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عن هذا التقرير 

ما هو تقرير حالة المجتمع المدني للشباب؟

كيف تم إعداد هذا التقرير؟

تقرير حالة المجتمع المدني للشباب هو منشور عالمي بقيادة الشباب يستعرض العام الماضي ويتطلع إلى العام 
التالي الستكشاف الحقائق التي يمر بها المجتمع المدني للشباب والحركات االجتماعية.  إنه يعكس الظروف 

العالمية للشباب على مدار العام الماضي والتي شكلت الخبرات الجماعية لمجموعات المجتمع المدني الشبابية.

واآلن وفي عامه الثاني ، يركز هذا التقرير على الحقائق الجديدة للمجتمع المدني الشبابي في سعيهم نحو تحويل 
السلطة. يهدف التقرير إلى عرض الحقائق العديدة التي ظهرت في سياق جائحة COVID-19 ، إلى جانب العديد 
من الحقائق األخرى التي استمرت مع مرور الوقت ولكن تم تسريعها و / أو إبرازها في المقدمة في سياق الوباء. 
يعرض تقرير حالة المجتمع المدني للشباب هذا على وجه التحديد الطرق المختلفة التي استخدمها المجتمع المدني 

الشبابي في جميع أنحاء العالم لالستجابة والتعافي وإعادة البناء في مجتمعاتهم في عام 2021.

بتنسيق من قبل  التنمية المضطربة والبديل التنموي، 
شاركت أكثر من عشرين منظمة من منظمات المجتمع 

المدني الشبابية أو الحركات في إعداد هذا التقرير. أثناء 
القرائة، ستجد لمحة عامة عن أبرز مواضيع ووقائع 

المجتمع المدني الشبابي في عام 2021 ، مستمدة من 22 
فصالً تحت النقاط المضيئة. باإلضافة إلى مسح عالمي 

لحوالي 868 عضًوا من مجموعات المجتمع المدني 
الشبابية عبر 87 دولة. تم تنظيم التقرير في فصول حسب 

هذه المحاور الخاصة بحالة المجتمع المدني الشبابي في 
عام 2021 وحسب مايلي : مهددة، ومرنة، وقابلة للتكيف، 

وخالقة، وصريحة، ومركزة على المجتمع، ومدفوعة 
بالعدالة. يبدأ كل فصل في التقرير بتجميع النتائج الرئيسية 

من النقاط المضيئة والمسح ، ويختتم بالنقاط المضيئة 
األكثرصلة بموضوع الفصل.
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ملخص تنفيذي
بينما تأثر الجميع بشدة بالوباء ، فإن هذا الجيل من الشباب يواجه اآلن تحديات ال مثيل لها. إنهم يواجهون 

أزمات متداخلة - من طوارئ الصحة البدنية والعقلية إلى أزمة المناخ إلى الصعوبات االقتصادية. إنهم في 
عالم ال يمكن فيه اعتبار مستقبلهم أمًرا مفروًغا منه ، وتجري تغييرات جذرية في طرق عيشنا.

  "لقد سلب COVID -19 ]الشباب[ تطلعاتهم." - شاب من الهند

على الرغم من التحديات الهائلة والفريدة التي يواجهها الشباب ، يوضح هذا التقرير أن هناك قوة كبيرة وتفاؤل 
كبير في التغيير بقيادة الشباب والمجتمع المدني الشبابي.

أدى افتقار المجتمع المدني للشباب إلى الثقة في السلطة الرسمية ورفضه للتسلسل الهرمي التقليدي إلى 
االعتماد على إبداعه الخاص واندماجه داخل المجتمعات ليكون قوة قوية من أجل الخير.

بدون المجتمع المدني الشبابي، كان تعافي مجتمعاتنا من الوباء حتى اآلن سيتراجع بال شك. كان المجتمع 
المدني للشباب شريان حياة لمجتمعاتهم: إعادة بناء االقتصادات ، ومعالجة تحديات الصحة العقلية ، وصد 

التقاعس عن العمل بسبب أزمة المناخ. يوضح هذا التقرير أيًضا أن جهود المجتمع المدني للشباب لمساعدة 
المجتمعات على إعادة البناء معرضة للخطر. يتعرض المجتمع المدني للشباب لتهديد شديد.

تقرير حالة المجتمع المدني للشباب ، الذي دخل عامه الثاني اآلن ، هو دراسة عالمية يقودها الشباب تستعرض 
العام الماضي وتتقدم إلى العام التالي ، الستكشاف الحقائق التي يمر بها المجتمع المدني الشبابي ، القوة التي 

تمتلكها إلحداث التغيير ، وأكبر التهديدات لوجودها. يجمع هذا التقرير مسًحا عالميًا ويسلط الضوء على:

27 منظمة مجتمع مدني شبابي وجماعات وحركات وناشطون	 
868 عضًوا من مجموعات المجتمع المدني الشبابية عبر 87 دولة	 

يجد تحليل النقاط المضيئة واالستطالع سبعة موضوعات رئيسية. تُظهر هذه الموضوعات أهم التحديات 
واالنتصارات التي يواجهها المجتمع المدني الشبابي والتي يجب االعتراف بها ومعالجتها لضمان أن المجتمع 

المدني الشبابي ال ينجو فحسب ، بل يزدهر.
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إن حالة المجتمع المدني الشبابي مهدد

إن المجتمع المدني لحالة الشباب يتمتع بالمرونة

أشار ما يقرب من ثالثة أرباع أعضاء المجتمع المدني الشباب الذين شملهم االستطالع إلى أن تمويل منظماتهم قد 
انخفض منذ بداية الوباء ، مما أعاق بشكل كبير قدرتهم على إحداث التغيير.

أعرب أكثر من نصف المشاركين في االستطالع عن أن حالة المجتمع المدني الشبابي قوي في الوقت الحالي ،
وقد اعتقد الكثيرون أنه أقوى من أي وقت مضى. استمر المجتمع المدني الشبابي في معالجة قضايا اإلغاثة من 

الوباء وأسباب التحول االجتماعي ، على غرار عام 2020 ، لكنه زاد 
التركيز على التغيير المنهجي والمستدام وزيادة القيادة الشبابية. إدراًكا 
لفرصة استخدام الفضاء الرقمي للنشاط ، دافع المجتمع المدني الشبابي 

بشكل متزايد عن حقوق الشباب كوسيلة للتأثير على صانعي القرار.

التحديات الرئيسية األخرى:

صراع للحصول على مقاعد شرعية على طاوالت صنع القرار

زيادة في مشاكل الصحة العقلية

الوصول الرقمي غير المتكافئ

"تعتمد معظم منظمات المجتمع المدني للشباب على المهنئين ألن معظمها يعمل بدون تمويل ... وعليهم البحث 
عن عمل في مكان ما من أجل تمويل عمليات المنظمة." - عضو في منظمة المجتمع المدني للشباب الزيمبابوي

"إنني أتطلع دائًما إلى المستقبل ]...[ وال 
أستسلم أبًدا للظروف وأواصل العمل على 

 تطوير الذات لبناء مستقبل أفضل." 
- ناشط شاب عراقي
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حالة المجتمع المدني الشبابي مستجيبة
قال غالبية المستجيبين الشباب من المجتمع المدني )٪93( إن منظماتهم أو مجموعاتهم كان عليها إجراء 

تغييرات نتيجة لوباء كوفيد - 19. ذكرت معظم المنظمات:

التغييرات التشغيلية لمنظماتهم ، مثل فقدان الموظفين أو قطع المشاريع.	 
التحوالت البرامجية بما في ذلك تطوير مناهج جديدة للتأثير على الوسائل الرقمية أو الهجينة والتمحور حولها 	 

لتقديم األنشطة

حقق هذا العام إدراًكا واضًحا الحتياجات الصحة العقلية والنضاالت التي يواجهها الشباب ، واستجاب المجتمع 
المدني للشباب داخل منظماتهم )على سبيل المثال ، تقديم ساعات عمل مرنة ، ومجموعات دعم األقران( وبرامجهم 

)على سبيل المثال. ، بدمج تدخالت اإلسعافات األولية النفسية(.

حدث تغيير نتيجة لوباء كوفيد - 19

تشغيلي

برنامجي

إستراتيجي

ير
تغي

 ال
وع

ن

في حين أن المجتمع المدني الشبابي كان دائًما مبدًعا ، فقد أصبحت قدرته على حل المشكالت واالبتكار 
أكثر أهمية أثناء الوباء. بالمقارنة مع المجتمع المدني على نطاق أوسع ، فهم قادرون على أن يكونوا أكثر 

إبداًعا ويتحملون المزيد من المخاطر ألنهم أكثر عرضة لرفض األساليب التقليدية من أعلى إلى أسفل لصالح 
التنظيم اإلبداعي بقيادة المجتمع.

الشباب أكثر استعداًدا للوصول إلى جماهيرهم بطرق أكثر إبداًعا 
وشخصية مثل الفن والموسيقى والمسرح أو غيرها من الوسائل 

غير التقليدية.  

" يساهم الشباب في دفع المجتمع والحكومة إلى األمام 
من خالل ]حلول[ إبداعية ومبتكرة ، وبالتالي تتحدى 

االتفاقيات وترقية األنظمة إلى ما ينبغي أن تكون جنبًا 
إلى جنب مع االتجاهات ". - ممثل الحركة االجتماعية 

المحلية النيجيرية

إن حالة المجتمع المدني الشبابية إبداعية
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يتم التحدث عن حالة المجتمع المدني الشبابي

إن حالة المجتمع المدني الشبابي تركز على المجتمع

أكثر من أي وقت مضى ، يفقد الشباب الثقة في هياكل الحوكمة الرسمية ويرفضون قبول الوضع الراهن. 
استجابة لذلك ، ينخرط المجتمع المدني الشبابي في النشاط بطرق متعددة ، بما في ذلك الحركات عبر الوطنية 

المعروفة )على سبيل المثال ، أيام الجمعة لحملة المناخ المستقبلية( والحركات الوطنية )على سبيل المثال ، 
الجمعية الفنزويلية(.

المجتمع المدني الشبابي جزء ال يتجزأ من المجتمعات وبالتالي فهو قادر في كثير من األحيان على تحديد 
احتياجات أولئك األكثر ضعفا و حشد االستجابة قبل وقت طويل من المنظمات األكبر واألكثر رسوًخا. يعمل 

المجتمع المدني الشبابي على كل قضية بهدوء وعلى نطاق محلي.

كان المجتمع المدني الشبابي شديد التركيز على استجابة المجتمع ، ال سيما أثناء الوباء. لقد لعبوا دوًرا رئيسيًا في:
نشر المعلومات والتوعية حول الجائحة واألسباب االجتماعية )34٪(	 
قيادة الصحة العامة المجتمعية أو االستجابات االجتماعية للفيروس واالحتياجات االجتماعية )27٪(	 
التطوع لمساعدة المتضررين من الجائحة أو غيرها من المصاعب )13٪(	 

"البيئة التي يخلقها المجتمع المدني الشبابي للشباب ،تُمّكن الشباب من أن يُسمع صوتهم ويسهل فهمهم 
من قبل من هم في السلطة ". - ممثل منظمة المجتمع المدني المقدوني الوطني

"أعتقد أن الشباب نشيطون للغاية ويساهمون 
في التأثير في المجتمع. ]...[ في أعماقنا 

ننتظرهم ]صناع السياسة[
  إلشعال النار التي تكمن بداخلنا لنكون 
جزًءا من تنمية المجتمع ". - مجموعة 

المجتمع المحلي متطوع من الفلبين

يقولون أن هناك حاجة 
إلى مزيد من الدعم 
من أصحاب السلطة 

للشباب
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إن حالة المجتمع المدني للشباب مدفوعة بالعدالة
نحن نتفهم أن تأثيرات أزمة COVID-19 ليست موزعة بالتساوي ، حيث يتأثر األشخاص الملونون والنساء 

بشكل غير متناسب1. عدم المساواة العرقية والجنسانية )من بين التقاطعات األخرى( يتم التعرف عليها جيًدا من 
قبل جميع ممثلي المجتمع المدني الشباب تقريبًا وقد تناول معظمهم هذه التأثيرات داخل منظماتهم وفي عملهم. 

إدراك اآلثار المتفاوتة ألزمة فيروس كورونا 
)COVID-19( واتخاذ التدابير لمعالجتها

األثر الجنساني األثر العرقي

اتخذوا تدابير لمعالجة اآلثار
أدركوا اآلثار المتفاوتة
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دعم قوة الشباب عام 2022
في عام 2021 ، واجه المجتمع المدني الشبابي بال شك تحديات هائلة. ومع ذلك ، فقد أتاحت هذه التحديات أيًضا 

فرصة لمنظمات المجتمع المدني الشبابية لاللتحام حول القضايا التي يشعرون أن األجيال السابقة قد تجاهلتها ، 
مثل تغير المناخ، عدم المساواة االقتصادية ، وعدم المساواة بين الجنسين والعرقية.

عادة ما يكون قطاع الشباب أقل تموياًل ودعًما على المستويات الوطنية )الحكومية( مقارنة بالقطاعات األخرى 
)على سبيل المثال ، التعليم والصحة( على الرغم من القوة التي يجب أن يتمتع بها الشباب في تأمين مستقبلهم 

في جميع القطاعات.

يثبت المجتمع المدني للشباب أنه مرن ومتحرر من قيود السلطة المؤسسية والسياسية التقليدية ، لكن هناك حاجة 
إلى استثمار كبير في قطاع المجتمع المدني للشباب. سيؤدي القيام بذلك إلى تعزيز الدعم لصوت موحد للشباب ، 

بقيادة على مستوى المجتمع أوالً.

هناك الكثير لنتعلمه من قدرة المجتمع المدني للشباب على التغلب عليه. أصبح من الواضح هذا العام أنه ال عودة 
إلى الوضع الطبيعي اآلن. الطريقة الوحيدة هي المضي قدًما ، جنبًا إلى جنب مع الشباب ، لتشكيل مستقبل أكثر 

شموالً واستدامة ومرونة.
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التوصيات

التوصيات منظمات المجتمع المدني 
الدولية والوطنية

المتبرعين

ال تغرق المنظمات الشبابية المحلية.. 1

تقديم الدعم والبنية التحتية للمجتمع المدني الشبابي,  بناًء على . 2
االحتياجات التي يتم التعبير عنها.

حماية سالمة وأمن الشباب, من المجتمع المدني والناشطين الشباب.. 3

خصص مساحة للشباب , لقيادة وتنمية القادة الشباب.. 4

تزويد المجتمع المدني الشبابي بتمويل مرن وأساسي . 1
وطويل األجل.

اعتماد متطلبات أقل بيروقراطية لجعل المنح أكثر سهولة.. 2

إعطاء األولوية للمجتمع المدني الشبابي كقطاع شامل . 3
وحيوي.

التعرف على الشباب كمجموعة متنوعة للغاية.. 4

تكوين شراكات عادلة وليس معامالت.. 5



التوصيات

الحكومات
إشراك المجتمع المدني الشبابي في صنع . 1

السياسات والعمليات والتنمية

وضع سياسات تدعم الشباب والمجتمع المدني . 2
الشبابي موضع التنفيذ.

اتخاذ إجراءات هادفة للتصدي لهجرة القادة . 3
الشباب.

ضمان المساحات المادية والرقمية والقانونية . 4
للمجتمع المدني الشبابي للعمل.

القيادات الشابة في المجتمع المدني
اتخاذ إجراءات في المجتمعات لقيادة عملية إعادة البناء.. 1

كن شريكا قويا للمجتمع المدني الشبابي في جميع أنحاء . 2
العالم ، خاصة أولئك الذين ال يستطيعون التنظيم بحرية.

المشاركة في المساحات التي تعزز المواطنة الفعالة.. 3

التواصل مع الجهات الفاعلة ذات التفكير المماثل لتضخيم . 4
الرسائل.

اإلعتناء ببعضنا البعض.. 5



مقدمة: مبعوثة األمين العام 
لألمم المتحدة للشباب 

القّراء األعزاء،

عالمنا اليوم موطن لـ 1.2 مليار شاب وشابة. صحيح أّن "الشباب" مرحلة انتقالية تتخللها تغيرات متواصلة، 
غير أننا ال نزال نشهد على قوة ومرونة المنظمات والمجموعات والحركات التي يقودها الشباب والتي 

تستمر عبر األجيال. إّن تقرير "الحالة العامة للمجتمع المدني الشبابي لعام 2021: قوة الشباب في مواجهة 
الجائحة" يعرض األثر النوعي لنشاط الشباب عند نقطة تحول: عند مواجهة تحديات عالمية متعددة األبعاد، 
بما في ذلك جائحة كوفيد - 19، وأزمة المناخ المستمرة وتداعيات النزاعات الطويلة األمد. يواصل الشباب 

تحدي الوضع الراهن بال خوف ووضع مجتمعاتهم في صميم جهود التعافي.

شهادات عديدة وثّقناها ألنشطة شبابية من جميع أنحاء العالم، ومن بينها: االستعانة بالفن كأداة للدفاع 
عن القضايا المهمة في كولومبيا؛ ومساعدة المجتمعات المحلية في الخروج من األزمات االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية في لبنان؛ والتطرق إلى مسائل صحة الشباب النفسية ورفاهيتهم في الهند؛ والضغط 
من أجل تحقيق المساواة في توزيع اللقاحات في كينيا؛ وتعزيز الحوكمة الشاملة للجميع في مقدونيا الشمالية. 

تبرهن هذه الشهادات مرة أخرى عن قدرات الشباب اإلبداعية وإنجازاتهم في محاولة توسيع الحيّز المدني 
الذي يتم قمعه عمًدا. كما أوضح الشباب بأنفسهم، فقد نجحوا في التأقلم مع الواقع الجديد الذي فرضته جائحة 

كوفيد - 19 من خالل استخدام التكنولوجيا بطريقة مبتكرة واالستفادة بأفضل طريقة ممكنة من الموارد 
المحدود. ال شك أّن مساهماتهم ستفيد ليس فقط المجتمعات الحالية، بل أيًضا األجيال القادمة. 

ومن أجل بناء مستقبل أكثر عدالً واستدامة وشموالً، ال يمكننا االعتماد فقط على قدرة الشباب على سد 
الفجوات الناتجة عن التقاعس السياسي. يُظهر هذا التقرير أّن الصحة النفسية للشباب العاملين في الخطوط 

األمامية آخذة في التدهور. إذ يكافح المجتمع المدني بقيادة الشباب لتجاوز التحديات الدائمة المتعلقة بالتمويل. 
صحيح أّن االنتقال إلى استخدام المنصات على اإلنترنت في جوانب إضافية من حياتنا اليومية قد أفسح 

المجال لمجموعات محددة من الشباب، إال أنه أدى أيًضا إلى توسيع الفجوة الرقمية.
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اآلن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن نعيد بناء الثقة من خالل التضامن بين األجيال 
والتعاون المتعدد األطراف مع الشباب. في جميع أنحاء العالم، يرفع الشباب أصواتهم عاليًا منددين 
بالظلم الذي يشهدونه، ومن مسؤوليتنا اإلنصات إليهم والتحرك. ال تنقصنا األطر الالزمة إلرشادنا 

نحو مستقبل يتم فيه إشراك الشباب بشكل هادف وتمكينهم وحمايتهم، ال سيما استراتيجية شباب 
2030، وهي استراتيجية األمم المتحدة األولى للشباب على مستوى المنظمة والتي حققت بالفعل نتائج 
مهمة من خالل تحسين عمل األمم المتحدة مع الشباب ومن أجلهم عالميًا. واآلن، ال بد لنا من الحفاظ 

على هذا الزخم.

أمامنا رحلة طويلة. في هذا التقرير، في الشوارع، وفي المساحات التي يتعّذر الوصول إليها في كثير 
من األحيان، عبّر الشباب عن مطالبهم بوضوح وبصوت عاٍل: من أجل ضمان إعادة البناء بشكل 

أفضل لتوفير حيز مدني أكثر إنصافًا، يجب علينا حماية سالمة الشباب وأمنهم؛ وتوفير تمويل مرن 
وطويل األمد؛ واالعتراف بالشباب كشركاء متساوين في عمليات صنع القرار. ال ينتظر الشباب 

حدوث تغيير إيجابي، فهم يقودوننا بالفعل نحو هذا التغيير. آمل بصدق أن يحفز هذا التقرير القّراء 
على ضمان حصول الشباب على الدعم الذي يحتاجونه للدفع باتجاه تحقيق مستقبل أكثر إنصافًا 

واستدامة وشمولية.

جاياثما ويكراماناياكي،
مبعوثة األمين العام لألمم المتحدة للشباب
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مقدمة: 2020 حالة الباحثين الشباب 
في المجتمع المدني القراء األعزاء،

قبل عام ، اكتشفنا نحن 12 من نشطاء المجتمع المدني الشباب من جميع أنحاء العالم كيف كان المجتمع 
المدني الشبابي يعاني ويستجيب لوباء COVID-19. في تلك اللحظة ، لم نكن متأكدين من الشكل الذي 
سيتخذه الوباء وتأثيره في جميع أنحاء العالم. اآلن ، بعد مرور عام آخر ، يمكننا التفكير في كيفية إطالق 

 COVID-19 المجتمع المدني الشبابي لقوته للبقاء مرنًا ومبتكًرا وملتزًما بإيجاد حلول مستدامة لـ
والقضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية ذات الصلة ، منذ أول حالة تقرير المجتمع المدني للشباب ، 

حقائق صامدة ، تم نشره.

