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مرحباً بكم جميعاً انا المقدم صالح الدين حقار يقا
من جمهورية تشاد، اشكركم جميعاً عىل المشاركة

في المنتدى االفتراضي للمنظمات الشبابية
بأفريقيا ،اقدم لكم السيرة الذاتية للمسير األستاذ

المهندس محمد هارون آدم

المهندس محمد هارون آدم هو  ناشط في المجتمع المدني ، وخبير

في مجال تعزيز دور بناء السالم وتعزيز التعايش السلمي ، وعضو
مؤسس مبادرة الحملة الوطنية لتعزيز التعايش السلمي في تشاد ،

ولديه نشاطات كبيرة في مجال تكنولوجية المعلومات الحديثة ، كما
ام لديه أضافات كثير في مجال تدريب الشباب ، والتمكين
االقتصادي للشر انع الضعيفة عبر الجمعية الثقافية للتنمية

االجتماعية حاليا يشغل منصب المدير التنفيذي لمشروع مدرسة
نت تشاد ونائب رئيس منتدي حوكمة االنترنت للشباب التشادي ،

. وممثل تشاد في المجلس االجتماعي لالتحاد األفريقي

 ،محمد سلم مصططفى
هو رئیس مؤسس جمعية األمم المتحدة التشادية ، ممثل الشباب التشادي
في الجمعية العمومية ال 72 وال 73 لألمم المتحدة في األعوام 2017 م و
2018 م بمدينة نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية ، مؤسس ومنسق

حوكمة االنترنت للشباب األفريقي ، عضو مؤسس وأمين عام المنظمة الطبية
التشادية لقد شارك في عدة لقاءات شبابية منها المنتدى األول للشباب
االفريقي في عام 2017 م بمدينة أنجمينا عاصمة تشاد . نشط في مجال
األعمال التطوعية منذ الصغر حيث كان عضوا فعاال في الحركة الكشفية

التشادية القسم العربي واشتغل منصب األمانة العامة منذ عام 2014 م اىل
2019 .

اهال بكم في المنتدى االفتراضي للمنظمات الشبابية بأفريقيا الذي تنطمه منظمة يويا باإلشتراك مع
مجموعة من المنظمات اإلفريقية، هذا المنتدى اإلفتراضي الذي يضم أكثر من 40 مؤسسة مدنية

. إفريقية بهدف توعية الشباب اإلفريقي وتبادل الخبرات

: واليكم البرنامج مقسمة إىل جلستين كاآلتي
الجلسة األوىل

. الشباب والحوكمة محاضر هذا الموضوع األخ محمد سلم مصطفى من جمهورية تشاد -
. الشباب والسالم واألمن محاضر  هذا الموضوع األخ يوسف عروج من جمهورية مصر العربية -

. الشباب والتدريب واالبتكارات التكنولوجية محاضر هذا الموضوع دكتور عبد الدائم نافع -
. وتكون هناك اسئلة ومداخالت من قبل المشاركين
الشباب والهجرة يقدم هذه المحاضرة قاسم عمر علي



'' Jeunesse, Formations et Nouvelles Technologies ''
'' Youth Training and the New Technology ''

الشباب والتدريب واالبتكارات - التكنولوجية

'' L'A
FR

IQ
U

E
 E

T
 SA

 JE
U

N
E

SSE
 '' Q

U
E

LLE
S SO

N
T

 LE
S A

T
T

E
N

T
E

S P
R

IM
O

R
D

IA
LE

S ?

www.fypeja.com / info@fypeja.com / fypeja@gmail.com 86

يوسف عروج، ولد في سيناء الشمالية - مصر ، وحاصل عىل بكالوريوس

اآلداب والتربية ، قسم اللغة اإلنجليزية من جامعة األزهر 2019 . وهو باحث
متخصص في الخبرات الدولية في تمكين الشباب ورنیس مجلس أمناء

مؤسسة شباب المتوسط للتنمية ( أول مؤسسة شبابية مصرية ذات توجه
متوسطی ) ۔ لديه خبرة 5 سنوات في تأسيس وإدارة الحركات والمؤسسات
الشبابية ، ودرس القيادة وبناء السالم كلية تشرشل - جامعة كامبريدج

. بالمملكة المتحدة
 .

يهتم عروج بالعالقات الدولية وتمكين الشباب وقضايا المسلم واألمن ، وأوفته الحكومة المصرية بالقرار الوزاري 
رقم ( 453 ) لعام 2019 لمثيل مصر في منتدى الشباب العربي األوروبي السابع حول السلم واألمن بدولة المجر
وشارك في صياغة اإلعالن النهائي للمنتدى ، واختاره األزهر الشريف في منتدى شباب صناع السالم 2018 في

لندن برفقة فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزهر ورئيس أساقفة كانتربيري . ومؤخرا دعه منظمة األمم المتحدة
التحالف الحضارات للمشاركة في برنامج " بناة السالم " الموجة للشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال

. أفريقيا تحت سن 25 عام
وحصل عىل عدة منح تدريبية ممولة بالكامل من السفارة األمريكية والدنماركية واأللمانية وشارك في كتابة 
مشروع لالتحاد األوروبي حول تعزيز التعاون بين دول البلطيق والدول العربية ، وفاز بتمويل 12.000 يورو .
وخالل الثالث سنوات الماضية ، ساهم عروج في مساعدة الشباب األقل حصوال عىل الفرص عىل التدريب

والتنقل خارج الحدود وأبرم 12 شراكة في مجال عمل الشباب مع المؤسسات الشبابية والوكاالت الوطنية في
. أكثر من 18 دولة في دول اإلتحاد األوروبي وجواره ، مرحبا بك

د. عبد الدائم نافع دكتور في العلوم االقتصادية أستاذ متعاون بجامعة
. نواكشوط العصرية وباحث في االقتصاد االجتماعي والتضامني

عضو المكتب التنفيذي للجمعية االفريقية للشباب و المراهقين فرع -
. ( Afriyan Mauritania ) موريتانيا

عضو المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للشباب بحزب االتحاد من أجل - 
. الجمهورية الموريتاني

. عضو تجمع أوفياء للوطن بموريتانيا 

قاسم عمر آدم  من جمهورية ، هو ناشط اجتماعي  وباحث في علم االجتماع
. نشاط في منظمات المجتمع المدني االفريقي خاصة االيغاد - والكوميسا

عضو واستشاري في مجموعة من المنظمات داخل السودان وخارجه وفي -
.أفريقيا وخارج افريقيا

. له مشاركات عدة في مؤتمرات وورش عمل داخل وخارج أفريقيا - 
. Change Africa ممثل السودان في مشروع 2020 -

 وفى االخر
أثمن عىل عمىل الطوعى فى كل الشئون األفريقية وخاصة الشباب
 .والمرأة وأدعوا الجميع أن يتعاون معنا ألجل إفريقيا التى نريدها

