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رسالة من
المدير اإلقليمي
قام صندوق األمم المتحدة للسكان ,المكتب اإلقليمي للدول العربية  -بالشراكة
مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية والمنتدى المتوسطي للشباب (المغرب) -
بتنظيم المنتدى األول للشباب بمنطقة الدول العربية ،الذي انعقد في مكتبة
األمير بندر بن سلطان ومركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة بالمملكة
المغربية ،في الفترة من  19إلى  21ديسمبر /كانون األول .2018
وسعيا إلى وضع ودعم أجندة شبابية للمنطقة العربية ،ولكفالة إطار عملي لتنفيذ قرار مجلس األمن 2250
ً
بشأن الشباب والسالم واألمن ،جمع المنتدى أكثر من  250مشاركًا من الشباب والوزراء وكبار المسؤولين
ومشرعين،
بالحكومات العربية ،ومسؤولين رفيعي المستوى باألمم المتحدة ،وممثلين عن المنظمات الدولية،
ّ
وأكاديميين ،وباحثين ،ومعنيين بالتنمية ،ومبتكرين شباب ،ومشاهير شباب ،وفنانين ،وممثلين عن المجتمع
المدني ،فضلاً عن مشاركة شبكات شبابية وممثلين عن القطاع الخاص واإلعالم وشركاء تنمية آخرين.
ومع العمل بقصد وضع أساس قوي للمنتدى بصفته «مساحة الشباب» الخاصة بمنطقة الدول العربية،
المحددة لمقاربة وسردية جديدتين حول النشء والشباب في المنطقة
ركّز منتدى  2018األول على العناصر ُ
العربية ،مع التركيز بصفة خاصة على االبتكار والشباب والسالم واألمن.
إن هذا المنتدى األول من نوعه قد ّ
مثل منصة ُملهمة استضافت مناقشات ُمركّزة وحوارات مفعمة بالحيوية
تشهد على مرونة وابتكار وإبداع الشباب في المنطقة العربية ،مع تكريس أمسيات الفعالية للموسيقى
والشعر والفنون .وقد ناقش المشاركون بكل حماس حزمة عريضة من القضايا والموضوعات ،منها التنمية
المستدامة ،والشباب ،ومبادرات السلم واألمن ،في سياق من السعي لتحقيق مطامح وإمكانات شابات
سعيا إلى تعميمها على جمهور
وشباب المنطقة .يلخص هذا التقرير رسائل المنتدى ومداوالته األساسية،
ً
أساسا للمتابعة فيما يخص التنفيذ وكقاعدة تنطلق منها الشراكات التعاونية.
أكبر ،بحيث يمثل
ً
قدم المكتب اإلقليمي للدول العربية في صندوق األمم المتحدة للسكان فكرة المنتدى الشبابي كفضاء
ولقد ّ
إقليمي للشباب بالمنطقة (بما يشمل الشباب العربي وغير العربي على السواء) ،ودعم إنشاء المنتدى عن
طريق تنظيم االفتتاح ومن خالل إصداره إلطار العمل اإلقليمي للشباب والسالم واألمن .إننا في صندوق
تماما بضرورة أن تكون هذه المبادرة مفتوحة للشركاء اآلخرين والهيئات األخرى،
األمم المتحدة للسكان نؤمن
ً
من المهتمين بالمساعدة في تعزيز أجندة الشباب اإلقليمية في المنطقة العربية .كما يجب أن يقود المنتدى
القطريين واإلقليميين والدوليين.
الشباب ،بدعم من الشركاء ُ
إن نداء عمل منتدى أصيلة قد رفع سقف التوقعات ،بحيث أصبح من الضروري مواكبة تلك التي تم اإلعراب
أيضا بتعزيز
ً
عنها في المنتدى ،فضلاً عن األولويات والتدابير التي خرج بها المنتدى .ويطالب هذا النداء
القطريين واإلقليميين وزيادة التنسيق بينهم إلبقاء الشباب في قلب أجندة التنمية .واشتمل النداء
الشركاء ُ
أيضا على ضرورة تطوير سردية جديدة ومقاربة جديدة للنشء والشباب ،بالتركيز على الحلول ،ال التحديات
ً
فقط ،وسلطت الوثيقة الضوء على الحاجة إلى االستثمار في الشباب واإليمان بقدراته والتواصل مع الشباب
كنشطاء للسالم والتنمية ،في سياقات التنمية والنزاع على حد سواء.

