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الشباب في العالم العربي
  من سكانه عدد ارتفع حيث نسمة، مليون 423 بـ 2022 عام في العربي العالم سكان عدد يٌقدر•

.نسمة مليون 423 إلى 1990 عام في 216.9
.العالم سكان من % 5.6 العرب السكان يمثل•
 السودان ، الجزائر ، مصر : هي بلدان أو مناطق ثمانية في العربي العالم سكان من %80 يتركز•

.وسوريا واليمن السعودية العربية والمملكة والمغرب والعراق
 .نسمه ماليين703 أكثر أو عاًما 65 أعمارهم تبلغ الذين األشخاص عدد بلغ 2019  عام في عالميا•

 تليها ،)مليون 261( السن كبار من عدد ألكبر موطنًا آسيا شرق وجنوب شرق منطقة كانت حيث
.)مليون 200 من أكثر( الشمالية وأمريكا أوروبا

 29 من يرتفع حيث آسيا، وغرب إفريقيا شمال في السن كبار عدد في زيادة أسرع حدوث المتوقع من•
.)% 226 قدرها بزيادة( 2050 عام في مليون 96 إلى 2019 في مليونًا

 االجتماعيةو الصحية الرعاية لتوفير العالية التكلفة نتيجة المجتمعية األعباء زيادة ذلك علي يترتب•
  جتمعاتللم واألسرية واالجتماعية االقتصادية التحوالت ضوء في خاصة السكان من الفئة لهذه الالزمة
.والعالمية العربية
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التحديات التي تواجه الشباب في العالم العربي
. التعليم جودة إنخفاض•
البطالة•
الفراغ•
الفقر•
.الصحية الحالة إنخفاض•
الهدف انعدام•
الشباب لدى الديني الوازع ضعف•
والمجتمعي األخالقي الفساد•
 التواصل لوسائل الخاطئ االستخدام•

.الشباب لدى وغيرها اإلجتماعي
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والتدخين والكحول المخدرات إدمان•
.الفساد•
.التهميش•
.باألحالم التالعب•
.األعمال قطاع من اإلستغالل•
 التوك برامج في إعالمية كمادة إستخدامهم•

.جدي بشكل قضاياهم مناقشة دون شو
اليأس •
 الغير والجماعات  االعمال في اإلنخراط•

  . مشروعه
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سبل حشد الشباب العربي في جهود مكافحة التصحر و الجفاف 

سبل مباشرة
.عالقة ذات متميزة تعليم برامج•
مميزة قدرات وبناء تدريب برامج•
حقيقية عمل فرص توفير•
.الصحية القدرات بناء•
.القرار إتخاذ في المشاركة•
.والتطوير لإلبتكار الفرصه عطاءإ•
  للكبار الالمحدودة السيطرة حالة إنهاء•
 مجهود لكل واإلحترام التقدير إظهار•

.مبذول فعلي
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سبل غير مباشرة
.اإلعالمية للقنوات الجيد اإلستخدام•
.الحوافز•
.بالمسئولية اإلحساس رفع•
.مشرق غد في األمل إعطاء•
.الثقة إعطاء•
.للمشاركة حقيقية فرص إيجاد •
 يوالقوم المعتدل الديني الوازع تنمية•

  .المستنير
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