
 جلسة خاصة: اإلستثمار في مهارات الشباب واالبتكار والحقوق لتعزيز
التغيري التحويلي نحو تنمية مستدامة في الدول العربية

نانيس عزالدين
  بيانات بوكس



من نحن؟



 نحن أكرثية
في العالم العربي

المصادر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2016. تقرير التنمية البرشية العربية. األمم المتحدة. 
2015. األمم المتحدة. االحصاءات الديموغرافية - المفوضية االوروبية. 2015. أن تكون شابًا في 

أوروبا اليوم - االتجاهات الديموغرافية. شعبة السكان في األمم المتحدة، قسم إدارة الشؤون 
اإلقتصادية واإلجتماعية. 2017. مالحظة: البيانات لعام 2015.



 ومتواجدون في كل
 مكان وخاصة في

 المناطق العربية اليت
تشهد نزاعات

یة والتنمیة المستدامة في  المصدر: اإلسكوا. ٢٠١٧ .التحوالت في تركیبة السكان الع
المنطقة العربیة.



يد وننتظر ال
لينضموا إلينا

المصدر: األمم المتحدة - اإلسكوا. 2016. الملف الديموغرافي للمنطقة العربية: تحقيق 
المكاسب الديموغرافية.



فكيف نرشح لهم في أي عالم سيعيشون؟



سنقول لهم أن 
البطالة تجمعنا رغم 

الفوارق

.ILOSTAT المصدر: منظمة العمل الدولية. 2017. قاعدة بيانات



ولذلك نرىض بأي 
وظيفة ونتنازل عن 

حقوقنا

يد من الوظائف، وظائف أفضل:  المصدر: البنك الدولي. 2014. جمهورية مرص العربية. ال
أولوية لمرص.



وفي يوم عادي جدًا
يباغتنا اإلرهاب

بتفجري هنا 
أو إشتباك مسلح هناك

المصدر:ASDA'A Burson-Marsteller. 2017. مسح الشباب العربي 2017.



ومن يحالفه الحظ…. 
تتسىن له الفرصة أخريًا 

ليعرب الحدود

المصدر: حسابات بيانات بوكس باستخدام مفوضية شؤون الالجئني 2017. قاعدة بيانات 
إحصاءات السكان. األونروا. 2016. األونروا في أرقام.



فهذا المكان
ُيشعر َبعضنا بالقلق 

المصدر: منظمة الصحة العالمية. 2017. االكتئاب وغريه من اضطرابات الصحة العقلية 
الشائعة. مالحظة: البيانات من 2015.



ويبحث آخرون عن 
وسائل أخرى للهروب 

من واقعهم

المصدر: منظمة الصحة العالمية. 2017. االكتئاب وغريه من اضطرابات الصحة العقلية الشائعة. 
مالحظة: البيانات من 2015.



وفي ظل هذه العوائق...  



وفي ظل هذه العوائق... 
أة العربية الخارس  تبقى ال

األكرب في جيلنا
 



تمنعها التقاليد 
وظروف العمل من 

تحقيق قيمة لها خارج 
إطار العائلة  

أة وتقدمها في الرشق األوسط وشمال أفريقيا. المصدر: البنك الدولي. 2009. حالة ال



مع أن انخراطها في 
سوق العمل يسهم 

في معالجة الكثري 
من مشاكلنا

أة وتقدمها في الرشق األوسط وشمال أفريقيا. المصدر: البنك الدولي. 2009. حالة ال



وحىت لو سمحت لها 
الظروف…

 يتم التعامل معها 
كمواطن درجة ثانية

المصدر: البنك الدولي ، 2013. فتح األبواب: المساواة بني الجنسني والتنمية في منطقة 
الرشق األوسط وشمال أفريقيا.



 يحق ألي كان إنتهاك
 أبسط حقوقها

 وكرامتها

المصدر: UNDP .٢٠١٦ .تقریر التنمیة البرشیة؛ األمم المتحدة. ٢٠١٥ .اإلحصاءات الدیمغرافیة؛ المفوضیة األوروبیة. ٢٠١٥.
المصدر:  UN Women & Promundo. 2017. فهم الذكاءات: النتائج من المسح الدولي 

للرجال والمساواة بني الجنسني (IMAGES) - الرشق األوسط وشمال أفريقيا.



