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المقدمة
تتمتــع المنطقــة العربيــة بإمكانيــات نمــو كبيــرة حيــث يشــكل الشــباب دون 
الثالثيــن مــا يقــارب %60 مــن عــدد الســكان، لــذا فــإن تفعيــل مســاهماتهم 
وتمكينهــم يعــد مــن المحــركات الرئيســية للتنمية المســتدامة والســالم في 
جميــع أنحــاء العالــم. ويتطلــب تحقيــق خططنــا فــي هــذا المجــال شــراكات 

قويــة وشــاملة بيــن الشــباب وجميــع أصحــاب المصلحــة.

إن النهج القائم على الشــراكة لم يعد خيارًا وطنيًا فحســب، بل إن تعميق الوعي 
حــول قضايــا الشــباب العربــي، والتعــاون بيــن مختلــف المؤسســات المعنيــة فــي 
الشــباب علــى صعيــد المنطقــة العربيــة بــات ضــرورة ملحــة فــي عصــر التكتــالت 
االقليميــة واالنفتــاح التقنــي وانتشــار اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــي، لــذا 
فــإن تعزيــز الوعــي المشــترك والتشــاركية فــي رســم الخطــط واالســتراتيجيات 
لدعــم وتمكيــن الشــباب العربــي هــو هدف ســام وخاّلق تســعى اليه هــذه المبادرة.

يواجــه الشــباب العربــي تحديــات كبيــرة تتشــابه فــي شــكلها العــام، ولكنهــا تختلــف 
مــن حيــث العمــق والكيــف، فعــدا عــن مشــكالت البطالــة والتعليــم، والتحديــات 
االقتصاديــة المرتبطــة بالحصــول علــى فــرص العمــل الالئــق والــزواج وتكويــن 
األســرة، هنــاك تحديــات أخــرى ترتبــط بالهويــة واالنتمــاء والمواطنــة وتكوين الذات 
واالندمــاج الثقافــي فــي مواجهــة تحديــات العولمــة وعصــر المعلومــات وشــبكات 

التواصــل االجتماعــي. 

ــي المشــترك فــي مجــال  ــه أن ضعــف التكامــل والتنســيق العرب ممــا ال شــك في
العمــل الشــبابي يمثــل هــو اآلخــر تحديــًا إضافيــًا أمــام مســتقبل الشــباب العربــي. 
لــذا جــاءت هــذه المبــادرة لتعــزز مــن مشــاركة القيــادات الشــابة العربيــة فــي بنــاء 
مســتقبل العمــل الشــبابي العربــي عبــر التعــرف علــى التحديــات الرئيســية التــي 
تواجهــه مــن واقــع الخبــرات المتراكمــة فــي هــذا المجــال، وطــرح األفــكار اإلبداعيــة 
حــول تطويــر التعــاون العربــي فــي شــتى المجــاالت وتجــاوز التحديــات القائمــة لبناء 

مســتقبل واعــد للشــباب العــرب.

مالحظة: “المعلومات الواردة في هذا التقرير ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز الشباب العربي وال يتحمل المركز أي 
تبعات أو مسؤوليات أو التزامات قانونية أو مالية أو إدارية مترتبة عليه، وهذه المعلومات هي بمثابة تلخيص لمجمل 

مداخالت ومقترحات المشاركين في اللقاءات التمهيدية لالجتماع العربي للقيادات الشابة التي عقدت عبر تقنية االتصال 
المرئي بواقع 6 جلسات على مدار يومي 11و12 مارس”.  
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يتناول هذا التقرير التحديات والفرص أمام تعزيز 
العمل الشبابي في عدة محاور أهمها: 

 

 التعاون العربي في 
العمل الشبابي 

التحديات والفرص في العمل 
الشبابي المحلي

 الممارسات والسياسات 
الرائدة في العمل الشبابي 

وتم بمشاركة 90 ممثل عن وزارات وهيئات ومؤسسات العمل الشباب ومجموعة من الشباب المشاركين 
في فعاليات االجتماع العربي للقيادات الشابة من 20 بلدا عربيا، خالل الفترة )12-11( مارس 2022.

إن أهم التحديات التي تواجه العمل الشبابي في الوطن العربي من وجهة نظر المشاركين تتمثل في أربع 
محاور أساسية وهي:

عــدم توفــر التمويــل المســتدام للمبــادرات والمشــاريع 	 
المشــاريع  هــذه  اســتدامة  علــى  أثــر  والــذي  الشــبابية 

تطورهــا.  وإمكانيــة 

المبــادرات 	  وتمويــل  لدعــم  موعــد  مصــدر  وجــود  عــدم 
الشــبابية.   والمؤسســات  والبرامــج 

ضعــف التشــبيك بيــن القطــاع الخــاص والمؤسســات 	 
سياســات  لصياغــة  الحكومــي  والقطــاع  التعليميــة 
تعليميــة تعكــس احتياجــات ســوق العمــل وتســاعد فــي 

العــرب. للشــباب  بنــاء مســتقبل مســتدام 

ضعــف التخصــص فــي العمل التنموي الشــبابي والــذي أثر 	 
علــى توفــر خدمــات التدريــب للعاملين في مجال الشــباب.  

الشــباب 	  احتياجــات  عــن  واالحصائيــات  الدراســات  قلــة 
العمريــة  الفئــات  وباختــالف  المناطــق  حســب  العــرب 

للشــباب.

وضعــف 	  اإلنترنــت،  علــى  العربــي  المحتــوى  ضعــف 
الدراســات واألبحــاث العلميــة المنشــورة باللغــة العربيــة 

العــرب. الشــباب  قبــل  مــن  والمعــدة 

وجــود تحديــات أمــام مشــاركة الشــركاء مــن مؤسســات 	 
صياغــة  فــي  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع 
اســتراتيجية الشــباب ورســم السياســات المتعلقــة بهــا.

المؤسســات 	  إدارة  فــي  الشــباب  مشــاركة  ضعــف 
الشــبابية وفــي المشــاركة فــي النشــاطات والمبــادرات 

. لمختلفــة ا

تفتــت الجهــود والعمــل بشــكل فــردي دون العــودة 	 
لمظلــة موحــدة تســاهم بالتنســيق والتطويــر العمــل 

الشــبابي العربــي المشــترك.

عــدم وجــود توصيــف وظيفــي واضــح للعامليــن مــع 	 
الشــباب، يســاهم فــي توضيــح المهــام الموكلــة لهــم 

وفــي تطويرهــم وتمكينهــم.

