أســال  ــ ــة وال قل ال
ة  ضـــــــــــ انـــــــــــات ال االم

رات وال ـــ قـــ ـــي ت ـــة ال ال
. عل ادات ال ع   واس

ــــــــــــــ أســــــــــــــال اإلدارة  -  ت
فــا اإل ـة وفقــًا ل عل دارة ال

ة. ي   ال
ـــــــــي  -  م عـــــــــاء ال ار ال اســـــــــ

ـــ  ق ـــا  ـــة  عل ـــة ال ل للع
ة. عل ة وال اف ال   األه

ــــــــــــــ معــــــــــــــاي  .20 ت
دة  ــــــــــــــ ان ال ضــــــــــــــ
ــــــــ  ــــــــاد ال واالع
ـــــ  عل احـــــل ال ـــــي م ف

لفة.    ال

امج  -  ــــــــــع بــــــــــ ض ج عــــــــــ
ـة  ر ـة وال عل ة ال ل الع
ــــــــــــة  ــــــــــــاهج تعل مــــــــــــ م
ة عاملـة فـي  ـ فاءات  و

ــــ حقـــل  علــــ مــــ معل ال
ـــــــــــــــــائ  ـــــــــــــــــ وأخ وف
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــاع ونف اج
ــــــــــــــــــة  هالته العل ومــــــــــــــــــ
اكـــــــــ  اته علـــــــــى م ـــــــــ وخ
دة  ـــ ـــاد ل ان واالع ـــ ال

ا هــــا وع ق ــــ ل عل هــــا ئال
دة. ان ال   شهادة ض

ــــــــــ  -  الم ــــــــــة ال اف ــــــــــل  تقل
ل  ـــــــــــــــــ الف ـــــــــــــــــالب  وال
ـــــــــــ  اف ـــــــــــا ب ة  راســـــــــــ ال

ة. الت العال ع   وال
ـــــان -  ار ال شـــــ واســـــ ي ت

ات  ـــــــــــــ عامـــــــــــــل وال وال
ــــــــا  ــــــــات  ــــــــة وال العل

. عل دة ال الءم وج   ي
راســـة  -  ء ال عـــ بـــ يـــ م ت

ًا  ًا وســــــ ــــــل هائهــــــا ف وان

عل العام والعالي. اوزارت -    ال
ا. -  عاه العل امعات وال   ال
دة. -  ان ال اك ض   م
ة. -  ال   وزارة ال

ـــــــــــام  -  ر ال ـــــــــــ ـــــــــــ وت ت
عــــــــــاي  ــــــــــًا لل ــــــــــي وفق عل ال

ة. ول   ال
ــات  -  س جــات م ة م ــاه م

علــ  ســ والعــالي فــي ال ال
الد. ال ة  ة ال   ح

ــــــــــال -  جــــــــــات   اإل علــــــــــى م
ـــــــــــا  فاءاته ًا ل ـــــــــــ ـــــــــــ ن عل ال
ـــــــــل  دتهـــــــــا وحاللهـــــــــا م وج

ة. اف الة ال   الع
علـــ علـــى  -  دة ال ـــاس جـــ انع

ة  ـــاد ـــات االق س ـــة ال
الد. ة في ال ا   واالج
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ـــــــــي  م عــــــــاء ال ــــــــ ال ح
ال  ب الســـــــــــــــ ـــــــــــــــ ل ال

ة. راس رات ال ق   ال
ــــــة  -  ائح ال ــــــ ــــــ الل ت

انــــــــــــــات  راســــــــــــــة واالم لل
. عل ات ال   س

ة  -  اســـ ـــات ال ان ف ال تـــ
. عل دة ال ق ج   ل

ـــ  -  عل ـــات ال س ل م ـــ ح
دة  ـ ان ال على شهادة ض

ة.   ول ات ال س   م ال

ــــــــــــــة  .21 ــــــــــــــاد خار اع
ــة  عل ــات ال س لل
ــــــــــــــ  ــــــــــــــة وف ر وال
و  ــــــــــ دراســــــــــات ال
ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد االق

ــة  ا ــواالج ق  ل
ــــــــــــــ  ــــــــــــــل م أف
ارد  ـــــــــــ ـــــــــــ ال ل
اع  ة وشــــــــــــ ــــــــــــ ال
ــــــاعي  لــــــ االج ال
ـــــــــــــــــــ  عل ـــــــــــــــــــى ال عل

. ر   وال

ــــة  -  ــــان م ل ل ــــ ت
الد  اجات ال لل الح
ة إلقامـة  ـ ارد ال ـ مـ ال

ـــــــــــــاد ـــــــــــــارع االق ة ال
واها علـى  ـة وجـ ا واالج
ــ ذ ا ال ن هــ ــ  اأن 

ة  ســــــ ــــــة وم احــــــل ق م
. ة ال ع   و

ـــــــــــــات  -  ان ـــــــــــــ ال ت
ــــــارع  ه ال ة لهــــــ اســــــ ال
علـــــــ أو  ـــــــاع ال اء لق ســــــ

ارع. ه ال اعات ه   ق
اهج  - -  ي وت ال ت

ـــــــا  ــــــة  ر ــــــة وال عل ال
ه  اجــــــات هــــــ الءم واح يــــــ
ة  ـــــــــــــاد ـــــــــــــارع االق ال
جـات  ة مـ م ا واالج