كما أخص بالشكر العميق والفخر اإلبن المحترم والخلوق، المهندس:
محمد هارون ومؤسسته الرائدة وأفخر بمجهوداته وأفتخر به كأحد أبناء

.تشاد الغالية عليا جدا ولها التحية واالحترام حكومة وشعبا
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الموضوع الذي اخترتموه موضوع كبير جداً وشيق حقيقة وكل
الشباب اإلفريقي بحاجة إىل هذا الموضوع اال وهو موضوع

الشباب الحوكمة ، هذا الموضوع في حد ذاته يطرح الكثير من
 التساؤالت أال وهي

كيف يمكن أن يستفيد الشباب من األطروحات او الوعود التي

يطرحها الكثير من القادة وهي مشاركة الشباب في صنع القرار
الحوكمة وصناعة القرار ؟ ، كيف يمكننا ان نستفيد من هذه
الحوكمة كشباب إفريقي ألنه عندما نطرح موضوع الحوكمة

. هناك أشياء كثيرة تدخل داخل الحوكمة ؟

صباح الخير للجميع، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
اوال أود ان أتقدم بجزيل الشكر للقائمين بهذا  المنتدى ،
لي عظيم الشرف أن اتواجد من ضمن هؤالء الكوكبة أو

القادة المستقبليين للقارة األفريقية، فهذه صراحة
فرصة للجميع حتى تتيح لنا مناقشة المواضيع التي
تخص معظم الشباب االفريقي او تخص الشباب

االفريقي بصورة عامة، وايضا تساهم في تطوير
،الشباب االفريقي

سوف اتكلم عن الموضوع الشباب والحوكمة أي مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات او
مشاركة الشباب في تطوير المجال السياسي او مجال القرارت في إفريقيا، أود أن الفت نظر
الجميع حول وضع الشباب في العالم اآلن، فاآلن عدد الشباب كبير مقارنة باألعوام السابقة ،
نسبة لعدم إتاحة الفرص للشباب االفريقي في االندماج او االنخراط في اتخاذ القرارات التي

تخصه هذا مانتج عنه تواجد 75 مليون شابا عاطل عن العمل ، سوف اتناول النقطة الموجودة
في ميثاق الشباب االفريقي فهناك نقطة مهمة تساهم او توضح لنا كيفة مشاركة الشباب
االفريقي في إتخاذ القرارات، قبل أن ندخل في صلب الموضوع أود أن أتطرق قليال للمقدمة
التي أعدتها، اليوم لدينا جيل من الشباب األكثر عددا من أي وقت مضى يعيش ثلث هؤالء

الشباب في بلدان عانت من النزاعات أي إذا نظرنا بصورة خاصة نجد أن معظم الدول األفريقية
هي للتي عانت من النزاعات لفترة زمنية طويلة وجزء من الدول اآلسيوية فهذه الدول التي

عانت ومازالت تعاني من النزاعات السياسية، فمن خالل االجتماعات  عام 2015 هناك

مشاورات أجريت في األمم المتحدة بكيفية مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، وهذا يوضح أن
الشباب لم يكونوا مكتوفوا األيدي بل شاركوا وبصورة فعالة في فرض وضعيتهم أو أنفسهم

حتى يكونوا ضمن هؤالء المتخذي لهذا القرار، واذا نظرنا بصورة عامة فمعظم السياسات العالم
تحتاج إىل مشاركة الشباب اذا لم يكن هناك شباب في المجتمع فروح التطوير او روح التغيير

يكون ناقص او يكون غير متواحد، فيجب أن يكون هناك شباب حتى نطور ونحدث إتخاذ
.القرارات التي تساهم في تطوير الشباب
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الشباب في أي أمة من األمم هم العمود الفقري الذي يشكل عنصر الحركة والحيوية إذ لديهم الطاقة

المنتجة والعطاء المتجدد ولم تنتهض أمة من األمم اال عىل أكتاف شبابها الواعي ، اذا ارادت القارة
األفريقية التطوير أو التقدم او تجدد روح الحيوية او التطوير يحب ان تعتمد افريقيا بصورة أكبر عىل

الشباب االفريقي حيث يمثل الشباب االفريقي العدد االكثر في إفريقيا ، اذا نظرنا فإن 60% من سكان

أفريقيا هم من الشباب فال نستطيع االستهانة بهذا الكم من الطاقة المتواجدة بهؤالء الشباب حتى
نستفيد منها في تطوير افريقيا، كما نص في المادة 11 من الميثاق الشباب االفريقي مشاركة الشباب،
فهنا المادة 11 تنص في النقطة األوىل عىل انه لكل شاب الحق في كافة مجاالت أنشطة المجتمع، اذا

نظرنا في هذه النقطة فهناك  فرصة لمشاركة الشباب أو احقية مشاركة الشباب في كافة مجاالت
أنشطة المجتمع سواء في الحكومة سواء في المجتمع المدني سواء في االقتصاد في اي مجال يجب ان

يكون هناك شباب او لهم األحقية في المشاركة، اما النقطة الثانية في المادة 11 من ميثاق الشباب
االفريقي تتخذ دول األطراف أو الدول المشاركة أو الدول للتي اعتمدت هذه الوثيقة اإلجراءات التالية،

.لتعزيز مشاركة الشباب في المجتمع
: تقوم

. النقطة االوىل :- بضمان مشاركة الشباب في البرلمان وهيئات صنع القرار األخرى وفقا للقوانين المقررة
هنا النقطة األساسية التي تدعوا جميع الدول االفريقية التي اعتمدت هذه الوثيقة اىل مشاركة الشباب في اتخاذ
القرارات أو الهيئات العليا لصنع القرار منها البرلمان وغيرها من المناصب العليا التي يجب للشباب أن يكونوا

هم الركيزة األساسية منها، وال نستهين بخبرة الكبار إال أننا نحتاج اىل تطوير وتحديث أفكار التي بنيت سابقاً
. والشباب يأتون ويضيفون لهذه القرارات

النقطة الثانية:-  أيضاً تسهيل إنشاء او تقوية منابر لمشاركة الشباب في صنع القرار عىل مستوى الحكم الوطنية
واإلقليمية والقارية، فإذا نظرنا في االتحاد األفريقي هناك كيان خاص يمثل الشباب، وهذا الكيان أتى نتيجة
لفرض الشباب نفسهم في االتحاد األفريقي حتى يكون لهم صوت متواجد في االتحاد األفريقي أثناء اتخاذ

. القرارات التي تخص افريقيا والتس تخص الشباب بصورة خاصة
النقطة الثالثة :- ضمان فرص متساوية بين الشباب والشابات للمشاركة في صنع القرار والقيام بالواجبات

