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عن الدراسة

عن الدراسة
تتمتــع المنطقــة العربيــة بإمكانيــات نمــو كبيــرة ،حيــث يشــكل الشــباب دون الثالثيــن عامــ ًا
حوالــي  60%مــن ســكان الوطــن العربــي ،وبقــدر مــا يشــكل هــؤالء الشــباب مــن فــرص اســتثمار
هائلــة لتطويــر الواقــع العربــي ككل ،بقــدر مــا يشــكل اســتيعاب طاقاتهــم تحــد لحكومــات الــدول
العربيــة المختلفــة لجهــة اســتثمار هــذه الطاقــات وتوظيفهــا بالشــكل األمثــل بمــا يهــدف
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أهــداف التنميــة.
قامــت حكومــات الــدول العربيــة فــي العقــد الماضــي بالعديــد مــن الخطــوات االســتراتيجية
لتمكيــن الشــباب وتطويــر مســاهماتهم فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة إيمانــ ًا منهــا
بأنهــم المســتقبل واألمــل الواعــد نحــو غــد أفضــل .ورأت أن تعميــق الوعــي حــول قضايــا الشــباب
ٍ
العربــي ،والتعــاون بيــن مختلــف المؤسســات المعنيــة فــي الشــباب علــى صعيــد المنطقــة
العربيــة وفهــم التحديــات التــي تواجــه عملهــا بــات ضــرورة ملحــة ،خصوص ـ ًا فــي عصــر التكتــات
العالميــة واالقليميــة وعصــر االنفتــاح االلكترونــي ومنصــات التواصــل االجتماعــي ،والتداعيــات
األمنيــة والسياســية التــي حدثــت فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة منــذ عــام .2011
إن مؤسســات تمكيــن الشــباب هــي البيئــة الحاضنــة للشــباب العربــي ،والمنصــة الرئيســية
للتعبيــر عــن رأيهــم ،لــذا تهــدف هــذه الدراســة إلــى:
• التعــرف علــى التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي هــذه المؤسســات وفهمهــا والتوصــل
إلــى حلــول وتوصيــات تســاهم فــي زيــادة انتاجيتهــم وتطويــر واقــع العمــل الشــبابي ككل.
•تقديــم مقترحــات لتطويــر واقــع عمــل مؤسســات تمكيــن الشــباب باختــاف أنواعهــا فــي
كافــة دول الوطــن العربــي .
تســتهدف هــذه الدراســة فئــة العامليــن الشــباب فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب باختــاف
خبرتهــم الوظيفيــة (موظــف ،مديــر ،خبيــر) ،علــى مســتوى  18دولــة مــن دول الوطــن العربــي،
وتتــم بالتنســيق والتعــاون بيــن مركــز الشــباب العربــي و Why5Researchوهــي وكالــة أبحــاث
واستشــارات دوليــة بدولــة اإلمــارات العربيــة.

مالحظة:
تــم إعــداد هــذه الدراســة مــن قبــل  why5 researchلصالــح مركــز الشــباب العربــي وتــم إطــاق الدراســة فــي االجتمــاع العربــي للقيــادات
العربيــة الشــابة بتاريــخ  28مارس .2022
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة ال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر مركــز الشــباب العربــي وال يتحمــل المركــز أي تبعــات مترتبــة
عليــه ،حيــث أن المعلومــات واآلراء المشــار إليهــا هــي بمثابــة تلخيــص نتائــج المصــادر ومنهجيــة الدراســة المذكــورة.
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منهجية وأهداف الدراسة

نطاق الدراسة

تعتمــد هــذه الدراســة علــى تحليــل البيانــات ،باعتمــاد أســلوب التشــخيص النوعــي ،عبــر اجــراء جلســات حواريــة معمقــة مــع

بنــاء علــى درجــة تطورهــا علــى دليــل التنميــة البشــرية العالمــي الــذي
تــم تصنيــف الــدول العربيــة المشــاركة فــي الدراســة
َ
يقيــس تطــور الــدول باعتمــاد مؤشــرات التنميــة البشــرية المختلفــة كالتعليــم والصحــة وليــس فقــط علــى مســتوى الدخــل

كل حســب موقعــه وخبرتــه حــول الحلــول المحتملــة لهــذه التحديــات.
التعــرف علــى وجهــات النظــر المختلفــةٌ ،

كمحــدد وحيــد للتصنيــف.

العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب للتوصــل إلــى فهــم التحديــات الحقيقيــة التــي تواجههــم فــي أداء أعمالهــم ،ومحاولــة

واســتكمل البحــث بتوزيــع اســتبيان علــى عينــة مــن العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب فــي الوطــن العربــي وصيغــت
ـاء علــى النتائــج األوليــة التــي قدمهــا التشــخيص النوعــي للبيانــات
أســئلته بنـ ً
اعتمــد االســتبيان مقيــاس ليكيــرت الخماســي ،للتعبيــر عــن مــدى تمثيــل التحديــات المختلفــة لواقــع عمــل العامليــن مــن
خــال االختيــار مــا بيــن “غيــر موافــق بشــدة» و «موافــق بشــدة»

صنفــت دول شــمال افريقيــا وبــاد الشــام واليمــن مــن بيــن الــدول المرتفعــة إلــى المتوســطة النمــو علــى دليــل التنميــة
البشــرية العالمــي.
صنفت دول مجلس التعاون الخليجي من بين الدول المرتفعة جد ًا على دليل التنمية البشرية.

شــارك فــي هــذه الدراســة عــدد مــن العامليــن فــي المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي
مجــال تمكيــن الشــباب فــي  18دولــة علــى مســتوى الوطــن العربــي ،إذ تــم تقســيم الــدول العربيــة إلــى ثــاث مجموعــات رئيســية
تبعــا للموقــع الجغرافــي وتقــارب التركيبــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.

تــم   إجــراء  83مقابلــة معمقــة فــي مختلــف الــدول العربيــة ،كمــا شــارك  150موظــف مــن مختلــف المؤسســات الشــبابية علــى
مســتوى الوطــن العربــي فــي اســتبيان الدراســة ،ليكــون حجــم العينــة الكلــي  233مشــارك فــي الدراســة

تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفترة من  24-1-2022الى .24-02-2022

تنمية بشرية عالية جد ًا

تنمية بشرية عالية

 30االمارات

 91الجزائر

 40السعودية

 92لبنان

 42البحرين

 95تونس

 45قطر

 102األردن

 60عمان

 105لبيا

 64الكويت

 115فلسطين
 116مصر

دول مجلس التعاون الخليجي :شارك  55شخص من العاملين في مؤسسات تمكين الشباب
منطقة دول بالد الشام واليمن :شارك  94شخص من العاملين في مؤسسات تمكين الشباب
دول شمال افريقيا :شارك  82شخص من العاملين في مؤسسات تمكين الشباب

تنمية بشرية متوسطة

 121المغرب

 157موريتانيا

 123العراق

 166جيبوتي

 151سوريا

 170السودان

 156جزر القمر

بلدان مجلس
التعاون الخليجي

مجموعة بالد
الشام واليمن

بلدان شمال
افريقيا

57

94

82

يشير الرمز ( )Nإلى حجم العينة في كل منطقة جغرافية

تنمية بشرية منخفضة

دليل التنمية البشرية العالمي  2020-برنامج األمم المتحدة االنمائي
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دول شمال افريقيا وبالد الشام واليمن
تعاني هذه الدول من عدة تحديات هيكلية تتعلق بعدم استقرار معدل النمو االقتصادي ،وتراجع بيئة األعمال

المجموعة ١
شمال افريقيا

المجموعة ٢
بالد الشام و اليمن

دول مجلس التعاون الخليجي
حققت بلدان مجلس التعاون الخليجي انجازات مهمة على صعيد التنمية االقتصادية واالجتماعية

