
1

قضية تستدعي االستثمار
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 لم الشباب؟
لم االآن؟

الصعيد  على  تقدم  تحقيق  أجل  من  الضروري  ومن 

المستدامة  التنمية  أهداف  وبلوغ  العالمي 

يمثل  لالزدهار.  الجيل  هذا  جاهزية  من  التأكد 
 1.8 تعداده  بلغ  الذي  الحالي،  الشباب  جيل 

سكان  تعداد  ربع   ،2017 عام  نسمة  مليار 

العقود  في  المهيمنة  القوة  وسيكون  العالم، 

البلدان  في  أكبر  بصورة  الشباب  ويبرز  المقبلة. 

يشكل  حيث   - نمواً  االأقل  واالأربعين  الثمانية 

نصف  من  أكثر  عاماً   24 سن  تحت  الشباب 

هذا  بمثل  وتعداد  بها.1  السكان  تعداد  إجمالي 

في  تحول  حداث  الإ هائلة  فرصة  يشكل  الحجم 

نحو  على  واالجتماعية،  االقتصادية  النواتج 

ويرفع  المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  يتماشى 

المساواة،  انعدام  من  ويحد  العالمية،  نتاجية  االإ

االزدهار  تضمن  استثمارات  تنفيذ  شريطة 

في  االستثمارات  دور  يقتصر  وال  الشباب.  لهؤالء 

أهداف  من  الرابع  الهدف  تحقيق  على  الشباب 

للجميع(  الجيد  )التعليم  المستدامة  التنمية 

ولكنها  الالئق(،  )العمل  منها  الثامن  والهدف 

التقدم  قاطرة  قيادة  من  أيضاً  الشباب  تمكن 

التنمية  أهداف  مجموعة  بلوغ  في  العالمي 

الشباب  يوظف  حيث  بأكملها،  المستدامة 

في  المشكالت  حل  على  وقوتهم  إبداعاتهم 

العالم.  يواجهها  التي  التحديات  أكبر  مواجهة 

إمكانات  في  الحالية  فاالستثمارات  ذلك،  ومع 

مما  كثيراً  أقل  واالجتماعية  االقتصادية  الشباب 

ومن   .2030 لعام  رؤيته  العالم  لبلوغ  مطلوب  هو 

عاجل  نداء  لتوجيه  معاً  العالم  زعماء  يجتمع  ثم، 

للمساعدة  الشباب،  في  االستثمار  أجل  من 

ومواطنة  حياة  إلى  لالنتقال  تحضيرهم  في 

منتجتين.

بال  قدراته  عالماً  الشباب  من  الجيل  هذا  يواجه 

المتوسعة،  االتصال  إمكانيات  عالم  فهو  حدود: 

والتقدم  التنقل،  على  المحسنة  والقدرة 

ذلك،  مع  ولكنه  المسبوق.  غير  التكنولوجي 
العالمي  فاالقتصاد  فيه.  بحار  االإ يصعب  عالم 

مهارات  اكتساب  الشباب  على  يفرض  المتغير 

العمالة،  من  المتغيرة  االحتياجات  مع  تتسق 

االأنظمة  من  العديد  فيه  تصارع  وقت  في 

تعلم  بنواتج  الشباب  تزويد  أجل  من  التعليمية 

تغير  في  الالزمة  المهارات  أنواع  إن  كما  بدائية. 

والتغير  الرقمي  التحول  يجعل  حيث  االأخرى؛  هي 

عرضة  الوظائف  من  العديد  التكنولوجي 

الوقت  في  تخلق  حين  في  االأتمتة،  لمخاطر 

مواءمة  على  القادرين  لهؤالء  جديدة  فرصاً  ذاته 

نسبة  أن  من  الرغم  وعلى  ومهاراتهم.  معارفهم 

من  أكبر  ونسبة  االقتصادي،  النمو  من  كبيرة 

االأعمال  رواد  وراءها  يقف  الجديدة،  العمل  فرص 

النظم  أن  إال  الصغيرة،  االأعمال  ومؤسسات 

لالأعمال  يكولوجية  االإ والمنظومة  التعليمية 

ودعم  إعداد  من  تقدمه  فيما  فجوة  من  تعانيان 

هذه  كل  وتزداد  الشباب.  من  االأعمال  لرواد 

تلك  جراء  سوءاً  الشباب  يواجهها  التي  التحديات 

التعليم،  في  الشباب  يصادفها  التي  المعوقات 

خصائص  على  والقائمة  والتوظيف،  والتعلم، 

حالة  الجنسي،  التوجه  العرق،  الجنس،  كنوع 

ثنية.  عاقة، خلفية االأصل الوطني، أو االإ االإ

بين  كبير  انفصام  ثمة  القوى،  لهذه  ونتيجة 

مسح  وفي  المعاش.  والواقع  الشباب  تطلعات 
أعرب  الشباب،  رفاهة  لمؤشر   2017 عام  أجري 

عبارة  مع  اتفاقهم  عن  الشباب  أرباع  ثالثة 

الوظيفة  على  الحصول  إمكاني  في  "سيكون 

أنهم  منهم   %65 ورأى  فيها،"  أرغب  التي 

التي  االأموال  على  الحصول  من  "سيتمكنون 

الرغم  وعلى   2 عليها."  الحصول  في  يرغبون 

في  الشباب  أرباع  ثالثة  يعمل  التفاؤل،  هذا  من 

الرسمي،  غير  االقتصاد  في  العالم  أنحاء  جميع 

البطالة.3  براثن  في  للسقوط  عرضة  ونصفهم 

والتطلعات  الواقع  بين  الهوة  هذه  آثار  تقتصر  وال 

العقبات  فهذه  وحسب؛  كأفراد  الشباب  على 

العالم  مستوى  على  الشباب  يواجهها  التي 

التماسك  تعرض  إمكاناتهم  تحقيق  سبيل  في 

هذا  إمكانات  بإضاعة  وتهدد  للخطر  االجتماعي 

سيعجز  وطاقاته،  الشباب  إبداع  فبغير  الجيل. 

 2030 لعام  الطموحة  رؤيته  تحقيق  عن  العالم 

التي أرسيت في أهداف التنمية المستدامة.

شعبة  واالجتماعية،  االقتصادية  الشؤون  إدارة  المتحدة،  1   االأمم 

 ،2017 عام  تنقيح  العالمية:  السكانية  التوقعات   .)2017( السكان 
لكتروني بيانات مخصصة حصلت عن طريق الموقع االإ

بوسطن  مجموعة  تحليل  الشباب.  رفاهة  مؤشر  بيانات   2017   2

.https://www.youthindex.org/full-report .االستشارية

العمل  منظمة   ،2017 للشباب  العالمية  االستخدام  3    اتجاهات 

الدولية 

إلى  لالنتقال  مستعداً  التاريخ  مر  على  االأكبر  الشباب  جيل  كان  إذا 

العالمي  التقدم  إمكانات  تكون  فلن  الفاعلة،  المواطنة  وإلى  العمل 

مقيدة بحدود. 