الشــبابية 	  للقيــادات  فاعــل  دور  أمــام  تحديــات 
المؤثــرة كمصــدر إلهــام للشــباب العربــي وتطويــر 

اإلبداعيــة. مســاهماته 

14

25
36

تعزيز قدرات العاملين مع 
الشباب في العالم العربي

العمل الشبابي وبناء السمعة 
الطيبة للشباب العربي

 التعاون العربي 
واالستدامة البيئية

االستدامة المالية

التعليم

التشاركية

اإلدارة 
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التعاون العربي في 
العمل الشبابي

تســعى هــذه المبــادرة إلــى تطويــر التعــاون العربــي فــي العمــل الشــبابي، والتوصــل إلــى إعــداد اســتراتيجية عربيــة 
مشــتركة لتمكيــن الشــباب عبــر تحديــد إطــار العمــل العربــي المشــترك فــي مجــال تمكيــن الشــباب، ووضــع تصــور 
لخطــة تنفيذيــة للنشــاطات المشــتركة واألســس التــي تنظــم العالقــات مــا بيــن مختلــف الشــركاء علــى مســتوى 
الــدول، وعلــى مســتوى التعــاون بيــن القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال تمكيــن 

الشــباب.

يواجــه التعــاون العربــي فــي مجــال تمكيــن الشــباب مجموعــة مــن التحديــات، ولكــن أيضــًا تتوفــر لديــه فــرص عــدة 
للمضــي قدمــًا.

حيث يمكن تلخيص أهم التحديات التي تواجه التعاون العربي في العمل الشبابي بما يلي:

1

التحديات المرتبطة بالبنية المؤسساتية، واختالف 	 
ظروف االستقرار األمني والسياسي بين الدول 

العربية.

اختالف المسميات واألطر والهياكل واالختصاصات 	 
في اإلدارات والمؤسسات الشبابية، ما بين الدول 

العربية.

على الرغم من وجود العديد من الجهود والمبادرات 	 
المؤسساتية الشبابية في مختلف الدول العربية، 

لكنها غير معرفة عربيًا وتفتقد إلى استدامة 
التشبيك فيما بينها.

تتباين الدول العربية فيما بينها في مجال تمكين 	 
الشباب وفي تبني استراتيجية وطنية لقطاع 

الشباب، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تبادل الخبرات 
بشكل فعال ما بين الدول التي قطعت شوطًا في 
تطوير العمل الشبابي وتلك التي مازالت في بداية 

رسم الخطوط األولية له.

اختالف األولويات واالحتياجات للشباب العربي ما 	 
بين الدول العربية وضعف البيانات واإلحصاءات 

التي تحدد الفجوات الرئيسية التي يجب العمل 
عليها في كل دولة عربية. 

التحدي المرتبط بالشباب العربي أنفسهم، وهو 	 
ضعف االلتزام والثقة بالعمل الشبابي المؤسسي 

واندفاعهم بداًل عن ذلك نحو العمل التطوعي.

عدم توفر دعم مادي فعلي للمبادرات العربية 	 
الشبابية المشتركة يساهم في تطوير العمل 

الشبابي وتحقيق استدامته.

محدودية الحركة واالنتقال لمواطني الدول العربية 	 
بين مختلف الدول العربية.

تكمن الفرصة التاريخية لتعزيز وتطوير التعاون العربي في العمل 
الشبابي في مختلف المجاالت في طرح فكرة التعاون العربي، كمحور 

أساسي في االجتماع العربي للقيادات الشابة الذي سيقام في دبي 
اكسبو 2020  في الفترة -30-28مارس 2022 والذي يتزامن ايضًا مع التبني 

االستراتيجي لدى غالبية الدول العربية لمحور تمكين الشباب وتطوير 
مشاركتهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية، والذي يشكل انعكاسًا 

اللتزامها بنهج التنمية المستدامة الذي أعلنته األمم المتحدة لغاية 
2030 والذي يسعى إلى تمكين الشباب من الجنسين كرافد أساسي في 

عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع أنحاء العالم.
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فإن تطوير التعاون العربي في العمل الشبابي يحتاج إلى:

العمل على صياغة سياسية شبابية مشتركة في الوطن العربي متفق عليها.	 

العمل على تحقيق استدامة المبادرات العربية عبر تأمين التمويل والدعم الالزم لها، وذلك وفق عدة 	 
مبادرات يمكن االستفادة منها وهي:

إنشاء صندوق عربي لتمويل العمل الشبابي العربي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومعترف بها، . 1
وبتمويل عربي مشترك، وبمساهمات من القطاع الخاص بحيث يساهم هذا الصندوق في تنظم جهود 
القطاع الخاص والمساهمات التي يقدمها في إطار مسؤوليته االجتماعية لدعم العمل الشبابي، يقدم 

الدعم لمؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال تمكين الشباب بشكل مباشر، وُيدار عبر 
مجلس إدارة منتخب ويتغير كل ثالث سنوات لضمان االستقاللية والمرونة في العمل.

اقتراح فكرة أن يكون هناك وقف لخدمة الشباب العربي، حيث لدى المشاركين انطباع عام أن الوقف . 2
أكثر قدرة على تمويل المشاريع المدنية من صناديق الحكومة وهو ما يضمن استدامة تمويل 

المبادرات الشباب

التأكيد على تفعيل الشراكة بين الحكومات العربية والمجتمع المدني العامل في مجال تمكين الشباب، في 	 
صياغة استراتيجية الشباب الوطنية وفي تنفيذ المشاريع والمبادرات.

ال توجد بيانات واحصاءات متخصصة عما يريده الشباب في الوطن العربي وماهي أولوياته، ومن الممكن 	 
التعرف عليها بتوزيع استبيان الكتروني في كل الدول العربية يحدد احتياجات الشباب حسب الدولة، وحسب 

المنطقة )ريف، حضر( وحسب الفئة العمرية حتى نكون أقرب في مبادراتنا لما يريده الشباب.

التوسيع األفقي للمبادرات الناجحة في بعض الدول العربية، ومشاركتها عربيًا واالستفادة من المالحظات 	 
وآليات التطوير التي رافقت هذه المبادرات لتفادي تكرار األخطاء وتقديم التوصيات التي تساهم في تعظيم 

أثرها.

