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المقدمة
تحــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
آل نهيـــان نائـــب رئيـــس مجلـس الـوزراء وزيـر 
شـــؤون الرئاســـة فـــي دولـــة اإلمارات العربية 
المتحــــدة، رئيــــس مركــــز الشــــباب العربــــي، 
للحكومــــات  العالميــــة  القمــــة  اســتضافت 
فــــي  المنعقــــدة  الثامنــــة  دورتهــــا  فــــي 
اكســــبو2020 دبــــي فــي 30-28 مــارس 2022، 
االجتمــاع  مــن  األولــى  النســخة  فعاليــــات 
العربــي للقيـادات الشـابة الـذي ينظمـه مركـز 
ــي، بمشــاركة وزراء الشــباب  ــباب العربـ الشـ
العــرب ونخبــة مــن القيــادات الشــبابية مــن 
مختلــف أرجــاء الوطــن العربــي بهــدف توحيــد 
ورســم  نوعيــة،  شــراكات  وبنــاء  الجهــود، 
أجنــدة عمــل مشــتركة تخدم الشــباب العربي 
خــال  مــن  القطاعــات،  كل  فــي  وتمكنهــم 
العربــي  الشــبابي  العمــل  واقــع  مناقشــة 
ومختلــف مبادراتــه التنمويــة، وربــط القيــادات 
المجــاالت  مختلــف  مــن  العربيــة  الشــابة 
وقطاعــات العمــل الشــبابي، بصنــاع القــرار 
الحكومــات  مــن  ومشــاركين  ضيــوف  مــن 
القتــراح  والدوليــة  العربيــة  والمؤسســات 
مــن  مشــتركة  عربيــة  مشــاريع  و  مبــادرات 
شــأنها احتضــان الشــباب العربــي وتمكينهم 

وإمكانياتهــم.  جهودهــم  فــي  واالســتثمار 

المعلومات الواردة في هذه التقرير ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز الشباب العربي أو اللجنة المنظمة لاجتماع، وال يتحمل المركز أو اللجنة أي تبعات 
أو مسؤوليات أو التزامات قانونية أو مالية أو إدارية قد تترتب عليه، والمعلومات واآلراء المشار إليها هي بمثابة تلخيص لنقاشات وعروض فقرات االجتماع 

العربي الذي عقد يوم 28 مارس ضمن فعاليات الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات
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هــذا االجتمــاع الــذي عقــد بمشــاركة أكثــر مــن 100 مــن ممثلــي قيــادات الشــباب العربــي فــي أكثــر مــن 21 دولــة 
عربيــة، وبمشــاركة 15 مــن وزراء الشــباب العــرب ونحــو 30 مــن رؤســاء مؤسســات تمكيــن الشــباب فــي 
الــدول العربــي؛ خــرج بمجموعــة مــن النتائــج الســاعية للمســاهمة فــي تطويــر العمــل الشــبابي العربــي مــن 

وجهــة نظــر المشــاركين والتــي كان أبرزهــا:

أن الثقة بالشباب وإعطاءهم الفرصة المناسبة والقدرة على 	 
اتخاذ القرار وحتى مراقبة السياسات هي المفتاح األساسي 

لتطوير مشاركاتهم، وتعزيز شعورهم بالمواطنة واالنتماء

التركيز على أهمية استخدام طرق التفكير االستراتيجي 	 
واستشراف المستقبل في التعامل مع قضايا الشباب حتى 

تستطيع الحكومات العربية مواكبة ديناميكية الشباب وسرعة 
تغيرهم

المستقبل بيد من يخطط له ومن ينفذه، هذه العبارة 	 
المنقوشة في “متحف المستقبل” بدبي بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة تعكس إطار عمل جديد في مجال العمل 
الشبابي، بحيث تؤكد على ضرورة التخطيط الواعي للمستقبل 

والحتياجات الشباب لذلك المستقبل خصوصًا أن الدراسات 
تشير إلى أن %80 من مهن المستقبل هي مهن جديدة ال 

نعرفها وهذا يستدعي العمل سويًا للتحضير لشباب عربي 
مّمكن قادر على المنافسة عالميًا

ضرورة العمل على تهيئة بيئة العمل المناسبة والدعم 	 
المؤسساتي والمالي الكافي لعمل المشاريع الصغيرة 

والمتناهية الصغر ألنها أساس تطوير االقتصادات العربية 
وتفعيل مشاركة الشباب االقتصادية واالبداعية 

تطوير ثقة الشباب بنفسه وتشجيعه على المغامرة وعدم 	 
الخوف من الفشل بتمكينه معنويا ومؤسسيًا وماليًا

ضرورة إتاحة المساحة الكافية للشباب للتعبير عن نفسه 	 
وتوفير منصات التواصل الازمة لتطوير تواصل الشباب مع 

فئاتهم المختلفة وبين الحكومات

تعزيز وتطوير مساهمة الشباب بصياغة االستراتيجيات 	 
والسياسات المتعلقة بقطاع الشباب

تطوير المحتوى العربي الشبابي على اإلنترنت، ودعم الشباب 	 
المبدع وإتاحة كافة التسهيات الازمة لتطويره وتمكينه، مع 
التأكيد على أهمية توطين المعرفة باللغة العربية؛ اللغة األم 

حتى يكون العلم بمتناول الجميع

بناء القادة الشباب واالستثمار فيهم ليكونوا قدوة للشباب العربي 	 
ومثااًل ُيحتذى به لتحدي الصعاب وتحقيق النجاح بما يساهم برفع 
الثقــة لــدى الشــباب العربــي ويعزز من مشــاركاتهم المجتمعية  

التوسيع األفقي للمبادرات الناجحة في بعض الدول العربية، 	 
ومشاركتها عربيًا واالستفادة من الماحظات وآليات التطوير 

التي رافقت هذه المبادرات لتفادي تكرار األخطاء وتقديم 
التوصيات التي تساهم في تعظيم أثرها

العمل على تبني أهداف التنمية المستدامة في كافة 	 
السياسات والتشريعات وخصوصا جودة التعليم، والعدالة 

في التنمية ما بين المناطق بحيث يراعى في صياغة السياسات 
االختافات التنموية ما بين المناطق الحضرية والريفية، وكذلك 

في تصميم المبادرات، واألخذ باالعتبار أيضًا اختاف األولويات 
باختاف الفئة العمرية للشباب لضمان انضمامهم المؤسسي 

بشكل موجه وفعال وتسلسلي

تطوير التعاون العربي في المجال الشبابي، بشكل يساهم في 	 
تطوير المناطق العربية التي تواجه تحديات في تطبيق وتنفيذ 

سياسات التنمية بسبب التحديات االقتصادية واألمنية عبر 
تبادل الخبرات وتقديم الدعم المادي والفني

العمل على تقييم أثر كافة المبادرات الشبابية لمعرفة مدى 	 
نجاحها والتعرف على أسباب القصور فيها، وتطوير مؤشرات 

التقييم المناسبة واالستفادة مما يتوفر عربيًا من مؤشرات 
تقييم األثر

اإلضاءة اإلعامية على كل الجهود المبذولة من قبل كل 	 
مؤسسات تمكين الشباب، لتقدير الجهود ورفع الوعي حول 

الخدمات المقدمة

تأمين التمويل الازم للمبادرات الشبابية عبر إنشاء صندوق 	 
عربي مشترك لتمويل المبادرات الشبابية، وتتبع هذه 

المشاريع لضمان استمراريتها

العمل على وضع سياسة عربية شبابية مشتركة تندرج تحت 	 
هيئة تفاعلية تكاملية تنضوي تحتها كل السياسات الشبابية 

العربية وتشكل حلقة وصل بين الدول المهتمة بتمكين 
الشباب، وتساهم في تقديم الدعم للدول العربية األخرى، 

بهدف تحقيق تنمية شاملة عربيًا

العمل على تطوير دليل شامل للمؤسسات التي تعمل في 	 
مجال تمكين الشباب، ُيقدم للشباب العربي كي يكون على دراية 

بكافة هذه المؤسسات والخدمات المختلفة التي تقدمها 
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ثم قامت اإلعامية أسمهان النقبي، والتي قامت بتقديم الجزء األول من فقرات االجتماع، بالتعريف بجدول 
أعماله، حيث تضمنت أعمال النسخة األولى من االجتماع العربــي للقيـادات الشـابة ثاث جلسات رئيسية وهي: 

تمكين العاملين في قطاع العمل الشبابي، وبناء 
القدرات

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

العمل الشبابي العربي: أفضل الممارسات والتجارب 
والسياسات

الجلسة الوزارية بمشاركة الشباب وقادة المؤسسات 
بعنوان: السياق الوطني والعربي لقطاع العمل الشبابي
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تمكين العاملين في قطاع 
العمل الشبابي، وبناء القدرات

الجلسة األولى

العربــــي  االجتمــاع  مــن  األولــى  النســخة  فعاليــات  بــدأت 
عــازف  بهــا  قــام  صباحيــة  فنيــة  بفقــرة  الشـــابة  للقيـــادات 
العــود اإلماراتــي هــزاع الظنحانــي بعــرض حــي أمــام الحاضرين 
بأنغــام موســيقاه لمعزوفــات مــن التــراث العربــي والخليجــي، 
تبعتهــا الجلســة األولــى التــي هدفــت إلــى وضــع المشــاركين 
فــي صــورة مســارات نقاشــات االجتمــاع مــن خــال االطــاع 
الشــبابي  العمــل  مؤسســات  بعــض  نمــاذج  عمــل  علــى 
فــي بعــض الــدول العربيــة، واالســتعداد لافتتــاح الرســمي 

لاجتمــاع، والتــي تحــدث فيهــا كل مــن:

د. عبدهللا منسي الغامدي
  المدير التنفيذي مؤسسة التعليم من

 أجل التوظيف - السعودية

األستاذ مشعل السبيعي
 نائب رئيس الهيئة العامة للشباب - الكويت

سعادة د. علي قاسم اللواتي
 رئيس األكاديمية السلطانية لإلدارة

 - سلطنة عمان 

بــدأت الجلســة بالتحــدث عــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الشــباب فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب، حيــث بّيــن ســعادة الدكتــور 
علــي اللواتــي مــن ســلطنة عمــان بــأن هنــاك عوامــل عــدة تؤثــر علــى العمــل الشــبابي ومؤسســات تمكيــن الشــباب، تتنــوع 
مــا بيــن العوامــل التقنيــة والسياســية والجيوسياســية، إضافــة إلــى الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتــي هــي نهضــة مجتمعيــة 
ممكنــة تقنيــًا محورهــا الشــباب الذيــن هــم بطبيعــة الحــال أكثــر جاهزيــة فــي التعامــل مــع القضايــا التقنيــة. لــذا فــإن التحــدي 

األكبــر يتمثــل فــي مــدى مواكبــة الحكومــات لديناميكيــة الشــباب وســرعة تغيــر أولوياتهــم واحتياجاتهــم.

وعــن أولويــات العمــل فــي مواجهــة هــذه التحديــات تحــّدث األســتاذ مشــعل الســبيعي مــن الكويــت، أنــه فــي ســبيل توفيــر 
الدعــم الــازم لقطــاع الشــباب وتمكينهــم تــم إنشــاء الهيئــة العامــة للشــباب فــي الكويــت وفصلهــا عــن القطــاع الرياضــي 
الــذي كان يســتحوذ علــى الجــزء األكبــر مــن الدعــم، إيمانــًا مــن الحكومــة  بأهميــة دور الشــباب وأهميــة تطويرهــم وتمكينهــم، 
ــا  ــم تنظيــم مؤتمــر »الكويــت تســمع« وهدفــه االســتماع للشــباب ومشــاركتهم فــي رســم سياســات الحكومــة وهن كمــا ت
ظهــرت مطالبــات عــدة باســتحداث حقيبــة وزاريــة مســتقلة للشــباب وفعــًا تــم ذلــك وهنــا كانــت البدايــة حيــث تمثلــت أهــداف 

الــوزارة فــي تمكيــن الشــباب فــي أربعــة محــاور رئيســية:

        4. اإلبراز3. تمكين المهارات2. توفير الفرص1. المشاركة

وعــن ضــرورة مشــاركة الشــباب فــي المناصــب اإلداريــة والقياديــة وااليمــان بقدراتهــم وطاقاتهــم بغــض النظــر عــن خبرتهــم 
الوظيفيــة، تحــدث األســتاذ عبــد هللا مــن الســعودية بــأن أهــم طريقــة لتمكيــن الشــباب هي إشــراكهم في صناعة السياســات 
ألنهــا باألســاس موجهــة لهــم، وضمــان نجاحهــا يحتــاج مشــاركتهم فــي تنفيذهــا، كمــا بّيــن أن لــدى الشــباب الســعودي 
الرغبــة فــي تطويــر ذاتــه وذلــك واضــح مــن خــال ارتفــاع معــدل مشــاركة الشــباب الســعودي فــي العمــل التطوعــي والــذي 

يعتبــره الشــباب فرصــًة للتعلــم وإلثبــات الــذات.