"يضع العالم آماله بين 
يدي الشباب. فالسالم، 

والديناميكية االقتصادية، 
والعدالة االجتماعية، 

والتسامح - كل ذلك وغيره، 
يعتمد، اليوم وغدًا، على 

االستفادة من قوة الشباب." 

 االأمين العام

 لالأمم المتحدة، 

أنطونيو غوتيريس

"لدينا الطاقة، والتعليم، 
والمهارات التي تؤهلنا لحل 

جميع المشكالت. واليوم هو 
أوان مواجهة المستقبل. هذا 

مستقبلنا، وهذا وقتنا."

ديما، 21 عاماً في لبنان
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يواجهها  التي  الهائلة  التحديات  من  الرغم  على 

لمساندتهم  المصممة  النظم  أن  إال  الشباب، 

التفتت،  من  وتعاني  الزمن،  عليها  عفا  قد 

المستوى  فعلى  المستوى.  دون  فيها  بداع  واالإ

على  الشباب  عن  المسؤولية  تتوزع  المحلي، 

أحد  أخبر  وكما  التمويل.  إلى  وتفتقر  عدة،  وزارات 

طليق،  جيل  مبادرة  الوطنية  الحكومات  رؤساء 

بين  متناثرة  الشباب  يواجهها  التي  "التحديات 

الجميع  مشكلة  فالمشكلة  الوزارات.   جميع 

الرغم  وعلى  أحد."  يتحملها  ال  المسؤولية   لكن 

تحديثه،  إلى  للحاجة  التعليم  وزراء  إدراك  من 

وال  البداية  تكون  كيف  يعرفون  ال  إنهم  إال 

يستبعد  ذلك،  عن  وفضالً  إشراكه.  يتعين  من 

من  االأحوال،  من  الكثير  في  الخاص،  القطاع 

من  الرغم  على  للعمل،  الشباب  إعداد  خطط 

في  العمل  فرص  من   %90 القطاع  هذا  توفير 

يعامل  االأحوال،  أحسن  وفي  النامية.4  االأسواق 

تمنح  التي  الجهة  معاملة  الخاص  القطاع 

كشريك  ال  بالشباب،  المتعلقة  للبرامج  االأموال 

تلبي  التي  والخدمات  المنتجات  يوفر  إستراتيجي 

ويخلق  الملباة،  غير  االجتماعية  االحتياجات 

عملياته  أنشطة  خالل  من  للشباب  الفرص 

حول  للحكومات  المشورة  يقدم  أو  الرئيسية، 

يحتاج  التي  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات 

النهاية،  وفي  وحياته.  عمله  في  الشباب  إليها 

المعنية  البرامج  تحققها  التي  النتائج  تتفاوت 

دون  البرامج  هذه  وتظل  كبيراً،  تفاوتاً  بالشباب 

في  المثلى  البرامج  تحقق  أن  ويمكن  المستوى. 

استثمارياً  عائداً  والتشغيل  والتدريب،  التعليم، 

الخاص،  والقطاع  والمجتمع،  للحكومات،  كبيراً 

والدروس  االآثار  تبقى  االأحوال  من  الكثير  في  إنه،  إال 

في  محصورة  الناجحة  البرامج  من  المستفادة 

كبير  تأثير  عن  تسفر  وال  واحد،  جغرافي  نطاق 

واسع النطاق. 

فيتعين  يتحقق،  أن  الجيل  هذا  لوعد  كان  وإن 

اتخاذ  يتعين  كما  التحديات.  على  التغلب  االآن 

من  الماليين  وجود  ضوء  في  عاجلة؛  إجراءات 

تعليم  على  يوم  كل  في  يحصلون  الذي  الشباب 

يتمكنون  ال  أو  البطالة،  من  يعانون  أو  كاف،  غير 

منظمة  بلدان  ففي  المجتمع.  في  سهام  االإ من 

وحدها،  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

االقتصادية  الحياة  من  الشباب  استبعاد  يتسبب 

واالجتماعية في ضياع تريليون دوالر سنوياً. 

على  والمؤسسات  القادة  استثمر  ما  وإذا 

مساندة  في  والمحلي  العالمي  المستويين 

الشباب،  طاقة  فستحول  وطموحاتهم،  الشباب 

الضبابي  المشهد  هذا  ومواهبهم  وإبداعاتهم، 

نسانية. إلى عالم من الفرص؛ لهم ولالإ

 نظامنا الحالي 

يعرض جيالً للفشل

 تكلفة التقاعس عن العمل 

باهظة الثمن

اليوم،  شباب  تعداد  هو  نسمة،  مليار   1.8 بين  من 
غير   14-10 العمرية  الفئة  في  مليون   150 هناك 
في  مليون  و 260  عدادي،  االإ بالتعليم  ملتحقين 
يحصلون  وال  يعملون،  ال   24-15 العمرية  الفئة 
شاب  مليون   440 بين  ومن  تدريب،  أو  تعليم  على 
في  فقط  منهم   %25 سوى  يعمل  ال  عامل 
هذا  وطأة  وتشتد  الرسمي.   بالقطاع  وظائف 
الجغرافية.  المناطق  بعض  في  العالمي  الواقع 
سوى  يحقق  ال  الدخل،  منخفضة  البلدان  ففي 
المهارات  من  االأدنى  الحد  الشباب  من  فقط   %8
في   %70 إلى  تصل  بنسبة  بالمقارنة  الثانوية 
منخفضة  البلدان  وفي  الدخل.  مرتفعة  البلدان 
من  االأطفال  تسرب  احتماالت  تزداد  الدخل، 
ثالث  بالصراعات  المتأثرة  المناطق  في  التعليم 
االآمنة  المناطق  أطفال  مع  بالمقارنة  أمثالها 

منخفضة الدخل.

2,000

التعداد 
العالمي 

للشباب في 
الفئة العمرية 

24-10

الشباب من 
الفئة العمرية 
10-14 في 

التعليم 
عدادي االإ

شباب الفئة 
العمرية 14-10 

غير الملتحقين 
بالدراسة

شباب الفئة 
العمرية 24-15 

خارج دائرة 
التعليم والعمل 

والتدريب 

شباب الفئة 
العمرية 24-15 

الملتحقون 
بالدراسة أو 

الحاصلون على 
تدريب

شباب الفئة 
العمرية 24-15 

في الوظائف 
غير الرسمية

شباب الفئة 
العمرية 24-15 

في الوظائف 
الرسمية

 950 مليون شاب بلغوا 
 ذلك من خالل التحول 
في التعليم الثانوي

مليون

 75% من الشباب العامل 
يعملون في االقتصاد غير الرسمي
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 نظرة على 
شباب اليوم

عن  الدولية  التمويل  مؤسسة  دراسة   .)2013( الدولي  4   البنك 

الوظائف  خلق  في  الخاص  القطاع  إسهامات  تقييم  الوظائف: 
والحد من الفقر، )ص. 6(

إلى  يستند  الثانوي"  بالتعليم  الملتحقين  غير   14-10 العمرية  الفئة  من  "الشباب  عدد  ملحوظة: 

دائرة  خارج   24-15 العمرية  الفئة  "شباب  عدد  يستند  عدادية؛  االإ المرحلة  إتمام  معدل  إجمالي 

خارج  لالأشخاص  العالمي  المعدل  عن  الدولية  العمل  منظمة  بيانات  إلى  والتدريب"  والعمل  التعليم 

دائرة التعليم والعمل والتدريب البالغ 22% في الفئة العمرية 15-24 عاماً

بوسطن  مجموعة  تحليل  الدولية،  العمل  منظمة  اليونيسكو،  الدولي؛  البنك  اليونيسف؛  المصدر: 

3االستشارية
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 لماذا مبادرة 
جيل طليق؟

"لدينا كل ما يلزم من طاقة 
وقدرة على حل مشكالتنا. 