. ر عل وال  ال
  

ي العام. -  ت ال   ال
زراء. -  ل ال   م
علـ العـام والعــالي  -  وزارات ال

ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــاد وال واالق
ة. ال   وال

ي. -  ل ال ال   م
ـــــا  -  عاهـــــ العل امعـــــات وال ال

ة. س   وال

ــــــى  -  الد عل ــــــ ــــــاد ال ــــــاء اق ب
ة.   أس عل

علــ  -  دة ال الت جـ ارتفـاع معـ
ة. ول عاي ال   وفقًا لل

ق  -  ــ الد  وات الــ ار ثــ اسـ
ـــــة علــــــى  ة م ـــــة ســــــل عل

ي.   ال العل
ــــــــــــاة  -  ــــــــــــ ال ارتفــــــــــــاع م

ة  ـــــــــــــــاد ة واالق ـــــــــــــــ ال
ـــــــــــــــــة  قا ـــــــــــــــــة وال ا واالج

ي. ا الل   لل
ـــ الـــ  -  ر  ـــع ـــادة ال ز

ه. اء إل   واالن
ر  -  ــــــــــع ــــــــــ ال ارتفــــــــــاع م

ار فــــــــــي  ق األمــــــــــان واالســــــــــ
اضــ و  ا ال ــ ل لل ق ــ ال

ي.   الل
اب فــي  -  ــ اقــات ال ار  اســ

ارع  ه ال ةه ات   .االس

ــــ  .22 ــــل علــــى ت الع
ــــــــــــــي  ه علــــــــــــــ ال ال
اكـــــــــــــ  ـــــــــــــي (م ق وال
ــــــــــــي  ه ر ال ـــــــــــ ال
ة)  ســــ ــــة وال العال
ــــــادة  عــــــًا وز ــــــًا ون ك
ع  ــــ ا ال ـــام بهــــ االه

. عل   م ال

ــــــــــي  -  لــــــــــ و ــــــــــاء م إن
ل  ـ ي  ي والف ق عل ال لل

ـــــــــــع  اعـــــــــــات ذات ج الق
  العالقة.

انــــات الالزمــــة   -  ف االم تــــ
ـــــاح  ــــة إلن اد ة وال ــــ ال

. عل ع م ال ا ال   ه
ــــ  -  اب ال ــــ دعــــ ال

ي العام. - ت ال   ال
زراء. - ل ال   م
علـــــــ العـــــــام والعـــــــالي  - وزارة ال

.   والق العاملة وال
ي. - ل ال ال   م
ــــــــا  - عاهــــــــ العل امعــــــــات وال ال

ة. اث العل اك األ   وم

ة  -  ــــــاء قاعـــــــ ــــــة مـــــــ ب ع
ـــــــــة  ـــــــــة ال ـــــــــ العامل األي
ـــل  هلــة ل ــة ال ــة والف ق ال

ة. اف الة ال ل الع   م
هـــات ذات  -  افـــة ال ة  ـــاه م

اســـــــات  ـــــــ س ـــــــة ب العالق
ر  ــــــــ ــــــــ وال عل ــــــــ ال وخ

ي. ق ي وال ه   ال
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علـــ  ع مـــ ال ـــ ا ال فـــي هـــ
ًا. ًا ومع   ماد

ـــــــــع  -  اد ال ـــــــــة أفـــــــــ ت
ـــي  ق علـــ ال ا ال ـــة هـــ أه
ـــ وســـائل  ـــي عـــ  والف

لفة.   اإلعالم ال
ا -  ــــــــــ ــــــــــات ال ت ب رفــــــــــع م

عاهـــــــ  ـــــــ مـــــــ ال ال
ـــــة  ق ة ال ســـــ ـــــا وال العل
ــــاق  عًا لالل ــــ ــــة ت والف

. عل ع م ال ا ال   به
ء  -  ــه جــ ج اســة ل وضــع س

ـــــــــ  عل جـــــــــات ال مـــــــــ م
ه  ســــ لهــــ األساســــي وال
ــــــــة  ــــــــة والف ق عاهــــــــ ال ال

ة. ة على أس عل   م
ــــــــــاء  - -  ــــــــــ فــــــــــي إن ف ال

ــــــــــــــع ذات  ـــــــــــــات ال كل
ـــــــا هـــــــ ة  ـــــــ أســـــــ  ال

ع  ـــــــــــــه بـــــــــــــ ل  ـــــــــــــ مع
ـــــــــــــــة  امعـــــــــــــــات األورو ال
ـــــل  ـــــة م ـــــة والع واألم

. ق   األردن ال

ل  -  ق الع اجات س ي اح ت
ــــــــــــة  ه هــــــــــــارات ال مــــــــــــ ال

ة. ق   وال
اب  -  ـــ ـــل لل ص الع ف فـــ تـــ

راته  ــ قــ ــا ح ــاته م ور
علــــ  قلــــل مــــ الفاقــــ فــــي ال

ي. ق ي وال   الف

ــــ  .23 ــــل علــــى ت الع
ــــــــــــــي  ه علــــــــــــــ ال ال
اكـــــــــــــ  ـــــــــــــي (م ق وال
ــــــــــــي  ه ر ال ـــــــــــ ال

ــــة وال ة) العال ســــ
ــــــ ً ــــــادة  اك عــــــًا وز ون

ع  ــــ ا ال ـــام بهــــ االه
. عل   م ال

ــــــــــي  -  لــــــــــ و ــــــــــاء م إن
ل  ـ ي  ي والف ق عل ال لل
اعـــــــــــات ذات  ـــــــــــع الق ج

  العالقة.
انــــات الالزمــــة   -  ف االم تــــ

ـــــاح  ــــة إلن اد ة وال ــــ ال
. عل ع م ال ا ال   ه

ــــ  -  اب ال ــــ دعــــ ال
علـــ  ع مـــ ال ـــ ا ال فـــي هـــ

ًا. ًا ومع   ماد
ـــــــــع  -  اد ال ـــــــــة أفـــــــــ ت

ـــي  ق علـــ ال ا ال ـــة هـــ أه
ـــ وســـائل  ـــي عـــ  والف

لفة.   اإلعالم ال
اب  -  ــــــــــ ــــــــــات ال ت رفــــــــــع م

عاهـــــــ  ـــــــ مـــــــ ال ال

ي العام. -  ت ال   ال
زراء. -  ل ال   م
علـــــ العـــــام -  والعــــــالي  وزارة ال