د .لؤي شبانه
المدير اإلقليمي
صندوق األمم المتحدة للسكان
(المكتب اإلقليمي للدول العربية)
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المقدمة

قام صندوق األمم المتحدة للسكان ,المكتب
اإلقليمي للدول العربية ،بالشراكة مع المنظمة
العالمية للحركة الكشفية ،والمنتدى المتوسطي

للشباب (المغرب) ،بتنظيم المنتدى األول للشباب
بمنطقة الدول العربية الذي انعقد في كل من

مكتبة األمير بندر بن سلطان ومركز الحسن الثاني
للملتقيات الدولية بأصيلة بالمملكة المغربية ،في
الفترة من  19إلى  21ديسمبر /كانون األول .2018

وتحسن
ولتحقيق طفرة كفيلة بإحداث تغيير حقيقي
ّ

نوعي ونمو فيما يخص الشباب بالدول العربية،
فهناك حاجة إلى وضع نهج شامل وتطوير سياسات

واستراتيجيات للشباب في إطار من حفظ حقوقهم
وتحقيق إمكاناتهم ،فيما هم يساعدون على تحقيق
أكبر استفادة من جهود التنمية المستدامة على

المستوى الوطني في مختلف دولهم .نهج كهذا
يستدعي توفر مساحة أو منصة إقليمية خاصة،

وآلية عمل مبتكرة وفعالة ،يجتمع فيها الشباب
للقاء بصفة دورية مع صناع القرار المعنيين ومع
األطراف المعنية األخرى ذات الصلة ،لتعزيز الحوار

والتنسيق بين مختلف الجهود.

المتصلة بالشباب ،وهذا عن طريق التقاء الممثلين

عن مختلف أصحاب المصلحة.

هذا المنتدى المصمم بصفته اللقاء األول ضمن
سلسلة لقاءات (سنوية أو كل سنتين) تمثل
«مساحة للشباب» في المنطقة العربية ،يهدف
إلى فتح أفق الحوار والمناقشات ومتابعة تطوير
وتنفيذ أجندة شبابية حية وديناميكية في المنطقة

العربية.

تكون جدول األعمال هذا المنتدى األول للشباب
بالمنطقة العربية في عام  2018من  21جلسة،
فضال عن سلسلة ورش
منها جلستين افتتاحيتين
ً
عمل تفاعلية وعروض عملية .وركزت الجلسات على

تعريف عناصر المقاربة والسردية الجديدتين حول

النشء والشباب في المنطقة .وكانت القضايا
المطروحة هي االبتكار والشباب والسالم واألمن،

بهدف وضع مهاد قوي لدورات المنتدى المقبلة.

ولقد اتفق المشاركون على عدة رسائل أساسية،

تم تقسيمها بحسب موضوعاتها على المناقشات
التي شهدتها مختلف الجلسات ،وتم تسليط الضوء

وعلى هذا المسار ،فإن هدف المنتدى األساسي

عليها في بيان ملخص نتائج المنتدى ،وهو «نداء

الشباب والسالم والتنمية في الدول العربية.

نطاق واسع في المنتديات اإلقليمية والدولية ذات

وديناميكية ذات مرجعية حقوقية ،تقدم اآلراء

للشباب ،ومنتدى الشباب األوروبي-العربي ،2019

القابلة للتنفيذ فيما يخص القضايا والتحديات

االقتصادية اإلقليمية التابع لألمم المتحدة.

هو وضع ودعم تنفيذ أجندة الشباب ،مع دعم

عمل منتدى أصيلة» .سيتم نشر هذا التقرير على

والهدف هو الخروج بمنصة إقليمية تمثيلية

الصلة ،مثل منتدى  2019االقتصادي االجتماعي

والحوار والمقترحات الخاصة بالحلول المبتكرة

كما تم إرساله لمختلف الشركاء ،مثل فريق التنمية
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I.Iنداء عمل أصيلة :الرسائل
األساسية لمنتدى الشباب
في منطقة الدول العربية
 .أالرسائل العامة
1.1التأكيد على مبدأ أن الشباب شركاء
متساوون يجب تبصيرهم ومشاورتهم
وتمكينهم ،ليسهموا في التنمية المستدامة
لمجتمعاتهم ،عن طريق نهجهم المبتكر
وحلولهم المقترحة لتحديات المنطقة األكبر؛
2.2التشديد على الحاجة إلى سردية إيجابية
جديدة بشأن الشباب في جميع المجاالت ،بما
يشمل األسرة والمجتمع والسياسة والثقافة
واإلعالم ،لكي يتم دعم الشباب كصناع تغيير
إيجابي وكقوة قادرة على حل المشكالت ،مع
توضيح كيف تؤدي رؤاهم وابتكاراتهم – متى
اقترنت بالمهارات المطلوبة – إلى المساعدة
على التعجيل بتحقيق أهداف التنمية
المستدامة وأجندة  2030في المنطقة
العربية؛
3.3اإلعراب عن القلق إزاء التحديات الهائلة
التي تواجه الشباب في المنطقة ،وتشمل
عدم توفر فرص العمل المالئمة ،وضعف
المشاركة في صنع السياسات ،وعدم كفاية
الخدمات الصحية والتعليمية ،واقتصار توفر
الخدمات الصحية المخصصة للشباب وفرص
االستفادة من مهارات الحياة األساسية
الفعالة .وقد فاقم من المذكور اآلثار السلبية
الكبيرة الناجمة عن النزاعات اإلقليمية واإلرهاب
المحلي ،واالضطرابات العامة وكافة أشكال
الهجرة غير النظامية /غير الشرعية؛