كمــا تناولــت الجلســة الحديــث عــن احتياجــات الشــباب وعــن المهــارات التــي يحتاجونهــا ليكونــوا قــادة، وفــي إطــار ذلــك 
تحــدث ســعادة الدكتــور علــي اللواتــي بــأن ذلــك يحتــاج االســتثمار والبنــاء فــي شــخصية الشــباب، حيــث ال يمكننــا تجــاوز تحــدي 
تمكيــن الشــباب بتطويــر المهــارات فقــط، إذ أنــه فــي ظــل االقتصــاد الرقمــي أصبحــت الســمات أكثــر أهميــة مــن المهــارات 
ألنــه اقتصــاد يتســم بالغمــوض وســرعة التغيــر، وبالتالــي لــن تكــون المهــارات  مؤثــرة كالســمات الشــخصية، خصوصــًا أن 
شــبكات التواصــل االجتماعــي تظهــر أن الشــباب متواصلــون ومتفاعلــون ولكــن فــي واقــع الحــال وفــي الحيــاة المجتمعيــة 

.)Digitally connected, socially disconnected( هــم غيــر متواصليــن وغيــر متفاعليــن
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إن بنــاء وتطويــر الســمات هــو أكثــر تعقيــدًا مــن بنــاء وتطويــر المهــارات ألنــه يحتــاج إلــى االســتثمار فــي الشــخصيات مــن 
الطفولــة وبالتعــاون مــا بيــن المدرســة والبيــت، ويحتــاج التركيــز علــى مهــارات الــذكاء االجتماعــي لخلــق شــخصيات قــادرة 
علــى التعامــل مــع المشــاكل الحياتيــة بطريقــة تســمح لهــم بتوصيــف المشــكلة ووضــع احتمــاالت للحــل المناســب، وفــي 
ذات الوقــت قادريــن علــى التواصــل اجتماعيــًا بطريقــة فّعالــة. وأضــاف الدكتــور  الغامــدي أن الدراســات التــي قامــوا بهــا 
علــى مســتوى ثمانيــة بلــدان أثبتــت أن أول خمــس وعشــرين فجــوة فــي إطــار تمكيــن الشــباب هــي فجــوات شــخصية تتعلــق 
بالســمات الشــخصية وليــس بالمهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل، كمــا أكــد علــى أهميــة وجــود القــدوة أو المؤثــر 
ــر فــي ظــل تنامــي  ــه بشــكل أكب ــى العمــل علي ــاج إل ــًا ونحت ــًا أعلــى وهــذا مــا نفتقــده عربي االجتماعــي فــي الشــباب ليكــون مث

االقتصــاد الرقمــي.

ــاء الشــخصيات منــذ  ــد علــى أهميــة االســتثمار فــي بن ــر تمكيــن الشــباب تابــع األســتاذ الغامــدي وأّك وعــن كيفيــة تعظيــم أث
الطفولــة تأكيــدًا علــى مقولــة العلــم فــي الصغــر كالنقــش علــى الحجــر، مــع أهميــة إتاحــة المجــال للشــباب للمشــاركة وتأميــن 
الفــرص المتســاوية للجميــع، موضحــًا أن تنميــة الســمات والتعلــم بالخبــرة يتــم مــن خــال منــح الثقــة للشــباب وإعطائهــم 
مســاحة للخطــأ، بحيــث تســاهم فــي بنــاء خبــرات وقــدرات الشــباب وفــي بنــاء شــخصية واثقــة وجــادة يمكنهــا الوقــوف أمــام 

حاجــز الخــوف وفــي رفــع شــعور االنتمــاء لــدى الشــباب.

كمــا تحــدث األســتاذ مشــعل الســبيعي عــن أهميــة البنــاء النفســي وأهميــة التواصــل مــع المؤسســات التعليميــة لبنــاء 
الشــخصيات المتوازنــة التــي هــي أســاس بنــاء الشــخصيات القياديــة، وهنــا أّكــد علــى أهميــة العمــل الميدانــي فــي بنــاء الثقــة 

لــدى الشــباب وفــي توفيــر التدريــب العملــي.

اختتمت الجلسة بشكر المحاورين على 
اإلضافات واألفكار التي قدموها
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االفتتاح الرسمي لالجتماع

بــدأت فعاليــات االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة بكلمــة قدمتهــا معالــي شــما المزروعــي وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب 
ونائــب رئيــس مركــز الشــباب العربــي بعنــوان “طاقــة الشــباب: األثــر المضاعــف”، رّحبــت فيهــا بــوزراء وقيــادات العمــل 
الشــبابي ومجموعــات الشــباب الحاضريــن فــي االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة قائلــًة أنتــم هنــا أصحــاب بيــت، وقالــت أنــه 
لــو كان المغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ زايــد بيننــا اليــوم لــكان فخــورًا بهــذا اللقــاء الــذي جمعنــا هنــا كعــرب تحــت ســقف واحــد، 
مســتذكرًة الحماســة التــي كانــت فــي صــوت ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان لــدى إعانــه منــذ ســنوات قليلــة عــن 
تأســيس مركــز الشــباب العربــي اســتجابة لتطلعــات الشــباب العربــي، والتــي أّكــدت أنهــا بقيــت حاضــرة فــي عملنــا، وتجــددت 
فــي كل مــرة تواصلنــا فيهــا مــع شــركائنا فــي الــدول العربيــة لنطلــق مبــادرة جديــدة، أو ننظــم اجتماعــًا، أو نضــع حجــر األســاس 

لمشــروع شــبابي جديــد.”

وقالت معاليها: 

إن هــذا االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة يشــكل فــي دورتــه التأسيســية منصــة 
عربيــة جديــدة للعمــل الشــبابي العربــي المشــترك الهــادف لتمكيــن طاقاتنــا ومواهبنــا 
وكفاءاتنــا الشــبابية فــي أوطانهــم، فلتكــن جهودنــا موحــدة فنحــن نشــكل معــًا فريــق 
عمــل مشــترك لخدمــة الشــباب العربــي، ومجمــوع عملنــا ســويًا يســاوي الكثيــر، ولقاؤنا 

اليــوم مهــم كــي نســتطيع تحقيــق أفضــل النتائــج.

وأضافــت معاليهــا: “أنــه لتحقيــق أفضــل النتائــج حّضرنــا مجموعــة مــن الدراســات لتســاعدنا فــي تكويــن فهــم مشــترك ننطلق 
منــه لقطــاع تمكيــن الشــباب والعمــل معهــم وهي:

دراسة معيارية ألفضل السياسات والممارسات لتمكين الشباب في العالم بالتركيز على عالمنا العربي	 

دراسة ترّكز على التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الشباب	 

والمؤسســات 	  المبــادرات  ألهــم  الشــامل  الدليــل 
العربــي  الوطــن  فــي  الشــبابية 

الشــباب  تمكيــن  ومؤسســات  الشــباب  دور  أهميــة  وعــن 
حديثهــا  معاليهــا  تابعــت  المســتقبل،  ورســم  صياغــة  فــي 
وأّكــدت علــى أهميــة مشــاركتهم فــي رســم االســتراتيجيات 
والسياســات المتعلقــة بقطــاع الشــباب، مبينــة أن الشــباب 
ودور  والحافــز،  واالندفــاع  والطموحــات  المواهــب  يمتلــك 
مؤسســات العمــل الشــبابي فــي المنطقــة هــو تزويــد الكــوادر 
التــي  بالمهــارات والفــرص والبرامــج والمبــادرات  الشــبابية 
تمّكنهــم مــن تحقيــق تطلعاتهــم وآرائهــم، وهــو مــا ينعكــس 
إيجابيــًا علــى مســارات التنميــة فــي المنطقــة العربيــة، لتؤكــد 
معاليهــا بــأن المهمــة ضخمــة وبحاجــة الــى فريــق عمــل عربــي 
موحــد لتســخير جميــع المــوارد والمعارف والقــدرات، ولتحديد 
الشــباب، كمــا  أجــل االســتثمار األمثــل فــي  األولويــات مــن 
أّكــدت علــى دور العامليــن فــي مؤسســات تمكيــن الشــباب 
فــي نجــاح تحقيــق ذلــك، وأثنــت علــى نتائــج الدراســات التــي 
تناولتهــم وأظهــرت التزامهــم اإليجابــي وســعادتهم وفخرهــم 

ــه. بالعمــل الــذي يقومــون ب
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وأكــدت معاليهــا أن هــذا االجتمــاع هــو الخطــوة األولــى لتعزيــز العمــل العربــي المشــترك فــي مجــال العمــل الشــبابي وبدايــة 
لسلســلة مــن المشــاريع والمبــادرات والفعاليــات لتوحيــد الجهــود وأجنــدة العمــل العربيــة لتمكيــن الشــباب، وأن اجتماعنــا 
اليــوم قائــم علــى تبنــي أفــكار الشــباب العربــي فهــو ثمــرة الجتماعــات تحضيريــة ودراســات قــام بهــا مركــز الشــباب العربــي مــع 
القيــادات العربيــة الشــابة ناقشــوا خالهــا أهــم القضايــا المرتبطــة بالعمــل الشــبابي العربــي ضمــن ســتة محــاور أساســية 

وهــي: 

 التعاون العربي في 
العمل الشبابي 

التحديات والفرص في العمل 
الشبابي المحلي

 الممارسات والسياسات 
الرائدة في العمل الشبابي 

14

25
36

تعزيز قدرات العاملين مع 
الشباب في العالم العربي

العمل الشبابي وبناء السمعة 
الطيبة للشباب العربي

 التعاون العربي 
واالستدامة البيئية

وختمت معالي شما المزروعي حديثها بالقول 

وجــوه الشــباب الحضــور معنــا اليــوم، وجــوه مليئــة باألمــل، وجــوه مضيئــة بالطمــوح، 
والحافــز للعمــل واالبتــكار والمبــادرة، ومهمتنــا اليــوم وكل يــوم أن نكــون دائمــًا عنــد 
حســن ظنهــم، لنحافــظ علــى هــذا البريــق فــي أعينهــم ونســتثمره فــي مصلحتهــم 
الشــبابي  العمــل  قــادة  مــن  الحضــور  إلــى  معاليهــا  وتوجهــت  أوطاننــا.”  ومصلحــة 
العربــي بالقــول: “مجمــوع عملنــا ســويًا يســاوي أكثــر بكثيــر مــن مجمــوع عمــل كل منــا 
بشــكل فــردي. وعملنــا المشــترك يعظــم نقــاط القــوة لــدى كل منــا، ليتضاعــف أثرهــا 

ويمتــد إلــى كل ربــوع الوطــن العربــي.

كلمة جامعة الدول العربية 

وألن الجهــود العربيــة ال تكتمــل إال بوجــود شــريك وداعــم اســتراتيجي والمتمثــل فــي جامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس وزراء 
الشــباب والرياضــة العــرب فقــد اســتهلت معالــي الســفيرة الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة األميــن العــام المســاعد ورئيــس 
قطــاع الشــؤون االجتماعيــة باألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة كلمتهــا  بالتحــدث عــن اإلمكانيــات الكبيــرة التــي 
تتمتــع بــه المنطقــة العربيــة، حيــث يشــكل الشــباب مــا دون ســن الخامســة والثاثيــن 60  %مــن عــدد الســكان، فهــم فرصــة 

كبيــرة يجــب اســتثمارها للنمــو والتطــور، وأشــارت الــى مخرجــات اللقــاءات التمهيديــة لهــذا االجتمــاع التــي تنــص علــى: 

للتنميــة 	  األساســي  المحــرك  ألنهــا  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  األنشــطة  فــي  الشــباب  مســاهمة  وتفعيــل  تمكيــن 
العربــي العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  والســلم  المســتدامة 

 وعلــى أن هــذا التمكيــن يتطلــب شــراكات قويــة وشــاملة بيــن الشــباب وجميــع أصحــاب المصلحــة وهــو مــا ســيؤدي حتمــًا 	 
إلــى تحقيــق الخطــط فــي هــذا المجــال

تابعــت الســفيرة الدكتــورة هيفــاء حديثهــا بالتأكيــد علــى أن الشــباب هــم أحــد المحركات الرئيســة للســلم والتنمية المســتدامة 
ــة حــول  ــة ومجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب إعــداد اســتراتيجية عربي ــي الجامعــة العربي ــذي ُترجــم مــن خــال تبن وال
الشــباب والســام واألمــن انطاقــا مــن قــرار مجلــس األمــن رقــم )2250( التابــع لألمــم المتحــدة خــال الجلســة المنعقــدة فــي 
9 ديســمبر 2015حــول الشــباب واألمــن الدولييــن، إذ يعتبــر هــذا القــرار األول مــن نوعــه الــذي يشــيد بــدور الشــباب فــي تحقيــق 

األمــن والســلم الدولييــن.

وأّكــدت معالــي الســفيرة أن اجتمــاع اليــوم هــو األول مــن نوعــه الــذي يمثــل تعزيــزًا للعمــل الشــبابي العربــي المشــترك 
ومبادراتــه وبرامجــه ومشــاريعه، بمــا يحقــق تضافــر الجهــود العربيــة وتكامــل السياســات الشــبابية العربيــة فــي تمكينهــم، 
وأن مشــاركة أصحــاب المعالــي ووزراء الشــباب العــرب فــي هــذا االجتمــاع هــو أبــرز مثــال علــى تطويــر آليــة التنســيق العربــي 

المشــترك علــى مســتوى صنــاع القــرار لدعــم وتمكيــن الشــباب. 
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بــدور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  وأشــادت معاليهــا 
توجهــت  كمــا  الشــبابية.  القمــة  ألعمــال  النجــاح  متمنيــة 
بالتقديــر لســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
للقيــادات  العربــي  االجتمــاع  وراعــي  العربــي  الشــباب  مركــز 
الشــابة، وإلــى معالــي شــما بنــت ســهيل المزروعــي، وزيــرة 
الدولــة لشــؤون الشــباب بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة، 

نائــب رئيــس مركــز الشــباب العربــي.