المدنية .د، وبالتالي يحب ان يكون هناك فرص متساوية لمشاركة هؤالء الشباب (من ضمنهم المعاقين أيضا
لهم فرص متساوية) اثناء اتخاذ القرارات ، حيث ال ننسى شاردة وال واردة اال ان يستشار او يشارك في إتخاذ

. هذه القرارات
النقطة الرابعة:- منح األولوية للسياسات والبرامج التي تشمل قيام الشباب بكسب التأييد وتنفيذ البرامج

المتبادلة بين االقران لصالح الشباب المهمشين مثل الشباب الذين يتركون المدارس والشباب العاطلين عن
العمل إلتاحة الفرصة والحوافز عىل إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم األساسية، هنا اذا نظرنا في هذه النقطة نجد
أن االتحاد األفريقي في هذا الميثاق تكلم لنا غن كيفية ادراج هؤالء الشباب المهمشين اوال للذين لم تكن لديهم
الفرصة لمواصلة تعليمهم، حتى ال يكونو خلف اآلخرين يجب ان نستشيرهم أو إدماجهم في المجتمع  ألنهم جزء

. ال يتجزأ من هذا الكيان

النقطة الخامسة : توفير فرص الحصول عىل المعلومات حتى يصبح الشباب عىل وعي بحقوقهم وفرص
مشاركتهم في صنع القرار والحياة المدنية، هنا يجب أن يكون للشباب فرص متساوية في تلقي المعلومات

. واستخدام االنترنيت والمكتبات وغير ذلك من المجاالت المختلفة
النقطة السادسة اتخاذ التدابير الالزمة إلضفاء الصبغة المهنية عىل عمل الشباب واستحداث برامج التدريب

. ذات الصلة في مؤسسات التعليم العالي وغيرها من مؤسسات التدريب
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باإلضافة إىل توفير الدعم الفني والمالي لبناء القدرة المؤسسية لمنظمات الشباب ، فهنا تكمن المشكلة ألن
الشباب االفريقي يحتاج إىل دعم مادي ودعم معنوي كبير، فكما تعلمون ان القارة االفريقية تعد من الدول العالم

الثالث ألنها لم تتطور بعد، وبالتالي هنا الشباب يحتاجون إىل دعم معنوي دعم مادي واتاحة الفرص حتى تكون

. لديهم األحقية في بلوغ األهداف الموضوعة

حينما نتحدث عن موضوع الشباب اعتقد انه من الصعب أن نقلصه أو نستطيع نصل لحل شامل
لمشكلة الشباب في محاضرة أو جلسة او مؤتمر او مؤتمرين، بل يحتاج لكثير مم الوقت، شكراً لك االخ
محمد سلم مصطفى عىل هذه اإلضافة الكبيرة والتي من خاللها توصلنا إىل نقاط مهمة ، وهذه النقاط
إن شاء هللا ستكون في التوصيات النهائية حول موضوع الشباب وتمكين الشباب وأيضاً حول موضوع

. حوكمة الشباب في مجال اتخاذ القرار

أبرزها التزامات حكومات، وأبرزها القانونية من ناخية المنظمات الدولية التي تفرضها عىل الدول، سأتحدث في
: إطار أربعة نقاط أساسية

. اإلطار األول : الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالسالم والعدالة والمؤسسات القوية
. اإلطار الثاني : قرار مجلس األمن 2250 لسنة 2015

. اإلطار الثالث : قرار مجلس األمن المكمل رقم 2535 لسنة 2020
اإلطار الرابع : وثيقة األخوة اإلنسانية التي وقعها اإلمام األكبر الشيخ األزهر الشريف  برئيس مجلس حكماء

. المسلمين مع بابا الفاتيكان بابا الكنيسة الكاثوليكية
هنا اتحدث مع حضراتكم عىل أربع قرارات دولية، أربع وثائق دولية، اربع مظالت دولية، كلها جاءت لتحث

الشباب لتحث الحكومات لدمج الشباب وإشراكهم في بناء السلم واألمن، ليس فقط عىل المستوى المجتمعي

. ليس فقط عىل المستوى الثقافي لكن أيضاً عىل المستوى السياسي

 الموضوع الشباب والسالم واألمن
بداية انا سعيد جدا ولي الشرف

أنني اكون مع نخبة من الشباب االفريقي، وأشكر كب
القائمين عىل تنظيم هذا المنتدى االفتراضي، الذي يعتبر

منتدى شبابي بالكامل موجها للشباب يناقش قضايا
الشباب أيضاً يقوم عىل تنظيمه شباب، حقيقة الموضوع
الذي سأتحدث فيه من أهم وأصعب المواضيع الذي من

الممكن أن يتحدث فيه أي أحد نظرا لتحديات أبرزها
، تحديات سياسية

حينما نتحدث عن موضوع الشباب اعتقد انه من الصعب أن نقلصه أو نستطيع نصل لحل شامل
لمشكلة الشباب في محاضرة أو جلسة او مؤتمر او مؤتمرين، بل يحتاج لكثير مم الوقت، شكراً لك االخ
محمد سلم مصطفى عىل هذه اإلضافة الكبيرة والتي من خاللها توصلنا إىل نقاط مهمة ، وهذه النقاط
إن شاء هللا ستكون في التوصيات النهائية حول موضوع الشباب وتمكين الشباب وأيضاً حول موضوع

. حوكمة الشباب في مجال اتخاذ القرار
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اإلطار األول الذي سأتحدث عنه مع حضاراتكم اال وهي وثيقة األخوة اإلنسانية، العالم يعتبرها أهم وثيقة صدرت
في تاريخ الحديث بعد وثيقة صلح الحديبية الذي وقعها سيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم من 1400 سنة،
النهاردة نتحدث عن وثيقة وقعها اكبر رمزين دينيين في العالم، وثيقة بتدعوا إىل السالم بتدعوا إىل المساواة

بتدعوا إىل التعايش السلمي للمجتمعات، فنحن نتحدث عن وثيقة ذو خلفية دينية ألن أحد التحديات التي تواجه
السلم واألمن، وتبني بعض الجامعات الموجودة أغلبها في قارتنا االفريقية ألفكار أو لدوافع دينية بتدفهم للقيام

بأفعال غير مقبولة افعال بتهدد السلم واألمن الدوليين، فلما تطلع علينا المؤسسات الدينية التي اعتبرها
مؤستين يقظتين للتحديات التي تواجهنا وتوقع وثيقة ذو خلفية دينية، تقول نستطيع التعايش مع بعض مهما
كنا مختلفين في األديان في الجنسيات في العمر في النوع نستطيع التعايش، فهنا قضى وبمثابة ضربة قاضية
لظاهرة االسالموفوبيا المنتشرة في دول الغرب والذي وصفها فضيلة اإلمام األكبر بدقة أنها صناعة التخويف من

