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مركز الفكر 
مركز الفكر هو املؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة التابعة لشركة سرتاتيجي& الشرق األوسط )جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز العاملية(. 
نسعى يف مركز الفكر إىل تعزيز النمو املستدام يف املنطقة عرب مساعدة القادة يف مجيع القطاعات على ترمجة التوجُّهات االجتماعية واالقتصادية 
إىل إجراءات عملية وقرارات تصبُّ يف مصلحة قطاع األعمال. وجيمع املركز بني قدرات البحث املبتكر والتحليل واحلوار واخلربة العملية املستقاة 

من اجملتمع املهين يف القطاعنْي اخلاص والعام، ممّا ميكنه من تقدمي أفكار مؤثرة عرب منشوراته وموقعه اإللكرتوين ومنتدايته، ويتمخض عن ذلك 
نتائج ُملهمة وثرية هلا مردود حقيقي. يدعم مركز الفكر رسالَة سرتاتيجي& املتمثلة يف تطوير اسرتاتيجيات َعملية والقدرة على حتويل األفكار 
املبتكرة إىل واقع ملموس، ويسران يف مركز الفكر أن نقدم الدعم الكامل جلميع القطاعات االقتصادية يف منطقة الشرق األوسط سعياً لتعزيز 

    .www.ideationcenter.com املصاحل يف املنطقة. ولالطالع على املزيد من املعلومات، برجاء زايرة موقعنا اإللكرتوين

نبذة عن جملس اإلمارات للشباب 
يعمل جملس اإلمارات للشباب كجهة استشارية حلكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املوضوعات اليت ختص الشباب، كونه حلقة وصل 

بني الشباب وصّناع القرار يف الدولة، حيث يقوم بتسليط الضوء على التحدايت اليت مير هبا الشباب، ووضع أفضل احللول والتوصيات حللها، 
ابإلضافة إىل تقدمي املشورة لقيادات دولة اإلمارات بشأن السياسات واالسرتاتيجيات واملبادرات الرامية إىل متكني الشباب، ويعمل اجمللس أيضاً 

كمجلس استشاري للمؤسسة االحتادية للشباب لوضع السياسات، مع الرتكيز على مشاركة الشباب على املستوى الوطين، والتنسيق مع اجلهات 
املعنية من القطاعني احلكومي واخلاص.

أُنشئ جملس اإلمارات للشباب بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، انئب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم 
ديب، يف فرباير 2016، لتعزيز مشاركة ومتكني الشباب اإلمارايت وإسهاماهتم اجملتمعية، وضمان إيصال صوهتم ووجهات نظرهم واحتياجاهتم 
يف مجيع مراحل عملية وضع السياسات. ويتألف جملس اإلمارات للشباب من سبعة أعضاء مُيّثل كل منهم إمارة من إمارات الدولة السبعة؛ 

برائسة معايل مشا املزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب. ميكنكم التعرف على أنشطة جمالس الشباب يف دولة اإلمارات، من خالل زايرة املوقع 
 .»https://councils.youth.gov.ae« اإللكرتوين
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ميّثل الشباب اليوم أكرب شرحية دميوغرافية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث ترتاوح أعمار حوايل %50 من سكان اإلمارات 
بني 15 و35 عامًا، وهو أكرب عدد من الشباب يف اتريخ الدولة. ويعيش شباب دولة اإلمارات العربية املتحدة ظروفاً غري مسبوقة، 

إْذ أّدى تقّلب أسعار النفط واجلائحة العاملية طويلة األمد إىل تسارع وترية التغيري يف مجيع القطاعات والصناعات، وتعجيل الوصول إىل 
الثورة الصناعية الرابعة )4.0( واليت ستعمل بدورها على تغيري طبيعة األعمال، مما يتطّلب تزويد الشباب مبهارات وكفاءات جديدة 

ملواكبة متطلبات هذا العصر.

ويف سياِق ما تقدمَّ، تعاونت سرتاتيجي& مع جملس اإلمارات للشباب لتحديد أهم 10 توجهات واليت تسارعت وتريهتا نتيجة جائحة 
كوفيد-19، واليت سُتحّدد بدورها مالمح قطاع الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل السنوات العشرة املقبلة. ومن خالل 

االستشراف الكامل هلذه التوجهات، ميكن ملؤسسات الدولة صياغة السياسات والربامج املناسبة لدعم شباب دولة اإلمارات ابلشكل األمثل يف كل 
من التوجهات العشرة، وخلق فرٍص اجتماعية واقتصادية جديدة، وُتشّكل أيضاً هذه التوجهات أساساً لشباب دولة اإلمارات لاللتفات هلا يف اختاذ 

قراراهتم املستقبلية احلامسة. 

إن االستثمار يف الشباب وخلق الظروف املناسبة لتمكينهم من استغالل كامل طاقاهتم وإمكانياهتم يعترب أمراً ضرورايً حلماية وتنويع املقومات 
االقتصادية املستقبلية، ففي حني اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل اخلمسني عاماً املاضية على الثروة النفطية واملوارد الطبيعية، 

فإهنا سوف تعتمد خالل اخلمسني عاماً املقبلة على الشباب الذي ميّثل رأمساهلا البشري.

يتضمن التقرير عشرة توجهات مستقبلية ضمن مخسة حماور رئيسية، كما يلي:    

التعليم ورأس املال البشري
تعليم رقمي وُمّصص ومستمر مدى احلياة. 1

العمل واإلنتاجية
قوة عاملة مرنة ورايدية وتنافسية. 2

الصحة والسالمة
االهتمام أبمناط احلياة الصحية . 3
تعزيز الصحة النفسية. 4

اجملتمع واالستدامة
االستهالك الرشيد وتغيري العادات املالية. 5
أمناط احلياة املستدامة واالستهالك الكفؤ للموارد. 6
تعزيز التالحم اجملتمعي. 7

املواطنة
احلماية واالحتواء والتمكني اجملتمعي. 8
شباب متمّسك ابلقّيم ومسؤول اجتماعيًا. 9

املشاركة اجملتمعية من خالل القنوات املبتكرة. 10

الُملخص التنفيذي
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4.  تعزيز الصحة النفسية
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الصفحة 14الصفحة 11
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متّثل شرحية الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فرص عديدة للدولة. ففي عام 2020، تراوحت أعمار %50 من سكان 
دولة اإلمارات ما بني 15 و35 عاماً، وهذه الفئة الُعمرية سيكون هلا الدور األكرب يف استكمال مسرية التنمية االجتماعية 

واالقتصادية يف البالد وبناء املستقبل. 
 

يؤدي التسارع الكبري يف تطوير واعتماد التقنيات احلديثة إىل تغيري جذري يف معظم القطاعات والصناعات، إْذ تطرح التقنيات 
اجلديدة واالنتقال إىل الثورة الصناعية الرابعة )Industry 4.0( تغيريات متعددة يف طبيعة العمل واملهارات والكفاءات املطلوبة 

يف ظّل العصر الرقمي. وعليه، يتعنّي على نظم التعليم مواكبة هذه التقنيات احلديثة لضمان متتُّع القوى العاملة ابملهارات اليت 
املستقبل. اقتصاد  يتطّلبها 

غري أنّه ومن خالل اختاذ تدابري السياسات املناسبة واملشاركة الفّعالة للشباب ميكن ملؤسسات الدولة حتويل هذه التحدايت إىل فرص، 
مما يؤدي إىل اقتصاد وجمتمع أكثر قوة ومرونة ومشولية. فمن املتوّقع أن تشّكل تلك الشرحية الشبابية قّوة فاعلة حنو التغيري اإلجيايب، 
األمر الذي سيدفع االبتكار وحيقق النمو االقتصادي. ويف هذا السياق، أطلقت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة جمموعة من 
املبادرات والسياسات لدعم الشباب يف متلف جماالت التنمية، مبا فيها تعيني وزيرة شابة كوزيرة الدولة لشؤون الشباب إلدارة هذا 

امللف بشكل مركزي، وتشكيل جملس اإلمارات للشباب كجهة استشارية للحكومة يف كل ما يتعّلق بشؤون الشباب.  

ومن هذا املنطلق، عقد جملس اإلمارات للشباب شراكة مع سرتاتيجي& لتسليط الضوء على التوجهات العشرة اليت شهدت 
تسارعاً بسبب جائحة كوفيد-19، واليت سُتحّدد بدورها مالمح قطاع الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة على مدار 

السنوات العشرة املقبلة )الشكل 1، صفحة 4(. ومن مث، مت اقرتاح أولوايت لالستجابة هلذه التوجهات لكلٍّ من الشباب 
واملؤسسات.

الشباب
التحديات والفرص
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تعزيز التالحم المجتمعيقوة عاملة مرنة وريادية وتنافسية

الحماية واالحتواء والتمكين المجتمعياالهتمام بأنماط الحياة الصحية

شباب متمسك بالقيم ومسؤول اجتماعيًاتعزيز الصحة النفسية

 تعليم رقمي وُمخّصص ومستمر
مدى الحياة

أنماط الحياة المستدامة واالستهالك 
الكفؤ للموارد

المشاركة المجتمعية من خالل القنوات االستهالك الرشيد وتغيير العادات المالية
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الشكل 1
أهم 10 توجهات اليت سُتحدد مالمح قطاع الشباب

املصدر: سرتاتيجي&
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تعليم رقمي وُمخّصص ومستمر مدى الحياة. 1

التعليم ورأس المال البشري

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تتمتع دولة اإلمارات مبعدل عاٍل للتخرّج من التعليم الثانوي يصل إىل %2،98 وهو يفوق املعدل املتوسط لدى دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية )OECD( البالغ %3.80 ويف عام 2020، خترّج حنو %28 من طلبة التعليم العايل يف دولة اإلمارات يف ختصصي 

العلوم واهلندسة.4 ولزايدة هذه النسبة، أطلقت حكومة دولة اإلمارات عدداً من اإلصالحات التعليمية والتدابري االسرتاتيجية الوطنية، مثل 
أجندة اإلمارات للعلوم املتقدمة واسرتاتيجية اإلمارات للثورة الصناعية الرابعة.5 وضمن إجراءات االستجابًة جلائحة كوفيد-19، اعتمدت 
دولة اإلمارات التعليم عن بُعد جلميع املدارس واجلامعات بدءاً من مارس 2020، ممّا مسح حلوايل 1.1 مليون طالب مبواصلة تعّلمهم رغم 

اإلجراءات االحرتازية اليت أّدت لضرورة البقاء يف املنزل. وقد متّكنت الدولة من حتقيق ذلك بسبب اتباعها هنج استباقي وتكثيف استثماراهتا 
يف تقنيات قطاع التعليم.     