وفــي ختــام كلمتهــا اقترحــت الدكتــورة هيفــاء الخــروج ببيــان 
ــة  ــة والدولي ــى المرتكــزات اإلقليمي ختامــي لاجتمــاع يؤكــد عل
لتمكيــن الشــباب، علــى غــرار االســتراتيجية العربيــة للشــباب 
واألمــن والســام التــي يتــم إعدادهــا حاليــًا مــن قبــل الجامعــة 
إطــاق  إلــى  باإلضافــة  العــرب  الشــباب  العربيــة ومجلــس 
والتــي  العربــي  الوطــن  مســتوى  علــى  المبــادرات  بعــض 

تســاهم فــي تمكيــن الشــباب تتمثــل فــي: 

تبّنــي إقامــة برلمــان الشــباب العربــي مــن قبــل إحــدى 	 
العربيــة  الــدول 

الوطنيــة 	  السياســيات  لتطويــر  عربــي  دليــل  إعــداد 
ب  للشــبا

إطــاق تقريــر دوري كل عــام أو عاميــن أو حتــى أربعــة أعــوام يســلط الضــوء علــى وضــع الشــباب العربــي والجهــود التــي 	 
تبذلهــا الحكومــات مــن أجــل تمكيــن هــذه الشــريحة مــن المجتمــع 

كمــا أعلنــت الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة أنــه ســيتم خــال هــذا االجتمــاع وتنفيــذا لقــرار مجلــس وزراء الشــباب والرياضــة 
العــرب توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن جامعــة الــدول العربيــة ومركــز الشــباب العربــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بهــدف 
المســاهمة فــي مجــاالت خدمــة الشــباب مــن برامــج ومبــادرات مشــتركة ترتبــط بتعزيــز الهويــة والشــخصية وبنــاء القــدرات 

ــة العربيــة وصقــل المهــارات وتمكيــن وإشــراك الشــباب فــى العمــل علــى النهــوض بالحركــة الشــبابية والرياضي

واختمت معاليها كلمتها بترديد النص المقترح من مركز الشباب العربي لميثاق الشباب العربي قائلة

 أثق بأن الشباب هم الحل وليس المشكلة. الفرصة وليس التحدي، 
 المبتكرون وليسوا المستهلكين، المبادرون وليسوا المتلقين، وهم يقظة 

األمل ونهضة األمة.

وتلت الجلسة االفتتاحية فقرة فنية خاصة للفنانة 
الشابة السورية فايا يونان بأغنيتين عربيتين كانتا من 
أسباب شهرتها عربيا هما )موطني و غني( حول حب 

الوطن والوحدة واألمل والمستقبل. 
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مسك
عكســت الممارســات فــي مجــال العمــل الشــبابي فــي الوطــن العربــي حــرص 
ــر قطــاع الشــباب والعمــل الشــبابي مــن  ــة علــى تطوي ــدول والحكومــات العربي ال
خــال العديــد مــن السياســات التــي تــم اتخاذهــا والمبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا 
وأخــرى يتــم العمــل عليهــا حاليــًا، وهــو مــا يترجــم رغبــة الــدول العربيــة فــي النهــوض 

ــر مســتقبل األمــة. ــي تعتب ــة الت بقطــاع الشــباب وتمكيــن هــذه الفئ

أولــى التجــارب التــي تــم عرضهــا خــال الجلســة هــي تجربــة مؤسســة »مســك« 
حيــث أكــد ســعادة الدكتــور بــدر البــدر الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة األميــر محمــد 
بــن ســلمان »مســك » أن لــكل دولــة عربيــة تحديــات وظــروف خاصــة وعلــى الرغــم 
مــن االختــاف والتنــوع بيــن البلــدان العربيــة إال أن هنــاك همومًا وتحديات مشــتركة 
تتعلــق بالتعليــم، البطالــة، والتحديــات التــي يفرضهــا القــرن 21 فيمــا يخــص نوعيــة 

المهــارات الرقميــة التــي يحتاجهــا ســوق العمــل ومــدى جاهزيتنــا لهــا.

وعــن نمــوذج مؤسســة مســك تحــّدث ســعادة الدكتــور بــدر البــدر بــأن المؤسســة عملــت خــال الســنوات العشــر الماضيــة 
فــي مجــال تمكيــن الشــباب وتطويــر المــوارد البشــرية، وفــق اســتراتيجية تركــز علــى تمكيــن الشــباب فــي أربعــة مجــاالت 
أساســية وهــي: التعليــم، التقنيــة، ريــادة األعمــال والمهــارات، الفنــون والثقافــة والتــي مــن خالهــا نطمــح بــأن يرســم الشــباب 

مســتقبل الســعودية والعالــم.

حيــث يســعى القائمــون علــى هــذه االســتراتيجية وبتوجيــه مــن صاحــب الســمو  الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد 
العزيــز حفظــه هللا، إلــى وضــع مؤشــرات تقييــم وطريقــة واضحــة لقيــاس أثــر مخرجــات هــذه االســتراتيجية بحلــول عــام 2030.

كمــا عــرض نمــوذج التغيــر الــذي كان لــه أثــر كبيــر فــي تســهيل تصميــم برامــج جديــة بنــاء على طبيعــة المســتهدفين المتنوعين 
بظروفهــم ومهاراتهــم حيــث تــم هيكلــة البرامــج على شــكل هــرم يتضمن:

برامــج افتراضيــة عــن بعــد: الموجــه لشــباب الثانويــة العامــة ويســاعدهم علــى اختيــار التخصــص األمثــل خــال مســارهم 	 
الجامعــي الــذي يناســب رغباتهم  

برامــج نخبويــة: تركــز علــى تدريــب النخبــة مــن الشــباب وهــي تقبــل 1 مــن 10 آالف متقــدم وتركــز على الشــباب المســتعدين 	 
لانتقــال إلــى المرحلــة الثانيــة مــن رحلتهــم نحــو القيادة 

برنامــج اإلعــداد الجامعــي: هــذا البرنامــج يقبــل 200 طالــب وطالبــة أثنــاء دراســتهم وإعدادهــم للقبــول وااللتحــاق 	 

العمل الشبابي العربي: أفضل الممارسات 
والتجارب والسياسات 

الجلسة الثانية

شــهدت الجلســة الثانيــة مــن االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة عرضــًا لنمــاذج أهــم السياســات والممارســات التــي تعنــى 
بالعمــل الشــبابي وتطويــره، حيــث ركــز المتحدثــون فــي هــذه الجلســة علــى إبــراز تجاربهــم فــي العمــل الشــبابي مــن خــال عــدة 
سياســات تــم تبنيهــا وممارســات تــم اتباعهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع بحيــث انعكســت كأثــر نوعــي فــي العديــد مــن 
الــدول العربيــة كالســعودية ومصــر واألردن واإلمــارات التــي عرضــت نماذجهــا ألفضــل الممارســات والتجــارب السياســية 

للعمــل الشــبابي.

شارك في هذه الجلسة كل من:

سعادة بدر البدر
الرئيس التنفيذي لمؤسسة األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز مسك الخيرية 

سعادة سعيد النظري
المدير العام للمؤسسة االتحادية للشباب والرئيس 

التنفيذي لاستراتيجية في مركز الشباب العربي 

د. تمام منكو
الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة ولي العهد 

د. رشا راغب
مدير األكاديمية الوطنية للتدريب، 

المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم  
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والعربيــة  العالميــة  بالجامعــات 

ريادة األعمال وتنمية المهارات 	 

ولتعظيــم أثــر هــذه المبــادرات والبرامــج أكــد ســعادة بــدر البــدر أن المؤسســة ال تســتطيع العمــل بمفردهــا حيــث أن العمــل 
الجماعــي والتعــاون العربــي مطلــوب لتوســيع وتطويــر نتائــج الفعاليــات والبرامــج المختلفــة.

كمــا اســتعرض ســعادة بــدر البــدر أثــر جائحــة كوفيــد “19” التــي أضــرت باالقتصــاد العالمــي وســببت العديــد مــن المشــكات 
النفســية واالقتصاديــة، مــا دفــع القائميــن علــى مؤسســة “ مســك “ للقيــام ببحــث عــن أثــر الجائحــة علــى الشــباب والتــي 

خلصــت إلــى أمــور عــدة أهمهــا: 

قلق الشباب من المستقبل والمستقبل الوظيفي 	 

تغييــر الجائحــة طريقــة تفكيــر الشــباب، إذ أن 50 بالمئــة مــن الشــباب الســعودي بــدأ يفكــر فــي إطــاق أعمالهــم الخاصــة، 	 
وثلــث الشــباب الســعودي وجــد طــرق إنتاجيــة جديــدة فــي أداء أعمالــه

هــذه النتائــج كانــت ســببا فــي مراجعــة المؤسســة لخططهــا الســابقة، وفــي التأكيــد علــى أن تعظيــم األثــر يتطلــب التشــبيك 
مــع كافــة المؤسســات التــي تعنــى بتمكيــن الشــباب محليــًا وعربيــًا وعالميــًا.

وفــي ختــام مداخلتــه عــرض ســعادة الدكتــور بــدر البــدر مختلــف الفعاليــات والمبــادرات وبعــض األرقــام التــي حققتهــا مؤسســة 
“ مســك الخيريــة “خــال ســنتي 2019 2020- تحــت شــعار “ واقــع متغيــر أثــر مســتدام” حيــث تــم إطــاق أكثــر مــن 100 برنامــج 
و54 مبــادرة اســتفاد منهــا 1.5 مليــون شــاب وشــابة كمــا تــم دعــم 200 مؤسســة ناشــئة، مؤكــدًا أن الطمــوح كبيــر والطريــق 

طويــل والشــباب هــم فــي قلــب كل المبــادرات.

مؤسسة ولي العهد 
ثانــي النمــاذج التــي ركــزت علــى الممارســات الرائــدة فــي عمــل الشــباب وفــي صياغــة سياســة الشــباب هــي نمــوذج مؤسســة 

ولــي العهــد التــي انطلقــت فــي األردن ســنة 2015.

 حيــث أّكــدت الدكتــورة تمــام منكــو، الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة ولــي العهــد بــاألردن، أن نمــوذج عمــل مؤسســة ولــي العهــد 
يســاعد علــى إيجــاد غايــات مشــتركة لفــرق العمــل للتركيــز علــى األهــداف وإثــراء روح العمــل، وتقييــم مــدى اإلنجــاز فــي العمــل 
الشــبابي لتحقيــق رؤيــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر الحســين بــن عبــد هللا الثانــي، ولــي عهــد المملكــة األردنيــة الهاشــمية، 

باالســتناد إلــى مبــدأ تمكيــن الشــباب بالفــرص ودعــم المجتمعــات المحليــة وتعزيــز قيــم المواطنــة. 

واســتعرضت الدكتــورة تمــام منكــو الفــرص التــي منحتهــا مؤسســة 
وفقــًا  مبــادرات  عــدة  خــال  مــن  األردن  لشــباب  العهــد  ولــي 

علــى:  ترتكــز  وطنيــة  إلســتراتيجية 

بناء المهارات والتطوير	 

المشاركة والتطوير 	 

المأسسة والتحسين 	 

التأثير وتعظيم األثر	 

كمــا عرضــت أهــم المبــادرات التــي تــم تنفيذهــا وأهــم المؤسســات 
التــي تعتبــر مركــزًا لتطويــر أفــكار وإبداعــات الشــباب األردنــي ومنهــا: 

للنهــوض 	  ريــادي  نمــوذج  وهــي  التقنيــة  الحســين  جامعــة 
والتقنــي  المهنــي  والعمــل  بالتعليــم 

منصة “نوى” وهي منصة وطنية لتنمية األثر االجتماعي المشترك	 

منصة “نحن” المنصة الوطنية إلشراك الشباب والتطوع، والتي تساهم أيضًا في التشبيك بين المؤسسات	 

مبادرة “حقق” وجاءت لتعزيز قيم المواطنة والقيادة والخدمة المجتمعية وبناء القدرات الحياتية للشباب	 

برنامج “خطى الحسين” لتطوير القيادات الشبابية ودمجهم مع متخذي القرار 	 

“مصنــع األفــكار “وهــو مختبــر للتصنيــع الرقمــي يهــدف إلــى دعــم االبتــكار وإتاحــة الفرصــة للشــباب لتصنيــع نمــاذج أوليــة 	 
لمنتجاتهــم، كمــا يعمــل علــى إثــراء النظــام البيئــي لابتــكار وفــي إيجــاد حلــول رياديــة

برنامج “أنا أشارك” وينفذ في 13 جامعة أردنية ويعمل على تعزيز مفاهيم العملية الديموقراطية ومهارات كسب التأييد 	 

أمــا عــن حجــم األثــر للبرامــج التــي عملــت علــى تنفيذهــا مؤسســة ولــي العهــد بّينــت الدكتــورة تمــام أنــه تمــت مشــاركة ربــع 
مليــون مشــارك فــي جميــع الفعاليــات خــال ســنة 2020 والتــي عكســت رغبــة الشــباب األردنــي بــأن يكــون لهــم أثــر مجتمعــي 

إيجابــي، وطموحهــم فــي تحقيــق حيــاة أفضــل.
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واختتمت الدكتورة تمام منكو مداخلتها بالتأكيد على أهمية العمل على استثمار هذه الفرصة وتعزيز الدور التشاركي اإلقليمي 
لتحقيق األمل وتمكين الشــباب، وتقدمت بالشــكر لمركز الشــباب العربي المنظم لاجتماع مشــيدة بالعاقات الثنائية األخوية 

والتعاون الفاعل على مســتوى العمل الشــبابي بين المملكة األردنية الهاشــمية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. 