وعلى استخدام التكنولوجيا 
بداع، وإيجاد فضاءات  في االإ
أكبر للعمل، وسد الفجوات 

التعليمية." 

 بتول الوهداني 

إحدى القيادات الشابة من االأردن

"يكد والدي ويكدح من أجل 
توفير مصاريف دراستي. لذا 

يجب علي أن أتعلم بجد، لكي 
أبلغ مستوى جيدًا وأتمكن من 
النجاح مستقبالً. أود أن يتمتع 

بثمرة تعبه يوماً ما."

 رضواتو 

15، في غانا

من  شركاء  بين  طليق  جيل  مبادرة  جمعت  وقد 

والمنظمات  والحكومات،  الخاص،  القطاع 

والشباب  المدني،  والمجتمع  االأطراف،  متعددة 

 60 من  أكثر  وانضم  العالم.  أنحاء  جميع  من 

مبادرة  إلى  القطاعات  مختلف  من  بارزاً  قائداً 

ومديرين  دول  رؤساء  بينهم  من  طليق،  جيل 

العالمي  دارة  االإ مجلس  ويرأس  تنفيذيين. 

لليونيسف،  التنفيذية  المديرة  فور،  هنرييتا 

السابق  التنفيذي  المدير  بولمان،  وبول 

شركات  مثل  أعضاء  ويضم  يونيليفر،  لشركة 

والبنك  وبيرسون،  ومايكروسوفت،  ماستركارد، 

وحكومة  للعطاء،  دبي  ومؤسسة  الدولي، 

بين  ومن  شعبية.  شبابية  وقيادات  هولندا، 

أنطونيو  كذلك  العالميين  والمناصرين  القادة 

الفخامة  وصاحب  العام؛  االأمين  غوتيريس، 

رواندا؛  جمهورية  رئيس  كاغامي،  بول  السيد/ 

المتحدة  االأمم  مبعوث  براون،  غوردون  والسيد/ 

فيرا  والسيدة/  التعليم،  لشؤون  الخاص 

االأمم  للجنة  التنفيذية،  السكرتيرة  سونغوي 

االتساع  وهذا  الأفريقيا.5  االقتصادية  المتحدة 

المعرفة،  في  والعمق  الشراكة،  نطاق  في 

االأصول  هي  القادم  الجيل  تجاه  وااللتزام 

الجوهرية التي تقود نجاح مبادرة جيل طليق.

االأكثر  القضايا  طليق  جيل  مبادرة  تستهدف 

تأمين  في  الشباب  يواجهها  التي  إلحاحاً، 

وعيش  العمل  إلى  واالنتقال  والتدريب  التعليم 

ستنشئ  الهدف،  هذا  ولبلوغ  منتجة.  حياة 

القطاعين  بين  شراكة  طليق  جيل  مبادرة 

فضالً  العالمي  المستوى  على  والخاص  العام 

مع  المبادرة  وستعمل  الُقطري.  المستوى  عن 

معنية  شاملة  أجندة  وضع  على  شركائها 

تحقيق  في  أيضاً  وستستثمر  بالشباب، 

المنفذة  للجهات  تتيح  سريعة  مكاسب 

مبادرة  وستساند  والتكيف.  والتعلم،  االختبار، 

العالمية  الهامة  نجازات  االإ أيضاً  طليق  جيل 

التعليم  نواتج  تحسين  منها  يرجى  التي 

الجغرافية.  المناطق  مختلف  في  والتشغيل 

طليق  جيل  لمبادرة  النهائي  الهدف  ويتمثل 

منظومة  إيجاد  في  ستراتيجية  االإ هذه  من 

الشباب،  يحرزه  الذي  التقدم  تكتنف  إيكولوجية 

أسرع  بوتيرة  واالبتكار  بداع  االإ لهم  ليتسنى 

القدرة  توافر  وضمان  قبل،  ذي  من  أفضل  وبصورة 

والفرصة لجميع الشباب لتحقيق إمكاناتهم.

غير  تحالفاً  طليق  جيل  مبادرة  تمثل 

أجل  من  اجتمعوا  قادة  بين  مسبوق 

التي  الملحة  للتحديات  التصدي 

من  وتمكينهم  الشباب،  يواجهها 

تحقيق إمكاناتهم. 

مبادرة جيل طليق:  

 تربط التعليم 

 والتدريب بالتشغيل 

وريادة االأعمال. 

تنشئ شراكات بين القطاعين العام والخاص 

في البلدان لجلب الفرص وتجميع االستثمارات 

من أجل تحقيق تحول في النواتج الوطنية 

لصالح الشباب وبمشاركتهم. 

تنشر االبتكارات التي تتناول التحديات الشائعة 

التي يواجهها الشباب على نطاق واسع.

على  طليق   جيل  شراكة  وتعمل 

والتغلب  الراهن  الوضع  تغيير 

تقدم  دون  تحول  التي  العوائق  على 

الشباب. 

مبادرة  بمساندي  كاملة  قائمة  على  االطالع  5   يمكن 

جيل طليق في آخر هذا الكتيب.

4
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 رؤية 

مبادرة جيل 

طليق

االأولويات 

ستراتيجية االإ

 النهج 

االأساسي

يتوافر لجميع الشباب القدرة والفرصة لتحقيق إمكاناتهم

التعليم والتدريب

تجربة  في  تحول  إحداث 
أجل  من  المدرسي  التعليم 
يحتاجها  التي  المهارات  بناء 
منتجة  حياة  أجل  من  الشباب 

ومستقبل العمل 

الملتحقين  غير  الشباب  تزويد 
بفرص  الرسمي  بالتعليم 
المهارات،  وتنمية  التدريب، 

ضافي والتعليم االإ

المساواة والمشاركة

على  الحصول  في  الفرص  تكافؤ  تعزيز 
والتشغيل،  والتدريب،  الجودة،  عالي  التعليم 

وريادة االأعمال، والمشاركة المدنية

أجندات االستثمار الُقطرية

أجندة  ذات  القطاعات  متعددة  تحالفات 
الوطنية  النواتج  في  تحول  لتحقيق  مشتركة 