النظرة املستقبلية

سُيحِدث التعّلم اإللكرتوين والرقَمنة حتّواًل يف املنظومة التعليمية. 1

خّصصة والتعّلم 
ُ
مثة توجه عاملي واضح حنو زايدة اإلنفاق على تكنولوجيا التعليم )انظر الشكل 2(. وسُتحدث الرقَمنة والبياانت امل

اإللكرتوين حتوُّاًل يف املنظومة التعليمية، حيث ستوفر التطبيقات التعاونية الفرصة لتطبيق التعّلم املدمج والتعّلم القائم على اجملتمع. وستعمل 
خّصص والتعّلم التكّيفي. كما ستعمل تقنيات 

ُ
روبواتت الدردشة التفاعلية القائمة على الذكاء االصطناعي على دعم التعّلم الذايت والتعّلم امل

الواقع املعّزز )AR( والواقع االفرتاضي )VR( والواقع املمتد )XR( وتقنيات التلعيب على جعل جتربة التعّلم عن بُعد جتربًة غامرة وحُمفِّزة 
وفّعالة أكثر من أي وقٍت مضى. هذا وستتخطى خدمات تقييم االختباراِت القياسيَة )املوحدة( لتشمل الشارات الرقمية اليت تساعد الطلبة 

على بناء جمموعة من املهارات واإلجنازات الرقمية املطلوبة ملواكبة املتطلبات املستقبلية.

ستصبح مسارات التعليم أكثر ختصيصاً ومرونة . 2

ستخلق املناهج الدراسية املرنة والتعّلم املخّصص اجملال أمام مفهوَم »الغرفة الصفية 2.0«، أو »السحب التعليمية«. ومن املرجح أن 
يتضاءل دور التعليم التقليدي، وخاصة الدرجات العلمية املعتمدة.6 كما سيتمكن الطلبة من ختصيص جتربَتهم التعليمية وفقاً الحتياجاهتم 
من خالل مناذج املشاركة املرنة. على سبيل املثال، سيتوفر مزيج من فُرص االلتحاق الشخصي ابلتعليم والدراسة املستقلة عن بُعد، إضافًة 

إىل زايدة التعّلم التجرييب، وكلها بدائل مصصة لتلبية احتياجات الطلبة. هذا وسيؤدي النمو السريع للدورات التعليمية املفتوحة عرب 
اإلنرتنت - مثل العروض اليت تقدمها منصتا كورسريا )Coursera( ويودميي )UDEMY( - إىل تعزيز خربات التعّلم العميقة مدى 

احلياة، واليت مُتّكن األفراد من تعزيز تطّورهم املهين والشخصي، وحضور احملاضرات املعتمدة يف الكلية دون تكّبد تكاليف كبرية.
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املصدر: شركة »ريبورت لينكر«، تقرير »صناعة الشارات الرقمية يف العامل«، سبتمرب 2020 املصدر: شركة »غراند فيو ريسريتش«، »تقرير حتليل السوق«، يوليو 2020

سيصبح التعّلم واملهارات متعددة التخصصات أكثر أمهية . 3

سُيصبح التعليم يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والفنون والرايضيات أكثر انتشاراً إلعداد طالٍب مؤهلني للعمل يف الوظائف اليت 
تفرضها الثورة الصناعية الرابعة واالقتصاد املرن. وسرُتكز املدارس واحلكومات على تنمية املهارات التكنولوجية واحلاسوبية يف اجملاالت اليت 

ختص معاجلة البياانت الضخمة، والتعّلم اآليل، واحلوسبة السحابية، ابإلضافة إىل املهارات الشخصية مثل التعاطف، والتفكري التصميمي، 
واملرونة، والتواصل، والتفكري اإلبداعي. وسيلعب التعليم والتدريب املهين والدورات اجلامعية املبتكرة اليت تقدمها اجلامعات الرائدة يف 

الصناعة - مثل جامعة هاربور سبيس )Harbour Space University( يف برشلونة - دوراً هاماً من خالل تكييف عروضها مع 
الناشئة. الصناعات 

الشكل 2
منّو اإلنفاق العاملي على تكنولوجيا التعليم ومبادرات الشارة الرقمية 

سوق الشارات الرقمية العاملي
]مليون دوالر أمريكي[

حجم سوق تكنولوجيا التعليم العاملي
]مليار دوالر أمريكي[
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أولويات الشباب

أولويات السياسات

1. تعليم رقمي وُمخّصص ومستمر مدى الحياة

01
االستعداد للثورة الصناعية 

الرابعة، وتكثيف النشاط في 
مجال التكنولوجيا الناشئة، 
ومواكبة مهارات المستقبل

02
 االلتحاق بتخّصصات العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة 
والفنون والرياضيات، ومتابعة 
التعّلم المستمر وبرامج تنمية 
المهارات من خالل الدورات 

التدريبية عبر اإلنترنت 
والشهادات المصغرة

03
البحث عن

فرص التدريب في القطاع 
الخاص والمشاركة في برامج 
ريادة األعمال، ومعسكرات 

التدريب الرقمية، 
والهاكاثونات 

01
مواصلة االستثمار في التعليم 
الرقمي، وإقامة الشراكات مع 

الجامعات التي تركز على 
التكنولوجيا واالبتكارات 

الحديثة لتقديم دورات مبتكرة 
متعلقة بالثورة الصناعية الرابعة 

حسب الطلب

02
بناء شراكات

مع أبرز شركات التكنولوجيا 
لتوفير فرص التدريب العملي 

والمهني والفني للشباب

03
تطوير نظام

الشارة الرقمية المعتمد ليكون 
بمثابة مصادقة على مهارات 

الشباب وإنجازاتهم
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2. قوة عاملة مرنة وريادية وتنافسية

العمل واإلنتاجية

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تشهد طبيعة العمل تغريات أسرع مما تشهده النظم التعليمية، ويتعنّي على النظم التعليمية أن تتكّيف مع هذه التغرّيات إلعداد الشباب 
للوظائف املستقبلية )الشكل 3(، حيث ال يزال عدد كبري من الشباب اإلمارايت يُفضلون الوظائف يف القطاع احلكومي. فوفقاً للمركز 

االحتادي للتنافسية واإلحصاء يف عام 2019، يعمل %78.2 من املواطنني اإلماراتيني لدى جهات حكومية احتادية وحملية، يف حني أّن 
%11.9 منهم يعملون لدى جهات شبه حكومية، و%8 فقط يعملون يف القطاع اخلاص7، وهو رقم حباجة إىل زايدة منوه وذلك للمسامهة 

يف دعم حركة التنمية والتنويع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وفيما يتعّلق برايدة األعمال، حصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة على 
املرتبة الرابعة عاملياً، واملرتبة األوىل يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي يف املؤشر العاملي لرايدة األعمال 2020. وقفز ترتيب اإلمارات 

العربية املتحدة إىل املرتبة الثانية من حيث كيفية استجابة املؤسسات الوطنية لإلغالق الوابئي ومدى أتثريه على نشاط رايدة األعمال 8.

النظرة املستقبلية

سُيصبح العمل عن بُعد والعمل الرقمي الوضَع الطبيعي اجلديد. 1

أدى التحوُّل إىل العمل عن بُعد والذي تسببت به جائحة كوفيد-19 إىل تغيري مفهوم العمل بصورة متسارعة ودائمة.9 ففي دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، تسمح بروتوكوالت العمل عن بُعد ملوظفي احلكومة ابلعمل خارج مكاتبهم، سواًء بشكٍل كامل أو جزئي. هذا وسيزداد 
االعتماد على التقنيات الناشئة مثل إنرتنت األشياء )IoT( وشبكات اجليل اخلامس وتقنية التصوير التجسيمي »اهلولوجرام« والذكاء 

االصطناعي، مما يوّفر طرقاً سلسلًة للعمل عن بُعد. كما أّن تقنّيات الواقع االفرتاضي )VR( والواقع املمتد )XR( سُتمّكن من إنشاء 
مساحات مكتبية ومؤمترات متتاز ابلتجارب الرقمية التفاعلية الغامرة.

سيصبح اقتصاد العمل احلر )GIG Economy( والقوى العاملة التشاركية حتت الطلب أكثر انتشارًا. 2

ستؤدي االبتكارات التكنولوجية واألمتتة املستمرة إىل جعل العاملني ذوي املهارات املنخفضة خارج نطاق احلاجة، وابلتايل سيزداد الطلب 
على املواهب اليت متتلك املهارات العالية. هذا وسيؤدي اقتصاد العمل احلر، املتأّلف من املشاريع املستقلة والقوى العاملة التشاركية، إىل 
خلق حالة من التغيري املستمر واملتواصل يف بيئة العمل. كما سُيصبح نظام مشاركة املوظفني - الذي يتضّمن تعيني املوظف لدى عّدة 

أصحاب عمل يف نفس الوقت - ابإلضافة إىل تقاسم الوظائف - الذي يتضّمن قيام صاحب العمل بتعيني عدة موظفني للقيام بوظيفة 
معينة بشكل مشرتك، أكثر انتشاراً. كما ستسمح املنصات الرقمية لتوظيف املواهب اليت تقوم ابلتوفيق بني أصحاب العمل والقوى العاملة، 

بتقسيم الوظائف واملهام على »سحابة افرتاضية« مكونة من جمموعة من املوظفني.10 وسيتطلب هذا األمر أن يتمّتع املوظفون ابلكفاءة 
العالية واملرونة اليت تتيح هلم التعّلم حسب احلاجة ويف الوقت املناسب، فضاًل عن اكتساهبم مهارات جديدة على حنو تكّيفي ملواكبة ذلك 

التطور املطرد.     
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حصة القوى العاملة اليت حتتاج إىل إعادة التزود
%�54ملهارات/حتسني املهارات

%50النسبة املئوية للشركات اليت تتوقع خفض القوة العاملة الدائمة

النسبة املئوية للشركات اليت تتوقع توظيف متعاقدين متخصصني
 48%

%38 النسبة املئوية للشركات اليت تتوقع منو القوى العاملة

28%

75 مليو�

133 مليو�

29%

42%

52%

النسبة املئوية للشركات اليت تتوقع استخدام األمتتة لتنمية القوى العاملة

النسبة املئوية إلمجايل ساعات املهام اليت نفذ§ا اآلالت يف العام 2017

النسبة املئوية إلمجايل ساعات املهام اليت ستنفذها اآلالت يف العام 2022

النسبة املئوية إلمجايل ساعات املهام اليت ستنفذها  اآلالت يف العام 2025

الوظائف املتوقع استبداهلا

الوظائف املتوقع خلقها

 

2018

36%

2020

43%

الشكل 3
طبيعة العمل املتغرية

القوى العاملة املستقلة يف الوالايت املتحدة األمريكية
]حصة القوى العاملة[

مستقبل الوظائف ابألرقام ]2020[

املصدر: آي. ميتيك، »إحصاءات اقتصاد العمل احلر 2020: الوضع الطبيعي 
اجلديد يف مكان العمل«، موقع »فورتشنلي«، 20 مايو 2020

املصدر: أوليفر كان، »ستؤدي اآلالت مهاّم أكثر من البشر حبلول عام 2025، إال أّن ثورة الروبواتت ستستمر يف توليد 
58 مليون وظيفة جديدة يف السنوات اخلمس املقبلة«، املنتدى االقتصادي العاملي، 17 سبتمرب 2018

سيكون اجليل الذي ينضم اآلن إىل القوى العاملة هو اجليل األكثر رايدة وابتكارًا. 3

خيّطط حوايل %55 من الشباب يف دول جملس التعاون اخلليجي11 و%40 من الشباب العريب ليصبحوا رّواد أعمال.12 وسيجذب 
»االقتصاد غري املؤسسي« إىل جانب االبتكارات التقنية ومناذج العمل اجلديدة الشباَب للسعي وراء شغفهم واالستفادة من منظومة 