األكاديمية الوطنية للتدريب  
أمــا عــن تجربــة األكاديميــة الوطنيــة للتدريــب تحدثــت الدكتــورة رشــا راغــب مديــر األكاديميــة الوطنيــة المصريــة للتدريــب عــن 
الجهــود والممارســات التــي قامــت بهــا جمهوريــة مصــر العربيــة تحــت قيــادة فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي رئيــس 
جمهوريــة مصــر العربيــة للنهــوض بقــدرات الشــباب مــن خــال تقديــم مختلــف أنــواع التدريــب  للشــباب المصــري لتمكينهــم 
لتولــي مختلــف المناصــب الرســمية بالدولــة، وذلــك عبــر تأســيس األكاديميــة الوطنيــة للتدريــب والتــي تقــوم بــدور فاعــل 
وحقيقــي علــى أرض الواقــع فــي تنميــة الشــباب وتطويرهــم، حيــث تعمــل األكاديميــة كشــريك اســتراتيجي ومستشــار للدولــة 

والمؤسســات الوطنيــة فيمــا يخــص:

تنمية رأس المال البشري وتحسين أداء المؤسسات 	 

رســم السياســات والخطــط لتقديــم برامــج متكاملــة ومصممــة لخلــق كــوادر 	 
قياديــة تحويليــة

تمكين الشباب من خريجي األكاديمية الوطنية للتدريب	 

عقــد الشــركات والتحالفــات الدوليــة لتوفيــر تنــوع غنــي وواٍع لجميــع مــا تقدمــه 	 
األكاديميــة مــن برامــج وخدمــات

حيــث تجــاوزت األكاديميــة دورهــا التدريبــي لتعمــل علــى التشــبيك االســتراتيجي مــع 
المؤسســات الحكوميــة بمصــر وتســاهم فــي رســم السياســات الموجــودة وذلــك 
نظــرًا  الحكومــي،  القطــاع  فــي  العامليــن  وتمكيــن  المؤسســات  هيكلــة  بإعــادة 
ألهميــة هــذا القطــاع وســعيًا منهــا لتضييــق الفجــوة بيــن المواطنيــن وخصوصــًا 

الشــباب منهــم وبيــن الحكومــة

 حيــث يســعى القائمــون علــى األكاديميــة الوطنيــة للتدريــب بمصــر إلــى تحقيــق 
ثاثــة أهــداف:

أوال: تقديم خدمات التعليم التحويلي لقياس األثر التدريبي 

ثانيا: تحفيز تنمية رأس المال البشري وقياس أثر تمكين خريجي األكاديمية العاملين بالقطاع الحكومي

ثالثا: الحرص على المساواة وعدالة الفرص 

ــة للتدريــب  ــة الوطني واختتمــت الدكتــورة رشــا حديثهــا بعــرض ألهــم نمــاذج مشــاريع تمكيــن الشــباب مــن خرجــي األكاديمي
بمصــر والتــي تمثلــت فــي: 

المؤسسة االتحادية للشباب
ــة المتحــدة، حيــث قــام ســعادة ســعيد النظــري  ــة اإلمــارات العربي ــدة لدول ــة الرائ ــة بعــرض التجرب واختتمــت الجلســة الثاني
المديــر العــام للمؤسســة االتحاديــة للشــباب والرئيــس التنفيــذي لاســتراتيجية فــي مركــز الشــباب العربــي بعــرض أهــم 

السياســات والمبــادرات التــي قامــت بهــا دولــة اإلمــارات لدعــم وتمكيــن الشــباب.

حيــث تحــدث عــن المبــادرات والتشــريعات والقــرارات المختلفــة التــي قدمتهــا الدولــة منــذ قيــام االتحــاد حيــث وضعــت 
سياســات وخططــًا اســتراتيجية وطنيــة واضحــة لتمكيــن الشــباب وتطويــر قدراتهــم وتأهيلهــم لتحمــل المســؤولية، ومــن 
أبرزهــا االهتمــام بالتعليــم ومخرجاتــه وتوفيــر البيئــة الصحيحــة لابتــكار واإلبــداع ودعــم الطلبــة والشــباب وتعزيــز الممارســات 

الوطنيــة التــي تســهم فــي منــح االمتيــازات والتســهيات للشــباب فــي جميــع المجــاالت.

كمــا أّكــد ســعادة ســعيد النظــري علــى جهــود صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، ورؤيــة ســموه المتميــزة فــي صنــع نمــوذج مختلــف لعمــل الحكومــات 
مــع قطــاع الشــباب والــذي أســس لتوجهــات عالميــة للعمــل فــي قطــاع الشــباب، حيــث تجّلــت أهــم إنجــازات قطــاع الشــباب 
فــي ترجمــة إرادة القيــادة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي اســتحداث منصــب وزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب إيمانــا 

منهــا بــأن أفضــل مــن يفهــم تطلعــات الشــباب واحتياجاتهــم ويمثــل قضاياهــم هــم الشــباب أنفســهم.

تعيين أصغر محافظ في مصر 	 

تعيين 32 نائب محافظ من فئة الشباب	 

تعيين 8 معاوني محافظين من فئة الشباب 	 

تعيين 8 مساعدي وزراء من فئة الشباب 	 

تعيين 12 عضوًا شابًا في مجلس النواب والشيوخ 	 

تعيين رئيس هيئة الرعاية الصحية 	 
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وهــدا النهــج تحــول الــى قناعــة وطنيــة بقــدرات الشــباب وإمكانياتهــم وترجــم علــى أرض الواقــع بتكليــف ثاثــة وزراء مــن 
الشــباب وأكثــر مــن 680 مســؤواًل حكوميــًا مــن فئــة الشــباب دون 35 ســنة بمختلــف الــوزارات والهيئــات، وفصــل قطــاع 
ــه مــع  ــة قطــاع الشــباب وتداخل ــادة ألهمي ــة للشــباب إلدراك القي ــر تأســيس المؤسســة االتحادي الرياضــة عــن الشــباب عب

كافــة القطاعــات األخــرى.

وأكــد ســعادة ســعيد النظــري أن القيــادة الرشــيدة فــي الدولــة ومجلــس الــوزراء تعاملــت مــع الشــباب علــى أســاس أنهــم 
التــي تواجههــم مــن بطالــة، وتعليــم،  الرئيســي لحــل كافــة المشــاكل  المفتــاح 
وصحــة وتمكيــن، لــذا تــم تطويــر منصــة “حلقــات شــبابية” لتكــون المنصــة المثلــى 
لاســتماع لصــوت الشــباب وإيصالــه إلــى اإلدارات المعنيــة، كذلــك االعتمــاد علــى 
سياســات تهــدف فــي مجملهــا إلــى إشــراك الشــباب وإســماع صوتهــم والعمــل 

علــى تمكينهــم فــي مجــاالت عــدة وتتمثــل فــي:

سياسة عضوية الشباب في مجالس اإلدارة ألكثر من 31 عضوًا	 

سياســة إشــراك الشــباب فــي المهمــات الدوليــة والتــي شــملت 150 وفــدًا 	 
شــبابيًا إلــى36 دولــة 

سياســة تمكيــن الشــباب فــي المؤسســات الحكوميــة بشــكل علمــي مبني 	 
علــى تحليــل المخرجــات والبيانات

كمــا أكــد ســعادته أن دولــة اإلمــارات تعهــدت بدعــم عــدة مشــاريع وطنيــة نفــذت “بمجهــود الشــباب” تأكيــدًا 
علــى دعمهــا الكامــل للشــباب بتقديــم الفرصــة لهــم بتنفيــذ مشــاريعهم اإلبداعيــة، علــى غــرار هويــة مشــروع رواد 

ــكار الحكومــي للطاقــة المتجــددة. ــة، ومركــز االبت ــر مراكــز الشــباب فــي الدول الفضــاء، ومشــاريع تطوي

إضافــة إلــى مشــروع تطويــر أول جنــاح مخصــص للشــباب فــي معــرض إكســبو 2020 والــذي نفــذ بالكامــل بإبداعــات 
شبابية.

وإن األولويات التي انطلقنا منها هي بناء البيئة الحاضنة للشباب تتضمن:

بناء القيادات الشابة	 

تطوير بيئات ومساحات ومرافق ممكنة ومحفزة لطاقات ومواهب الشباب	 

مأسسة إشراك الشباب واستدامة تمكينهم	 

وختــم ســعادته حديثــه باإلشــارة إلــى بعــض المبــادرات التــي قدمــت لتعزيــز إبداعــات الشــباب االماراتــي والتــي 
تمثلــت:

بتوفير أكثر من 33 مساحة مجانية للعروض الفنية	 

سوق يجمع رواد األعمال على مستوى المنطقة	 

كبــرى 	  بإبداعاتهــم  الشــباب  لينافــس  وأبوظبــي  دبــي  فــي  التجاريــة  لألعمــال  مجانيــة  مســاحات  تخصيــص 
التجاريــة العامــات 

تخصيص زوايا للفنانين ليرسموا أو يعزفوا والتي ترجمت إلى أكثر من 90 عمًا فنيًا إبداعيًا في الدولة.  	 

واختتمت الجلسة بفقرة فنية قدمتها عازفة القانون 
الشابة التونسية فرح فارسي، والتي اختارت معزوفات 

معروفة من ربوع الوطن العربي، تالها عرض للوحة فنية  
خاصة من إنتاج مركز الشباب العربي تعكس أصالة 
وتراث الدول العربية، تنوعها وتكاملها، طموحاتها 

وأحالمها، وأملها بشبابها المبدع ضامن مستقبلها.
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الجلسة الوزارية: السياق الوطني والعربي لقطاع 
العمل الشبابي

الجلسة الثالثة

بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم، ولــي عهــد دبــي رئيــس المجلــس التنفيــذي، وســمو 
الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس دائــرة البلديــة 
لكــرة  اإلمــارات  اتحــاد  ورئيــس  عجمــان  فــي  والتخطيــط 
القــدم ونائــب رئيــس مركــز الشــباب العربــي، افتتــح اإلعامــي 
الجلســة  عربيــة  نيــوز  ســكاي  قنــاة  مــن  حريــز  بــن  فيصــل 
الحواريــة الرئيســية مــن فعاليــات االجتمــاع العربــي للقيــادات 
الشــابة بعنــوان “الســياق الوطنــي والعربــي لقطــاع العمــل 
الشــبابي”، وهــي جلســة وزاريــة حواريــة بيــن وزراء الشــباب 
ورؤســاء مؤسســات تمكيــن الشــباب فــي الوطــن العربــي 
بهــدف  العربيــة  الــدول  مختلــف  مــن  الشــباب  مــن  ونخبــة 

التعــرف علــى: 

السياق الوطني والعربي لقطاع العمل الشبابي	 

بآفــاق وفــرص 	  المرتبطــة  أبــرز الموضوعــات  مناقشــة 
المشــترك  العربــي  الشــبابي  العمــل 

كالتعليــم 	  العربــي  الشــباب  تهــم  التــي  القضايــا  بحــث 

معالي د. هيبو مؤمن عسوي
 وزيرة الشباب والثقافة 

- دجيبوتي

معالي د. لبانة مشوح
 وزير للثقافة

 - سوريا

معالي د. جورج كالس
 وزير الشباب والرياضة 

- لبنان

معالي عدنان درجال
وزير الشباب والرياضة 

- العراق

معالي هزار عبدالرسول عجب
 وزير وزارة الشباب والرياضة

 االتحاديه - السودان

د. رشا راغب
مدير األكاديمية الوطنية للتدريب، المدير 

التنفيذي لمنتدى شباب العالم  

معالي محمد النابلسي
  وزير الشباب 

- األردن

معالي كمال دقيش
 وزير الشباب والرياضة 

- تونس  

معالي محمد المهدي بن سعيد
 وزير الشباب والثقافة والتواصل

 - المغرب  

معالي بدر بن عبدالرحمن القاضي
نائب وزير الرياضة - المملكة العربية السعودية

معالي م. أسامة السعداوي
وزير الدولة لشؤون الريادة والتمكين 

- فلسطين

معالي د. أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة في مصر، ورئيس 
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب 

والرياضة العرب

سعادة أيمن توفيق المؤيد
وزير شؤون الشباب والرياضة - 

البحرين

معالي شما المزروعي
 وزيرة الدولة لشؤون الشباب ونائبة 

رئيس مركز الشباب العربي

سعادة سعيد النظري
المدير العام للمؤسسة االتحادية 

للشباب والرئيس التنفيذي 
لاستراتيجية في مركز الشباب العربي 

السفير محمد كليم مزي
ممثل جمهورية جزر القمر 

األستاذ مشعل السبيعي
 نائب رئيس الهيئة العامة للشباب 

- الكويت

سعادة ديق سليمان يوسف
المدير العام لوزارة الشباب والرياضة  

- الصومال

د. تمام منكو
الرئيس التنفيذي لمؤسسة ولي العهد 

سعادة د. علي قاسم اللواتي
 رئيس األكاديمية السلطانية لإلدارة

 - سلطنة عمان 
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وتشــجيع  المهــارات،  وتطويــر  العمــل  وفــرص  والتدريــب 
الجديــدة  الفــرص  وخلــق  التنميــة  برامــج  وتســريع  االبتــكار 

للشــباب  الممكنــة 

الشــباب  وزراء  مــن  مجموعــة  الجلســة  هــذه  فــي  شــارك 
فــي  الشــباب  بتمكيــن  تعنــى  التــي  المؤسســات  ورؤســاء 

وهــم:  العربــي  الوطــن 

والشــباب  بالــوزراء  النعيمــي  راشــد  الشــيخ  ســمو  رّحــب 
العــرب فــي بلدهــم الثانــي دولــة اإلمــارات التــي تســتضيف 
إكســبو 2020 التجمــع العالمــي الــذي جمــع أكثــر مــن 200 
دولــة ومؤسســة حكوميــة فــي مــكان واحــد لتبــادل األفــكار 
اليــوم  العالــم  والخبــرات لعالــم أفضــل،  وبّيــن معاليــه أن 
أصبــح يعمــل لتصميــم المســتقبل بتاقي العقــول لصناعته 
مــن  الكثيــر  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى  األمثــل،  النحــو  علــى 
التحديــات لكــن التكاتــف والتعــاون فــي العمــل يســاهمان فــي 
تذليلهــا، مؤكــدًا أن هــذه هــي رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه هللا” فــي اســتضافته لهــذا 

العالمــي. التجمــع 

مؤكــدًا أن هــذه الرؤيــة تحققــت اليــوم أيضــا بتشــريف معالــي الــوزراء وحضورهــم لهــذا االجتمــاع الــذي يبحــث فــي مســتقبل 
الشــباب وفــي نقلهــم إلــى مصــاف الشــباب المتطــور وأن تحقيــق ذلــك يتطلــب العمــل المشــترك وتبــادل الخبــرات.