تطوير فكرة المختبر العربي الدوار والذي يقدم الفرصة لمجموعة من الباحثين العرب لقضاء فترة زمنية 	 
معينة في إحدى الجامعات العربية، تسمح لهم بالعمل عن قرب والتعرف بشكل أكبر عن الثقافات العربية 

المحلية والتحديات التي تواجه الشباب في هذه الدولة، ومن ثم ينتقلون إلى دولة أخرى، بحيث يساهم هذه 
المختبر في التعرف على االحتياجات الفعلية للشباب وضمن كل بيئة محلية، ويساهم في تعزيز المشاعر 

اإليجابية بين الشباب العرب.

تطوير فكرة “الدول العربية بعيون الشباب” عبر تعزيز السياحة العربية المشتركة واعداد فيلم قصير عن 	 
كل بلد بعيون الشباب العرب الذين اجتمعوا على أرض إحدى الدول العربية لفترة معينة ومن ثم نقل هذه 

الفكرة وإعداد فيلم عن كل دولة عربية، بحيث تساهم هذه الفكرة في خلق الهوية العربية المشتركة وتقارب 
الشباب العربي.

العمل على استحداث منصة عربية للمشاريع الشبابية، تسمح للشباب بطرح مبادراتهم عليها وربطها مع 	 
المؤسسات الممكنة للشباب.

الدعم اإلعالمي وتسليط الضوء على ملتقيات الشباب العربي. 	 

 تفعيل عاصمة الشباب العربي، بأن تقوم كل دولة عربية بتقديم فكرة يجتمع عليها الشباب العربي أسوًة 	 
ببرنامج القيادات اإلعالمية العربية الشابة والتي ينظمه مركز الشباب العربي، والذي ساهم في صنع قيادات 

متميزة في عصر رقمي، وعززت من دور الشباب في وضع تصوراتهم عن المستقبل، وفي تنظيم عملهم 
تحت إطار العمل المؤسسي.

االنفتاح على الدول عربية االخرى وتشكيل فروع للمؤسسات الشبابية الناجحة بعدة دول واعطاء الفرص 	 
للشباب في الوطن العربي لالنتساب لها وتسهيل شروط االنتساب.

العمل على تطوير منهج لمتابعة الشباب بعد المبادرات التي يشاركون فيها بحيث يشكل جهاز مراقبة 	 
ومتابعة للشباب لزيادة فعاليتهم، وتطوير وعيهم حول مسؤولياتهم تجاه أوطانهم.

خلق برامج شبابية لدعم المهارات وخلق فرص للتطور fellowship program بين مختلف البلدان العربية.	 
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التحديات والفرص في 
العمل الشبابي المحلي 2

إن اختــالف البنــى التحتيــة والمؤسســاتية مــا بيــن الــدول العربيــة، واختــالف التركيبــة االقتصاديــة واالجتماعيــة باينــت 
مــن التحديــات التــي يواجههــا العمــل الشــبابي مــا بيــن الــدول العربيــة، وإن تطويــر الشــراكة العربيــة فــي العمــل 
الشــبابي تســتدعي التعــرف علــى أهــم التحديــات التــي تواجــه العمــل الشــبابي التنمــوي المحلــي والتعــرف علــى 
الفــرص المتاحــة لديــه للتوصــل إلــى فهــم مشــترك عــن التحديــات العامــة التــي تواجــه العمــل الشــبابي وآليــات 

ــر العمــل الشــبابي المشــترك. تطوي

أهم التحديات التي تواجه العمل الشبابي المحلي من منظور المشاركين:

ضعف النمو االقتصادي في بعض المناطق ساهم في ضعف الدعم المقدم لمؤسسات تمكين الشباب 	 
المختلفة.

ارتباط التمويل المقدم للعديد من المبادرات الشبابية بأنشطة واهتمامات المنظمات الدولية في بعض 	 
المجاالت، دون وجود مصادر وطنية تحقق استدامة العمل الشبابي التنموي.

ضعف انتشار الفكر الريادي بين الشباب العربي وفكرة تأسيس المشروع الخاص، واالعتماد على القطاع 	 
الحكومي والخاص في تقديم فرص العمل 

ساهمت التداعيات األمنية والسياسية في بعض بلدان المنطقة العربية في فرض تحديات إضافية تمثلت 	 
بضعف وتدمير البنى التحتية، ونقص موارد الطاقة مما أثر سلبًا على جاهزية المؤسسات ألداء المهام 

الموكلة لها، وإلى إثقال مؤسسات المجتمع المدني بغالبية المبادرات الشبابية، والتي ال يمكن أن تشكل 
وحدها رافعة حقيقية لتفعيل دور الشباب الفتقارها لإلمكانيات من حيث الكم والكيف.

الضعف في خدمات المراقبة والتوجيه للمبادرات الشبابية المختلفة في معظم الدول العربية والتي أثرت 	 
على استدامة ونجاح هذه المبادرات.

عدم وجود مبادرات تنموية كافية تستهدف الشباب باختالف أولوياتهم واحتياجاتهم والتي تتباين ما بين 	 
الريف والحضر، وباختالف الفئة العمرية للشباب.

تجاوز طموح وإمكانيات الشباب العربي للخدمات والمبادرات التي تقدمها مؤسسات تمكين الشباب 	 
المختلفة، حيث يتصف الشباب بالسرعة والديناميكية والمؤسسات الشبابية الحالية غير قادرة على 

استيعاب هذه الطاقات ضمن أسلوب عملها وإدارتها الحالية.

عدم وجود حلقات تواصل فعالة بين الشباب والمؤسسات التي تدير قطاع الشباب، بحيث تعكس 	 
االستراتيجيات الموضوعة أولويات واحتياجات الشباب وتساهم ببناء الثقة ما بين الطرفين. 

عدم وجود وضوح كاف لمفهوم العمل الشبابي التنموي بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات 	 
المجتمع المدني. 

ضعف مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة استراتيجية قطاع الشباب 	 
والسياسات المرتبطة بها.

عدم قدرة غالبية الشباب العربي على االلتزام بمقتضيات التعلم والتدريب والتأهيل، جراء األوضاع 	 
االقتصادية واألسرية، والتي غيرت من أولويات الشباب، ودفعت بهم إلى البحث عن مصادر الدخل إلعالة 

أسرهم.