لصالح الشباب

إنجازات هامة عالمية

واسع  نطاق  على  منشورة  ابتكارات 
التحديات  تتناول  العالم  مستوى  على 

الشائعة التي يواجهها الشباب

المشكالت  لحل  للتصدي  تأهيل 
المجتمع،  في  فاعلين  أعضاًء  وليكونوا 

ويسهموا في إيجاد عالم أفضل

التشغيل

عالية  العمل  فرص  عدد  زيادة 
الجودة المتاحة أمام الشباب

الشباب  بين  الربط  تحسين 
وفرص العمل القائمة

ريادة االأعمال

بوصفها  االأعمال  ريادة  رعاية 
لكسب  ووسيلة  فكرياً  نمطاً 

الرزق

إستراتيجية مبادرة جيل طليق
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ستراتيجية لمبادرة جيل طليق االأولويات االإ
يواجهها  التي  إلحاحاً،  االأكثر  التحديات  طليق  جيل  لمبادرة  ستراتيجية  االإ االأولويات  تعالج 

السياقات  مع  االأولويات  هذه  وستواءم  االأعمال.  وريادة  والتشغيل،  التعليم،  مستوى  على  الشباب 

المحلية لدى شروع المبادرة في إقامة الشراكات في البلدان المختلفة.

التعليم والتدريب

المدرسية  التجربة  في  تحول  1.    إحداث 
المهارات  بناء  أجل  من  الرسمية 

منتجة  لحياة  الشباب  يحتاجها  التي 

ومستقبل العمل

الملتحقين  الشباب  لجميع  ينبغي 

مهارات  اكتساب  الرسمي  بالتعليم 

والكتابة  بالقراءة  لمام  )االإ تأسيسية 

الرقمية(  والمهارات  الحساب  ومبادئ 

حتى  نقلها  يمكن  التي  والمهارات 

تحديث  ويجب  الثانوي.  المستوى 

صالت  إقامة  مع  التعليمي،  النظام 

الخدمات  مقدمي  بين  جلية 

مع  الخاص،  والقطاع  التعليمية 

المستقبلية  المهارات  على  التركيز 

المطلوبة.

الملتحقين  غير  الشباب  2.    تزويد 
التدريب،  بفرص  الرسمي  بالتعليم 

ضافي وتنمية المهارات، والتعليم االإ

الفرصة  الشباب  لدى  يكون  أن   ينبغي 

النظر  بغض  وبنائها،  المهارات   لتعلم 

الرسمي.  بالتعليم  التحاقهم  عن 

التعليم  في  الطالب  ذلك  ويشمل 

والمهني،  الفني  والتعليم  البديل، 

أن  وينبغي  الصناعية.  التلمذة  وبرامج 

الملتحقين  غير  الشباب  لدى  تتوافر 

لاللتحاق  الفرصة  الرسمي  بالتعليم 

إعادة  إلى  تؤدي  معجلة  ببرامج 

إدماجهم في التعليم الرسمي.

التشغيل

وفرص  الشباب  بين  الربط  3.     تحسين 
العمل القائمة

مهارات  الشباب  ينمي  أن  ينبغي 

السيرة  إعداد  )مثل  للعمل  تجهزهم 

الشخصية  المقابالت  مهارات  الذاتية، 

عادات  تكوين  التواصل،  والتقديم، 

مع  والتعامل  العمل،  لمكان  فعالة 

وأن  الوظيفية(،  والتحديات  التغيرات 

ويتمكنوا  وظيفي،  توجيه  على  يحصلوا 

التوظيف  خدمات  إلى  الوصول  من 

أن  وينبغي  المتاحة.  بالفرص  للربط 

للخدمات  المقدمة  الجهات  تنسق 

الشبابية،  والخدمات  التعليمية، 

وأنظمة  التشغيل،  دعم  وخدمات 

بكفاءة  العمل،  لجهات  التابعة  التعيين 

فيما بينها لتحقيق هذا الهدف.

الجودة  عالية  العمل  فرص  عدد  4.    زيادة 
المتاحة أمام الشباب

وتدخالت  مبادرات  تتوافر  أن  ينبغي 

المشكالت  مع  للتعامل  منهجية 

سوق  وصياغة  الطلب  جانب  على 

المتاحة  الفرص  يزيد  نحو  على  العمل 

الشركاء  يلتزم  أن  وينبغي  للشباب. 

المزيد  بتعيين  الخاص  بالقطاع 

التدريب  فرص  وتوسيع  الشباب،  من 

في  االأفضلية  وإعطاء  الداخلي، 

بالشركة  الخاصة  التوريد  سالسل 

المملوكة  االأعمال  مؤسسات  إلى 

تصمم  أن  ينبغي  كما  للشباب. 

الُقطري،  المستوى  على  السياسات 

بين  والشراكات  الضريبية،  والحوافز 

تزيد  بحيث  والخاص  العام  القطاعين 

من معدل تشغيل الشباب.

ريادة االأعمال

نمطاً  بوصفها  االأعمال  ريادة  5.     رعاية 
فكرياً ووسيلة لكسب الرزق

للقيام  بالفرصة  الشباب  يتمتع 

والمساندة  االأعمال  وريادة  الحر  بالعمل 

وتتوفر  النجاح.  على  تساعدهم  التي 

الفرصة  الشباب  من  االأعمال  لرواد 

ذلك  في  )بما  التمويل  على  للحصول 

التمويل  ووسائل  االأصغر،  االئتمان 

مجال  في  والتوجيه  المبتكرة(، 

المهاري.  والتدريب  االأعمال،  ممارسة 

توفير  )مثل  منهجية  تدخالت  وتنفذ 

الرعاية  على  الحصول  على  القدرة 

التي  المخاطر  من  للحد  الصحية( 

الواعدون  االأعمال  رواد  لها  يتعرض  قد 

أو  توسيعها،  أو  أنشطتهم،  بدء  في 

ترقيتها.

المساواة والمشاركة

الجودة،  عالي  التعليم  على  الحصول  في  الفرص  تكافؤ  6.    تعزيز 
والتدريب، والتشغيل، وريادة االأعمال، والمشاركة المدنية

أمام  كلها  االأولويات  تلك  مستوى  على  الفرص،  تكافؤ  توفير 

وشباب  الشابات،  ذلك:  في  بما  المهمشة،  الفئات  من  الشباب 

ذوي  من  والشباب  الدخل،  منخفض  والشباب  الريفية،  المناطق 

الجنسية  الميول  ذوي  والشباب  االأصلية،  الشعوب  وشباب  عاقة،  االإ

المغايرة، والشباب في المناطق المتأثرة بالصراعات.

فاعلين  أعضاًء  وليكونوا  المشكالت  لحل  للتصدي  الشباب  7.    تأهيل 
في المجتمع المدني، ويسهموا في إيجاد عالم أفضل

والقطاع  الحكومية،  والممارسات  والبرامج،  السياسات،  تعمل 

واالستجابة  الشباب،  إشراك  على  المدني  والمجتمع  الخاص، 

التغيير  في  المشاركة  على  وتشجيعهم  وأفكارهم،  لشواغلهم 

المدني  التغيير  في  للمشاركة  للشباب  الفرصة  تتاح  كما  المدني. 