كمــا تابــع ســموه حديثــه مبّينــًا أن صناعــة المســتقبل تتطلــب االســتثمار فــي الشــباب لــذا أّكــد علــى أهميــة تمكيــن الشــباب 
وأهميــة تهيئــة الظــروف المناســبة لهــم لتبوئهــم المناصــب، حيــث وّضــح ســموه أن إعطــاء الفرصــة للشــباب يمّثــل الجــزء 
األهــم مــن تمكينهــم وتطويرهــم فــي مجــاالت العمــل المختلفــة، عــدا عــن أثــر ذلــك فــي تعزيــز الشــعور باالنتمــاء والمواطنــة 

لديهــم. 

وختم سموه قائًا: 

“إن اجتماعنا اليوم ســيخرج بخطط عمل مشــتركة ســتعود بأثرها اإليجابي 
على الشــباب العربي.” 

توجــه مديــر الحــوار اإلعامــي بــن حريــز بســؤال للســادة الــوزراء عــن أهــم التحديــات 
التــي تواجــه تمكيــن الشــباب العربــي ومــاذا يحتاجــه الشــباب لتفعيــل مشــاركتهم 

المجتمعيــة؟ 

مصــر،  فــي  والرياضــة  الشــباب  وزيــر    - صبحــي  أشــرف  الدكتــور  معالــي  بــدأ 
ورئيــس المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب، مداخلتــه 
بشــكر ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان علــى رعايتــه لاجتمــاع وتأسيســه 
ــي شــما  ــي، وكل مــن ســمو الشــيخ راشــد النعيمــي، ومعال لمركــز الشــباب العرب
ــة  ــدول العربي ــدور جامعــة ال ــي، مشــيدًا ب ــى دعمهــم للشــباب العرب المزروعــي، عل
كمظلــة للعمــل العربــي المشــترك وبدعمهــا لتطويــر الحــراك العربــي، معربــًا عــن 
فخــره بالشــباب العربــي،  ومؤكــدًا أن الشــباب هــم مكســب للــدول والمجتمعــات 
وذلــك  واألمــل،  باألمــان  يشــعروا  أن  يجــب  لذلــك  والمســتقبل،  الحاضــر  وهــم 
يتطلــب مشــاركتهم فــي صياغــة هــذا المســتقبل عبــر مســاهماتهم الفاعلــة فــي 
بنــاء السياســات واالســتراتيجيات، منوهــًا بأهميــة اعتمــاد كافــة المشــاركين فــي 
كافــة  فــي  واألرقــام  والحقائــق  العلــم  لغــة  الشــابة  للقيــادات  العربــي  االجتمــاع 
الدراســات والسياســات المعنيــة بتمكيــن الشــباب لضمــان التوجــه الســليم فــي 

التعامــل مــع قضايــا الشــباب ولتحديــد أولويــات العمــل الازمــة للتطويــر.

ــدة  ــة رائ ــًا علــى إنشــاء صنــدوق األمــل الشــبابي فــي البحريــن، والــذي ســيكون تجرب ــه يتــم العمــل حالي وأشــار معاليــه إلــى أن
لهــا أثرهــا اإليجابــي ليــس علــى مســتوى البحريــن فقــط وإنمــا عربيــًا، إضافــًة إلــى التوســع فــي نمــوذج مراكــز الشــباب لتحقيــق 

تطلعاتهــم وتلبيــة احتياجاتهــم.

كمــا تحــّدث عــن التعــاون بيــن وزارة الشــباب واألكاديميــة الوطنيــة للتدريــب فــي مجــال صقــل الخبــرات الشــبابية واختيــار 
النخــب القياديــة وتمكينهــا ليكــون لهــا دور فاعــل فــي تطويــر العمــل السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي فــي مصــر.

كمــا أّكــد معاليــه أن االجتماعــات واللقــاءات الشــبابية مهمــة جــدًا ألنهــا لقــاءات فكريــة تســاهم فــي إثــراء األفــكار وفــي تطويــر 
العمــل الشــبابي العربــي، وتــم عــرض فيديــو يوضــح أهــم إنجــازات االســتراتيجية الوطنيــة المصريــة للشــباب.
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مــن ناحيتــه ذكــر معالــي أيمــن توفيــق المؤيــد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة 
فــي البحريــن بعــض أهــم النقــاط التــي يحتاجهــا الشــباب لتطويــر مســاهماته وهــي: 

اإليمان بالشباب ألنهم الحاضر والمستقبل	 

التخــاذ 	  لهــم  المجــال  وإتاحــة  وتمكينهــم  لهــم،  الحقيقيــة  الفرصــة  وإعطــاء 
المناصــب اســتامهم  عنــد  القــرارات 

  اكتشاف وصقل وإبراز المواهب	 

كمــا أعلنــت الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة أنــه ســيتم خــال هــذا االجتمــاع وتنفيــذا 
لقــرار مجلــس وزراء الشــباب والرياضــة وتحــدث عــن أهميــة أن تعكــس مؤشــرات 

الشــباب  إحســاس  قيــاس  األداء 
بحــد  الواقــع  مــن  تأثيــرًا  أكثــر  ألنــه 
ذاتــه فــي تطويــر العمــل، مؤكــدًا علــى 
ألن  الشــباب  مــع  الثقــة  بنــاء  أهميــة 
ينعكــس  بالثقــة  الشــباب  إحســاس 
فــي مشــاركات أوســع وفــي إبداعــات وممارســات اجتماعيــة خّلاقــة، وذلــك يتطلــب 

المجتمعــات. تنميــة  أســاس  وهــو  ممكنــة  حاضنــة  دامجــة  بيئــة 

وعــن دور الثقــة وأثرهــا فــي تعظيــم أثــر مســاهمة الشــباب وزيــادة مســاهماتهم 
المجتمعيــة، وعــن دور المهــارات فــي االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة.

“مســك”  لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  البــدر،  بــدر  الدكتــور  تحــّدث ســعادة   
بالمملكــة العربيــة الســعودية، بــأن دورهــم فــي مؤسســة “مســك” هــو  تهيئــة 
ــوا مؤهليــن لاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة  وتأهيــل  الشــباب وتمكينهــم ليكون
لهــم، بحيــث يشــمل هــذا التأهيــل تطويــر المهارات الشــخصية ومهــارات التواصل 
كبنــاء العاقــات والتعــاون ضمــن فريــق العمــل، إضافــة إلــى المهــارات التقنيــة 

والتــي ستســاهم جميعهــا فــي تحقيــق الشــباب لطموحاتهــم باقتــدار، خصوصــًا أن الدراســات التــي قامــوا بهــا أكــدت أن أهــم 
الفجــوات فــي مهــارات خريجــي الجامعــات هــي مهــارات شــخصية، لذلــك تــم التوجــه لهــم ببرامــج تدريبيــة متخصصــة تســاهم 

فــي ســد هــذه الفجــوات. 

وتحدثــت الدكتــورة رشــا راغــب مديــر األكاديميــة الوطنيــة للتدريــب عــن تجربــة 
مصــر حيــث ُأطلقــت مبــادرة حيــاة كريمــة التــي تســاهم فــي توفيــر ســبل العيــش 
الكريــم فــي المناطــق النائيــة واألقــل حظــًا، إضافــًة إلــى تمكيــن الشــباب بمهــارات 
تســاهم فــي إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، مؤكــدة 
علــى دور األكاديميــة فــي خلــق شــخصية متكاملــة للشــباب العربــي مــن خــال 
تطويــر المهــارات وتعزيــز التواصــل مــع صنــاع القــرار بمــا يســاهم فــي تعزيــز ثقتهم 

بأنفســهم وتطويــر مشــاركتهم المجتمعيــة.

وقــد ُترجــم ذلــك عــن طريــق دعــم فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي للشــباب 
اإلداريــة  مســتوياتهم  مختلــف  علــى  القيــادات  مــع  للشــباب  لقــاءات  وترتيــب 
لمناقشــة المشــاكل ووضــع الحلــول لهــا واالســتماع إلــى وجهــات نظــر الشــباب 

المختلفــة.

كمــا قــام معالــي د. جــورج كالس وزيــر الشــباب والرياضــة فــي لبنــان بالتعبيــر عــن 
ســعادته بهــذا االجتمــاع والــذي يعبــر عــن نمــوذج مصغــر لبدايــة التعــاون العربــي 
المشــترك فــي مجــال العمــل الشــبابي، الفتــًا إلــى أن االجتمــاع هــو بــادرة إنســانية 

تخاطــب الشــباب العربــي مؤكــدًا “أن تاريــخ العــرب فــي مســتقبلهم وليــس فــي تراثهــم. وأن الشــباب العربــي كثيــرون فــي 
واحــد، متنوعــون بتنوعهــم فــي فسيفســاء حضاريــة وثقافيــة ودينيــة يجــب أن 

نعــرف كيــف نســتثمرها.

ونــوه معاليــه إلــى أن العاصمــة اللبنانيــة بيــروت ســتكون عاصمــة الشــباب العربــي 
العــام المقبــل، الفتــًا إلــى أهميــة التفكيــر مــن منطلــق “إلــى أيــن” بحيــث تكــون لــدى 
الــدول العربيــة أجنــدة مســتقبلية واضحــة فــي مجــال العمــل الشــبابي، وأّكــد علــى 
أهميــة تمكيــن الشــباب بمــا يتــاءم مــع احتياجــات االقتصــاد المعرفــي والرقمــي 
وطــرح فكــرة: “تأســيس برلمانــات شــبابية تضمــن صــوت الشــباب فــي صنــع 

السياســات المحليــة ألهميــة مشــاركتهم فــي صلــب الحــوارات” 

وأكــدت معالــي هــزار عبــد الرســول وزيــر الشــباب والرياضــة فــي الســودان علــى 
أهميــة دور الشــباب فــي بنــاء المجتمعــات حيــث أنهــم يمثلــون أكثــر مــن %60 مــن 
ســكان جمهورية الســودان، وأنها الحظت من ملخص الحوارات والدراســات التي 
اطلعــت عليهــا أنهــم تفوقــوا علــى أنفســهم وأنهــم بحاجــة لتطويــر مشــاركاتهم 
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إلــى الثقــة والتواصــل، وهنــا أشــارت إلــى أهميــة فتــح منصــات الحــوار للشــباب ألنها 
الوســيلة األصــدق التــي تعبــر عــن احتياجاتهــم وعــن المهــارات والقــدرات المختلفــة 
المتوفــرة لديهــم، مــع ضــرورة توفيــر الفــرص المناســبة لهــم لتمكينهــم اجتماعيــًا 
واقتصاديــًا وسياســيًا. ولتحقيــق هــذه األفــكار وترجمتهــا علــى أرض الواقــع، البــد 
مــن توفيــر تمويــل بســيط لدعــم األنشــطة الشــبابية مــن خــال محفظــة البنــوك 
المحليــة، ولفتــت معاليهــا إلــى ضــرورة االســتفادة مــن التدريــب التحويلــي لمــن 

فاتتهــم فــرص التعليــم العالــي. 

مــن جهتــه، لفــت معالــي كمــال دقيــش - وزيــر الشــباب والرياضــة فــي تونــس، 
إلــى أن بنــاء الثقــة بيــن الحكومــة والشــباب يحتــاج إلــى التواصــل بشــكل أكبــر بيــن 
الشباب والحكومات، بحيث ال تقتصر المبادرات الشبابية على تقديم المقترحات، 
قــرار  صانــع  الشــباب  يصبــح  أن  بــل 
ينفــذ المبــادرات ويكــون مســؤواًل عــن 
نجاحهــا مــن خــال المجالــس الشــبابية 
التــي ســيكون لديهــا ســلطة مباشــرة 

التخــاذ القــرار.