عدم وجود استراتيجية وطنية لقطاع الشباب في بعض الدول العربية وتحت إدارة جهة مركزية تتابع 	 
التحديات التي تواجه عمل هذه القطاع وتنسق بين جهود مختلف الشركاء، ساهم في تشتيت الجهود 

المبذولة.
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إن تطوير العمل الشبابي المحلي يحتاج العمل على:  

تطوير وتوجيه الدعم المقدم للمبادرات الشبابية عبر توفير جزء من المناقصات الحكومية المحلية للمشاريع 	 
الشبابية كآلية لدعم المشاريع وتطوير مساهمة الشباب.

تطوير السياسات الحكومية نحو الدفع بالشباب نحو تكوين مشاريعهم الخاصة وتوفير الممكنات المادية 	 
والتشريعية لتيسير قيام ذلك.

مازال التمويل يشكل التحدي األكبر للمبادرات الشبابية، لذا يجب العمل على تفعيل فكرة الصندوق العربي 	 
المشترك لدعم المشاريع الريادية الشبابية وضمان استمراريتها.

العمل على تحديد فجوات المهارات بين ما يحتاجه سوق العمل وبين ما تقدمه المؤسسات التعليمية 	 
من خالل استخدام الذكاء الصناعي في تحليل البيانات وتحديد هذه الفجوات، لصياغة سياسات تناسب 

احتياجات الشباب وأولوياتهم

العمل على خلق وتطوير المحتوى اإلبداعي العربي على االنترنت عبر تقديم حزمة تحفيزية للشباب العربي 	 
لتعزيز مشاركة الشباب العرب اإلبداعية، وخلق القيادات العربية الشابة.

العمل على تبني أهداف التنمية المستدامة في كافة السياسات والتشريعات وخصوصا جودة التعليم، 	 
والعدالة في التنمية ما بين المناطق بحيث يراعى في صياغة السياسات االختالفات التنموية ما بين 

المناطق الحضرية والريفية، وكذلك في تصميم المبادرات، واألخذ باالعتبار أيضًا اختالف األولويات باختالف 
الفئة العمرية للشباب لضمان انضمامهم المؤسسي بشكل موجه وفعال وتسلسلي.

توفير حزم تمكينية للنساء وذوي الهمم، وللمشاريع التي تقام في المناطق المهمشة لتعزيز التنمية في كل 	 
مكان.

التأكيد على مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشباب في بناء استراتيجية الشباب 	 
على المستوى الوطني والسياسات المرتبطة بها.

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 اإلعالمية على كل الجهود المبذولة من قبل كل مؤسسات تمكين الشباب، لتقدير الجهود ورفع 	 
الوعي حول الخدمات المقدمة.

االستفادة من تجربة دولة االمارات العربية المتحدة التي نجحت في سد الفجوات بين الشباب والحكومة عبر 	 
تأسيس المجالس الشبابية المختلفة، وتحديد أولويات العمل لنشر هذه التجربة عربيًا.

حصر السياسات العربية الناجحة في مجال التعليم وخلق فرص العمل، والتأكيد على مشاركتها عربيًا.	 

رفع الوعي حول مفهوم العمل الشبابي التنموي، والعمل على تقليص الفجوة في مفهوم التنمية بين 	 
القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتوصل إلى لغة مشتركة بين الطرفين.

فتح أسواق الدول العربية للعمالة الشابة العربية وتطويرها وتمكينها لتحل مكان العمالة األجنبية.	 

نشر الميثاق العربي للعمل الشبابي وتكريم كل من يأخذ العهد على نفسه لتمكين الشباب وتطويرهم.	 

العمل على تحليل شبكات التواصل االجتماعي والتعرف على احتياجات الشباب الفعلية واشراك الشباب 	 
بشكل فعلي في كل السياسات المتعلقة بهم.

تغير مفاهيم العمل التطوعي والعمل الشبابي، بسبب التغيرات المفاهيمية التي يتعرض لها الشباب 	 
العربي يوميًا، والتي يجب أخذها باالعتبار عبر مختلف المستويات أثناء صياغة االستراتيجية الخاصة بالشباب.
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الممارسات والسياسات 
الرائدة في العمل الشبابي 3

يعتبــر قطــاع الشــباب قطاعــًا عابــرًا للقطاعــات التنمويــة األخــرى ويحتــاج تطويــره العمــل علــى تطويــر كافــة 
المؤشــرات التنمويــة األخــرى مــن تعليــم وصحــة، إلــى خلــق فــرص العمــل وتطويــر االقتصــاد ومــن ثــم تحقيــق 

رفاهيــة العيــش للجميــع.

ــر  ــق األث ــدة المــدى والتعــاون بيــن مختلــف الشــركاء لتحقي ــا بعي ــاج رؤي ــاء السياســات فــي هــذا المجــال يحت إن بن
المطلــوب، وقــد شــهدت الحكومــات العربيــة تطــورًا ملحوظــًا في سياســات تمكين الشــباب وعلــى أكثر من صعيد 
ســواء فــي مجــال تطويــر السياســات التعليميــة، أو فــي تطويــر المؤشــرات االقتصاديــة وخلــق فــرص العمــل، عــدا 

عــن جهودهــا فــي زيــادة التمثيــل السياســي للشــباب وتطويــر مشــاركتهم فــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

وعلى الرغم من هذه الجهود ما زالت هناك بعض التحديات التي تواجه صياغة السياسات الرائدة في 
العمل الشبابي يمكن حصرها بمايلي:

ضعف التشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لتحديد الفجوات األساسية في 	 
المهارات ليتم عليها بناء السياسات التعليمية المعاصرة. 

قلة االحصائيات والبيانات التي تبين أولويات الشباب حسب المناطق، وحسب الفئات العمرية.	 

ضعف المشاركة في صياغة استراتيجيات الشباب مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص.	 

ال تزال مشاركة الشباب في العمل السياسي والتنموي قليلة وتحتاج إلى المزيد من تركيز الجهود في هذا 	 
اإلطار.

إن تطوير وبناء السياسات الرائدة في العمل الشبابي يحتاج:

التأكيد على ضرورة أن تتضمن سياسة تمكين الشباب على دليل تمكين الشباب الشامل )المهارات، 	 
التواصل، التوجيه، تعزيز الوالء، التعليم.... إلخ( ومؤشرات التقييم المختلفة للتأكد من أن السياسة مطبقة 

وتحقق الهدف المطلوب.

توفير سياسات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تساهم في تمكين الشباب في بناء مشاريعهم 	 
الخاصة وتبني األفكار اإلبداعية بداًل من االعتماد على الفرص والوظائف الحكومية.