4.4اإلقرار بأن جيل الشباب العربي الحالي – وهم
ثلث سكان المنطقة وشريحة سكانية تمثل
بشكل عام غالبية سكان أية دولة بالمنطقة –
معرض إلى حد بعيد ألضرار النزاعات المسلحة،
وفي هذا السياق نشير إلى التداعيات واآلثار
المحتملة على السالم واألمن في المنطقة
المترتبة على تزايد بطالة الشباب ،وتقلص
النشاط االقتصادي ،وارتفاع معدالت التسرب
من التعليم ،وهي العوامل التي عندما تقترن
بعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات
وتحصيل المهارات واستغالل الفرص؛ تؤدي
إلى المخاطر المصاحبة لظاهرتي الهجرة غير
الشرعية والتطرف العنيف؛
5.5التشديد على الصالت القائمة بين الوثائق
المرجعية الخاصة بالشباب والسالم واألمن
على المستويين الدولي واإلقليمي ،مثل
قرار مجلس األمن  2250والقرار 2419
و«اإلعالن العربي لدعم الجهود المشتركة
لمكافحة اإلرهاب» الذي صدقت عليه القمة
العربية في  .2017وهذا فضلاً عن المشاورات
والقطرية التي
ُ
اإلقليمية ودون اإلقليمية
انعقدت بعد ذلك حول الشباب والسالم
واألمن في المنطقة العربية ،منذ ديسمبر/
ً
وأيضا اإلطار االستراتيجي
كانون األول ،2016
اإلقليمي المعني بالشباب والسالم واألمن
في الدول العربية والذي تم تدشينه أثناء
انعقاد المنتدى؛
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6.6التأكيد على دور التعليم في حماية وتمكين
الشباب والشابات ،والدور المحوري
للمعلمين والمؤسسات التعليمية في
التصدي لألسباب الجذرية للعنف والتطرف
والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية/غير
الشرعية؛
7.7اإلقرار باألثر اإليجابي لرواد األعمال الشباب
والمساعدة في تحقق هذا األثر ،على
معالجة مشكلة بطالة الشباب واإلمكانات
التي يتيحها هذا األمر على مسار تشجيع
شابات وشباب المنطقة على بدء مشروعات
ريادة األعمال االجتماعية المعنية بالتنمية
الريفية ،والمشروعات الريادية التي تتصدى
للمشكالت االجتماعية في بلدانهم؛

اإلنجابية والحقوق المختلفة بمختلف المجاالت
االقتصادية واالجتماعية والسياسية؛
1010التركيز على أهمية اإلقرار بدور الشباب
كصناع ومبتكرين وأعوان للتغيير ،بحيث تقدم
الحكومات والمجتمعات للشباب الفرص
والمهارات والمعلومات حول كافة األمور
المتصلة بحقوق الشباب ورفاههم.

8.8التأكيد على أن شباب المنطقة يمثلون طاقة
تنمية كبيرة إذا تم وضع سياسات مناسبة
وتم استثمار قدراتهم ومعارفهم مع السعي
إلعمال حقوقهم وإتاحة مساحة تدعم تطوير
القطرية؛
وتنفيذ ومتابعة المشروعات ُ
9.9التأكيد على أهمية الفتيات المراهقات الكبيرة
وأهمية المبادرات والبرامج التي تقدم أصولاً ،
وتسعى إلى التصدي للتحديات والمخاطر
التي تواجه الفتيات ،ومنها الممارسات الضارة
كالختان وزواج األطفال ،وتمكينهن من القدرة
على االختيار ،بما يشمل ما يخص الصحة

 .بنحو مقاربة جديد لشباب المنطقة
1111اقتراح مقاربة جديدة تشدد على الحاجة
إلى تقدير الشباب والتعاون معهم ،من
خالل االعتراف بإمكاناتهم بصفتهم الكتلة
الديمغرافية األساسية في المنطقة ،ومراعاة
واحترام شواغلهم ومطامحهم ،وإتاحة مقاعد
لهم على مائدة صناعة القرار ،ال أن ُيعاملوا
بصفتهم مجرد مستفيدين من عملية صناعة