مــن جانبــه، أشــاد معالــي محمــد النابلســي - وزيــر الشــباب فــي األردن، باهتمــام 
ودور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي تمكيــن الشــباب العربــي مؤكــدًا علــى 
ضــرورة مأسســة الحــوار مــع الشــباب حتــى ال تفقــد البوصلــة وجهتهــا فــي تلبيــة 
احتياجــات وتطلعــات الشــباب، وعلــى أهميــة خلــق الشــراكات مــع مؤسســات 

المجتمــع المدنــي والجامعــات والشــباب أنفســهم لتنفيــذ أفكارهــم. 

بالتعــاون  الشــبابية  العربيــة  والتجــارب  المبــادرات  تبويــب  إلــى  معاليــه  ودعــا 
مــع جامعــة الــدول العربيــة، لاســتفادة ممــا هــو موجــود مــن مبــادرات ناجحــة 
واالســتفادة منهــا، واقتــرح وضــع ميثــاق للعمــل التطوعــي العربــي علــى غــرار 
تجربــة ميثــاق العمــل التطوعــي األردنــي لتطويــر العمــل العربــي المشــترك، مؤكــدًا 
ضــرورة معرفــة أولويــات الشــباب إلطــاق مبــادرات تلبيهــا، وهــذا يتطلــب التعــاون 
الشــباب  فــي إشــراك  التــي تســاهم  المختلفــة  المبــادرات  مــن  لتصميــم مزيــج 

وسياســيًا. اقتصاديــا 

وتحــّدث معالــي محمــد المهــدي بــن ســعيد وزيــر الشــباب والثقافــة والتواصــل 
فــي المغــرب مــن خــال مداخلتــه عــن الفــرص التي يجــب إتاحتها للشــباب  خصوصًا 
فــي عصــر االقتصــاد  الرقمــي والــذي ســاهم فــي تغييــر أولويــات الشــباب قائــًا إنــه: 
“يجــب تأهيــل الشــباب فــي مجــاالت جديــدة والعمــل علــى تمكينهــم بالمهــارات 
غيــر األكاديميــة ولنجــاح ذلــك يجــب وضــع خطــة اســتثمارية مــن طــرف الشــركات 

الكبــرى وإرســال الخريجيــن لتعليمهــم 
ــى تمكيــن الشــباب  ــًا إل وتدريبهــم” داعي
ســواء بالتعليــم األكاديمــي أو بالخبــرات العمليــة لمــن لــم يتمكنــوا مــن متابعــة 
مؤهاتهــم األكاديميــة العاليــة، مؤكــدًا علــى أهميــة دور المؤسســات الحكوميــة 

فــي التكويــن المهنــي وفــي تقديــم فــرص العمــل للكــوادر التــي تــم تدريبهــا.

كمــا أشــار إلــى ضــرورة االســتثمار فــي المشــاريع الجديدة والتي تســتهوي الشــباب 
ولهــا ناتــج اقتصــادي كبيــر كاالســتثمار فــي قطــاع إنتاج األلعــاب اإللكترونية.

ــم وعــن دور مســاهمة الشــباب العربــي  وعــن أهميــة توفــر المحتــوى العربــي القّي
فــي إنتاجــه أّكــدت معالــي الدكتــورة لبانــة مشــوح وزيــر الثقافــة فــي ســوريا علــى 
نشــاط ودور األمانــة الســورية للتنميــة فــي تمكيــن الشــباب وعلــى الجهــود التــي 
بحيــث  األم،  باللغــة  المعرفــة  توطيــن  فــي  الســورية  الحكومــة  قبــل  مــن  تبــذل 
يســتفيد مــن العلــم كافــة فئــات المجتمــع مشــيرًة إلــى أنــه يتــم العمــل فــي ســوريا 

علــى إنجــاز المعاجــم باللغــة العربيــة فــي كل العلــوم.

كمــا أّكــدت علــى ضــرورة بنــاء الثقــة مــع الشــباب العربــي بعــرض نتائــج ملموســة 
تنعكــس علــى حياتهــم كزيــادة توظيــف الشــباب فــي القطاعــات الخاصــة والحكوميــة ومشــاركتهم فــي صياغــة السياســات 
واالســتراتيجيات والتــي تســاهم بشــكل مباشــر فــي بنــاء الثقــة مــا بيــن الشــباب والحكومــات. وشــددت علــى أهميــة دور 
الحكومــات فــي استشــراف المســتقبل بمعنــى معرفــة احتياجــات وأولويــات الشــباب المســتقبلية بهــدف التحضيــر لهــا 

ــاء البيئــة المناســبة لهــذه االحتياجــات. وبن

والفئــات  الهمــم  االســتماع ألصحــاب  تمكينيــة  أي سياســات  فــي  الحســبان  فــي  الوضــع  إلــى ضــرورة  ولفتــت معاليهــا 
االجتماعيــة.    العدالــة  لضمــان  المجتمــع  فــي  المهمشــة 
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بالمملكــة  الرياضــة  وزيــر  نائــب  القاضــي،  بــدر  الدكتــور  معالــي  أشــار  بــدوره، 
العربيــة الســعودية إلــى الجهــود والمبــادرات التــي قامــت بهــا المملكــة لتطويــر 
العمــل الشــبابي منــذ عــام 2016، وأّكــد أن رؤيــة المملكــة لعــام 2030 تحــت القيــادة 
الرشــيدة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، 
ــي تطمــح إليهــا  تضــع الشــباب فــي صلــب اهتمامهــا، وأّن مــن أهــم األهــداف الت
هــي جــودة الحيــاة وتحســينها وإنشــاء برامــج لمســاعدة الشــباب علــى اإلبــداع فــي 

مختلــف المجــاالت.

وأكــد علــى جهــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي تعزيــز االنتمــاء للوطــن وفــي 
الماضــي عامــًا  العــام  المملكــة  إذ خصصــت  العربيــة،  الهويــة  المحافظــة علــى 
ــى دور  ــة ومؤكــدًا عل ــي فــي التنمي ــوى العرب ــة المحت ــى أهمي ــًا إل ــي الفت للخــط العرب

الشــباب العربــي فيــه. 

أســامة  المهنــدس  معالــي  وذكــر 
لشــؤون  الدولــة  وزيــر  الســعداوي 
الريــادة والتمكيــن فــي دولــة فلســطين بعــض التحديــات التــي تواجــه الشــباب 
فــي دولــة فلســطين وعلــى رأســها التحديــات االقتصاديــة، إضافــة إلــى تحديــات 
البطالــة  والتــي تصيــب المتعلميــن فــي الجــزء األكبــر منهــا، الرتفــاع نســبة البطالــة 
مــن حملــة االختصاصــات الجامعيــة، علــى الرغــم مــن اعتمــاد الشــعب الفلســطيني 
علــى التعليــم فــي مواجهــة التهجيــر علــى طــول الســنين الماضيــة لكــن اليــوم تصــل 
البطالــة حتــى %52 مــن نســبة الخريجيــن الجامعييــن، وأشــاد بجهــود الحكومــة 
لمواجهــة ذلــك عبــر القيــام ببرامــج تدريبيــة فــي مجــال الترميــز والبرمجــة تلبيــة 
الحتياجــات ســوق العمــل والتــي ســاهمت فــي خفــض نســبة البطالــة الجامعيــة، 
كمــا بّيــن أهميــة التشــبيك بيــن القطــاع الخــاص والمؤسســات التعليميــة لتعديــل 
المناهــج بمــا يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل، وعلــى ضــرورة االســتعداد 
للثــورة الصناعيــة الرابعــة لتمكيــن الشــباب العربــي مــن التكّيــف مــع متطلبــات 
المســتقبل،  كمــا رأى أن فتــح أســواق العمــل العربيــة للكفــاءات الفلســطينية 

ســيكون لــه أثــر بالــغ األهميــة فــي تمكيــن الشــباب. 

مــن جهتــه، أشــار معالــي عدنــان درجــال وزيــر الشــباب والرياضــة فــي العــراق فــي مداخلتــه إلــى وجــود تحديــات داخليــة فــي 
العــراق يواجههــا الشــباب العراقــي أال وهــي الثقــة بالنفــس وفــي المســتقبل، وأنــه مــن الضــروري االســتماع للشــباب 
وتصميــم اســتراتيجية موحــدة للشــباب العربــي، وأن الحــراك العربــي والتواصــل المباشــر مــع كل الــدول العربيــة هــو وســيلة 
إلعــادة بنــاء هــذه الثقــة، كمــا أّكــد علــى أهميــة تبــادل الخبــرات والزيــارات لتمكيــن الشــباب، وعلــى ضــرورة تفعيــل التواصــل 

منصــة  إنشــاء  عبــر  العربــي  الشــبابي 
إلكترونيــة موحــدة إلبــراز صوتــه بشــكل 

فعــال.

وأشــارت الدكتــورة مشــيرة أبــو غالــي، 
الشــباب  مجلــس  ورئيــس  مؤســس 
أن  إلــى  المتكاملــة  للتنميــة  العربــي 
المســتوى  علــى  شــبابيًا  حــراكًا  هنــاك 
تولــي  مــن  الشــباب  لتمكيــن  العربــي 
والمســاهمة  القــرار،  صناعــة  مواقــع 
واالســتراتيجيات،  السياســات  فــي 
والــذي كان لــه أثــر ايجابــي فــي رفــع الثقــة 
لــدى الشــباب وفــي تقليــص الفجــوات 
التحــدي  لكــن  الحكومــات،  وبيــن  بينــه 
ريــادة  تطويــر  فــي  يتمثــل  األساســي 
إعطــاء  فــي  تســاهم  بحيــث  األعمــال 
األمــل للشــباب بتوفيــر فــرص وظيفيــة 
التأهيــل  تحــدي  عــن  عــدا  مختلفــة، 
التعليــم  مخرجــات  بيــن  والفجــوات 

ومتطلبــات االقتصــاد الرقمــي الجديــد،  حيــث حتــى اآلن لــم تأخــذ ريــادة األعمــال الدعــم الــازم والوضــع األمثــل لتســاهم فــي 
دعــم االقتصــادات العربيــة، وذلــك يتطلــب تأهيــل الشــباب بمــا يتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل وتمويــل مشــاريعهم 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وشــركاتهم الناشــئة بحيــث يكــون هنــاك صنــدوق عربــي تدعمــه المؤسســات مــن القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص، وفــق آليــات منظمــة ومدروســة تمّكــن الشــباب مــن الحصــول علــى حيــاة كريمــة وتعــزز مــن إيمانهــم  

بالمســتقبل. وثقتهــم 
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المداخالت الشبابية:
شــارك فــي الجلســة الوزاريــة الحواريــة أكثــر مــن 100 شــاب وشــابة مــن القيــادات الشــبابية مــن 21 دولــة عربيــة ممــن ال 
تتجــاوز أعمارهــم 35 ســنة حيــث تنوعــت مســاهماتهم وقدمــوا مجموعــة مــن األفــكار التــي أوردناهــا فــي مقدمــة التقريــر والتــي 
ستســاهم فــي تطويــر العمــل الشــبابي وهــي: مــن جهتــه، أشــار معالــي عدنــان درجــال وزيــر الشــباب والرياضــة فــي العــراق 
فــي مداخلتــه إلــى وجــود تحديــات داخليــة فــي العــراق يواجههــا الشــباب العراقــي أال وهــي الثقــة بالنفــس وفــي المســتقبل، 
وأنــه مــن الضــروري االســتماع للشــباب وتصميــم اســتراتيجية موحــدة للشــباب العربــي، وأن الحــراك العربــي والتواصــل 
المباشــر مــع كل الــدول العربيــة هــو وســيلة إلعــادة بنــاء هــذه الثقــة، كمــا أّكــد علــى أهميــة تبــادل الخبــرات والزيــارات لتمكيــن 
الشــباب، وعلــى ضــرورة تفعيــل التواصــل الشــبابي العربــي عبــر إنشــاء منصــة إلكترونيــة موحــدة إلبــراز صوتــه بشــكل فعــال.