المجموعة ٣
دول مجلس التعاون الخليجي

التعـــاون العربــــي مطلــــوب
لضمـــان مستقبل الجميع
والـمبــــــــــــادرات العــربيـــــــــــــــة
المشــتركة ضــرورة لتبــادل
المعرفــة والخبــرات والتعــرف
علــى التحديات ووضع الحلول
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الملخص التنفيذي
تباينــت التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب ،بيــن الــدول العربيــة وذلــك تبع ـ ًا لظــروف االســتقرار
األمنــي والسياســي واالقتصــادي فــي الدولــة مــن جهــة ،وإلــى تطــور البنيــة التحتيــة والتقنيــة ومــدى وضــوح الرؤيــا واالســتراتيجية
العامــة لقطــاع الشــباب مــن جهــة أخــرى ،فاشــتركت دول بــاد الشــام واليمــن وشــمال افريقيــا بطبيعــة التحديــات التــي
تواجــه العامليــن فــي المؤسســات الشــبابية المختلفــة ،لتقــارب الهيكليــة االقتصاديــة والمؤسســاتية لــدول هــذه المنطقــة،
والتحديــات التــي تعانــي منهــا مختلــف المؤسســات العاملــة فيهــا ،كالمركزيــة فــي اتخــاذ القــرار والبيروقراطيــة فــي تنفيــذ
المبــادرات ،إضافــة إلــى ضعــف المــوارد االقتصاديــة.
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بينمــا تجــاوزت التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الظــروف
المحيطــة ببيئــة عمــل هــذه المؤسســات نتيجــة االســتقرار السياســي وتطــور البنيــة المؤسســاتية فيهــا ،وغنــى مواردهــا
االقتصاديــة ،لتتخصــص أكثــر بالتحديــات التــي تواجــه تنفيــذ أعمــال المؤسســات الشــبابية ،فتنــاول العاملــون التحديــات التــي
تواجههــم فعلي ـ ًا فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة لهــم.
كمــا اختلفــت التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب تبع ـ ًا للطبيعــة القانونيــة لهــذه المؤسســات
فاختلفــت التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي المؤسســات الحكوميــة فــي دول الوطــن العربــي عــن التحديــات التــي تواجــه
العامليــن فــي المؤسســات المجتمعيــة العاملــة فــي مجــال تمكيــن الشــباب.

علــى الرغــم مــن اختــاف التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي
مختلــف مؤسســات تمكيــن الشــباب فــي الوطــن العربــي ،أ ّكــد
العاملــون التزامهــم بالعمــل الــذي يقومــون بــه ،وســعادتهم بــه

العاملون في مؤسسات تمكين الشباب في الوطن العربي

ملتزمون بعملهم

فخورون بعملهم

سعيدون بعملهم
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نتائج الدراسة-عربي ًا
ع َبر  87%من العاملين في مؤسســات تمكين الشــباب العربية
عــن التزامهــم بتمكيــن الشــباب ،فــي حيــن أ َكــد  69%منهــم عــن
ســعادتهم بالعمل

توصلــت الدراســة إلــى تحديــد مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب العربيــة ،وتــم
تصنيفهــا ضمــن أربــع محــاور رئيســية وهــي:
1

التحديات اإلدارية

3

التحديات المرتبطة بالسياسات وللتشريعات

2

التحديات المرتبطة ببيئة العمل 

4

التحديات المرتبطة بالدعم المادي واللوجستي

كمــا كان لجائحــة كوفيــد  19أثــر علــى نشــاطات مؤسســات تمكيــن الشــباب وع َبــر العامليــن عــن تحديــات إضافيــة تزامنــت مــع
جائحــة كوفيــد .19

العالقة مع جهة العمل بشكل عام

87%

أشعر بأني ملتزم بعملي

72%

غالب ًا ما أعرب عن فخري بالعمل الذي أقوم به

69%

بشكل عام ،أنا سعيد في عملي

64%

أشعز بالثقة و االنفتاح في بيئة العمل
ألتقى الدعم و الرعاية من قبل اإلدارة
لدي الموارد الالزمة ألكون منتج ًا في عملي

61%
51%

* النتائج الموضحة أعاله تبين مدى موافقة العاملين عن المحاور المذكورة باستخدام مقياس ليكيرت الخماسي حيث  1تعني غير موافق بشدة و  5تعني موافق بشدة
* حجم العينة اإلجمالي= 233

عبر العاملون في غالبية المؤسسات الشبابية في الوطن العربي أن التحديات االدارية هي:
•الحاجــة إلــى التأهيــل والتدريــب المقــدم للعامليــن فــي المؤسســات الشــبابية لتمكينهــم مــن مواكبــة كل جديــد وتيســير
طــرق التواصــل مــع الشــباب
•تحســين األجــور والحوافــز المقدمــة للعامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب ،وتطويــر نظــام الترقيــة والمعاييــر
المرتبطة به
 26%فقط من إجمالي المشاركين راضون عن أجورهم ،و 45%فقط يعتقد أنه يتلقى التدريب الجيد
ع ّبــر العاملــون فــي المجــال الشــبابي أنهــم بحاجــة إلــى المزيــد مــن التدريــب الــذي يتواقــف مــع تخصصهــم الوظيفــي ويســاهم
فــي فهــم الشــباب بشــكل أكبــر ويطــور مــن عمليــة التواصــل معهــم إضافــة إلــى المزيــد مــن الدعــم والتحفيــز المــادي بمــا
يتناســب مــع المهــام الموكلــة لهــم.

دوافع العاملين الصادقة تجاه عملهم نابعة من:

التحديث االدارية

82%

مهام عملي المطلوبة مني واضحة بالنسبة لي

•الرضا والسعادة الناتجة عن األثر االيجابي لنشاطاتهم على حياة الشباب.

األهداف ورؤية المؤسسة واضحة بالنسبة لي

•المتعة والتجدد الذي يرافق العمل مع الشباب والطاقة االيجابية المستمدة منهم.

المسار الوظيفي واضح بالنسبة لي

66%

•ايمانهم بدورهم في تيسير أمور الشباب وتقديم الفرص لهم لتمكينهم وتفعيل مشاركتهم المجتمعية.

ال أجد صعوبة في التواصل مع االدارة

66%

•الرغبة في مشاركة خبراتهم ومهاراتهم مع الفئات المستهدفة والمساهمة في تطوير المجتمع

أمتلك الصالحيات الكافية لتنفيذ عملي بكفاءة

72%

62%
51%

تقدم لي اإلدارة الدعم لمواجهة التحديات

49%

فريق العمل مدرب ألداء المهمات المطلوبة

45%

اتلقى التدريب المناسب لتطوير أدائي
نظام الحوافز و الترقيات واضح المعايير

26%

المستطيل المحدد يشير إلى ضرورة العمل على تطوير وتحسين المحور المذكور ،الذي يمثل نسبة إجابة ما دون 50%
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التحديات المرتبطة بالسياسات والتشريعات بـ:
•صعوبــة التواصــل مــع اإلدارات المشــرفة علــى قطــاع الشــباب ،لجهــة طــرح المبــادرات الجديــدة أو وضــع الحلــول للتحديــات
القائمــة.
•عدم مشاركة المؤسسات العاملة في قطاع تمكين الشباب في رسم وصياغة استراتيجية الشباب.
 32%فقــط مــن العامليــن تمــت مشــاركتهم فــي صياغة السياســات واالســتراتيجيات و 34%فقط عبروا علــى ان التواصل
مع االدارة ميســر.
يرى العاملون أن تطوير التواصل معهم يساهم في زيادة فعالية العمل الشبابي وحل المشاكل المرتبطة به.