القرار؛
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1212الدعوة إلى تحري االعتماد المتبادل بين
الشباب وصناع القرار على المستويات كافة،
وخاصة فيما يتعلق بالتزام صناع السياسة
المحليين باالستثمار في قدرات ومهارات
الشباب كركيزة أساسية للمقاربة المقترحة؛
1313ضمان التزام الدول بعقد اجتماعي جديد مع
ويحسن منه الحوار المستمر
الشباب يدعمه
ّ
والموسع عبر منصات مختلفة تضم الشركاء
من المجتمع المدني؛

1414التصدي لظاهرة نقص الثقة في الشباب،
القائمة في مختلف الدول ،باالستعانة بنُ ُهج
مبتكرة مثل حكومات الظل الشبابية والتقارير
حول األداء الحكومي المتصل بالشباب ،من
أجل تحسين قدرة الشباب على المحاسبة
ولتنظيم إسهام الشباب في تخطيط وتنفيذ
ورصد الخطط الحكومية؛
1515الدعوة إلى سردية جديدة تضم الجميع ،حول
تحسن من
الشباب في المنطقة ،على أن
ّ
هذه السردية الحوارات بين مختلف األجيال
على مستوى المجتمعات والعائالت ،بدعم
من برامج من قبيل التربية اإليجابية والشاملة
وتقديم خدمات المشورة للمقبلين على
الزواج؛
1616تحسين مشاركة الشباب والشابات العرب
في اإلعالم ،بصفتهم مستهلكين نشطين
ومتبصرين لإلعالم وكمنتجين للمادة
سن أدلة توجيهية
اإلعالمية ،والمساعدة في
ّ
لإلعالم العربي لزيادة قدرته على تناول
قضايا األجيال الشابة؛

وبرامج التدريب الخاصة باألعمال ،وهذا
لتيسير انتقال الشباب من مراحل التعليم إلى
مرحلة التوظيف؛
1919الدعوة إلى ابتكار أنشطة محاكاة إقليمية
للتشجيع على إشراك المنظمات الشبابية
ويفضل أن يكون التنفيذ
والحركات المدنيةُ ،
بالتعاون مع الجامعات والمجتمع المدني
لدعم ومساندة بث روح خدمة المجتمع
والمسؤولية المجتمعية في أوساط الشباب
العربي ،ال سيما الشابات ،والشباب في
المناطق الريفية؛
2020التأكيد على أهمية دور الفنون واإلعالم
والرياضة في المنطقة كعوامل محفزة
للتغيير االجتماعي ،وكأدوات فعالة لتعزيز
السلم والمشاركة الشبابية في القضايا
المجتمعية ،فضلاً عن المساعدة في مكافحة
جميع أشكال الممارسات الضارة التي تلحق
بالنساء والفتيات؛

1717التشديد على أهمية أن يعتمد المعلمون
والمؤسسات التعليمية نُ ُه ًجا تركز على
الطالب والتعاون مع المعلمين والمعنيين
اآلخرين بالتعليم نحو سردية تعليمية أكثر
إيجابية إزاء الشباب؛

2121اقتراح إعداد وإطالق منصة إقليمية/بنك
إقليمي للمعرفة من إدارة الشباب ،بحيث يتم
من خالل المشروع توثيق األفكار واالبتكارات
والمبادرات والدروس المستفادة من مبادرات
الشباب الناجحة المتعلقة بأهداف التنمية
المستدامة ،على أن يدعم الشركاء هذا
وماليا؛
تقنيا
المشروع
ً
ً

1818التأكيد على الحاجة إلى تعظيم مشاركة
الشباب من المستوى القاعدي ،عن طريق
تعزيز برامج ريادة األعمال االجتماعية ،وبرامج
توظيف الطالب العرب المرنة وفرص التطوع
والتدرب المستدامة ،باالعتماد على الجامعات

2222العمل على ضمان استمرار الدورات التالية
من منتدى الشباب في إعالء الحاجة إلى
إسهامات الشباب في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة بالمنطقة وتعزيزها لهذه
اإلسهامات.
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.جاالبتكار في خدمة الشباب في الدول العربية
2323الدعوة إلى تطوير منصة إقليمية للذكاء
االصطناعي لجمع وتحليل انطباعات وآراء
الشباب العربي التي يتم التعبير عنها عبر
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي،
على أن تؤدي دور منصة ألصوات الشباب
العربي واهتماماتهم ،وبحيث تتيح للحكومات
المشورة ،وهذا مع تحسين اآلليات األمنية
لضمان خصوصية المستخدمين؛

مساعدتهن في تطوير مهاراتهن لتحقيق
إمكاناتهن وأحالمهن .كما تمت الدعوة إلى
برامج مستندة إلى تقديم األصول تُ عنى
بتقديم مساحات آمنة للفتيات وبرامج عمل
بالمؤسسات التعليمية تعمل على تحقيق
المساواة المنصفة للفتيات العربيات فيما
يخص الحصول على التعليم والرعاية الصحية
والتدريب وفرص العمل؛

