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ي القلب
مبادئ الشباب �ف

ي 
ف الخاص والعام والمؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف ومؤسسات المعرفة لالستثمار �ف ي والقطاع�ي

هذه المبادئ هي دعوة عمل للحكومات والمجتمع المد�ف

اف  اكة مع الشباب. وتدعو هذه المبادئ المنظمات إىل الع�ت ي �ش
تطلعات الشباب نحو المستقبل لكي يتمكنوا من بناء عالم أفضل وأك�ش مرونة وللعمل �ف

ي يواجهونها وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
اف بالتحديات الفريدة ال�ت ي فرص الشباب الضعفاء - والع�ت

والستثمار بطريقة شاملة وعىل وجه التحديد �ف

ق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق الساحل بتنسيق مع منظمة  ق أفريقيا والقرن الأفريقي وال�ش لقد تم تطوير هذه المبادئ من قبل ما يقارب 1200 شاب من �ش

ي القلب ، الذي يركز عىل تطلعات 
ي للشباب �ف

ا�ف ف المنتدى الف�ت ي يقودها الشباب صوت الشباب وتم�ي
Restless Development. وتشكل هذه المبادئ ال�ت

. ف كاء دولي�ي ق الأوسط وتنظمه وزارة الخارجية الهولندية بالتعاون مع �ش ي إفريقيا وال�ش
الشباب �ف

المبدأ
ف أك�ث مالءمة واستدامة وفعالية  بناء بيئة تمك�ي

ف  لأنظمة التعليم والعمل للشباب تع�ت

بحقوقهم وإرادتهم.

1. إعطاء الأولوية للوصول الشامل إىل التعليم كوسيلة 

ي 
ف مشاركة الشباب �ف لتحقيق العدالة الجتماعية ، وتمك�ي

المجتمع وممارسة حقوقهم.

ة  2. ضمان استجابة أنظمة التعليم لأسواق العمل المتغ�ي

، وتزويد الشباب بالمهارات الأساسية  والطلب المتغ�ي

ي تضمن قابليتهم للتوظيف مثل المهارات اللينة 
ال�ت

والتفك�ي النقدي والقدرة عىل التكيف والمالئمة.

ي وتهيئة وصول شامل إىل الأدوات الرقمية 
3. الستثمار �ف

ي تدعم تعليم الشباب وتنمية 
وأنظمة التعلم ال�ت

مهاراتهم ، مما يضمن عدم متابعة تخلفهم عن الركب 

ي التقنيات.
من خالل التقدم �ف

4. يجب أن يتحمل القطاع الخاص والحكومات مسؤولية 

تهيئة العمل الالئق للشباب من خالل خلق فرص مثل ؛ 

تدريب عمىلي مدفوع الأجر ورقابة ، وإمكانية الوصول إىل 

التمويل لجميع رجال الأعمال الشباب.

المبدأ
ي عمليات 

اك الشباب عىل جميع المستويات �ف �ث

ي ستؤثر عىل حياتهم.
صنع القرار ال�ت

ي جميع مراحل صنع 
اء �ف اكة مع الشباب كقادة وخ�ب 1.  ال�ش

ي ذلك متابعة ومراجعة تنفيذ السياسة 
السياسات ، بما �ف

لضمان المساءلة.

كة )رقمية  2.  إنشاء منصات شاملة ومساحات آمنة مش�ت

ي 
امج ال�ت عالم السياسات وال�ب وكذلك مادية( للشباب لإ

تؤثر عىل حياتهم.

3.  معالجة العوائق الهيكلية والقانونية والتصورات السلبية 

ي عمليات 
ي تمنع مشاركة الشباب �ف

عن الشباب ال�ت

اك الشباب يمكن  صنع القرار ، مما يضمن الفرص لإ�ش

الوصول إليها عىل نطاق واسع وتكييفها بما يالئم 

احتياجاتهم الخاصة.

ي يقودها الشباب 
امج ال�ت ي المبادرات وال�ب

4.  الستثمار �ف

ي تعمل عىل تعزيز وضمان حكم أك�ش قابلية 
وال�ت

ف   للمساءلة والستجابة والشمول عىل المستوي�ي

. ي
المحىلي والوط�ف

المبدأ
اكة مع الشباب لبناء عالم أفضل وأك�ث  ال�ث

مرونة لجميع الأجيال.

1. ضمان استخدام معرفة الشباب ورؤيتهم الثاقبة 

ي عىل جميع 
لتوجيه جهود الستجابة لالأزمات والتعا�ف

المستويات.

اكة مع الشباب والثقة بهم للمشاركة وقيادة جهود  2. ال�ش

الستجابة وإعادة البناء ، وتوف�ي الموارد الكافية والدعم 

لتعزيز قدراتهم والتأث�ي الناجم من عملهم.

ي 
ي هي �ف

ي يقودها الشباب وال�ت
ي المبادرات ال�ت

3. الستثمار �ف

طليعة الستجابة لـ Covid-19 وخاصة تلك المنظمات 

ي تقدم الدعم للشباب الأك�ش تهميشاً وضعفاً.
ال�ت

ي لـ Covid-19 عىل رفاهية  4. التعرف عىل التأث�ي السل�ب

الشباب وصحتهم النفسية وتقديم الدعم النفسي 

والجتماعي المستمر للشباب من خالل التدخالت 

امج الرسمية. وال�ب