العمل على تطوير مشاركة الشباب في صياغة االستراتيجيات والسياسات.	 

التأكيد على مبدأ الحقوق والواجبات في تعريف العمل الشبابي وفي صياغة االستراتيجيات الممكنة 	 
للشباب، بمعنى أن توفر االستراتيجيات والسياسات متطلبات مشاركة الشباب وأولوياتهم، ولكن بالمقابل 

تؤكد على مسؤوليات الشباب تجاه اوطانهم.

ال يزال تعريف الفئة الشبابية غير متفق عليه عربيًا، وعليه يجب العمل على إيجاد تعريف للفئة الشبابية 	 
واالتفاق عليه عربيًا.

العمل على وضع سياسة عربية شبابية مشتركة تندرج تحت هيئة تفاعلية تكاملية تنطوي 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.

إيجاد منصة أو مرصد للشباب العربي للتعرف على االحتياجات الفعلية للشباب العربي عبر مختلف الدول 	 
لعربية عبر استبيانات دورية تتم من خالله.
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إتاحة انتاج وإدارة المعرفة باللغة العربية وتطوير مشاركة الشباب بإنتاج المعرفة عبر سياسات توجيهية 	 
محفزة.

تطوير السياسات التي تضمن مشاركة الشباب في إدارة المؤسسات المختلفة لزيادة ثقتهم ومشاركتهم 	 
في الحياة االقتصادية والمجتمعية.

ضمان الوصول السهل للشباب إلى كافة الخدمات الرئيسية محليًا، بحيث تصاغ السياسات المحلية على 	 
أساس االستجابة السريعة للشباب وخدمتهم.

تقديم سياسات تضمن التعليم للجميع أو ما يسمى بالمدرسة الثانية، بحيث تساهم في تقديم فرص 	 
التعليم والتمكين لكل الشباب المهمش أو الذي لم تتاح له الفرصة في الحصول على تعليم ومهارات 

معينة، من أجل بناء حياة كريمة ومستقبل مستقر للجميع. 

إعطاء حصة للشباب في التمثيل البرلماني لضمان صوت مسموع ومشاركة فاعلة.	   o

ان االستثمار في الشباب هو االستثمار في المستقبل، وهذا يعني ان السياسات يجب أن ُترسم حسب 	   o
االحتياجات الفعلية لكل فئة عمرية لضمان التسلسل السليم في بناء الشخصيات المؤثرة.

القيام بتقييم دوري للسياسات الشبابية الحالية لتحديد مدى تمثيلها الحتياجات الشباب، ومدى 	   o
مشاركة الشباب في تنفيذها، واالستفادة من النماذج العربية الناجحة في هذا المجال لتطوير مؤشرات 

التقييم. 

إشراك الشباب في تقييم وتطوير السياسات الحالية، بحيث تتوفر لديه حرية الوصول للمعلومات 	   o
والتي تعطيه دور تقييمي لمختلف البرامج والسياسات. 
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تعزيز قدرات العاملين مع 
الشباب في العالم العربي 4

تتمتــع بيئــة العمــل فــي عالــم اليــوم بالتغيــر والتطــور الســريع نتيجــة التطــورات التقنيــة الحديثــة، وانتشــار االنترنــت 
والفضــاءات المفتوحــة والتــي جعلــت مــن العالــم قريــة صغيــرة بــل متناهيــة الصغــر، كمــا ســاهم تبنــي النــاس 
لشــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة كمنصــات للتواصــل والتعبيــر عــن الرغبــات، وإطــالق األفــكار والمشــاريع 
والترويــج لمختلــف أنــواع المنتجــات، فــي حــدوث ثــورة فــي طريقــة عمــل المؤسســات المختلفــة وفــي فــرض أدوات 
وأســاليب إداريــة جديــدة تتوافــق مــع متطلبــات العصــر الحديــث والفضاءات المفتوحة، وســببًا فــي خلق تخصصات 
جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، وهــذا أثــر علــى عمــل كافــة المؤسســات باختــالف تخصصاتهــا وطبيعتهــا 
ــا نتحــدث عــن  ــر ســيكون مختلفــًا ألنن ــا عــن مؤسســات تمكيــن الشــباب فالشــك أن األث ــة، وإذا مــا تحدثن القانوني
الشــباب وهــم الفئــة المســتهدفة فــي  عمــل هــذه المؤسســات والمحــرك األساســي للعالــم االفتراضــي الجديــد، 
لــذا فــإن مهــارات وقــدرات العامليــن فــي هــذه المؤسســات هــي موضــع تطويــر مســتمر لتواكب كل هــذه التغيرات 

المحيطــة بالشــباب وببيئــة العمــل.

لكن التحديات التي تواجه تعزيز قدرات العاملين مع الشباب في العالم العربي كثيرة يمكن تلخيصها 
بمايلي:

الطبيعة الديناميكية للشباب وسرعة استجابتهم للتغيرات المختلفة يعقد من أساليب ومهارات التواصل 	 
معهم، عدا عن التغير الكبير في احتياجاتهم وأولوياتهم والتي تجعل من المبادرات المصاغة والموجهة لهم 

محط تغيير وتطوير.

صعوبة صياغة المبادرات والمشاريع الجديدة بحيث تكون جاذبة للشباب وتعكس احتياجاتهم الحقيقية 	 

مازالت نسبة تمثيل الشباب في إدارة المؤسسات الشبابية وفي االشراف وتنفيذ المشاريع الشبابية 	 
قليلة، مما ساهم في زيادة الفجوة بين الشباب وإدارات المؤسسات المختلفة.

ضعف في التخصص الشبابي التنموي، وقلة عدد المؤسسات التدريبية مما أّثر على إمكانيات توفير التدريب 	 
المناسب لجميع العاملين.

ضعف التشبيك بين المؤسسات الشبابية العاملة في نفس المجال، ساهم في ضعف تبادل الخبرات 	 
والمعارف والتجارب الناجحة.

يرتبط نجاح تنفيذ العاملين في القطاع الشبابي للمهام المطلوبة منهم، وضوح األهداف والسياسات 	 
المطلوب تنفيذها اواًل، ومن ثم وضوح التوصيف الوظيفي لعملهم، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الجهود في 

هذا اإلطار. 

إن تطوير وتعزيز قدرات العاملين مع الشباب يحتاج:

التأكيد على وضوح وإدراك أهداف استراتيجية الشباب الوطنية من قبل العاملين في مؤسسات تمكين 	 
الشباب المختلفة. 