اخلدمات الكاملة اليت تدعم رواد األعمال، حيث سُيشاركون يف »حركة الصّناع« اليت تُعطي قيمة لقدرة األفراد على صنع األشياء أبنفسهم، 
وسيبحثون عن فرص العمل اليت تغذي إحساسهم ابهلدف واحلرية واالبتكار والتفّرد واملسؤولية. إنَه جيل رقمي يضم رؤساء تنفيذيني لديهم 

عالماهتم التجارية الشخصية،13 وسيبحثون أيضاً عن املدربني بداًل من املديرين، واملسارات الوظيفية املرنة بداًل من تلك احملصورة واحملددة 
مسبقًا.    
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أولويات الشباب

أولويات السياسات

2. قوة عاملة مرنة وريادية وتنافسية

01
استشراف وظائف المستقبل؛ 
واستكشاف مسارات وظيفية 
بديلة عبر الصناعات الناشئة 
- السيما في القطاع الخاص 

- واالشتراك في منصات 
الوظائف

02
تعزيز المهارات الرقمية، 

وتحليل البيانات، واالبتكار، 
والتصميم، وريادة األعمال، 

والمهارات الشخصية

03
تحويل األفكار

الناشئة إلى حقيقة؛ وتحديد 
الصناعات والقطاعات سريعة 

النمو والخاصة بريادة األعمال، 
إلى جانب مصادر التمويل، 

والبنية التحتية، وُفرص التوجيه؛ 
والمشاركة في تحديات 
المشاريع الناشئة لدراسة 
واختبار األفكار وصقلها

01
إطالق نموذج

تبادل المهارات بين القطاع 
الحكومي والقطاع الخاص

02
توسيع نطاق

اإلرشاد والتوجيه المهني، 
والتظليل الوظيفي، وتصميم 

دعم خاص بالتوظيف 
ومخصص للشباب، ودعم 

برامج تنمية القدرات 

03
تعزيز منظومة

ريادة األعمال للشباب، 
وتعزيز الوصول إلى فرص 
التمويل لرواد األعمال 

الشباب والشركات الصغيرة 
والمتوسطة 
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الصحية الحياة  بأنماط  االهتمام   .3

الصحة والسالمة 

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تعترب الرعاية الصحية أحد أهم القطاعات اخلدمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، واليت حتظى أبكرب االستثمارات واالبتكارات 
من القطاعني احلكومي واخلاص. وعليه، حتتل إمارة ديب املرتبة األوىل بصفتها الوجهة السياحة العالجية الرئيسية يف املنطقة والسادسة 
عاملياً 14. وحىت شهر مايو 2021، تلّقى %70 من السكان جرعة واحدة على األقل من لقاح كوفيد-19 حسب معلومات اهليئة 
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات.15 هذا وقد استثمرت دولة اإلمارات بكثافة يف نظم الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية من خالل 

 16
ختصيص ما يقرب من 4.8 مليار درهم إمارايت )1.3 مليار دوالر أمريكي( من امليزانية االحتادية للرعاية الصحية يف عام 2020. 

ومع ذلك، مازال الشباب يف دولة اإلمارات يواجهون بعض التحّدايت املتعّلقة بسالمتهم البدنية. فعلى سبيل املثال، فإن %82 من 
السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 11 – 17 عاماً ال ميارسون نشاطاً بدنياً كافياً،17 كما أّن %70 من الذكور البالغني دون 30 
عاماً يعانون من زايدة الوزن أو السمنة.18 وحبسب منظمة الصحة العاملية، تتسّبب أمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة %40 من 

الوفيات يف البالد،19 فضاًل عن وجود احتمالية عالية لإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين.20  

كان أتثري جائحة كوفيد-19 على القطاع الصحي حمدوداً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، نظراً للنهج االستباقي واملتكامل الذي 
تبّنته احلكومة. حيث أعّدت الدولة أكرب مترب يف العامل لفحص اإلصابة بفريوس كوفيد-19 خارج الصني،21 كما أهّنا حتتل مرتبة 
عالية من انحية نصيب الفرد من فحوصات الكشف عن الفريوس، وحتتل املرتبة الثانية عاملياً يف معّدالت حتصني سكاهنا إبعطاء 

اللقاحات.    

النظرة املستقبلية

ستصبح الّلياقة البدنية مفهومًا أكثر مشولية وستكون معززة رقميًا. 1

يعطي الشباب بشكل عام أولوية أعلى لّلياقة البدنية نظراً لضغط األقران وأتثري وسائل التواصل االجتماعي، كما أهّنم على دراية 
ومعرفة اتمة أبمهية احلماية من الظروف واألمناط احلياتية اليت ُتسّبب أمراضاً كالسمنة وأمراض القلب واألوعية الدموية. ويستخدم 

الشباب تقنيات جديدة تغطي نطاقاً أوسع ملفهوم الّلياقة البدنية، حبيث يشمل صحة اجلسم ابلكامل، وال ينحصر فقط على فقدان 
الوزن، وقد مت متكني ذلك من خالل الطفرة اليت شهدهتا صناعة الّلياقة البدنية يف السنوات األخرية نتيجة لالبتكارات التكنولوجية 
احلديثة.22 لذا أصبح مستقبل الّلياقة البدنية شاماًل ودقيقاً ومعززاً رقمياً وأكثر ختصيصا وإاتحة للجميع. فعلى سبيل املثال، هناك 

استخدام متزايد ألجهزة املراقبة املستمرة ملستوى السّكر واليت تعطي قراءات آنية، وأجهزة االستشعار البيولوجية القابلة لالرتداء واليت 
تقيس العالمات احليوية بشكٍل مستمر، وكذلك املالبس الذكية اليت تـَتـَّبع مدى التعرض لألشعة فوق البنفسجية الضارة. كما أصبح 

االستخدام الواسع ملنتجات اللياقة البدنية احملّسنة اليت تعتمد على البياانت لتقدمي خدمة تـَتـَبُّع آين أكثر توافراً ويسراً وقدرة على كشف 
األمراض مبكراً، وما يهم هنا هو أّن استخدام هذه التقنيات يف املستقبل سيزداد بشكٍل كبري، ولن يكون حمصوراً فقط على أولئك 

الذين يعانون من حاالت صحية كامنة.  
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ستصبح األنظمة واإلرشادات الغذائية ُمّصصة  . 2

سُيويل الشباب اهتماًما أكرب للتغذية السليمة. ولن تبقى تلك النـُُهج املوحدة اليت تناسب اجلميع ملعاجلة السمنة والسكري واألمراض األخرى 
خّصصة اليت تستخدم االبتكارات التقنية والذكاء االصطناعي 

ُ
اليت ميكن الوقاية منها مناسبة يف الفرتة املقبلة، حيث ستطغى عليها التغذية امل

لتقدمي إرشادات غذائية مصصة بناًء على الكيمياء احليوية الفردية وعلم اجلينات وكذلك التمثيل الغذائي.23 ابإلضافة إىل ذلك، سُيخّصص 
دّعمة ابلفيتامينات.24

ُ
الشباب ميزانية أكرب للمنتجات الصحية، مثل األطعمة الطبيعية واملستدامة وامل

ستقدم التقنيات الطبية الرعايَة الوقائية القائمة على البياانت، وتزيد من متوسط العمر املتوقع. 3

تتمّتع التقنيات الناشئة اليت اكتسبت زمخاً كبرياً بسبب جائحة كوفيد-19، ومن بينها اجلينوم والتطبيب عن بُعد ابلقدرة على إحداث ثورة 
يف الرعاية الصحية )انظر الشكل 4(، كما سُيمّكننا الطب التجديدي من استبدال األنسجة التالفة أو إصالحها، وسُيستخدم الذكاء 

االصطناعي لتشخيص األمراض، والواقُع االفرتاضي إلدارة األمل وإعادة التأهيل، والطباعة ثالثية األبعاد لعمليات الزراعة واألطراف الصناعية، 
فضاًل عن العمليات اجلراحية القائمة على الروبوت لزايدة مستوايت الدّقة. كما ميكن أن تشمل احللول املتقّدمة املزيد من التفاعل املباشر 

مع املريض، والواجهات الرقمية للمرضى، إضافًة إىل التواصل املستمر مع املرضى خالل رحالهتم العالجية. 

الشكل 4
على الصعيد العاملي، أصبحت الرعاية الصحية مصصة، ووقائية، وقائمة على البياانت 

سوق تطبيقات اللياقة البدنية العاملي
]مليار دوالر أمريكي[

 سوق الرعاية الوقائية العاملي
]مليار دوالر أمريكي[

سوق الرعاية الصحية عن بُعد 
]مليار دوالر أمريكي[

خّصص
ُ
الطب امل

]تريليون دوالر أمريكي[

املصدر: iHealthcareAnalyst، “حجم سوق الرعاية الوقائية العاملية تبلغ 24 مليار دوالر 
أمريكي حبلول عام 2025”، 9 سبتمرب 2019.  

املصدر: “سوق تطبيقات اللياقة البدنية حسب الوظيفة والنوع - التوقعات العاملية حىت عام 2025 - 
األثر الرتاكمي جلائحة فريوس كوروان، ResearchAndMarkets.com، 16 سبتمرب 2020 

املصدر: ResearchAndMarkets.com، “يتوقع منو صناعة الرعاية الصحية عن بُعد من 
26.4 مليار دوالر أمريكي يف 2020 إىل 70.19 دوالر أمريكي حبلول 2026، مبعدل منو سنوي 

تراكمي قدره %17.7”، بيزنيس واير، 5 أغسطس 2020. 