منذ بداية الوباء ، بذل المجتمع المدني الشبابي جهوًدا غير عادية لملء فجوة االستجابة للوباء والتعافي 
التي خلفتها المؤسسات الرسمية ، ولكن ليس من دون تحمل وطأة األزمات االقتصادية واالجتماعية 

نفسها. يعاني الشباب في جميع أنحاء العالم من اضطراب التعلم ، وفقدان فرص العمل ، وانعدام األمن 
المالي واالضطراب العقلي ، ووحشية الشرطة، وقمع الحركات ، وانتهاكات حقوق اإلنسان. ومع ذلك 

، فإنهم ، بصفتهم مجتمًعا مدنيًا شبابيًا ، كانوا يكافحون موجات تأثير الوباء للبقاء واقفة على قدميها. 
من أطراف بنغالديش إلى األحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو ، حشد القادة الشباب والحركات الشبابية 

والمنظمات التبرعات وقدموا الدعم في الخطوط األمامية لمجتمعاتهم.

لكن المجتمع المدني الشبابي لم يعد بإمكانه االستمرار في ذلك دون دعم. نطلب من الحكومات 
والمنظمات الدولية وأصحاب السلطة على جميع المستويات االستثمار في قادة المستقبل. إن إشراك 

الشباب في تصميم الحلول لتحديات الوباء وإشراكنا في صنع القرار أمر ضروري إلعادة البناء بشكل 
أفضل وأكثر استدامة. وللقيام بذلك ، نحتاج إلى عمل ملموس!

تجهيزنا بالتمويل والموارد حتى نتمكن من مواصلة - والبناء على - جهود المجتمع المدني الشبابي 	 
في التعافي والتحول االجتماعي.

تمكيننا كأفراد من تحقيق االستقرار في حياتنا من خالل توفير فرص العمل والدعم المالي ودعم 	 
الصحة العقلية حتى نتمكن من االزدهار ، ونمسك بأيدي الفئات األكثر تضرًرا واستبعاًدا في 

المجتمع ، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب
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نتطلع إلى عام 2022 بقلوب متفائلة وأرواح صامدة. سنواصل العمل بال كلل لبناء العالم الذي 
نؤمن به.  المستقبل يدعونا: ساعدونا على االستجابة.

موقع من قبل ،
دانيال كاالركو وأورونا ساركر

تقرير حالة المجتمع المدني للشباب لعام 2020
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مقدمة : 2021 والمجتمع 
المدني الشبابي

التفكير في عام 2021.
كان عام 2021 عاًما مليئًا باألحداث والتحديات العالمية المضطربة ، ليس أقلها بالنسبة للشباب. على غرار 
عام 2020 ، تميز عام 2021 بجائحة COVID-19 التي استمرت في ترك بصماتها على صحتنا الجسدية 

والعقلية وخلق المزيد من التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في جميع أنحاء العالم. تصاعدت اآلثار 
االقتصادية للوباء ، مما ترك المزيد من الشباب وجماعات المجتمع المدني الشباب غير متأكدين من مستقبلهم 
المالي. في الوقت نفسه ، تحولت العديد من الحكومات بشكل متزايد نحو سيطرة الدولة األكثر صرامة ، مما 

زاد من صعوبة تنظيم الشباب.

تضمنت اللحظات الرئيسية في عام 2021 ما يلي:

 COVID-19 مررنا أكثر من 366 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ :COVID-19 حاالت
على مستوى العالم وأكثر من 5.4 مليون حالة وفاة2.

لقاح COVID-19: تلقى ٪58 من سكان العالم المؤهلين للقاح جرعة واحدة على األقل من 
اللقاح. ومع ذلك ، فإن اللقاح لم يصل بعد إلى السكان بشكل منصف. تلقى ٪8.3 فقط من 

األشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على األقل3.

التعليم: عانى الشباب من خسارة كبيرة في فرص التعلم. وجد مكتب التعاون االقتصادي 
والتنمية )OECD( )2021( أن المدارس الثانوية كانت مغلقة ، في المتوسط ، لمدة 56٪ 
من أيام التدريس في النصف األول من عام 2021 ، على الرغم من أن هذا يختلف اختالفًا 

كبيًرا حسب السياق4.
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5. IMF. (2021). Recovery During a Pandemic: Health Concerns, Supply 
Disruptions, and Price Pressures. World Economic Outlook. [online] 
Washington, DC: International Monetary Fund. Available at: <https://
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ic-outlook-october-2021>. 
6. Barford, A., Hardwick Olwell, R., Mugeere, A., Nyiraneza, M., Magimbi, 
P., Mankhwazi, C., and Isiko, B. (2021). Living in the climate crisis: young 
people in Uganda. [online] DOI: 10.17863/CAM.75235 Available at:
https://restlessdevelopment.org/wp-content/uploads/2021/11/Living-in-
the-Climate-Crisis.pdf 

سبل العيش: كشفت السنة الثانية للوباء عن بعض االنقسامات االقتصادية المستمرة واألكثر 
ضرًرا. تظل االقتصادات مترددة بسبب االرتفاع المفاجئ في متغيرات COVID و ، 

ونتيجة لذلك ، تظل البطالة مرتفعة بينما يرتفع التضخم ، ويزداد انعدام األمن الغذائي ، 
وتستمر سالسل التوريد في التعطل ، واندالع التوترات األمنية ، من بين تحديات أخرى5.

االضطرابات السياسية: كانت االتجاهات المقلقة لالنتفاضات واالنقالبات والحروب متفشية 
وقاتلة بما في ذلك االنقالب العسكري في ميانمار ، والحرب الناشئة في منطقة تيغراي في 

إثيوبيا ، واستيالء طالبان على أفغانستان ، من بين أمور أخرى.

حل وسط بشأن المناخ: من المفترض أن تكون سنة محورية في مكافحة تغير المناخ ، 
لكن الوعود لم تكن كافية. تم اعتماد ميثاق غالسكو للمناخ من قبل ما يقرب من 200 دولة 

، والذي يعترف بحالة الطوارئ المناخية العالمية ويقرر الحد من ارتفاع درجة الحرارة 
العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. ومع ذلك ، ال تزال التفاصيل تفتقر إلى اآلليات الالزمة 

لمكافحة واقع مخاوف التمويل ، واإلعانات ، والتوزيع غير العادل للمسؤوليات عبر البلدان 
، والوقائع المعيشية والصدمات التي تتعرض لها المجتمعات6.  
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فهم المجتمع المدني الشبابي.
يكون المجتمع المدني للشباب دائًما إما بقيادة الشباب و / أو يركز على الشباب و / أو يخدم الشباب7. ويشمل 

مجموعة متنوعة من المجموعات الرسمية وغير الرسمية مثل مجموعات المجتمع ، والمنظمات غير الحكومية 
)الدولية( ))1( المنظمات غير الحكومية( ، والمنظمات الدينية ، والحركات االجتماعية القائمة على القضايا ، 

والنقابات العمالية ، ووسائل اإلعالم ، وأكثر من ذلك8.

على وجه اليقين ، يعزز هذا التقرير النتائج التي توصل إليها تقرير حالة المجتمع المدني للشباب لعام 2020 ، 
الحقائق المرنة9، بأن المجتمع المدني الشبابي ليس متجانًسا. كالشباب أنفسهم يتكون المجتمع المدني الشبابي 
من )ويمثل( أشخاًصا من جميع مناحي الحياة المختلفة من الجنسين واألعراق واألديان والخلفيات االجتماعية 

واالقتصادية والجغرافيا وحاالت اإلعاقة وغير ذلك.

وفقًا للعديد من ممثلي المجتمع المدني الشباب ، غالبًا ما تكون مجموعات المجتمع المدني الشبابية غير رسمية 
وغير مسجلة أكثر من مجموعات المجتمع المدني األخرى )غير الشبابية(. في الواقع ، يؤكد االستطالع أن أكثر 

من نصف ممثلي المجتمع المدني الشباب هم جزء من مجموعات المجتمع المدني غير المسجلة أو مجموعات 
المجتمع أو الحركات االجتماعية. ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف موارد المجتمع المدني الشبابي. يمكن أن يكون 
التسجيل مكلفًا ، سواء من حيث الرسوم أو الوقت الذي يستغرقه. في كثير من الحاالت )والسياقات( ، ال يستطيع 

أعضاء المجتمع المدني الشباب أو يختاروا عدم إنفاق مواردهم المحدودة على عملية التسجيل. ويرجع طابعها 
غير الرسمي أيًضا إلى الطبيعة المؤقتة لمجموعات المجتمع المدني الشبابية ، ال سيما تلك التي يقودها الشباب 

)على عكس الجماعات التي تركز على الشباب أو التي تخدم الشباب(. يوازن الشباب بين العديد من االلتزامات - 
التعليم ، وسبل العيش ، واألسر ، وما إلى ذلك - وأن يكون الشباب مقيًدا بالوقت.

تفسير نتائج التقرير.
استمعنا إلى ما يقرب من 900 ممثل عن مجموعات المجتمع المدني الشبابية من خالل الجمع بين االستطالع 
العالمي وفصول تسليط الضوء على تجاربهم على مدار العام الماضي وانطباعاتهم عن الحقائق الجديدة التي 

يواجهها المجتمع المدني الشبابي أثناء عملهم نحو االستجابة والتعافي من ، وإعادة بناء مجتمعاتهم خالل العام 
الثاني لوباء COVID-19. بينما نهدف إلى عكس تنوع الخبرات حيثما أمكن ذلك ، فإن نتائج هذا التقرير تجمع 

أهم الموضوعات العالمية التي وجدناها من خالل ردود االستطالع وتجارب المساهمين في تسليط الضوء: 
المرونة ، والقدرة على التكيف ، واإلبداع ، والشمولية ، والفعالية في المناصرة والتركيز المجتمعي للمجتمع 

المدني الشبابي العالمي في عام 2021.
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_________________________________________________________________________________ 
10. According to ITU, the global Internet use gender gap is 12.5%. However, women in lower income countries 
experience a 71 percentage point gap compared to women in higher income countries. Source: ITU. (2021). 
Bridging the Gender Divide. Available at: https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/bridg-
ing-the-gender-divide.aspx.

تعكس كل من الردود على االستقصاء واألضواء البارزة في الغالب حقائق ووجهات نظر المجتمع المدني 
الشبابي في جنوب الكرة األرضية ، وال سيما البلدان منخفضة الدخل. في حين أن معظم األضواء الكاشفة 
يتم إسهامها من قبل مجموعات مسجلة رسميًا ، إال أنها تمثل شريحة متنوعة من المجتمع المدني الشبابي 

من المنظمات الدولية الكبيرة إلى مجموعات المجتمع المدني المحلية الصغيرة ، إلى الحركات االجتماعية. 
يشكل المشاركون في االستطالع قطاًعا متنوًعا للغاية من المجتمع المدني الشبابي ، مع تمثيل متساٍو تقريبًا 

للمجموعات المسجلة رسميًا وغير المسجلة.

قيود الدراسة.
نظًرا للطبيعة العالمية لهذا التقرير ووباء COVID-19 المستمر ، تم جمع البيانات بالكامل تقريبًا عبر 

اإلنترنت. تميل الفجوة الرقمية بشكل كبير إلى الرجال10، وأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية ، 
والمتعلمين. انعكست هذه الفجوة في نتائج المسح: غالبية المستجيبين تتراوح أعمارهم بين 22-30 سنة )63٪( 

، ذكور )٪69( ، وأكثر من 8 من كل 10 تلقوا تعليمهم في مستوى الكلية / الجامعة أو أعلى. يعكس تمثيل 
االستطالع هذا أيًضا طبيعة المجتمع المدني الشبابي باعتباره منحاًزا لمن هم أكثر تعليما.عالوة على ذلك ، تلقى 

المسح استجابة عالية جًدا في إفريقيا جنوب الصحراء ، وأعداًدا أقل من المستجيبين من مناطق أخرى. لذلك ، 
تعكس إجابات المسح في الغالب وجهات نظر أولئك الذين يمثلون المنظمات الشبابية في جنوب الكرة األرضية 
، وال سيما البلدان منخفضة الدخل من القارة األفريقية. ومع ذلك ، من خالل المساهمات التي تم تسليط الضوء 

عليها ، تم الوصول إلى مئات المستجيبين اآلخرين بما في ذلك المزيد من النساء وأولئك الذين لديهم اتصال 
رقمي أو احترافي أقل ، مما يحسن تمثيل النتائج.
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المجيبون على االستطالع: 868 رًدا من 82 دولة

أصفر:0-5%، 
برتقالي: 5-10%، 
أحمر:%10 أو أكثر

o%1o%2o%3o%4o%

منظمة مجتمع مدني محلية 
مسجلة رسميًا

منظمة مجتمع مدني دولية 
أو وطنية مسجلة رسميًا

حركة اجتماعية 
)عالمية ومحلية(

منظمة مجتمع مدني غير 
مسجلة

حملة )عالمية ومحلية(

مجموعة مجتمعية 

ما هو نوع المنظمات أو المجموعات الشبابية التي تعمل معها؟
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9o%

82%

3o%

69%

ممثلو المجتمع المدني الشبابي بمعظمهم رجال ذو مستوى تعليمي عاٍل 
يشغلون وظائف تطوعية لتمثيل أنواع متعددة من المنظمات.

أكثر من نصف المجيبين على االستطالع يرون أن الحيز المدني أصبح 
مفتوًحا أكثر على الشباب للدفاع عن حقوقهم.

*%1 غير ذلك، و%0.4 يفضل عدم القول

شهادة جامعية أو أعلى

القيام بدور تطوعي في المجتمع المدني الشبابي

56%

8%

35%

أسهل

أصعب

%18 أسهل ولكن في 
المساحات الرقمية فقط

حيز للتحركات الشبابية
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80%

79%

75%

55%

47%

44% 21% 31%

32%

25%

10%

9%

9%

20%

18%

13%

11%

10%

4%92%

100%               80%              60%              40%             20%            0%

المنظمات الشبابية واثقة من قدرتها على إحداث تغيير. مع ذلك، يشعر 
الشباب بأنه يتم تجاهلهم من قِبل أصحاب السلطة.

إلى أي مدى توافق/ين على التصاريح التالية ؟

غير متأكد
غير موافق

ال موافق وال معارض
موافق

المجتمع المدني الشبابي يحتاج إلى 
دعم أكبر من أصحاب السلطة.

المجتمع المدني الشبابي فعال في 
تحقيق التغيير المجتمعي.

المجتمع المدني الشبابي يُؤخذ على 
محمل الجد من قِبل أصحاب السلطة.

حالة المجتمع المدني الشبابي قوية.

أمام المجتمع المدني الشبابي طريق 
طويلة قبل تحقيق إمكاناته.

حالة المجتمع المدني الشبابي أقوى 
من قبل.

اعتمد المجتمع المدني الشبابي 
مقاربة فعالة جًدا في االستجابة 

 .)COVID-19( لجائحة كورونا
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التمويل والدعم للمجتمع المدني الشبابي

37%
71%

حوالي ثالثة أرباع مجموعات 
المجتمع المدني الشبابي أبلغوا 

عن تخفيض في التمويل

تخفيض في مبالغ التمويل الحالية

الدعم المقّدم إلى المجتمع المدني الشبابي ال يتماشى مع االحتياجات؛ 
المنظمات ُمرجحة أن تتلقى التدريب بدالً من التمويل اإلضافي الالزم

15%

16%

24%

23%

22%

22%

27%

36%

27%

19%

25%

26%

75%

65%

64%

63%

55%

54%

59%

67%

56%

48%

53%

53%

تمويل إضافي من الجهات المانحة

مستلزمات/موارد إضافية

اتصال أفضل باإلنترنت

تدريب على المهارات التقنية

إرشاد حول المهارات التقنية

تسليط الضوء في اإلعالم

فرص تواصل

تدريب على المهارات الناعمة

عدد إضافي من المتطوعين

المزيد من المحتوى الجذاب

إرشاد حول المهارات الناعمة

المزيد من البيانات/األدلة بشأن 
االحتياجات و/أو األثر

حصلت على الدعم
بحاجة إلى دعم
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36%

17% 18%

28%

االستجابات لجائحة كورونا

المنظمات التي قللت عملياتها

أبرز ثالث استجابات مؤثرة:

المنظمات التي نقلت خدماتها 
إلى منطقة جغرافية أصغر 

انخفاض في التمويل

زيادة في التمويل أو 
التمويل نفسه

المنظمات التي تبلّغ عن تخفيض في تمويلها خالل الجائحة أكثر احتماالً بأن تقلل من 
عملياتها، وتنتقل إلى خدمة مناطق جغرافية أصغر بالمقارنة مع المنظمات األخرى.

34%

27%

13%

نشر المعلومات وزيادة التوعية

قيادة المجتمع في مجال الصحة 
العامة أو االستجابة االجتماعية

التطوع لمساعدة األشخاص 
األكثر ضعفًا
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استجابت منظمات المجتمع المدني الشبابية لجائحة كورونا من خالل 
إجراء تعديالت على عملياتها بدالً من التعديالت االستراتيجية.

البرامجالعمليات

االستراتيجيات

58% 
نقلت عملياتها إلى االنترنت بدالً من الحضور الشخصي

29% 
قللت عملياتها

23% 
نقلت خدماتها إلى منطقة 

جغرافية أصغر
 

23% 
أدخلت بروتوكوالت متعلقة بالصحة العامة 

في برامجها
 

21% 
شاركت في 

أنشطة الدفاع 
عن القضايا 

المهمة
 

15% 
المزيد من الشراكات/جهود التعاون

 

17% 
غيرت محور 

برامجها
 

12% 
استبدلت طرق 
جمع البيانات 

باألبحاث 
وإعداد 
التقارير

 

18% 
تعلمت إجراء 

تعديالت سريعة 
على برامجها

 

17% 
غيرت/عدلت طرق الحصول 

على تمويل
 

16% 
نقلت خدماتها إلى منطقة 

جغرافية أكبر
 

9% 
أوقفت عملياتها

 

7% 
تركيز دولي

 

3%
أ*

6%
ب* 

5%
ج*  

4%
د*

النسب المئوية هذه تعكس عدد المنظمات التي أفادت بأنها أجرت كل تعديل من التعديالت؛ العديد من المنظمات 
أبلغت عن إجرائها أكثر من تعديل، لذلك يتخطى المجموع 100%

 أ*: بّدلت تركيزها من دولي إلى محلي   /    ب*: غيرت رؤيتها/مهمتها 
ج*: شراكات/مشاريع تعاون أقل   /    د*: غيرت المكونات األساسية التي تعمل معها
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إن حالة المجتمع المدني 
الشبابي مهدد

مواجهة نقص التمويل 
الذي ال هوادة فيه ، 

ومخاوف الصحة العقلية 
، واالستبعاد من القيادة ، 

والفجوة الرقمية.



____________________________________________________________________________________________ 
11. Development Alternative. (2019). Towards A Thriving, Credible, And Sustainable Youth Civil Society. Available at: https://
www.intrac.org/resources/towards-a-thriving-credible-and-sustainable-youth-civil-society/.

واجه المجتمع المدني الشبابي العديد من التحديات خالل العام الماضي ، كان العديد منها مستمًرا 
لسنوات بينما كان البعض اآلخر فريًدا في الوقت وسياقاته. تضمنت التحديات الرئيسية التي تمت 

مواجهتها هذا العام نقص التمويل ، والصراعات مع الصحة العقلية ، ونقص فرص القيادة ، والتحوالت 
الرقمية.التمويل.

التمويل.  تاريخيًا ، كان المجتمع المدني الشبابي - خاصة في جنوب الكرة األرضية - دائًما هًشا نسبيًا في 
التمويل والموارد. في كثير من األحيان ، يكون التمويل غير متسق وقصير األجل وبشروط تقييدية11. لسوء 

الحظ ، تفاقم هذا األمر: فقد أشار ما يقرب من ثالثة أرباع )٪71( من شملهم االستطالع إلى أن دخل مؤسساتهم 
قد انخفض منذ بداية الوباء.عانى أكثر من ثلث المنظمات من تخفيضات في األموال الموجودة ، مما يشير إلى 

انسحاب الجهات المانحة بنشاط من دعم المجتمع المدني للشباب ، في حين أن أكثر من واحد من كل ثالثة 
مشاركين يعاني من زيادة التكاليف.

جعلت التخفيضات في التمويل من الصعب على المنظمات الشبابية التكيف استراتيجيا مع االحتياجات والفرص 
الجديدة. عالوة على ذلك ، وكما ذكرنا سابقًا ، فإن غالبية ممثلي المجتمع المدني الشباب ال يتقاضون رواتبهم. 
اضطر العديد من ممثلي المنظمات الذين تم اعتبارهم موظفين )على الرغم من عدم دفع أجرهم( إلى مغادرة 

المنظمات للعمل بأجر إلعالة أسرهم.