بناء قدرات العاملين مع الشباب يبدأ من تحديد الفئة المستهدفة في عملهم ومعرفة احتياجاتها المختلفة 	 
حسب المناطق وحسب الفئات العمرية وحسب الدول، وذلك عبر استبيان متخصص لتحديد الفجوات 

واولويات العمل، ومن ثم تحديد التدريب الذي يحتاجون له. 

ضرورة العمل على تحديد وتعريف التوصيف الوظيفي للعاملين مع الشباب والتخصص األكاديمي الذي 	 
يحتاجه.

النقص في التخصص التنموي الشبابي، وهذا يتطلب العمل على إدارة المعرفة والتشجيع على المساهمة 	 
في انتاج المعرفة في العمل الشبابي حيث ال يتوفر في المكتبة العربية انتاجات عربية تختص بالعمل 

الشبابي، حتى المترجم منها يعتبر قلياًل.
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ترجمة التجارب العربية وقصص النجاح في العمل مع الشباب وتحويلها إلى محتوى تعليمي يساهم في 	 
تمكين العاملين مع الشباب ويخدم تمكين الشباب. 

تحقيق التكامل وليس الفصل بين أدوار كافة الشركاء، الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، 	 
والمجتمع المدني في تطوير المناهج التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ضرورة التشبيك مع المؤسسات الشبابية، وحسب التخصص في مجال العمل والتأكيد على تبادل الخبرات 	 
والمعارف.

العمل على إيجاد وخلق البرنامج المثالي لتمكين العاملين مع الشباب باالستفادة من أفضل الممارسات 	 
الموجودة عربيا وعالميًا في مجال العمل مع الشباب.

أهمية أن يكون العاملون مع الشباب على دراية ومعرفة بالخصائص النفسية والتكوينية للشخصية 	 
الشبابية عبر المراحل المختلفة لتطور االنسان ليكون قادرًا على فهم االحتياجات الحقيقية وتبنيها.

يجب أن يتمتع العاملون مع الشباب بشخصية توافقية قادرة على احتواء كافة التوجهات خصوصًا ان 	 
شباب اليوم مختلف عن شباب األمس وهو سريع التغير، فيجب على العامل مع الشباب أن يكون قادرًا 

على استيعاب كل الطروحات وأن يقدم الحلول المختلفة.

جميع العاملين مع الشباب يحتاجون إلى مهارات تواصل عالية والقدرة على التأثير واالقناع، إضافة إلى 	 
مهارات الذكاء العاطفي، ومهارات العمل عن بعد، عدا عن مهارات القيادة، والقدرة على تحليل النتائج 

وتصميم المبادرة وتقييم األثر.

يحتاج العاملون مع الشباب لمهارات التخطيط االستراتيجي واستشراف المستقبل ألنهم يعملون 	 
ويستثمرون في المستقبل، وإن كان العاملون في القطاع الحكومي يحتاجونه بتخصص أكثر.

ضرورة االلمام بمهارات االبتكار االجتماعي وهو كيفية توظيف التقانة لحل المشكالت االجتماعية، بطريقة 	 
تساعدك بالبحث عن جذور المشاكل بداًل من ظواهرها.

ضرورة أن يلم العاملون مع الشباب بمهارات استخدام شبكات التواصل االجتماعي وكيفية توظيفها 	 
لخدمة عملهم.

تعزيز قدرات العاملين مع الشباب يحتاج إلى تأسيس الزمالة الدولية للعمل مع الشباب لالستفادة من كل 	 
ما هو موجود في هذا السياق وتبادل المعارف.

ضرورة العمل عند تصميم المبادرات الشبابية األخذ باالعتبار منطق الشباب وطريقة تفكيرهم وأولوياتهم، 	 
حيث يسود انطباع عام أنه حتى اآلن ال يوجد إدراك فعلي من قبل العاملين مع الشباب الحتياجات الشباب 

الفعلية.

إن اعتماد التوصيف الوظيفي للعاملين مع الشباب يساعد مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني 	 
في اعتماده وتطوير وتمكين العاملين فيه.

من المهم أن تكون هناك جهة تتولى جمع الروابط والجهود المبذولة في مجال تمكين العاملين مع 	 
الشباب، واالستفادة من خبرات الدول المختلفة وعرض أفضل الممارسات على الدول العربية.

يعتبر قياس األثر في المشاريع الشبابية أمرًا ليس بالسهل، لذا يعتبر من الضروري االستفادة مما 	 
هو موجود عربيًا في هذا السياق والبناء عليه لتطوير آليات قياس األثر، وتحديد الفجوات ومن ثم وضع 

سياسات التدريب المناسبة لتطوير العمل.

تقديم خدمات التوجيه وبعض التدريب للعاملين المتطوعين للمساهمة في تطويرهم وتمكينهم.	 

التأكيد على أهمية تشبيك المتطوعين المتخصصين الذين تتوفر لديهم الرغبة في خدمة المجتمع مع 	 
الشباب، مع تقديم خدمات التدريب لهم على مهارات العرض والتواصل. 
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العمل الشبابي وبناء السمعة 
الطيبة للشباب العربي 5

المختلفــة  إنجازاتــه  بعــرض  للجميــع  الفرصــة  إتاحــة  فــي  المفتوحــة  التقنيــة والفضــاءات  التطــورات  ســاهمت 
والتعــرف علــى قصــص النجــاح متجــاوزة كل الحــدود الجغرافيــة وعاكســًة لمختلــف الثقافــات والحضــارات، وبقــدر 
مــا تقــدم هــذه التقنيــات والتكنولوجيــا للمجتمعــات المختلفــة ومنهــا المجتمعــات العربيــة مــن فــرص للحصــول 
علــى المعــارف والخبــرات، بقــدر مــا تفــرض عليهــا مــن مســؤوليات تؤكد على أن مســاهماتها ومشــاركاتها اإليجابية 

والفاعلــة هــي أســاس بنــاء الســمعة العالميــة حــول شــعوبها.

الحيــاة  بنــاء هــذه الســمعة عبــر مشــاركاته ومســاهماته فــي  وال شــك أن للشــباب العربــي دور أســاس فــي 
االقتصاديــة واالجتماعيــة وبقــدر مــا يحقــق مــن إنجــازات ونشــاطات بقــدر مــا يكــون ســفيرًا مشــرفًا لهويتــه العربيــة.