2424اقتراح إعداد كادر من الباحثين العرب الشباب
للبحث ولتطوير المنتجات المعرفية ومنتجات
أنشطة المناصرة المعنية بأولويات الشباب
والمساحات الشبابية ،بناء على األدلة التي
ستخرج بها تحليالت الذكاء االصطناعي
والبيانات الضخمة؛

2727التنديد بجميع أشكال العنف التي تُ مارس
ضد المراهقات في المنطقة ،ال سيما زواج
األطفال والختان ،مع اعتبار هذه الممارسات
الضارة عقبة مباشرة وواضحة تحول دون
تحقيق الفتيات إلمكاناتهن؛

2525التصدي بشكل عاجل الحتياجات صحة
المراهقين والشباب في المنطقة ،مع
التركيز على احتياجات الصحة الجنسية
واإلنجابية ،وهذا باستخدام مقاربات مبتكرة
المعززة
مثل االستعانة بخدمات الخط الساخن ُ
إقليميا ومواقع على اإلنترنت تراعي بشكل
ً
خاص احتياجات الصحة النفسية والرفاه
النفسي-االجتماعي للشباب؛

2828اقتراح تطوير روح ريادة األعمال في أوساط
الشباب بالمنطقة على النحو التالي :أ) بناء
منظومة قوية وبيئة تمكّن من تشجيع ودعم
شركات الشباب؛ ب) دعم توظيف الشباب عبر
آليات نشطة تستند إلى مراعاة السن والنوع
االجتماعي؛ ج) حمالت التوعية التي تتعاطى
مع ثقافة العمل في أوساط الشباب؛ د) تعزيز
خصيصا
التدريب الفني والمهني المصمم
ً
لتلبية احتياجات سوق العمل؛

2626الترويج ألهمية دور الدول والعائالت
والمجتمع المدني ،وهو الدور الذي يجب أن
تلعبه هذه األطراف لضمان بيئة آمنة للفتيات
في سن المراهقة تحميهن من المخاطر مع

2929الدعوة إلى برامج ومخططات تمويل إقليمية
وقطرية تشجع الشباب على االبتكار ،بالتركيز
ُ
على مشروعات الشابات والشباب في
المناطق المهمشة؛
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.دالشباب والسالم واألمن في الدول العربية
3030تفعيل أطر استراتيجية إقليمية تُ عنى
بالشباب والسالم واألمن في الدول العربية
من خالل تنفيذ المشروعات والمبادرات
والبرامج التي تتصدى لمحاور قرارات مجلس
األمن الخمس ذات الصلة؛
3131اقتراح فتح الحوار والمناقشات على
القطري بين الشباب وصناع
ُ
المستوى
القرارات والسياسات (مثال :وزارات الشباب
والوزارات األخرى ذات الصلة) واللجان
التشريعية (على سبيل المثال :بقيادة لجان
الشباب البرلمانية) في المنطقة ،حول
كيفية تفعيل اإلطار االستراتيجي اإلقليمي
المعني بالشباب والسالم واألمن ،وتطوير
خطط عمل وطنية بشأن القرار 2250؛
3232الدعوة إلى االلتزام السياسي بتيسير هجرة
الشباب العربي بشكل رسمي وقانوني،
بما يشمل خلق فرص العمل الالئقة
للشباب للتصدي للبطالة ،وتوفير الخدمات
الصحية وخدمات الحماية المناسبة التي
تلبي احتياجات الشباب والشابات المقبلين
على الهجرة؛

الذين

اختاروا

الهجرة

وحققوا

أحالمهم

وقصص من مكثوا في بالدهم وحققوا
نجاحات؛
ً
تهميشا
3434تمكين الفئات االجتماعية األكثر
وعرضة للخطر ،ال سيما المراهقين والشباب
والنساء والمعاقين والمسنين والمهاجرين،
وإشراك هذه الفئات في إعداد السياسات
االقتصادية واالجتماعية الرامية إلى إنجاز
التنمية المستدامة ،وإشراكهم في عمليات
السالم؛
3535إيالء عناية كافية للدور المحوري الذي تلعبه
مؤسسات التعليم في رعاية قيم التماسك
االجتماعي والتسامح وتقبل اآلخر ،وكيف
تخدم هذه المؤسسات في الحماية والتعامل
مع موجات العنف والتطرف التي تواجهها
المنطقة؛
3636السعي

إلى

تحقيق

منظومة

إنسانية

وإنمائية أكثر مراعاة للجميع وأعلى تمكينً ا،
واعتماد سبل جديدة للعمل تُ شرك الشباب
كشركاء متساوين ،وااللتزام باالستثمار في
قدراتهم ومهاراتهم وتلبية احتياجاتهم ،ال

