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— ةماعلع تعسا سع ررارحرنع ريرقت

اليــوم، وبعــد عشــر ســنوات مــن الصــراع، بــات الشــباب الليبــي يواجــه تحديــات غيــر مســبوقة. فقــد تبــددت ســريعاً 
فــرص كثيريــن منهــم ـفـي الحصــول عـلـى التعليــم والمتابعــة لنيــل شــهادات عليــا، وذلــك بســبب انعــدام االســتقرار 
والضغــوط التــي علــى عاتقهــم مــن أجــل توفيــر مصــدر دخــل ألســرهم. وأصبحــت ســبل كســب الــرزق وفــرص العمــل 
الالئــق شــحيحة مــع دخــول اقتصــاد البــالد فــي حالــة مــن الســقوط الحــر. إضافــة إلــى أن غالبيتهــم يعانــون مــن صدمــة 
نفســية ناجمــة عــن النــزاع العنيــف. وفــي ظــل ســياق الحــرب، التــي تبــدو مســتعصية علــى اإلخمــاد، إضافــة إلــى افتقــار 
عمليــة بنــاء الســالم إلــى الشــرعية مثلمــا يــرى كثيــرون، لــم يعــد الشــباب فــي ليبيــا اليــوم يخططــون كثيــراً لمســتقبلهم 
بــل باتــوا فــي حالــة مــن الترقــب واالنتظــار، مــع التركيــز علــى تأميــن احتياجاتهــم الحاليــة، والتطلــع بقليــٍل مــن التفــاؤل 

إلــى فرصهــم فــي المســتقبل.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أخفقــت، إلــى حــد كبيــر، المؤسســات الليبيــة المســؤولة عــن تلبيــة احتياجــات الشــباب وتهيئــة 
الفــرص لهــم خــالل انتقالهــم إلــى مرحلــة النضــج. ومــع ذلــك، بــرزت جهــات فاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، بمــا فــي ذلــك 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة، وكذلــك طائفــة متنوعــة مــن الهيــاكل والكيانــات األخــرى مــن قبيــل 
النقابــات واالتحــادات المهنيــة، والجمعيــات ذات المصلحــة، ووســائل اإلعــالم المســتقلة وإعــالم المواطــن، وأيضــاً شــبكة 
مــن المجموعــات والحــركات غيــر الرســمية؛ وظهــرت تلــك الجهــات لتوفيــر برامــج موجهــة للشــباب، ومــن تصميمهــم، 
لتعزيــز االندمــاج االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي للشــباب الليبــي. تشــتمل البرامــج علــى مجموعــة مــن األهــداف 
كتســاب المهــارات وبنــاء القــدرات مــن أجــل تنميــة مصــادر كســب الــرزق، وتقديــم  واألنشــطة، مثــل التدريــب عـلـى ا
الحمايــة والدعــم النفســي واالجتماعــي، واتبــاع نهــج قائــم علــى الحقــوق فــي التعليــم، وتنظيــم أنشــطة توعويــة حــول 

المشــاركة السياســية فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع.

تعــد هــذه البرامــج أساســية للحيلولــة دون إقصــاء وإهمــال الشــباب خــالل الصــراع وبعــده. لكــن الجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدـنـي تواجــه عــدداً مــن العراقيــل خــالل تصميــم البرامــج الفاعلــة التــي مــن شــأنها أن تلبــي احتياجــات 
والمتغيــر  المســتقر  غيــر  السياســي  الســياق  ذلــك  العراقيــل  تلــك  ومــن  اندماجهــم؛  تعزيــز  ـفـي  وتســاهم  الشــباب 
باســتمرار، وصعوبــة الوصــول إلــى كافــة الشــباب، والعقبــات الناجمــة عــن تغيــر أولويــات المانحيــن ودورات التمويــل 
قصيــرة األجــل، والتحــدي المتمثــل ـفـي إيجــاد مســاحات آمنــة للشــباب وتمكينهــم مــن توـلـي زمــام األمــور مــن أجــل 

تحقيــق مشــاركة هادفــة وتأثيــر طويــل المــدى.