إن بنــاء الســمعة الطيبــة يحتــاج إلــى مســيرة طويلــة مــن العطــاءات والجهــود والتعــاون بيــن كافــة الشــركاء، 
والعمــل الشــبابي هــو أحــد هــؤالء الشــركاء ودوره أساســي ألنــه يعكــس الشــريحة األكبــر مــن ســكان الوطــن 

العربــي حيــث يمثــل الشــباب دون الثالثيــن ســنة حوالــي %60 مــن ســكان الوطــن العربــي. 

لكن دور الشباب في بناء السمعة الطيبة يواجه تحديات مختلفة يمكن عرضها بمايلي

قلة تأثير القيادات والنماذج العربية التي تساهم في إعطاء الشباب العربي التوجيه المناسب والثقة في 	 
النفس.

إن المحتوى العربي اإلبداعي على االنترنت ضعيف وال يعكس النشاطات والمبادرات اإلبداعية التي يقوم بها 	 
الشباب العربي.

ضعف التشبيك بين المؤسسات الشبابية العربية ساهم في تشتيت الجهود وعدم معرفة اإلنجازات 	 
اإلبداعية واالضاءة عليها.

ما زال دور االعالم العربي ضعيفا في التعريف عما تم تقديمه من مبادرات إبداعية شبابية.	 

تعتبر مساهمة الشباب العربي في النشاطات المؤسساتية قليلة مقارنة بنشاطاته التطوعية، وهذا يؤثر 	 
على جودة واستمرارية مساهماته، وهناك انطباع عام يفسر أن سبب ذلك هو ضعف ثقة الشباب العربي 

بالمؤسسات الشبابية.   

ما زالت مشاركة الشباب القيادية، وفي إدارة المؤسسات الشبابية قليلة، وهذا أّثر في مستوى ثقته بأن 	 
أفكاره ومبادراته لها صدى مسموع. 

إن بناء السمعة الطيبة للشباب العربي يحتاج:

العمل على بناء هوية عربية مشتركة تتجاوز االنتماء الجغرافي، لتعظيم األثر وتوحيد الجهود	 

التسويق واالضاءة على قصص النجاح العربية، ألن الشباب العربي يحتاج إلى أمثلة واقعية عن النجاح في 	 
البيئات العربية.

التأكيد في عرض قصص النجاح على اإلنجازات بشكل أكبر من التحديات، لتغيير السمعة الحالية عن 	 
الشباب العربي “بأنه ال تتوفر لديه ممكنات النجاح” لما لها من أثر سلبي على ثقة الشباب العربي بأنفسهم،

بناء السمعة الطيبة للشباب العربي عالميًا يعتمد أواًل وآخرًا على الشباب العربي، وعلى إنجازاته في مختلف 	 
الميادين الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وهذا يتطلب من الحكومات العربية سياسات تنموية طويلة 

األمد لتمكين وتعليم وتطوير الشباب العربي وتوفير فرص العمل وبيئات العمل المناسبة.

تشجيع بناء المحتوى العربي اإلبداعي على االنترنت وتقديم كل الدعم للشباب المبدع.	 
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بناء السمعة الطيبة عالميًا يتطلب أن نكون جزًء من الشبكات العالمية في مختلف المجاالت، وأن نتكلم 	 
لغتهم بثقة، وأن يكون لدينا مساهمات إبداعية

العمل على التعريف ودعم القدوات العربية في العالم العربي لتكون مصدرًا إللهام الشباب العربي.	 

العمل على تفعيل مشاركة الشباب المغترب في تطوير مستقبل الشباب العربي، عبر دعوة الشباب الناجح 	 
في دول االغتراب لتقديم خالصة تجربتهم في شتى المجاالت للشباب العربي والتحدث عن قصص النجاح 

وأهم اإلنجازات، وتقديم التوجيه المخصص للشباب العربي.

االستفادة من علم التسويق الشخصي في تطوير مهارات التواصل لدى الشباب العربي المبدع ودعمه 	 
في تسويق انتاجه وأفكاره عبر شبكات التواصل االجتماعي، ليكون قدوة لجميع الشباب العرب، بما يحثهم 
على التفاني في العمل ويؤكد على الرسالة التالية: من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، وأن الجميع لديه 

الفرصة للنجاح.

العمل على تفعيل الشق اإلبداعي لدى الشباب العرب عبر ربط الشباب بكافة مؤسسات تمكين الشباب 	 
بحيث يكون الشباب على دراية ومعرفة بكل خدمات التمكين والدعم المقدمة له.

طرح فكرة السفير الشاب في كل دولة عربية، بحيث يكون ممثال عن الشباب في بلده ويعرض أهم 	 
إنجازاتهم.

بناء السمعة الطيبة عالميًا يحتاج إلى توافق وإرادة عربية مشتركة، وهذا األمر يحتاج إلى المزيد من الجهود.	 

العمل على تعزيز االنتماء والفخر لدى الشباب العربي بأصوله وجذوره العربية، والتأكيد على أنه قادر على 	 
النجاح في بيئته المحلية وال يحتاج تحقيق النجاح السفر خارجًا.

تعزيز وتطوير مهارات الشباب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات والفعاليات العالمية عبر تقديم 	 
حزمة واسعة من الخدمات التحفيزية.
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التعاون العربي 
واالستدامة البيئية 6

أصبحــت االســتدامة البيئيــة هدفــًا اســتراتيجيًا لمختلــف الحكومــات فــي العالــم بعــد التداعيــات واألزمــات البيئيــة 
التــي فرضهــا التغيــر المناخــي، وفــي الوقــت الــذي تتضافــر فيــه الجهــود العالميــة بيــن قطاعــات المجتمــع المختلفــة 
لحمايــة البيئــة والحفــاظ علــى اســتدامة مواردهــا والحــد مــن تداعيــات التغيــر المناخــي، تبقــى مســألة البحــث عــن 
قنــوات ذات تأثيــر واســع قــادرة علــى نشــر الوعــي وحــث فئــات المجتمــع كافــة علــى المشــاركة فــي هــذه المســؤولية، 

العنصــر األهــم فــي نجــاح هــذه الجهــود وتحقيــق الهــدف منهــا.