.   والق العاملة وال
ي. -  ل ال ال   م
ــــــا  -  عاهــــــ العل امعــــــات وال ال

ة. اث العل اك األ   وم

ــــــــة مــــــــ  -  ة ع ــــــــاء قاعــــــــ ب
ـة  ق ـة ال األي العاملـة ال
ـــــل  ـــــل م هلـــــة ل ـــــة ال والف

ة. اف الة ال   الع
هـــــات ذات  -  افـــــة ال ة  ـــــاه م

اســـــــــات  ـــــــــ س العالقـــــــــة ب
ــــــــــ و  عل ــــــــــ ال ر وخ ــــــــــ ال

ي. ق ي وال ه   ال
ــل  -  ق الع اجــات ســ يــ اح ت

ة. ق ة وال ه هارات ال   م ال
اب  -  ــــ ــــل لل ص الع ــــ ف ف ــــ ت

ـــا  ـــاته م راته ور ـــ قـــ ح
علـــــ  قلـــــل مـــــ الفاقـــــ فـــــي ال

ي. ق ي وال   الف
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ـــــة  ق ة ال ســـــ ـــــا وال العل
ــــاق  عًا لالل ــــ ــــة ت والف

.. عل ع م ال ا ال   به
ـــات  -  ل ـــاء  ـــ فـــي إن ف ال

ـــــــــــ  ـــــــــــع ذات ال ال
ـــه  ل  ـــ ـــا هـــ مع ة  أســـ
امعـــــــــــــــــــات  ع ال بـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــة  ــــــــــــــة واألم األورو
ــــــــــــــل األردن  ــــــــــــــة م والع

. ق   ال

ـــــــــــــــام  .24 ـــــــــــــــادة االه ز
ر  ـــــــــ عل وال ـــــــــال
اجـــــــات  و االح لـــــــ
اصــــــــــة إلدمــــــــــاج  ال
اب ضـ  ـ الء ال ه

ائح  ــــــــــــع شــــــــــــ ال
ه  ة في ت اه لل

مه.   وتق

ــــــات  -  س اد ال زــــــادة أعــــــ
و  ــــ ــــة ل ر ــــة وال عل ال

اصة. اجات ال   االح
ــــــــة  -  ــــــــ مفــــــــا ال ت

اجــات  و االح ــة لــ ي ال
ـــــــة)  اصـــــــة (ذو اإلعاق ال
ــ إدمــاجه ضــ  مــ ح
اصـــــــــــــــة  ـــــــــــــــات ال س ال

اء. الب األس   ال
ر   -  ـــ ـــ وال عل اد ال إعـــ

ال ـــام  ر لل ــــ ر وال ـــ
اجـــــــــــــــــــات  و االح ـــــــــــــــــــ ل

اصة.   ال
ـــــــــة  -  ال ارد ال ـــــــــ ف ال ـــــــــ ت

ة  ة واألجهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ وال
ـــــ  عل ـــــة ل ي ـــــات ال ق وال
اجـــــات  ة ذو االح شـــــ

اصة.   ال
جــــــات ذو  -  ــــــام  االه

اصـــــــــــــة  اجـــــــــــــات ال االح
ات  افـــ وشـــ ه  ـــ وتع
ــــــاص  ـــــاع ال ولـــــة والق ال
هالته  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــًا ل وفق

. اته   وت

زراء  -  لــ الـــ علـــ م ووزارة ال
ـــــا  عاهـــــ العل امعـــــات وال وال

ة. س   وال
اجــــــات  -  ــــــات ذو االح س م

اصة.   ال

ــــات  -  س جــــات م ة م ــــاه م
اصــة فــي  اجــات ال ذو االح

الد. ال ة  ق ال   ت
ة  -  ــــــ ه ال قــــــة لهــــــ إعــــــادة ال

ة هامـــــة فـــــي  ارهـــــا شـــــ اع
ع.   ال

اجــــــــــــــات  -  ر ذو االح شــــــــــــــع
ع  ـــــال ه  ـــــان اصـــــة  ال

ــــ دم حــــ الــــ إلــــى  ا يــــ
ة مـــ  ـــ ـــه وال ـــاء إل واالن

  أجله. 

ـــــــــــــار  .25 ـــــــــــــاد واخ اع
ــــــــــــــــــــــــــــادات اإلدارة 
ـــة  ام ة وال رســـ ال
ان  عــاي ضــ وفقــًا ل

ــــــــــة  -  وضـــــــــع معــــــــــاي عل
ــــــار مــــــ ـــــة الخ  ي وت

ارس ورؤســــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــ ال
امعـــــــــــــــــات ورؤســــــــــــــــــاء  ال

زراء. -  ل ال   م
عل العام والعالي. -    وزارة ال
ي. -  ل ال ال   م
عاهــــ  -  امعــــات وال رؤســــاء ال

ة ت  -  رسـ ـادات ال أداء ال
ة. ام   وال

ـــي  -  ـــ األداء العل ارتفـــاع م
علـــــــــ  ـــــــــات ال س واإلدار 
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دة. ـات   ال ل اء ال ـ امعات وع ال
ة. ام العل   ورؤساء األق

ـــــــار  -  ـــــــة اع فـــــــاءة العل ال
ــــة  ــــة واإلدار ه ة ال ــــ وال

ة ش عة ال م  اوال
ار. و االخ   ش

ـــاء  -  ـــ وأع عل اك ال إشـــ
ـــار  ر فـــي اخ ـــ ـــأة ال

ادات.  ه ال   ه

ا.   العل
ات. -  ل اء ال   ع

  العام والعالي.
اف  -  ــــــــ األهــــــــ ق ــــــــةت عل  ال

. عل ات ال س ة    وال

ــــة  .26 ــــة عل وضــــع خ
راســــــــات  فــــــــاد وال لإل
اخل  ـــــــــــــــ ال ـــــــــــــــا  العل
ــــــــ  عل ــــــــارج لل وال
ــات  س والعــامل 
اء  عل العام وأع ال