مــت »مبــادرة اإلصــالح العرـبـي« ورشــًة مغلقــة مــع الجهــات الفاعلــة ـفـي المجتمــع  كتوبــر، نظَّ ـفـي 19 تشــرين األول/أ
الشــباب وتطلعاتهــم  الشــباب وبالتعــاون معهــم، وذلــك لبحــث احتياجــات  أجــل  التــي تعمــل مــن  الليبــي  المدـنـي 
المختلفــة بعــد عشــر ســنوات مــن الصــراع، والســتعراض أنــواع البرامــج التــي يمكــن التفكيــر فيهــا والتــي مــن شــأنها 
تلبيــة أولويــات الشــباب وضمــان اندماجهــم. وقــد حــّددت هــذه الورشــة، التــي أُجريــت فــي إطــار »قاعــدة تشــاتام هــاوس«، 
األولويــات الرئيســية للشــباب الليبــي بعــد عقــد مــن الصــراع -متمثلــًة تحديــداً فــي الرغبــة فــي مواصلــة التعليــم وإيجــاد 
بــات  عمــل ُمجــٍد- والتحديــات التــي تواجــه المشــاركة السياســية والمصالحــة، وكذلــك كيــف يمكــن أن تــؤدي الُمقاَر

الشــاملة التــي تجمــع بيــن الترفيــه والتدريــب وبنــاء المجتمــع إلــى عمليــات إدمــاج طويلــة األجــل للشــباب.
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نتائج البحث: مسارات الشباب 
الليبي بعد عشر سنوات من 

الصراع
كشــف البحــث األخيــر الــذي أُجــري باألصالــة عــن »مبــادرة اإلصــالح العربــي« حــول 
تأثيــر الصــراع علــى مســارات حيــاة الشــباب الليبــي عــن اتجاهــات رئيســية عديــدة 
كان لهــا انعكاســات مهمــة عـلـى الجهــات الفاعلــة ـفـي المجتمــع المدـنـي وبرامجهــا 
الموجهــة للشــباب. أوالً، ُيظهــر البحــث أن الوعــي السياســي فــي صفــوف الشــباب قــد 
كثــر اهتمامــاً بالعمليــات  ازداد بوجــه عــام منــذ عــام 2011، وأن الشــباب أصبحــوا أ
السياســية ومشــاركًة فيهــا. ويمكــن مالحظــة هــذا االتجــاه بشــكٍل كبيــر ـفـي جميــع 
المســتويات، بغــض النظــر عــن المنطقــة والطبقــة االجتماعيــة والعــرق والجنــس 
والخلفيــة المهنيــة والتعليميــة. لكــن البحــث ُيظهــر أيضــاً أن هــذا االتجــاه نحــو زيــادة 
فبالنســبة   .2014 عــام  بحلــول  تغيــر  قــد  فيهــا  والمشــاركة  بالسياســة  االهتمــام 
للشــباب المشــاركين ـفـي البحــث، كان ذلــك العــام هــو العــام الــذي تغيــرت فيــه 
حياتهــم تمامــاً؛ فقــد بــدأت أولويــات الشــباب تتغيــر مــع توقــف النظــام التعليمــي، 
التحــول  مــن متابعــة  أهــم  لألســرة  الدخــل  وتوفيــر  الــرزق  تأميــن ســبل  وأصبــح 

السياســي ـفـي البــالد أو المشــاركة فيــه.

كثــر  ــر فــي األولويــات، يقــول الشــباب الليبيــون إنهــم أصبحــوا أ إلــى جانــب هــذا التغيُّ
أن  مــن  خوفهــم  عــن  معربيــن   ،2014 عــام  منــذ  السياســي  النظــام  ـفـي  تشــككاً 
يجعلهــم أيّ نــوع مــن المشــاركة السياســة متواطئيــن مــع هــذا النظــام الفاســد. وقــد 
ذكــر المشــاركون بالفعــل أن غيــاب العدالــة االجتماعيــة وإجــراءات المســاءلة ـفـي 
ليبيــا تمثــل األســباب الرئيســية فــي فقــدان الثقــة فــي العمليــة السياســية. وبالمثــل، 
أساســياً  عامــالً  بوصفهــا  االســتقرار  انعــدام  مســألة  إـلـى  الليبيــون  الشــباب  أشــار 
يهيمــن علــى عمليــات صنــع القــرارات الشــخصية الخاصــة بهــم. ويؤكــد الشــباب أن 
حالــة انعــدام اليقيــن فــي بالدهــم تمنعهــم مــن وضــع أيّ خطــط مســتقبلية. وإضافــًة 
إلــى ذلــك، أثــر أيضــاً انهيــار الدولــة -التــي كانــت تتمتــع فــي الســابق بأوضــاع ســخية 
للغايــة مــن الرخــاء والرفاهيــة- علــى فــرص الشــباب الليبييــن فــي العمــل واندماجهــم 
االقتصــادي كثيــراً. أدت هــذه الحقائــق إلــى دفــع الشــباب الليبييــن إلــى التركيــز علــى 
تأميــن ســبل عيشــهم وتعليمهــم،  الصــراع، وتحديــداً  الملّحــة خــالل  احتياجاتهــم 