تؤثر تأثيرات التمويل هذه بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة األخرى. كانت المنظمات النسوية 
الشابة في الجنوب العالمي الذين يقودون المنظمات التي يقودها الشباب من النساء والفتيات والمتحولين جنسياً 

ومزدوجي الجنس محدودة تاريخيًا من الناحية المالية ويكافحون حقًا للحفاظ على مصادر دخلهم خالل هذا 
الوقت. يتعرض نشاطهم وتنظيمهم للخطر أو اإلغالق أو التعرض للمراقبة أو الهجوم بشكل متزايد بسبب 

الوباء. ظل العنف القائم على النوع االجتماعي في تصاعد منذ انتشار الوباء ، واضطرت العديد من منظمات 
المجتمع المدني الشبابية بشكل متزايد إلى البحث عن أموال لدمج عناصر في برامجها لمواجهة هذا التحدي.
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12. OECD. (2021). “What have countries done to support young people in the COVID-19 crisis?” OECD Policy Responses to 
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الصحة النفسية. من التغييرات الرئيسية في المجتمع ككل ، وخاصة بالنسبة للشباب ، منذ ظهور جائحة 
COVID-19 هو العبء المتزايد لقضايا الصحة العقلية12. في الواقع ، لم يتم طرح أي موضوع آخر مرات 
عديدة عبر فصول دائرة الضوء بخالف الصحة العقلية للشباب. وجدت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على 
األمراض في الواليات المتحدة أن الشباب يعانون من تحديات صحية عقلية أكثر من أي فئة عمرية أخرى ، 

حيث يعاني ٪63 منهم من أعراض خطيرة للقلق أو االكتئاب13.وجدت دراسة أجرتها منظمة كير في الصومال 
نتائج مماثلة - حيث تواجه ٪62 من الفتيات قلقًا شديًدا ٪60 اكتئاب حاد14. هذه ظاهرة عالمية حقًا: وجدت 

دراسة عالمية أجرتها اليونيسف زيادة في أعراض االكتئاب والحزن والقلق والتوتر ، خاصة بالنسبة للنساء15.
على الرغم من أن األسباب التي تجعل الشباب يعانون من مشكالت الصحة العقلية الحادة متعددة األوجه ، إال 
أن عوامل مثل االفتقار إلى التواصل االجتماعي ، والتعليم الجيد ، وفرص األنشطة ، وزيادة األعباء العائلية 

والمالية كانت من العوامل الرئيسية المساهمة.

الصحة النفسية ورفاهية الشباب ضرورية لعمل 
المجتمع المدني الشبابي. عملت مجموعات 

المجتمع المدني الشبابية كعاملين في الخطوط 
األمامية خالل جائحة COVID-19 ، حيث 

قدمت أعمال اإلغاثة والخدمات األساسية.
لم يقتصر األمر على تأثرهم بالوباء عندما كانوا 

صغاًرا ، بل تضاعف إجهادهم بسبب واقع كونهم 
موظفين في الخطوط األمامية أيًضا.على سبيل 

المثال ، في الهند ، شاركت إحدى المنظمات 
الشبابية ، أثناء العمل على تبديد الخرافات حول 

تأثير اللقاح سلبًا على الخصوبة ،هدد المجتمع 
المحلي بأنهم سيضعون المنسقة قيد االعتقال 

ويحرقون منزلها.

رسالتي ]...[ للشباب ، فأنا أعرف ما نمر به كل يوم 
والصعوبات التي ال نتمكن من أن نكون جزًءا من 
اتخاذ القرارات. ]...[قبل أن يتعامل اآلخرون مع 

صحتك العقلية ، من المهم أيًضا أن تعتني بنفسك ألنك 
قوتك الخاصة ، فأنت الشخص الذي سيحفز نفسك 

لزيادة حماسك للعمل من أجل حقوقك ". - المستجيبة 
في االستطالع )18-21 سنة( من بنغالديش ، تمثل 

إحدى منظمات المجتمع المدني الوطنية
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ment/d/1lOHD2WyVn-JrSrm4ljDDBv-fd3f1IOhc/edit#  
17. OECD. (2001). “Understanding the Digital Divide.” OECD Digital Economy Papers, No. 49. 
18. Cooper, J. (2006). “The digital divide: the special case of gender.” Journal of Computer Assisted Learning, 22: 320-334. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2006.00185.x Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/236405667766.

القيادة. إذا كان أصحاب السلطة يأخذون المجتمع المدني الشبابي على محمل الجد )٪44 موافقون ، ٪31 غير 
موافق(. لكن ، اتفق الجميع تقريبًا على الحاجة إلى مزيد من الدعم من أصحاب السلطة للمجتمع المدني الشبابي 

)٪92(. في الواقع ، كان جميع المشاركين في االستطالع تقريبًا قاطعين أن أفضل أشكال الدعم التي يحتاجها 
المجتمع المدني الشبابي تتعلق بتمكينهم من أن يكونوا قادة وفتح مناصب صنع القرار ألعضاء المجتمع المدني 

الشباب. بشكل ساحق ، يشارك قادة المجتمع المدني الشباب في أن مشاركة الشباب مع أصحاب السلطة وشركاء 
التنمية الكبار ال تزال محدودة و / أو رمزية. على الرغم من كونها عوامل تغيير نشطة - وأحيانًا لها تأثير - 
 نادًرا ما يتم التعامل مع الفاعلين الشباب في المجتمع المدني بصفتهم صانعي قرار استراتيجيين وقادرين 16.
ما وجده أعضاء المجتمع المدني الشباب هو أنه في جميع السياقات تقريبًا ، تم إبعاد سلطتهم إلى المستويات 

المحلية. لذلك ، بالنسبة للبعض ، ألنهم ال يستطيعون الوصول إلى مقاعد في أماكن صنع القرار عالية المستوى ، 
فإنهم يكرسون وقتهم وطاقتهم إلحداث تأثير محلي.

التحوالت الرقمية. تطلب COVID-19 تحواًل نحو استخدام المنصات عبر اإلنترنت في العديد من 
جوانب الحياة والعمل. لكن التحول لم يحدث بشكل منصف. يتم التنبؤ بعدم المساواة في الوصول - 

المعروف أيًضا باسم الفجوة الرقمية - حسب مستوى التعليم والدخل17، وهو أمر صارخ بشكل خاص 
للنساء والفتيات18 والنساء من المجتمعات الريفية. أثرت الفجوة الرقمية على المجتمع المدني الشبابي 

بطريقتين. أوالً ، شعرت العديد من الحركات والحمالت الشبابية أن الوسائل الرقمية للتنظيم كانت بطيئة 
وغير فعالة. أوضحوا أنه مع التنظيم وجهًا لوجه ، هناك صداقة حميمة مفقودة رقميًا ، خاصةً ألنها تتطلب 

اتصاالً جيًدا باإلنترنت.ثانيًا ، خلقت ثغرات في التواصل مع المشاركين. أوضح ممثلو المجتمع المدني 
الشباب في مدغشقر ، على سبيل المثال ، أنه بسبب عدم تمكنهم من تنفيذ األنشطة الشخصية ، وضعف 
االتصال الرقمي في معظم أنحاء البالد ، فقد العديد من المنظمات ما يصل إلى نصف المشاركين فيها.

كشف جائحة COVID-19 أيًضا عن مخاطر التحول الرقمي على حقوق اإلنسان والصحة والرفاهية. 
هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير هذه التقنيات على مشكالت الوصول والبيانات والخصوصية. عالوة على 

ذلك ، مع انتقال المجتمع المدني الشبابي بشكل متزايد إلى اإلنترنت ، توجد تهديدات رقمية تهدد سالمة 
القادة الشباب. من أشياء مثل إرسال المتصيدون تهديدات إلى النشطاء إلى الحكومات االستبدادية التي 

تعترض الرسائل والمعامالت ، بدأ التعرف على مخاطر التحول إلى المنصات الرقمية فقط.
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النقاط البارزة المميزة:

]الهند[ الصحة العقلية والرفاهية ألعضاء المجتمع المدني الشباب في الهند بواسطة التنمية المضطربة الهند
في الهند،عمل القادة الشباب المرتبطون بمنظمات المجتمع المدني كعاملين في الخطوط األمامية خالل جائحة 

COVID-19 ، حيث قدموا أعمال اإلغاثة والخدمات األساسية. وكعاملين في الخطوط األمامية ، عانى هؤالء 
القادة الشباب من ضغوط عاطفية وجسدية غير مسبوقة. لقد دعموا جهود إعادة بناء المجتمع واستدامته ، على 
سبيل المثال توفير فصول العافية والمساحات المجتمعية عبر اإلنترنت ، وإدارة برامج التوعية حول فيروس 

كورونا ، ومساعدة الشباب في العثور على فترات زمنية لمواعيد اللقاحات.

]عالمي[حماية الحقوق الرقمية في العصر الرقمي بواسطة طالب من أجل الصحة العالمية
أبرز االنطالق السريع لهذه االبتكارات الرقمية نقص الوعي بالحقوق الرقمية بين مستخدميها.على الرغم من أن 

مشكلة عدم المساواة الرقمية تمتد إلى جميع األجيال ، إال أن التأثير على الشباب ال ينبغي تجاهله ، ال سيما في 
مجاالت مثل التعليم والصحة. يمكن للتقنيات الرقمية أن تساعد مجتمعاتنا على االزدهار.نحتاج إلى عمليات بحث 
تعمل مع الشباب لتحديد المخاطر التي يواجهونها.نحتاج إلى تمويل يدعم محو األمية الرقمية بين الشباب ويمّكن 

المبادرات التي يقودها الشباب في تطوير وتنفيذ ،ومراقبة التقنيات الرقمية.

KOMS صربيا[ كيف نلحق بـ "الوضع الطبيعي الجديد"؟ بواسطة[
تستكشف هذه األضواء دور المجتمع المدني الشبابي في محاربة إغالق الفضاء المدني في صربيا ، تبحث بشكل 

خاص في كيفية تأثير التمثيالت اإلعالمية السائدة لقطاع المجتمع المدني للشباب على انفتاح الفضاء المدني. 
إنه يدعو تحديًدا إلى مجتمع به حد أدنى من وجود األخبار المزيفة ، مع ثقة قوية في المؤسسات العامة ، والقيم 

والحقوق مثل حرية الكالم واالنفتاح واإلعالم المستقل.
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مجتمع الشباب المدني 
يتمتع بالمرونة

تحلم بالنمو بينما تعمل 
من أجل البقاء.
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أبرز تقرير حالة المجتمع المدني للشباب لعام 2020 19 بشكل كبير مرونة المجتمع المدني الشبابي في مواجهة 
الوباء. وجدنا أنهم ركزوا على معالجة قضايا اإلغاثة من الوباء األكثر ظهوًرا وإلحاًحا وأسباب التحول 

االجتماعي األكثر إلحاًحا. هذا العام ، تتبع مرونة المجتمع المدني الشبابي بعض األنماط المتشابهة ، لكنها 
تختلف في تركيزها المتزايد على التغيير المنهجي والمستدام وزيادة القيادة الشبابية.

كما ورد في الفصل السابق حول نتائج المسح ، على الرغم 
من التحديات التي واجهها المجتمع المدني الشبابي نتيجة 

للوباء ، أعرب أكثر من نصف المستجيبين )٪54( عن أن 
حالة المجتمع المدني الشبابي قوية حاليًا ، وما يقرب من 

)٪47( يعتقدون أنه أقوى من أي وقت مضى. من المحتمل 
أن تتأثر ثقة المجتمع المدني الشبابي بإدراكهم لالنفتاح 
المتزايد للفضاء المدني. يعتقد أكثر من نصف )56٪( 

المشاركين في االستطالع - عبر أنواع المؤسسات وحاالت 
التمويل - أن الفضاء المدني أصبح أكثر انفتاًحا للشباب للدفاع 

عن حقوقهم ، مع ٪18 قالوا إنه كان أكثر انفتاًحا فقط في 
الفضاء الرقمي.

ومن المثير لالهتمام أن هذا االنفتاح الملحوظ للفضاء المدني 
 ، CIVICUS هو رد فعل مضاد للفهم السائد. وفقًا لـ

أصبح الفضاء المدني أكثر تقييًدا ، مع قيام المزيد من الدول 

"إنني أتطلع دائًما إلى المستقبل ]...[
وال تستسلم أبًدا للظروف واستمر في 

العمل على تطوير الذات لبناء مستقبل 
أفضل ". - ناشط شاب عراقي

والجهات الفاعلة غير الحكومية بمهاجمة الحريات المدنية بشكل شرعي20. يدرك المجتمع المدني للشباب تجربة 
مختلفة ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة النشاط الرقمي. يتواصل صانعو القرار بشكل متزايد مع الناخبين عبر 

اإلنترنت ، حيث يمكن اآلن لمجموعات المجتمع المدني الشبابية والشباب الذين لم يتمكنوا تقليديًا من الوصول 
إلى صانعي القرار الوصول إليهم اآلن ألول مرة21. كما ذكرنا في الفصل السابق ، ال تزال االستثناءات موجودة 
، وليس بالضرورة أن يكون النشاط أكثر تنوًعا أو شموالً للعديد من الفئات المهمشة بسبب الفجوة الرقمية. ومع 
ذلك ، في حين أن الفضاء المدني أصبح أكثر ارتباطًا بسبب االستخدام المتزايد للمساحات الرقمية ، فإن مراقبة 

االنفتاح فيما يتعلق بالتغيرات السياسية والثقافية في الحوكمة ال يزال أمًرا حيويًا.
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يقدم المجتمع المدني للشباب في سيراليون مثاالً قوياً على الصمود. تضررت البالد بشدة من األزمات المزدوجة 
لفيروس إيبوال و COVID-19. خالل اإليبوال ، وصل الشباب إلى أكثر من ٪60 من جميع المجتمعات 

المحلية في سيراليون من خالل خطط عمل يقودها المجتمع لوقف انتشار فيروس إيبوال ، والتغلب على فشل 
الجهات اإلنسانية الدولية الفاعلة في األشهر األولى من تفشي المرض في تغيير السلوك22. بعد خروجهم من 

أزمة اإليبوال ، كانوا أكثر استعداًدا لالستجابة بسرعة لـ COVID-19. تمكنت مجموعات الشباب من مشاركة 
الرسائل بسرعة مماثلة لجهود التوعية السابقة حول غسل اليدين ، على سبيل المثال ، مع االستفادة في الوقت 

نفسه من الدروس المستفادة لمكافحة المعلومات المضللة وكسب تأييد المجتمع لحماية صحة أسرهم وجيرانهم. 
على الرغم من نجاحهم ، لقد أثرت األزمات المزدوجة بال شك على الصحة العقلية للقادة الشباب.

تتشكل مرونة المجتمع المدني الشبابي من خالل القدرة ليس فقط على االستمرار في البقاء على قيد الحياة خالل 
المصاعب ، ولكن أيًضا لوضع اآلليات التي ستدعم مستقباًل مستداًما. يثبت المجتمع المدني الشبابي مرونته 

من خالل قدرته على تحقيق الشرعية ، وضمان المساءلة ، والكشف عن فرص القيادة23. على سبيل المثال ، 
في العراق ، وجدت النساء والفتيات طرقًا للقيادة من خالل توثيق ونشر انتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة وإدارة 
مالجئ النساء لتلبية احتياجات النساء والفتيات الالئي هربن من محاوالت القتل بدافع الشرف منذ سقوط دولة 

العراق اإلسالمية. والشام )داعش(. لقد تمكنوا من إعادة بناء بعض التماسك االجتماعي الذي انهار نتيجة 
للنزوح والعنف الذي كان يحدث بسبب داعش في العراق منذ عام 2017.

ومع ذلك ، ال يمكن التقليل من التحديات الهائلة التي تمت مواجهتها هذا العام - بما في ذلك خفض التمويل ، 
وأزمة الصحة العقلية الناشئة ، وأكثر من ذلك. بينما كان المجتمع المدني الشبابي مرنًا بما يكفي للبقاء على قيد 

الحياة في هذا العام المليء بالتحديات ، فإنه بال شك لم يزدهر.
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النقاط البارزة المميزة:

]سيرا ليون[ خط المواجهة والخوف: نظرة على الدروس المستفادة من أزمتين صحيتين علمتهما المجتمع 
المدني في سيراليون عن طريق التنمية المضطربة في سيراليون 

خالل األزمات الصحية لفيروس إيبوال و COVID-19 في سيراليون ، شاركت منظمات المجتمع المدني الشبابية 
في التعبئة االجتماعية الفعالة وتوعية المجتمع بشأن التدابير الوقائية. يشارك ممثلو المجتمع المدني الشباب 

خبراتهم ، بما في ذلك ما إذا كانوا قادرين على االستفادة من الدروس المستفادة من فيروس إيبوال وكيفية االستجابة 
بشكل أفضل لـ COVID-19 ، في هذه دائرة الضوء. بشكل عام ، شاركوا أن هذه المجموعات تعرف بالفعل 

أدوارها وكيفية تنفيذها. ونتيجة لذلك ، كانت االستجابة لـ COVID-19 أكثر تنظيماً وفعالية مما كانت عليه أثناء 
تفشي فيروس إيبوال.

]عالمي[ حركة المناخ وسط الوباء بقلم الجمعة من أجل المستقبل على الرغم من سوء االضطرابات العالمية 
، COVID-19 بسبب

لقد أثر الوباء على البيئة بطريقة أخرى مثيرة لالهتمام للغاية. لقد قلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وأثار 
 Friday For Future تغييرات في تنقل اإلنسان ، وحسن نوعية الهواء. ومع ذلك ، بالنسبة لحركات المناخ مثل
، فإن الوباء لم يحد من عملياتها فحسب ، بل أثر أيًضا على الجهود المبذولة لزيادة الوعي بالمناخ. لقد تكيفوا من 
خالل التحول إلى الضربات الرقمية واالعتماد على المناطق األكثر انفتاًحا - وبالتحديد تلك الموجودة في شمال 

العالم التي لديها إمكانية الوصول إلى اللقاح - لقيادة جهود زيادة الوعي.    

]العراق[ رسائل الشباب العراقي إلى المستقبل: أصوات الشباب في العمل ، من تأليف طفل الحرب  المملكة 
WarChild UK المتحدة

في سياق مليء بالتحديات ، حيث يتم إغالق الفضاء المدني أمام مشاركة الشباب ، أراد طفل الحرب  المملكة 
المتحدة WarChild UK توفير فرصة للنشطاء الشباب وقادة المجتمع المدني للتعبير عن احتياجاتهم والمخاوف. 

من خالل تقديم ورشة عمل شاملة وتفاعلية ، طفل الحرب  المملكة المتحدة WarChild UK ، إلى جانب 
المشاركة النشطة لـ 16 من الناشطين الشباب العراقيين من منطقة نينوى في 

العراق ، كانوا قادرين على خلق مساحة تحفيزية شجعت على مشاركة معارفهم 
ومعلوماتهم ، والتجارب بطريقة بناءة وإيجابية ، باإلضافة إلى طرح أفكار حول 

ما هو مطلوب لدعم المجتمع المدني الشبابي والحركات االجتماعية داخل إقليم 
كوردستان / العراق في المستقبل.
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إن مجتمع الشباب 
المدني مستجيب

تتطلب القيود 
التي ال ترحم 

تحواًل مستمًرا 
من أجل البقاء.



في عام واجه فيه المجتمع المدني الشبابي استمرار اإلغالق والقيود على الحركة والركود االقتصادي ، وزيادة 
التحديات االجتماعية ، كانوا قادرين على مواجهة التحديات والقدرة على التكيف بدرجة كبيرة. أشار 93٪ 

من المشاركين في مسح المجتمع المدني الشباب إلى أنه يتعين على منظمات المجتمع المدني الشبابية إجراء 
تغييرات أو تعديالت نتيجة لوباء COVID-19. من المهم مالحظة أن المجتمع المدني الشبابي واجه بأغلبية 

ساحقة تخفيضات في التمويل ، والتي تفسر نسبة كبيرة من سبب ضرورة التكيفات التشغيلية.

التشغيلية. منذ عام 2020 ، كان على جميع المؤسسات تقريبًا في جميع أنحاء العالم تعلم كيفية تحويل العمليات 
نحو الوسائل االفتراضية ولم يكن المجتمع المدني للشباب استثناًء.في الواقع ، أشار ٪58 من المشاركين في 
االستطالع إلى أن عملياتهم قد تم تحويلها بشكل افتراضي تقريبًا. ومع ذلك ، لم تكن جميع المؤسسات قادرة 
على التحول إلى العمليات الرقمية. كما أوضح فريق YMCA Madagascar ، فإن التحول إلى العمل عن 
بعد ومؤتمرات الفيديو ال يزال ضعيفًا بسبب ضعف الوصول إلى اإلنترنت بالنسبة لمعظم الشباب هناك. في 

عام 2021 ، أصبحت التجمعات المادية األصغر ممكنة مرة أخرى في العديد من السياقات. نتيجة لذلك ، تعلمت 
معظم مجموعات المجتمع المدني الشبابية كيفية العمل في بيئات مختلطة ، تجمع بين البرمجة عبر اإلنترنت 

وغير المتصلة باإلنترنت.