3333تكثيف جهود إعداد الحمالت المعلوماتية
واإلعالمية التي تصحح المفاهيم الخاطئة
حول الهجرة والترويج لقصص نجاح الشباب

سيما لدى تأثرهم باألزمات التي تشهدها
المنطقة.
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 .IIالجلسات والعروض
1.1باإلضافة إلى الجلسة التمهيدية والجلسة االفتتاحية ،تكون المنتدى من أربع جلسات عامة و15
ورشة عمل ،شهدت مناقشات حول القضايا الثالث األساسية التي دار حولها المنتدى ،وهي التنمية
غطت الجلسات القضايا التالية:
واالبتكار والسالم لصالح الشباب في المنطقة العربية .وقد ّ
الجلسة التمهيدية

تعريف بمنتدى الشباب في منطقة الدول العربية

الجلسة العامة األولى

نحو مقاربة جديدة عن الشباب في الدول العربية

الجلسة االفتتاحية

االفتتاح وإطالق «منتدى الشباب في منطقة الدول العربية» األول – كلمات ترحيبية
من الشركاء والمسؤولين المعنيين بالشباب

ورشة العمل الموازية 1

إعادة صياغة المفاهيم وبناء الثقة نحو عقد اجتماعي جديد بين الشباب والدولة

ورشة العمل الموازية 2

المراعية لجميع الفئات ،حول الشباب في المنطقة
عناصر السردية الجديدة المنشودة ُ
العربية

ورشة العمل الموازية 3

النماذج الفعالة لتحسين إشراك الشباب على المستوى القاعدي

ورشة العمل الموازية 4

دور الفنون واإلعالم في تعزيز السردية الجديدة

ورشة العمل الموازية 5

تعزيز إسهامات الشباب الملموسة من أجل إنجاز أهداف التنمية المستدامة
في دولهم

الجلسة العامة الثانية

االبتكار في خدمة الشباب بالدول العربية

ورشة العمل الموازية 6

إعداد منصة إقليمية تعتمد على الذكاء االصطناعي لصالح الشباب في الدول العربية

ورشة العمل الموازية 7

االبتكار في خدمات صحة ورفاه المراهقين/الشباب

ورشة العمل الموازية 8

جيل جديد من تعليم مهارات الحياة والمواطنة

ورشة العمل الموازية 9

ما الخطط الناجحة في تحقيق الفتيات المراهقات إلمكاناتهن؟

ورشة العمل الموازية 10

ريادة األعمال الشبابية وقابلية الشباب للتوظيف

الجلسة العامة الثالثة

الشباب والسالم واألمن في الدول العربية

ورشة العمل الموازية 11

إطالق إطار العمل االستراتيجي اإلقليمي المعني بالشباب والسالم واألمن
في الدول العربية

ورشة العمل الموازية 12

االئتالفات المعنية بالشباب والسالم واألمن

ورشة العمل الموازية 13

ّ
الهشة
الشباب في العمل اإلنساني والجهود المتصلة بالسياقات

ورشة العمل الموازية 14

الشباب والهجرة

ورشة العمل الموازية 15

دور الشباب في تعزيز التماسك االجتماعي والتسامح

الجلسة العامة الرابعة

اإلطار المؤسسي لمنتدى الشباب في المنطقة العربية
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على الحاجة إلى مزيد من االعتراف بقيمة

2.2تُ لخص الفقرات التالية كل من الجلسات وما
شهدته من مناقشات.

إسهامات الشباب ،مع الدعوة إلى أن يكون
الشباب قوة مشجعة على التغيير ،من خالل
ما يقدمون من آراء لصناع القرار ،مع ضرورة

 .أالجلسة التمهيدية
3.3رحب كل من أنس الغربي ،ممثل مجلس
الشباب المحلي في أصيلة بالمغرب ،ونور
المحروقي ،ممثلة الشباب من سلطنة ُعمان،
بالمشاركين في منتدى الشباب ،الذين
استغرق سفرهم لحضور المنتدى  15ساعة
في المتوسط .وكان عدد الحضور الكبير من
الوفود المجتمعة واإلقبال على المشاركة
يعكسان الحماس واألمل ،وقد تم التأكيد
على أهداف المنتدى حول دور الشباب في
المنطقة العربية ،بما يشمل تقديم مقاربة
جديدة لترسيخ مساحة شبابية إقليمية،
إسهاما
واإلسهام في أجندة شباب المنطقة
ً
كبيرا.
ً

تحويل هذه الجهود إلى صيغة اقتراح الحلول

لمساعدة الدولة.