ــاً. ــًة المشــاركة السياســية أمــراً ثانوي جاعل

ومــع أن هــذا البحــث يركــز علــى تطّورهــم ورفاهيتهــم االقتصاديــة الشــخصية، ُيظهــر 
البحــث أيضــاً أن الشــباب الليبــي يســعى بعــد 10 ســنوات مــن الصــراع إلــى إجــراء 
تغييــرات هامــة ـفـي الديناميــات االجتماعيــة، ويســعى كثيــرون منهــم إـلـى إحــداث 
تحــول جــذري ـفـي البنــى االجتماعيــة التقليديــة والجامــدة التــي تميــل إـلـى تقييــد 

الشــباب والنســاء.

ـفـي  المشــاركين  الشــباب  معظــم  اتفــق  البرامــج،  وضــع  أولويــات  يخــص  وفيمــا 
إـلـى  ســعياً  المجتمعــي  للحــوار  ونــدوات  مســاحات  توفيــر  أهميــة  عـلـى  البحــث 
المضــي قدمــاً كمجتمــع متكامــل. وفــي المقابــل، يمكــن تعزيــز هــذه الحــوارات عبــر 

المدـنـي. المجتمــع  مــن  المدعومــة  والتأهيــل  المســاعدة  برامــج 

وجهات نظر الممارسين: 
منظمات المجتمع المدني 

الليبي وبرامج الشباب
مــن  ُمنّظمــة  توالــت كل  ـفـي شــكل جولــة ســريعة حيــث  الورشــة  مــت  نُظِّ
المنظمــات المشــارِكة علــى اإلجابــة عــن ســؤال محــدد بشــأن التحديــات التــي 
تواجــه برامــج الشــباب ـفـي ليبيــا والفــرص المتاحــة لهــم. وقــد ُطلِــب عــرض 
التــي  المتنوعــة  التحديــات  معــاً  يحــددوا  لكــي  الممارســين  نظــر  وجهــات 
تواجههــا الجهــات الفاعلــة ـفـي المجتمــع المدـنـي فيمــا يخــص وضــع برامــج 
للشــباب وتنفيذهــا، ولتحديــد الممارســات الجيــدة التــي تــم نشــرها لتعزيــز 

تمكيــن الشــباب مــن توـلـي زمــام األمــور وتأثيرهــم عـلـى المــدى الطويــل.

ما هي الممارسات الجيدة التي 
يمكن تحديدها إلشراك الشباب 

في ريادة األعمال االجتماعية 
والتنمية المجتمعية؟

مــن أجــل إشــراك الشــباب بنجــاح ـفـي ريــادة األعمــال االجتماعيــة والتنميــة 
وُمســتدامة.  المعرفــة  عـلـى  قائمــة  البرامــج  تكــون  أن  بــّد  ال  المجتمعيــة، 
ومــن الضــروري تمكيــن الشــباب حتــى يتمكنــوا مــن االضطــالع بــدور أفضــل 
كات  الشــرا عبــر  التكامــل  هــذا  تحقيــق  ويمكــن  السياســية.  التحــوالت  ـفـي 
الجهــات  يشــمل  للشــركاء  بيئــي  نظــام  إقامــة  خــالل  ومــن  االســتراتيجية 
الفاعلــة المحليــة مــن القطاعيــن الخــاص والعــام عـلـى حــد ســواء، إلتاحــة 
ر  فــرص مهنيــة مثــل توفيــر فــرص الوظائــف والتدريــب. وفــي الوقــت الــذي ُتوفَّ
فيــه هــذه الفــرص، يجــب اســتخدام التكنولوجيــا باعتبارهــا أداة للوصــول إلــى 

األجيــال الشــابة والســماح لهــم بتبنــي أي بيئــة مهنيــة يريدونهــا.