أيًضا ، حقق هذا العام إدراًكا واضًحا الحتياجات الصحة النفسية والصراعات التي يواجهها الشباب في 
مؤسساتهم. من الالفت للنظر أن جميع المنظمات التي يقودها الشباب تقريبًا )٪87( قامت بتكييف العمليات 

لالستجابة لهذه المشكلة بطريقة ما بما في ذلك إدخال ساعات عمل مرنة )٪35( ،إنشاء مجموعات نظير إلى 
نظير لألشخاص لالتصال مًعا بسهولة أكبر )٪32( ، إعطاء المزيد من الوقت للموظفين / األعضاء و / أو 

تقليل ساعات العمل )٪29( ، ودمج مبادرات الرفاهية في الحياة العملية )27٪(.

البرمجة. قام ثلث مجموعات المجتمع المدني 
الشبابية بتحوالت برنامجية هذا العام مثل دمج 

بروتوكوالت الصحة العامة في البرمجة ، 
االنخراط بشكل أكبر في أعمال المناصرة ، وتبديل 
موضوعات التركيز في البرمجة. على سبيل المثال 

، الحظت فريدا أن المنظمات النسوية الشابة قد 
حولت طلبات المنح الخاصة بها نحو تعزيز مرونة 

المجتمع واألمن والرفاهية على عكس ما كانت عليه 
قبل الجائحة عندما كانت طلباتهم عادة لبناء الشبكات 

والتحالفات.

"هناك حاجة إلى جهد تعاوني بين المجتمع 
المدني الشبابي حتى نتمكن من قيادة نفس 

األجندة. ]إذا كنا[ نتحدث لغات مختلفة 
، فلن يسمعنا صانعو السياسات. سيؤدي 
إنشاء شبكة من المجتمع المدني الشبابي 

في العالم إلى زيادة قدرات المجتمع المدني 
الشبابي ألننا ]على[ مستويات مختلفة ". 

- مشارك في االستطالع من الذكور )31 
عاًما فأكثر( من زيمبابوي ، ويمثل إحدى 

منظمات المجتمع المدني المحلية

37



. بدأت RESPEKT في بدء جهود الدعوة للضغط من أجل المساواة في اللقاحات على مستوى العالم وزيادة 
تغطية اللقاح في كينيا ، في محاولة للدفع الستئناف برامجها المنتظمة بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية ذات 

الصلة،  كان على البحث أيًضا أن يتكيف ليكون بقيادة الشباب بشكل أكبر. تمكنت مجموعات الشباب المحلية 
من االضطالع بدور أكبر في البحث ، ال سيما بسبب اإلغالق والقيود المفروضة على السفر التي فرضت مزيًدا 
من االعتماد على المجتمعات المحلية. عندما جامعة كامبريدج ، تنمية مضطربة بنك التنمية اآلسيوي ، وتعاونت 

مؤسسة روتجرز العالمية للسكان في إندونيسيا لتقييم اآلثار المعيشية واستجابات الشباب خالل COVID-19 في 
نيبال وإندونيسيا ، لقد أدركوا أنهم ال يستطيعون استخدام طرق جمع البيانات الشخصية التقليدية. وبدالً من ذلك ، 

طبق فريق من الباحثين الشباب نهًجا آمنًا للوباء في جمع المذكرات التي كتبها الشباب. أصبحت الدراسة دليالً على 
قدرة الباحثين الشباب على التكيف وأخذ الدراسات بأيديهم بنجاح.

اإلستراتيجية. على الرغم من أن التعديالت االستراتيجية لم تكن شائعة بين مجموعات المجتمع المدني الشبابية 
هذا العام )٪11 فقط أبلغوا( ، كان النوع األكثر شيوًعا للتكيف االستراتيجي المبلغ عنه هو زيادة استخدام 

الشراكات. اتخذت الشراكات شكل المزيد من الشراكات التقليدية ، مثل الشراكات بين منظمات المجتمع المدني 
وكذلك التعاون غير التقليدي مثل بين المجتمع المدني والكيانات األخرى )مثل المدارس(. في بعض األحيان ، 
كانت الشراكات ناتجة عن الضرورة ، في حين أنها جاءت من فرصة أخرى في أحيان أخرى. تمكنت شبكة 
طالب الصحة العالمية ، وهي شبكة يقودها الطالب في المملكة المتحدة ، من بدء العمل مع المنظمات على 

المستوى الدولي نتيجة لزيادة االتصال الرقمي للوباء.

تعاونت المنظمات الشبابية في شمال مقدونيا مع المدارس الثانوية المحلية لتحسين الوصول إلى أنشطة التعليم 
غير الرسمي للطالب وبناء قدرات موظفي المدرسة على المهارات الرقمية. غيرت المنظمات األخرى ، وخاصة 

الهيئات الممولة ، استراتيجيتها نحو زيادة المرونة. وجدت JASS ، على سبيل المثال ، أن التمويل المرن كان 
أيًضا أهم تعديل تم إجراؤه لدعم تمويل المجموعات النسوية. لتفعيل هذا التحول في االستراتيجية ، قاموا بإنشاء 

تطبيق تمويل تم تجريده بشكل كبير. سمحت هذه العمليات المبسطة للشركاء في الفلبين ، على سبيل المثال ، 
بإحضار عبوات الطعام بشكل عاجل إلى منظمات مجتمع الميم التي تواجه احتياجات فورية في قراهم.

38



النقاط البارزة المميزة:

]عالمي[ حقائق وحركات نسوية: مقابالت مع صندوقين نسويين بواسطة فريدا وجاس
) RIDA and JASS (

في مقابلتين مع صندوقين نسويين رائدين ، تستكشف هذه النقاط البارزة المميزة حلول الناشطات النسويات 
الشابات للوباء: مخطط متقاطع ومحّدد السياق إلعادة بناء مجتمعنا. يدرك هذا الجيل الجديد من النسويات أن 

المساواة بين الجنسين مرتبطة بطبيعتها بالمساواة والعدالة العرقية واالقتصادية والبيئية والصحية. تعمل الشابات 
والشباب المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس واألشخاص المثليين على تعزيز التضامن والتعاون الرائد لمعالجة عدم 

المساواة الهيكلية بشكل منهجي لجميع الناس.

 COVID-19 نيبال وإندونيسيا[ مذكراتي العزيزة : تجارب الشباب الضعفاء الضطراب سبل العيش خالل[
بواسطة جامعة كامبريدج و التنمية المضطربة نيبال 

 تم تتبع مدى االضطراب الناجم عن COVID-19 على الشباب من خالل تأثيرات سبل العيش الخاصة بالشباب 
المبتكرة واالستجابات لمشروع COVID-19، وهو مشروع بحثي قائم على المذكرات بقيادة الشباب. كان الهدف 

من المشروع هو تقييم اآلثار المعيشية واستجابات الشباب خالل COVID-19 ، استخدام بحث نوعي آمن ضد 
األوبئة تم الحصول عليه خالل أكثر من أربعة أشهر من المذكرات التي كتبها الشباب )سن 15-29( في جميع 

أنحاء إندونيسيا ونيبال.
   

SEGA مقدونيا[تحول قطاع الشباب أثناء أزمة الوباء - هل نفعل ما يكفي؟بواسطةتحالف[
خالل عام 2020 ، قللت منظمات المجتمع المدني الشبابية الشعبية ومجموعات الشباب غير الرسمية في شمال 
مقدونيا من األنشطة البدنية واالتصال بالشباب، مما يؤدي إلى تغيير فوري في ديناميكياتهم العادية. نتيجة لذلك 

، عانى الشباب من نقص التواصل االجتماعي والتعليم الجيد وقضايا الصحة العقلية التي انبثقت عن هذا الوضع. 
تطلب COVID-19 تحواًل نحو استخدام المنصات عبر اإلنترنت في 

العديد من جوانب الحياة المهمة ، لكنه لم يحدث بشكل عادل. كان االنتقال 
إلى التعليم عبر اإلنترنت على المستوى الوطني وتحول منظمات المجتمع 

المدني للبرمجة إلى االفتراضية بمثابة تغييرين وتحديين رئيسيي.
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حالة المجتمع المدني 
الشبابية إبداعية

تخيل طرق جديدة لحل 
المشاكل القديمة.
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_________________________________________________________________________________________
24. Wegner, F. & Williams, K. (2019). Rapid evidence review of enablers and barriers for youth-led and youth-focused civil 
society organisations in the global south. INTRAC and RECREAR. 

الشباب أكثر استعداًدا لمواكبة عالم سريع التغير وغالبًا ما يكونون أكثر ارتباطًا بشرائح متنوعة من مجتمعاتهم.
يمّكنهم ذلك من الوصول إلى جمهورهم بطرق أكثر إبداًعا ألنه يمكن تخصيصهم بشكل فريد. عالوة على ذلك 

، غالبًا ما تتمتع مجموعات المجتمع المدني التي تضم الشباب في جوهرها بحرية التجربة واالرتجال واالبتكار 
بمزيد من الحرية والنجاح حيث غالبًا ما يكون لديها هياكل أقل رسمية مع القليل من البيروقراطية24. من المرجح 

أن يرفض المجتمع المدني الشبابي النهج التقليدية من أعلى إلى أسفل لصالح التغيير اإلبداعي بقيادة المجتمع.
في حين أن المجتمع المدني الشبابي كان دائًما مبدًعا ، فقد أصبحت قدرته على االبتكار أكثر أهمية أثناء الوباء. 
على سبيل المثال ، في مدينة نيويورك ، يستخدم DRUM مسرح الشارع للوصول إلى أولئك الموجودين في 

مجتمعهم وتغيير األعراف االجتماعية حول العنف المنزلي والتحرش في الشوارع. في هذه األثناء ، في كولومبيا 
، نزل الشباب إلى الشوارع بعالمتهم التجارية الخاصة "الحرفية". شارك La Múcura ، مجموعة شبابية في 

كولومبيا ، في The National Strike للرد وتكريم أكثر من 400 شاب فقدوا )من خالل القتل واالختفاء على 
حد سواء( من خالل مشاركة القصص والموسيقى من خالل الفيديو.

عاشت الضربة الوطنية!            
لقد أوقفنا اإلصالح اآلن لدينا طريق طويل لنقطعه 

لالحتفال ، والصحة ، والتكسير ، ورواتبهم ، 
والزعماء القتلى ، والحرب والسالم.

وجلبت الوحدة لتستيقظ ،
 فال أحد يستطيع إبعاد الناس بكرامة بعد اآلن

عاشت الضربة الوطنية!

ال توجد قوة تمنعنا من هذا الصوت الذي يتجاوز 
الوحشية ، لم يعد من المنطقي االستمرار في اإلمساك 

بدولة غير متكافئة.            
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ومع ذلك ، ال يتسم اإلبداع بأشكال فنية فقط. يبدو اإلبداع أيًضا وكأنه إيجاد طرق مبتكرة للوصول إلى الجمهور. 
يقوم المجتمع المدني الشبابي بإيجاد حلول للقضايا التي يواجهها األقرب إليهم من خالل إدراك أن هناك طرقًا 

بديلة لمشاركة األفكار والتماس المدخالت وإجراء المحادثات.على سبيل المثال ، طور النشطاء الشباب في حركة 
# EndSARS في نيجيريا تطبيقات إلعالم الناس باألماكن التي تتعرض لهجمات الشرطة وإلرسال رسائل 

استغاثة. في ميانمار ، لفتت المنظمة النسوية Sisters 2 Sisters االنتباه إلى قضية السجناء السياسيين من خالل 
كتابة ونشر رسائل شخصية هؤالء السجناء مباشرة. لقد خاطروا بسالمتهم الشخصية ، لكنهم تمكنوا من إيجاد 

طريقة مبتكرة لجذب انتباه الجمهور بجاذبية أكثر عاطفية وواقعية.

في حين أن هذا اإلبداع يتجسد في إيجاد المجتمع المدني للشباب طرقًا لتخطي الحدود بطرق جديدة ، فإنه يجد 
أيًضا مساحات آمنة لألشخاص في بيئة غير آمنة بخالف ذلك. على سبيل المثال ، تعاون مركز مكافحة الكراهية 

 COVID-19 الرقمية ومجموعة من المتطوعين الشباب في المملكة المتحدة لمكافحة انتشار الوباء الخاطئ حول
على وسائل التواصل االجتماعي. حدد هؤالء المتطوعون الشباب المعلومات المضللة الخطيرة عبر اإلنترنت 
وتصرفوا بناًء عليها ، ال سيما عندما يتعلق األمر بالصحة أو COVID-19 أو اللقاحات. لضمان سالمتهم ، 
استخدموا حسابات مجهولة الستطالع المحتوى الضار وطوروا شبكة دعم اجتمعت الستخالص المعلومات 

األسبوعية عبر اإلنترنت والمكالمات الفردية المنتظمة وتوجيه األقران.

"يساهم الشباب في دفع المجتمع والحكومة 
إلى األمام من خالل ]حلول[ إبداعية ومبتكرة 

، وبالتالي تتحدى االتفاقيات ورفع مستوى 
األنظمة إلى ما ينبغي أن تكون متماشية مع 
االتجاهات ". - مشارك في االستطالع من 
الذكور )30-34 سنة( من نيجيريا ، تمثل 

حركة / حملة اجتماعية محلية
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النقاط البارزة المميزة:

La Múcura كولومبيا[ السلسلة السمعية والبصرية: الضربة الوطنية - الفن كأداة للذاكرة وأداة عرض من[
عندما اندلعت الضربة الوطنية في 28 أبريل 2021 في كولومبيا 

، كان معظم القتلى من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 28 عاًما. أخفت الحكومة مقتلهم وحاولت إسكات 
أصوات الناجين. ومع ذلك ، كان رد فعل المجتمع المدني الشبابي من خالل إنشاء سلسلة سمعية بصرية كعملية 

إنشاء منهجية تجمع بين أصوات وتعبيرات أكثر من 50 فنانًا ، معظمهم من الشباب ، الذين شاركوا في التحركات 
االجتماعية في كولومبيا. تتميز هذه األضواء بأربعة مقاطع فيديو وأغاني قاموا بإنشائها.

DRUM NYC الواليات المتحدة األمريكية[ تنظيم العدالة للنساء والفتيات من خالل مسرح الشارع من قبل[
درام )DRUM (، منظمة تركز على المجتمع الجنوب آسيوي في مدينة نيويورك ، حددت العنف القائم على 

النوع االجتماعي )GBV( كقضية ملحة في مجتمعهم ، ولكنها قضية لم يتم الحديث عنها بسبب تطبيعها في كثير 
من األحيان من قبل األجيال األكبر سنا. عند التحدث إلى أفراد المجتمع واالستماع إلى أن الكثيرين أنكروا وجود 

العنف القائم على النوع االجتماعي ، قرروا استخدام المسرح كوسيلة للتواصل بسبب أهميته الثقافية التقليدية 
كوسيلة للوصول إلى الناس في قرى غرب البنغال. تشارك هذه األضواء تجربتهم ومقاطع من ثالث مسرحيات 

.)natoks تُعرف أيًضا باسم(
   

]المملكة المتحدة[ حملة الشباب ضد األذى عبر اإلنترنت من قبل الشباب ضد المعلومات المضللة ومركز 
مكافحة الكراهية الرقمية  

يوثق هذا الضوء تأثير ونتائج برنامج الشباب ضد التضليل )YAM( ، الذي كان برنامًجا فريًدا ومبتكًرا تم إنشاؤه 
بواسطة التنمية المضطربة ومركز مكافحة الكراهية الرقمية )CCDH( في أبريل 2020 ، في ذروة جائحة 

COVID-19. قام البرنامج بتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجون إليها الكتشاف ، وتسجيل ، واإلبالغ عن 
المعلومات الخاطئة عبر اإلنترنت في وقت أصبحت فيه مخاطره حقيقة واقعة 

بشكل متزايد. يصف النقاط البارزة عملياتهم وخبراتهم ونتائجهم.    
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دولة الشباب 
المجتمع المدني هو     

صريح 

المطالبة 
بالحقوق ورفض 

الوضع الراهن.
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_________________________________________________________________________________________
25. Marks, E.,Hickman, C., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, E. R., Mayall, E. E., Wray, B, Mellor, C ,and van Susteren, L. 
(2021). “Young People's Voices on Climate Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon.” SSRN. 
Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3918955
26. Inter-Parliamentary Union. (2016). Youth participation in national parliaments. Geneva: IPU. Available at: https://www.ipu.
org/resources/publications/reports/2016-07/youth-participation-in-national-parliaments-2016
27. Restless Development. (2021). By Us, For Us: Rewiring Education for a New Generation. Available at: https://restlessdevel-
opment.org/2021/11/rewired-by-us-for-us-2/
28. United Nations (2016). World Youth Report on Youth Civic Engagement. Available at: https://www.un.org/development/
desa/youth/publications/2016/07/world-youth-report-on-youth-civic-engagement/ 
29. Wegner, F. and Williams, K. (2019). Rapid evidence review of enablers and barriers for youth-led and youth-focused civil 
society organisations in the global south. INTRAC and RECREAR.

وجدت األبحاث واستطالعات الرأي األخيرة أن الشباب يشعرون بخيبة أمل من الحكومة ويفقدون االهتمام بأشكال 
الحكم التقليدية. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2021 على الشباب في جميع أنحاء العالم أنه ، ال سيما في 

أعقاب تقاعس الحكومة عن الوباء ، يتزايد إحباط الشباب من السياسة25. وبالمثل ، في استطالع حالة المجتمع 
المدني للشباب لعام 2021 ، اتفق الجميع تقريبًا على الحاجة إلى مزيد من الدعم من أصحاب السلطة للشباب 

)٪92(. مع وجود ٪1.9 فقط من البرلمانيين في جميع أنحاء العالم دون سن الثالثين26، فليس من المستغرب أن 
نصف الشباب على مستوى العالم يقولون إنهم ال يرون أنفسهم ممثلين في الحكومة27.

قد تظهر هذه التحديات أن الشباب ليسوا مهيئين لقيادة النشاط والدعوة ، ولكن في الواقع ، يقوم المجتمع المدني 
الشبابي بالتعبئة في مساحات متوازية وحتى إنشاء منصات خاصة بهم خارج مساحات الحوكمة الرسمية. يرفض 
الشباب قبول الوضع الراهن ويقاتلون من أجل عالم أكثر إنصافًا. لكن ال يتم قبولهم ودعمهم بشكل كاٍف كقادة. في 
مجال الحكم ، على الرغم من كونهم قادة في تحطيم الهياكل )على سبيل المثال ، الربيع العربي( ، يتم إعادة بناء 
الهياكل التأسيسية نفسها مرة أخرى دون مشاركة من المجتمع المدني الشبابي28. ال تقدم الهيئات الدولية الكبيرة 
مثل المنظمات غير الحكومية الدولية ومؤسسات األمم المتحدة أيًضا التضامن المطلوب لمناصرة الشباب التي 

يقودها المجتمع ، وبدالً من ذلك تميل إلى دعم منظمات المجتمع المدني الشبابية المسجلة فقط29. 
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_________________________________________________________________________________________
30. Safi, M. (2021). AstraZeneca vaccine price pledge omits some poor countries, contract shows. The Guardian. [Online] 17 
June. Available from: https://www.theguardian.com/world/2021/jun/17/astrazeneca-vaccine-price-pledge-omits-some-poor-
countries-contract-shows 

تتمثل إحدى طرق المناصرة الرئيسية للمجتمع المدني الشبابي في االحتجاجات والحمالت ، والتي وجد المجتمع 
المدني الشباب من خاللها وسيلة للتعبير عن استيائهم. يبدو نشاطهم وكأنه حركات شبابية عابرة للحدود معروفة 

جيًدا مثل حملة Friday for Future للمناخ أو حركة # EndSARS النيجيرية ، تضامناً مع حركة # 
BlackLivesMatter التي نشأت في الواليات المتحدة. ويشمل أيًضا حركات وطنية مثل الجمعية الفنزويلية ، 

التي تستخدم آليات مثل الحشود السريعة والتجمعات العامة والعروض الفنية لالحتجاج على استبعاد صوت الشباب 
من العمليات الديمقراطية. يعزز  هذا النهج للدعوة التضامن ويستخدم مناهج مبتكرة مثل النشاط الرقمي والحرفية 

والشراكات التعاونية. يجمعون الخبرات المشتركة لتقديم المطالب المشتركة. 

ومع ذلك ، ظل المجتمع المدني الشبابي ثابتًا أيًضا 
في اتباع أشكال أكثر تقليدية للتفاعل مع صانعي 

القرار - مثل استخدام التقارير التي تعرض األدلة 
والبيانات )٪38( ومشاركة قصص المتأثرين بقضايا 
/ احتياجات محددة )٪15( - ألنهم ما زالوا يعتقدون 

أن هذه هي أكثر الطرق فعالية للتأثير عليهم. على 
سبيل المثال ، قامت مجموعة من الباحثين الشباب 

Oxford- بالتحقيق في تمويل لقاح )UAEM UK(
AstraZeneca. ونتائجهم التي تم نشرها بكثافة في 
وسائل اإلعالم ، وجدت أن أكثر من ٪97 من تمويل 
األبحاث وراء اللقاح جاء من مصادر عامة وخيرية 
)التي قالوا إنها يجب أن تجعلها سلعة عامة(. أجبر 

بحثهم يد منتجي اللقاح على تقديم التزامات عامة 
لتوفير اللقاح بدون ربح للعديد من البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل30.