ولكننا نعلم أن لكل مشكلة حل…
فما هي البيئة المناسبة لتمكني الشباب 

العربي؟



قد ال يشهد شبابنا 
على كثري من ثروات 

المنطقة

المصدر: UNDP .٢٠١٦ .تقریر التنمیة البرشیة؛ األمم المتحدة. ٢٠١٥ .اإلحصاءات الدیمغرافیة؛ المفوضیة األوروبیة. ٢٠١٥.
اجعة اإلحصائية للطاقة العالمية يونيو 2017.      المصدر: BP. 2017. ال

UNDESA. 2017. متوسط الع المتوقع عند الوالدة.



 كما زادت الديون اليت
 يتوجب على جيلنا

تسديدها

المصدر: UNDP .٢٠١٦ .تقریر التنمیة البرشیة؛ األمم المتحدة. ٢٠١٥ .اإلحصاءات الدیمغرافیة؛ المفوضیة األوروبیة. ٢٠١٥. المصدر: صندوق النقد الدولي. ٢٠١٧ .Outlook Economic World. مالحظة: البیانات من عام ٢٠١٦ .



وال يمكننا رفع أصواتنا

المصدر: UNDP .٢٠١٦ .تقریر التنمیة البرشیة؛ األمم المتحدة. ٢٠١٥ .اإلحصاءات الدیمغرافیة؛ المفوضیة األوروبیة. ٢٠١٥.
المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ٢٠١٦ .تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام ٢٠١٦ :

الشباب وآفاق التنمیة في واقع متغیر. مالحظة: تاریخ البیانات هو فربایر ٢٠١٥.



فال يبقى لنا مسكن رغم 
انتشار  المشاريع 

السكنية وورش إعادة 
اإلعمار في معظم المدن 

العربية

المصدر: UNDP .٢٠١٦ .تقریر التنمیة البرشیة؛ األمم المتحدة. ٢٠١٥ .اإلحصاءات الدیمغرافیة؛ المفوضیة األوروبیة. ٢٠١٥.
المصدر: ?Why Affordable Housing Matters .٢٠١١ .السال النغ جونز مالحظة: تعترب المساكن ذات 

أسعار مقبولة إذا لم یتخّطى إنفاق األرسة علیها نسبة ٣٠ ٪من دخلها. 



وتقل فرص العمل 
فنتخلى عن مهاراتنا 

ونتبىن منهج 
“الواسطة”

 Uneven Odds, Unequal Outcomes: Inequality of Opportunity in the  .المصدر:.البنك الدولي
Middle East and North Africa. :٢٠١٦.



لكننا ال نستسلم





نخلق الفرص من ال يشء



وُنسِخر التطور 
التكنولوجي لصالحنا 



نحن نرتجل 

(Flat6Labs) بدور عبدو سليمان

مؤسس ورئيس تنفيذي وهي طالبة 
بقسم إدارة األعمال جامعة اإلسكندرية 

ومهتمة بكل ما يتعلق باألعمال، 
وتبحث دائًما عن التحدي.



ونقدم الحلول

(Zoomaal)  عبدهللا عبيس

رائد أعمال لبناني أطلق مرشوع 
زومال عام 2012.



وننافس عالميًا

(vimov)  ع رمضان

رائد أعمال مرصي والرئيس 
.Vimovالتنفيذي لـ

Weather HD Application 



ونفعل كل ما بوسعنا لكي ننجح



من خالل رشكات التكنولوجيا الناشئة
(SDGs) كأدوات للوصول الى أهداف التنمية المستدامة



 بدأته شابة اماراتية، صندوق دعم وإستثمار في مشاريع
 أسستها نساء عربيات

أة والرجل لتحقيق المساواة بني ال
SDG5



Lamsa
حلة الطفولة المبكرة  تطبيق تعليمي ل

ورفع جودة التعليم
SDG4



Source by 
رشكة ناشئة لبنانية لتأمني المياه النظيفة للجميع

 وتأمني المياه النظيفة والنظافة الصحية
SDG6



وظف.كوم    

رشكة ناشئة مرصية لتأمني فرص العمل

والعمل الالئق
SDG8



 منصة الكرتونية تدمج بني قوة البيانات
وتأثري التصميم والرصانة الصحفية

ونرش الوعي والمعرفة 



لنعمل جنبًا الى جنب
 من أجل مستقبل أفضل 

للشباب