إلى أي مدى يمكن أن يؤدي 
تطوير البنية التحتية، والعمل 

بشكل غير مباشر مع الشباب، 
إلى مشاركتهم في الحياة 
السياسية واالجتماعية؟

الحــوار،  مســاحة  تكويــن  تنميتهــا  يجــب  التــي  األشــياء  أولويــة  عـلـى  يقــع 
كــز الشــباب  بحيــث يمكــن للشــباب أن يتبادلــوا اآلراء فيمــا بينهــم. وُتعــد مرا
متعــددة الوظائــف أمثلــة جيــدة علــى ذلــك؛ إذ يعمــل الشــباب مــع أقرانهــم 
فــي هــذه األماكــن ويتلقــون تدريبــاً، واألهــم مــن ذلــك أنــه تتوفــر لهــم مســاحة 
آمنــة للتعبيــر عــن أفكارهــم. ونظــراً لمــا كان عليــه النظــام التعليمــي منــذ 
كــز األماكــن الوحيــدة تقريبــاً التــي يســتطيع فيهــا  عــام 2014، ُتعــد هــذه المرا

الشــباب التعبيــر عــن أنفســهم.
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يحــول االفتقــار إلــى البنيــة التحتيــة فــي البــالد دون التنميــة االجتماعيــة والسياســية 
المــدى  عـلـى  البــالد  ـفـي  القائــم  الصــراع  تســوية  أن  إـلـى  نظــراً  ولكــن  للشــباب. 
القصيــر يبــدو أمــراً مســتبعداً، فقــد توقــف اســتعداد األطــراف المعنيــة للمشــاركة 
ـفـي األنشــطة السياســية. باختصــار، تــدور البــالد ـفـي حلقــة مفرغــة حيــث ينتظــر 
الجميــع أن يتخــذ طــرف آخــر الخطــوة األوـلـى. وال بــد مــن كســر هــذه العجلــة إذا 
أردنــا تنفيــذ أي برنامــج ـفـي البــالد بنجــاح، بمــا ـفـي ذلــك برامــج الشــباب. غيــر أن 
بــل  البرامــج شــاملة ومتكاملــة فحســب،  تحقيــق ذلــك ال يســتدعي أن تكــون 
يجــب تنفيذهــا فــي توقيــت مناســب وعلــى نحــو مســتدام. لكــن الوضــع السياســي 
الحاـلـي والمؤسســات الرســمية ـفـي البــالد ال تتيــح تحقيــق ذلــك، ممــا يشــير إـلـى 

ضــرورة إجــراء التغييــر عـلـى نحــو تصاعــدي، مــن القاعــدة إـلـى القمــة.

كيف يمكننا إشراك الشباب في 
البرامج التي تتطلع إلى التطور 
والنمو في سياق ما بعد انتهاء 

الصراع في المستقبل، مع النظر في 
التحديات المباشرة التي يواجهونها 

في الوقت الحاضر؟
ُيعــّد التعليــم الســبيل الرئيســي لتحقيــق التنميــة المســتدامة؛ ولكــن بالنظــر إلــى 
حالــة البنيــة التحتيــة الليبيــة بعــد عــام 2014، تحــاول بعــض المنظمــات نشــر 
الوعي وتثقيف الشــباب الليبي بأســاليب غير تقليدية. وتســعى هذه المنظمات 
بشــكل رئيســي إلــى اســترعاء انتبــاه الشــباب إلــى بعــض القيــم المجتمعيــة، مثــل 
بتبّنــي  إذ يتعلــق األمــر  إـلـى ذلــك.  االندمــاج والســالم والمجتمــع والترفيــه ومــا 
ـفـي  المشــاركة  أســاليب وســيناريوهات وجوانــب جديــدة حديثــة، بحيــث تكــون 
مثيــر  أمــرٌ  السياســية  المشــاركة  أن  إـلـى  كثــر متعــة. ونظــراً  أ السياســية  الحيــاة 
للجــدل اليــوم فــي ليبيــا، فــإن الشــباب بحاجــة أوالً إلــى الشــعور بالراحــة واالســتمتاع 
واالجتماعيــة  السياســية  احتياجاتهــم  لتحديــد  البعــض  بعضهــم  مــع  بوقتهــم 

بصــورة جماعيــة فــي بيئــة آمنــة.