يرى العاملون في غالبية مؤسسات تمكين الشباب أن أهم التحديات المالية التي تواجههم.
•تدني الدعم الحكومي المباشر أو اللوجستي للمبادرات الشبابية.
•ضعف مشاركة القطاع الخاص في تقديم الدعم المادي واللوجستي للمبادرات المختلفة.
 24%فقط من اجمالي المشاركين وجد ان الدعم الحكومي المقدم لهم كاف.
الدعم المادي و اللوجستي

65%

لدي القدرة الى الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة

33%

الدعم المقدم لمؤسستي من قبل المانحين الدوليين كاف

السياسات والبيئة التشريعية

29%

ٍ
كاف
الدعم المادي المقدم لمؤسستي من قبل القطاع الخاص

53%

الجهة الحكومية التي تدعم مؤسسات الشباب معروفة بالنسبة لي

41%

القوانين التي تنظم عمل المؤسسات الشبابية واضحة

34%

التواصل مع اإلدارات الحكومية سهر و ميسر
يتم التواصل معي عند وضع سياسات الشباب

15

28%

ٍ
كاف
الدعم اللوجستي المقدم لمؤسستي من قبل االرادات الحكومية
الدعم اللوجستي المقدم لمؤسستي من قبل القطاع الخاص كاف

27%

ٍ
كاف
الدعم المادي المقدم لموسستي من قبل االدارات الحكومية

24%

32%
إن توقعــات العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب مــن حكوماتهــم مرتفعــة نتيجــة تبنيهــا لقطــاع الشــباب بشــكل

أ ّكــد العاملــون فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب علــى ضــرورة العمــل علــى تطويــر القوانيــن الناظمــة لعمــل المؤسســات
مــن أجــل تحقيــق تفاعليــة أكبــر بيــن مختلــف الشــركاء وتحقيــق األهــداف المنشــودة،

اســتراتيجي ،حيــث يــرون أن الدعــم الحكومــي يجــب ان يكــون أكبــر ولديهــم انطبــاع عــام بــأن مســاهمة القطــاع الخــاص
مازالــت قليلــة فــي العمــل الشــبابي.

حيث عبّر  41%منهم فقط على أن القوانين الناظمة لعمل مؤسساتهم واضحة وتدعم العمل الشباب.

التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد 19

التحديات المتعلقة ببيئة العمل بـ:

•اشــترك غالبيــة العاملــون فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب أن الفعاليــات واألنشــطة ذات المحتــوى التعليمــي والــذي

•عدم كفاية التجهيزات التقنية واألدوات الالزمة إلنجاز العمل.

ً
تفاعــا بيــن المــدرب والفئــات الشــبابية المســتهدفة قــد تأثــرت جودتــه بســبب جائحــة كوفيــد .19
يحتــاج

•الحاجة إلى المزيد من التحديث لمباني العمل إلنجاز النشاطات والمبادرات المختلفة.
 54%من المشاركين أكدوا على توفر مكان العمل المناسب و 55%أكدوا على توفر معدات انجاز العمل.

•عدم توفر األدوات التقنية ومستلزمات العمل عن بعد بالشكل الكافي.

عبر  35%فقط من إجمالي المشاركين أن جودة نشاطاتهم لم تتأثر بسبب اعتماد العمل عن بعد.
أ َكد  49%فقط من المشاركين أنه توفرت لديه المستلزمات التقنية الالزمة للعمل عن بعد.

التحديات المرتبطة بمكان العمل

73%

ال أجد صعوبة في الوصول إلى مكان عملي

64%

تتوفر لدي القاعات و األدوات الالزمة إلدارة عملي

التحديات المرتبطة بكوفيد 19

تتوفر لدي التجهيزات التقنية ألداء مهامي

55%

استمريت بأداء عملي خالل فترة الجائجة

مبنى العمل مريح ويساعد على العمل بانتاجية

54%

قمت بتنفيذ خططي الموضوعة والمخطط لها

64%
53%
49%

توفرت لدي مستلزمات العمل عن بعد
لم تتأثر جودة النشاطات خالل فترة الجائحة

35%
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إمكانيات تطوير العمل الشبابي العربي

اختلفــت أولويــات تطويــر العمــل الشــبابي مــا بيــن دول بــاد الشــام واليمــن وشــمال افريقيــا ،ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي.
دول بالد الشام واليمن وشمال افريقيا

اشــترك العاملــون فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب العربيــة بمجموعــة مــن األولويــات لتطويــر العمــل الشــبابي العربــي،
ويــرون ان العمــل عليهــا سيســاهم فــي تطويــر العمــل الشــبابي.
تطويــر العمــل الشــبابي العربــي مــن وجهــة نظــر العامليــن يحتــاج إلــى وجــود اســتراتيجية طويلــة األمــد لقطــاع الشــباب
واضحــة بخططهــا ومشــاريعها علــى المــدى المتوســط والقصيــر ،توفــر المــوارد الماديــة المســتدامة ،فهــم احتياجــات
الشــباب الحقيقيــة ،تدريــب وتمكيــن العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب.

•وجــود اســتراتيجية طويلــة األمــد لقطــاع
الشــباب واضحــة بخططهــا ومشــاريعها علــى

العمــل التنمــوي فــي مجــال الشــباب ،مــا

المــدى المتوســط والقصيــر.

هــو توصيفــه الوظيفــي والمعاييــر الوظيفيــة

•مشــاركة الشــباب فــي إدارة قطــاع الشــباب،

تواجههــم ،وتصميــم المبــادرات الجاذبــة لهــم.
•تطويــر الدعــم المــادي واللوجســتي المقــدم
وجود استراتيجية طويلة األمد لقطاع الشباب
توفر الموارد المالية المستدامة

15%

فهم وتحديد احتيجات الشباب الحقيقية

14%
13%

تدريب العاملين واإلداريين في موسسات تمكين الشباب

للمؤسســات الشــبابية ،والعمــل علــى إيجــاد
مصــادر ماليــة مســتدامة لهــا.
•تدريــب وتمكيــن العامليــن واالدارييــن فــي
مؤسســات تمكيــن الشــباب علــى العمــل
التنمويالشــبابي وصياغــة المبــادرات المختلفــة

تطوير البيئة التشريعية التي تنظم قطاع الشباب

6%

توفير قنوات التواصل الفعالة مع إدارات القطاع

6%

تطوير طرق التواصل لدى الشباب

2%

توفير متخصصين استشاريين في مختلف مجالت عمل المؤسسة

2%

وضوح المسار الوظيفي للموظف

1%

تطوير نظام الترقية ،وتوضيح معاير التقديم المرتبطة به

1%

•العمــل بشــكل أكبــر علــى فهــم احتياجــات
الشــباب الحقيقيــة ،لتعزيــز ثقــة ومشــاركة
الشــباب فــي المبــادرات المختلفــة.
•إتاحــة المزيــد مــن المرونــة اإلداريــة والماليــة
للمؤسســات الشــبابية لتنفيــذ النشــاطات
والمشــاريع المحليــة.
•التمكيــن

والتدريــب

المســتمر

للعامليــن

واالدارييــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب.
لمواكبــة تطــورات بيئــة العمــل واحتياجــات

•تطويــر المســار الوظيفــي بمعاييــر واضحــة

8%

المرونة االدارية والمالية ،لتنفيذ النشاطات والمشاريع

المرتبطــة بهــا.

ا لشــبا ب .

9%

استقرار الوضع االمني والسياسي

دول مجلس التعاون الخليجي
•العمــل بشــكل أكبــر علــى توضيــح مفهــوم

ألنهــم األقــدر علــى فهــم التحديــات التــي

20%

17

للعامليــن فــي قطــاع الشــباب بمــا يســاهم فــي
زيــادة اإلنتاجيــة..

تطوير عمل المؤسسات المجتمعية العربية العاملة في مجال تمكين الشباب يحتاج إلى
المؤسسات المجتمعية
•تمكين المؤسسات المجتمعية ماديا ولوجستي ًا لتنفيذ المهام المختلفة.
•دعــم العامليــن فــي المجــال الشــبابي ،والعمــل علــى تطويــر قانــون العمــل التطوعــي بشــكل يحفــظ حقــوق
المتطوعيــن وهويــة العمــل التطوعــي.
•تطويــر مشــاركة المؤسســات المجتمعيــة فــي صياغــة اســتراتيجية وسياســات الشــباب ،وتيســير التواصــل مــع
اإلدارات المشــرفة علــى قطــاع الشــباب.
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التحديات المرتبطة بكوفيد 19

19

كوفيد 19
اختلفــت اســتجابة المؤسســات العاملــة فــي تمكيــن الشــباب لجائحــة كوفيــد  ،19وذلــك تبعـ َا لمســتوى التطــور التقنــي وتتطــور
البنيــة التحتيــة فــي الــدول ،فبعــض دول المنطقــة تأخــرت فــي االســتجابة لمتطلبــات الجائحــة وضــرورة التحــول إلــى العمــل
عــن بعــد ،والتأقلــم مــع ذلــك ،كمــا هــو الحــال فــي دول منطقــة شــمال افريقيــا وبــاد الشــام ،وشــكلت لهــا الجائحــة تحــدي
فعلــي فــي امكانيــة اســتمرار العمــل ،وتنفيــذ الخطــط والمشــاريع الموضوعــة ،نتيجــة عــدم توفــر ممكنــات العمــل عــن بعــد
(مــن انترنــت ،إلــى البتوبــات وأجهــزة لوحيــة).