.جالجلسات العامة
الجلسة األولى :نحو مقاربة جديدة عن
الشباب في الدول العربية
5.5أدار الجلسة سمير عانوتي ،المستشار
اإلقليمي للشباب بصندوق األمم المتحدة
للسكان .وأوضح د .خالد الوحيشي ،الخبير
بقضايا الشباب الموقف الحالي للشباب في

الدول العربية ،وحاجج بضرورة اعتماد مقاربة
جديدة للشباب تعتمد على مبادئ المساءلة
واإلقرار بما يمكن للشباب تقديمه .وقد أوضح
د .الوحيشي فرص االستثمار التي يمثلها

 .بالجلسة االفتتاحية
4.4تضمنت الجلسة االفتتاحية كلمة ترحيبية لكل
من :د .لؤي شبانه ،المدير اإلقليمي لمكتب
صندوق األمم المتحدة للسكان في الدول
العربية؛ ياسين إيصبويا ،المنسق العام
للمنتدى المتوسطي للشباب (المغرب)؛
سيادة وزير الخارجية المغربي السابق وعمدة
مدينة أصيلة ،محمد بن عيسى؛ د .رشيد رنكا،
مستشار الشباب والثقافة لرئيس الوزراء،
فضال عن ممثلين عن الشباب هم
المغرب؛
ً
آالء حمدان ،مخرجة األفالم االجتماعية من
األردن ،ودنيا سعدني ،مستشارة المجالس
المحلية في تونس .وقد تحدثتا عن كيف
يمكن للتعاون مع الشباب أن يؤدي إلى نتائج
ُمنسقة لصالح القضايا الشبابية المتصلة
بالسياق السياسي ،مثل العمل على مستوى
البلديات أو مستوى المجتمع المحلي،
لتغيير السلوكيات وتوعية الناس حول العنف
القائم على النوع االجتماعي .وقد شددتا

الشباب لدولهم ،وكيف أنه من المنطقي

دعم تنمية مهارات الشباب وتعزيزها وتشجيع
الشباب وضمان أن يلعب دوره الكامل في

صناعة القرار على المستويات كافة .وتحدث

أيضا سيادة وزير الشباب
ً
في الجلسة
والرياضة السوداني السيد خالد عثمان
معاوية ،والنائب البرلماني اللبناني إلياس

حنكش ،وقد تطرقت كلمتيهما إلى مشاركة
الشباب في السياسة المحلية والحاجة إلى

القيمة على مسار
اإلقرار بإسهامات الشباب
ّ
إيجاد الحلول اإلنمائية المحلية الفعالة .وشددتا

ممثلتا الشباب في الجلسة إيناس دجاني،

من شبكة تثقيف األقران ( ،)Y-PEERوإيمان

لهريش من المنتدى المتوسطي للشباب،

على أهمية نُ ُهج التنمية التي تبني من أسفل
ألعلى ،ومبادرات الشباب بشكل عام.

6.6وركزت المداخالت األساسية على الحاجة
إلى اعتماد نُ ُهج مختلفة فيما يخص سياسات

وبرامج الشباب ،مع التركيز على أهمية استناد
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هذه النُ ُهج إلى مبادئ المساواة في الشراكة،
والمحاسبة على النتائج المتحققة ،واالستثمار
في إمكانات الشباب العربي ،من أجل جني
ثمار العائد الديمغرافي ،فضلاً عن ضرورة
مراعاة الدور الذي يلعبه ممثلو الشباب
كطرف أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
والسالم.
وأخيرا أكدت المنصة على أن شباب اليوم
7.7
ً
نظرا
مجهزون الستكمال جهود الدولة
ً
لمستواهم التعليمي المتميز ومهاراتهم
الخاصة بتقنية المعلومات .ولهذا السبب،
فالبد أن تنأى المقاربة الجديدة بنفسها
عن نهج العمل من أعلى ألسفل الذي طال
االعتماد عليه في التعامل مع قضايا الشباب،
مع ضرورة اللجوء إلى نهج العمل من أسفل
ألعلى ،الذي يتيح سبال جديدة للشراكة ،مع
وضع قضايا الشباب في القلب من القطاعات
كافة.