ما هي بعض التحديات المتصلة 
ببناء القدرات وتنمية المهارات لدى 
الشباب؟ ما هي بعض الممارسات 
الجيدة التي حددتموها لبناء قدرات 

الشباب؟
تتمحــور معظــم برامــج الشــباب فــي ليبيــا حاليــاً حــول بنــاء القــدرات والتدريــب على 
كفــاء بســبب  كتســاب المهــارات. وُيعــزى ذلــك إلــى صعوبــة العثــور علــى ليبييــن أ ا
كتســاب  ا عـلـى  التدريــب  فــإن  ثــم،  ومــن  التعليميــة.  المؤسســات  إـلـى  االفتقــار 
المهــارات وبنــاء القــدرات مــن بيــن أفضــل وأهــم برامــج الشــباب، وخاصــة بالنســبة 
للخريجيــن الُجــدد وطــالب الســنة النهائيــة ـفـي المــدارس الثانويــة. بيــد أن توفيــر 
هــذه الــدورات التدريبيــة ينطــوي أيضــاً عـلـى تحديــات، ويرجــع هــذا ببســاطة إـلـى 
عــدم وجــود ثقافــة التطــوع فــي ليبيــا؛ فمــع الصــراع الدائــر، وفــي ظــل مواجهــة النــاس 

قيــوداً اقتصاديــة صعبــة، ال ُيعــد العمــل التطوعــي مــن األولويــات.

ثمــة مســألة أخــرى تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل علــى 
العــدد  اســتدامة  وهــي ضمــان  اليــوم،  ليبيــا  ـفـي  الشــباب  برامــج  وضــع 
مــن وضــع  بــدالً  فعــادة،  المتوفريــن.  المدربيــن  الموظفيــن  مــن  القليــل 
خطــة تدريــب مســتدامة مــن خــالل العمــل التطوعــي، ُيفضــل الليبيــون 
المنظمــات  ـفـي  للعمــل  االنضمــام   )1( خياريــن:  مــن  واحــداً  المتدربــون 
الدوليــة التــي يكــون فيهــا المقابــل المالــي أعلــى ممــا هــو عليه في القطاعين 
العــام والخــاص الليبييــن؛ أو )2( االنضمــام للعمــل فــي القطــاع العــام الــذي 
تقــل فيــه الحاجــة إلــى المهــارات وإن كان المقابــل المالــي منخفضــاً أيضــاً. 
السياســية  الثقافــات  تغييــر  إـلـى  ثمــة ضــرورة  أن  مجــدداً  يبرهــن  وهــذا 
إذا كانــت هنــاك رغبــة حقيقيــة ـفـي إحــداث تغييــر ـفـي ليبيــا. والمشــكلة 
التــي تواجههــا مخططــات البرامــج الدوليــة الحاليــة فــي ليبيــا اليــوم، ســواء 
كانــت موجهــة للشــباب أم ال، هــي أنهــا تحــاول معالجــة هــذه المســائل 
مؤقتــاً فــي صــورة مشــاريع؛ إذ يوجــد حاليــاً الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تحــاول تنفيــذ برامــج لبنــاء القــدرات 
كتســاب المهــارات مــن خــالل برامــج المنــح والمشــاريع  والتدريــب علــى ا
المختلفــة. ولكــن نظــراً لمواجهــة هــذه البرامــج -فــي معظــم األحيــان- قيــوداً 
تتعلـّـق بالميزانيــة أو الوقــت، فــإن آثارهــا علــى الشــباب ال تســتمر، ال ســيما 

بالنســبة لألجيــال المســتقبلية.

كيف تقيمون احتياجات 
الشباب فيما يتعلق بالتمكين 

االجتماعي والسياسي 
واالقتصادي؟ وكيف تقررون 

ما يجب التركيز عليه و/أو ما 
ينبغي أن تكون له األولوية؟

لكــي نتمكــن مــن تقييــم احتياجــات الشــباب بنجــاح، ال بــد مــن الدخــول فــي 
حــوار معهــم، ويجــب أن نمنحهــم الثقــة فــي تحديــد احتياجاتهــم الشــخصية. 
ويتحقــق ذلــك فــي الغالــب مــن خــالل إجــراء اســتطالعات الــرأي بالتنســيق 
مــع الشــركاء الدولييــن. فقــد بــات معروفــاً اآلن أن احتياجــات الشــباب 
ومطالبهــم تختلــف فــي أنحــاء البلــد. ومــن ثــم، فمــن الضــروري أن تشــمل 
نتمكــن  لكــي  الخلفيــات،  جميــع  مــن  شــباباً  هــذه  الــرأي  اســتطالعات 
مــن وضــع برامــج شــاملة للشــباب. غيــر أنــه بصــرف النظــر عــن نتائــج 
لهــذه  وفقــاً  تنفيذهــا  يتــم  التــي  الشــباب  وبرامــج  الــرأي  اســتطالعات 
النتائــج، فــإن الســياق السياســي واألمنــي المتغيــر فــي ليبيــا يتطلــب مــن 
ــوا بالســرعة والقــدرة علــى التكيــف  القائميــن علــى هــذه البرامــج أن يتحلّ