03
التحديات
المرتبطة
بكوفيد 19

فــي حيــن شــكلت الجائحــة للمؤسســات العاملــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فرصــة لتطويــر وتحســن العمــل ،فحــدث
تحــول رقمــي ســريع لغالبيــة نشــاطات المؤسســات ،وتــم الغــاء العديــد مــن المعامــات الورقيــة ليتــم تنفيذهــا الكترونيــا،
وتــم تبنــي نظــام العمــل عــن بعــد ليتأصــل كنمــوذج للعمــل فــي غالبيــة المؤسســات واســتخدامه كأســلوب لتطويــر مرونــة
العمــل عبــر دمــج نظامــي العمــل الحضــوري والعمــل عــن بعــد فــي هــذه المؤسســات.

وبالمجمل يمكننا عرض أهم التحديات المرتبطة بجائحة كوفيد  19كما يلي
•عدم القدرة على تنفيذ كافة األهداف والبرامج المدرجة بسبب إغالق المؤسسات وفرض الحجر المنزلي.
•صعوبة حضور النشاطات والمؤتمرات ،أو التبني السريع للعمل عن بعد.
•عدم استقرار االنترنت وغياب المواقع الكترونية الخاصة بالتعلم عن بعد والتدريب عن بعد.
•عدم توفر األجهزة والمعدات الالزمة للعمل عن بعد.
اشــتركت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع بلــدان منطقتــي بــاد الشــام وشــمال افريقيــا بالنســبة للتحديــات
المرتبطــة بجائحــة كوفيــد  19بمــا يلــي
•تأثر جودة المحتوى التعليمي للمؤسسات ،والذي يحتاج إلى التفاعل بين المدرب والفئة المستهدفة.
•عدم تنظيم ساعات العمل عن بعد ،وصعوبة الفصل بين االلتزامات االجتماعية والتزامات العمل.
•ميــل النــاس إلــى الجلــوس بالبيــت ،والتحديــات المرتبطــة بتغيــر مــزاج العامليــن بســبب الضغوطــات التــي فرضتهــا
الجائحــة.
عبــر فقــط  35%مــن إجمالــي العامليــن أن جــودة نشــاطاتهم لــم تتأثــر بســبب اعتمــاد العمــل عــن بعــد ،ويــرى  49%انــه
تتوفــر لديــه مســتلزمات العمــل عــن بعــد

التحديات المرتبطة بكوفيد 19
64%

استمرات بأداء عملي خالل فترة الجائحة

53%

قمت بتنفيذ خططي الموضوعة والمخطط لها

49%

توفرت لدي مستلزمات العمل عن بعد
لم تتأثر جودة النشاطات خالل فترة الجائحة

35%

20

دول بالد الشام واليمن وشمال افريقيا

21

دول شمال افريقيا وبالد الشام واليمن
المجموعة 1
شمال افريقيا

04
الـتحديـــــات التـــــي تواجـــــه
العاملين في مؤسسات
تمكيــــــن الشــبـــــاب فـــــي
دول بالد الشام واليمن
وشمال افريقيا

المجموعة 2
بالد الشام و اليمن

يقــدر عــدد ســكان هــذه المنطقــة بحوالــي  346مليــون نســمة ،وتصنــف مــن بيــن الــدول المتوســطة النمــو إلــى المرتفعــة علــى
دليــل التنميــة البشــرية العالمــي ،وتحتــل الجزائــر المرتبــة األولــى مــن بيــن هــذه الــدول ،فــي حيــن أن العــراق وســورية والســودان
كانــوا فــي آخــر القائمــة.
تعانــي االقتصاديــات العربيــة فــي هــذه المنطقــة مــن عــدة تحديــات تتعلــق بعــدم اســتقرار معــدل النمــو االقتصــادي بشــكل
عــام ،وضعــف معــدالت االســتثمار ،إضافــة ً إلــى ارتفــاع معــدالت البطالــة وضعــف مشــاركة الشــباب فــي قــوة العمــل ،وعــدم
تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين وتدنــي األجــور ،عــدا عــن ضعــف برامــج الحمايــة االجتماعيــة المتعلقــة فــي العمــال ،حيــث ينتشــر
اقتصــاد الظــل (القطــاع غيــر المنظــم) كســمة بــارزة فــي اقتصاديــات هــذه المنطقــة ،كمــا َ
عمقــت التداعيــات األمنيــة واألزمــات
السياســية التــي حدثــت فــي عــدد مــن دول هــذه المنطقــة منــذ عــام  2011مــن هــذه التحديــات ،بــل وأفــرزت تحديــات جديــدة
مرتبطــة بتدميــر البنيــة التحتيــة والمؤسســاتية وانتشــار أعمــال العنــف فــي كل مــن (ســورية ،العــراق ،اليمــن ،ليبيــا ،الســودان،
لبنــان ،تونــس).
بذلــت حكومــات العديــد مــن بلــدان هــذه المنطقــة الكثيــر مــن الجهــود لتمكيــن الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم التنمويــة كاألردن،
َ
وضمنــت مشــاركة الشــباب فــي صنــع القــرار والتغييــر فــي
التــي قطعــت شــوط ًا فــي اإلنجــازات الصحيــة والتعليميــة مؤخــر ًا،
رؤيتهــا المســتقبلية ليأخــذوا دورهــم فــي مســيرة النهضــة بجعلهــم شــباب ًا مؤمن ـ ًا بالحــوار واالنجــاز واالنفتــاح ،فحققــت المركــز
األول بيــن دول هــذه المنطقــة فــي مؤشــر تنميــة الشــباب العالمــي والســابع علــى مســتوى دول الوطــن العربــي كافــة ،تليهــا
تونــس ومــن ثــم لبنــان.
ً
فضــا
كمــا كانــت جهــود تمكيــن الشــباب واضحــة فــي مصــر أيضــ ًا ،حيــث ُلوحــظ تمثيــل فعلــي للشــباب فــي الغــرف النيابيــة،
عــن عقــد العديــد مــن المؤتمــرات الشــبابية لفهــم تحديــات الشــباب واحتوائهــا فــي بلــدان المنطقــة ككل ،وعلــى مســتوى
السياســات يعمــل المغــرب العربــي علــى تحضيــر دليــل للمعاييــر الواجــب اعتمادهــا إلصــاح وبنــاء مؤسســات تمكيــن الشــباب.
لكــن غالبــ َا مــا ســاد انطبــاع عــام لــدى العامليــن فــي بــاد الشــام واليمــن وشــمال افريقيــا بأنهــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن دعــم
الحكومــات فــي هــذه البــاد للشــباب وللعامليــن فــي هــذا المجــال ،فلــم تعكــس االســتراتيجيات الموضوعــة احتياجــات
ومتطلبــات الشــباب الفعليــة ،وهــذا بــدوره أثــر علــى الثقــة فــي دور المؤسســات الحكوميــة فــي إدارة قطــاع الشــباب ككل ،وفــي
دمــج الشــباب وتجاوبهــم مــع المبــادرات المختلفــة لهــذه المؤسســات ،وســاهم فــي تحمــل قطــاع المجتمــع المدنــي ألكثــر مــن
طاقتــه فــي تمكيــن الشــباب ومحاولــة احتوائهــم.
ً
وفقــا للتطــورات فــي تعليــم الشــباب ،والتوظيــف ،والصحــة ،والمســاواة واإلدمــاج،
مؤشــر تنميــة الشــباب العالمــي :يصنــف المؤشــر البلــدان بيــن ( 0.00أدنــى) و ( 1.00أعلــى)
والســام واألمــن ،والمشــاركة السياســية والمدنيــة
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اشــتركت دول هــذه المنطقــة بطبيعــة
التحديــــات التـــــي تواجــــــه العامليــــن فـــــي
مؤسســــات تمكيــــن الشبــــاب
يمكن عرض أهم التحديات التي تواجه العاملين في مؤسسات تمكين الشباب كالتالي