أهميــة الثقــة بالشــباب وإعطائهــم الفرصــة المناســبة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار وحتــى مراقبــة السياســات، ألن ذلــك يســاهم فــي 	 
تعزيــز مواطنتهــم ومشــاركاتهم

اســتخدام طــرق التفكيــر االســتراتيجي واستشــراف المســتقبل فــي التعامــل مــع قضايــا الشــباب حتــى تســتطيع الحكومــات العربيــة 	 
مواكبــة ديناميكيــة الشــباب وســرعة تغيرهــم

المســتقبل بيــد مــن يخطــط لــه ومــن ينفــذه، هــذه العبــارة المنقوشــة فــي “متحــف المســتقبل” فــي دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة 	 
المتحــدة تعكــس إطــار عمــل جديــد فــي مجــال العمــل الشــبابي، بحيــث تؤكــد علــى ضــرورة التخطيــط الواعــي للمســتقبل والحتياجــات 
الشــباب لذلــك المســتقبل خصوصــًا أن الدراســات تشــير إلــى أن %80 مــن مهــن المســتقبل هــي مهــن جديــدة ال نعرفهــا وهــذا 

يســتدعي العمــل ســويًا للتحضيــر لشــباب عربــي مّمكــن قــادر علــى المنافســة عالميــًا

ضــرورة العمــل علــى تهيئــة بيئــة العمــل المناســبة والدعــم المؤسســاتي والمالــي الكافــي لعمــل المشــاريع الصغيــرة والمتناهيــة 	 
الصغــر ألنهــا أســاس تطويــر االقتصــادات العربيــة وتفعيــل مشــاركة الشــباب االقتصاديــة واالبداعيــة 

تطوير ثقة الشباب بنفسه وتشجيعه على المغامرة وعدم الخوف من الفشل بتمكينه معنويا ومؤسسيًا وماليًا	 

ضــرورة إتاحــة المســاحة الكافيــة للشــباب للتعبيــر عــن نفســه وتوفيــر منصــات التواصــل الازمــة لتطويــر تواصــل الشــباب مــع 	 
فئاتهــم المختلفــة وبيــن الحكومــات

تعزيــز وتطويــر مســاهمة الشــباب بصياغــة االســتراتيجيات 	 
والسياســات المتعلقــة بقطــاع الشــباب

ودعــم 	  اإلنترنــت،  علــى  الشــبابي  العربــي  المحتــوى  تطويــر 
ــره  ــدع وإتاحــة كافــة التســهيات الازمــة لتطوي الشــباب المب

تمكينــه  و

قــدوة 	  ليكونــوا  فيهــم  واالســتثمار  الشــباب  القــادة  بنــاء 
للشــباب العربــي ومثــااًل ُيحتــذى بــه لتحــدي الصعــاب وتحقيــق 
النجــاح بمــا يســاهم برفــع الثقــة لــدى الشــباب العربــي ويعــزز 

المجتمعيــة   مــن مشــاركاتهم 

الــدول 	  بعــض  فــي  الناجحــة  للمبــادرات  األفقــي  التوســيع 
الماحظــات  مــن  واالســتفادة  عربيــًا  ومشــاركتها  العربيــة، 
وآليــات التطويــر التــي رافقــت هــذه المبــادرات لتفــادي تكــرار 
األخطــاء وتقديــم التوصيــات التــي تســاهم فــي تعظيــم أثرهــا

كافــة 	  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تبنــي  علــى  العمــل 
التعليــم،  جــودة  وخصوصــا  والتشــريعات  السياســات 
فــي  يراعــى  بحيــث  المناطــق  بيــن  مــا  التنميــة  فــي  والعدالــة 

ــار  ــادرات، واألخــذ باالعتب ــة، وكذلــك فــي تصميــم المب ــة والريفي ــة مــا بيــن المناطــق الحضري صياغــة السياســات االختافــات التنموي
وتسلســلي وفعــال  موجــه  بشــكل  المؤسســي  انضمامهــم  لضمــان  للشــباب  العمريــة  الفئــة  باختــاف  األولويــات  اختــاف  أيضــاً 

تطويــر التعــاون العربــي فــي المجــال الشــبابي، بشــكل يســاهم فــي تطويــر المناطــق العربيــة التــي تواجــه تحديــات فــي تطبيــق وتنفيــذ 	 
سياســات التنميــة بســبب التحديــات االقتصاديــة واألمنيــة عبــر تبــادل الخبــرات وتقديــم الدعــم المــادي والفنــي

العمــل علــى تقييــم أثــر كافــة المبــادرات الشــبابية لمعرفــة مــدى نجاحهــا والتعــرف علــى أســباب القصــور فيهــا، وتطويــر مؤشــرات 	 
التقييــم المناســبة واالســتفادة ممــا يتوفــر عربيــًا مــن مؤشــرات تقييــم األثــر

اإلضــاءة اإلعاميــة علــى كل الجهــود المبذولــة مــن قبــل كل مؤسســات تمكيــن الشــباب، لتقديــر الجهــود ورفــع الوعــي حــول الخدمات 	 
المقدمة

تأميــن التمويــل الــازم للمبــادرات الشــبابية عبــر إنشــاء صنــدوق عربــي مشــترك لتمويــل المبــادرات الشــبابية، وتتبــع هــذه المشــاريع 	 
لضمــان اســتمراريتها

العمــل علــى وضــع سياســة عربيــة شــبابية مشــتركة تنــدرج تحــت هيئــة تفاعليــة تكامليــة تنضــوي تحتهــا كل السياســات الشــبابية 	 
العربيــة وتشــكل حلقــة وصــل بيــن الــدول المهتمــة بتمكيــن الشــباب، وتســاهم فــي تقديــم الدعــم للــدول العربيــة األخــرى، بهــدف 

تحقيــق تنميــة شــاملة عربيــًا

العمــل علــى تطويــر دليــل شــامل للمؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال تمكيــن الشــباب، ُيقــدم للشــباب العربــي كــي يكــون علــى درايــة 	 
بكافــة هــذه المؤسســات والخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا
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 ميثاق تمكين الشباب العربي

وإطــاق  المشــاركين  جميــع  بشــكر  الجلســة  واختتمــت 
ميثــاق الشــباب العربــي المنبثــق عــن مركــز الشــباب العربــي 
والــذي يعكــس التــزام الحكومــات والقيــادات بتطويــر العمــل 
المســتقبل  الشــباب  ليكــون  الجهــود  كل  وبــذل  الشــبابي 

المشــرق لألمــة العربيــة.

حيــث قــام اإلعامــي فيصــل بــن حريــز باختيــار إحــدى أصغــر 
أعضــاء فريــق اللجنــة المنظمــة لاجتمــاع العربــي للقيــادات 
الشــابة لتقــرأ نــص الميثــاق، حيــث قدمتــه بطريقــة تعكــس 
عنفــوان الشــباب والثقــة بالمســتقبل. ونــّص الميثــاق علــى 

اآلتــي: 

عملــي  خــالل  ومــن  نفســي،  علــى  “أتعهــد 
الشــباب  مصلحــة  أضــع  بــأن  وشــخصي، 
علــى  عامــال  أتخــذه،  قــرار  كل  فــي  الفضلــى 
وطموحاتهــم،  أمتــي  شــباب  أحــالم  خدمــة 

شــارك ضيــوف االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة فــي كافــة فعاليــات وجلســات ولقــاءات الــدورة الثامنــة للقمــة العالميــة 
ــن العمــل  ــة بتمكي ــة إشــراك المؤسســات المعني للحكومــات بعــد انتهــاء جلســات االجتمــاع فــي يومــه األول نظــرا ألهمي
الشــبابي والشــباب علــى حــد ســواء فــي التوجهــات المســتقبلية للحكومــات.  كمــا نظــم فريقــي المؤسســة االتحادية للشــباب 
ومركــز الشــباب العربــي جــوالت خاصــة لضيــوف االجتمــاع لزيــارة جنــاح الشــباب فــي إكســبو 2020 دبــي؛ أول جنــاح للشــباب 
فــي العالــم فــي تاريــخ معــرض إكســبو العالمــي الممتــد ألكثــر مــن 150 عامــًا، باإلضافــة إلــى تنظيــم لقــاءات ثنائيــة بيــن الــوزراء 
ــادة المؤسســة والمركــز للمتابعــة فــي مجــاالت التعــاون والعمــل المشــترك فــي مجــال تمكيــن الشــباب  المشــاركين وقي

وبنــاء قدراتهــم واالســتثمار فــي طاقاتهــم. 

القمة العالمية للحكومات 
وجناح الشباب

وأن أبــذل قصــارى جهــدي لبنــاء شــخصيتهم، وتعزيــز قدراتهــم وتوســيع معارفهــم وتوفيــر 
مســاحات آمنــة وممكنــة لهــم ومنصــات حاضنــة لطاقاتهــم، للتعبيــر عــن أنفســهم ولإلبــداع 
واالبتــكار، ولتعزيــز مشــاركتهم ودورهــم فــي المجتمــع، وأال أدخــر فرصــة لالســتثمار فــي 
ــة. طاقاتهــم لخدمــة أوطانهــم، وتحقيــق غاياتهــم منطلقيــن مــن قيمهــم العربيــة األصيل

وأثــق أن الشــباب العربــي هــم الحــل وليــس المشــكلة، الفرصــة وليــس التحــدي، المبتكــرون 
وليســوا المســتهلكين، المبــادرون وليســوا المتلقيــن، وهــم يقظــة األمــل ونهضــة األمــة.

وعلى هذا أتعهد.”
حيــث اختتمــت الشــابة قــراءة نــص الميثــاق برفــع ثاثيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي رعــاه هللا، والتــي ترمــز إلــى “الحــب، والنصــر، والفــوز “ معبــرة عــن النيــة الصادقــة 

لجميــع الحضــور فــي تحقيــق النجــاح والفــوز فــي إدارة الملــف الشــبابي.
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مذكــرة تفاهــم بيــن األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 
العربيــة  االمــارات  دولــة  فــي  العربــي  الشــباب  ومركــز 
المتحــدة، تهــدف إلــى تنســيق التعــاون بيــن الطرفيــن فــي 
المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك، والعمــل علــى النهــوض 
بالحركــة الشــبابية والرياضيــة العربيــة، بحيــث يقــوم الطرفــان 
الشــباب،  خدمــة  إطــار  فــي  مشــتركة  وبرامــج  بمبــادرات 
ــز الهويــة والشــخصية، وبنــاء القــدرات وصقــل  ترتبــط بتعزي
المهــارات وإشــراك الشــباب، وتتضمــن مجــاالت التعــاون 

التاليــة:

والرياضيــة 	  الشــبابية  األنشــطة  مجــال  فــي  التعــاون 
العربيــة التــي يقــوم مجلــس وزراء الشــباب والرياضــة 

بيــن الطرفيــن يتــم تحديدهــا  العــرب بتنفيذهــا والتــي 

مقــره 	  فــي  مرافقــه  ضمــن  قاعــة  المركــز  يخصــص   
المشــتركة الفعاليــات  وتنظيــم  الســتضافة  المجلــس  وهويــة  اســم  تحمــل  أبوظبــي  مدينــة  فــي  الرئيســي 

 تســهيل واســتضافة بعــض األنشــطة التــي يقــوم بهــا المجلــس فــي مقــر المركــز بمدينــة أبوظبــي بدولــة اإلمــارات 	 
المتحــدة. العربيــة 

تقديــم الدعــم لمجلــس وزراء الشــباب والرياضــة العــرب إلنتــاج المــواد اإلعاميــة والمرئيــة فــي مجــال العمــل الشــبابي 	 
العربــي

 تدشين نافذة إلكترونية على صفحة الموقع اإللكتروني لكل من الطرفين حول التعاون بينهما 	 

التعــاون فــي مجــال األبحــاث والدراســات والبيانــات واســتطاعات الــرأي والتــي مــن شــأنها أن تخــدم قطــاع الشــباب 	 
العربــي وتســاهم فــي تعزيــز دوره واالســتثمار فــي طاقاتــه

 جامعة الدول العربية 
ومركز الشباب العربي

اتفاقيات الشراكة على هامش االجتماع العربي للقيادات الشابة
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مذكــرة تفاهــم بيــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومركــز الشــباب العربــي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة لتنفيــذ 
برنامــج مبعوثــي الشــباب للتنميــة فــي المنطقــة العربيــة، بهــدف دعــم وبنــاء قــدرات الشــباب فــي مجموعــة مــن الــدول 

العربيــة، وللمشــاركة بــدور فاعــل فــي ســعي بلدانهــم نحــو تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة المســتدامة 2030

تتنــاول النســخة األولــى مــن “مبــادرة مبعوثــي الشــباب للتنميــة فــي المنطقــة العربيــة” تمويــل “مركــز الشــباب العربــي” 11 	 
شــابًا وشــابة للعمــل فــي مشــاريع تخــص الشــباب ضمــن 10 مكاتــب تابعــة لـــ “برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي” بــاألردن 

والبحريــن وتونــس وجيبوتــي وســورية والصومــال وفلســطين ولبنــان ومصــر والمغــرب مــدة عــام كامــل.

وتســتهدف المبــادرة بنســختها األولــى توفيــر فــرص ميدانيــة للمبعوثيــن الشــباب بهــدف العمــل عــن كثــب مــع “برنامــج 	 
األمــم المتحــدة اإلنمائــي” فــي بلدانهــم واالطــاع علــى الخطــط الوطنيــة لتنميــة الشــباب، كمــا يتيــح لهــم اكتســاب خبــرات 
تمكنهــم مــن العمــل مــع كافــة الشــركاء علــى المســتويات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، وتمّكــن هــذه المبــادرة 
ــدورات  ــر المشــاركة فــي ال ــة عب المشــاركين فيهــا مــن تكويــن شــبكة مــن العاقــات مــع أقرانهــم فــي المنطقــة العربي
ــة التــي ينظمهــا البرنامــج المنفــذ مــن قبــل المركــز اإلقليمــي لبرنامــج األمــم المتحــدة فــي  ــات الدوري ــة والفعالي التدريبي

المنطقــة العربيــة منــذ 2014 مــع مجموعــة مــن الشــركاء.