ر ـــــــــــــــه ــــــــــــــــ ة ال
ــــــالب  ي و ــــــ ع وال
ــــــــــــا  راســــــــــــات العل ال
عاهـــ  امعــات وال ال

ا.   العل

ـة  -  ـة ق م ـة م وضع خ
. ة ال ع ة و س   وم

ـــــــــــاد  -  ف ـــــــــــة لإل وضـــــــــــع خ
ـــالب  اخل لل الـــ ارســـة  لل
ي  ــــــ ع ق مــــــ ال ــــــ ف ال
ـــــا  راســـــات العل ـــــالب ال و
امعـــــــــــــــــات  ع لل ـــــــــــــــــا ال

. اعات األخ   والق
ام -  ال ـارج  ال فـاد  عــات اإل

ــــــــــــــة  عة العل ــــــــــــــ ذات ال
ة.   ال

اخل  -  الــــ ي  فــــ عــــة ال ا م
اف  ـــــــارج وفقـــــــًا لألهـــــــ وال

فاد. مة لإل س   ال
زارة  -  ـات لـ ع ت إدارة ال

ها  ــــــ و علــــــ العــــــالي وت ال
ة اإلدارـة  اد فاءات ال ال

ة. اس   ال
ــــــــــات  -  ع ــــــــــ ال ات ح م ــــــــــ ف

الد  ال ات ال  اف ال
ة. لة ال   حًال ل

ـــار -  قـــاف  اخ قـــ ال ل ال
ـفارات  ال فاءة  م ذو ال
عـــــــة  ا ـــــــارج ل ال ـــــــة  الل
ـــــة  ا راســـــة و ي لل فـــــ ال
ــــة عــــ  ــــة دور تقـــار عل
ل  ـ مه فـي ال م تق

ي.   العل

ي العام. -  ت ال   ال
زراء. -  ل ال   م
عل العالي. -    وزارة ال
ة. -  ال   وزارة ال
ي. -  ل ال ال   م
ات  -  ع زارة.إدارة ال   ال
ـــــ -  ق ل ـــــاف ال ق ع ن ال ـــــا ن  ن ال

عل العالي. زارة ال   ل

جـــــــــات  -  ل علـــــــــى م ـــــــــ ال
ة وفقـــــــــــــًا  راســـــــــــــ ـــــــــــــات ال ع ال

ع. اجات ال   الح
عاهـــــــ  -  امعـــــــات وال ـــــــ ال و ت

ات  اعات  ة الق ا و العل
اجات  ي اح هلة تغ ة م عل

ات. س ه ال   ه
ـــــي  -  ـــــة ال ارس العل ـــــ ع ال ـــــ ت

الء هــا هــ ــل ف ي  ي فــ ال
ـــ  ـــا ي ـــا م علـــى شـــهادات عل
ـــــــــًا  ات وفق ـــــــــ ع ال ـــــــــ مـــــــــ ت

ة. ول عاي ال   لل
فـاءات  -  ه ال ر فـي هـ ل اله تقل

عـــــة  ا ة مـــــ خـــــالل ال فـــــ ال
ـ ــا ل ـي  له العل ــ  ت

ع  د على ال ة.ع   الفائ

فة عامة  .27 اب وضع فل ـــ ـــفة عامـــة لل ة وضـــع فل ة و ات . -وضع اس ه اب به  وعي ال
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اب هـــــــا   لل ـــــــل عل اف وم ذات أهـــــــ
ة مـ  ئ ها ال ت مالم
ة  قافة الع ي وال اث الل ال

ة ـــالم ـــــــــ ــــــــــارة ، واإلســ ــــ وال
العال ة  ان   .اإلن

ل  ها م ق ف اب ي ت لل
هات ذات العالقة  كل ال
ي  وعلى ال ال
عة  ا لي وعلى أن ت م وال

ه  ف ه ةت ات   .االس

ة. - ا  ن روح ال
ة في  - ف والغا د اله وج

اب. اة ال  ح
اء - االن ر  ع إلى  ال

قافي. ذج ال   ال
ذج  .28 ف ال ت

قافي   ال
ــــــــة  ــــ قا ــــــــــادة ال ــ ف ال ــــــ ــــــ ت
ــــــ  ــــ اب وذل ــــــ ــــ ـــة لل ـــــــ والف
ـة  قا ز ال مـ أك على ال ال
ــــة  ار ـــة ال ـ ــــة والعل والف

ة عاصــــ ــــي ، وال ــــ ف ــــ ذل و
ــــــة  ـــــات العل ـ س ـــــار ال ـ إ

ة  قا   .األخ وال

ار ثقافي  امج ح اث ب اس
ادة  ة وال ع اله جه ل م
الد  ة في ال ة والف قا ال
ار  عل  ا ي وخاصة 
اضي  اثة وال األصالة وال

ل ق ة ال اض ورؤ   .وال

ة  ة والف قا ة ال ؤ ح ال وض
ه أمام  ل ه اب وت ال

اع  ة ت ادة ف ة  ؤ ال
الد اس ال وتع ، على ت

ك. ل رًا لل   م

ة  .29 امج ثقا ب
جهة   م

ة  امج ثقا اث ب اس
ة وال ل م  عال ل
ة ا اب االج اكل ال  م

ة ف ة وال قا   .وال

ة  إقامة - وات اإلعالم ال
ة  عال جهة ل ة ال قا وال
ل  ي م اب الل ا ال ا ق

ي  راتتعا ف، ال ، الع
ف.  ال

افة - ات  اس ش
ة في  ة عال ة وف عال
ف  ق نامج ل ا ال ه
اب على الف  ال

ره ي وت   .العال

قافي. - عي ال  زادة ال
ة  - ا قافة االج ت ال

اكل  ة ال عال ل
ة.اال ا  ج

ي  - قافي العال اصل ال ال
. اآلخ ات    ومقارنة ال

ة الفق  .30 اف م
الة   وال
  
  