المستقل عن الحكومة واالأعمال التجارية.
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اتخاذ  يجب  ستراتيجية،  االإ االأولويات  هذه  في  تقدم  حراز  الإ

وستنتهج  والوطني.  العالمي  الصعيدين  على  إجراءات 

السعي   - شّقين  ذي  نهجاً  عملها  في  طليق  جيل  مبادرة 

خالل  من  الُقطري  المستوى  على  جراءات  االإ تنسيق  إلى 

نجازات  االإ لتنفيذ  نطاقها  وزيادة  االستثمار،  أجندات 

الهامة العالمية الممتدة عبر عدة قطاعات.

مشتركة  أجندة  ذات  القطاعات  متعددة  تحالفات 

لتحقيق تحول في النواتج الوطنية لصالح الشباب. 

مبادرة  شراكات  ستعقد  الوطني،  المستوى  على 

العالمية،  بالشراكة  المرتبطة  الوطنية،  طليق  جيل 

متعددة  قطاعات  من  المصلحة  أصحاب  يضم  تحالفاً 

مشتركة  أجندة  ووضع  الراهن،  المشهد  الستعراض 

على  طليق  جيل  مبادرة  وستعمل  الجماعي.  االأثر  لزيادة 

الواعدة،  المبادرات  نطاق  توسيع  فرص  على  التعرف 

وإقامة  متعددة،  لقطاعات  الشاملة  االستثمارات  وزيادة 

السياسات  وتغيير  مشتركة،  قيمة  ذات  شراكات 

لتحقيق  والسياسي  النقدي  الرأسمال  وحشد  الوطنية، 

التي  المبادرات  أمثلة  ومن  بالشباب.  المعنية  االأولويات 

االأشغال  برامج  االستثمار  أجندة  إطار  في  إتمام  يمكن 

زيادة  أو  الرقمي،  التعلم  نطاق  توسيع  أو  للشباب،  العامة 

القدرة على الوصول إلى منصات أسواق الوظائف.

العالم  مستوى  على  واسع  نطاق  على  منشورة   ابتكارات 

تتناول التحديات الشائعة التي يواجهها الشباب

بين  المشتركة  الموضوعات  طليق  جيل  مبادرة  ستحدد 

خطط  وستعد  محتمل،  أثر  أكبر  ذات  الجغرافية  المناطق 

وستضع  والتحفيز،  االختناق  عوامل  على  للوقوف  عمل 

االبتكارات.  إنجاز  أجل  من  شراكات  قامة  الإ الترتيبات 

المتخصصة  باالأصول  الشركاء  المبادرة  وستربط 

الجهات  بين  والربط  جديدة،  نماذج  أو  منتجات  نشاء  الإ

لتعجيل  المختلفة،  البلدان  في  المتماثلة  المنفذة 

ثبت  التي  االبتكارات  ونشر  المشترك،  التعلم  خطى 

إلى  الوصول  تيسير  خالل  من  واسع  نطاق  على  نجاحها 

المبررات  وإيجاد  المستخدمين  من  جديدة  مجموعات 

الصالحة  باالأفكار  المستثمرين  لربط  االستثمارية 

الربط  المحتملة  الموضوعات  بين  ومن  فيها.  لالستثمار 

القابلة  والشهادات  بعد،  عن  والعمل  والتعلم  الرقمي، 

لالستخدام في أي مكان، والتوظيف، واالقتصاد االأخضر.

أجندات االستثمار الُقطرية

إنجازات هامة عالمية

 النهج الرئيسي 
لمبادرة جيل 

طليق
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الفارق الذي ستحدثه مبادرة جيل طليق

نهج متعدد القطاعات

متعدد  نهج  حول  طليق  جيل  مبادرة  تتمحور 

بين  الشراكة  من  يستفيد  القطاعات 

والمنظمات  المدني،  والمجتمع  الحكومات، 

للمشكالت  ينبغي  وال  الخاص.  والقطاع  الدولية، 

أن  العالم  مستوى  على  الشباب  تواجه  التي 

المجتمع  منظمات  لدى  فقط  شاغالً  تكون 

تحمل  التي  الخيرية  والمؤسسات  المدني 

بالعمل  المكلفة  الحكومات  وال  معينة  رسالة 

فالمشكالت  مواطنيها؛  احتياجات  تلبية  على 

في  جوهرياً  عامالً  تمثل  الشباب  تواجه  التي 

جميع  وعلى   - واالقتصادات  المجتمعات  نجاح 

مبادرة  وستعمل  يشاركوا.  أن  المصلحة  أصحاب 

التقليدية  العمل  وسائل  تغيير  على  طليق  جيل 

قيمة  ذات  شراكات  وإقامة  الخاص  القطاع  مع 

على  الخاص  القطاع  لتشجيع  مشتركة 

المشاركة وإحراز تقدم. 

شراكات ذات قيمة مشتركة

المشتركة  القيمة  ذات  الشراكات  تعد 

والقطاع  االأعمال  مؤسسات  بين  شراكات 

أو  الحكومية  غير  المنظمات  فيه  بما   - العام 

الوقت  في  اجتماعياً،  أثراً  تحقق   - الحكومات 

االأعمال  لمؤسسات  قيمة  فيه  تحقق  الذي 

وشركائها في القطاع العام.

المنتجات  تقدم  أن  الشركات  فبوسع 

االجتماعية  االحتياجات  تلبي  التي  والخدمات 

خالل  من  للشباب  فرصاً  وتخلق  الملباة،  غير 

االستثمار  أو  الرئيسية،  أنشطتها  عمليات 

على  االقتصادات،  وصحة  العمل  أسواق  في 

ويعود  مباشرة،  اجتماعية  منافع  يحقق  نحو 

االأجل  على  االأعمال  مؤسسات  على  بالنفع 

الطويل.

القيمة  ذات  الشراكات  وستعظم 

االأثر  من  الحاالت،  من  العديد  في  المشتركة، 

الطرفين  من  الأي  يمكن  الذي  االجتماعي 

عرض  وتدعم  منفرداً،  تحقيقه  الشركاء 

القيمة المقدم لمؤسسات االأعمال.

إشراك الشباب

جيل  مبادرة  من  القلب  محل  الشباب  يحتل 

بواسطتهم.  الشراكة  توجه  أن  ويجب  طليق، 

للتحديات  غريزية  بطريقة  مدركون  والشباب 

إلى  التوصل  إلى  ويطمحون  يواجهونها،  التي 

الشباب  المبادرة  ستشرك  لها.  الحلول  أنسب 

أو  الأجندتها،  المشترك  الوضع  عملية  في  سواء 

دارة المستمرة لها، أو تنفيذها. االإ

التمويل المبتكر

تقليدي  غير  نهجاً  طليق  جيل  مبادرة  ستتبع 
برأس  االستعانة  على  التركيز  مع  للتمويل، 
إضافية  استثمارات  اجتذاب  في  التحفيزي  المال 
تقليدي.  صندوق  إنشاء  من  بدالً  بينها،  والتنسيق 
مبدئياً  استئمانياً  صندوقاً  المبادرة  ستجمع 
يوزع  أن  منه  والمقصود  تحفيزي،  رأسمال  من 

االستثمارات  من  للمزيد  العنان  إطالق  أجل  من 
وستنتهج  والتجارية.  والدولية،  الحكومية، 
االأموال  هذه  تطلق  حيث  ذكياً؛  نهجاً  المبادرة 
والفرص  المبادرات  مع  تماشياً  فشيئاً،  شيئاً 

االستثمارية الناشئة. 