املصدر: ResearchAndMarkets.com، “توقعات سوق الطب املخصص العاملية، 
2019-2025: الرتكيز على الرعاية الطبية املخصصة والعالجات والتغذية املخصصة والعافية”، 

بيزنيس واير، 21 أغسطس 2019. 
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أولويات الشباب

أولويات السياسات

3. االهتمام بأنماط الحياة الصحية

01
تحمُّل المسؤولية الشخصية 
عن صحتك من خالل اتباع 
العادات الصحية مثل ممارسة 

التمارين الرياضية واألكل 
الصحي والنوم الكافي 

وممارسات تصفية العقل 
واالسترخاء

02
وضع المحفزات واألهداف 
لألنشطة البدنية بحيث تكون 

محددة، وقابلة للقياس، 
وَعملية، وواقعية، ومحددة 

بإطار زمني

03
اعتماد تقنية

التطبيب عن بُعد والرعاية 
الصحية المخصصة، وتقنيات 
التشخيص السريع، وأجهزة 
االستشعار الحيوي، وأجهزة 

التتبُّع للطب الوقائي 

01
االستمرار في توسيع 
المساحات الخضراء، 

وتخصيص مسارات للمشي 
وركوب الدراجات لتعزيز 

أنماط الحياة النشطة

02
تعزيز استخدام

تطبيقات الرعاية الصحية 
الرقمية مثل التطبيب عن بُعد 
من قبل المستشفيات ومقدمي 

الرعاية الصحية

03
تقديم برامج

تجريبية لتعزيز عروض الرعاية 
الصحية الشخصية المخصصة
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4. تعزيز الصحة النفسية

والسالمة الصحة 

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

هناك اعرتاٌف متزايد، على الصعيدين العاملي واإلقليمي، أبمهية الصحة النفسية وبناء املرونة والقدرة على التكيُّف. ووفقاً الستطالع أصداء 
يب سي دبليو لرأي الشباب العريب للعام 2019، فإّن %54 من الشباب العريب يعتقدون أنّه من الصعب الوصول إىل رعاية طبية جّيدة 

ألمراض نفسية مثل القلق واالكتئاب )تنخفض هذه النسبة إىل %28 إذا أخذان ابالعتبار دول جملس التعاون اخلليجي فقط(. كما تؤدي 
الوصمة الثقافية واالجتماعية إىل عدم اإلبالغ عن املشاكل املتعّلقة ابلصحة النفسية – إذ يقول حوايل %50 من الشباب العريب إنّه 

يتم وصم األشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية بسبب املشاكل املرتبطة ابلصحة النفسية، وتنخفض النسبة إىل %36 يف دول جملس 
التعاون اخلليجي. ابإلضافة إىل ذلك، يرى %16 من الشباب يف دول جملس التعاون اخلليجي أّن املشاكل األسرية هي احملّرك الرئيسي 
للقلق يف حياهتم اليومية.25 هذا وقد فاقمت جائحة كوفيد-19 من املشاكل ذات الصلة ابلصحة النفسية، عندما حرمت الناس من 

العالقات االجتماعية. واستجابًة آلاثر اجلائحة على الصحة النفسية، أطلقت دولة اإلمارات محلة وطنية لتوفري الدعم النفسي جلميع سكان 
دولة اإلمارات يف أبريل 2020، تالها إطالق خّط مساعدة جماين وطين يهدف إىل مساعدة أولئك الذين يعانون من التوّتر واخلوف 

والقلق.26

النظرة املستقبلية

احلد من الوصمة املصاحبة ألمراض الصحة النفسية . 1

مع زايدة الوعي، ستتالشى الوصمة املصاحبة ملشاكل الصحة النفسية بني الشباب. وسيبدؤون يف التعامل معها بنفس الطريقة اليت يتعاملون 
فيها مع املشاكل الصحية األخرى. كما وسيشهد العالج متعّدد النظم القائم على معاجلة مجيع العوامل البيئية اليت تؤثر على الصحة النفسية 

للشباب انتشاراً كبرياً، وسُيدرك أرابب العمل أيضاً أّن الصّحة والسالمة النفسية أمٌر ابلغ األمهية الستمرارية األعمال، حيث تُقّدر تكلفة 
االكتئاب والقلق على االقتصاد العاملي بنحو 1 تريليون دوالر أمريكي سنوايً متمثلة يف خسائر على اإلنتاجية، علماً أبن كل دوالر أمريكي 

ُيستثمر يف عالج االضطراابت النفسية يولد عائداً قدره 4 دوالرات يف املقابل إثر حتسني الصحة واإلنتاجية.27       

اعتماد اسرتاتيجيات عالج أكثر فعالية . 2

انتشار الوعي حول احلاجة ملعاجلة قضااي الصحة النفسية من شأنه أن ُيسّهل من حتديد هذه املشاكل والتعّرف عليها يف وقٍت مبّكر، 
ختّصني يف الرعاية الصحية وغريهم على حتديد اإلشارات 

ُ
والتأكيد على أمهية إجراء التدّخالت املبّكرة يف هذا الصدد. وستتحّسن قدرة امل

والعالمات األولية الدالة على اإلصابة ابملرض النفسي. كما سُتستخدم تقنيات جديدة )مثل الطب النفسي عن بُعد، واملتابعة عن بُعد( يف 
العالجات متعّددة اجلوانب اليت جتمع بني العالجات الطبية وجلسات العالج النفسي. كما ستتوافر عالجات طبّية أكثر فعالية، ومنها على 

سبيل املثال، استبدال العالج ابلصدمات الكهرابئية بعالجات التحفيز املغناطيسي عرب اجلمجمة، حيث أثبتت هذه الطريقة فعالية عالية، 
ونتج عنها آاثر جانبية أقل من العالجات القدمية املتبعة.28 
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الشكل 5
انتشار احللول القائمة على التكنولوجيا مع زايدة االهتمام ابلصحة النفسية

سوق تطبيقات الصحة النفسية
]مليون دوالر أمريكي[

 

أكرب ماوف للشباب 
]النسبة املئوية للشباب الذين أجابوا على االستطالع[

املصدر: “استحوذ سوق تطبيقات الصحة النفسية على 587.9 مليون 
دوالر أمريكي يف عام 2018، ومن املتوقع أن حيقق إيرادات قدرها 

3918.4 مليون دوالر أمريكي حبلول عام 2027، مبعدل منو قدره 
 CISION PR Newswire، ،”2027-2019 23.7 من%

3 فرباير 2020

املصدر: “الشباب وجائحة كوفيد-19: االستجابة، والتعايف، والقدرة على التكّيف؛ استطالع منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية حول جائحة فريوس كوروان والشباب”، استجاابت سياسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية جلائحة كوفيد-19 

)كوفيد-19(، 11 يونيو 2020.

ستساعد التكنولوجيا على توفري خدمات صحية حسب الطلب ميكن الوصول إليها بسهولة أكرب. 3

سُتقّدم حلول الصّحة النفسية القائمة على التكنولوجيا رعايًة صحية أفضل إىل شرحية أكرب من الناس )انظر الشكل 5(. وميكن لروبواتت 
الدردشة التفاعلية القائمة على الذكاء الصناعي أن َتطمّئن على املرضى وأن تُوصيهم مبمارسة أنشطة معينة بناًء على حالة الشخص. كما 
ميكن لتطبيقات التأمل وتصفية العقل أن تزّود املستخدمني ابألدوات الوقائية لتجّنب املشاكل املرتبطة ابلصّحة النفسية. وستعمل خدمات 
الطب النفسي عن بُعد على ربط املرضى ابملتخصصني يف الرعاية الصحية دون احلاجة للزايرات املباشرة. هذا وميكن لربامج أخرى متعّددة 

       .»eCoach« الوسائط على الويب أن ختفف من اإلجهاد الناتج عن العمل من خالل الدعم املقّدم من مرشد نفسي إلكرتوين
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4. تعزيز الصحة النفسية

01
تعزيز الصحة

النفسية والمرونة والقدرة على 
التكّيف؛ وإدراك أهمية 

الحفاظ على حالة نفسية 
صحية، والتعّرف على 

األعراض المبكرة لالضطراب 
النفسي قبل أن يؤدي إلى 

المرض 

02
كسر االنطباعات

المغلوطة المتعلقة بالصحة 
النفسية؛ ودعم األشخاص 

الذين يتحدثون عن تحدياتهم 
والمشاركة في شبكات الصحة 

النفسية للشباب 

03
بناء حلقات مجتمعية من 
األشخاص المتشابهين في 
التفكير لممارسة الهوايات، 

وتعزيز األواصر األسرية 
وتجنُّب الشعور بالوحدة 

والعزلة.   

01
تعزيز وعي

المجتمع بالصحة النفسية؛ 
وتطبيق استراتيجيات للحد من 
الوصمة االجتماعية المصاحبة 

للصحة النفسية

02
تطوير وتوسيع نطاق

خدمات الصحة النفسية 
الشاملة والمتكاملة وسريعة 
االستجابة؛ وإطالق حلول 

الصحة النفسية المتنوعة التي 
يسهل الوصول إليها 

والمدعومة بالتكنولوجيا 
الحديثة

03
تعزيز التعاون عبر

القطاعات لدمج الصحة 
النفسية في السياسات 

والبرامج والمبادرات على 
جميع المستويات والقطاعات
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5. االستهالك الرشيد وتغيير العادات المالية

المجتمع واالستدامة

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

كان جلائحة كوفيد-19 أتثرياً عميقاً على إحداث تغيرٍي يف مواقف املستهلكني وسلوكياهتم وتفضيالهتم. حيث دفع ذلك الشباب إىل 
إعادة تقييم عادات اإلنفاق لديهم والرتكيز على االدخار للمستقبل.29 إضافة إىل ذلك، فقد اعتمد الشباب العريب منوذج التسّوق 

فضلة لالستهالك، حيث أن حوايل %80 من عمليات التسّوق من قبل الشباب تتم عرب اإلنرتنت، 
ُ
عرب اإلنرتنت ابعتباره الوسيلة امل

وهو َتوجُّه تسّببت جائحة كوفيد-19 يف تسريعه، إىل جانب تبيّن التجارة اإللكرتونية على حنٍو متزايد واخلدمات الرقمية مثل البّث 
ات يف عادات املستهلكني، فمن املهم أن يزيد الشباب من وعيهم املايل وحيّسنوا مهارات  املتدّفق للفيديو.30 ونظراً هلذه التغريُّ

التخطيط املايل لديهم.      

النظرة املستقبلية

سرُيّكز الشباب بشكٍل أقل على اإلشباع الفوري لرغباهتم مع زايدة الرتكيز على املسؤولية املالية. 1

لقد سّرعت جائحة كوفيد-19 من التوجُّه حنو االستهالك الواعي، األمر الذي شّجع على تبيّن الشباب مفهوم »تفادي اهلدر«. 
فمن املتوّقع أن يقلل هذا من حاجاهتم املادية، ومن إنفاقهم على الكماليات واألمور االختيارية. وسيظهر جيل جديد من 

ّدخرين« الذين سيسعون إىل حفظ األموال أو االستثمار يف العمالت املشّفرة للتحّوط ضد حالة عدم اليقني املايل.31    
ُ
»امل

سيتم إعادة ابتكار االقتصاد التشاركي من جديد   . 2

قّللت جائحة كوفيد-19 من معدالت استخدام تطبيقات االقتصاد التشاركي، مثل تطبيقات »إير يب إن يب« و»أوبر« و»زيب كار«، نتيجًة 
للمخاوف الصحية. إاّل أّن احلاجة األساسية لتلك التطبيقات مازالت قوية، ومن املرجح أن يستأنف االقتصاد التشاركي النمو مبجرد احنسار 

اجلائحة، شريطة أن تعيد الشركات ابتكار عروض خدماهتا )انظر الشكل 6(. وكلما زاد اإلقبال على االقتصاد التشاركي، سيزيد اإلقبال على 
التجارة اإللكرتونية. حيث ستقدم شركات َتشاُرك ركوب السيارات خيارات القيادة الذاتية، وسُتوفر مؤسسات العمل املشرتك مساحة أكرب لكل 
موظف. إضافة إىل ذلك، يكتسب الوصول واالستخدام املؤقت لألصول أمهية متزايدة. على سبيل املثال، ابلرغم من اجلائحة، إال أنّه من املتوقع 

أن تنمو صناعة أتجري املالبس العاملية عرب اإلنرتنت مبعدل منو سنوي مركب قدره %8.7 من عام 2020 إىل 2025. 32   
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الشكل 6
يشهد االقتصاد التشاركي منواً أسرع بكثري من سوق اإلجيار التقليدي

حجم سوق التجارة اإللكرتونية 
]تريليون دوالر أمريكي[

حجم االقتصاد التشاركي العاملي مقابل سوق اإلجيار التقليدي
]مليار دوالر أمريكي[

املصدر: شركة »غراند فيو ريسريتش«، »تقرير حتليل حجم وحصة واجتاهات سوق 
التجارة اإللكرتونية حسب نوع النموذج، وحسب املنطقة، وتوقعات القطاعات، 

2020-2027«، مايو 2020 املصدر: »العالقة تشاركية أو تناقصية؟ منو االقتصاد التشاركي«، يب دبليو سي، 2015. 

