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سياسات متكني الشباب العريب
احلاجة إىل برادجيم جديد

.I كذلك حالة الغضبوحالة اإلقصاء بني الشباب الزالت على حاهلا

.II اختيارات جديدة حتتاج إىل مقارابت غري تقليديةوجيل بقيم

.IIIلكي نتمكن من توظيف ما تبقى من الفرصة أو العائد الدميوغرايف



حالة اإلقصاء بني الشباب الزالت على حاهلا و كذلك حالة الغضب
2010-2000متاما كما تعكسها تقارير 

2009 « Generation in 
Waiting » de Tarak 

Youssef 

2002“تقرير التنمية اإلنسانية العربي”

الشباب، إما نعمة أو نقمة

تقرير “ قضايا الشباب العربي”
جامعة الدول 2009-2006سنوي 

العربية

WB –MENA 2007 
“Youth an 

Undervalued Asset”

Youth Exclusion in 
the ESCWA Region
2011



سياسات متكني الشباب العريب 
احلاجة إىل برادجيم جديد 

.I كذلك حالة الغضبوحالة اإلقصاء بني الشباب الزالت على حاهلا

.II اختيارات جديدة حتتاج إىل مقارابت غري تقليديةوجيل بقيم

.IIIلكي نتمكن من توظيف ما تبقى من الفرصة أو العائد الدميوغرايف



.Iغضبحالة اإلقصاء بني الشباب الزالت على حاهلا و كذلك حالة ال
نسبة بطالة هي األعلى في العالم و في ارتفاع❖
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.I غضبكذلك حالة الوحالة اإلقصاء بني الشباب الزالت على حاهلا

و نسبة نشاط اقتصادي❖

األكثر تدنيا

و سوء تشغيل، غير نظامي، مؤقت، يدون عقود أ:هذا عالوة على تردي نوعية عمل الشباب❖
..في حالة تونس بلغت نسبة الشباب املشتغلين..: تغطية اجتماعي

%24بدون عقود   ✓

%40ضمن مؤسسة غير مسجلة ✓

(  OECD 2017%   ) 53بدون تسجيل بالضمان االجتماعي ✓
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.Iغضبحالة اإلقصاء بني الشباب الزالت على حاهلا و كذلك حالة ال
واحد من كل أربعة شباب هم ال يدرسون:كبريةNEET“ البدون”أعداد ونسب ❖

ليسوا يف تدريب يف دولوو ال يعملون 
املغرب، وتطال نصف الشباب يف

(.  ILO،OECD)بعض الدول 
أو االعداديمليون طفل يف سن 17❖

مليون يف6+ االبتدائي هم خارج املدرسة 
UNESCOالعراق وسورية 

من الشباب املشتغل هلم مؤهالت % 42❖
ILOدون وظائفهم 

وجيل يشعر ابغرتاب شديد 
 ,Chaan)عدم اعرتاف وغضب 

MIB, OECD,Arab Barometer,ودراساتمسوحات)
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احنسار الثقة، مقاطعة، سلوكيات خطرة  
(IMF)نصف الشباب ليس لهم ثقة في تعامل حكوماتهم مع تحدي البطالة ❖

سنوات 5توسع حجم الشباب الذي يعتقد أن بالده قد اتخذت االتجاه الخطأ خالل ❖

(Arab Youth Survey 2018)األخيرة 

ال تستمع لهم،السلطشعور واسع االنتشار بكون ❖

و تتجاهلهم

سنوات بعد انتفاضات الشباب الزال 8

الغليان بينهم مرتفع
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ةاحنسار الثقة، مقاطعة، سلوكيات خطر

بني سكان دول % 32يف السودان و% 37ومن سكان سورية % 46رغبة عالية يف اهلجرة تبلغ ❖
املغرب العريب،

انعن رغبته يف اهلجرة 29-15املغاريبمن الشباب % 46و ترتفع بشدة بني الشباب حيث عرب ❖
(Gallup2017)توفرت الفرصة 

، بني الشباب مبستوى االبتدائي% 25وبني اجلامعيني % 40و ترتفع ابرتفاع املستوى التعليمي، ❖
.متوافقة يف ذلك مع مستوى البطالة

10.000يتها اليت ذهب ضح“ احلرقة” تشمل ارتفاع تعاطي املخدرات وارتفاع وو القائمة طويلة ❖
....التطرفوارتفاع منسوب العنف وألف يف البحر املتوسط خالل سنة واحدة، 



ثر حرية، يفضل أشكال و آليات تعبير غير تقليدية و غير نظامية والتي تترك له أك❖
..كالشبكات االجتماعية و ألراب و جرافيتي

:  ير و التغييريستخدم بكثافة و فعالية الشبكات االجتماعية و يؤمن بقدرتها على التأث❖

 ,Oragon))2017-2011خالل % 56.4الى% 35.6ارتفع استخدام  األنترنت من 

Social Media 2017

له مفهوم للظلم و للعدالة غير املفهوم املتداول في الغالب❖

أصبح املحرك الرئيس ي ألكثر منظمات املجتمع املدني فعالية و تأثيرا❖

II ةاختيارات جديدة حيتاج إىل مقارابت غري تقليديوجيل بقيم



لكي نتمكن من توظيف ما تبقى من الفرصة أو العائد الديموغرافي  - III

في املتوسط بفضل التضخم الشبابي وانخفاض الخصوبة فان نسب اإلعالة التي بلغت❖
:  أو بعد ذلك بقليل2050سوف تستمر منخفضة لحد 2010أدنى مستواها مع 

ة من العائد التعجيل إذن بسياسات فعالة لصالح الشباب للتمكن من الفترة املتبقي
الديموغرافي، 

نولوجيات األكثر تفاعال مع أحدث تكوأن شباب اليوم في املنطقة هوا ألكثر تعليما ❖
املعرفة،واالتصال 

يشهدها في ثلثي الشباب يعتقد أن أحسن أيامه سوف: كونه، رغم معاناته، فهو متفائل❖

(AYS 2018)املستقبل 

السياس يويقاطع األحزاب لكنه مهتم بالشأن العام ❖

نتخابات مثال اال )يقاطع االنتخابات احتجاجا لكنه على استعداد للمشاركة في صنع القرار ❖
(البلدية في تونس



:                     يفلكي نتمكن من توظيف ما تبقى من الفرصة أو العائد الدميوغرا
اعتماد االبتكار، االعرتاف، التشارك

فعالة،توفيراملعرفة املوثوقة و املتجددة حول الشباب، بما يضمن سياسات❖

..أدواروقدرات وفعالة تعترف بالشباب، حقوقا اجراءاتالىالحاحة❖

اباالعتماد في ذلك على الشبواعتماد االبتكار بشكل مكثف الىالحاجة ❖

..  التشاركيةاملقاربة ❖

سياسات تمكين الشباب العربي الحاجة إلى براديجم جديد 



أشكركم على حسن االستماع