"تمثل قوة الشباب بالنسبة لي قدرة الشباب 
على الدفاع عن حقوقهم ، والقدرة على بناء 
الكتلة الحرجة والتأثير على صناع القرار. 

يحتاج الشباب إلى دعم المجتمع المدني 
الشبابي لتوجيه احتياجاتهم وقيودهم إلى 
عامة الناس. البيئة التي يخلقها المجتمع 

المدني الشبابي للشباب ، تمكن الشباب من 
أن يُسمع صوتهم ويسهل فهمهم من قبل من 

هم في السلطة. "- مشارك في االستطالع 
من الذكور )أكثر من 35 عاًما( من مقدونيا 

، ويمثل إحدى منظمات المجتمع المدني 
الوطنية
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النقاط البارزة المميزة:

 STOPAIDS ، UAEM ، كينيا والمملكة المتحدة[ قوة الشباب في إلغاء الفصل العنصري للقاح بواسطة[
 Respekt و Respekt UAEM UK

هما منظمتان يقودهما الشباب قاموا بحمالت نشطة في جميع أنحاء جائحة COVID-19 من أجل الوصول العادل 
للقاح في جميع أنحاء العالم ، ويكافحون من أجل الحقوق الصحية للجميع. تسلط هذه األضواء الضوء على هاتين 
المنظمتين كحاالت في قوة العمل الذي يقوده الشباب تجاه التأثير على صانعي القرار، تثقيف األقران والشركاء ، 

وجذب اهتمام وسائل اإلعالم على نطاق واسع.

]عالمي[ النشاط عبر الوطني: إعادة تخيل الديمقراطية من خالل حركة شبابية عالمية من قبل التحركات 
الديمقراطية

يبدو أن عدم الثقة في الديمقراطية للشباب ينبع من اإلحباط العميق في تقاعس الحكومة عن القضايا الحرجة. ولكن 
هناك إمكانية لمستقبل جديد أكثر ديمقراطية إذا استثمرنا فيه واستمعنا إلى أجيالنا األصغر. هذه الحركة الشبابية 

العالمية الناشئة عبر الوطنية من أجل الديمقراطية تتعارض مع الرواية القائلة بأن الشباب غير مبالين بالديمقراطية 
نفسها ، على سبيل المثال الربيع العربي ، عندما صور الشباب في جميع أنحاء الشرق األوسط قصًصا عن وحشية 
الحكومة وشاركوها على وسائل التواصل االجتماعي ، وبثوا رسالة مشتركة ، وتبادلوا تقنيات المقاومة الالعنفية.

   
]نيجيريا[ بعد مرور عام على # EndSARS ، ال يزال الشباب النيجيري يأمل من خالل مبادرة تنمية الشباب 

في بناة الدماغ 
لم يتم حتى اآلن تحقيق العدالة آلالف األشخاص الذين قتلوا على أيدي الشرطة أو الجيش. ومع ذلك ، فإن المجتمع 

المدني الشبابي في نيجيريا لن يهدأ حتى يتم تحقيق هذه العدالة. اجتمع المجتمع المدني للرد ومساعدة المجتمعات 
والنشطاء ، سواء كانوا أطباء عملوا مجانًا ، أو حرفيين ساعدوا في البناء واإلخالء ، المحامون الذين فقدوا 

نومهم وهم يحاولون إطالق سراح المحتجزين بشكل غير قانوني ، ونشطاء الحقوق المدنية الذين كانوا يرفعون 
األصوات في كل مكان.   
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دولة الشباب المجتمع 
المدني هوالتركيزعلى 

المجتمع
ملتزم بالمكان 
األكثر أهمية.
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____________________________________________________________________________________________
31. Restless Development. (2021). By Us, For Us: Rewiring Education for a New Generation. Available at: https://restlessdevel-
opment.org/2021/11/rewired-by-us-for-us-2/ 

عادة ما توجد مجموعات المجتمع المدني الشبابية داخل المجتمعات التي يعملون فيها بشكل أساسي ، مما يمنحهم 
إمكانية الوصول إلى فهم أعمق للقضايا واالحتياجات والسياقات. عالوة على ذلك ، لدى الشباب شعور بالمسؤولية 

تجاه مجتمعاتهم المحلية والرغبة في خلق مستقبل أفضل لهم31. يتم تحفيزهم من خالل قدرتهم على رؤية آثار 
أفعالهم. خالل الجائحة على وجه الخصوص ، كان المجتمع المدني الشبابي شديد التركيز على استجابة المجتمع. 
لعبت دوراً رئيسياً في نشر المعلومات والوعي )٪34( ، قيادة الصحة العامة المجتمعية أو االستجابة االجتماعية 

)٪27( ، والتطوع لمساعدة الفئات األكثر ضعفاً )13٪(.

بسبب هذا التوجه المجتمعي ، غالبًا ما يكون قادًرا على تحديد احتياجات أولئك الذين هم أكثر عرضة للخطر 
حتى قبل أن تتمكن الكيانات األكبر واألكثر رسوًخا من إدراك وجود مشكلة. على سبيل المثال ، في القدس 

الشرقية ، كان أعضاء المجتمع المدني الشباب يدركون الخوف واالضطراب اللذين كانت تواجههما مجتمعاتهم 
في بداية الوباء. بينما كانت الحكومة والمنظمات الدولية ال تزال تحدد االستجابة ، تحركت المجموعات 

الشبابية بسرعة. في البداية ، حولوا نقاط التفتيش الحكومية إلى "نقاط تفتيش رعاية" لتوصيل االحتياجات 
األساسية للناس مثل الطعام ومستلزمات النظافة. تدريجيًا ، أصبح عملهم أكثر تنظيًما عندما شكلوا لجان 

الطوارئ في المنطقة للوصول إلى األشخاص المهمشين ، وخاصة األشخاص ذوي اإلعاقة. قامت مجموعات 
الشباب بتزويد أسرهم بالطرود الغذائية واألدوية واألجهزة الطبية المساعدة مثل الكراسي المتحركة.

"القيادة المجتمعية الشبابية والعمل التطوعي مفاهيم ذات أهمية كبيرة في مواجهة أي أزمات. يقود الشباب 
التغيير وينقل الدروس إلى األجيال الشابة لضمان التنمية المستدامة والتغيير اإليجابي. - مستجيبة من 

منظمة شبابية من جمعية الشبان المسيحية في القدس الشرقية
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___________________________________________________________________________________________
32. Wegner, F. & Williams, K. (2019). Rapid evidence review of enablers and barriers for youth-led and youth-focused civil 
society organisations in the global south. INTRAC and RECREAR.

يمكن للمجتمع المدني الشبابي تشكيل شبكات مخصصة واالستفادة منها ، من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
 على وجه الخصوص ، لتلبية االحتياجات العامة األساسية )والعاجلة( عندما تفشل المؤسسات األخرى32.

 محطة األمة ، على سبيل المثال ، هي مبادرة مجتمعية يقودها الشباب ظهرت في أعقاب االنفجار في مرفأ 
بيروت. وسرعان ما حشدت الشباب المحليين من خالل حمالت وسائل التواصل االجتماعي ، وفعاليات التواصل 
، وبرامج التطوع من خالل الشراكات مع الجامعات المحلية. فشلت المساعدات في الوصول إلى بعض المناطق 

األكثر تضرراً بسبب نقص البيانات والخرائط الموثوقة من الحكومة. وتدخلت الشبكة المعبأة من الشباب لرسم 
 Nation خريطة للمناطق المتضررة وإرسال فرق صغيرة من المتطوعين لتقييم األسر المتضررة. نمت محطة

منذ ذلك الحين من عملية إغاثة إلى منظمة مجتمع مدني. اليوم ، يقود هذا المجتمع المدني بقيادة الشباب جهود 
اإلنعاش من خالل التركيز على تمكين أعضاء المجتمع العاطلين عن العمل ومكافأتهم )على سبيل المثال ، تعمل 

النساء المسنات كطباخين في المطبخ المجتمعي أو يعمل التجار العاطلون في مشاريع إعادة اإلعمار(.

"أعتقد أن الشباب نشيطون للغاية ويساهمون 
في التأثير في المجتمع.]...[ في أعماقنا ، 

ننتظر منهم ]صانعي السياسات[ إشعال النار 
التي تكمن بداخلنا لتكون جزًءا من تنمية 

المجتمع. ”- مستجيبة في االستبيان من الفلبين 
)تتراوح أعمارهن بين 18 و 21 عاًما( ، 

وتمثل مجموعة من المجتمع المحلي
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النقاط البارزة المميزة:

]فلسطين[ موارد محدودة ، نشاط هام: معركة الشباب الفلسطيني COVID-19 بقلم جمعية الشبان المسيحيين 
فلسطين 

يهدف تقرير تسليط الضوء هذا إلى التعرف على واقع العمل المدني للشباب في ضوء COVID-19 ، من حيث 
قدرتها على االستجابة والتكيف والتعافي في محافظات شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية. المواضيع الرئيسية 

تشمل: التأثيرات التنظيمية خالل التفشي المبكر للوباء ، وتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتكييف 
االحتياجات في العمل ، والصعوبات التي تتم مواجهتها أثناء جهود التكيف.

 Nation لبنان[ كيف يخرج المجتمع المدني الشبابي لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية من خالل[
Station )محطة األمة( 

 في أعقاب التفجير الكارثي لمرفأ بيروت في 4 آب / أغسطس 2020 ، عمل المجتمع المدني الشبابي على 
إخراج لبنان من أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية. حشدت Nation Station )محطة األمة( الشباب المحلي 

والناشطين الكامنين لرسم خريطة للمناطق المتضررة ومن ثم تلبية االحتياجات العاجلة. في العام التالي ، واصلت 
Nation Station جهود اإلنعاش من خالل إشراك وتمكين أعضاء المجتمع العاطلين عن العمل وإنشاء دورة 

ديناميكية من التضامن والمساعدة المتبادلة والتمكين.
   

]مدغشقر[ حوارات وتأمالت من جيل جديد من المجتمع المدني بقلم جمعية الشبان المسيحيين ، مدغشقر  
 تتكون معظم منظمات المجتمع المدني الشبابية في مدغشقر من مجموعات محلية من المتطوعين الشباب ، 

غالبًا بميزانية تشغيل محدودة. تبادل عشرة أعضاء من هذه المجموعات تجاربهم حول كيفية تأثير 
جائحة COVID-19 عليهم وكيف شاركوا )أو لم يشاركوا( في مبادرات وحوارات الرقابة 

على التمويل الحكومي.
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إن حالة المجتمع 
المدني الشبابية 
مدفوعة بالعدالة

إعادة بناء 
مجتمع عادل ال 

يترك فيه أحد 
وراء الركب.
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33. Mooi-Reci, I. and Risman, B. (2021). The Gendered Impacts of COVID-19: Lessons and Reflections. Gender & Society, 
[online] 35(2), pp.161-167. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08912432211001305 
34. CARE. (2020). Adolescent Girls’ Education in Somalia: COVID-19 Adolescent Girls Survey – Summary of Findings.  
[Unpublished].
35. CARE. (2021). Adolescent Girls’ Education in Somalia: Quarter 11 Girls’ Survey. [Unpublished].
36. CARE. (2021). Secondary analysis of monitoring data, AGES project. [Unpublished].

نحن نتفهم أن تأثيرات أزمة COVID-19 ليست موزعة بالتساوي ، حيث يتأثر األشخاص الملونون والنساء 
بشكل غير متناسب33. هذه القضايا معترف بها جيدا من قبل المجتمع المدني الشبابي. في الواقع ، أدرك 92٪ 
اآلثار الجنسانية لـ COVID-19 ، واتخذ ٪79 إجراءات لمعالجة القضايا ذات الصلة ، واعترف ٪87 بعدم 

المساواة العرقية الناتجة عن COVID-19 ، مع ٪67 يعملون على معالجتها بشكل مباشر. ذكرت معظم )وليس 
كل( المنظمات التي يقودها الشباب أنها عالجت اآلثار الجنسانية و / أو عدم المساواة العرقية المرتبطة بالوباء 
على المستويين الداخلي والبرنامجي. على سبيل المثال ، زاد الثلث من االهتمام بالصحة العقلية ورفاه النساء 

وموظفي / أعضاء األقليات الجنسية ، وقدم ربعهم مواد و / أو موارد للموظفين / األعضاء بشأن مبادئ مناهضة 
.COVID-19 العنصرية و / أو العدالة العرقية ، وقام ربعهم بتعديل برامجهم لمعالجة التأثيرات الجنسانية لـ

أظهرت الدراسات التي أجرتها منظمة كير بوضوح 
اآلثار غير المتناسبة التي تواجهها الشابات. واجه 

الكثيرون أعباء متزايدة في رعاية أفراد األسرة 
المرضى ، وجلب الماء ، ورعاية األشقاء الصغار 

، مما يجعل القدرة على التعلم من المنزل صعبة 
للغاية بالنسبة للكثيرين ويزيد من احتمالية إصابة 

الفتيات باالكتئاب والقلق. للتخفيف من هذا التحدي 
، قام مشروع في جنوب الصومال بطباعة مواد 

مصممة خصيًصا لمستويات تعلم الفتيات وخلفياتهن 
اللغوية. ساهم هذا ، باإلضافة إلى الدعم عن بعد من 
قبل المعلمين ، في زيادة استيعاب التعلم عن بعد من 

٪53 في )حزيران( يوليو 2020 34 إلى ٪70 في 
آيار)مايو( 2021 35 .عالوة على ذلك ، تدعم الفتيات 

أيًضا أقرانهن من خالل اإلسعافات األولية النفسية 
واالجتماعية والمساعدة في كسر المحرمات المتعلقة 

بالتماس الدعم لقضايا الصحة العقلية. ونتيجة لذلك 
، كانت نسبة الفتيات المراهقات الالتي يواجهن 

االكتئاب أقل بنسبة ٪50 بين أولئك الذين يحضرون 
منتديات تمكين الفتيات مقارنة بالفتيات الالئي لم 

يشاركن في هذا النشاط36. 

"يجب أيًضا إدراج الشباب واألطفال 
ذوي اإلعاقة في جداول الدعوة السائدة 
، وهم بحاجة إلى يد الدعم - كما يجب 

أخذ مظالمهم العميقة في االعتبار أيًضا. 
عدم إقصاء أحد ، وعدم ترك أحد خلف 
الركب. "- مشارك في االستطالع من 

الذكور )من 22 إلى 25 عاًما( من 
جنوب إفريقيا ، ويمثل إحدى منظمات 

المجتمع المدني الدولية
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سعت مجموعة من المتطوعين الشباب في المملكة المتحدة إلى التحقيق في أحد أكثر التحديات شيوًعا ، والتي 
لم يتم دراستها بعد ، والتي تواجه الشباب: تجارب الفترة )في( العدالة. ما وجدوه هو أن ٪29 عانوا من وصول 

أقل أو أقل بكثير إلى موارد الدورة الشهرية مقارنة بتجاربهم السابقة للوباء.كان هذا أكثر وضوًحا على أسس 
عرقية: قفزت النسبة إلى ٪37 من المشاركين من خلفيات عرقية سوداء ومختلطة. عالوة على ذلك ، فإن 45٪ 

من األسباب التي قدمها المشاركون من السود واآلسيويين والمختلطون وغيرهم من األقليات العرقية لتغيير 
واحد أو أكثر من منتجات الفترة الرئيسية كانت بسبب عدم التوفر أو عدم إمكانية الوصول أو عدم القدرة على 

تحمل التكاليف ، مقارنة بـ ٪30 من األسباب التي قدمها نظرائهم البيض. قام المجتمع المدني الشبابي بحملة عبر 
اإلنترنت لمحاولة تصحيح هذا الظلم وإصالح أهمية النشاط الذي يقوده الشباب لتحقيق عدالة الفترة في وسائل 

التواصل االجتماعي.
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النقاط البارزة المميزة:

]المملكة المتحدة[ التغييرات والتحديات ومناصرة العدالة: دراسة عن تجارب شباب المملكة المتحدة في إدارة 
الدورة الشهرية خالل جائحة COVID-19 من قبل متطوعي التنمية المضطربة

يعمل هذا البحث على تضخيم تجارب صحة الدورة الشهرية للشباب من جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما يتضح 
من التفاوتات التي تم الكشف عنها في هذه الدراسة ، نحن بحاجة إلى مزيد من البحث المكثف حول التحديات 
الفريدة وغير المتناسبة التي يواجهها الشباب األسود واآلسيوي والمختلط واألقليات العرقية األخرى من أجل 

معالجة ظلم الدورة الشهرية بشكل حقيقي. يوصي هذا التقرير أيًضا بضرورة إشراك صغار الحائض والمجتمعات 
في جميع مراحل التخطيط للرعاية الصحية أثناء الدورة الشهرية لضمان استجابة المتخصصين في الرعاية 

الصحية بشكل مناسب الحتياجات وخبرات الشباب المتنوعة. على الرغم من الشمولية والتمثيل كونهما محور 
تركيز رئيسي لمنظمات المجتمع المدني والجماعات والحركات الشبابية ، يميل القطاع إلى أن يكون في الغالب 

بقيادة الشباب المتميزين بالتعليم العالي والذين ينتمون غالبًا إلى خلفيات اجتماعية واقتصادية من الطبقة المتوسطة 
والعليا. غالبية ممثلي المجتمع المدني الشباب بدون أجر )المتطوعون ٪35 ، قادة الحركات االجتماعية 27٪ 

، أعضاء مجلس اإلدارة ٪19( ؛ ُعشر فقط هم موظفون بأجر. لذلك ، غالبًا ما يكون األعضاء هم أولئك الذين 
يستطيعون المشاركة في أدوار غير مدفوعة األجر. هذا االعتماد المفرط على المتطوعين بدون أجر يجعل 

المجتمع المدني الشبابي أكثر هشاشة وأقل تمثيال للمجتمعات التي يخدم فيها. مرة أخرى ، مما يدل على األثر 
الضار لتخفيضات التمويل هذا العام.

CARE التأثير والحلول من قبل :COVID-19 عالمي[ تعليم الفتيات في ظل[
يسلط هذا النقاط البارزة المميزة الضوء على التحدي المتمثل في التعليم أثناء الوباء ، لكنه يركز على قوة 

المجموعات التي تقودها الفتيات الستنباط الحلول. على سبيل المثال ، لعبت الفتيات المراهقات الالئي شاركن في 
نوادي القيادة دوًرا رئيسيًا في نشر المعلومات حول COVID-19 في مجتمعاتهن ، وتعبئة مجموعات الدراسة ، 

وتتبع حاالت التغيب والتسرب ، ومنع الزواج المبكر ، بدعم من الموجهين الكبار والشباب.
   

]الواليات المتحدة[ التغيير بواسطة فنسنت فولكس
من خالل قصيدة ، تستكشف األضواء السعي لتحقيق 

العدالة العرقية. يسلط الضوء على سابقة تاريخية لعدم 
المساواة العرقية التي عانى منها األمريكيون السود 

والصدمات بين األجيال التي يواجهها الشباب. تسلط 
القصيدة الضوء على بعض اإلجراءات التي يتخذها 
الشباب إلحداث تغيير وتطالب بمزيد من الدعم. إنه 
يعبر عن القوة التي يمتلكها الشباب لتغيير روايتهم 

بشكل جماعي.
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________________________________________________________________________________________
37. The survey targeted included those leading organisations and/or movements as well as those working for and volunteer-
ing with organisations and/or movements. 
38. A longer analysis report, which looks in detail at trends across regions and different organisation types, is available to 
complement this global summary. Available at: restlessdevelopment.org/youth-power-in-a-pandemic
39. Powercube. (2011). Power Pack: Understanding Power for Social Change. Available at: https://www.powercube.net/anal-
yse-power/what-is-the-powercube/ 

ملخص نتائج اإلستطالع العالمي

بقلم: دان جيمس ، وويليمين دي بروين ، ولينا كوكولسكيت ، INTRAC )المملكة المتحدة( في سبتمبر 
وأكتوبر 2021 ، شارك أكثر من 800 عضو من منظمات المجتمع المدني الشبابية )CSO( ، والمجموعات 

المجتمعية ، والحركات االجتماعية )باختصار,نطلق عليها اسم المجتمع المدني الشبابي(37 تجاربهم حول 
كيفية تأثير جائحة COVID-19 على حياتهم. المنظمات وعملها والدعم الذي تتلقاه منظماتها. يلخص هذا 

الفصل االتجاهات الرئيسية التي ظهرت38.