اإلسالم، اذا كانت بعض الجماعات تدعي أنها إسالمية أو بعض الجماعات التي تدعي بأنها مسيحية او بعض
الجماعات التي تدعي بأنها تنتمي ألي دين من األديان تدعي بأنهم يحاربوا ويقاتلوا بدافع دين فال، اكبر رمز ديني

للمسلمين وأكبر رمز ديني للمسيحيين أقروا ووقعوا إن نحنا مهما كنا مختلفين في الدين او في أي شيء آخر
نستطيع العيش سويا، وأنا اتمنى من حضارتكم  الذي لم يقرأ الوثيقة حتى اآلن يتفضل بقراءتها فهي موجودة
.عىل وسائل التواصل االجتماعي، ويمكن من خالل المنظمين يتم إرساله اىل حضراتكم عىل ايميلكم الشخصي
اإلطار الثاني وهو قرار مجلس األمن 2250 أول قرار أممي في التاريخ يتحدث عن دور الشباب في بناء السلم
واألمن، هذا القرار أود أن أذكركم وأذكر نفسي أن هذا القرار هو قرار أممي نعم، ولكنه جاء باقتراح جاء بمشروع
جاء بمبادرة أردنية هاشمية عربية، إذن نحن كمنطقة عربية جزء من القارة اإلفريقية نحن أصحاب القرار األممي

األول 2250 لدمج الشباب في بناء السلم واألمن، لماذا أشير لهذه النقطة أصدقاء ألنه عندما نشارك في
منتديات في أوروبا  دائما يضعون كدول عربية أو قارة كدول العالم الثالث كما ذكر صديقي المتحدث السابق

دائماً يضعونا في موضع االهتمام دائماً يرون أننا من نصنع اإلرهاب من نصنع االختالفات نحن من ال نستطيع أن
نعيش سويا، ونسوا أننا نحن اصباح القرار األممي األول التي بتتم تنظيم لقاءات حوارية عنه، ويتم تنظيم

. مؤتمرات دولية لمناقشة وبحث سبل كيفية تحقيق نحن اصحاب هذا المشروع
اإلطار الثالث وهو قرار رقم 2535 وهذا القرار اعتبره في تصوري الشخصي هو استكماالً لقرار 2250 لعام 2015،
هذا القرار جاء بشأن اإلنسانية وأيضا ليؤكد ويدعوا ويجدد دعوته للحكومات في كل دول العالم األعضاء في األمم
المتحدة بأهمية إشراك الشباب في بناء السلم واألمن، لذلك عىل مستوى المفاوضات بين الدول عىل مستوى
الحكومات المحلية عىل مستوى اإلجراءات واإلتفاقيات اإلقليمية والدولية التي تعقدها الحكومات مع بعضها

البعض ، هنا اطرح سؤال عىل نفسي وعىل حضراتكم، مفهوم السلم ومفهوم األمن يختلف عىل حسب كل

شخص منا اذا سألت شاب افريقي ماهو السلم واألمن بالنسبة لك ؟، عندما سألت نفسي أنا اعيش في السيناء

الشمالية وهي منطقة شهدت مجموعة من األحداث اإلرهابية في فترة من الفترات مع ثورة 2013 في مصر،
عندما تتحدث مع شاب يعيش في ليبيا يعيش في سوريا يعيش في العراق يعيش في مناطق الحدودية في
تشاد عىل سبيل المثال وتسأله ماهو السلم بالنسبة لك ؟، سيقول لك تلقائياً السلم بالنسبة لي هو غياب

الحرب، وبوجهة نظر الخبراء واستاتذنا يقولوا بأن السلم الذي يعرف بأنه غياب الحرب هو سالم سلبي او ليس هو

السالم الكامل، عندما تسأل شاب أوروبي يعيش في قارة تتسم بارتفاع مستوى المعيشة ماذا تعني كلمة السالم
او متى يتحقق لك السلم بالنسبة لك كشاب أوروبي ؟، يمكن أن تكون اإلجابة  انه يخرج بحيوانه القطة أو الكلب
بدون مضايقة، ممكن السالم بالنسبة له هو انه يستطيع ان يسير في مسار محدد العجلة من دون ان تضيقه

العربيات (السيارات) هذا بالنسبة له مفهوم التعايش مفهوم السلم، اذا قارنا بين وجهة نظر شاب افريقي يعيش

في منطقة ملتهبة منطقة ترتفع فيها نسب الفقر والجوع والبطالة والفساد أيًضا اذا كنا نريد ان نستمد الشجاعة
من بعضنا البعض، والشاب آخر يعيش في قارة تتسم بارتفاع مستوى المعيشة سنجد ان هناك احتياجات

مختلفة بين هذا الشاب االفريقي وهذا الشاب األوروبي أو هذا الشاب األمريكي، اذا قلنا ايضا نتحدث  عن كيف
يمكن لنا كحكومات إفريقية وكيف يمكن لنا كدول إفريقية تمكين شبابنا ودمجهمفي عملية السلم واألمن في

منطقة هي األكثر إلتهابا في العالم هي المنطقة األكثر تعرضا لما يطلق عليه تدمير او صناعة الدول الفاشلة ،كما
.أشار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر المنتدى الشباب لهم



'' Jeunesse, Formations et Nouvelles Technologies ''
'' Youth Training and the New Technology ''

الشباب والتدريب واالبتكارات - التكنولوجية

www.fypeja.com / info@fypeja.com / fypeja@gmail.com

'' L'A
FR

IQ
U

E
 E

T
 SA

 JE
U

N
E

SSE
 '' Q

U
E

LLE
S SO

N
T

 LE
S A

T
T

E
N

T
E

S P
R

IM
O

R
D

IA
LE

S ?

91

اذا كنا جادين في هذا األمر فأنا لدي بعض اإلقتراحات ولدي بعض التحديات سأختم بها مشاركتي حتى ال أطيل،
أتمنى من خالل ندوتنا ومن خالل تقريرنا عن هذه الجلسة أن نرسلها بمثابة ورقة توصيات عن هذه الجلسة لكل
الحكومات وكل المنظمات الفاعلة في قارتنا االفريقية في هذا المجال . 1 :كما أيضاً أأكد عىل ما أشار إليه السيد

صديقي المتحدث السابق بأن نحن نعيش في عالم يوجد فيه مليار وسبعمائة مليون شاب من سن 13 إىل 25
سنة، اذا كنا نتحدث اىل سن 30 سنة أو 29 سنة فنحن نتحدث عن أكثر من اثنين مليار وخمسمائة مليون

شاب، تحظى قارتنا االفريقية بأكثر من 60% باعتبارها قارة شابة، وهرمها السكاني يتسم بأنه هرم سكاني شاب،

كيف للحكومات او كيف للوزارات او مافي حكمها في دولنا اإلفريقية أن تدمج هذا العدد المأهول من الشباب