ستزداد التجارب الرقمية الغامرة )اليت جتمع بني األنشطة احلقيقة واالفرتاضية(، إضافًة إىل زايدة استهالك املنتجات احمللية . 3

تشهد صناعة الرتفيه واإلعالم حتواًل حنو التجارب الرقمية الغامرة والعروض املبتكرة. فعلى سبيل املثال، تكتسب األلعاب عرب اإلنرتنت 
واملتاحف االفرتاضية واحلفالت املوسيقية عرب اإلنرتنت شعبية كبرية. 

كما ستتحّول الشركات بشكل متزايد من بيع املنتجات إىل توفري اخلدمات والتجارب، مبا يف ذلك النماذج القائمة على االشرتاكات لتعزيز 
مشاركة املستهلك. إضافة إىل ذلك، سيكون هناك اهتمام متزايد ابأللعاب والرايضات اإللكرتونية، مثل نظام التوصية أو نظام االقرتاح 

الذي تعتمده شركة أمازون، وإمكانية ختصيص احلساب يف تطبيق سبوتيفاي.33   

يف الوقت نفسه، ستكتسب املنتجات والعالمات التجارية احمللية أمهية حمورية نتيجة لرتاجع العوملة، وتوطني سالسل التوريد، فضاًل على دعم 
العالمات التجارية احمللية وتعزيز الفخر الوطين.34   
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االقتصاد التشاركي العاملي
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أولويات الشباب

أولويات السياسات

5. االستهالك الرشيد وتغيير العادات المالية

01
التحلي بالمسؤولية المالية 

ورفع الوعي المالي من خالل 
تطوير مهارات إدارة األموال؛ 

والتخطيط واالستثمار 
واالدخار للمستقبل  

02
االستفادة من الحلول 

التكنولوجية المالية، وآليات 
االلتزام، واإلعدادات 

االفتراضية، والتنبيهات النصية 
الخاصة بالميزانية الشخصية 

واإلنفاق؛ وتقليل الديون وفهم 
مخاطر االئتمان

03
تحويل االستهالك إلى 

"المنتجات المصنوعة محلياً" 
كلما أمكن ذلك، والتمثيل 
كسفراء للعالمات التجارية 

المحلية

01
دراسة العوائق

السلوكية لبناء المدخرات 
وإدارة الديون بين الشباب 
بهدف تغيير أنماط السلوك 
نحو االدخار واالستثمار  

02
تشجيع التخطيط المالي من 

خالل استخدام الحلول 
الرقمية؛ وتقديم خدمة التوجيه 

المالي المتاحة لمساعدة 
الشباب على اإلنفاق في 
حدود إمكانياتهم، واّدخار 
األموال، وتجنب القروض

03
االستفادة من التكنولوجيا 

لتعزيز اإلنتاج الغذائي المحلي 
المستدام، وزيادة دعم القيمة 
المحلية واالستهالك المحلي، 

وتقليل االعتماد على 
الواردات 
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6. أنماط الحياة المستدامة واالستهالك الكفؤ للموارد

المجتمع واالستدامة 

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تعمل دولة اإلمارات العربية املتحدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 2030 املتمثلة يف »طاقة نظيفة وبتكلفة معقولة« 
و»االستهالك واإلنتاج املسؤول«. إضافة إىل ذلك، وضعت دولة اإلمارات العديد من االسرتاتيجيات واخلطط االحتادية واحمللية اليت تتضمن 

حتقيق أهداف االستدامة احملّددة بشكٍل واضح. على سبيل املثال، هتدف اسرتاتيجية اإلمارات للطاقة 2050 إىل أن توّفر الطاقة النووية 
نصف احتياجات دولة اإلمارات من الطاقة يف املستقبل، يف حني هتدف اخلطة الوطنية للتغري املناخي 2050 إىل إدارة انبعااثت الغازات 

الدفيئة وحتسني القدرة على التكّيف مع التغري املناخي. هذا وتسعى إمارة ديب لتأسيس حمطات عائمة للطاقة الشمسية، يف حني تتطّلع 
إمارة أبوظيب إىل التوّسع يف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح املباين.35 وبشكل عام، هتدف دولة اإلمارات إىل رفع مسامهة 

الطاقة النظيفة من إمجايل مزيج الطاقة املنتجة يف الدولة إىل %50 حبلول عام 2050. وإىل جانب هذه اخلطط، هناك وعٌي عام متزايد 
حول االستدامة وخاصة بني الشباب – حيث يبدي %65 من الشباب يف دولة اإلمارات حرصهم على اختاذ إجراءات حلماية البيئة.36 
هذا وسامهت جائحة كوفيد-19 اليت أسفرت عن خلق حتسينات جذرية يف جودة اهلواء37 واملاء38 نتيجة تراجع أنشطة النقل واألنشطة 

الصناعية - يف تثقيف اجلمهور بفوائد احلد من االستهالك غري املستدام على الصعيدين الوطين والعاملي.       

النظرة املستقبلية

سيكون الشباب أكثر نشاطًا يف تشجيع احلكومات واملؤسسات على اختاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التغري املناخي . 1

سيكون للشباب دوٌر متزايد يف تشجيع املؤسسات واهليئات واجملتمع ككل على السعي لتحقيق أهداف تنمية مستدامة أكثر طموحاً. 
وستكتسب أصوات »جيل زد« وجيل األلفية - اليت سيتأثر مستقبلها ابالحتباس احلراري املتسارع - املزيد من الزخم والتأثري يف السنوات 
القادمة لتشجيع السلوك الداعم للبيئة. وسيضطلع الشباب بدور متزايد يف صنع السياسات املتعلقة ابلتغري املناخي، وحتديد اسرتاتيجيات 

ومبادرات التغري املناخي، والقيادة ابلقدوة.   

سيؤثر الشباب على الشركات لتكون صديقة أكثر للبيئة  . 2

مع تَبيّن الشباب املتزايد لعادات االستهالك املستدام واحلفاظ على البيئة للحد من بصمتهم الكربونية، سيتم حتفيز الشركات على أن تكون 
أكثر حفاظاً على البيئة.39 كما يُرّجح أن خُيصص »جيل زد« وجيل األلفية ميزانية أكرب للمنتجات املستدامة ابملقارنة مع األجيال األكرب 

سناً؛40 وعليه، يتوقع من الشركات أن حُتّول عملياهتا واسرتاتيجياهتا التسويقية بشكل مطّرد حنو اخليارات الصديقة للبيئة الستقطاب األجيال 
الشابة. على سبيل املثال، لدى شركة »آبل« خطط لالستثمار يف التقنية اخلضراء ولتصبح شركة متعادلة من حيث األثر الكربوين حبلول عام 
2030. 41 إضافة إىل ذلك، تعهدت شركات أخرى متعددة اجلنسيات مثل شركة »ديل«، وشركة االتصاالت الربيطانية، وشركة »بيبسيكو« 

بدعم تطوير االقتصادات الدائرية.42 كما أّن إعطاء األولوية لالستدامة ميكن أن يساعد الشركات على استقطاب احملرتفني من الشباب، 
الذين يدرسون بيئة عملهم ككل قبل االنضمام إىل الشركة، والذين يستمتعون ابلعمل لدى شركة مسؤولة بيئياً.43   
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ستتاح للشباب املزيد من الفرص فيما يتعلق ابلتعليم األخضر والوظائف ذات الصلة ابلطاقة املتجددة. 3

يُتوقع أن يزداد عدد الوظائف اخلضراء يف دولة اإلمارات من 49,000 وظيفة تقريباً يف عام 2018 إىل حوايل 83,000 وظيفة حبلول 
عام 2030 44 )انظر الشكل 7(، حيث تساهم الوظائف اخلضراء يف احملافظة على جودة البيئة واستعادهتا وتعزيزها. ولضمان إشغال هذه 

الوظائف من قبل الشباب اإلمارايت، ستقّدم اجلامعات املزيد من املواد التقنية، مبا يف ذلك برامج الدراسات الُعليا يف جماالت مثل الطاقة 
املتجددة واهلندسة البيئية واالستدامة.   

الشكل 7
 يشهد عدد الوظائف اخلضراء يف دولة اإلمارات منواً سريعًا

عدد الوظائف اخلضراء يف دولة اإلمارات
]ابآلالف[

املصدر: أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، »ميكن لالقتصاد األخضر أن يوّفر 24 مليون فرصة عمل جديدة«، 3 إبريل 2019.  

50 2018

68 2021

83 2025

 ميكن أن خيلق االقتصاد
 األخضر حنو 24

 مليون وظيفة جديدة
حبلول العام 2030
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مبادرات تغير المناخ الرئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتعاون الدولي
استراتيجيات ومبادرات دولة اإلمارات

العربية المتحدة لتغير المناخ
 جهود التعاون الدولي لدولة اإلمارات العربية

2006
- �سيس شركة أبو ظيب لطاقة املستقبل (مصدر) اليت �دف إىل تعزيز 
العمليات  التجارية يف جماالت الطاقة املتجددة والتقنيات املستدامة.

- إطالق مبادرة البصمة البيئية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

2011
- إطالق رؤية اإلمارات 2021 لتكون البيئة املستدامة والبنية التحتية 

أحد ركائزها الرئيسية

2012
- اإلعالن عن اسرتاتيجية اإلمارات للنمو األخضر -”االقتصاد 

األخضر من أجل التنمية املستدامة“.

2015
- اعتماد األجندة اخلضراء لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

2030-2015، كإطار تنفيذي السرتاتيجية اإلمارات للنمو األخضر
- إطالق االسرتاتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية 2015-2021 

- التوقيع على خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 2030

2016
- تشكيل جملس اإلمارات العربية املتحدة للتغري املناخي والبيئة 

.(MOCCAE)
- إطالق إعالن ديب بشأن التمويل املستدام

- إطالق مبادرة "جيلنا"، واليت تضمن تطوير املناهج املدرسية لرفع وعي 
الطالب وتشجعهم على اختاذ تدابري للحد من انبعاÍت الكربون 

اخلاصة Òم.