ل مــــــ  عقــــــ ــــــ ال ف ال تــــــ
ــــــ  ــــــــ ف ــــــ ي ــــــــ ــــة ال ـــــــــ ـ ال
ها  ـــع ــــــي وضـــ ات ال شــــــ وال
ة  ـــــــــاد ــــــ ـــــــات االق ــــــــ ال

ـــة ـــة والعال وفـــة  الع ع وال
ة  ــــــ ـــة ال ـــ ات ال شــــــ

ة (   .)HDIلألم ال

ــــــــة  - ـــ ا ـــة ل ــــــــ ول خل ال ــــــ تـــــ
اب ي لل ، ال ال

اب  مج ال ي ت امج ال ال
ة. اد ورة االق  في ال

ــــــــة  - امج ت ــــــ ــ اث ب ــــــ اســ
ــــل  ــــــ اب م ــــــ ــــ ال ــــــــة  خاصــ
ة  ـــغ ـــــــــ ــ وعات ال ــــــ ــــــــ ال

ة. س   وال

اجهـــ - اجـــه  ةم ـــ ي ـــ  وت
الـة ي وهـ ال ع الل ، ال

عة. ق الة ال  وال
اء  - ر األصل واالن ن شع

ــــاع  ًال مــــ م ــــابــــ  اإلح
ه وال ـــــــــال ـــــــــ ـــ ر  ـــع ـــــــــ ـــــــــ

اء.  واإلق
  

اب  .31 ع ال ت
ة  على اله
ة ن  اخل ال
ف  ي ت ا ال ال

ل ص الع   .ف

اب على  - ع ال ت
ة  اد امج اق اث ب اس

ة ائ قه  ون ا في غ م
جه ي إلى  وال األماك ال

ل أو  ص ع ها ف ف ف ت

اني  - اك ال ع ال ت
ة م  ل اله الم إلى  ال

ب  ا ال ن وم م
اث  ا الس وأوس ل
ع م  ل ُي وع ع م

ة  - ان ة ال ق ال ت
ي  خاصة في األماك ال

اغً  ل ف انً  ات  اس
ة. ود ا ال   وال
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وعات اث م ولة  .اس   .ال

ـــــــة  .32 وعات ت ـــــــ م
اب ال   .خاصة 

وعات  اث م ةاس ائ  إن
جهة  عة خاصة وم ذات 
ة  اب في ال ماج ال الن
اد  اك االق وال

الد اعي في ال   واالج

ة  اف ة خاصة ل ة و خ
ها  ف اب وت الة ل ال ال
ا  ال  زارات  كل ال

ها   .ب

ــــــ  - ــــــــة بـــــــ الـــــ ـــة ال ــــــــــ اف م
اب.  ال

ــ  - ــابي ل ر اال ــع ــ ال ن
. ه اب ن و  ال

ة - اه ال ره  ـاء  شع فـي ب
. عه   م

عات  .33 ت ال
ور  علقة ب ال
اب في  ال

ة   .ال

ة  عات الل اج ال ت
ل اب والع ال علقة   ال

 ، إعادة الإلى 
ونة ن أك م ح ، ت وتف

انات أوف وأوسع  ض
ي تع  اب خاصة ال لل
ل  ولة في ال على ال
ة  ض أو إعانة مال على ق

أس  .ل اد وع اق   م

ة  - عات الل ت ال
ل. الع علقة   ال

ة  - عات الل ت ال
اب  ة ال ا فل ح ا 
ارة  ي في حالة خ الل

اد وعه االق أو ، م
اء على  في حالة وقع االع
اكة  ه ال قه في ه حق
ولة  فل له ال  أن ت

ه ال فاع ع م   ..ال

اب في  - ل دور ال ه ت
اد.االن   ماج في االق

ة في حالة  - ا ال ر  ع ال
ة مع أجان في  ار ال

ة. ارات أج   اس

اح على  .34 االنف
فادة  العال واالس
ارب  م ت

  .اآلخ

اب  ع أف ال س اولة ت م
ته اآلخ في إلى  ون

ارب  فادة م ت العال واالس
ان ا    .اآلخ مه

اع على  - ي ت ات ال ا ال
اء  اب.إث  تف ال

ار  - ي ت ال ات ال ا ال
ادل  اصل وت فاه وال وال

ارب. ات وال  ال
ة  - فف م ح ي ت امج ال ال

ة وت م دع  ل الق
ة. ال ر  ع اء وال   االن

امل  - ص ال ال ف ف ت
الي  ال ه و ار اب وم لل
تفع  اب أن ي ع ال
ة اش ق م م ال  ف

 أرح وأوسع مإلى 
ه.   م و
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ة  .35 ا ة وح رعا
ة   األس

ة ه  ة األس ا ة وح رعا
اب  م ة لل ا ة وح رعا

ة  م ال في أس مف
ات  ا أو تعاني م اض
ع على  ا ي ة م ا اج

له أك ع    .ال

د ة ت ا امج اج  أنإلى  ب
ن  ة ت ا  األس ادًا وم أف
ال ال ن  ف  :يي

ي ال  - ار اثه ال ب
ل  ه  ي وال ب
ل  ل ول  مع

ف.  م
ة   - ل  ام الع اح

ارس  ها في ال تأك
ت.  وال

ي  - تق دع مالي أو ع
اجة. ة ال  لألس

اك إلرشاد  - اث م اس
ة   .األس

  