في أنشطتها رغم قلة الموارد المالية المتاح لها والمخصصة لها رغم قلة الموارد البشرية أيضاً العاملين بها ؟
كيف ستدمج الشباب في هذه القضية او في هذا الملف والعاملين في ملف الشباب في الجهات المعنية

بالشباب في معظم دولنا االفريقية ليست بدرايا أصالً من األساس بملف السلم واألمن بالقررات األممية ووثيقة

األخوة اإلنسانية بالهدف السادس عشر، أنا أود أن اسئلكم سؤال اذا ذهب صديقي محمد هرون لمديرية الشباب
والرياضة في مدنينته أو في قريته أو مافي حكمها وسأل مسؤول ملف الشباب هل تعرف قرار األممي 2250 ؟

هل تعرف القرار األممي 2535 ؟، أنا شاب لدي مبادرة ، انا احدثكم عىل المستوى المحلي ال أتحدث عىل
مستوى العواصم، من خالل التجارب ومن خالل المشاركة في بعض اللقاءات مع اصدقائي في بعض الدول

العربية، وهللا وهللا العاملين في مجال الشباب عىل المستوى المحلي ال يعرفون أي شيء عن هذا الموضوع من
. بابه كما نقول في مصر موضوع من بابه ال يعرفون أي شيء عنه

عرضت أمامكم ثالث تحديات تواجه الحكومات االفريقية تواجه الوزارات أو الجهات المعنية بالشباب عىل

المستوى المحلي تعرقل وتمنع وتعطل الحكومات االفريقية في تمكين الشباب، إذن ندعوا الحكومات االفريقية
 : إىل

زيادة وعي ومهارات ومعارف العاملين في مجال عمل الشباب بقضايا. السلم واألمن عىل المستوى المحلي، -
. عىل المستوى اإلقليمي، عىل المستوى الوطني، عىل المستوى الدولي

زيادة الموارد البشرية التي تعمل مع الشباب نحن نتحدث عن فئة شبابية يتخطى اثنين مليار وخمسمائة -
. مليون شاب عىل مستوى العالم تحظى افريقيا بنسبة 60% منهم

األمر الثالث اذا كنا جادين في قضية تمكين الشباب وملف تمكين الشباب في مجال السلم واألمن إذن ال بد -
من إتاحة فرص تمويلية ومادية حقيقة تمول برامج ومبادرات الشباب في مجال السالم واألمن ، يعني إذا اردنا
نحن كمجموعة شبابية و كخبراء ومتطوعين ان ننظم هذا المنتدى االفتراضي بشكل واقعي وليس افتراضي نجد
صعوبة هائلة في من يمولنا في مبادرة السلم واألمن عىل غرار آخر إذا أردنا ان ننظم منتدى ثقافي او رقص او

. منتدى غناء يتهاتف علينا الممولين الذين يرغبون دعمنا بالمال واالمكانيات . هذه ثالثة تحديات
التحديات األخرى التي تواجهنا نحن كشباب ممارسين للعمل الشباب نحن كشباب منخرطين في العمل

 -: الشبابي في القارة األفريقية نحن نفتقد اىل
سياسات وطنية للشباب في اكثر من 90% من دولنا االفريقية ، يعني في اغلب دولنا االفريقية ال تجد سن -1

محدد في سياسية وطنية لكل دول تعلمك ماهي خطة الوزارة او مافي حكمها او خطة الحكومة عىل مدار 15
سنة في مجال عمل الشباب، ال تجد مخصصات مالية معلن عنها، فمثال اذا سألت صديقي دولة الممكلة

العربية السعودية هل تعرف ميزانية العمل الشبابي في دولة السعودية ربما يعام وربما ال يعلم، هل نحن نستطيع
. الوصول إىل الميزانيات المخصصة لنا ؟

نحن نتفقد اىل مظالت قانونية تساعدنا عىل ممارسة عملنا األهلي والتطوعي والشباب في دول ال بد ان -2
تمتلك  فيها مظلة  قانوينة حتى تعمل، هناك دول وال استثني منها مصر رغم أننا بدأنا بتطوير هذا األمر لكن
مازلنا نواجه تحديات في كيفية تأسيس المؤسسات الشبابية الجمعيات الشبابية هناك عراقيل مادية وإدارية

تأخذ وقت يمتد اىل ثالث شهور ويمتد اىل سنة او سنتين في بعض الدول، كيف لنا كمبادرات شبابية ترغب لن
تنشط في مجال السلم واألمن ان تلعب دورا في مجتمعاتها وتستطيع الحصول عل مظلة قانوينة بلدها ؟ ، هذا

. التحدي الثاني
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اذا اردنا ان نتحدث عىل مستوى محلي، وان نتحدث ب(مبدأ لن نترك أحدا خلفنا)، الحكومات االفريقية -3
بحاجة ماسة وضرورية إلينا كشباب وكمؤسسات شبابية وكتجمعات شبابية لمساعدتهم في الوصول لفئات

شبابية اكبر، فمثال اذا كنا نتحدث عىل سبيل المثال عن دولة مصر او دولة تشاد او أي دولة في قارتنا األفريقية،
سنجد أن مصر مثال الطاقة الشبابية للورزارة الشبابية في حدود الثالث آالف موظف، نحن في مصر طبقا

لتصريحات معال الوزير الشباب والرياضة المصري نحنا لدينا 60 مليون شاب في مصر، هل تظنوا بميزانية وزارة

الشباب المصرية او مافي حكمها في احد الدول هل تظنوا بهذا العدد من الموارد البشرية المركزية نحن قادرين

عىل تنفيذ انشطة تصل إىل 60 مليون شاب اعتقد أن هذا مستحيل، الحل هو االستعانة بالشريك المجتمعي

وهو المجتمع المدني من الشباب ، في النهاية هناك بعض الممارسات الفضىل الجيدة اخذتها الحقيقة
الحكومات األفريقية ونشكرها ونتوقع ونطلب منها المزيد كشباب إفريقي في الفترة القامة منها جمهورية مصر

العربية حيث دعى وزير الشباب والرياضة مؤخرا إىل إشراك الشباب أو قادة المؤسسات الشبابية في مصر،
للمشاركة وتنفيذ انشطة الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، هناك في المملكة األردنية الهاشمية

. بعض التجمعات إلطالق نموذج محاكاة الحكومة االردنية تشارك في المنظمات الشبابية في األردن
اكتفي بهذا القدر وتحت امركم في اي استفسار، واتمنى ان قد شاركتكم بشئ قليل من المعلومات او المعرفة
واتمنى ان نرى قارتنا األفريقية سالمة غانمة متقدمة كما تستحق ولدي ثقة في حكوماتنا وفي قدراتنا الشبابية

