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 :ةرالميس  
 ،صحافية ،ليتيسيا الحدادالسيدة  •

Net-Med Youth ،لبنان 

 

 :المتحدثون
، السيدة جاياثما ويكراماناياكي •

مبعوثة األمم المتحدة للشباب ، رسالة 

 بالفيديو

 
مدير  ،عبد العزيز بو صالح السيد •

مشروع في الجمعية التونسية لإلدارة 

واالستقرار االجتماعي 

(TAMSS)، تونس 

 

طالب  ،كالجيمحمد مكي السيد  •

جامعي في القانون في الجامعة 

 اإلسالمية في لبنان

 

ممثلة عن مندى  ،دبيعر هاج ةالسيد •

 مصر ،الشباب في المنطقة العربية

 

المدير اإلقليمي  ،أدونيس وزير السيد •

في ( EMR)لمنطقة الشرق المتوسط 

االتحاد الدولي لجمعيات طالب الطب 

(IFMSA)، لبنان 

 

عضو في  ،رمياسيمون أبي السيد  •

البرلمان اللبناني ورئيس اللجنة 

 ، لبنانالبرلمانية للشباب

 

مدير عام المرصد  ،عوني فؤادالسيد  •

وزارة شؤون  -الوطني للشباب 

 ، تونسالشباب والرياضة
 

ستُبث هذه الجلسة المتخّصصة 
 مباشرة عبر اإلنترنت

 

 الخلفية
 

 ا  المنطقة العربية موطن تعتبر ،الثالثين سنة وند ٪ من مجموع سكانها 60 بمعدّل

لتقديم  ، يندفع الشباب تلقائياهبطبيعت.  لواحدة من أكثر فئات السكان شبابا في العالم

 ة الشبابوتعتبر مشارك .وطاقته للمساعدة في تطويرالمجتمعات أفكاره، موهبته

 الفاعل ستخداماالوحماية البيئة، و ،في تحقيق التنمية المستدامة عامال  مهما  

بناء السالم وضمان انتقال و ،وتقبّل اآلخر التسامحقيم تعزيز وواالبتكار، تكنولوجيا لل

من أن  بدال   ،ولكن . األجيالعبروالممارسات الثقافية  األسرة الحامية مبادئ ومفاهيم

اإلنتقال إلى مرحلة البلوغ ب سمح لهمتظروٍف شباب المنطقة العربية في  يعيش

هم أحالميستطيعون فيها بلورة و، االستكشافوتعلم فرص الب ينعمون فيهاتاج واإلن

يعانون من وال يزالون يواجهون تحديات هائلة  - على العكس – هم ،هموطموحات

والحروب  ،هذا فضال عن اإلقصاء السياسي ،يالتهميش اإلقتصادي واإلجتماع

الشباب أجيال من الصراعات التي تعيشها بعض البلدان.  وهناك بلدان أخرى فيها و

 .لم تختبر السالم واالستقرار بعد

 

فضال   ،أولوية وحق أساسيفي عملية صنع القرار يعتبر التزام الشباب ومشاركتهم 

كان  من هناو.  اإلمكانيات البشرية وإطالقعن اعتباره حال لتحقيق التنمية الشاملة 

حوالي مليون فلقد شارك : دعم إشراك المراهقين والشباب في المنطقة العربية ممكنا

ومع . في المنطقة شاب وشابة بنشاط وبشكل طوعي في برامج المشاركة المدنية

 .جة لمزيد من الجهود في المنطقةال تزال هناك حا ،ذلك
 

 

 أهداف الجلسة
الدورة التي نظمتها اليونسكو واليونيسيف وصندوق األمم المتحدة للسكان  ه هذهدف ت

 إلى:ومنظمة الصحة العالمية واإلسكوا 

آراء وأصوات الشباب من أجل التأثير  ،وجهات نظر ىدعم واالستماع إل .1

 .على عمليات صنع القرار التي تؤثر على حاضر الشباب ومستقبلهم

 ،مناقشة مجموعة من اإلجراءات الممكنة على المستوى الوطني واإلقليمي .2

قانوني توفير إطار و ،بما في ذلك قنوات المشاركة الرسمية وغير الرسمية

في مختلف  زيادة االستثمار في إشراك المراهقين والشبابل ،تمكيني

فرص  ،الشباب في عملية صنع القرار شراكإضمان  ،مجاالت التنمية

 .المهارات الحياتيةواكتساب الحصول على المواطنة  ،المشاركة المدنية
 

 