التحديات االدارية

التحديات المرتبطة بالسياسات والبيئة التشريعي

•ضعــف فــي جانــب التدريــب وبنــاء القــدرات علــى مســتوى العامليــن والمــدراء ،لتواكــب التطــورات فــي بيئــة العمــل

•ضــرورة العمــل بشــكل أكبــر علــى توضيــح أهــداف واســتراتيجية الشــباب علــى المســتوى الوطنــي ،والتنفيــذي ،وعلــى مســتوى

واحتياجــات الشــباب المتجــددة.
•صعوبة التواصل مع االدارات العليا المشرفة على قطاع الشباب.
•تدني الرواتب واألجور والدعم المقدم للعاملين في مؤسسات تمكين الشباب.
•الحاجــة إلــى المزيــد مــن الجهــود لتوظيــف الشــباب فــي المراكــز اإلداريــة لمؤسســات تمكيــن الشــباب لكســب ثقتهــم
وتفعيــل شــراكتهم فــي إدارة قطــاع الشــباب ،وتيســير التواصــل مــع الفئــات المســتهدفة.
•عدم إتاحة المساحة الكافية للتعبير عن األفكار الجديدة ،والخوف من الخطأ في تنفيذ المبادرات.
•البيروقراطية التي تؤدي لتعطيل العمل وعدم تحقيق الهدف المنشود وتجميد المشاريع.

التحديات المرتبطة ببيئة العمل
•التقص في المعدات اللوجستية والتقنية الالزمة لتنفيذ العمل ،خصوص ًا في فترة جائحة كوفيد .19

الشــركاء.
•قلــة الدراســات والمراكــز البحثيــة التــي تعنــى بقضايــا الشــباب ،والتــي تســاعد فــي تحديــد أولويــات الشــباب واحتياجاتهــم
الفعليــة.
•لــم تســاهم البيئــة التشــريعية الناظمــة لعمــل المؤسســات الداعمــة للشــباب فــي تحقيــق التفاعليــة المطلوبــة بيــن مختلــف
الشــركاء مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والخــاص ،والقطــاع الحكومــي.
•عدم توفر تخصص أكاديمي في مجال الشباب يساعد على فهم المحتوى التنموي للشباب وطرق التواصل معهم.

التحديات المرتبطة بالدعم المادي واللوجستي
ً
قليال وال يرقى إلى تلبية االحتياج المطلوب.
•الدعم الحكومي المقدم للمؤسسات التي تمكن الشباب ،ال يزال

•ضعف البنية التحتية لمؤسسات تمكين الشباب الالزمة ألداء وتنفيذ مختلف النشاطات الشبابية
واجه العاملون في الدول التي تعاني من تداعيات أمنية وسياسية تحديات خاصة وهي:
•األثــر النفســي الناتــج عــن التعامــل المباشــر مــع شــبان تعرضــوا لإلعاقــة والتهجيــر والتشــرد ،وفقــدان العائلــة،
ســاهم فــي خلــق ضغوطــات إضافيــة علــى العامليــن أثــرت علــى أداء أعمالهــم وعلــى حياتهــم االجتماعيــة.
•صعوبة الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة ،تبع ًا للظروف األمنية للمنطقة.
•اختــاف األولويــات التنمويــة لصالــح التوجــه نحــو العمــل االنســاني واإلغاثــة بــدال مــن تنميــة الشــباب
و تمكينهــم .
•صعوبــة الحصــول علــى التقنيــات الجديــدة ،أو تبــادل المعــارف مــع المؤسســات األخــرى العاملــة فــي نفــس
المجــال نتيجــة الحصــار االقتصــادي والعقوبــات.
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أسباب هذه التحديات

التحديات المرتبطة باستجابة الشباب
للمبادرات واألنشطة المختلفة

ركز المشاركون على أن أسباب هذه التحديات في منطقة بالد الشام واليمن وشمال افريقيا هي:

ســاهمت األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي منطقتــي بــاد الشــام واليمــن ،وشــمال افريقيــا فــي خلــق تحديــات
أخــرى ارتبطــت بالشــباب أنفســهم وأثــرت علــى اســتجابتهم إلــى مبــادرات المؤسســات الشــبابية

•ضعــف النمــو االقتصــادي لــدول هــذه المنطقــة ،والتحديــات االقتصاديــة التــي فرضتهــا كوفيــد  19ســاهمت فــي ضعــف
الدعــم الحكومــي المقــدم لقطــاع الشــباب.
•ضعف تمثيل استراتيجيات قطاع الشباب الحتياجات ومتطلبات الشباب الفعلية.

•عــدم قــدرة الشــباب علــى تقديــم األفــكار والمبــادرات والتعبيــر باســتقاللية عــن ذاتهــم اجتماعيــ ًا بســبب عامــل الخــوف
والقلق والحرص.

•ضعف مساهمة مختلف الشركاء في صياغة استراتيجية الشباب ورسم السياسات المرتبطة بها.

•تزايــد األعبــاء وارتفــاع حــدود أو مســتويات المســؤولية االجتماعيــة والتضامنيــة للشــباب تجــاه ذويهــم ،مــا أدى إلــى

•ضعــف الثقــة فــي معظــم األطــر التنظيميــة لقطــاع الشــباب فــي تحقيــق المهــام واألهــداف والغايــات التــي ُأنشــأت
ألجلهــا ،التســاع الفجــوة بيــن واقــع الشــباب واألهــداف المعلنــة.
•ســاهمت التداعيــات األمنيــة والسياســية فــي بعــض بلــدان هــذه المنطقــة فــي فــرض تحديــات إضافيــة تمثلــت بضعــف
وتدميــر البنــى التحتيــة ،ونقــص مــوارد الطاقــة ممــا أثــر ســلب ًا علــى جاهزيــة المؤسســات ألداء المهــام الموكلــة لهــا ،وإلــى
إثقــال مؤسســات المجتمــع المدنــي بغالبيــة المبــادرات الشــبابية ،والتــي ال يمكــن أن تشــكل وحدهــا رافعــة حقيقيــة
لتفعيــل دور الشــباب الفتقارهــا لإلمكانيــات مــن حيــث الكــم والكيــف.

تقليــص مســاحة الحريــة ،التــي يمكــن للشــباب أن يتحــرك بهــا.
•عــدم القــدرة علــى االلتــزام بمقتضيــات التعلــم والتدريــب والتأهيــل ،جــراء األوضــاع االقتصاديــة واألســرية ،والتــي غيــرت
مــن أولويــات الشــباب ،ودفعــت بهــم إلــى البحــث عــن مصــادر الدخــل إلعالــة أســرهم.
•اختــاف احتياجــات وأولويــات الشــباب حســب الفئــات العمريــة ،وعــدم وجــود برامــج تنمويــة اســتهدافية كافيــة تلبــي
احتياجات كل فئة.
•هجرة الشباب إلى للبحث عن فرص حياة أفضل .
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05
التحديـــــــات التـــــــــي
تواجـــــه العـامليـــن
فــــــي مؤسســـــات
تمكيــــن الشبـــــاب
فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجـي

تمكين الشباب وتطوير الدعم المقدم لهم هو هدف استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي
صنــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي خانــة التنميــة البشــرية المرتفعــة جــد ًا حســب دليــل التنميــة البشــرية العالمــي
ً
بــدال مــن االعتمــاد علــى النمــو فــي الناتــج المحلــي االجمالــي كمحــدد وحيــد
والــذي يقيــس الــدول حســب تنميتهــا البشــرية
للتنميــة ،فجــاءت االمــارات العربيــة المتحــدة فــي المركــز األول عربيــ ًا والثالثيــن عالميــ ًا ،تليهــا الســعودية والبحريــن وقطــر
وعمــان ،ومــن ثــم الكويــت.
تميــزت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإصرارهــا علــى إجــراء اصالحــات هيكليــة ومؤسســاتية ،وتطويــر بنيتهــا التحتيــة وجــودة
الحيــاة ،وأعطــت الشــباب جــل اهتمامهــا بتقديــم مختلــف آليــات التمكيــن لهــم ،وطــوّ رت خــال عقــود قليلــة منظومــة تعليــم
متقدمــة خرجــت الكفــاءات فــي مختلــف التخصصــات ،وحرصــوا علــى أن يكــون هنــاك دور أساســي للشــباب فــي مختلــف
ميادين التنمية”.
وقــد تباينــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا بينهــا فــي تبنــي قطــاع الشــباب بشــكل تنمــوي ،وإن كان تمكيــن الشــباب
وتعزيــز مشــاركتهم حاضــر ًا فــي رؤى واســتراتيجيات دول هــذه المنطقــة ،حيــث انتقلــت دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة
مــن مفهــوم “تمكيــن الشــباب” مــن إطــاره النظــري إلــى أدوات قيــاس وتطبيــق وأرقــام عمليــة تســاعد علــى فهــم التحديــات
والتعامــل معهــا ،عبــر إطــاق أول مؤشــر لقيــاس تمكيــن الشــباب فــي المؤسســات والمنظمــات بشــكل علمــي ،وكان
للتحديثــات التــي تقــوم بهــا المملكــة العربيــة الســعودية دور ًا بــارز ًا فــي تطويــر وتمكيــن الشــباب وال ســيما الشــابات حيــث
تعيــش المــرأة الســعودية مرحلــة تمكيــن غيــر مســبوقة منــذ عــام  ،2015تتيــح لهــا اســتثمار طاقاتهــا وتعزيــز مكانتهــا فــي
المجتمــع فتضاعفــت نســبة مشــاركتها فــي ســوق العمــل مــن  17%عــام  2015إلــى  31%عــام .2021
وكان أيضــا لدولــة الكويــت إنجــازات عــدة فــي تمكيــن الشــباب منــذ فصــل وزارة الشــباب والرياضــة عــام  2015لتكــون وزارة
مســتقلة بذاتهــا تعنــى وتركــز علــى تنميــة الشــباب فاحتلــت المركــز األول عربيــ ًا فــي مؤشــر تنميــة الشــباب العالمــي ، .تليهــا
قطــر فالبحريــن وعمــان ،حيــث حققــت كل مــن هــذه الــدول إنجــازات مهمــة علــى صعيــد توظيــف الشــباب وتضميــن مشــاركتهم
السياسية والمدنية.
بينــت الدراســة أن رغــم النجاحــات المحققــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تمكيــن الشــباب مــا زال هنــاك فــرص عــدة
للتطويــر والتحســين لتحقيــق األهــداف المنشــودة ،حيــث يــرى العاملــون فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي أن هنــاك حاجــة لتطويــر التواصــل معهــم بشــكل أكبــر عنــد وضــع السياســات واالســتراتيجيات الخاصــة
بقطاع الشباب.
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اشــتركت دول هــذه المنطقــة بطبيعــة
التحديــــات التــــي تواجـــــــه العامليـــــن فــي
مؤسســات تمكيــن الشــباب
يمكن عرض أهم التحديات التي تواجه العاملين في مؤسسات تمكين الشباب كالتالي:

التحديات االدارية

التحديات المرتبطة بالسياسات والبيئة التشريعية

•النقــص فــي فعاليــة برامــج التدريــب والتأهيــل ،لضعــف ربــط خطــة التدريــب والتأهيــل بالتخصــص الوظيفــي

•العمــل بشــكل أكبــر علــى توضيــح مفهــوم العمــل التنمــوي فــي مجــال الشــباب ،مــا هــو توصيفــه الوظيفــي والمعاييــر

للعا مليــن .
•استكمال العمل على توظيف اإلدارات الشابة في المؤسسات الشبابية المختلفة.
•محدودية صالحية العاملين ،وقدرتهم على طرح األفكار الجديدة تبع ًا لمستوى وعي االدارة المباشرة.
•عدم تناسب الرواتب واألجور في بعض المؤسسات مع المهام الموكلة للموظف.
•الحاجة إلى تفعيل نظام الترقية ،والعمل على توضيح معايير التقييم المرتبطة به لزيادة إنتاجية العاملين.
•ضرورة تقديم المزيد من الدعم اإلعالمي لمبادرات وأنشطة المؤسسات الشبابية المختلفة.

الوظيفيــة المرتبطــة بهــا.
•النقــص فــي التخصصــات العلميــة فــي المجــال التنمــوي الشــبابي ،والــذي يقتضــي تطويــر وإنشــاء مســار أكاديمــي
متخصــص فــي مجــال العمــل التنمــوي الشــبابي.
•الحاجــة للعمــل بشــكل أكبــر علــى تطويــر مشــاركة مختلــف الشــركاء فــي قطــاع الشــباب فــي صياغــة االســتراتيجيات
والسياســات.
•الفصــل بيــن النشــاط الرياضــي والمبــادرات التنمويــة فــي مجــال الشــباب ،وتوجيــه المزيــد مــن الدعــم للمبــادرات التنمويــة
الشــبابية.

التحديات المرتبطة ببيئة العمل

التحديات المرتبطة بالدعم المادي واللوجستي

•التطور التقني السريع يفرض تصميم مبادرات جديدة ذات طابع عصري لجذب اهتمام الشباب.

•مــازال هنــاك انطبــاع عــام لــدى العامليــن فــي المؤسســات الشــبابية أن الدعــم المقــدم للنشــاطات التنمويــة ال يقــارن

•عدم تناسب نظام المكاتب المفتوحة مع طبيعة أداء بعض المهام.
•عدم توفر مالعب وأماكن ترفيه للعاملين في المؤسسات الشبابية.

بالدعــم المقــدم لألنشــطة والمؤسســات الرياضيــة.
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التحديــات المرتبطــة باســتجابة الشــباب
للمبــادرات واألنشــطة المختلفــة فــي دول
مجلــس التعــاون الخليجــي
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•ارتفــاع توقعــات العامليــن مــن المؤسســات التــي يعملــون بهــا ،نتيجــة تبنــي الحكومــات لتمكيــن المؤسســات الشــبابية
بشكل فعلي.
•النقص في التخصصات العلمية في مجال العمل التنموي الشبابي.

•صعوبة تصميم البرامج الجاذبة للشباب بسبب ارتفاع مستويات المعيشة ،وانفتاح الشباب الخليجي.
•صعوبــة التواصــل وجــذب الشــباب مــن عالمهــم االفتراضــي ،لنقــص مهــارات وأدوات التواصــل معهــم ،ومعرفــة
اهتماماتهــم الفعليــة.
•عدم دراية الشباب بشكل كافي حول المبادرات المختلفة والمراكز الشبابية المتوفرة في بلدانهم.
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مؤسسات المجتمع المدني
علــى الرغــم مــن المزايــا التــي يتمتــع بهــا العاملــون فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب المجتمعيــة ،مــن مرونــة فــي العمــل ،إلــى

06
الــــتحديــــــــــــات التــــــــــي
تواجــه العامليــن فــي
مؤسســــــات تمكيـــــن
الشباب المجتمعية –
مؤسســات المجتمع
المدني

توفــر المســاحة الكافيــة للموظفيــن للتعبيــر عــن أفكارهــم وصياغــة المبــادرات المجتمعيــة المختلفــة ،إال أنــه مــا زال يعانــي مــن
تحديات مختلفة.
اشتركت مؤسسات تمكين الشباب المجتمعية في الوطن العربي في التحديات التالية

التحديات االدارية
•النقص في الكادر العامل في مؤسسات تمكين الشباب ،نتيجة عدم تفرغ العاملين للعمل الشبابي.
•ضعــف جانــب التدريــب وبنــاء القــدرات علــى مســتوى العامليــن والمــدراء ،لمواكبــة تطــورات بيئــة العمــل واحتياجــات
الشــباب.
•عــدم توفــر المحتــوى الخــاص بالعمــل الشــبابي ،باللغــة العربيــة وهــذا يحتــاج إلــى تضميــن أعمــال الترجمــة وتبــادل الخبــرات
علــى نطــاق اوســع فــي اســتراتيجيات قطــاع الشــباب.
•نقص في قاعدة بيانات العمل التطوعي ،وفي التنسيق بين المؤسسات المجتمعية.
•صعوبة التواصل مع االدارات العليا المشرفة على قطاع الشباب.
•صعوبة تحديد االحتياجات الفعلية للشباب ،وصياغة المبادرات الجديدة.