. اذا تم االستفادة منها أن تحقق هذا الغرض، شكراً جزيالً لكم
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شكراً جزيال مقدم صالح الدين حقار، وانا كذلك ارحب 
بكم ولي الشرف ان اشارك معكم في هذه الندوة الدولية،
كل الشكر ألستاذ يوسف وباقي اإلخوة، كما قلت هذه
النقطة اكيد ستقدم حلوال لمشاكل أفريقيا التي ال شك

انها مشتركة ببن اغلب بلداننها وخصوصا مايتعلق
بمشاكل الشباب التي هي أساسا الهجرة والتنمية بشكل

. عام

موضوع الشباب وتكنلوجية المعلومات في إفريقيا

الشباب اليوم هو الذي عليه العول فيما يتعلق خصوصاً أن العصر عصر التكنولوجيا

ةعصر المعلومات هذه التقنيات الجديدة فرصة سانحة لم تكن توجد لدى أجدادنا
نحن في طفرة من المعلومات وطفرة في التكنولوجيا، ولكن في نفس الوقت الزلنا

.  نعاني من نفس المشاكل الموجودة سابقا
كنت في ندوة سابقة مع شباب في مجموعة الدول الساحل في أفريقيا وهي

مجموعة تتكون من 5 دول موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد ، كنا قد
. نظمنا ندوة قبل اسابيع عن جائحة كورونا وما يمكن أن يقدمه الشباب
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محمد هارون آدم :مرحبا أستاذة آمنة فزاع /رئيس نادى المرأة األفريقية بمصر. سوف نأخذ تجربتك
حول عون وتمكين المرأة األفريقية كتجربة حقيقية عىل أرض الواقع حققت الكثير من اإلنجازات عىل

 .مدار 5 سنوات ومستمرة لآلن
حقيقة لديكى تجارب واقعية كثيرة وتجارب كثيرة وشاركنا معكى أيضا فى األنشطة التى تعدينها أيضا

فى كافة المجاالت التنموية األفريقية وخاصة للشباب االفريقى كله فى جمهورية مصر العربية.
فباسمى، واسم المنظمات االفريقي، والشباب االفريقى فى جميع الدول األفريقية نتقدم إليكى بأسمى

 .آيات الشكر والتقدير والعرفان. ولكى ترفع القبعات
أ.  آمنة فزاع تقول حضورا فى مؤتمر

تجربتي هي باختصار انه في يوم من األيام قد فكرنا أنا و زميالتي من الجزائر والمغرب وليبيا والسودان ومصر
فكرنا بأن نعمل شئ يسمى (نادي المرأة االفريقية) يخرج من قطاع التدريب والمرأة في الجمعية األفريقية للجنة

القومية لالتحاد االفريقي، وانا كنت مندوبة لها من حوالي 10 سنوات أو أكثر ومدير لقطاع التدريب والتنمية
البشرية فيها، ببساطة نادي المرأة االفريقية هو احد األنشطة الخدمية الغير ربحية بدأنا بأربع دول افريقية اآلن

نحن 23 دولة افريقية، ال يوحد عضوية الكل موجود في نادي المرأة األفريقية بعيد عن السياسة بعيد عن
العنصرية عن الدين عن المذهب عن القبيلة و المرأة التشادية احد المرأةالقوية القوية اساسا في نادي المرأة

.االفريقية
ليه نحن عملنا نادي المرأة االفريقية ألنه كان هناك فجوة كبيرة في التواصل والحوار بين السيدات االفريقيات

بعضهم البعض والسيدات المصرية أيضا، وكان هناك صورة ذهنبة سيئة حدا عن المرأة االفريقية بأنها هي المرأة
الجاهلة والمرأة المتعصبة، والمرأة المريضة، والمرأة التي هي دائما في عنف وفي تحرش وفي صحة معدومة،

. (وكثيرة االنجاب، مع اخفاء للجانب عىل المرأة االفريقية اآلن اخذتها حقها مثل ما يقال (تالت ومتلت
حقيقة أنا لدي تجارب حية كثيرة في نادي المرأة االفريقية من كل الشرائح، نادي المرأة االفريقية ال يقتصر فقط
عىل السيدات الدبلوماسيات أو الوزيرات او األميرات فالكل موجود، من  سيدة لها كل االحترام التي تببع الخضار

في السوق، مديرات المنازل، الطالبات في جمهورية مصر العربية ومن كل الجنسيات ، األساتذة في الجامعات،
. الدكاترة في الجامعات كل الشرائح التي تتخيلونها موحودة

.اهدافنا وشعارنا الذي نعمل عليه أن المرأة االفريقية امرأة قادرة عىل فعل المستحيل قبل الممكن، وقد كان
الحقيقة نريد أن نقول ان المرأة االفريقية مابين التحديات ومابين الفرص، لكن المرأة االفريقية عظيمة منذ القدم
قس عليها في كل البلدان، أنا ال أتحدث عن مصر فقط أو السودان أو تشاد، ولكن تاريخ المرأة اصال منذ العصور

أنها كانت فعالة ثم فعالة ثم فعالة، المرأة االفريقية قادت حروب، المرأة االفريقية كانت من أوائل في
البرلمانات، المرأة كانت السبب في استقالل كثير من الدول األفريقية، وكانت جنبا إىل جنب مع الرجل، المرأة

االفريقية كانت من أوائل الناس التي دعمت التكنولوجيا، بالتالي اذا أردت ان اعدد المرأة االفريقية من الممكن
.ان آخذ وقت الجميع

عملنا حقيقة عمل مجاني عمل تطوعي بالتشكيل مع مؤسسات الدولة المصرية الحكومية، وتواجدنا في مصر
تحت مظلة الجمعية االفريقية للجنة القومية لالتحاد االفريقي، يشرف علينا  محمد ناصر رئيس الجمعية

.االفريقية

د. آمنة فزاعة : مساء الخير علينا جميعاً، وأهنيك عىل المؤتمر الرائع،
وأنا سعيدة جدا بالمشاركة معكم ألن تشاد هي حبيبة قلبي ، وفي

انتظار مشاركتي معكم ومداخلتي ، وأحيي االستاذ يوسف عروج عىل
حديثه الرائع جدا، حقيقة ضاف لي أنا شخصياً  أشياء كثيرة كانت
غائبة عنا ، ونتمنى ان نقدم له الدعوة في الجمعية االفريقية للجنة
القومية لالتحاد االفريقي ليحاضر ضمن هذه المحاضرة، الننا بحاجة