وتوفــر المبــادرة أيضــًا فرصــة الحصــول علــى تمويــل مــن “مركــز الشــباب العربــي” لمشــاريع إبداعيــة تخــص الشــباب فــي 	 
بلدانهــم، بالتعــاون مــع مكاتــب “برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي” فــي الــدول العربيــة والتــي ستشــرف علــى تطبيــق هــذه 
المشــاريع وتنفيذهــا، وستنســق بيــن برنامــج األمــم المتحــدة فــي المنطقــة العربيــة و”مركــز الشــباب العربــي” لدعــم 

مبادراتــه األخــرى.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ومركز الشباب العربي

اتفاقيات الشراكة على هامش االجتماع العربي للقيادات الشابة



23تقرير خاص حول مخرجات االجتماع العربي للقيادات الشابة 

انطاقــا مــن العاقــات الثنائيــة الوثيقــة والتعــاون المشــترك وإدراكًا ألهميــة خدمــة قطــاع الشــباب والمشــاركة الفعالــة 
للشــباب العربــي وتنفيــذ المبــادرات التــي مــن شــأنها الوقــوف علــى احتياجــات وخدمــة الشــباب العربــي تم توقيع مذكــرة تفاهم 

بيــن وزارة الشــباب والرياضــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ومركــز الشــباب العربــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

تهــدف مذكــرة التفاهــم هــذه إلــى تعزيــز وتطويــر التعــاون المشــترك فــي عــدة مجــاالت يتــم مناقشــتها واالتفــاق عليهــا الحقــًا 
: منها

التعــاون فــي المشــروعات والبرامــج والمبــادرات المشــتركة 	 
التــي تحقــق فائــدة للشــباب العربــي بصفــة عامــة والشــباب 
الوطــن  فــي  الشــباب  وتشــجيع  خاصــة  بصفــة  المصــري 
ــادل األفــكار  العربــي علــي المشــاركة المجتمعيــة الهادفــة وتب
والخبــرات فــي إطــار تمكيــن الشــباب العربــي مثــل مشــروع 
“فنــون الشــباب العربــي” ومشــروع “ســفينة الشــباب العربــي” 
ومشــروع  الــوزارة  تنظمهــا  التــي  المشــاريع  مــن  وغيرهــا 
االجتمــاع العربــي للقيــادات الشــابة ومبــادرة حلــول شــبابية 
التقنيــة وغيرهــا مــن  الزمالــة  التــي ينظمهــا المركــز وبرنامــج 

يع المشــار

التعــاون فــي حــث الشــباب علــى االشــتراك فــي منصــة أبحــاث 	 
الشــباب العربــي ونشــر بحوثهــم عليهــا 

السياســات 	  البتــكار  عربــي  مختبــر  تأســيس  فــي  التعــاون 
بجمهوريــة  والرياضــة  الشــباب  وزارة  تســتضيفه  الشــبابية 
مصــر العربيــة ويدعمــه المركــز وذلــك إلعــداد الدراســات وأوراق 
ــن الشــباب  العمــل والسياســات المشــتركة فــي مجــال تمكي
العربــي وإعــداد مؤشــر عالمــي للشــباب يقيــس مــدى اهتمــام 
سياســة  ووجــود  تمكينــه  وآليــات  الشــباب  بقطــاع  الــدول 

وطنيــة للشــباب بتلــك الــدول والعوامــل المؤثــرة والداعمــة لقطــاع الشــباب مــن خــال مبــادرة القيــادات الدبلوماســية 
العربيــة الشــابة إذا أمكــن 

ــة فــي 	  ــة مصــر العربي ــاح وزارة الشــباب والرياضــة بجمهوري ــي فــي جن ــز مشــاركة الشــباب العرب التعــاون فــي إطــار تعزي
ــاب  ــي للكت معــرض القاهــرة الدول

التعاون إلدراج الكتب المصرية الهادفة إلى االرتقاء بمهارات الشباب ضمن مبادرة المكتبة الصوتية	 

تنفيــذ لقــاءات واجتماعــات شــبابية مشــتركة عبــر كافــة الطــرق واإلمكانيــات المتاحــة للطرفيــن بشــكل دوري فــي شــتى 	 
المبــادرات المناســبة وتبــادل األفــكار والخبــرات بشــكل دوري.

ــر نمــوذج مركــز الشــباب فــي إطــار توجــه وزارة الشــباب والرياضــة فــي 	  التعــاون فــي تبــادل الخبــرات فــي تصميــم وتطوي
مصــر

مركز الشباب العربي ووزارة الشباب 
والرياضة في جمهورية مصر العربية

اتفاقيات الشراكة على هامش االجتماع العربي للقيادات الشابة
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مذكــرة بروتوكــول تعــاون مــا بيــن مجلــس الشــباب العربــي للتنميــة المتكاملــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ومركــز الشــباب 
العربــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وينــص علــى مــا يلــي: 

يعمــل الطرفــان علــى اتخــاذ اإلجــراءات التــي مــن شــأنها العمــل علــى دعــم ومســاندة الشــباب فــي مجــال العمــل 	 
واالبتــكاري واالجتماعــي،  والثقافــي،  االقتصــادي، 

التكميليــة مــن أجــل 	  إلــى تحديــد الوســائل  يســعى الطرفــان 
لتبــادل  اتصــال  حلقــات  وخلــق  الشــباب  وتنميــة  تطويــر 
الزيــارات والمعلومــات ولهــذه الغايــة يســعى الطرفــان ضمــن 
إمكانياتهمــا الســتكمال احتياجــات الشــباب والتعريــف بذلــك 
والمؤتمــرات  المعــارض  وتنظيــم  واإلعــان  النشــر  بوســائل 
والــدورات  عمــل  وورش  نــدوات  وعقــد  والدوليــة  اإلقليميــة 
الــدول العربيــة التراثيــة فــي  التدريبيــة وتنظيــم المهرجانــات 

ــرع فــي 	  ــي الموهــوب والمخت تشــجيع وإشــراك الشــباب العرب
عــن  التنفيــذ  حيــز  إلــى  للخــروج  ودعمهــا  اختراعاتهــم  عــرض 

طريــق إيجــاد وســائل الدعــم المناســبة لتبنــي اختراعاتهــم 

مســاعدة الشــباب علــى رفــع قدراتهــم ومؤهاتهــم بتنظيــم 	 
دورات تدريبيــة مشــتركة بالــدول العربيــة

القيــام بحمــات مشــتركة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى االنتمــاء 	 
العربــي  الشــباب  بيــن  والســام  المواطنــة  وقيــم  والهويــة 
والشــباب العربــي ببــاد المهجــر وكذلــك إقامــة المشــروعات 
والتكامــل  التعــاون  روح  وخلــق  واالســتثمارية  االقتصاديــة 

فيمــا بيــن الشــباب العربــي

للمعلومــات 	  دائــم  بتبــادل  للقيــام  الازمــة  الخطــوات  اتخــاذ 
الطرفيــن. بيــن  اإلصــدارات  مــن  وغيرهــا  والمطبوعــات  والنشــرات 

دعــم الشــباب العربــي بمعلومــات مســتمرة حــول فــرص االســتثمار وإقامــة المشــروعات بالــدول العربيــة وبثهــا علــى 	 
ــة وكافــة المواقــع ذات الصلــة موقعــي الطرفيــن فــي الشــبكة العنكبوتي

رفــع مســتوى كفــاءة الشــباب فــي كافــة المجــاالت االقتصاديــة واالبتكاريــة والحرفيــة والتقنيــة وتوفيــر كافــة وســائل 	 
اإلعــداد والتأهيــل واالســتثمار والتشــغيل بالتنســيق مــع الجهــات المســاندة مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص

ــم التواصــل فــي كافــة 	  ــي يدعــو إليهــا مــن جهــات أخــرى لتدعي ــات الت يشــارك كل طــرف الطــرف األخــر فــي كافــة الفعالي
القطاعــات وبكافــة المحافــل

يجوز ألي من الطرفين الدخول بعضوية الطرف اآلخر	 

يشــارك الطرفــان بعضهمــا كافــة الفعاليــات والملتقيــات والمؤتمــرات التــي يعقدهــا أي مــن الطرفيــن فــي أي دولــة مــن 	 
الدول

ينظم الطرفان الفعاليات المختلفة التي تفّعل ما يهدف إليه البروتوكول	 

مركز الشباب العربي ومجلس 
الشباب العربي للتنمية المتكاملة 

اتفاقيات الشراكة على هامش االجتماع العربي للقيادات الشابة
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والمبــادرات  للمراكــز   شــامل  دليــل  رابعــا: 
العربــي العالــم  فــي  الشــبابية 

والمؤسســات  المبــادرات  ألهــم  الشــامل  الدليــل  يقــدم 
المراكــز  أهــم  عــن  ملخصــًا  العربــي  الوطــن  فــي  الشــبابية 
منطلــق  مــن  العربــي  الوطــن  فــي  ومبادراتهــا  الشــبابية 
تســليط الضــوء علــى التغييــر اإليجابــي الذي تحدثــه في تطوير 
مجتمعــات عربيــة يســاهم الشــباب فــي مختلــف مســاراتها 
كمــا  جــدًا.  مهــم  أساســي  اســتراتيجي  كمــورد  التنمويــة، 
ينطلــق الدليــل مــن أهميــة تعريــف الشــباب العربــي بكافــة 
أنحــاء  مختلــف  فــي  لهــم  المتاحــة  والمؤسســات  المراكــز 
الوطــن العربــي، إضافــة إلــى أهــم المبــادرات المؤثــرة التــي 
تشــرك الشــباب فيهــا بــدور محــوري فاعــل. ويعــّرف الدليــل 
أيضــًا بالفــرص المتاحــة للشــباب لتوجيههــم نحــو المســار 
الصحيــح الــذي يمّكنهــم مــن تطويــر قدراتهــم واالســتثمار 

فــي طاقاتهــم.

هــذه النســخة مــن الدليــل قيــد التطويــر والرصــد وهــي معــدة 
بشــكل حصــري للمشــاركين فــي االجتمــاع العربــي للقيــادات 
الشــابة ســاهم معنــا بتطويــر أدلــة شــاملة ألهــم المبــادرات 

والمؤسســات الشــبابية فــي الوطــن العربــي

فــي ختــام االجتمــاع، تــم مشــاركة الحضــور نســخًا للدراســات والتقاريــر واألدلــة التاليــة التــي أعدهــا كل مــن مركــز الشــباب 
العربــي والمؤسســة االتحاديــة للشــباب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة:  

الدراسات والتقارير واألدلة

حمل الدليل

حمل الدليل

ساهم في اضافة مبادرة أو مركز

حمل الملخص

حمل الدراسة

حمل الدراسة

 ما ال يمكن وصفه – ال يمكن قياسه، 
 وما ال يمكن قياسه - ال يمكن إدارته،
 وما ال يمكن إدارته، ال يمكن تطويره

أوال: دليل تمكين الشباب في المؤسسات
منظومــة تمكيــن الشــباب هــي إحــدى مبــادرات وزارة الثقافــة 
والشــباب والمؤسســة االتحاديــة للشــباب وهــي األولــى مــن 
الشــباب  تمكيــن  تعــرف مفهــوم  التــي  العالــم  فــي  نوعهــا 
فــي  إطاقهــا  تــم  وقــد  للقيــاس.  وقابــل  علمــي  بشــكل 
نوفمبــر 2021 ضمــن خطــة دولــة اإلمــارات لمأسســة تمكيــن 

الشــباب.

ثانيــا: أفضــل السياســات الشــبابية فــي العالــم 
مــع التركيــز علــى تجربــة المنطقــة العربيــة 

تســلط دراســة أفضــل السياســات الشــبابية علــى مســتوى 
الشــبابية،  للسياســات  شــامل  دليــل  تقديــم  علــى  العالــم 
وإطــاع صّنــاع القــرار علــى أفضــل الممارســات المعتمــدة 
العالــم  حــول  الشــبابية  السياســات  أنجــح  تصميــم  فــي 
بهــدف توفيــر بيئــة إيجابيــة تســاهم فــي االســتثمار األمثــل 
فــي طاقــات الشــباب وتمكينهــم فــي دولهــم ومجتمعاتهــم.

ثالثــا: أبــرز تحديــات العمــل الشــبابي فــي العالــم 
العربي

تهــدف دراســة أهــم التحديــات التــي تواجه الشــباب إلــى تقديم 
صــورة متكاملــة لصنــاع القــرار فــي مجــال العمــل الشــبابي 
الشــباب،  قطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات  وأبــرز  أهــم  حــول 
والعقبــات التــي تعتــرض تمكينهــم، إضافــة إلــى عــرض أهــم 
اآلليــات التــي تقــدم الحلــول وتحــّول التحديــات إلــى فــرص؛ 
لمــا فيــه تســهيل العمــل الشــبابي وتســريع الوصــول إلــى 

األهــداف والغايــات المرجــوة للمؤسســات الشــبابية. 

خامسا: ملخص اللقاءات التمهيدية 
ملخصــا شــاما  للمشــاركين  العربــي  الشــباب  مركــز  قــدم 
لاجتمــاع  التمهيديــة  اللقــاءات  وتوصيــات  مخرجــات  ألبــرز 
11 و12 مــارس  التــي عقــدت فــي  العربــي للقيــادات الشــابة 

المرئــي.  االتصــال  تقنيــة  عبــر   2022

https://youth.gov.ae/ar/youth-empowerment-model
https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-research/integrated-guide-of-key-initiatives-and-youth-entities-in-the-arab-world
https://airtable.com/shrUTD6paHHU8fRNB
https://arabyouthcenter.org/ar/AMYL-Prep-sessions
https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-research/a-benchmarking-study-of-the-best-youth-policies-in-the-world-with-a-focus-on-the-arab-region#
https://arabyouthcenter.org/ar/article/our-research/youth-work-challenges#
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meeting.arabyouthcenter.org

لاستفسارات والماحظات، يرجى التواصل مع فريق اللجنة المنظمة لاجتماع العربي للقيادات 
الشابة-مركز الشباب العربي، عبر البريد اإللكتروني

AMYL@arabyouthcenter.org

https://meeting.arabyouthcenter.org/
mailto:AMYL%40arabyouthcenter.org?subject=