نشر النهج الفعالة على نطاق واسع

في  الشركاء  خبرات  طليق  جيل  مبادرة  ستغتنم 
الشواهد  إلى  مستندة  ابتكارات  وتحديد  تطوير 
نطاق  على  تنفيذها  أجل  من  التمويل  وستحشد 
من  االبتكارات  هذه  تنفيذ  شأن  ومن  واسع. 
أن  المنسقة،  الُقطرية  االستثمار  أجندات  خالل 
السياق  في  راسخاً  قدم  موطئ  للمبادرة  يضمن 
الشباب  احتياجات  من  نابعة  تكون  وأن   المحلي 

 االأمر الذي سيعزز من احتماالت النجاح.

جهود  دون  حائالً  وقفت  التي  التقدم  لمعوقات  للتصدي  طليق  جيل  شراكة  صممت 

تطلق  أن  في  طليق  جيل  مبادرة  تأمل  النهج،  هذه  خالل  ومن  السابق.  في  بذلت  مماثلة 

مكانات الشباب وتحقق تقدماً على الصعيد على العالمي. العنان الإ

 أثر اجتماعي 
لصالح الشباب

 قيمة لصالح 
القطاع العام

 قيمة لصالح 
مؤسسات االأعمال

8
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أثر مبادرة جيل طليق

االأحوال  تحسين  إلى  طليق  جيل  مبادرة  تطمح 

أنحاء  جميع  في  شاب  مليار   1.8 لدى  المعيشية 

على  يزيد  ما  على  مباشراً  تأثيراً  وستؤثر  العالم، 

وستعمل  أعوام.   5 خالل  نسمة  مليون   200
االستثمارات  أجندة  خالل  من  طليق،  جيل  مبادرة 

وحركتها  العالمية،  الهامة  نجازات  واالإ الُقطرية، 

التعليم  آفاق  تحسين  على  نطاقاً  االأوسع 

خالل  ومن  الشباب.  من  للماليين  والتشغيل 

وجودها  وزيادة  الواسعة  شراكاتها  من  االستفادة 

جيل  مبادرة  ستتمكن  سريع،  نحو  على  الُقطري 

طليق من بلوغ حجم غير مسبوق.

 أثر مبادرة جيل طليق المباشر على الشباب 

خالل أول 5 أعوام لها 

السنة 5السنة 3السنة 1

20 مليون 
 شاب

سيتأثرون تأثراً مباشراً

المتوقع  طالق  واالإ المستهدفة،  البلدان  في  الشباب  تعداد  إلى  االأثر  توقعات  تستند  ملحوظة: 

نجازات الهامة العالمية بالتمويل المستهدف لالأجندات الُقطرية واالإ

95 مليون 
 شاب

سيتأثرون تأثراً مباشراً

220 مليون 
 شاب

سيتأثرون تأثراً مباشراً

 بلداً ستطلق فيها

 أجندات 

استثمار 

 بلداً ستطلق فيها

 أجندات 

استثمار 

 بلداً ستطلق فيها

 أجندات 

استثمار 

نجازات الهامة  إطالق االإ

العالمية

نجازات الهامة  إطالق االإ

العالمية

نجازات الهامة  إطالق االإ

العالمية

شريك في جميع أنحاء 

العالم

شريك في جميع أنحاء 

العالم

شريك في جميع أنحاء 

العالم

31530

 5610

100200300

 بحلول العام الخامس 

ستساعد مبادرة جيل طليق

130 مليون
 شاب على الحصول على 

 تعليم أو تدريب 

 محسنين

70 مليون
 شاب على 

 العثور على عمل الئق

20 مليون
 رائد أعمال على البدء في 

تأسس أعمالهم أو تنميتها 
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لم االنضمام إلى حركة جيل طليق؟

2-5 أضعاف

%16

%200

"ما لم نوجد الظروف التي 
تتيح للشباب في كل 

مكان من بلوغ أقصى حدود 
إمكاناتهم، فمن الواضح أن 
التنمية المستدامة والسالم 

الدائم سيكونان بعيدا 
المنال."

 جاياثما ويكراماناياك، 

 مبعوثة الشباب

لالأمين العام لالأمم المتحدة

في  االستثمار  شأن  من   - واضح  والدليل 

وعلى  المجتمع،  على  يعود  أن  الشباب 

هائلة.  بمكاسب  الخاص  والقطاع  "االأفراد"، 

التعليم  مجالي  في  التدخالت  مستوى  فعلى 

الشباب  في  االستثمارات  ستحقق  والتشغيل، 

ضعفين  من  يتراوح  مضاعفاً  اجتماعياً  مردوداً 

االجتماعية  الكلفة  إن  كما  أضعاف.   5 إلى 

فعلى   - كذلك  عالية  ستكون  االستثمار  لعدم 

التسرب  يتسبب  الجغرافية،  المناطق  مستوى 

انخفاض  في  الشباب  وبطالة  التعليم  من 

الناتج   — إجمالي  يزيد  الشباب  في   االستثمار 
نتاجية المحلي واالإ

النواتجالسلبية   — تجنب  أيضاً  مكان  باالإ
ضافية االإ

حجم   — من  يزيدا  أن  والتدريب  للتعليم  يمكن 
المتوقع  والعمر  الحياة،  مدى   الدخل 

والرفاهة

إنتاجية   — من  يزيد  قد  التدريب  في  االستثمار 
أصحاب االأعمال

سوقية   — فرصاً  يمثل  اقتصادياً  الفاعل  الشباب 
جديدة

 المردود االجتماعي لالستثمار 

 للتدخالت الموجهة 

للشباب

إضافي  عام  لكل  لالستثمار  السنوي  المردود 

المتحقق  الدخل  حيث  )من  الثانوي  التعليم  من 

مدى الحياة(

المستثمرة  لالأموال  الكلي  المردود 

على  الوظيفة  أثناء  العمال  تدريب  في 

مستوى السياقات المختلفة

 6.%34 إلى  تصل  بنسبة  المحلي  الناتج  إجمالي 

من  شخصية  مكاسب  الشباب  وسيحقق 

دخل  هيئة  على  نجاحهم،  في  االآخرين  استثمار 

والرفاهة.  المتوقع،  العمر  وزيادة  الحياة،  مدى 

كل  في  لالستثمار  الشخصي  المردود  يبلغ  كما 

سنوياً.7   %16 الثانوي  التعليم  في  إضافي  عام 

الخاص  القطاع  في  الفاعلة  لالأطراف  ويمكن 

مكاسب  يحققوا  أن  الشباب  في  المستثمرين 

تدريب  في  االستثمار  يزيد  أن  الممكن  فمن  أيضاً. 