ــــــــــــــال  .36 ــــــــــــــاح ال إف
ة  ــــــــار اب لل ــــــــ لل
ـ  الفاعلة فـي ال
امة  ــــــــ ــــــــة ال لل
ارد  رة مـ ف مـع قـ ل
قـة  ـل م ة في  ال
ر.  اث ض  دون إح

اب فــي  -  ــ ــام ال إق
ـــــــــــــة  امج ت بــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وت

ا  .ال
اد  -  ف مــــــــــــــــ تــــــــــــــــ

قة  اقـــــات صـــــ و
ناتها.  ة وم   لل

اب في  -  اك ال امج إش ب
ي تع على ال ة ال
ا ا ات وتقلل م أن ل

ة ال ة  هالك ال ، االس
ة  ل م خالل اإلدارة ال

ة ارد ال   .لل
امج  -  ة في ب اه ال

ة  اف ة ال أه ة  ال
ة  ا ل ح ة  وس ال
ة وسالمة  اض ارد ال ال

  . ةال ال

اعات:   ق
اف العامة. -    ال
اضة. -  اب وال   ال
ي . -  اب الل اد ال   ات
ة -  ة الل ة ال   .ال
ة -  ة العامة لل   .اله
  

اب   - ة ال ار وز م ب
ة  ق ال ودوره في ت

امة.  ال
اقات غ  - اد و ف م ت

ة ال  .ضارة 
ى ت - اب ح  أوضاع ال

غ ال على  قل ال
ة ارد ال   .ال

ة على  .37 اف ال
ة ارد ال   ال

اح ات س ا امج ن ة،ب  ة ب
ة  او احة ال ل ال م
االت سف  ل و ة ت ل وال
حالت  ات ت ال وم
اح  ي ال ش ة وال اح ال
اني  اء وأدلة اآلث اإلن وخ

عي اث ال    .وال

اعات :   ق
اد. -    االق
احة، -    ال
ل. -  ات ال س   م

اب القادر ت ة م ال  ف
ات  اء م وال م إن

ة اح االت س د  وو ل ف و
احة  اعي م ت ال أو ج

ة اح مات ال   .وال

ارد  .38 ار ال اس
الح  ة ل ال

ة  - ا احة ال امج ال ب
اب   الح ال ة ل  وال

اعات:   ق
ة -  احة وال    .ال

امج  -  ه ال اب ه ل ال دخ
ة وت اله واألن  أح
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اب ض  ال
ة  ات ال ا ن

امة ة ال   ال

ات  - امج إدارة ال ب
ة في ال وال  ال
ها  ي ولة و ها ال ت

اب   .ال

راعة -  احة   .ال ال ال ة وأح اد االق
ة ة وال ا   .ال

ات  -  اب في ن إدماج ال
ة ال اف ص ال ف ف ة وت

ه  ات  ام م ل و ع
ة  ة ال اف   لل

اب م  .39 ة ال ا ح
ة  ا ال ال

ي  ها ال ق ت
ث  ل ا ال ا ق

ي   .ال

ا  ال اب  ة ال امج ت ب
ث  ل أ ع ال ي ت ة ال ال
ضة وال  ات ال و ال

ي     ال

اعات:    ق
ة -    .ال
اضة. -  اب وال   ال
  

اض  عاني م أم اب ال  ش
ة وال  ثات ال ل ها ال ت

ض ع افة وسالمة إلى  ي قلة ن
ي   .ال ال
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   :خاتمة وتوصيات عامة
عمل نظري إلى  قرابة السنتين واستندت االستراتيجيةلقد استغرق إعداد هذه   

تمثل في االطالع على ما توفر من دراسات ليبية حول الشباب وعلى تجارب بعض 
الدول العربية واألجنبية فيما يخص قضايا رعاية الشباب وإعداد استراتيجيات 

وعمل ميداني تمثل في جمع بيانات ومعلومات مستقاة من الشباب ، بهماالهتمام 
ابريل  30و 29الذين شاركوا في ورش العمل التي عقدت في كل من طرابلس (

) وسبها م2013سبتمبر  5و 4) والبيضاء (م2013يونيه  9و 8) وبنغازي (م2013
  ).م2014يناير  9و 8(

  
يظهر واضًحا من خالل كل تلك الدراسات واألبحاث ونتائجها، والبرامج التنفيذية 

، فإننا كفريق علمي أعد هذا العمل نؤكد على االستراتيجيةالتي تضمنتها هذه 
  التوصيات والمقترحات التالية:

   ثقافة وطنيةإلى  تؤكد كل المؤشرات الميدانية أن الشباب الليبي في حاجة :أوالً 
مرجعية لسلوكه وتصرفاته مع نفسه ومع اآلخرين. إن وجود مثل هذه تكون 

ة بمرجعياتها ورموزها ومؤسساتها وبرامجها يعد عمال وطنيا يالثقافة الوطن
وذلك لرعاية الشباب وتأهيلهم كمواطنين يدركون حقوقهم ، واستراتيجيا بامتياز
  ويقومون بواجباتهم.

  
الجوانب االجتماعية والنفسية والثقافية من ضرورة رعاية الشباب  :يًاثان 

في إطار وسياق وطني ليبي شامل  ولكن واالقتصادية بما يتناسب وخصوصيتهم
نظرة لتاريخ ليبيا الماضي وحاضرها وتطلعاتها المستقبلية رؤية مستقبلية و يذ

  دور الشباب في هذا اإلطار والصيرورة الحضارية المستمرة.والتأكيد على 
  

واألمان االجتماعي والنفسي والثقافي والعاطفي  األمنضرورة توفير  :اثالثً 
مجتمعهم في دمجهم تللشباب من خالل برامج وطنية ومحلية تستوعب الشباب و

ولن يتحقق ذلك اال بمعالجة ظاهرة البطالة بين الشباب واستحداث برامج  ،الوطني
الوطني  العملماج في إلدماج الشباب وإعادة تأهيلهم لالند واقتصاديةتعليمية 

  للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
  

لهم مرجعية  وتقدمتؤهلهم و استحداث  مؤسسات ثقافية  تجذب الشباب :ارابعً 
ثقافية يرجعون إليها في تصرفاتهم وسلوكهم اليومي وتواصلهم مع أنفسهم ومع 

  غيرهم من أبناء مجتمعهم ومع العالم الخارجي.  
  