التحديات المرتبطة ببيئة العمل
•عــدم توفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لعمــل الجمعيــات ومؤسســات تمكيــن الشــباب مــن صــاالت وقاعــات لالجتماعــات
ومســتلزمات أداء العمــل.
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مؤسسات المجتمع المدني

مؤسسات المجتمع المدني

اختصت مؤسسات تمكين الشباب المجتمعية في دول بالد الشام واليمن وشمال افريقيا بالتحديات التالية:
•تدنــي الرواتــب واألجــور والدعــم المقــدم للعامليــن فــي هــذه المؤسســات،
التحديات المرتبطة ببيئة العم
•قلة مشاركة المجتمع المدني العامل في قطاع تمكين الشباب في رسم وصياغة استراتيجية الشباب.

ســاهم فــي تســرب العمالــة المدربــة إلــى قطاعــات ذات مــردود أعلــى.
•ســاعات العمــل الطويلــة وعــدم انتظامهــا ،أثــرت بشــكل ســلبي علــى
الحيــاة االجتماعيــة للشــباب.
•عــدم توفــر األدوات والوســائل اللوجســتية لتطبيــق برامــج الجمعيــات
الشــبابية ومتابعــة المشــاريع المقترحــة.
•عــدم وضــوح أهــداف واســتراتيجية الشــباب علــى المســتوى الوطنــي،
ودور المؤسســات المجتمعيــة فــي تنفيــذ هــذه االســتراتيجية.
•الحاجــة إلــى تطويــر القانــون الناظــم للعمــل غيــر الربحــي والتطوعــي،

التحديات المرتبطة ببيئة العم

بحيــث يتــاءم مــع طبيعــة وقــدرات الجمعيــات المختلفــة ويحافــظ علــى

•عدم استدامة الموارد المالية لمؤسسات تمكين الشباب

حقــوق ،وهويــة العمــل التطوعــي.
•ضعــف الدعــم الحكومــي المقــدم للمبــادرات الشــبابية ،وكذلــك
مســاهمة القطــاع الخــاص ســواء فــي تقديــم الدعــم اللوجســتي،
أو حتى مساهمته في التدريب المهني وتقديم فرص العمل.

اشتركت مؤسسات تمكين الشباب المجتمعية في الوطن العربي في التحديات التالية
•ضغــط العمــل ،وصعوبــة التوفيــق بيــن العمــل الشــبابي التطوعــي
والعمــل األساســي للموظــف.
•ضعــف فــي تخطيــط الفعاليــات الشــبابية ،وعــدم مالءمــة توقيــت
الفعاليــات مــع الفئــات المســتهدفة.
•ضعف التسويق والدعم االعالمي لنشاطات المؤسسات الشبابية.
•صعوبــة تصميــم المبــادرات الجديــدة التــي تتوافــق مــع متطلبــات بيئــة
العمــل وحاجــات الشــباب المتجــددة.
•الحاجــة إلــى رفــع الوعــي حــول أهميــة العمــل التطوعــي والمبــادرات
ا لمجتمعيــة .
•الحاجــة إلــى زيــادة الدعــم المقــدم للنشــاطات التنمويــة الشــبابية ،حيــث
مــا يــزال الدعــم المقــدم للنشــاطات التنمويــة الشــبابية ال يقــارن بالدعــم
المقــدم للنشــاطات الرياضيــة.
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07
الــــتوصــيــــــــــــــــات
لتطويــر مســتقبل
الــعامليـــــــن فـــــــي
مــــــؤسســـــــــــــــات
تمكيـــــن الشبــــاب
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الشــباب وكالء للتغييــر مكلفيــن بتســخير
إمكاناتهــم لضمــان بيئــة آمنــة ،متعلمــة،
نظيفــة ،صحيــة ،تتناســب مــع تطلعــات
األجيــال القادمــة
إن المســتقبل فــي يــد الشــباب وهــم رواد التغييــر وورقــة ضمــان األجيــال القادمــة وتفعيــل شــراكاتهم فــي صياغــة الخطــط
التنمويــة يعــزز الجهــود الدوليــة والوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز الســام وتحقيــق مؤشــرات التنميــة المختلفــة (الصحيــة،
والتعليميــة ،واالقتصاديــة ،والبشــرية...وغيرها مــن المؤشــرات)
يعــد تمكيــن عمــل المؤسســات الشــبابية ومواجهــة التحديــات التــي تواجههــا علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة ،لتكــون منصــات
موثوقــة يلجــأ اليهــا الشــباب العربــي للتعبيــر عــن أفكارهــم وتطلعاتهــم.
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دول بالد الشام واليمن وشمال افريقيا
التوصيــات مــن منظــور الشــباب العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب فــي دول بــاد الشــام
واليمــن وشــمال افريقيــا
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شــبابنا فــي قلــب خططنــا للمســتقبل ،عليهــم شــحذ الهمــم،
واســتلهام الــدروس ،مــن مســيرة اآلبــاء واألجــداد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في رسالة الخمسين

•وجود استراتيجية طويلة األمد لقطاع الشباب واضحة بخططها ومشاريعها على المدى المتوسط والقصير.
•توظيــف الكــوادر الشــابة فــي المســتويات االداريــة المتوســطة والعليــا لقطــاع الشــباب ،ألنهــم األقــدر علــى فهــم
تحدياتهــم ،عــدا عــن مســاهمة هكــذا قــرارات فــي رفــع الثقــة بيــن الشــباب والحكومــات.
•مشــاركة الشــباب والعامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب المختلفــة فــي رســم سياســات واســتراتيجيات قطــاع
الشــباب.
•رفع الوعي حول أهمية العمل التنموي الشبابي وتضمين مفهوم تمكين الشباب في االعالم الرسمي.
•توفير الموارد المالية المستدامة لمؤسسات تمكين الشباب لتنفيذ المبادرات المختلفة.
•إعطاء المزيد من الصالحيات اإلدارية والمالية للمؤسسات الشبابية لزيادة انتاجيتها.

دول مجلس التعاون الخليجي

•تدريــب وتمكيــن العامليــن واالدارييــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب حــول مفهــوم العمــل التنمــوي الشــبابي وصياغــة
المبادرات المختلفة.

التوصيات من منظور الشباب العاملين في مؤسسات تمكين الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي

•توفير خدمات اإلرشاد النفسي والصحي لكافة العاملين في المؤسسات الشبابية.
•توفيــر األجهــزة الحديثــة وشــبكات االتصــاالت الســريعة ،ومســتلزمات وممكنــات العمــل الضروريــة ،لرفــع انتاجيــة
الموظفيــن.