بمردودات   - االأعمال  أصحاب  إنتاجية  من  الشباب 

تصل إلى 200% على االأموال المستثمرة.8  

 ال استثمار أفضل من 

االستثمار في مستقبل هذا الجيل

المردود على المجتمع

مردود على االأفراد

مردود للقطاع الخاص

بلدك  أطفال  في  "االستثمار   ،)2010( الدولي  6     البنك 

اقتصادي  ونهج  جيدة،  سياسة  اليوم:  وشبابه 
http://siteresources.worldbank.org/INTCY/ ذكي." 
Note- /1187899515414 -Resources/395766

 Investing_Countrys_CY_Aug_2010.pdf

االستثمار  مردود   .)2018( وباترينوس،  7     إبساتشاروبولوس 

العالمية  لالأدبيات  عشري  استعراض  التعليم:  في 
مجموعة  تحليل  على  بناء  المتوسط   .)13 )ص. 

بوسطن االستشارية للبيانات المعروضة.

لدراسات  االستشارية  بوسطن  مجموعة  8     تحليل 

الحالة للقطاع الخاص
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القطاعات،  مختلف  من  التمويل  من  مستفيدة 

من  كبيراً  مبلغاً  طليق  جيل  مبادرة  ستحشد 

القطاعات،  مختلف  من  الشركاء  استثمارات 

الشباب  لى  هائل  بأثر  سيعود  الذي  االأمر 

مع  طليق  جيل  مبادرة  ستعمل  والمجتمع. 

إلى  المال  رأس  توجيه  على  الخاص  القطاع 

على  بالنفع  وتعود  عائداً  تحقق  استثمارات 

طليق  جيل  مبادرة  وستقيم  أيضاً.  الشباب 

من  لالستفادة  مشتركة  قيمة  ذات  شراكات 

في  والحكومات  الخاص  القطاع  من  كل  موارد 

االقتصادية.  والبيئة  والتعليم،  التدريب  تحسين 

رأسمالها  طليق  جيل  مبادرة  وستستخدم 

حشد  على  البلدان  مساعدة  في  التحفيزي 

وفي  التنمية.  بنوك  من  التمويل  من  المزيد 

في  زخماً  طليق  جيل  مبادرة  ستحدث  النهاية، 

المخصصة  الموارد  زيادة  إلى  يؤدي  البلدان، 

لالأجندة المعنية بالشباب.

كل  أثر  تعظيم  إلى  طليق  جيل  لمبادرة  الفريد  النموذج  سيؤدي 

مليون  لكل  دوالر  مليون   50 قدره  الحياة  مدى  أثراً  لتحقق  دوالر، 

دوالر من رأس المال التحفيزي9 

 مبادرة جيل طليق تُعظِّم 
 نطاق تغطية االستثمارات

1 مليون دوالر
15 مليون دوالر

50 مليون دوالر

من أموال المانحين

 ...يستخدم في االستفادة من رأس المال التحفيزي
 االأصول المقدمة من الشركاء 

 ...في تحقيق مردود من مختلف القطاعات...
للشباب والمجتمع

 أصول شركاء 
مستخدمة

 قيمة االأثر على 
الشباب والمجتمع

الموارد  واستخدام  التمويل  مصادر  من  المزيد  ستجتذب  التحفيزية  االأموال  أن  االأرقام  9  تفترض 

لالأصول  الحياة  مدى  االستثمار  مردود  التفاصيل(.  على  لالطالع  التالية  الصفحة  )انظر 

الشباب،  تعليم  بمجاالت  المعنية  للبرامج  التقييمي  التحليل  من  مستمد  المستخدمة، 

والتشغيل، والتدريب، وريادة االأعمال.
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 مبادرة جيل طليق تُعظِّم 
 المردود االجتماعي 

والمالي
التمويل  من  المزيد  اجتذاب  خالل  من  ذلك  طليق  جيل  مبادرة  ستحقق 

لتعظيم المردود االجتماعي والمالي لالستثمار 

جهودها  لدعم  دوالر  مليون   300 بقيمة  تحفيزي  مال  رأس  جمع  على  طليق  جيل  مبادرة  تعمل 

الرأسمال  هذا  من  طليق  جيل  مبادرة  وستفيد  الشباب.  أجل  من  المشهد  في   - تحول  وتحقيق 

جيل  مبادرة  ستطلق   ،2022 عام  وبحلول  أخرى.  مجاالت  من  إضافي  تمويل  اجتذاب  في  التحفيزي 

طليق تمويالً بمبلغ كبير من أربعة مصادر:

الهامة  نجازات  االإ أجل  من  مجتذب  تمويل 

ببلدان  الخاصة  واالبتكارات  العالمية 

والتمويل  االستثمار  ذلك  في  بما  محددة؛ 

المؤثرين

من  االستثمار  طليق  جيل  مبادرة  ستحفز 

لالستثمار،  صالحة  صفقات  صياغة  خالل 

أخرى  جهات  مع  المشترك  واالستثمار 

مستوى  لتقليل  الحكومات(  )مثل 

جهات  مع  شراكات  وإقامة  المخاطر، 

منفذة لتحسين فرص توسيع النطاق

المجاالت  في  المال  رأس  وسيستخدم 

خالل  من  طليق  جيل  لمبادرة  االأولوية  ذات 

إطار  في  يعمل  الذي  الخاص  القطاع 

الشراكات ذات القيمة المشتركة

ترتيبات  بعمل  طليق  جيل  مبادرة  ستقوم 

والمنظمات  الحكومات  مع  لشراكات 

الوصول  نطاق  لتوسيع  الحكومية  غير 

المثلى  الممارسات  وتبادل  االأسواق،  إلى 

في  بأفكار  والتزويد  الناجحة،  للشراكات 

المجاالت غير المطروقة الجاهزة لالبتكار

أجندات  مع  المتسق  المستخدم  التمويل 

طليق،  جيل  لمبادرات  الُقطرية  االستثمار 

الحكومية  االستثمارات  ذلك  في  بما 

ضافية في أجندة الشباب االإ

زيادة  إلى  طليق  جيل  مبادرة  ستدعو 

عن  عالن  االإ طريق  عن  الحكومي  نفاق  االإ

الفئة  من  الشباب  في  االستثمار  مردود 

االستثمارات  وتحديد  عاماً   24-10 العمرية 

مثالً(  الخاص  القطاع  )من  المشتركة 

مع  جنب  إلى  جنباً  بها  القيام  يمكن  التي 

نفاق العام إجراء تغيير في السياسات، واالإ

أجندات  مع  المتسق  المستخدم  التمويل 

االستثمار الُقطرية لمبادرة جيل طليق 

االلتزام  طليق  جيل  مبادرة  ستحشد 

الطلب  وستخلق  الشباب،  أجندة  تجاه 

على  الميسر  وغير  الميسر  التمويل  على 

الحكومات  وستزود  الُقطري،  المستوى 

االستثمار  أجندات  لتدعيم  الالزمة  بالخبرة 

البنكية  القروض  على  الحصول  أجل  من 

والمنح

استثمار تجاري خاص: 

1-2 مليار دوالر 

أموال عامة داخلية: 

1-2 مليار دوالر 

ذات  الشراكات  خالل  من  خاص  رأسمال 
القيمة المشتركة: 

2-3 مليار دوالر 

300 مليون دوالر 

منح وقروض إنمائية: 

0.7-1 مليار دوالر
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االأطراف الفاعلة في 
 القطاعات المختلفة 

يمكنهم االنضمام إلى مبادرة 
جيل طليق وإحداث فارق

في نهاية المطاف، إذا كان جيل الشباب االأكبر على مر التاريخ 
مستعدًا لالنتقال إلى العمل وإلى المواطنة الفاعلة، فلن 

تكون إمكانات التقدم العالمي مقيدة بحدود.