هناك تفاؤل بقوة المجتمع المدني الشبابي ، على الرغم من التحديات في بيئات العمل والتهميش المستمر من 
قبل من هم في السلطة. يشعر العديد من أولئك الذين يمثلون مجموعات المجتمع المدني الشبابية بالتفاؤل 

بشأن قوة المجتمع المدني الشبابي: أكثر من نصفهم يرون أن مساحة المجتمع المدني آخذة في التحسن. ومع 
ذلك ، ال يشعر ثلث المستطلعين أن المجتمع المدني الشبابي قوي ، واتفق أكثر من ثالثة أرباعه على أنه ال 
يزال أمامه طريق طويل قبل بلوغ إمكاناته. كانت المنظمات األوروبية ، بشكل عام ، أكثر تشاؤًما مقارنة 

بالمستجيبين المقيمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين لديهم آراء أكثر تفاؤالً بشأن المجتمع المدني 
للشباب وقدرتهم على إحداث تغيير.

لقد طرحنا سؤاالً مفتوًحا حول ما تعنيه "قوة الشباب" للمستجيبين وقمنا بتحليل وجهات النظر باإلشارة إلى 
Power cube ، الموضح في الجدول 391. تشير الردود إلى شعور بالتفاؤل بشأن قدرات الشباب ، ولكنها 

تشير أيًضا إلى شعور بأن الشباب يتم تجاهلهم أو إعاقتهم من قبل من هم في مواقع السلطة والسلطة.
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الجدول 1: وجهات نظر حول قوة الشباب

منظور من المجتمع المدني الشبابيتعريفالقوة

"تدرك قوة الشباب أن الشباب قادرون على القيام بالكثير إذا ما 
أتيحت لهم الفرص للتقدم. قوة الشباب ليست قوة الشخص المفرد 

، ولكن قوة مجموعة كاملة من األشخاص الموجودين نحو 
أهداف مماثلة للمستقبل "- مشارك في االستطالع من الذكور 

)18-21 عاًما( من الفلبين ، يمثل حركة / حملة اجتماعية

"وجهة نظري العامة هي أن جائحة COVID-19 أثر سلبًا 
وإيجابيًا على المجتمع المدني للشباب. لقد خلق الفرصة لتحدي 

الوضع الراهن وتغيير السرد من أجل مستقبل أفضل . " - 
مستجيبة في االستبيان )26-30 سنة( من نيبال ، وتمثل إحدى 

منظمات المجتمع المدني الدولية

"قوة الشباب تعني القدرة على تغيير المجتمع إلى األبد ، 
والقدرة على مساعدة المجتمع ، والسلطة ضد الظلم االجتماعي 
، والفساد ، وما إلى ذلك.”- مشارك في االستطالع من الذكور 
)من 22 إلى 25 عاًما( من بنجالديش ، ويمثل إحدى منظمات 

المجتمع المدني الوطنية

يشير إلى القدرة على 
التصرف ؛ لممارسة 

الوكالة وإدراك 
إمكانات الحقوق أو 
المواطنة أو الصوت

يشير إلى التآزر 
الذي يمكن أن ينشأ 

من خالل الشراكات 
والتعاون مع اآلخرين 

، أو من خالل عمليات 
العمل الجماعي وبناء 

التحالفات

يشير إلى اكتساب 
الشعور بالهوية الذاتية 

والثقة والوعي الذي يعد 
شرطًا مسبقًا للعمل

القوة في 
الداخل

قوة مع

القوة لــ 

عند سؤالهم عن كيفية تغير البيئة )الوطنية( التي يعمل فيها المجتمع المدني منذ ظهور COVID-19 ، قال 56٪ 
إنهم شعروا أنه أصبح أكثر انفتاًحا للشباب للدفاع عن حقوقهم علنًا ، بينما يشعر ٪35 أصبح األمر أكثر صعوبة. 

تعكس هذه الصورة المختلطة مشاعر إيجابية حول القوة الداخلية للمجتمع المدني الشبابي )القوة الداخلية( ، مع 
االعتراف بواقع بيئات التشغيل المقيدة والفرص المحدودة للتأثير على أصحاب السلطة )السلطة مع(.
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استخدم المجتمع المدني الشبابي وكالته إلشراك المجتمعات ودعم استجابات الصحة العامة أثناء الجائحة

أعضاء المجتمع المدني الشباب واثقون من أن المجتمع المدني الشبابي فعال في تحقيق التغيير االجتماعي 
، ويصف العديد من المستجيبين قوة الشباب من حيث التغيير الذي يمكنهم إحداثه في مساعدة مجتمعاتهم 

ومعالجة الظلم )القوة على(. يشعر أعضاء المجتمع المدني الشباب أن منظماتهم كانت فعالة في االستجابة 
للوباء. تظهر الردود أن المجتمع المدني الشبابي قد لعب دوًرا مهًما في التعامل مع المجتمعات أثناء الوباء. 
أفاد أكثر من ثلث المستجيبين أن منظمتهم قدمت معلومات ورفعت الوعي ، بينما يشير أكثر من ربعهم إلى 
أن مؤسساتهم قد وفرت القيادة على مستوى المجتمع فيما يتعلق بالصحة العامة أو االستجابات االجتماعية.

لم يتلق المجتمع المدني الشبابي الدعم حيث تشتد الحاجة إليه: التمويل 

قبل الوباء ، تم تحديد التمويل باعتباره عائقا مستمرا أمام المجتمع المدني الشبابي ، وغالبًا ما يكون سببًا 
جذريًا للتحديات األخرى المرتبطة بالعوائق التي تعترض التطوير التنظيمي40. أفاد ما يقرب من ثالثة أرباع 

المجيبين عن انخفاض في الدخل لمنظماتهم أثناء الوباء. عانى أكثر من ثلث المنظمات من تخفيضات في 
األموال الموجودة ، مما يشير إلى أن المانحين يسحبون بنشاط دعم المجتمع المدني الشبابي. كانت الحركات 

والحمالت ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المسجلة رسميًا أقل عرضة لإلبالغ عن انخفاض 
التمويل مقارنة بمنظمات المجتمع المدني المحلية أو المجتمعية أو غير المسجلة. جغرافيًا ، عانت منظمات 

المجتمع المدني الشبابية من أوروبا أكثر من حيث خفض التمويل من األموال الموجودة بسبب فيروس 
كورونا ، بينما كانت المنظمات الموجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أقل عرضة لتراجع التمويل. 

عالوة على ذلك ، فإن المساعدة التي تلقاها المجتمع المدني الشبابي أثناء الوباء أعطت األولوية ألشكال أكثر 
ليونة من الدعم مثل التدريب والتوجيه ، مع إهمال الفجوات في التمويل التي تفاقمت أثناء الوباء. يوضح 

الرسم البياني في الصفحة 25 أنه بينما كان التمويل اإلضافي هو شكل الدعم الذي يتم االستشهاد به كثيًرا 
حسب الحاجة ، إال أنه كان أقل احتمال لتلقيه. على النقيض من ذلك ، فإن أشكال الدعم األخرى التي تحتاجها 
المنظمات ، مثل التدريب على المهارات الشخصية ، كانت أكثر عرضة لتقديمها. أبلغت المنظمات الموجودة 

في غرب وشرق ووسط إفريقيا عن وجود حاجة أكبر غير ملباة للتمويل اإلضافي من المانحين )المانحين(.
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41. hese differences between those with declining income and those with stable or increasing income were found sig-
nificant at the 95% confidence level using a chi-squared test.

 بشكل عام ، تشير الردود إلى أن الجهات المانحة تعطي األولوية للدعم المرن )على سبيل المثال ، التدريب( 
للمجتمع المدني الشبابي ، لكنهم أقل استعداًدا الستثمار الموارد المالية أو غيرها من الموارد )على سبيل 

المثال ، المعدات التقنية( من شأنها أن تساعد المنظمات الشبابية في النهاية في تحقيق مهمتها:

ال تزال المنظمات التي يقودها الشباب الالجئون تواجه عدًدا من الحواجز ، بما في ذلك الوصول إلى 
التمويل والموارد.]...[تعرضت المنظمات التي يقودها الشباب الالجئون للتهميش والضعف بشكل منهجي 

ألنه يُنظر إليها على أنها صغيرة جًدا أو تفتقر إلى القدرة الرسمية التي "يحتاجها" الفاعلون اإلنمائيون 
العالميون للتأثير والحجم والتغيير االجتماعي السريع . "- المستجيب لالستطالع من الذكور )31 عاًما 

فأكثر( من مالوي ، تمثل منظمات المجتمع المدني المحلية

 COVID-19 أدى انخفاض التمويل إلى استجابات تشغيلية وليست استراتيجية لـ

على الرغم من الثقة التي يبديها المشاركون من المجتمع المدني من الشباب حول قدرتهم على إحداث تغيير 
اجتماعي إيجابي واالستجابة بفعالية للوباء ، جعلت التخفيضات في التمويل من الصعب على المجتمع المدني 
الشبابي التكيف استراتيجيًا مع االحتياجات والفرص الجديدة. ليس من المستغرب ، في سياق تقلص التمويل ، 

أن تلك المنظمات التي أبلغت عن انخفاض التمويل أثناء الوباء من المرجح أن تبلغ ضعف عملياتها تقريبًا ، 
ومن المرجح أن ٪50 تغيرت لخدمة مناطق جغرافية أصغر من المنظمات األخرى41. كانت االستجابات األكثر 

شيوًعا التي تم اإلبالغ عنها هي التحول إلى العمليات االفتراضية ، بينما قام عدد قليل من المؤسسات بإجراء 
المزيد من التغييرات اإلستراتيجية أو النمو. كانت المنظمات في أوروبا على األرجح قد خفضت عملياتها 

، وأبلغت عن عدد أقل من الشراكات / التعاون االستراتيجي أثناء الوباء. تم اإلبالغ عن التوسع إلى مناطق 
جغرافية أصغر بشكل متكرر من قبل المنظمات الموجودة في منطقة شرق إفريقيا.

يكافح المجتمع المدني الشبابي للوصول إلى صناع القرار

يبدو أن العديد من منظمات المجتمع المدني الشبابية ، غالبًا ما تكون في وضع جيد لالستجابة الحتياجات 
الخطوط األمامية ، وقد تم تجاهلها من قبل الجهات المانحة والداعمين لها في وقت األزمات ، واإلبالغ عن 
التحديات في التعامل مع صانعي القرار ومن هم في السلطة. أقل من نصف المستجيبين أفادوا أن أصحاب 

السلطة يأخذون المجتمع المدني الشباب على محمل الجد ، مع احتمال أن يقوم أصحاب السلطة في األمريكيتين 
وأوروبا باإلبالغ عن قضايا تتعلق بالشرعية في أعين أصحاب السلطة. ومع ذلك ، يشعر ٪92 من الشباب 
أن المجتمع المدني يحتاج إلى مزيد من الدعم من أصحاب السلطة. وينعكس ذلك في الطرق التي تشعر بها 

مجموعات المجتمع المدني الشبابية أنها تستطيع التأثير على صناع القرار. يستشهد معظمهم بآليات أكثر رسمية 
وتقليدية مثل التقارير واألدلة ، مع القليل منها يشير إلى إجراء محادثات فردية.
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"قوة الشباب تعني السماح ]للشباب[ بأن يكونوا جزًءا من عملية صنع القرار وتملكهم." - مشارك في 
االستطالع من الذكور )26-30 سنة( من زامبيا ، يمثل حركة / حملة اجتماعية

"يعتمد معظم المجتمع المدني الشبابي على األشخاص ذوي النوايا الحسنة ألن معظمهم يعملون بدون 
تمويل مما يحد من االلتزام الكامل باألجندة حيث يتعين عليهم البحث عن عمل في مكان ما لتمويل عمليات 

المنظمة." - المستجيبون في االستطالع من الذكور )31 عاًما فأكثر( ( من زمبابوي ، ممثلين لمنظمات 
المجتمع المدني المحلية

من النتائج اإلضافية للعوائق التي تعترض التمويل والوصول إلى صانعي القرار أن القادة الشباب غالبًا ما 
يكونون من خلفيات أكثر تميًزا )8 من أصل 10 تعليم جامعي تم اإلبالغ عنه(. قد يكون لديهم شبكات تسمح 

بوصول أكبر من أقرانهم ، ويكونون قادرين على إعالة أنفسهم وعملهم بدون أجر )يتم دفع أجر واحد فقط من 
كل 10 مشاركين(. إن االعتماد المفرط على المتطوعين غير المأجورين يجعل المجتمع المدني الشبابي أكثر 

هشاشة وأقل تمثيال للمجتمعات التي يخدمون فيها.

كانت الحركات والحمالت والمنظمات الشبابية الدولية والوطنية المسجلة أقل تأثرا بالوباء من المستوى المحلي 
والمجتمعي ،أو منظمات المجتمع المدني غير المسجلة. بشكل عام ، كان أداء الحركات والحمالت )مقارنة 
بالمجتمع المدني والجماعات المجتمعية( أفضل في جميع أنحاء الوباء ؛ تم اإلبالغ عن تخفيضات أقل في 

التمويل ، وشهدت نسبة أعلى تلبية احتياجاتهم للحصول على تمويل إضافي من الجهات المانحة ، وخفض 
عدد أقل من عملياتهم ، وأبلغوا عن تحول أقل من المتوسط إلى العمليات االفتراضية. عالوة على ذلك ، كانوا 
أكثر قدرة على إجراء تعديالت استراتيجية لعملهم. كانت منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المسجلة 

رسميًا أقل عرضة لإلبالغ عن انخفاض التمويل مقارنة بمنظمات المجتمع المدني المحلية أو المجتمعية أو غير 
المسجلة. كما تبادلوا وجهات نظر أكثر تفاؤالً حول المساحة التي يعمل فيها المجتمع المدني الشبابي.
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الخاتمة

الصورة التي رسمها هذا المسح العالمي مختلطة. يشعر أعضاء المجتمع المدني الشباب أن المجتمع المدني لديه 
القوة والقدرة على إحداث التغيير االجتماعي ؛ على سبيل المثال ، خالل الجائحة ، دعم المجتمع المدني الشباب 

بشكل خاص جهود الصحة العامة على المستويات المحلية. هناك أيًضا تصورات أكثر إيجابية حول مساحة 
العمل بقيادة الشباب ، مقارنة بالبحوث التي أجريت قبل الجائحة42. ومع ذلك ، لم تتلق مجموعات المجتمع 
المدني الشبابية الدعم الذي تحتاجه وتفاقمت الصعوبات في الحصول على التمويل الذي لوحظ قبل انتشار 

الوباء. مع اإلبالغ عن أكثر من الثلث عن سحب األموال الموجودة في وقت األزمات ، فإن الطاقة التي كان 
يمكن أن يجلبها المجتمع المدني الشبابي لتعزيز االستجابات على مستوى المجتمع للوباء ، تركز بدالً من ذلك 
على التعامل مع التخفيضات في التمويل. أظهر المجتمع المدني الشبابي مرونة للنجاة من الوباء ، ولكن هناك 

حاجة إلى دعم أكثر اتساقًا لمساعدة المنظمات على االزدهار.
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التطلع إلى عام 2022
في عام 2021 ، واجه المجتمع المدني الشبابي بال شك تحديات هائلة. ومع ذلك ، فقد وفرت هذه التحديات أيًضا 

فرصة لهم إلظهار مرونتهم وإبداعهم وقدرتهم على التكيف والشمول والنشاط.

اجتمع المجتمع المدني للشباب في عام 2021 حول قضايا يشعرون أن األجيال السابقة قد تجاهلتها ، مثل تغير 
المناخ ، وعدم المساواة االقتصادية ، وعدم المساواة بين الجنسين والعرق. يدرك شباب اليوم بشكل جماعي 
أنه ال يمكننا بناء مجتمع مستدام إال عندما نعالج بشكل منهجي عدم المساواة الهيكلية. للقيام بذلك ، يجب أن 

تتحول السلطة لضمان مشاركة الجميع: األشخاص من جميع األعمار واألجناس ، من خلفيات عرقية واقتصادية 
وجغرافية متنوعة ومترابطة ومتشابكة. في الواقع ، عندما طُلب من المشاركين في استبيان المجتمع المدني 

الشباب مشاركة ما تعنيه قوة الشباب بالنسبة لهم ، كانت إجاباتهم األكثر شيوًعا تتعلق باإلدماج. لقد سلطوا مراًرا 
وتكراًرا الضوء على المشكالت الحالية في العالم ، مثل البطالة وأزمة COVID-19 ، وتغير المناخ جميعها 

تؤثر بشدة على الشباب ، ولذلك ينبغي أن يكون للشباب رأي في كيفية معالجة القضايا.

ومع ذلك ، ال يستطيع المجتمع المدني الشبابي القيام بذلك بمفرده. إن الدعم من المجتمع الدولي األوسع أمر 
حيوي. يشعر قادة المجتمع المدني الشباب أن أهم الطرق التي يمكن دعمهم بها هي الحصول على تمويل 

أفضل وإعطائهم أدواًرا قيادية ومسؤولية اتخاذ القرار. كان التمويل اإلضافي هو شكل الدعم الذي يستشهد به 
المشاركون من المجتمع المدني الشباب في أغلب األحيان على أنهم يحتاجون إليه ، ولكنه كان أيًضا أقل أنواع 
الدعم التي تلقوها احتمالية. إنهم يريدون أن يستمع إليهم صناع القرار ، وأن يتمتعوا باالستقاللية الكاملة التخاذ 

القرارات ، وأن يكونوا مرئيين على المنصات المؤثرة أو في األماكن المؤثرة لمشاركة أصواتهم. أخيًرا ، يسلط 
هذا التقرير الضوء على الحالة غير المستقرة للصحة العقلية للشباب والرفاهية. وهذا تحٍد يجب على المجتمع 

الدولي األوسع تصعيده لمواجهته.
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بحلول عام 2022 ، يدرك المجتمع المدني الشبابي االنفتاح المتزايد للمجتمع المدني الستعادة قوة الشباب 
باعتباره أكبر فرصة للقطاع. كما يعتقدون أن الحكومات أصبحت منفتحة بشكل متزايد على االستماع إلى 

أصوات الشباب ، والتي من المحتمل أن يقودها الدور الهام الذي لعبه المجتمع المدني الشبابي في االستجابة 
للوباء وإعادة البناء منه. لكن التهديدات تلوح في األفق أيًضا. يُنظر إلى التحديات ، مثل عدم كفاية الفرص 

االقتصادية للشباب ، والتحيزات المستمرة ضد الشباب من قبل البالغين ، واألعراف االجتماعية التي تحد من 
الفرص للشباب على أنها أكبر التهديدات التي يواجهها المجتمع المدني للشباب في تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

في حين أنه قد يكون من السهل القلق بشأن التحديات المقبلة ، أظهرت حلول المجتمع المدني الشبابية للوباء 
مخططًا متعدد الجوانب ومحّدد السياق إلعادة بناء المجتمعات. يمكن للقادة الشباب أن يوفروا لنا طريقًا للمضي 

قدًما نحو عالم أكثر إنصافًا ، وأكثر مرونة ، وأكثر استدامة ، وأكثر إنصافًا. بينما ننظر إلى عام 2022 ، 
يمكننا أن نتوقع رؤية العديد من األمثلة على قيام المجتمع المدني الشبابي بإحداث تغيير إيجابي على الرغم من 

استبعادهم المنهجي. يعود األمر إلينا اآلن في كيفية دعمنا لهم للقيام بما كانوا يفعلونه طوال الوقت: القيادة.
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التوصيات

منظمات المجتمع المدني الدولية والوطنية

ال تغرق المنظمات الشبابية المحلية

التركيز على بناء عالقات طويلة األمد مع المجتمع المدني الشبابي وإفساح المجال أمامهم كلما أمكن ذلك. 
يجب على المنظمات الدولية غير الحكومية األجنبية تجنب احتكار القطاع من خالل مشاركة الفضاء المدني 

، والتضامن مع ، واالستماع إلى هذه المجموعات لتعزيز بناء الحركات. يشمل بناء العالقات إنشاء شراكات 
و / أو المجتمع المدني الشبابي الذي يعمل كخبراء ومستشارين. يتطلب هذا أن تكون أكثر مرونة مع األنظمة 

والعمليات عندما يتعلق األمر بالتنظيم مع األجيال الشابة.

تقديم دعم أفضل وأكثر تفصيالً

تقديم دعم مخصص للمجتمع المدني الشبابي بناًء على أنواع الدعم الذي يعبر عنه الشباب الذي يحتاجونه 
ويريدونه. أحد العناصر األساسية للدعم المطلوب هو المساعدة في التغلب على تعقيدات المنح ومشاركة 

المانحين. نظًرا ألن المنظمات غير الحكومية أكثر رسوًخا )تتمتع المنظمات غير الحكومية بخبرة كبيرة وشبكات 
أكبر تمكنها من التنقل في عمليات المنح بسهولة أكبر ، فاستخدم هذه المعرفة لرفع ودعم مجموعات الشباب 

األقل رسوًخا للحصول على المزيد من فرص التمويل.