2017
- إطالق اخلطة الوطنية للتغري املناخي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

2017-2050
- إطالق اسرتاتيجية الطاقة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 2050

1989
- توقيع اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون

1990
- توقيع بروتوكول مونرتÚل

1995
- أصبحت طرفاً رمسياً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

(UNFCCC)

2005
- االنضمام إىل بروتوكول كيوتو كطرف غري مدرج يف املرفق األول

2007
- تقدمي أول بالغات وطنية إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ 

2009
- دولة اإلمارات عضو ومضيف للوكالة الدولية للطاقة املتجددة   

(IRENA)   

2010
- �ييد اتفاق كوبنهاغن

- تقدمي البالغ الوطين الثاين إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ

2011
- أصبحت مضيًفا للمكتب اإلقليمي ملعهد النمو األخضر 

(GGGI) العاملي

2012
- املصادقة على تعديل الدوحة مبوجب بروتوكول كيوتو

2013
- تقدمي البالغ الوطين الثالث إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

2016
- توقيع اتفاقية îريس
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أولويات الشباب

أولويات السياسات

6. أنماط الحياة المستدامة واالستهالك الكفؤ للموارد

01
تطوير أساليب

الحياة الصديقة للبيئة، 
والمحافظة على الغذاء والماء 
والطاقة والموارد األخرى من 
خالل تَبّني عقلية االستدامة 

02
تبني نهج

"خفض االستهالك، وإعادة 
االستخدام والتدوير"، 

والمساهمة في االقتصادات 
التشاركية والدائرية

03
المشاركة في

أنشطة التنمية المستدامة؛ 
والسعي للحصول على التعليم 
األخضر وإيجاد فرص العمل 
في مجاالت الطاقة المتجددة 

01
دمج التثقيف

البيئي في المناهج المدرسية 
في جميع اإلمارات، وتشجيع 

السلوكيات الصديقة للبيئة

02
وضع حوافز مخصصة 
للشباب لتشجيع إعادة 

التدوير واستخدام الموارد 
بكفاءة والعادات الخضراء بما 

يتماشى مع مئوية اإلمارات 
العربية المتحدة 2071

03
مواصلة تعزيز القدرات على 
التكّيف مع آثار وتبعات 

التغير المناخي عبر الحد من 
مخاطره لمستويات متدنية، 

وتعزيز قدرات مواكبة 
المتغيرات والمستجدات 

المرتبطة به 
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7. تعزيز التالحم المجتمعي 

المجتمع واالستدامة

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

شهد التالحم اجملتمعي واألسري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حتسناً يف السنوات األخرية. فعلى سبيل املثال، اخنفضت معدالت الطالق 
بني مواطين الدولة بنسبة %35 بني عامي 2016 و2019 يف إمارة ديب، على عكس االجتاه السائد يف دول االحتاد األورويب حيث 
تتزايد معدالت الطالق وتنخفض معدالت الزواج )انظر الشكل 8(.45 وفيما يتعلق مبؤشر التالحم اجملتمعي للدولة، وهو مؤشر مركب 

يقيس مدى متتع أبناء اجملتمع ابملبادئ والقيم املرتبطة ابهلوية الوطنية والتكافل االجتماعي والشراكة اجملتمعية بني كافة مكوانت اجملتمع يف 
الدولة، فبلغ %96. أّما ابلنسبة ملؤشر التالحم األسري، وهو مؤشر مركب يقيس مستوى التالحم واملشاركة والدعم بني أفراد األسرة النواة 
والعائلة )األقرابء( من الدرجة األوىل يف جو يسوده التفاهم واالحرتام واملساواة وفق حماور متعددة، فبلغ نسبة %91 يف عام 2019 46. 

هذا وأطلق جملس وزراء دولة اإلمارات احلملة الوطنية »أسرتنا متماسكة 2021« هبدف تعزيز األواصر األسرية وتثقيف وتوعية األسر 
أبمهية التالحم األسري ودوره يف احلفاظ على الثقافة واهلوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.      

النظرة املستقبلية

ستؤدي العوامل االجتماعية واالقتصادية إىل تغيري اهلياكل األسرية  . 1

ستؤدي اهلياكل األسرية والعوامل االجتماعية واالقتصادية – مبا يف ذلك زايدة متوسط العمر املتوقع واخنفاض معدل املواليد – إىل تغيري 
عالني 

ُ
التكوين األسري. كما سيتطّلب التوّسع يف التعليم العايل، ومشاركة اإلانث يف سوق العمل، إىل جانب الزايدة يف أعداد كبار السن امل

وضع سياسات جديدة. وقد يتم توسيع نطاق شروط االستحقاق إلجازة الرعاية لتشمل عدداً أكرب من األشخاص ضمن الشبكة اخلاصة 
ابملوظف، مثل األجداد أو األعمام والعمات. إضافة إىل ذلك، سيزداد استخدام إجازة األبوة واألمومة بشكل متبادل بني األزواج ممن 

لديهم أطفال حديثي الوالدة. وقد يتم تبيّن االبتكارات اليت تُعيد تصميم املنازل لتصبح أكثر مالئمة للسكان من كبار السن.      

سيؤدي التقدم التكنولوجي إىل تضييق الفجوة بني األجيال   . 2

من املتوّقع أن يؤدي تسخري التكنولوجيا من قبل اجملتمع، مثل مفهوم »اجملتمع 5.0 )جمتمع حموره اإلنسان(« الذي أطلقته الياابن، إىل 
استخدام األجيال األكرب سناً للتطبيقات الرقمية، وابلتايل تضييق الفجوة بني األجيال. وستؤدي االبتكارات التكنولوجية وزايدة فرص 

التواصل والتفاعل إىل تعزيز التالحم األسري، وسُتمّكن أفراد األسرة الذين يعيشون بعيداً عن بعضهم البعض من البقاء على تواصل مستمر. 
إضافًة إىل ذلك، ومن خالل تقدمي املساعدة يف مراقبة كبار السن والتدخل التلقائي، ستقلل هذه التقنيات من تكاليف تقدمي الرعاية 

وسرتفع من جودة احلياة، كما ستتيح احللول التكنولوجية احلديثة املراقبة اآلنية لكبار السن وحتديد العالجات الوقائية الالزمة. فضاًل عن 
هذا، فإّن استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة )Industry 4.0( ملواجهة التحدايت اجملتمعية سيعمل على تيسري وصول كبار السن 

إىل اخلدمات الرئيسية، مثل التطبيب عن بُعد للحصول على االستشارات. كما يتمثل الدافع الرئيسي وراء تسخري االبتكارات الرقمية 
لتطبيق مفهوم »اجملتمع 5.0 )جمتمع حموره اإلنسان(« يف براعة الشباب وروح املبادرة لديهم لدعم كبار السن وتقدمي املساعدة هلم. على 

سبيل املثال، تساعد منظمة غري رحبية تدعى “Cyber-Seniors” كبار السن من خالل منوذج تطوعي مشرتك بني األجيال يعمل فيه 
الشباب كموجهني رقميني للمسنني.47   
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الشكل 8
اخنفاض معدالت الزواج وارتفاع حاالت الطالق يف دول االحتاد األورويب 

 معدالت الزواج والطالق اخلام، دول االحتاد األورويب السبعة والعشرين 
]الزواج والطالق لكل 1000 نسمة[ 

املصدر: منصة “Statistics Explained” التابعة للمكتب اإلحصائي األورويب “يوروستات”، 2017 
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 مقابل 1000 نسمة

املعدل األويل للطالق املعدل األويل للزواج

سيؤدي تعليم املواطنة العاملية إىل تعزيز التالحم اجملتمعي. 3

ميكن للتعليم اخلاص واحلكومي املتضمن القيم اجملتمعية األساسية أن يغرس مفهوم التماسك والتالحم االجتماعي. على سبيل املثال، ميكن 
للربامج املطورة بشكل جيد أن ُتسهم يف احلّد من التنمر وزايدة التسامح وتقبُّل اآلخرين، كما ميكن للتطبيقات التكنولوجية أن تساعد 

الطلبة يف اإلبالغ عن التنمر اإللكرتوين، وتنبيه أولياء األمور واملعلمني بوقوع مثل تلك املشكالت.48 وإلعداِد الطلبة ومتكينهم من حتقيق 
النجاح يف مكان عملهم يف القرن الواحد والعشرين، يتعني على املدارس تزويدهم مبهارات املواطنة العاملية، اليت تشمل فهم واحرتام القيم 

واهلوايت الثقافية والفردية، واملسؤوليات املشرتكة، والتعاون من أجل التنمية املستدامة، والتعاطف والتضامن. وسيعزز هذا التعليم بدوره من 
التالحم اجملتمعي. على سبيل املثال، فإّن الربامج التعليمية اجليدة الرامية إىل زايدة التسامح وتقبل االختالفات بني األفراد ميكن أن تؤدي إىل 

احلد من التنمر.    
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أولويات الشباب

أولويات السياسات

7. تعزيز التالحم المجتمعي 

01
االستمرار في إعطاء األولوية 
للعائلة وتعزيز الروابط األسرية 
المتماسكة، والمواظبة على 
ممارسة األنشطة العائلية 
الترفيهية المرحة وذات 
االهتمامات المشتركة

02
سد الفجوة الرقمية عبر 

األجيال عن طريق مساعدة 
كبار السن على بناء المهارات 

الرقمية واستخدام األجهزة 
التقنية الحديثة

03
اتخاذ موقف

ضد التنمر واالستمرار في 
تجسيد قيم دولة اإلمارات 
العربية المتحدة المتمثلة في 

التسامح واالحترام والتنوع

01
التوسع في األنشطة 

والمبادرات الحالية لتعزيز قيم 
األسرة اإلماراتية من خالل 

المناهج المدرسية

02
إطالق برامج بناء

المهارات الرقمية لسد 
الفجوات بين األجيال في 

المجتمع

03
إنشاء منصات للتواصل 

االجتماعي والتعريف باألفكار 
الهادفة لتعزيز الحوار بين 

الثقافات والتسامح والتفاهم 
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8. الحماية واالحتواء والتمكين المجتمعي

المواطنة

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

اخّتذت دولة اإلمارات العربية املتحدة خطواٍت عديدة لتعزيز احلماية االجتماعية واإلدماج االجتماعي. فعلى سبيل املثال، أصدرت الدولة 
يف عام 2018 قراراً بدعم حقوق أصحاب اهلمم يف جمال التوظيف. ويف سبتمرب 2020، أطلقت حكومة إمارة أبوظيب االسرتاتيجية 

الشاملة ألصحاب اهلمم يف إمارة أبوظيب 2020-2024، حبيث تُرّكز االسرتاتيجية على الوصول الشامل والبيئة املؤهلة ألصحاب اهلمم، 
وتغطي كذلك مجيع املراحل الزمنية من حياة الفرد من أصحاب اهلمم وتشمل أهم اجملاالت بدءاً من الصّحة والتعليم ووصواًل إىل الرعاية 

االجتماعية واملشاركة يف احلياة العامة الرايضية والثقافية، من بني جماالت أخرى.    