•توضيح مفهوم العمل التنموي في مجال الشباب ،ما هو توصيفه الوظيفي والمعايير الوظيفية المرتبطة بها.
•تقييــم مــدى درايــة العامليــن فــي المؤسســات الشــبابية بمفهــوم العمــل التنمــوي الشــبابي عبــر اســتبيان مخصــص
لذلــك.
•تفعيــل نظــام الترقيــة فــي المؤسســات الشــبابية ،وتوضيــح المعاييــر المرتبطــة بــه لتفــادي أي تحديــات تؤثــر علــى انتاجيــة
الموظــف.
•تدريب العاملين في المؤسسات الشبابية على مهارات التواصل مع الشباب ،والتأكيد على مواكبتهم لكل جديد.
ـاء علــى احتياجــات الشــباب الحقيقيــة ،وتعزيــز مشــاركة اســتراتيجية
•اســتكمال العمــل والتركيــز فــي تصميــم المبــادرات بنـ ً
الشــباب مــع كافــة الشــركاء.
•إتاحة المزيد من المرونة اإلدارية والمالية لتنفيذ النشاطات والمشاريع على مستوى المناطق.
•الفصل بين نشاطي الرياضة والعمل التنموي الشبابي مؤسساتيا ،ورفع حصة العمل التنموي الشبابي.
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الشــراكة هــي نافــذة التنميــة وأســاس فهــم
التحديــات ووضــع الحلــول االســتراتيجية
على مستوى السياسات والتشريعات
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات االستراتيجية لتطوير العمل الشبابي في المنطقة العربية

•التنميــة فــي الشــباب تبــدأ مــن مراحــل الطفولــة ،مــن المنــزل ،مــن المدرســة ،مــن المســجد ،لتكويــن شــخصيات
مؤثــرة وفاعلــة وايجابيــة ،وهــذا يطلــب اســتراتيجية عابــرة للقطاعــات طويلــة األمــد .ذات خطــط ومشــاريع تفصيليــة
علــى المــدى المتوســط والقصيــر.
•أهميــة العمــل علــى إحــداث مــادة مدرســية فــي مهــارات التواصــل والتعبيــر ،تســاعد فــي تمكيــن الشــباب مــن التعبيــر
عــن أنفســهم بطريقــة مقنعــة ومؤثــرة.
•تطويــر مســار أكاديمــي فــي مجــال المحتــوى التنمــوي الشــباب ،يســاعد فــي توفيــر المتخصصيــن والمدربيــن فــي هــذا

على المستوى االدار ي
•ضــرورة العمــل علــى ترجمــة المحتــوى التنمــوي الشــبابي ،ورصــد كل جديــد فــي هــذا المجــال ومشــاركته مــع مختلــف
المؤسســات الشــبابية فــي الوطــن العربــي.
• إقامة ورشات عمل تدريبية حول مفهوم العمل التنموي في مجال الشباب.
•التأكيــد علــى أهميــة دراســة وتحليــل محتــوى وبيانــات شــبكات التواصــل االجتماعــي للتعــرف علــى اهتمامــات الشــباب
الفعليــة ،واســتخدامها بشــكل ّ
فعــال فــي تســويق الفعاليــات والمبــادرات المختلفــة.

على مستوى بيئة العمل
•التكاتــف العربــي للعمــل جديــا علــى حــل النزاعــات فــي المناطــق التــي تعانــي مــن تداعيــات أمنيــة وسياســية ،لتوفيــر بيئــة
عمــل آمنــة ومســتقرة ومســتقطبة للشــباب.
•بنــاء المؤسســات الشــبابية بطريقــة عصريــة ،والــوان وتصاميــم جذابــة ،وتوفيــر مكاتــب تتناســب مــع طبيعــة الخدمــات
المقدمــة ،إضافــة إلــى غــرف للترفيــه ،مــع مســاحة لبعــض الرياضــات.
•القيــام برحــات عمــل ترفيهيــة ،دوريــة ،للتخفيــف مــن ضغــوط العمــل ،وتحســين التناغــم الوظيفــي بيــن العامليــن
لزيــادة اإلنتاجيــة.
•التوصــل إلــى اعــان ميثــاق ومبــادئ عامــة تخــص الشــباب العربــي ،تكــون بمثابــة رؤيــة مشــتركة للعمــل العربــي فــي
مجال الشباب.
•توفيــر مقومــات التشــاركية بيــن مختلــف المؤسســات المعنيــة فــي الشــباب علــى صعيــد المنطقــة العربيــة وزيــادة
التواصــل بيــن هــذه المؤسســات.

المجــال.
•الحفاظ على هوية العمل التطوعي وحقوق المتطوعين ،عبر العمل على تطوير قانون العمل التطوعي.
•إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة للمتطوعيــن العــرب فــي العمــل الشــبابي ،وتفعيــل منصــات الكترونيــة لتحســين
التواصــل ،وتطويــر شــبكة المجتمــع المدنــي العامــل فــي هــذه القطــاع.
•إقامــة اجتماعــات دوريــة للمؤسســات الشــبابية عربيــا ،لتبــادل الخبــرات والتعــرف علــى التحديــات الجديــدة،
والمســاهمة فــي وضــع الحلــول لهــا.

على المستوى المادي واللوجستي
•توفيــر مــوارد ماليــة مســتدامة للمؤسســات الشــبابية عبــر تطويــر التوجــه االســتثماري وتنويــع المحفظــة
االســتثمارية لهــذه المؤسســات.
•تطوير وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في المبادرات الشبابية ،عبر اعفاءات ضريبية معينة.
•تطوير التواصل مع المنظمات الدولية المانحة لزيادة تمويل العمل الشبابي التنموي.
•الشــباب هــم ثــروة المنطقــة العربيــة ،وتمكينهــم يســاهم فــي تنميــة المنطقــة ككل ،وهــذا يقتضــي التعــاون بيــن
الــدول العربيــة لدعــم المبــادرات الشــبابية وتمكيــن اســتقرارها المالــي.
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عن مركز الشباب العربي
وُ لــدت فكــرة مركــز الشــباب العربــي لتجســد رؤيــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر
شــؤون الرئاســة ،بعــد االســتماع إلــى آراء الشــباب العربــي واحتياجاتــه والبنــاء علــى أولوياتــه .وكان مركــز الشــباب ثمــرة لتلــك
المقترحــات ،ليعمــل كمنصــة فريــدة تحتضــن الشــباب المبــدع وتــزرع األمــل فــي نفــوس الشــباب وتســتثمر فــي طاقاتهــم
إلعــداد قيــادات عربيــة شــابة واعــدة .وتترجــم هــذه الــرؤى عبــر العديــد مــن المبــادرات الهادفــة التــي تســتثمر فــي الشــباب عبــر
قطاعــات مختلفــة ،باإلضافــة إلــى إتاحــة دراســات واســتطالعات تختــص بالشــباب العربــي لتســاعد صنــاع القــرار علــى خلــق
سياســات تتناســب مــع احتياجاتــه.

WHY5Research
هــي وكالــة عالميــة متخصصــة بدراســات أبحــاث الســوق ،تقــوم بالدراســات التحليليــة التــي تركــز علــى فهــم الســلوك البشــري
والدوافــع الكامنــة خلفــه ،وتســتخدم  WHY5هــذه الرؤيــا المتفــردة لتســاعد عمالئهــا علــى فهــم العالــم المحيــط بشــكل
أفضــل ،وفهــم المســتهلكين بفئاتهــم المختلفــة ،لتقــدم لهــم رؤى واضحــة مــع خطــط اســتراتيجية قابلــة للتنفيــذ .
تقــدم  WHY5Researchحزمــات متنوعــة مــن األبحــاث النوعيــة والكميــة والبحــوث التشــخيصية وتعمــل فــي تقــارب وثيــق مــع
عمالئنــا لتلبيــة احتياجاتهــم الفريــدة واالجابــة عــن األســئلة الصعبــة فــي عالــم اليــوم.
تقــدم  WHY5Researchخدماتهــا البحثيــة فــي أكثــر مــن  50بلــد ًا حــول العالــم مــن خــال مكاتبهــا المركزيــة فــي أوروبــا
والشرق األوسط.

مالحظة:
تــم إعــداد هــذه الدراســة مــن قبــل  why5 researchلصالــح مركــز الشــباب العربــي وتــم إطــاق الدراســة فــي االجتمــاع العربــي للقيــادات العربيــة الشــابة بتاريــخ  28مــارس
.2022
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة ال تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر مركــز الشــباب العربــي وال يتحمــل المركــز أي تبعــات مترتبــة عليــه ،حيــث أن المعلومــات واآلراء
المشــار إليهــا هــي بمثابــة تلخيــص نتائــج المصــادر ومنهجيــة الدراســة المذكــورة.
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