متعدد  نهج  في  طليق  جيل  مبادرة  نموذج  جوهر  يتمثل 

من  المصلحة  أصحاب  سهام  الإ منصة   - القطاعات 

مختلف القطاعات.

طليق  جيل  مبادرة  مع  الشراكة  بإمكانها  الحكومات 

واالستفادة  ُقطرية،  استثمارات  أجندات  صياغة  في 

الشباب.  على  االأثر  تعظيم  في  طليق  جيل  شراكة  من 

المثلى  الممارسات  طليق  جيل  مبادرة  وستجلب 

إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  عملها  من  المستفادة 

المشورة  لتقديم  الُقطرية  االستثمارات  أجندات 

متعددة  تحالفات  إنشاء  في  والمساعدة  للحكومات 

القطاعات داخل البلدان.

شراكات  في  المشاركة  بإمكانه  الخاص  القطاع 

ويمكن  تأثيرها.  نطاق  وتوسيع  مشتركة  قيمة  ذات 

قليمية  االإ الشركات  أو  الجنسيات  متعددة  للمؤسسات 

والعمل  طليق،  جيل  شراكة  في  المشاركة  والوطنية 

مشتركة  قيمة  ذات  شراكات  صياغة  على  المبادرة  مع 

ومن  المدني.  المجتمع  ومنظمات  الحكومات  مع 

محدد،  ببلد  خاصة  الشراكات  هذه  تكون  أن  الممكن 

أو  االستثمارية،  طليق  جيل  مبادرة  أجندات  من  كجزء 

في  العالمية،  التمكين  عوامل  على  اهتمامها  ينصب 

الهامة  نجازات  باالإ المعني  الطليق  جيل  عمل  إطار 

العالمية.

استثماراتها  أثر  تعظيم  بإمكانها  الممولة  الجهات 

االستثمار  أجندات  إطار  في  البرامج  مساندة  خالل  من 

العالمية  المهمة  نجازات  االإ ونشر  المنسقة،  الُقطرية 

مبادرة  وستضمن  واسع.  نطاق  على  نجاحها  ثبت  التي 

والتماسك  التنسيق  تحقيق  خالل  من  طليق،  جيل 

تحقيق  البلدان،  داخل  بالشباب  المعنية  لالأجندات 

في  الدولية  التمويل  جهات  الستثمارات  مرتفع  مردود 

الشباب. 

االأطراف  وثنائية  االأطراف  متعددة  الجهات 

صياغة  في  محورية  شريكة  جهات  تكون  أن  بإمكانها 

جيل  مبادرة  مع  البرامج  ومواءمة  االستثمار،  أجندات 

طليق، واالستثمار في شركاء التنفيذ االآخرين.

في  االستثمار  يمكنهم  التجاريون  المستثمرون 

جيل  مبادرة  وتجلبها  تعدها  التي  والخدمات  المنتجات 

قدرة  من  واثقون  وهم  شركائها،  مع  باالشتراك  طليق 

مساندة  بفضل  أكبر  نطاق  تحقيق  على  النماذج  هذه 

حتى  تام  بشكل  االأعمال  ينجزون  الذين  التنفيذ  شركاء 

النهاية.

مبادرة  شواهد  قاعدة  إثراء  يمكنه  المدني  المجتمع 

حافظة  في  سهام  واالإ النجاح،  بعوامل  طليق  جيل 

نطاق  على  للتنفيذ  قابلة  ببرامج  طليق  جيل  مبادرة 

واسع، وقيادة أعمال التنفيذ في البلدان.

طليق  جيل  مبادرة  في  المشاركة  يمكن  الشباب 

الشباب  عمل  فريق  إلى  االنضمام  أو  تنفيذ،  كشركاء 

وتقديم  محددة،  بلدان  في  أو  العالمي  المستوى  على 

المسوح  خالل  من  طليق  جيل  مبادرة  في  إسهامات 

واالستطالعات.

جميع  من  المصلحة  أصحاب  يجتمع  وعندما 

طليق،  جيل  مبادرة  شراكة  إطار  في  معاً  القطاعات 

فسيتنامى الزخم وسيحرز الشباب تقدماً.
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 50
مليون دوالر

 مستوى 

االستثمار

نطاق التغطية 

المحتمل

 الحشد 

 المحتمل 

لالأموال

على  الشباب  نواتج  في  تحوالً  تحقق 

مستوى إحدى المناطق 

على  الُقطرية  االستثمار  أجندات  تحفز 

المعيشية  االأحوال  وتحسن  بلدان   10 مستوى 

لدى 40 مليون شاب

 20
مليون دوالر

تمد حافظة ابتكارات مبادرة جيل طليق

العالمية  المهمة  نجازات  االإ حافظة  تمول 

جذب  من  المبادرة  لتمكن  طليق،  جيل  لمبادرة 

التي  االأفكار  إلى  والمستثمرين  المبتكرين 

من شأنها تغيير االأحوال المعيشية للشباب

10 ماليين 
دوالرات

تحقق التحول في أحد البلدان

الحكومة  يجمع  محدوداً  فريقاً  تمول 

من  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع 

أموال  وتوفير  استثمار  أجندة  تحديد  أجل 

كبير  قدر  لجذب  االأجندة  لتلك  تحفيزية 

ضافي من التمويل االإ

5 ماليين 
دوالرات

تحفز االبتكار

التي  الواجبة  العناية  إجراءات  تمول 

مجموعة  على  طليق  جيل  مبادرة  تجريها 

وتحفز  العالمية  الهامة  نجازات  االإ من 

االبتكارات التي من شأنها أن تغير العالم

 استثمارك ضروري 

لنجاح الجيل القادم

14

40 مليون 
شاب

750 مليون 
دوالر

2.5 مليار 
دوالر

16 مليون 
شاب

300 مليون 
دوالر

990 مليون 
دوالر

8 ماليين
شاب

150 مليون 
دوالر

495 مليون 
دوالر

4 ماليين 
شاب

75 مليون 
دوالر

250 مليون 
دوالر

مردود االستثمار  

المحتمل لالأموال 

المستثمرة مدى 

الحياة
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