والمرونــة.
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مناقشة
ناجحــة  برامــج  تقديــم  مــن  المدـنـي  المجتمــع  منظمــات  تتمكــن  لكــي 
للشــباب فــي الــدول التــي تشــهد صراعــات، ال بــد لهــا مــن أن تــدرك الفــرق 
بيــن الشــباب الذيــن تريــد اســتهدافهم وبيــن الشــباب الذيــن تســتهدفهم 
بالفعــل. فكمــا رأينــا ـفـي ليبيــا، فــإن الشــباب الذيــن يتــم حشــدهم حاليــاً 
الذيــن  أنفســهم  الشــباب  كبيــر  حــد  إـلـى  هــم  سياســي  وعــي  ولديهــم 
هــذه  تظــل  إذ  2011؛  عــام  سياســي  وعــي  لديهــم  وكان  حشــدهم  تــم 
الشــبكات مــن النشــطاء الشــباب عـلـى حالهــا ـفـي معظــم األوقــات. ومــع 
للشــباب،  السياســي  اإلدمــاج  الســتدامة  إيجابيــاً  عامــالً  يشــكل  ذلــك  أن 
فإنــه يخلــق أيضــاً حالــة مــن الركــود، ونــزوع الجهــات الفاعلــة الخارجيــة إلــى 
العمــل والتحــاور دائمــاً مــع نفــس األفــراد والجماعــات. بيــد أنــه كلمــا كانــت 
كثــر شــموالً وأوســع نطاقــاً، كانــت برامــج الشــباب  مجموعــة المســتفيدين أ
ــون الشــباب الليبــي  كثــر نجاحــاً واســتيعاباً. وفــي حيــن أن مــن الصحيــح كَ أ
الــذي كافــح فــي أوائــل العقــد الثانــي مــن األلفيــة الثانيــة ال يــزال يكافــح اآلن 
فيمــا يتعلــق بقضايــا مثــل كســب الــرزق والمشــاركة السياســية، علينــا أيضــاً 
أال ننســى أن عقــداً قــد مضــى اآلن. وقــد بــات الشــباب الذيــن بلغــوا ســن 
الرشــد خــالل فتــرة الصــراع يشــكلون الجيــل الجديــد مــن الشــباب الليبــي، 
كثــر تعقيــداً فــي العــادة- عمــا كان لــدى  ولديهــم قضايــا وأولويــات مختلفــة -أ

الشــباب الليبــي ـفـي عــام 2011.

بجانــب  العرـبـي«،  اإلصــالح  »مبــادرة  لصالــح  أُجــري  الــذي  البحــث  يشــير 
شــهادات منظمــات المجتمــع المدنــي الليبيــة التــي حضــرت الورشــة هــذه، 
كمــال التعليــم الــذي  إـلـى أولويتيــن رئيســيتين للشــباب ـفـي البــالد اليــوم: إ
توقــف بســبب الصــراع والحصــول علــى شــهادات عليــا؛ وأن تكــون لديهــم 
كثــر تتناســب مــع طموحاتهــم وتتجــاوز مجــرد  وظائــف أفضــل وُمرضيــة أ
ضمــان توفيــر دخــل مــادي. واســتناداً إـلـى الخبــرات المكتســبة عـلـى أرض 
الواقــع فيمــا يتعلــق ببرامــج الشــباب، فــإن اســتخدام التقنيــات الحديثــة 
يوفــر بعــض أفضــل الســبل لالســتجابة لهــذه األولويــات، فضــالً عــن تعزيــز 
عمليــات االندمــاج السياســي واالجتماعــي عـلـى المــدى الطويــل. فيجــب 
النفــس  عــن  للترويــح  مؤثــراً  عامــالً  باعتبارهــا  التكنولوجيــا  اســتخدام 
الجتــذاب الشــباب وإدماجهــم فــي المجــاالت السياســية واالجتماعيــة، حيــث 
ُيمكــن أن تجتمــع كل األطــراف علــى نحــو شــامل علــى طاولــة المفاوضــات، 
ال مــن أجــل النهــوض بالتطلعــات السياســية فحســب، بــل أيضــاً مــن أجــل 

إنمــاء شــعور االنتمــاء المجتمعــي والتــآزر.
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عةتع رملا  ةتعا رملرسةتع رديررت —  رعفاا

 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة اإلصالح العربي

كة  مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة باألبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتمّيزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