وبكل الوسائل النظرية والعملية في كيفية تفريغ شحنات  يًاجد التفكير :اخامسً 
التي تتسم بها شخصيات الشباب العنف والغضب واإلحباط والتمرد والالمباالة 

أو  مؤسسات التعليم سواء فيالمالحظة بشكل واضح والعقلية والسلوكية  الليبي
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الشباب  أنإلى  تشيرالعمل أو في الشارع أو عندما يسافر للخارج، وهذه السمات 
وهذه مشكلة مخيفة على كل المستويات ، آلخر في ذهنه وتفكيرهلجود ال والليبي 

  الوطنية وفي العالقات الدولية بين ليبيا والعالم الخارجي. 
  

استحداث برامج خاصة لمعالجة ظاهرة البطالة بين الشباب خاصة  :اسادسً 
والتكامل بين القطاعين العام  وبالتنسيق، خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية

التي من شأنها  صندوق وطني لتمويل هذه البرامجن يؤسس أوالخاص  كما يمكن 
  خلق المزيد من فرص العمل للشباب.

  
والحي السكني وبحسب الظروف القائمة  توفر  ةاستحداث برامج لألسر :اسابعً 

ولآلخرين سواء من الشعور بالهدف واالنتماء لذاته وخاصة صغار السن ، للشباب
. فالمالحظ أن الشباب يعاني من أبتاء محيطه السكني أو مجتمعه الوطني الشامل

انفصام في الشخصية وشعور مخيف بعدم االنتماء مما ينزع من عقله وتفكيره 
واالجتماعية واألخالقية التي تربطه باآلخرين في  اإلنسانيةوسلوكه الروابط 

ات البد من توظيف المدرسة والمسجد وكل وسائل ولتفادي هذه السلوكي، المجتمع
الشباب كمواطن  تكوينالثقافة والتعليم واإلعالم لتحقيق الهدف المنشود في 

  مسئول اتجاه نفسه واآلخرين.
  

استحداث برامج وطنية للتأهيل المهني وإعادة التأهيل خاصة في  :اثامنً 
القتصاد المعرفة واإلدارة التخصصات المهنية الجديدة والتقنية المتقدمة 

م الذاتي واالنفتاح على التقدم العلمي في كل يلكترونية وتشجيع الشباب للتعلاإل
  مجاالت المعرفة وتقنية المعلومات واالتصاالت.

  
 طالع واستحداث مسابقات علمية وثقافيةتشجيع الشباب على القراءة واال :اتاسعً 
ن فوائد أهمها بناء العقل والجسم فيظهر جانب المسابقات الرياضية لما لذلك مإلى 

إلى  ذلك واضحا في الصحة العقلية والنفسية للشباب فيتحول من كائن بيولوجي
  إنساني.كائن حضاري 

  
الجهات كل يتكون من  مجلس وطني لرعاية الشباباستحداث ضرورة  :اعاشرً 

 ايضم في عضويته شخصيات ورموز أنعلى  ،الشبابذات العالقة بيئات واله
رؤية يقدم هذا المجلس ووعلماء ورجال دين،  وسياسية وطنية وفكرية وثقافية

ويتابع كل التطورات التي تحدث في عالم الشباب وخاصة ما ، وطنية للشباب
يتصل بالتعليم والتكوين المهني والعمل واالقتصاد والقيم الثقافية ... وثقافة الحوار 

المواطنة  والتعايش السلمي بين أبناء الوطن والحقوق والواجبات المرتبطة بمفهوم 
  .الواحد وأبناء الدولة الواحدة
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  :أهم المراجع العلمية
  العربية: باللغةأوال: 

 اإلنمائية(سابقا)، والمؤسسة ي اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلم .1
 ،األساسي) الطموحات المهنية لطالب التعليم م2010(الفني، للتعاون 
 األساسي، وأولياء أمورهم، مشروع تحسين جودة التعليم والثانوي

األصل باللغة االنجليزية (وثائق  .، إعداد "د.اما ك .م"يوالثانو
  .المشروع)

) وثائق االجتماع األول م2010العامة ( العربي، األمانةاتحاد المغرب  .2
ي، الشباب المغارب أوضاعدراسة حول ، ،للجنة الفنية المكلفة بإعداد

  .م2010يونيو  22ـ  21 ،يالعامة لالتحاد المغارب ، األمانةالرباط
تغير ، )م1994ا باألمم المتحدة (ياالجتماعية لغرب آسو اللجنة االقتصادية .3

حول  إلى  اجتماع فريق خبراء، دراسة قدمت العائلة العربية، فيالقيم 
 ،يدب( ،مفهوم جديد للمشاركة مجتمع متغير، فياألسرة العربية 

  .م1994ديسمبر  14ـ  10 ،)العربية المتحدة اإلمارات
 )،م2012وزارة االقتصاد والتخطيط ( ،المملكة العربية السعودية .4

تنمية الشباب ، المملكة العربية السعودية في الوطنية االستراتيجية
، )االستراتيجيةفريق إدارة   (الرياض، التنميةفي  للمساهمة بفعالية

  .ر)غير منشو ،فنيتقرير (

في الثقافية  الحرية )،مUNDP، )2004، لألمم المتحدة اإلنمائيالبرنامج  .5
  .)اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة ، نيويورك( عالمنا المعاصر،

، (الرباط) ،ي)، دراسة الشباب المغاربم2012( العربياتحاد المغرب  .6
حمد بوكابوس أ .د للدراسة، العلميالفريق : إعداد تقرير غير منشور،

 يعلى الهاد. د (المغرب)، أبو أياد يعبد الله العلو. د (الجزائر)،
، (تونس) العونيفؤاد . د فرج عبد الرحمن (ليبيا)،د.  (ليبيا)، الحوات

  .(موريتانيا) ولد عبد القادر أبيه
تقرير التنمية  )،م2006( الهيئة الوطنية للمعلومات واالتصاالت، .7

منشورات  (طرابلس؛ ،المساواة مع االختالف: ليبيا فيالمرأة  ، البشرية
  الهيئة الوطنية  للمعلومات والتوثيق).