الترجمة: "غالبًا ما يُقال إن الشباب هم مستقبل الغد ، وهذا التعجب 
مهم طالما أنه يعمل من جميع قطاعات السلطة ، لتدريبهم وإعطاء 

األدوات األساسية التي تصوغ شخصيتهم ، بطريقة شاملة ومتنوعة 
، سد فجوات عدم المساواة ". - مشارك في االستطالع من كولومبيا 

، يمثل مجموعة من المجتمع المحلي

“Se suele decir que los jóvenes son el futuro del 
mañana, es importante esta exclamación siempre y 
cuando se trabaje desde todos los sectores del poder, 
para formarlos y dar herramientas fundamentales 
que forjen su carácter, de una forma inclusiva y 
diversa, cerrando brechas de desigualdades.” 
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ربط المجتمع المدني الشبابي بالبنية التحتية الالزمة

استمع إلى المجتمع المدني الشبابي حول البنية التحتية الالزمة التي ستدعمهم لقيادة التغيير. يمكن أن يشمل ذلك 
التعرض لوسائل اإلعالم ، أو المساحات المكتبية ، أو أحداث التواصل ، والتي يمكن أن تعزز النمو والتعاون 

بين النشطاء الشباب.

حماية السالمة واألمن

ضع في اعتبارك سالمة وأمن قطاع المجتمع المدني الشبابي ككل ومجموعة الناشطين الشباب. نظًرا ألن 
المجتمع المدني للشباب غالبًا ما يكون في طليعة التغيير ، فخصص آليات الحماية لهم وحدد المخاطر الناشئة 

حديثًا التي تنشأ في العصر الرقمي. التزم بمبدأ "عدم إلحاق الضرر" ، ال سيما عند العمل مع المنظمات الشبابية 
المحلية الصغيرة في جنوب الكرة األرضية.

خصص مساحة للشباب لقيادة وتنمية القادة الشباب

دع القادة الشباب يقودون داخل الهياكل التنظيمية ، في البحث ، وفي المناصرة. بناء أماكن آمنة للقادة الشباب 
الستكشاف مهاراتهم دون خوف من الفشل أو االنتقام الذي يحتاجون إليه للشروع في رحلة النمو الذاتي 

واالستعداد لألدوار المستقبلية. المساحات اآلمنة متقاطعة ، مع فرص متكافئة للقادة الشباب الذين يعانون من 
التهميش بسبب مستوى تعليمهم ، أو وضعهم االجتماعي االقتصادي ، أو نوع الجنس ، أو حالة اإلعاقة ، أو 

غيرها من الخصائص التي غالبًا ما تؤدي إلى االستبعاد. استخدم هذه المساحات للشباب لاللتقاء وتبادل الخبرات 
والمهارات والتحديات.

المانحون

توفير تمويل مرن وأساسي وطويل األجل 

 تحويل السلطة من خالل تزويد المجتمع المدني الشبابي بتمويل مرن وأساسي وطويل األجل. يجب أن يكون 
التمويل أيًضا شامالً وسريع االستجابة ومتعدد السنواتوفي الوقت المناسب لضمان أنه على الرغم من أي أزمة 

، ستتمتع المنظمات والحركات بالقدرات والموارد الالزمة لالستجابة وإعادة بناء مستقبل جديد وأفضل. خذ 
الوقت الكافي لالستماع إلى قادة الشباب وأعضاء المجتمع المدني الشباب لفهم ما تحتاجه منظماتهم وحركاتهم 
في الواقع لتحقيق النمو والنمو. يجب أن تكون األموال كافية وغير منقطعة للمنظمات الشبابية ، وخاصة تلك 

التي تعتمد على المتطوعين ، لتمكين إيصال المبادرات المجتمعية.
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تقليل العمليات والمتطلبات البيروقراطية والداخلية

إنهاء االستعمار عن المساعدة من خالل اعتماد متطلبات أقل 
بيروقراطية وأكثر قابلية لإلدارة تجعل المنح أكثر سهولة 

لمجموعات المجتمع المدني الشبابية. غالبًا ما تكون مثل هذه 
العمليات والمتطلبات بمثابة عقبات أمام المبادرات الشابة التي 

تتقدم بطلب للحصول على منح. على سبيل المثال ، غالبًا ما 
تتطلب المنح إضفاء الطابع الرسمي على مجموعات المجتمع 
المدني الشبابية. أوالً وقبل كل شيء ، ضع في االعتبار سياق 

البلدان األصلية للمتقدمين والموارد المتاحة من خالل الجمع بين 
المنح واإلرشاد والتدريب والدعم اإلداري الالزم لتحقيق نتائج 
إيجابية للجميع. من خالل جعل عملية تقديم الطلبات أقل إرهاقًا 
، يمكن للجهات المانحة استيعاب قدر أكبر من المرونة وتنوع 

الخبرات. ثانيًا ، قم بتغيير أطر العمل MEL التقليدية التي 
يحركها المانحون. من الصعب تحديد تأثير المشاريع والبرامج 

من خالل هذه األطر ألن التغييرات التحويلية ال تحدث في كثير 
من األحيان ضمن الحدود الزمنية لدورات التمويل أو تتماشى مع 

المفاهيم المسبقة للنجاح.

"قم بتمويلنا! لدينا حلول عالمية ، 
وطاقة ، ومهارات ، وتعليم ، وخبرة 

، وتحفيز. تعتمد معظم ميزانيات 
الشباب على 5000 دوالر أو أقل ، 
فال عجب أن يبدو تغييرنا تدريجيًا 
من الخارج! توقف عن النفور من 

المخاطرة باألفكار الجديدة ألن فعل 
الشيء نفسه وتوقع نتائج مختلفة 
هو تعريف الجنون. "- مستجيبة 

في االستطالع )26-30 عاًما( من 
الواليات المتحدة ، تمثل منظمة 

مجتمع مدني دولية

إعطاء األولوية للمجتمع المدني الشبابي باعتباره قطاًعا شامالً ومميًزا وحيويًا

إن عمل المجتمع المدني الشبابي شامل: تعمل المنظمات والمجموعات والحركات على جميع الموضوعات بما في 
ذلك التعليم والصحة واألمن الرقمي وحقوق المرأة وغير ذلك الكثير. ال يقتصر عمل المجتمع المدني الشبابي على 

قضايا الشباب أو كقطاع شبابي. يتمتع المجتمع المدني الشبابي بنقاط قوة فريدة وال يتناسب مع قطاعات محددة 
أخرى طويلة األجل. لذلك ، يجب على المانحين االعتراف بالعمل القيم الذي يقوم به المجتمع المدني الشبابي بدالً 

من تصنيفه كأولوية منافسة مع مجموعات المصالح الخاصة األخرى.
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تمويل البحوث متعددة الجوانب التي يقودها الشباب

تجنب تجانس "الشباب" مًعا. قم بتمويل األبحاث والعمليات التي تعمل مع مجموعات متنوعة من الشباب - ال 
سيما أولئك الذين يمثلون دخاًل اجتماعيًا واقتصاديًا منخفًضا ومستويات تعليمية منخفضة - لتحديد المخاطر التي 
يواجهونها. ينبغي إجراء البحث على التحديات الفريدة وغير المتناسبة التي يواجهها الشباب من خلفيات عرقية 

وإثنية من األقليات فيما يتعلق بمواضيع محددة.  مثل هذا البحث الشامل والمتقاطع من شأنه أن يدعم برمجة أكثر 
فاعلية ويجب استخدامه إلرشاد أولويات التمويل.

إعطاء األولوية للشراكات المنصفة بدالً من الشراكات المعامالت

استثمر الوقت والموارد في تطوير عالقات قوية مع مجموعات المجتمع المدني الشبابية من أجل بناء الثقة وتشكيل 
عالقات تعاون أكثر جدوى. يظهر البحث أن حقيقة ما يمكن للمجتمع المدني الشبابي القيام به وما يحتاجون إليه 
يتم تحريفها بشكل منتظم أو إساءة فهمها من قبل الممولين. في كثير من األحيان ، يقوم المانحون بتشكيل هياكل 

وأولويات المجتمع المدني الشبابي بدالً من العكس ، مما يؤدي غالبًا إلى توجيه األموال بعيًدا عن االحتياجات 
األكثر إلحاًحا أو إجبار مجموعات المجتمع المدني الشباب على إضفاء الطابع الرسمي بسبب متطلبات المنح 

عندما قد يتسبب ذلك في تحديات أمام المجتمع المدني. مجموعة للعمل بشكل مستقل. لقد أهملت الجهات المانحة 
بشكل منهجي احتياجات مثل ، على سبيل المثال ، المعدات التقنية ، والتمويل لتغيير األعراف االجتماعية الضارة 
، والدعم المرن لتطوير دورها السياسي بسبب الشراكات الضعيفة واالفتراضات المضمنة من قبل المانحين حول 

قدرات الشباب.

الحكومات

شارك بأدوار صنع القرار وتمرير الميكروفون 

االعتراف بمجموعات الشباب كشركاء في قرارات محددة وإثبات ذلك من خالل دعم وتعزيز آليات مشاركة 
الشباب التي من شأنها أن تعمل على جميع المستويات على أساس منتظم. إشراك المجتمع المدني الشبابي ، وال 

سيما أولئك الذين يمثلون األشخاص والمناطق األكثر تضرًرا )MAPA( رسميًا وبشكل هادف في منتديات 
صنع السياسات الهامة وعمليات اإلغاثة واإلنعاش ، وعمليات التنمية التي تهدف إلى حل التفاوتات االجتماعية 
واالقتصادية. نظًرا ألن المساحات الحاكمة غالبًا ما يشغلها الرجال من جنسين مختلفين ، فاحرص على توفير 

.MAPA مساحة بحيث يمكن اتخاذ القرارات بمشاركة ممثلي
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اعتماد و / أو تنفيذ سياسات ووزارات داعمة للشباب

ضع سياسات هادفة في مكانها وفعلها تدعم الرفاه الشامل للشباب والمجتمع المدني الشبابي. من شأن هذه 
السياسات أن تعالج احتياجات وتحديات الشباب ، مثل التعليم والصحة وسبل العيش ، وما إلى ذلك. كما يجب 

أن تدعم الحقوق والسياسات األداء الفعال للمجتمع المدني الشبابي الذي يتراوح من الحقوق المضمونة إلى 
حرية التعبير والتجمع إلى الحد األدنى من المتطلبات البيروقراطية و تكاليف التسجيل التنظيمي. في الوقت 

نفسه ، يجب أن تكون الهياكل الحكومية داعمة للشباب بنفس القدر من خالل االعتراف بتقاطعهم وتنوع 
احتياجاتهم واهتماماتهم. في حين أن وزارة الشباب أمر حيوي لتمثيل هوية الشباب ، يجب إعطاء األولوية 

إلدراج أصوات الشباب ومسؤوليات صنع القرار في جميع الوزارات بشكل منهجي.

معالجة التحديات السياقية التي تجبر القادة الشباب على الهجرة

اتخذ إجراءات هادفة لمعالجة الصعوبات ، مثل االفتقار إلى فرص التعليم و / أو كسب العيش ، التي تؤدي 
إلى هجرة القادة الشباب المؤثرين. إن الوجود المستمر للقادة الشباب في المجتمع المدني الشبابي سيدعم تنمية 

بلدانهم األصلية. علي سبيل المثال:   

بدء برامج المنح الدراسية التي تتناسب مع الفرص في الخارج لتحفيز القادة الشباب على الدراسة في 	 
بلدانهم األصلية.

االستثمار في البنية التحتية الالزمة لتمكين اتصال اإلنترنت للشباب ، مع وضع سياسات قوية في الوقت 	 
نفسه لحماية بيانات الشباب وسالمتهم وأمنهم في الفضاء الرقمي.

تقديم دعم شامل وشامل للصحة النفسية في متناول الجميع ، بغض النظر عن الوضع االجتماعي 	 
 واالقتصادي.

توفير مساحة مدنية مفتوحة

ضمان المساحات المادية والرقمية والقانونية للمجتمع المدني الشبابي للعمل والمطالبة وتقديم التغيير بأمان 
وحرية. دعم بيئة تمكينية تدعم حقوق المجتمع المدني في التنظيم والمشاركة والتعبئة بحرية مع الجهات 
الفاعلة األخرى. الحد من إجراءات التقييد التي يتم فرضها في حاالت الطوارئ ، والتي تؤدي إلى تقييد 

الحريات وانتهاكات الحقوق. تأمين حقوق األفراد والجماعات في االنخراط خارج الوسائل المؤسسية ، مثل 
الحركات االجتماعية. زادت الحاجة إلى مشاركة المجتمع المدني الشبابي بطرق إبداعية من قبل الحكومات 

التي أغلقت المساحات المدنية بشكل متزايد أثناء الوباء.
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القيادات الشابة في المجتمع المدني

اتخاذ إجراءات في المجتمعات

اتخاذ إجراءات في المجتمعات القيادة أو المساعدة في االستجابة والتعافي من األزمات. إظهار قدرة الشباب 
على القيادة في إعادة بناء مستقبل أكثر عدالً واستدامة ، حيث تُحاسب الحكومات والمنظمات على وعودهم 

وأفعالهم. تبني الدروس من اإلغالق الجائحي عندما يكون ذلك ممكناً وذات صلة. استخدم أساليب االحتجاجات 
وتثقيف المواطنين التي يمكن أن تحدث اآلن في أماكن أخرى غير الشوارع لكسب المزيد من االهتمام والدعم 

الدوليين.

تضخيم المجتمع المدني الشبابي في جنوب الكرة األرضية

كن شريًكا قويًا للمجتمع المدني الشبابي في جميع أنحاء العالم ، ال سيما تلك المنظمات التي تعمل في الجنوب 
العالمي وأماكن أخرى حيث ال تستطيع هذه المجموعات تنظيم اإلجراءات بسبب القيود التي يواجهونها في 

بيئاتهم. يمكن ألولئك الذين يعيشون في شمال العالم المساعدة في تضخيم أصواتهم وتجاربهم. العمل مًعا لتقوية 
التأثير الجماعي للمجتمع المدني الشبابي مع صانعي القرار من خالل التركيز على مجموعة متنوعة من 

أصوات الشباب ، وكسر حدود الطبقة والعرق والعرق ، إلخ.

الترجمة: "استفد من قوة اإلنترنت في بلدانك وشارك في هذه المنصة وغيرها من المنظمات 
المدنية والدولية. ال تدع الحروب تقتل قوة تأثير شبابك وتدفن أفكارهم ، ]...[ كونوا دعاة 
السالم ، ]...[ أنقذوا الكوكب ". - مشارك في االستطالع )22-25 سنة( من اليمن يمثل 

حركة اجتماعية دولية
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االنخراط في المواطنة النشطة بأمان

المشاركة في المساحات الرسمية وغير الرسمية التي تعزز المواطنة النشطة وتغيير هياكل السلطة.
من العوائق التي تحول دون المشاركة المدنية ، ال سيما في الفضاء الرقمي ، الحذر الطبيعي وانعدام الثقة في 
كل من الفضاء السياسي واإلنترنت كمساحات مفتوحة وشفافة للتعبير السياسي. اليوم ، تم استخدام الفضاءات 
السياسية واإلنترنت كسالح الحتكار السلطة. احصل على تثقيف وابحث عن طرق للعثور على مساحات آمنة 

ومعلومات موثوقة ، والتنقل عبر مستويات مريحة من المخاطر للضرر المحتمل أو التضليل أو المعلومات 
الخاطئة.

تنمية العالقات ، قدر اإلمكان ، مع صانعي القرار والمانحين

التواصل مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الشباب ذات التفكير المماثل ، ومنظمات المجتمع المدني 
الدولية والوطنية ، والمسؤولين الحكوميين ، والجهات المانحة متعددة الجنسيات والجهات الفاعلة األخرى 
لتضخيم الرسائل.عالوة على ذلك ، حاول التأثير على المؤيدين بما يتجاوز اآلليات المعتادة ، بما في ذلك 

الجهات الفاعلة التي قد تكون أقل مياًل للموافقة أو الدعم في البداية. في أوقات تقلص الميزانيات والمساحة 
المدنية المعرضة للخطر ، تعد الشراكات أمًرا حيويًا لعمل مجتمع مدني شبابي قوي.

اعتنوا ببعضكم البعض

تتدهور الصحة العقلية للقادة الشباب ورفاههم بشكل مطرد. ضع في اعتبارك أولئك الذين تعمل معهم وتتطوع 
وتشارك بنشاط في مراقبة احتياجاتهم. اعتنوا ببعضكم البعض من خالل االستماع والرد بتمعن. افهم أن 

االحتياجات متقاطعة. تتضمن طرق قليلة لالعتناء ببعضنا البعض مشاركة المسؤوليات واألعباء حيثما أمكن ، 
وتقديم الدعم العاطفي ، وتشكيل مجموعات األقران.
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خواطر ختامية: سيفيكوس
عزيزي القارئ،

أظهرت السنوات القليلة الماضية اتجاهاً متصاعداً للنشاط الشبابي المتزايد ، بما في ذلك من قبل المراهقين 
واألطفال. حركات االحتجاج حول المناخ43، ومكافحة العنصرية44 والمساواة بين الجنسين45 - على سبيل 

المثال ال الحصر من أكثر القضايا سخونة في عصرنا - كانت مدعومة من قبل الشباب الشجعان المحبطين 
بشكل متزايد من مؤسسات وقواعد وقيم األجيال األكبر سناً. يقوم الشباب ، الذين غالبًا ما يتم حشدهم ألول مرة 

، بإعادة تنشيط الحركات االجتماعية القديمة من خالل منحهم حضوًرا هائالً في الشارع وتقديم طرق جديدة 
للتنظيم والتكتيكات اإلبداعية واالستخدام المبتكر للتكنولوجيا. إنهم يمارسون التقاطعية في تنظيمهم اليومي. إنهم 
يدعمون المبادرات عبر األجيال عبر طيف المجتمع المدني. إن رد الفعل العنيف الذي يتعرضون له هو شهادة 

على فعاليتهم. إنهم يهزون النظام ، ويستجيب حراس النظام- الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على حد 
سواء - في شكل تهديدات ألمنهم المادي والعاطفي والرقمي. يسعى نشاط الشباب بدوره إلى الهروب من القمع 

من قبل القوة المطلقة لإلبداع والخيال. لقد تم سحق ثورة المياه في هونغ كونغ ، ولكن قبل أن تتراجع كانت 
مصدر إلهام للماليين. هذه هي قوة الشباب: عديمة الشكل ومتحركة وقابلة للتكيف ، مثل الماء. الشباب بتنوعهم 
الكامل هم حدود المجتمع المدني الجديدة ، ويتحدون باستمرار االفتراضات القديمة حول ماهية المجتمع المدني 

وكيف يعمل.