وفيما يتعّلق ابملساواة بني اجلنسني، فقد سّنت الدولة أيضاً قانوانً جديداً يف سبتمرب 2020 يشرتط املساواة يف األجور يف القطاع اخلاص، 
وذلك عقب قانون سابق يشرتط املساواة يف األجور يف القطاع احلكومي. ووفقاً لبياانت حكومة إمارة أبوظيب، فقد شغلت املرأة يف عام 

2015 ما نسبته %66 من وظائف القطاع احلكومي، واليت تُعد من أعلى النسب يف العامل، يف حني شغلت %30 منهن مناصب قيادية 
ُعليا مرتبطة مبراكز صنع القرار.49    

النظرة املستقبلية

سيتم تكييف أنظمة احلماية االجتماعية مع أمناط العمل املتغرية. 1

تكتسب املبادرات الرامية إىل تيسري وتسريع توظيف الشباب زمخًا كبريًا، مثل »برانمج ضمان التوظيف للشباب يف دول االحتاد األورويب«50، 
وّجهة حنو التوظيف ستخدم الشباَب غري 

ُ
وخارطة طريق الشباب جملموعة العشرين 2025. وعلى حنو مشابه، فإّن برامج بناء القدرات امل

امللتحقني بـ »التعليم أو التوظيف أو التدريب« على حنٍو أفضل، وذلك بتزويدهم ابملهارات اليت يتطلبها سوق العمل. أما ابلنسبة ألولئك 
الذين أصبحت وظائفهم احلالية زائدة عن احلاجة بسبب التطورات التكنولوجية، فيجب على املؤسسات أن تقدم خططاً حلماية الدخل 

بشرط املشاركة يف برامج تنمية املهارات. كما تتطلب أشكال التوظيف اجلديدة أيضاً مثل العمل احلر وترتيبات العمل املرن تكييف أنظمة 
احلماية االجتماعية. على سبيل املثال، فإّن النموذج الدمناركي، الذي يُعرف ابسم »منوذج املرونة واألمان«، جيمع بني إمكانية التنقل العالية 

بني الوظائف من جهة وشبكة أمان شاملة لتوفري الدخل للعاطلني عن العمل وسياسة سوق العمل الفعالة من جهة أخرى.  

سيعمل ظهور »االقتصاد القائم على املرأة« على سد فجوة املساواة بني اجلنسني وتعزيز النمو    . 2

ستواصل البلدان سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، ومنها اهلدف اخلامس )املساواة بني اجلنسني(: »حتقيق املساواة 
بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات«، وستصبح القوى العاملة وِفرق القيادة أكثر توازانً بني اجلنسني، مع ارتفاع نسبة النساء يف 

األدوار القيادية الُعليا عرب القطاعات والصناعات. ومع اتساع اآلفاق املهنية للمرأة، ستصبح أكثر استقاللية من الناحية املالية. إضافة إىل 
ذلك، فإّن زايدة مشاركة املرأة يف العمل ستؤدي إىل حتقيق النمو، حيث تشري التقديرات إىل أّن تقليص فجوة املشاركة يف العمل بنسبة 

%25 يف مجيع أحناء العامل حبلول عام 2025، ميكن أن يضيف 5.3 تريليون دوالر أمريكي إىل الناتج احمللي اإلمجايل العاملي.51   
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الشكل 9
تشريعات محاية املرأة وإدماجها ومتكينها

  .)2020/https://wbl.worldbank.org/en/data/exploreeconomies/united-arab-emirates( املصدر: البنك الدويل، تقرير “املرأة وأنشطة األعمال والقانون 2021”، دولة اإلمارات العربية املتحدة

سيستفيد أصحاب اهلمم من فرص الدمج املتزايدة . 3

ستوفر االبتكارات واملنصات الرقمية، والتكنولوجيا املساعدة، والعمل عن بُعد، واملعايري األساسية للتصميم الشامل ألصحاب اهلمم مزيداً 
من فرص التعّلم والتوظيف مدى احلياة. كما أّن االقتصاد االجتماعي والتضامين- وهو هنج يُعطي األولوية لرفاه األفراد على حتقيق األرابح 

- مُيّهد الطريق أيضاً للتغيري الثقايف بتشجيع املدارس وأصحاب العمل ليكونوا أكثر مشولية. لقد بدأت مدينة نيويورك وشركة »سيسكو« 
مبادرة ملساعدة أصحاب اهلمم يف اكتساب مهارات يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت. وعلى حنو مماثل، فإن مبادرة 

»Neurodiversity Hub« - وهي مجعية تضم جامعات وأصحاب عمل يف أسرتاليا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة - تساعد 
الطلبة من ذوي القدرات املختلفة على متابعة دراستهم، ممّا يزيد من احتمالية حصوهلم على فرص عمل والتقدم يف املسارات الوظيفية.52 

كما ستساعد االكتشافات التكنولوجية احلديثة مثل الذكاء االصطناعي والروبواتت والواقع االفرتاضي األفراد من أصحاب اهلمم على حتقيق 
االستقاللية وإجياد فرص عمل جديدة. ومن األمثلة على ذلك، أحد املطاعم القائمة يف الياابن حيث ُيشغل فيه املوظفون الروبواتت لتقوم 

بوظيفة النادل.53 هذا وقد بدأت دولة اإلمارات يف استكشاف التكنولوجيا املساعدة املتخصصة، ومّتت جتربة الكراسي املتحركة ذاتية القيادة 
يف عام 2019 يف مطار أبوظيب وكانت النتائج إجيابية.  

القوانني املؤثرة على املرأة واليت مت إقرارها يف الدول املشمولة يف الدراسة
املساواة يف عملية
إجازة األبوةاحلماية من العنف املنزيلاحلماية من التمييزطلب جواز سفر

هل مت اعتماده يف
اإلمارات العربية املتحدة؟

2017201920192020سنة التمرير

مرسوم بقانون احتادياألساس القانوين
رقم 16 لسنة 2017

قانون احتادي رقم (11)
لسنة 2019 بتعديل بعض

أحكام القانون االحتادي
رقم 2 لسنة 2015 بشأن
مكافحة التمييز والكراهية

قانون العنف املنزيل
االحتادي رقم 10

لسنة 2019

مرسوم بقانون احتادي رقم 6
لسنة 2020،

مادة 74 لقانون العمل
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9. شباب متمسك بالقيم ومسؤول اجتماعيًا

المواطنة

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

يُبدي الشباب يف مجيع أحناء العامل التزاماً أكرب جتاه األثر االجتماعي ابملقارنة مع األجيال األكرب سناً )انظر الشكل 10(. وُتصنَّف 
 اإلمارات كأكرب دولة ماحنة يف العامل للمساعدات اإلمنائية نسبة لدخلها القومي اإلمجايل وذلك وفقاً ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

54 وقد احتّلت دولة اإلمارات املرتبة الرابعة عشر عاملياً يف مؤشر العطاء العاملي يف عام 2019. 55 كما وتؤّكد دولة اإلمارات  )OECD(.ـ
على ثقافة التطوّع لتعزيز التنمية املستدامة وبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة. وتضم الدولة العديد من املنظمات اليت تشارك يف األنشطة 

التطوعية وخدمة اجملتمع، مبا يف ذلك البوابة الوطنية التطوعية اليت تدعم األنشطة التطوعية يف مجيع أحناء الدولة. ويف الواقع، وابلرغم من 
أّن جائحة كوفيد-19 أوقفت العديد من األنشطة التطوعية، إاّل أّن الناس استجابوا من خالل زايدة عطائهم اخلريي. كما َسَعت احلكومة 

.)Volunteers.ae( »أيضاً إىل تشجيع التطوّع من خالل تطوير منصة التطوع الوطنية »متطوعني. إمارات 
وأطلقت أيضاً الربانمج الوطين التطّوعي حلاالت الطوارئ واألزمات والكوارث، الذي يطابق بني املتطوعني املسجلني واملنظمات، ويعمل 

على إنشاء قاعدة من املتطوعني مع توفري التدريب الالزم هلم.56          

النظرة املستقبلية

ستكتسب املسؤولية االجتماعية للشباب ومفهوم العطاء اجلماعي مكانة ابرزة  . 1

تعمل الرتبية املدنية يف املدارس واجلامعات، مصحوبًة بزايدة الوعي ابلقضااي االجتماعية واالقتصادية والبيئية، على تعزيز املسؤولية 
االجتماعية بني الشباب. كما أّن حتقيق الذات وتقدير األقران حيفزان الشباب بشكل متزايد للمشاركة يف قضااي اجملتمع اليت هتّمهم. وتُعد 

إقامة العالقات االجتماعية واكتساب مهارات متخصصة وتعزيز السرية الذاتية من العوامل التحفيزية أيضاً.   

ستزيد دوافع مثل »الرحبية لألغراض اهلادفة« من جاذبية املشاريع االجتماعية  . 2

سيكتسب جمال رايدة األعمال االجتماعية مكانة ابرزة بني الشباب، مدفوعاً مبحفزات التأثري املايل واالجتماعي. فقد أوجدت احلاضنات 
الرقمية املبتكرة ابإلضافة إىل التقنيات بيئة مالئمة للشركات االجتماعية الناشئة ملواجهة التحدايت اجملتمعية. على سبيل املثال، يهدف 

برانمج “Accelerate 2030” التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي إىل زايدة الدور التأثريي لرواد األعمال كجزء من التنمية 
املستدامة، وتعزيز تنمية املشاريع االجتماعية اليت يقودها الشباب للمساعدة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  

ستعمل منصات التطوع االفرتاضية على ربط املتطوعني بشكل متزايد ابلقضااي اجلديرة ابالهتمام. 3

ففي اآلونة األخرية ازدادت قوة منصات القنوات عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي يف إيصال االحتياجات االجتماعية، والتعهيد 
اجلماعي، ومطابقة املتطوعني مع القضااي النبيلة واجلديرة ابالهتمام، وال سيما األفراد ذوي املهارات العالية. كما أّن الشراكات بني الشركات 

واجلامعات واملنظمات غري الرحبية حُتدث شبكة من التأثري وجتذب األفراد إىل حيث ميكنهم املسامهة فعلياً مبهاراهتم ومعرفتهم ووقتهم.  
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يضعون في االعتبار االلتزامات االجتماعية والبيئية للشركة عند تحديد 
مكان العمل

جيل األلفية األمريكي هم الذين:

لديهم اعتقاد بأن العمل يجب أن يكون له معنى أكبر من مجرد كسب 
المال

64%

75%

لن يقبلوا بأي وظيفة إذا لم يكن لدى الشركة قيم قوية للمسئولية 
االجتماعية للشركات

سيكونون أكثر والًء للشركات التي تساعدهم على المساهمة في 
القضايا االجتماعية والبيئية

64%

83%

مساعدة الغر�ء

19%
التربع للمؤسسات اخلريية

63%

الرتتيب من بني 126 دولة

وقت التطوع

52%

إمجاًال، احتلت اإلمارات
العربية املتحدة املرتبة 14 عامليًا

الواحد والستون عشرالسادسالثالث عشر

الشكل 10
جيل األلفية يف مجيع أحناء العامل أكثر وعًيا ابلقضااي االجتماعية 

سكان دولة اإلمارات املشاركون يف العطاء ]النسبة املئوية للمشاركني يف استطالع مؤشر العطاء العاملي، 
]2019

املصدر: مؤسسة املعونة اخلريية )CAF(، “مؤشر العطاء العاملي من مؤسسة املعونة اخلريية )CAF( لعام 2019، اإلصدار العاشر”   املصدر: “دراسة مشاركة املوظف من جيل األلفية اليت أعدهتا مؤسسة كون كومينيكيشنز لعام 2016”، مؤسسة “كون كومينيكيشنز”، 2 نوفمرب 2016 
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10. المشاركة المجتمعية من خالل القنوات المبتكرة

المواطنة

الوضع احلايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

سعت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة دوماً إىل إشراك الشباب يف مجيع مراحل عملية صنع القرار. ففي عام 2018، مت إنشاء 
املؤسسَة االحتادية للشباب كجهة رئيسية مسؤولة عن قطاع الشباب يف الدولة، مما جيّسد رغبة الدولة إبشراك الشباب وفهم مشاكلهم 

ومتكينهم. وحىت يومنا هذا، مت تشكيل 106 جملس شبايب، تضم 1163 شاابً وشابة يف عملية صنع القرار على مستوى االحتادي واحمللي 
والقطاع اخلاص، وحول العامل. إضافة إىل ذلك، ُيشّكل الشباب أكثر من %60 من األعضاء يف اهليئة االنتخابية التابعة للمجلس الوطين 

االحتادي، يف حني كان %37 من املرشحني املتقدمني لعضوية اجمللس يف عام 2019 من الشباب أيضاً.57 كما يتم تشجيع الشباب 
للمشاركة يف املنصات العاملية من خالل املبادرة العاملية لشباب اإلمارات، وتلزم »سياسة إشراك الشباب يف جمالس إدارات اجلهات 

واملؤسسات والشركات احلكومية« كافة اجلهات احلكومية على تعيني شاب يف جمالس إداراهتا 58. وميكن هلذه التدابري واإلجراءات، كما هو 
احلال يف بلدان أخرى، أن تزيد من ثقة الشباب يف املؤسسات احلكومية )انظر الشكل 11(.         

