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 : ميّسر الجلسة

المستشار اإلقليمي  السيد سامي عانوتي، •
صندوق األمم المتحدة الشباب، لقضايا 

 للسكان، المكتب اإلقليمي للدول العربية
 

خبيرة إقليمية للشباب  السيدة عليا العلي، •
 ومؤسس مشارك لبيانات بوكس

 
 العرض االفتتاحي:

باحثة في السياسات،  عّزالدين،السيدة نانسي  •
 بيانات بوكس

 
 المتحّدثون:

صندوق  المدير اإلقليمي، السيد لؤي شبانه، •
األمم المتحدة للسكان، المكتب اإلقليمي للدول 

  العربية
 

مبتكرة ورائدة أعمال،  السيدة زينه صعب، •
 شبكة نوايا 

 

ممثّل عن مركز تنمية  السيد نبيل الهندي، •
، ( للدول العربيةY-Peerالشباب الدولي )

 األردن
 

شبكة الشباب العربي  السيدة نهاد عّواد، •
 للتنمية المستدامة

 
 

 
 ةهذه الجلسة المتخّصصة مباشرستُبث 

 

 :معلومات أساسية

 

في المائة من إجمالي  30نسبة  عاما   29و 15تتراوح أعمارهم بين الذين  الشباب يشكل

السكان في المنطقة العربية. ومع أن أجيال المستقبل ستكون شديدة التأثر بما يُتَخذ اليوم 
من قرارات، ال يزال الشباب مستبعدين تماما  عن عملية صنع القرار، وتفتقر معظم 

ة إشراك الشباب أهمي تنبع البلدان العربية إلى رؤية استراتيجية لتنمية الشباب. من هنا
؛ وما ال يقل أهمية عن ذلك هو تزويد الشباب 2030التنمية المستدامة لعام  في خطة

وأهداف  2030 خطة عامبمنبر ليحددوا دورهم في التغيير التحويلي من أجل تحقيق 

 التنمية المستدامة.
 

 :هدف الجلسة

 

مهارات الشباب تسليط الضوء على أبرز الفرص الحالية وسبل ترشيد االستثمار في 
التغيير التحويلي المطلوب من منظور الشباب في بحث الوفي االبتكار المتعلق بهم، و

 لإلسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
 

 :مواضيع البحث والمناقشة

 

 دور الشباب في الضغط من أجل تغيير تحويلي: -1

التحديات المذكورة، ومناقشة استخدام  تحديد ما يمكن أن يفعله الشباب إزاء -
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار في تيسير مشاركة الشباب؛

مناقشة كيف تسهم مبادرات الشباب في تغيير أنماط استهالك الموارد الطبيعية  -
 وإنتاجها، وما يجعل هذا الموضوع مهما ؛

المناسبة  استكشاف النُُهج القائمة على الحقوق لتزويد الشباب بالمهارات -
 لتمكينهم من المشاركة على نحو متساٍو وفعال.

 
 الفرص الناشئة للشباب -2

مستقبل فرص العمل المتعلقة بالموارد الطبيعية، بما في ذلك األسواق الناشئة  -
 مثل 

 االقتصاد األخضر؛
عرض نماذج ناجحة عن الفرص والمبادرات الحالية التي تستثمر في مهارات  -

 وفي االبتكار ذات الصلة.الشباب وحقوقهم، 
 
 

 
 

 

 