توقيع،
إينيس بوساديال ، كبير الباحثين األخصائيين ، وإليسا 

نوفوا ، قائدة مشاركة الشباب ، من سيفيكوس
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350 — Ghana Reducing Our Carbon
Aaha Tulsipur
Abalondemu Youth Development Group
ABBO Sacco
ACC
Acción Joven Honduras
ACT4SDGS
Action 4Help Charity Organization (A4HCO)
Action for Development of Grassroots Communities
Action for Nature
Action for youth Development (AFYD)
Action PRO Sierra Leone
ActionAid Malawi/Global Platform Malawi
Actions Kusaidia
Activate Action
Adanwana (BA-IPANGAN) ali.dolo.395
Advocacy and Research on Environment, Health and Gover-
nance
Advocacy Network Against Irregular Migration (ANAIM)
AdvoKC
Adyel Old Pupil's Association
Afet
Africa Asia Youth Foundation
Africa Queer Youth Initiative (AQYI)
Africa Rise Foundation
African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable 
Development
Afrika Youth Movement Uganda
Afro-Benin
Agali Awamu Community Group
Agir de Manière Responsable pour une Humanité saine et 
prospère (RHAM)
AGRICIV
Agrisolve Youth Group
Agro Vet National Association
AIESEC in Tanzania
AIMS Rwanda
AITI
AJEES
Al Hub Wa Al Salam Iraqi
All India Welfare Society
Alleviation 360
Alternative Development and Information Center
Alternatives Madagascar
Amani-Institute ASBL
Amazon Theatrix Ensemble
Ambassadors of Hope
Amnesty international Nigeria
amplified youth axis uganda
An Ka Bin
Ant Trust
Apii Young Generation Group
Apostle Padi Ologo Traditional Birth Centre
Arch-Mac Grit Graphics
Arise And Shine Kampala
Asav-Togo
Asociación De Desarrollo Comunitario Para La Atención Y 
Vigilancia En La Aplicación De Los Derechos Humanos

Thank you to the many, many representatives from around the globe who participated in the survey. 
Organisations that respondents represented included, but were not limited to: 

Asociación de Jóvenes Rurales Agroforestales (ASJORUA)
Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (AJIM)
Asociación Nacional Scout de Honduras
Asociación Red de Jóvenes para la Incidencia Política (IN-
CIDEJOVEN)
Asopaquemas campesinos vulnerables de paquemas
Asosiacion Movimiento Comunal Nicaragüense
Associação Centro de Desenvolvimento Social Integrado
Association Burundaise pour le Développement (AB3D)
Association Communautaire des Jeunes Humanitaires (ACJH)
Association D4Actions De Paix Et De Developpement Com-
munautaire (APADEC)
Association des Animateurs Sociosportif pour la Promotion 
des Droits de l'Enfant (ASSOPRODE)
Association FINIAVANA -Moramanga-Madagascar
Association For Progressive African Youth (AJAPNIGERIA)
Association pour la Promotion de la Santé (APS)
Associations des amis de Socaret2 (ADS2)
Assocociation Jeunesse Projection / Youth Projection
Athena Girl's
AVSI Foundation-Uganda Program
Awei Women and Youth Initiative for Peace and Develop-
ment
Ayiinza byonna Gayaza
Bab Rif Association
Bahari Community Empowerment Centre
Balenz School of Thought
Baoma Youth Development Organization (BAO)
Baoma Youths Development Organization (BYDO)
Barbaradanielsart
Bareedo Platform Somalia
Bays Planet Foundation
Beautiful foundation
BEO Enterprises
Betharbel Foundation
Bhutan Sharing & Loving Youth
BIHDP (Bangladesh Integrated Human Development Pro-
gram)
Binti Makini foundation
Biratnagar Junior Jaycees (JCI)
Birunda Switfun
Boresha Life Empowerment Group
Born For Greatness
Boys Brigade Nigeria
Brain Builders Youth Development Initiative
Bridge Sierra Leone network
Budhdhist Welfare Foundation
Bugashali Youth Development Initiative
BulSU College of Engineering - Local Student Council
Busaosowo Foundation
Busembatia Youth of Vision Group
Busongora Community Health & Empowerment Foundation
Butagaya Youth United Association
Cactus Trust
Cameroon Youths In Development (CYD)
CAPTAINS Social Solutions
Caritas, Uganda
Center for Education and Research in Nepal
Center for Sustainable Development Initiative
Center for Tourism and Cultural Activities Sierra Leone
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Bhutan Sharing & Loving Youth
BIHDP (Bangladesh Integrated Human Development Pro-
gram)
Binti Makini foundation
Biratnagar Junior Jaycees (JCI)
Birunda Switfun
Boresha Life Empowerment Group
Born For Greatness
Boys Brigade Nigeria
Brain Builders Youth Development Initiative
Coalition For Rural Women Empowerment
Colectiva de mujeres con capacidad de soñar a colores @
mujereconcapacidad @mujeresconcapacidadsolola
Collectif Jeunesse Debout pour le Changement (CJDC)
Commonwealth Youth Climate Change Network
Communauté Solidaire pour le Développement du Centre 
(CSDC)
Community Action for Sustainable Development Sierra 
Leone
Community Development Centre (CDC)
Community Development Shield Uganda
Community Forum (COfO) Malawi
Community Health Organization
Community Support Center / CSC-Asbl
CONEYSO
Confederated Descendants of Rajah Mamalu (CDORM-
YOUTH)
Conference of Leaders In Reproductive Health Colereh Nige-
ria
Conflict Transformation for Development
Confraternité Unie pour la Reconstruction d'une Génération 
Exemplaire
Corporacion Aflora Comunitaria y Empresarial
Covid-19 Rapid Action Taskforce
Cristen Africa
CYAN Kenya
Dawakin kudu local government community development
Divine Foundation Trust
Dperc-Rdc
East Africa Climate Change Network
Ecological Resources Care Trust
Ecowas Youth Assembly
Edea Uganda
Educating Girls and Young Women for Development (EGYD)
El Nuevo Luciano
ELISON Anjaratiana
Emancipation of Sierra Leone economy
Empowerment Globe
Environmental Concerned Youth Association (ECOYA)
Environmental Rural and Development organisation (ERDO)
Espacio Joven
Ethiopian Youth change maker
Excel Therapeutic Laboratory and Research Consultancy
Exodus MLD 
Family Health Options Kenya
Family Health Trust
Family Mission for Women and Children Welfare
Family planning association of Nepal (FPAN)
Family Visions Child Trust
Fikra Moja Youth Group
Fondation Conseil Jeune
For The Menstruator Pakistan
Forward Sierra Leone

Foundation for Action
Foundation for Action Against AIDs and Sustainable Commu-
nity Development (FAAD)
Foundation for Children, Youths and Women's Empowerment 
Sierra Leone
Foundation For Male Engagement (FOME Uganda)
Frente Estudiantil indigena y Popular de Michoacán
Friends of Chiraweni
Full Gospel International
Future-prenuers Zambia
Galilee Training and Learning Center
Gbagyizha Zhayizha
Gender and Community Empowerment Initiative
Gender and Reproductive Health Advocacy Youth Network
Gender Equality Club
Gender Youth for Change and Peace Building Network South-
east-Liberia (GYCPBN)
Generation Alive Zambia
Girl You Can
Girls Connect Uganda (GCU)
Girls First Initiative
Girls United For Health Rights And Development Foundation 
(GUHEDEF-Rwanda)
Girls' Rights and Advocacy Parade (GIRAPA)
Global Environmental and Climate Conservation Initiative 
(GLOBALECCI)
Global Platform Tanzania
Global Platform, ActionAid Bangladesh
GOBSA
God First Education Foundation
Good Neighbors Tanzania
GoodGovPH, Inc.
Goodies Family Network
Grace Agro Seeds Limited
Gramjagat Jagat
Grass Root Youth Link Development Foundation
Grassroots Community Development Advocates - Sierra 
Leone (GraCDA-SL)
Grassroots Transforming Network (GTN)
Greater Patna Youth Association
Green And Better World
Green future builder initiative
Green Girls Platform
Green Youths Volunteer Plus
Greenhut
Greenlife Educational & Social Development Organization
Groupe de Recherche en Appui a la Justice aux Droits Hu-
mains (GRAJUDH)
Groupe frères unis assistance solidaire
Guarxs por el Clima
Hand of Hope Cameroon
Hand to Hand Initiatives
Hapana
Healing hearts of hope
Health Education Advocacy Development
Heart For Girls Initiative Uganda
Help the Society
Hemtog Foundation Uganda
Hiaka Madagascar
HIH
Hima Football Club
Home Of Joy Foundation
Honourable Ladies
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Hoodmand Youth Civil Society
Hope Alive Association Cameroon (HACAAM)
Hope for a better future (H4BF)
Hope for Children and Youth Foundation Trust
Hope For The Addicts Initiative
Hope for the Future
Hope365Zambia
Humanity in heart
imagineher
Impact Africa Sierra Leone
Inclusive Community Development Bugiri
INDP
Inganta Rayuwa Peace Network (IRN)
Initiative For Community Empowerment and vulnerable 
support (I-CEVS)
Initiative For Persons Infected And Affected
Inspire Youth For Development (IYFD) Uganda
Inspiring Star Initiative
Integrated Mental Health Initiative (IMI)
Intelligent people talk (IPET)
Intercedes Youth Empowerment
Interethnic Health Alliance Uganda (IHA)
International Organization for Human Rights and the 
Defence of Public Freedoms 
InternetBar.Org Institute
Inti Muda DKI Jakarta Indonesia
Inua Congo
IReach Kenya Foundation
iSanitize
IYAFP Madagascar
Jagriti Sansthan
Jali Maisha Foundation
Jamaica Climate Change Youth Council
Japhen mwakalombe trust
Jeneration Agenda CBO
Jeunes observateurs, promoteurs de paix (OBS MADA)
Jeunesse Consciente du Congo
Jovenes por el agua Nicaragua
Jóvenes por el cambio
Joyful Works Uganda
Junub Youth Action Network
JuvenLAC - Juventudes de Latinoamérica y El Caribe
Kajjansi Youth Development Group
Kakukuru youth group nation
Kalambuan Youth Organization
Kama Youth Development Association (KYODA)
Kampala Area Federation of Communities.
Kamuli District Youth Advocacy Network
Kapata adolescent friendly space
Kashful Foundation
KASIYANA: Youth In Action
Kenema District students association Njala university
Kesari Darpan charitable trust, Patna (Bihar)
Kgorogo Social Investments
Khokana Youth Group
Kijana Smart Community Group
Kinna Green Ambassadors
Kisubi elites Savings Group (KESA) - Kisubi Mission
Kisumu Shinners community based Organization
Ku Mwanachi Foundation
Kupe Muanenguba Youth Development Association
KuzalivelihoodProject
Kwagala Foundation-Kassanda-Uganda.

La Múcura 
Lampahing Bumi Society
Laudato si' generation
Lead for Tanzania
Let's Grow El Salvador
Let's Walk Uganda
Liberian Feed Yourself Agriculture Initiative (LIFAI)
Life Changers Movement Ministry International
LIFE Minitry, Uganda
Life Savors Youth Led Organization
Lubemba Association of the Blind
Lukin Gang
Lunga Lunga
Luwafu youth forum
Machinga Youth Hub
Magadh Mukti Sangh
Mahawa Foundation
Mambwe Advocates
Manica Youth Assembly Trust
Manna for Life Foundation of the Nations
Manu Laeva Youth Association
Manyangwa Youths Welfare and Development Association 
(MYWDEVA)
Mehran Awareness and Development Organization
Mémorial en ligne des victimes des conflits armés en RDC
Menstrual Talk
MESA-Uganda
Mi comuna 2
Miklah uganda
Milane Parker Center
Miracle Community Based Organization
Mouvement Citoyen BISO PEUPLE
Mouvement pour le développement du cercle de Dioila
Movimiento indigena de la Moskitia (MOJIM)
Mtendere Clinic Youth Friendly Space
Mukulima investments ltd
Multiple Strides Support for Life
Mulya Creation
MUMBA (inside the house)
Mutunda youth empowerment group
Mutundwe Ward Market Vendors Association
Muwanga Development Association
Mwanamke na Uongozi
My Environment is Mine Initiative
Nahada Youth Assembly For Marginalized Development Taiz
Naijatalkplanet
Namulesa saving society
Namunyu Sisimukha women farmers group
Namutumba Development Initiatives (NADI)
Nandavani People Welfare Trust
National Association Of Social Workers of Uganda
National Cancer Control Foundation Yemen
National Youth Development Organization
National Youth Engagement Network
National Youth Engagement Network (NYEN) Rotaract Club 
of Iganga
National Youth Engagement Network UK
Nawiri Ladies
Necessary Aid Alliance
Network for Youth Development
NGO Youth First
Nigeria Youth SDGs Network
Nigerian Girl Guides Asociation
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Nile Girl Forum
North Luzon Cinema Guild, Inc.
Oasis Moçambique
Oasis Mathare
Observatoire National pour la Démocratie et l’Environnement 
(ONADE)
Observatório Internacional da Juventude
Ogbu Onah development foundation
One More Percent
ONG ADILO
ONG Oasis Action
ONG Verre D'eau Fraîche
Ong We For Children Cote D'Ivoire
Organización de Trabajadoras Sexuales
Organización Los Chasquis
Outcast Activists Forum
OYA
Pamoja Youth Initiative (PYI)
Pan African Female Youth Leaders Zambia
Parlons Politik-Youth United for a Brighter Future (PP-
YUNIBF)
Participatory Research Action Network (PRAAN)
Partners for Children and Youth Network
Partners for Success Foundation Trust
Patsaka Trust
Peta India, Youth Against Rape
Petunica pty ltd
Phulku sewa sanstha
Planète des Jeunes (PLAJ)
Platform for community development initiatives
Positive Young Women Voices
Potential Leaders for Sustainable Future
Power Of The Voices 254
Powering Young Initiatives
Practical Development Projects Trust
Pragati
Proyecto Pasaporte
Public Health and Environmental Promotion Organization of 
Zambia
Public Health Foundation of Liberia
Pwani Youth Network Tanzania
Qzotic Generals
Rafiki Wa Mtaa Pads And Panties Initiative
Rainbow Initiative for Human Rights Advocacy Empower-
ment and Behavioral Change to Drug Use and Abuse
Raise Hope foundation Uganda
Raleigh Tanzania
Ramanantsoa Andry Association Fafama Madagascar
Rapsado Development Initiative Uganda
Rays of Hope Community Project
Reach One Train One Youth Social Center
Reachout Salone
Red de adolescentes y jóvenes atrévete
Red Internacional de Promotores ODS Bolivia
Red Joven Venezuela
Red Juvenil de Asociación de Mujeres Gente Nueva (REDJUA-
MUGEN)
Refugee Spaces Uganda
Regional Network of Children and young People Trust
Reign Foundation
Relief Partners Uganda
Reproductive Health Uganda
Research Institute for Community Development (RICD)

Responsables
Response Organization for Emergency and Development 
Restless Agricultural Development Initiative (RADI)
Restless Development
Restless Development India
Restless Development Nepal
Restless Development Tanzania
Restless Development Uganda
Restoring A Smile
Revival Family Of Hope Foundation Zambia
Rihtes Outreach On Human Rights, Justice And Law-Mayuge 
District-Eastern Uganda
Rohingya Youths for Society Change (RYSC)
Rose Namayanja Foundation
Rotaract Kitgum
Rotary International, Jigawa State Association of the Deaf, 
Nigeria
Royal United Family
Rozan
Rulenge Human Development and Environmental Conserva-
tion
Rural Child Development Outreach (RCDO) Uganda
Rural Education Support and Rehabilitation Unit (RESARU)
Rural Focus Zambia (RUFOZ)
Ruth Kendell Empire Foundation
Sabiny Transformation Initiative
Sanyu Babies Home
Save Elders
Save Our Environment Trust
Save The Future
Save Uganda Foundation
SDG7-Youth Constituency
Seeds of Hope
Self Help Promotion For Health And Rural Development 
(SHEPHERD)
SERAC Bangladesh
Shabnam Resources
Shabwah Youth Organisation (SYO)
Shakirina Youth for Development
She Deserves to Soar
Shitikantha Welfare & Development Society
Show Abilities Uganda (SAU)
Sierra Leone Unites Youth Movement
Sikonge District Council
Sina Tovuti
Sinatsisa Lubombo
Sky Social
Small projects foundation
Social Economic Action and Transformation for Humanity
Society for Refugees and Youths Africa (SoRYAfrica )
Society for the Improvement of Rural People (SIRP)
Solidaridad Southern Africa
Solidarity of Refugee Women for the Social Welfare 
(SOFERES)
Somali Union Organization
SOS-APRID
Sousse Demain
Special Door for Single Mothers (SDSM)
Spectrum Uganda Initiative
SPLASH-Solid Society Plan of Active Human
Srijan Foundation, Jharkhand, India
Stand for Kids Foundation
STEM Education for Girls
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Strategies for Peace, Education, Research and Development
Student Aid Foundation
Student Initiative for Sustainable Development Goals
Support for Girl Child Education Initiative
Sustainable Women Organization
Swanirvar, Bangladesh
Synergy for Community Development
Talent Connekt
Tankatopa Development Organization (TDO)
Tanora Tia Fivoarana Sava
Tanzania Feminist Initiative
Tanzania Youth Elite Community
Tanzania Youth Vision Association (TYVA)
Tariro Youth Development Trust
Tdyan Youth Voices and Action Network Uganda
Teach for Somalia
Team Advocate My Dreams Never Die Youth Movement
Team Help, Ranchi
Team12
TECHO
The Fair Internship Initiative (FII)
The Lowdown Youth Counselling, Northampton
The Northern Peace Foundation
The Team GREEN
The Youth Calling
Tigwilizane Arts
Time For Action
Today for Tomorrow Foundation
Toto Center initiative
Transform Eastleigh
Transformative Women's Initiative
Tumaini Community Resource Centre
TYVA
UCAHAEC
Uganda Network on Ethics HIV and the Law
Uganda Red Cross Society
Uganda Young Positives
Unemployed and Vulnerable Foundation Trust
Únete haz algo más
Union des Jeunes Agriculteurs Moderne (UJAM) Bénin
Unión Estudiantil Ecuador
Unique Foundation The Gambia
United Nations Volunteers
United Nations Youth Association of Zambia
United Youth for Peace Building
United Youth Social Symposium For Education and Develop-
ment (UYSSED)
Universities Allied for Essential Medicines
Unveiling Beauty Initiative UBI
Up With Community
Victoria Community Development Council
Vijana Life Organization
VIRTUE
Vision in Action Cameroon
Vision Zero Youth Council Nigeria
Visual Echoes for Human Rights Advocacy (VEHRA)
Vivo
Volunteer Efforts for Development Concerns Uganda
Volunteer for Bangladesh
Volunteers Welfare for Community Based Care of Zambia 
(VOWAZA)
Wajibika CSO
War Child Holland Uganda

Warriors Zulu Nation Honduras
Watchman Relief Association Global
Water Access Consulting
We do care! Moz
We help the oldery to perform daily duties
WeCare Community Based Organization
Wezesha Masomo Community Based Organization
Wings of Hope Foundation
Woman collation of Zimbabwe
Women and Children Welfare and Development Organisa-
tion
Women and youth in development (WAY UGANDA)
Women Beyond Borders
Women for Change (WFC)
Women For Positive Actions
Women in Sustainable Energy Lesothoo
Women of Africa Trust
Women Vs Men (WVM)
Word Vision
World Health Organization
World Organization of the Scout Movement (WOSM)
Y Care International
Y-PEER-Puntland Somalia
YALI
YMCA Madagascar
Young African Advocacy initiative
Young Africans Capacity Building Network( YAC-NET)
Young Africans Community Empowerment Initiative, Sierra 
Leone (YACEI-SL)
Young Image Builders
Young Southeast Asia
Young Women Destination
YOUNGO
Yout Movement For Positive Change Zambia
Youth Action for Relentless Development Organization Sierra 
Leone (YARDO-SL)
Youth ACTS
Youth Against Drug Abuse YADA International
Youth and Women Emancipation (YAWE)
Youth Appeal Kenya
Youth capital
Youth Centre for Conflict and Environment Observatory
Youth Compact Champion (YCC)
Youth Development Initiative Trust
Youth development link initiative (YODELI)
Youth Economic Forum Zimbabwe
Youth Empowerment and Social Solutions Trust
Youth Empowerment for Sustainability
Youth empowerment for sustainable development
Youth Engagement
Youth Enterprise Services (YES) Malawi
Youth for Action Life Improvement (YALI)
Youth For Climate India
Youth for Our Planet
Youth for Peace Movement - Tagum City Chapter
Youth for Understanding
Youth Forum for Social Justice
Youth Foundation of Bangladesh
Youth Future Connect Ministries
Youth Gate Zimbabwe Trust
Youth in Action for Development Sierra Leone
Youth Innovative for Eligible Society Alteration (YIFESA)
Youth Lab Initiative for Development
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Youth Led Development Project
Youth Movement for positive Change Zambia
Youth Nation Kenya
Youth of Change
Youth Organisations of Nigeria
Youth Projects Development Platform
Youth Rehabilation and Empowerment Network (YOREN)
Youth Thinkers' Society
Youth With Disabilities Empowerment Platform
Youth4SDGs (YOUTHINK Centre) 
Youths Initiatives Through Education (YITE)
YSpark
Zam Ideas Innovations
Zambia Climate Change Network
Zanzibar Psychological and Counseling  Association
Zombo Rural Development Network Association (ZORUDE-
NA)
ZTR - Farimbona

 ةسايسلا ومهفن يجا
 يبرعلا نطولا يف فنعلا ةحفاكمل ينطولا سلجلا

 يبرعلا  فنعلا  ةحفاكمل  يلودلا سلجملا
 يبرعلا نطولا يف فنعلا  ةحفاكمل  يلودلا سلجملا

 كيتوأ عرف ةيبابشلا تادايقلل ةيلودلا ةمظنملا
 يعامتجالا لمعلاو ةيمنتلل ةينطولا ةمظنملا

 بيبط همصب
بابشلا ليده  ةيعمج

Aidmej جامدإ ةيعمج
 نواعتلاو ةيمنتلل ديدجا باب ةيعمج

 برغملا ورزا دودح الب ةيعمج
 انرايد ةيعمج

يعامتجالا لمعلل ناور ةيعمج
ةمحرم ةيعمج

 بابشلا ليده ةيعمج
 ءاطعو بابش

نويعلا بجاحب ةيملاعلا ةيتف ةفرغ
Nineveh's Energy  يعوطتلا ىونين ةقاط قيرف
تاغ ةيلحملاو ةيديلقتلا تاعانصلل قوس ءاوساك

ةيومنتلا ةيسفنلا ةياعرلا ةسسؤم
2040 بابش ةسسؤم

ةمصب ةردابم
ةيعمتجملا ةيمنتلل بابش ةردابم

يداهو ةلاه ةردابم
نوريغم

 نييرئازجلا نييقوقحلا ىدتنم
 ةيعمتجملا ةكارشلاو ةيمنتلل ليخلا ةمظنم

 شياعتلاو مالسلل روسج ةمظنم
ةفاقثلاو ةيمنتلل نايفوقاش ةمظنم

 Tikrit Center Fot Volunteer يعوطتلا لمعلل تيركت زكرم ةمظنم
Work 

Iبابشلا نحن ةمظنم
نيلماك وردقن

 ةيوسنلا نماضتلا نون

ग्राम दीदी स्वयंसेवी संस्था
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली सेवा न्यास चन्दौली, 
उत्तर प्रदेश
महोत्तरी युवा संजाल Mahottari Network of Youth
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