النظرة املستقبلية

ستعزز املنصات اإللكرتونية من املشاركة اجملتمعية للشباب  . 1

ختلق التكنولوجيا وسائَل مبتكرة ومستدامة للمشاركة اجملتمعية للشباب، حيث سُيمّكن مشروع امليزانية التشاركية - على غرار املشروع الذي 
اعتمدته مدينة بوسطن يف الوالايت املتحدة األمريكية - الشباَب من املطالبة ابلتخصيص العادل للموارد العامة. كما أّن منصات التعهيد 
اجلماعي، مثل منصة »CitizenLab« ومنصة »Youth Impact Challange« يف كندا، سُتمّكن الشباب من تقدمي أفكار 

مبتكرة ملعاجلة قضااي خاصة مثل التغريُّ املناخي.    

سُتتيح املنصات اإللكرتونية مشاركة أوسع للشباب يف اختاذ القرارات السياسية    . 2

سيؤدي التغيري املتمحور حول دور املواطن واملدعوم أبهداف زايدة االبتكار والتجريب والدعوة والتعاون إىل زايدة مشاركة الشباب يف 
القرارات احلكومية ووضع السياسات. كما ستستغل احلكومات التكنولوجيا لنشر منصات مشاركة واسعة النطاق )مثل برانمج 

“Reach” يف سنغافورة( لتعزيز املشاركة العامة للشباب يف مناقشة السياسات.59  

ستؤدي املشاركة يف البعثات واملبادرات العاملية إىل خلق سفراء من الشباب. 3

سيشارك الشباب بشكل متزايد يف الشبكات والفعاليات العاملية. فهم ميثلون عوامل التغيري املهمة واملؤثرة يف أجندة التنمية املستدامة لألمم 
املتحدة 2030، اليت تتضمن جمموعة عمل متخصصة حول »مؤشرات احلوكمة الشاملة للشباب«. وقد أسست دولة اإلمارات يف هذا 

عين بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. هذا وأشار »يوم الشباب الدويل لعام 2020«، الذي كان 
َ
الصدد اجمللَس االستشاري للشباب وامل

موضوعه »مشاركة الشباب يف العمل العاملي«، إىل أّن مشاركة الشباب على الصعيدين الوطين والعاملي تُثري املؤسسات والسياسات 
والعمليات.    
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الشكل 11
تزداد ثقة الشباب يف احلكومة عند إاتحة فرص املشاركة، كما يف املوازنة التشاركية

هتدف املوازنة التشاركية إىل إشراك املواطنني يف عملية التشاور وصنع القرار فيما يتعلق بتخصيص واستخدام املوارد املالية 

https://rca.ucsc.edu/images/youth-participatory-( 2019 املصدر: د. جيسيكا ك. اتفت ودانيال رودريغيز رامرييز، “امليزانية التشاركية للشباب يف األمريكتني”، مركز األحباث لألمريكتني، فعالية حوارات بال حدود، شتاء
)pdf.1-final-2019-budgeting_taft--rodriguez-winter

تصميم عملية الموازنة
التشاركية للشباب

تمويل المشاريع
الشبابية الفائزة

إشراك الشباب في
مشروع الميزانية التشاركية

التصويت على أفضل
مشاريع الشباب

حشد أفكار الشباب

إعداد عروض
مشاريع الشباب 
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السمات الرئيسية لشباب دولة اإلمارات العربية المتحدة

ستجلب التوجهات العشرة اليت متت مناقشتها سابقاً العديد من التغريات اجلديدة، فضاًل على قدرهتا يف إحداث حتوُّل جمتمعي. ومن املرجح 
أّن ُتربز هذه التوجهات أفضل السمات اليت يتمّيز هبا شباب دولة اإلمارات العربية املتحدة – شباب مشارك، وقادر على التكّيف ورايدي 

وغريها )انظر الشكل 12(.   

ُمَمكَّن

ريادي 

صحي

مشارك

مدعم بالموارد

قادر على مواكبة المتغيرات

مرن وقادر على
التكيف اإليجابي

مسلح بالقيم

شباب تنافسي ومنتج ومكتفي ذاتياً وصانع قرار فعال 

شباب قادر على تنمية االقتصاد وسوق العمل من خالل المهارات 
المناسبة واالبتكار والمواهب

شباب يتمتع بحياة صحية ونشطة جسدياً ونفسياً 

شباب مشارك فاعل واستباقي في التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية 
وصنع السياسات

شباب ُمجّهز بالموارد المستدامة لتحسين الُفرص ولمواجهة الشدائد

شباب قادر على توّقع التحّديات واستيعابها وتحويلها إلى فرص

شباب قادر على الصمود والتكيف مع البيئات المتغيرة بطريقة إيجابية من 
خالل المرونة الشخصية واإلبداع

شباب وطني قادر على تمثيل الدولة وُيجسد الهوية والثقافة اإلماراتية 

املصدر: جملس اإلمارات للشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ سرتاتيجي&  

الشكل 12
السمات الرئيسية اليت مُتيز شباب دولة اإلمارات
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الخالصة

يشكل العدد الكبري من الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مصدراً مهماً يف دفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية يف الدولة. 
ولالستثمار يف طاقات الشباب وزايدة مسامهتهم، يتعني على املؤسسات والشباب على حد سواء فهم التوجهات العشرة الرئيسية اليت تؤثر 
على قطاع الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والعمل وفًقا ملتطلباهتا، إذ أهّنا متسارعة وأكثر أمهية من أي وقت مضى بسبب تبعات 

جائحة كوفيد-19.

 كما أن هذه التوجهات ستسهم يف إعادة تشكيل حياة الشباب يف الدولة؛ مع أمهية اإلشارة إىل أّن الشباب سيستفيدون من التعليم 
الرقمي واملخصص املستمر، وسيجعلهم ذلك جزًء من القوى العاملة األكثر مبادرة ومرونة وقدرة على التكيُّف لالستجابة للتحدايت 

املستقبلية. وعلى املستوى الشخصي، سيبذل الشباب املزيد من اجلهد التّباع منط حياة صحي، كما سيولون مزيداً من االهتمام للتمتع 
بصحة نفسية مستقرة. وكمستهلكني، سيكون الشباب أكثر وعياً، وسيطورون عادات مالية أفضل، وسيعيشون حياة هلا أتثري سليب أقل 

على البيئة، وسيستخدمون املوارد على حنو أكثر كفاءة. هذا وسينضج شباب دولة اإلمارات يف بيئة تتسم بقدر أكرب من التالحم اجملتمعي 
ويسوده املزيد من احلماية االجتماعية واإلدماج والتمكني. وكمواطنني؛ سيتمتع الشباب ابلوعي واملسؤولية االجتماعية، وسيعيشون وفقاً 

لِقيمهم، وستتسّن هلم فرصاً أكرب للمشاركة يف احلياة اجملتمعية من خالل القنوات املبتكرة.  

يعرض التقرير هذه التوجهات العشرة كفرص يتعني على الشباب وصناع القرار النظر فيها على حد سواء. إذ جيب على الشباب النظر إىل 
هذه التوجهات كمجاالت ذات أولوية يف املراحل القادمة من حياهتم. يف حني يتعني على املؤسسات االستجابة إىل تلك التوجهات 

بتصميم االستجاابت املناسبة لكل توجه، األمر الذي سيزيد من فرص التنوع االقتصادي واالجتماعي مستقباًل.  

وبصفة خاصة، يتعني على املؤسسات مواصلة جهودها يف إشراك الشباب ومتكينهم واالستثمار يف قدراهتم، وتشجيعهم على زايدة مشاركتهم 
يف التصميم املشرتك للحلول احلكومية واملؤسسية. ومن بني التدابري اليت ميكن أن تتخذها املؤسسات، إقامة شراكات مع أكرب شركات 

التكنولوجيا، لتزويد الشباب ابلفرص التدريبية والتدريب املهين، وتعزيز منظومة رايدة األعمال الشبابية، وتسهيل الوصول إىل فُرص التمويل 
لرواد األعمال الشباب والشركات الصغرية واملتوسطة يف الوقت نفسه. إذ ميكن أن يكون هذا املزيج من السياسات واملبادرات الشبابية يف 

االستجابة هلذه التوجهات هنجاً قوايً وفعااًل. فمًعا، ميكن أن ُتساعد مسامهة الشباب ومشاركتهم يف بناء دولة أكثر ازدهاراً، ومتّكن الشباب 
يف الدولة أيضاً من حتقيق كامل إمكانياهتم وجعلهم أكثر استعداداً لرسم املستقبل. 
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سرتاتيجي&
سرتاتيجي& هي شركة استشارية عاملية يف جمال االسرتاتيجية، وتتمتع مبكانة فريدة تساعدكم على بناء مستقبل أفضل: مستقبل مبين على 

التمّيز املتكامل، من الداخل إىل اخلارج، واملصمم خصيًصا لكم. وكجزء من شبكة »يب دبليو سي«، فنحن نبين األنظمة الناجحة اليت تتمحور 
حول التنمية. كما جنمع بني القدرات واإلمكاانت التحليلية القوية واملعرفة الَعملية امللموسة، ابإلضافة إىل التقنية والنطاق ملساعدتكم يف وضع 

اسرتاتيجية حتويلية أفضل منذ اليوم األول.
    

بصفتنا الشركة االسرتاتيجية الوحيدة اليت تعمل ضمن هذا النطاق الواسع، واليت هي جزء من شبكة خدمات مهنية عاملية، فنحن نقدم لكم 
قدراتنا االسرتاتيجية إىل جانب الِفرق األساسية يف شبكة »يب دبليو سي« لنرشدكم إىل وجهتكم، واخليارات اليت يتعنّي عليكم اختاذها للوصول 

إليها، وكيفية تنفيذها بشكل مناسب.    
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سُتعيد تعريف املستقبل. إهّنا االسرتاتيجية اليت ستحول رؤيتكم إىل حقيقة. 

strategyand.pwc.com/me

Read the latest Ideation Center insights

Connect with Strategy& Middle East

twitter.com/strategyand

linkedin.com/company/strategyand

youtube.com/user/strategyand

Connect with Strategy&

twitter.com/strategyandme

linkedin.com/company/strategyandme

ideationcenter.com


