






تقبلتقييم نوعية ومدى فاعلية أعمال االجتماعات لالرتقاء بمستوى أعمال الدورات التي ستعقد في المس
لخدمة احتياجات الدول األعضاء بشكل أفضل

:نقاط، حيث أن 5 من يعتمد التقييم على معيار

ممتاز= 5

جيد = 4

وسط= 3

رديء= 2

رديء للغاية= 1



28الدورة الوزارية  -320القرار 

صالحيات الدورة الوزارية 

ذيةاللجنة التنفياللجنة الفنية





  واالستراتيجيات القضايا

البرنامج وتنفيذ تصميم

الفنية والخدمات اإلعداد

 اإلدارية الخدمات تقييم



نسبة
المشاركة

عدد األعضاء
في االسكوا آنذاك

عدد الدول
المشاركة

االجتماع

88% 17 15 )عّمان(اللجنة التنفيذية، االجتماع األول

83% 18 15 )انعمّ (اللجنة التنفيذية، االجتماع الثاني 

67% 18 12 )باطالر( اللجنة التنفيذية، االجتماع الثالث

67% 18 12 )روتبي(اللجنة التنفيذية، االجتماع الرابع 

83% 18 15 )روتبي(اللجنة التنفيذية، االجتماع الخامس 
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االجتماع األول

اللجنة التنفيذية، 
االجتماع الثاني

اللجنة التنفيذية، 
االجتماع الثالث

اللجنة التنفيذية، 
االجتماع الرابع

اللجنة التنفيذية، 
االجتماع الخامس



نسبة
المشاركة

عدد األعضاء
في االسكوا آنذاك

عدد الدول
المشاركة

االجتماع

100% 14 14 )، بيروت2012( 27الدورة الوزارية 

88% 17 15 )، تونس2014( 28الدورة الوزارية 

83% 18 15 )، الدوحة2016( 29الدورة الوزارية 

89% 18 16 )، بيروت2018( 30الدورة الوزارية 
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تونسفي 

2020أبريل /نيسان



التركيز على موضوع رئيسي واحد خالل االجتماعات الوزارية

تركيز المناقشات في االجتماعات الوزارية على الجوانب الموضوعية

التقليل من العروض التي تتناول الوثائق التي تعدها األمانة التنفيذية

تفعيل مشاركة المجتمع المدني واألكاديميين والقطاع الخاص

جتماعيالعمل على توسيع التغطية اإلعالمية للدورة، واالعتماد على أدوات التواصل اال



ال يزال الكثير من الشباب خارج التعليم والتدريب

صعوبات في تحسين نوعية التعليم واستجابته للحاجات المتغّيرة لسوق العمل

ً ( % 30تصل الى  العربي نسبة البطالة بين الشباب  وخاصةً الشابات )األعلى عالميا

مصاعب جّمة امام الشباب العربي نتيجةً لالحتالل والحروب والنزاعات

مشاركة ضعيفة

في المنطقة العربية 30دون سن مجموع األطفال والمراهقين والشباب % 60
:ثروة ديمغرافية هائلة، ولكن



2250 (2015)قرار مجلس األمن 

 (2018)استراتيجية األمم المتحدة للشباب

:لالسكوا 31الدورة 
"2030لعام طاقة كامنة لتحقيق خطة التنمية المستدامة: الشباب في المنطقة العربية"



 مشاركةال فرص لتوفير الالزمة األجل والطويلة المتوسطة والسياسات السريعة التدخالت تحديد :الهدف•
.للشباب واالجتماعية االقتصادية

.وأكاديميين الخاص، والقطاع المدني، المجتمع ومنظمات الشباب، عن ممثلين الوزراء، :الحضور•

 :)إعالن وزاري( توافق سياسي

بشأن أبرز السياسات واإلجراءات المطلوبة لدعم الشباب في ضوء التحديات غير المسبوقة
. التي تواجهها المنطقة



شـكراً 