 وفــي عصــر باتــت فيــه وســائل التواصــل االجتماعــي تشــكل العنصــر األهــم فــي نشــر المعلومــة وضمــان تأثيرهــا، 
أصبــح الشــباب يمثــل الفئــة والقنــاة األهــم واألكثــر قــدرة علــى التأثيــر ونشــر الوعــي حــول القضايا البيئية والمشــاركة 
فــي ابتــكار حلــول فعالــة بمــا يخــدم تحقيــق أهــداف االســتدامة، كمــا ســاهم توفــر المعلومــات والبيانــات حــول 
ــة  فــي رفــع درجــة اهتمــام الشــباب  ــة واالجتماعي ــاة االقتصادي ــوع البشــري والحي ــى الن ــة وأثرهــا عل ــا البيئي القضاي
العــرب بالقضايــا البيئيــة وفــي البحــث حــول إمكانيــة االســتفادة مــن المــوارد الحاليــة بالحــد األقصــى لتعزيــز دوره 

فــي الحفــاظ علــى البيئــة.

كل هــذه المعطيــات تؤكــد أن الشــباب يمكنهــم لعــب دور محــوري فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 
التــي وضعتهــا األمــم المتحــدة، وذلــك مــن خــالل دورهــم كمفكريــن وباحثيــن وصّنــاع قــرار وخبــراء تواصــل.

لكن يواجه التعاون العربي في تحقيق التنمية المستدامة مجموعة من التحديات يمكن ذكرها كما يلي:

ضعف التشبيك والتواصل بين الشباب المهتم بشؤون البيئية والقطاع الخاص لتنفيذ المبادرات البيئية.	 

قلة االلتزام بالقوانين البيئية الحالية، وضعف التشريعات التي تساهم في تطبيق االقتصاد الدائري عربيًا.	 

ضعف انتشار الثقافية البيئية في المجتمع العربي، مما انعكس على تطبيق القوانين البيئية.	 

ضعف المحتوى البيئي التثقيفي باللغة العربية على شبكات االنترنت.	 

عدم توفر القيادات الشابة المؤثرة بيئيًا، لنشر الوعي حول القضايا البيئية ومحاربة التغير المناخي.	 

عدم وجود منصة موحدة للشباب العرب المهتم بالبيئة تساهم في جمع األفكار اإلبداعية في مجال البيئة 	 
المستدامة وتطويرها.

إن تطوير التعاون العربي في مجال االستدامة البيئية يحتاج:

التأكيد على تفعيل الشراكة بين مختلف الشركاء عند صياغة االستراتيجية البيئية، ألن االستدامة البيئية هي 	 
نتيجة لالستدامة القانونية والتنظيمية واالقتصادية والمالية وهي انعكاس على تناغم العمل المؤسسي 

والشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.

العمل على تحويل تنفيذ مؤشرات األداء الرئيسية في المجال البيئي إلى قيم مالية لضمان تبني شركات 	 
القطاع الخاص لمؤشرات االستدامة البيئية.

تطوير الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني العامل في االستدامة البيئية. 	 

العمل على رفع الوعي حول مفاهيم االقتصاد الدائري من قبل المؤسسات العربية لتصميم سياسات 	 
واستراتيجيات تدعمه.

التركيز على أهمية خلق منصة عربية للشباب المهتم بشؤون البيئة لتبادل األفكار والمبادرات حول التحديات 	 
التي يفرضها التغير المناخي.
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توطين االستدامة البيئية عبر تقديم المحتوى البيئي باللغة العربية، وبشكل مخصص عبر المناطق والدول 	 
وصادر عن الشباب العربي.

أهمية نقل الخبرات بين الدول العربية التي قطعت خطوات جيدة في االستدامة البيئية إلى تلك التي ما زالت 	 
في بداية الطريق.

تبني وتنفيذ المبادرات البيئية العربية اإلبداعية واالضاءة اإلعالمية عليها.	 

العمل بشكل جاد وفعلي على بناء أجندة عربية لالستفادة من العدالة المناخية، باإلضافة إلى تأسيس 	 
مجلس الشباب العرب للتغير المناخي.

العمل على خلق تشريعات تساهم في تبني القطاع الخاص لالقتصاد الدائري منذ مرحلة تصميم المنتج 	 
بحيث يكون قاباًل إلعادة التدوير، وذلك عبر تقديم حوافز ضريبية لكل من يقوم بذلك، وبالمقابل فرض ضرائب 

عالية على الشركات غير الملتزمة به.

أهمية تطوير التواصل وخلق لغة مشتركة بين الشباب العربي المهتم بالبيئة وشركات القطاع الخاص، 	 
والعمل على تطوير حزمة من التحفيزات للقطاع الخاص الذي يدعم االستدامة البيئية.

العمل على تعزيز الثقافة البيئية في المجتمع عبر تطوير فيديوهات توعوية عن األخطار البيئية المحتملة 	 
وكيفية تأثيرها على كافة مناحي الحياة بمحتوى واضح وبسيط، مع ضرورة إعداد فيديوهات مخصصة 

لألطفال.

تعزيز الوعي البيئي وتضمينه في النشاطات المدرسية وعبر مختلف المراحل العمرية، لتعميق الوعي حول 	 
أهمية البيئة، لتكون الممارسات البيئية عفوية من ضمن الثقافة العامة وال حاجة لتطبيقها عبر القانون.

التركيز على أهم الموارد والفرص التي تمتلكها الدول العربية )الشمس، المياه، الرياح( لتطوير مشاريع 	 
الطاقة المتجددة. 
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الخاتمة
إن تطويــر العمــل العربــي المشــترك يحتــاج اإلرادة والدعــم واإلدارة 
المختلفــة، وذلــك عبــر  الشــبابية  المبــادرات  لضمــان اســتمرارية 
تطويــر إطــار قانونــي يخلــق مؤسســة شــبابية تتمتــع بالشــخصية 
للعمــل  مظلــة  لتكــون  واإلداري  المالــي  واالســتقالل  االعتباريــة 
علــى  التحديــات  لمعالجــة  الحلــول  تقــدم  المشــترك،  الشــابي 
التشــبيك  تقديــم  فــي  وتســاهم  والعربــي،  المحلــي،  المســتوى 
الفّعــال بيــن مختلــف الشــركاء، وفــي تبــادل أهم الخبــرات والمعارف 
عربيــًا وتكــون مســؤولة عــن تنفيــذ االســتراتيجية العربيــة للشــباب، 
وفــي بنــاء الثقــة مــع الشــباب العربــي وتيســير انتســابه إلــى كافــة 
الشــابة  القيــادات  لبنــاء  منصــة  لتكــون  الشــبابية  المؤسســات 

المؤثــرة، وتطويــر كافــة المبــادرات اإلبداعيــة.  
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