ماسة إىل شباب أفريقيا وبحاجة لهذا المجال من األمن والسلم ، وإن
. شاء هللا يعم األمن والسلم عىل الكل
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والجمعية االفريقية لمن ال يعلمها هي الكيان الموجود بجمهورية مصر العربية ، والسبب الرئيسي في تحرر اغلب الدول
االفريقية وموقعها موجودة من سنة 1954 شهد جميع حركات التحرر  االفريقي، وتواجد فيه عظماء افريقيا مثل لوممبا
ونكروما نيلسون مانديال ، وكان المكان األول للدبلوماسي قبل حتى وجود السفارات الدبلوماسية في جمهورية مصر

العربية، وكان السالح المعتاد بيذهب من جمهورية مصر في عهد جمال عبد الناصر إىل الدول األفريقية، وكان أول اذاعة
موجه خرجت من الجمعية االفريقية، واآلن الجمعية االفريقية هي الراعي الرسمي لكل الشباب االفريقي من خالل كيانتها
كاالتحاد العام للطالب األفارقة، وهو يمشل جميع طالب األفارقة في جمهورية مصر في الجامعات والمعاهد، في قطاع

المرأة والطفل خرجت منه نادي المرأة االفريقية التي حققت إنجازات عىل مدار 5 سنوات ، حقيقة وصلنا بالمرأة بالنادي
المرأة  االفريقية بشخصي المتواضع والنادي إىل أن نكون ضمن 500 مليون صوت في ايكوفسا عىل منصة االلكترونية
التي تتحدث عن المرأة االفريقية، عملنا العديد من األشياء والعديد من المؤتمرات ولنا ورشة عمل في كل شهر في كل
المجاالت، نهتم بقضايا المرأة االفريقية، عملنا تجارب عديدة لتمكين المرأة االفريقية ومنها مصنعة فديتك وهي كانت

مبادرة لتمكين 50 أسرة قوامها المرأة االفريقية في جمهورية في مصر العربية بأن تتعلم الحرف المصرية وتبيع وتشتري،
كورنا)، وكانت معني بها كل الدول STOP) علمنا مؤتمرات صحبة، لدينا حملة قدناه اآلن في ظل أزمة كورونا إسمها
االفريقية وكان صوت المرأة هو صوت الغالب في التوعية وفي هذه األشياء، عملنا كذا ملتقى اعالمي ولدينا الملتقى

اإلعالمي الثاني كثير من المبادرات منها مبادرة 100 مليون امرأة مصرية ستكون موجود معنا في نادي المرأة االفريقية إن
. شاء هللا

الهدف األساسي من نادي المرأة االفريقية هو اظهار الصورة الذهنية للمرأة االفريقية بشكل افضل، لدينا تحديات ومشاكل

لكن لدينا فرص كثيرة ، ولدينا المرأة الوزيرة والرئيسية، وأهنئ الفتيات الوزيرات الشباب األقل منا عمرا  في تشاد حقيقية
الكثير من الوزيرات اآلن اهنئهم كذالك في السودان وفي مصر وفي كل الدول، تجربة روندا تجربة رائعة، لدينا الكثير من

األعمال، بندعوا الجميع بالتشبيك مع نادي المرأة االفريقية، نجحنا ثم نجحنا في ابرزا صورة ذهنية رائعة عن المرأة
االفريقية، واصبح هناك تواصل كبير بين كل الجاليات االفريقية الموجودة في مصر عن طريق المرأة مع بعضها يتعايشوا
مجتمعيا في نادي المرأة االفريقية، بيعملوا يوم للقهوة االفريقية يءتي الجميع ليشربوا مع بعض، أظهرنا األزياء االفريقية
والحضارات والثقافات ،واالن لدينا مبادرة إسمها ال للعنف أو أفريقيات ضد العنف، ونحن في هذا الشهر نعمل عىل ال

للختان بكل الوسائل، اتمنى من كل المنظمات الموجودة معنا اآلن أن تطلع عىل نادي المرأة االفريقية، أيادينا مفتوحة
. للجميع، ونتمنى من الجميع أن يشارك معنا بإذن هللا تعاىل، شكرا عىل الفرصة وشكراً وبالتوفيق لكل الحضور
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موضوع الشباب والهجرة

شكراً جزيًال لجميع اإلخوة المشاركون في هذا المنتدى،
حقيقة قدموا إشارات نيرة، إفريقيا قوية بشبابها، كل هذه

العناوين التي قدمت واالخوة المحاضرين، فنجد  كل
المواضيع مرتبطة مع بعض وهو كيفية ايجاد حلول الناجعة

لوجود الشباب االفريقي عىل المستوى االفريقي وعىل
مستوى العالم ، حقيقة مسألة الهجرة هي مشكلة مأرقة

،كل العالم خصوصا الهجرة من أفريقيا
وكما نرى في وسائل التواصل اإلجتماعي وفي الوسائل االخرى العدد الهائل للشباب الذين فقدوا أرواحهم في البحار جراء
الوصول إىل أوروبا من أجل تحقيق االحالم الذي يتمناها كل واحد فيهم، ولكن لألسف الشديد هناك واقع مرير يمكن ان
يصطدم به كل شخص، من األسباب الحقيقية التي تدفع الشباب اىل الهجرة اىل الععالم اآلخر هناك مؤشرات قد تكون
إيجابية في بعض األحيان وفي حين أخرى يكون لها بعض السلبيات، من هم األشخاص الذين يذهبون إىل خارج افريقيا
نجد انهم الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-24 عام ، وغالبية هؤالء الشباب من مناطق جنوب الصحراء في إفريقيا
والحروب والنزاعات، كذالك مسائل االضطهاد السياسي، ونادرا ما نسمع عن مسألة االضطهاد الديني في ،

. إفريقيا
واحدة من الدراسات الصادمة جدا التابعة لألمم المتحدة بأن غالبية العظمى من الشباب الذين هاجروا هم من المدن

،الكبرى ومن اكثر الناس تعليما
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وغالبيتهم العظمى قد يكونوا عاملين في الدولة يفكرون في الهجرة من أجل بحث عن وضع افضل، غالبية العظمى من 
التقارير األممية التي صدرت تجد ان 58% من الذين شملهم االستطالع ان لديهم عمل فعلي في بالدهم و 49% منهم في
الدراسة والتعليم ونجد 9% قبل الهجرة تفكريهم في الهجرة تتراوح مابين سنة اىل ثالث سنوات متوسط فترة يقضيها في

الهجرة ثم الرجوع لوطنه مرة أخرى، والغالبية العظمى من هذه التقارير ركزت عىل ان األسباب الرئيسية هي اسباب
اقتصادية والتفكير في عامل تحسين األوضاع إىل أوضاع افضل، أما السبب الثاني الغالبية من هؤالء المهاجرين يمكن

تتراوح نسبتهم مابين 18-23% تكون ألسباب عائلية، نجد ان 8% من األشخاص الذين فكروا في الهجرة للخارج قد يكون
ألسباب شخصية مثل عدم األمن إنعدام الحرية السياسية حرية المعتقد. وحرية التفكير، وفي نهاية هذه التقارير خلصت