وهم : والحضارة العربية المعاصرة اإلسالم)، م2003( د حسن عزوزى، .8
فضل ،  مطبعة أالمغرب ـ اساألولى، (فالطبعة ، وحتمية الحوار العدو

  .)جرافت
المراهقون  المدرسة المغربية كما يراها )،م2009( رشيدة برادة، .9

  .)منشورات مجلة علوم التربية (الرباط، الطبعة األولى، والشباب،
العصور  فيليبيا  فيتطور التعليم  )،م1972( الشيخ، يرأفت غنيم .10

  .دار الحقيقة للنشر والتوزيع ،بنغازي( ألولى،االطبعة ، الحديثة
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لمالمح استراتيجية  والسياسي التاريخيالبعد  )،م2013( سالم المعلول، .د .11
 (طرابلس)، وتحقيق التنمية، االقتصاديالنشاط  فيالشباب   إدماج

غير  فنيتقرير ( ،الوطنيمجلس التخطيط  ،االستراتيجيةمشروع 
  .)منشور

المجتمع  فيالتنشئة االجتماعية   )،م2001( عبد العزيز محمد، سهير .12
 محاضرات، سلسة ،األولى الطبعة، ظروف اجتماعية متغيرة في العربي

اإلمارات منشورات مركز  ،يظب بو(أ )،49العربية المتحدة ( اإلمارات
  .)ستراتيحيةللدراسات والبحوث اال

 فيدراسة  عالم متغير، فيالتنمية البشرية  )،م2012على الحوات ( .د .13
  .)منشورات الجامعة المغاربية ،(طرابلسالثانية الطبعة  الليبي،المجتمع 

والتدريبية وتأثيرها  السياسات التعليمية )،م2009بو غنية (أ يعبد النب .14
 االستشاري: أمانةفريق العمل (ورقة عمل،  على التنمية البشرية،

  .م)2009لعام  التخطيط والمالية (سابقا)،
 الشباب والتعليم والقوى العاملة، ،)م2010( على مصطفى الشريف، .15

  .)منشورات الجامعة المغاربية (طرابلس، الطبعة األولى،
 ليبيا، فيدراسة موجزة لواقع الشباب  )،م2010( على مصطفى الشريف، .16

  (ورقة عمل غير منشورة).
 األعمال أصحابدور منظمات  )،م2009على خليل إبراهيم النجيحى ( .17

واحتياجات سوق  بين مخرجات التدريبفي تضييق الفجوة القائمة 
 عربية،الندوة القومية لمنظمة العمل الفي  ورقة عمل قدمت العمل،

  .م2009نوفمبر  9ـ  8 القاهرة،
التنمية والتعليم  إسهامات )،م2009(، طانةبعبد الله رمضان بو .د .18

 بنغازى،( الطبعة األولى، ، مع التركيز على المنطقة العربية،العالي
  .)مركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازى

حول  ،المغربيسوسيولوجيا الشباب  )،م2004( الرحيم  العطرى، عبد .19
  .س)يمنشورات طوب بر (الرباط، الطبعة األولى، والتهميش، اإلدماج

  
ولويات أ ،العاليمخرجات التعليم  )،م2005( فهيمة الهادى الشكشوكى، .20

خطة بحث  قطاع التعليم، فياحتياجات سوق العمل من القوى العاملة 
  بجامعة طرابلس، طرابلس ـ ليبيا.الماجستير  دراسةضمن متطلبات 

: ليبيافي  الشباب إدماجمالحظات حول  )،م2005(، عمر التيرمصطفى  .21
  .عن الدراسة (تقرير غير منشور) يتقرير مبدئ ميدانية، بيانات

في  قراءات للسلوك، اآلخرالوجه  )،م1990( مصطفى عمر التير، .22
 اإلنماءمعهد  ،(طرابلس وبيروت، االجتماعيمظاهر االنحراف 

  .)العربي
  اإلماراتمركز ، مشكالت الشباب )،م2002( محمود حامد سليمان، .23

 )،55( ،اإلمارات سلسلة محاضرات ،االستراتيجيةللدراسات والبحوث 
  .االستراتيجيةللدراسات والبحوث   اإلماراتمنشورات مركز  ،أبو ظبي
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تقرير التنمية  رئيس فريق الدراسة، )،م2006(، مصطفى عمر التير .24
منشورات  :(طرابلس االختالف،المساواة مع : ليبيافي  المرأة، البشرية

  الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق).
 ،)م2004)،(15العدد ( مجلة تعنى بقضايا التربية والتعليم، عالم التربية، .25

  .)مطبعة النجاح، الجديدة الدار البيضاء،ـ ديدة ج(ال
 والتعليمي التربويإستراتيجية البعد  ،عبد الرحيم محمد البدرى .26

في  الشباب إدماجمشروع إستراتيجية ضمن  عمل ورقة ،والتدريبي
مشروع مجلس التخطيط  (طرابلس)، لتحقيق التنمية، االقتصاديالنشاط 
  .الوطني
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