الدراسة اىل أن الحل الوحيد لمنع الهجرة غير القانونية هي تسريع وتيرة التنمية فعامل التنمية مهم جدا، خصوصاً أن غالبية
العظمى من الدول االفريقية وقعت عىل وثيقة افريكان جتاريس في بنجول يوليو عام 2006، ووقعت عليها 54  دولة،

. واآلن في أرض الواقع هي أحد أجندة االتحاد االفريقي 2063
من خالل المؤتمرات التي حضرتها في افريقيا كانت ترتكز عىل مسألة تنمية الشباب،  خصوصاً عام الماضي كنا في مؤتمر

دبلوماسية الشباب في أفريقيا عام 2015، وقدمت بوثيقة مهمة جداً والتي كانت تتحدث عن رأس مال البشري بتغيير
فجوة انحراف المهارات، وركزنا قي هذه النقطة بالتحديد عىل مسألة هجرة الشباب وكيفية االستفادة من الهجرة اذا هاجر
الشباب، واالستفادة من الخبرات والرجوع بها بلداننا، حتي  نقدم نموذج لالستفادة الفعلية من هذه الهجرة عىل العموم

خلصت الدارسات كلها إىل ان الحكومات يحب أن تستثمر في التعليم د، وفي العلوم والتكنولوجيا، وفي الهندسة وتحسين

التدريب المهني، عالوة عىل ذلك يجب عىل الحكومات العمل مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة األعمال حتى تترك المجال

للشباب والمجال اضافة أفكار جديدة وإضافة افكار ريادية تأدي إىل تنمية الشباب واعطائهم الفرصة، فنجد أنه في الميثاق

األفريقي الذي يتكون من 32 مادة نجد فيه مواد حقيقة تتحدث عن دور الشباب وكيفية ايجاد الحلول عدم هجرتهم للخارج،
فمن ضمن هذه المواد المادة 12 التي تتحدث عن سياسية وطنية للشباب، وتشمل هذه السياسات جميع القطاعات من
حيث طبيعها وإيجاد الفرص من أجل التحديات التي تواجه الشباب في بلدانهم، وتستند هذه المادة عىل وضع سياسية

وطنية للشباب .... وعدم ترك المجال لتفكيرهم إىل الهجرة اىل خارج البالد الخ، كذالك وضع برامج معينة يؤدي إىل هيكلة
الحكومات وزيادة الفعالية وجود الشباب داخل هذه البرامج، كذالك المادة 13 يتحدث عن تنمية التعليم والتنمية المهارات

....الخ، كذلك البد للبلدان كلها عىل حسب المادة 14 القضاء عىل الفقر والتكافؤ االجتماعي واالقتصادي للشباب ألن
الغالية العظمى من الدراسات ثبتت ان السبب الهجرة  الحقيقي  تتمثل في العوامل االقتصادية وعوامل الفقر . او عامل
التعليم وعدم ايجاد فرصة في المشاركة السياسية، كذلك سبل العيش المستدام بالنسبة للشباب في المادة 15 التي تؤكد
وتأطر ايجاد كافة الفرص والسبل التي تعين الشباب في التشجيع عىل ريادة األعمال في التشجيع عىل إضافة افكار جديدة
في الدولة، حقيقة لما سافرت وخالل وجودي داخل المنظمات أو المؤتمرات في إفريقيا خصوصا في آخر مؤتمر في أديس
أبابا اال وهو المنتدى العالمي لريادة األعمال في اثيوبيا ، كانت معظم محاور النقاش تركز عىل كيفية بناء القدرات وزيادة

فعالية الترابط مابين الشباب ومابين الحكومات، وكذلك كيفية ايجاد الحلول البديلة لوضع أسس وأطر تساعد الشباب في
المهجر عىل العودةمرة أخرى  اىل بالدهم والمساعدة عىل التنمية واالستفادة القصوى من عامل التعليم الذي تحصلوا عليه،

والدليل عىل ذلك األخ محمد هارون آدم تحدث عىل نقطة مهمة جدا الطبيب المتواجد بفرنسا من أصول أفريقيا عموما
افريقا محتاج للكوادر مثل هؤالء ، من خالل وجودنا نحن في دول الكوميسا أو االيغاد اآلن هنالك مشاريع ضخمة ومشاريع
عمالق جدا نحن في شباب االيغاد قائمين به اآلن عىل تمكين الشباب خصوصا هنالك برنامج في تأهيل الدوري التعليمي

لكافة الشباب وكيفية تمكينهم داخل مجتمعاتهم وكذلك تعميم هذه الفكرة عىل عموم إفريقيا ، نخلص اىل القول بأنه
مسألة الهجرة هي مسألة مأرقة للعالم جميعا مسألة مأرقة كل الحكومات وكل المنظمات الدولية اآلن تعلم عىل إيجاد

حلول وبدائل في كيفية تمكين هؤالء الشباب في مجتمعاتهم، وتقديم اكبر قدر من المساعدة حتى يؤدي الشباب دورهم
في بلدانهم، ألننا نعلم أن أفريقيا 60% تتكون من الشباب، من الحرام جدا أن نهدر هذه الطاقات ... الخ، فأنا واحد من

الذين عايشوا هذه التجارب وخرجت بخالصة مهمة جداً واالن  اعمل عىل رسالة تتحدث عن كيفية استراتيجية رأس المال
البشري وتمكينه في إفريقيا، سينشر قريباً ونسأل هللا أن يكون له إضافة حقيقة، مسألة الهجرة في إفريقيا لها بعدها

االقتصادي واالجتماعي والثقافي والقانوني والسياسي فال بد من إيجاد الحلول لكل هذه المشاكل ، حقيقة الموضوع شيقا
وكبير ونظراً لضيق الوقت وحاولت ان اقتصر المواضيع عىل 3 اشياء رئيسية تطرقت إليه سابقا فهناك مسائل اقتصادية،

وهناك مسائل تتعلق بالتعليم ،والسياسية، واألمن، وعدم الحرية وخالف ذلك ، وأشكر جميع األخوة الذين تطرقوا فعال
للمواضيع حساسة جداً التي تتعلق بموضوع الشباب الذي أراه كله ينصب في موضوع الهجرة اىل العالم األول إليجاد فرص

بديلة افضل، وأبشر الشباب من ضمن اجندة االتحاد األفريقي 2063 في عام 2021 هناك توجهات اخرى لكيفية ايجاد
حلول لمسألة الهجرة ومسألة الشباب ، واناشد الشباب بالتسجيل في تطوع االتحاد األفريقي اآلن فتحت التقديم

والتسجيل في منصة افريكا فولنتير التي انا ارى فيها جملة اشياء قد تأدي اىل التطور والتنمية الذهنية والفكرية وكذالك
. التنمية الذاتية