الجلسة خالد الحريبي ،مدير شركة “Impact
 ”Integratedمن عمان ،وشهدت الجلسة
مداخالت لكل من سيادة وزير الشباب في
جيبوتي حسن محمد كامل ،وربيعة نجالوي،
مستشارة رئيس الجمهورية التونسية لشؤون
الشباب ،ود .رشا راغب ،المديرة التنفيذية
لألكاديمية الوطنية للتدريب في مصر،
وكريم حسن ،المدير اإلداري لمؤسسة بناء
في مصر ،ود .مروان ترزي من جامعة برزيت
في فلسطين ،وعمرو داوود ،رائد األعمال
االجتماعية الحائز على جوائز من مصر.
9.9وكان بين المشاركين اآلخرين العديد من صناع
القرار المعنيين بالشباب والتعليم في الدول
العربية ،وقد قدموا خالل الجلسة تجاربهم
ورؤاهم وشددوا على ضرورة السعي لخدمة
الشباب واالستفادة من ابتكارهم ،واالستثمار
في إمكاناتهم ،على أال ُيعهد بهذه الجهود
حصرا ،إذ يجب أن تكون
إلى وزارات الشباب
ً
مسؤولية جماعية تتحملها المؤسسات
الحكومية كافة.
1010واستعرض اثنان من رواد األعمال الشباب
كيف استخدموا المناهج التشاركية المبتكرة
في إشراك أقرانهم في حلول التنمية الخاصة
بقضايا تراوحت بين توفير المياه والصرف
الصحي ،إلى إعادة تدوير وتحسين مستوى
المساحات العامة ،وحماية البيئة ،وتعزيز
التماسك االجتماعي .وكانت نجاحاتهم التي
تم استعراضها ،فيما يخص تشجيع الشباب
جزءا من الحل ،وتقديمهم
على أن يكونوا
ً
لخدمات فعالة الكلفة للمجتمعات الريفية،
أمثلة نابهة تستحق أن يتبناها الشباب العربي
والفاعلون المعنيون بالتنمية وأن يطبقوها
في سياقاتهم المختلفة.

الجلسة الثانية :االبتكار في خدمة
الشباب بالدول العربية
8.8ركزت الجلسة العامة في اليوم الثاني من أيام
المنتدى على قضية االبتكار وريادة األعمال
والبيانات الكبيرة والذكاء االصطناعي .أدار
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1111وأعرب المشاركون في الجلسة عن القلق إزاء
مخاطر عدم االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا
نظرا إلمكانات الشباب العربي
المتاحة
ً
الهائلة في االستفادة من الفرص التعليمية
والتدريبية األفضل التي يمكن تصميمها
لتحسين قدراتهم على التكيف مع تغيرات
السياق القائم واحتياجات سوق العمل .وفي
أيضا
ً
حذر بعض المشاركين
هذا السياقّ ،

المتحدة والمانحين ،الخاصة بكل من الدول،
والمشاورات اإلقليمية ودون اإلقليمية.
ويوفر اإلطار االستراتيجي توجيهات تستند
إلى األدلة ،إزاء االستراتيجيات األساسية
الخاصة بالتدابير الالزمة بشأن الشباب
والسالم واألمن ،فضلاً عن توصيات بتدابير
يجب إنجازها على مستوى الدول وعلى
المستوى اإلقليمي.

من عقبات اإلخفاق في توجيه هذه الموارد
الشبابية الكبيرة نحو التنمية الريفية وبناء
السالم ،ما يمكن أن يعرض الشباب لخطر
االستقطاب من قبل المتطرفين ،فيتحولوا
إلى عبء اقتصادي ومصدر لالضطرابات في
بعض الدول.

الجلسة الثالثة :الشباب والسالم
واألمن في الدول العربية
1212وفي اليوم الثالث ناقشت المنصة دور
الشباب في تعزيز السلم واألمن في الدول
العربية ،بما يستقيم مع االلتزامات الدولية
واإلقليمية نحو دمج الشباب بالكامل كشركاء.
أدار الجلسة محمد نصيري مدير المكتب
اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة بمنطقة
الدول العربية .وكان على المنصة كل من
سمير عانوتي ،مستشار الشباب اإلقليمي
بمكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في
منطقة الدول العربية ،والنائبة البرلمانية
الفلسطينية ،سحر القواسمي ،وعبد القادر
الخصاصي من اتحاد المتوسط ،وغرازيانو
توليو من برنامج التعاون الشبابي بمركز
مجلس أوروبا /الشمال-الجنوب ،ود .رشيد
رنكا ،مستشار الشباب والثقافة للوزير
األول بالمغرب.
1313وتم خالل هذه الجلسة إطالق اإلطار
االستراتيجي اإلقليمي للشباب والسالم
واألمن في الدول العربية .وهدف اإلطار
المذكور هو إظهار ورعاية التزام المنطقة نحو
نهجا
الشباب والسالم واألمن .ويوفر اإلطار
ً
شاملاً ينبع من المنطقة لتحقيق محاور العمل
الخمسة المتصلة بتعزيز إسهام الشباب
كعمالء للتغيير ،من أجل حماية وتعزيز السالم
واألمن كما ورد في قراري مجلس األمن
 2250و ،2419فضلاً عن قرار القمة العربية
 .699واإلطار االستراتيجي هو نتاج عامين
من العمل إبان انطالق المشاورات اإلقليمية
والحوار رفيع المستوى حول الشباب
والسالم واألمن في الدول العربية .ويضم
اإلطار االستراتيجي نتائج المشاورات مع
الشباب والمجتمع المدني والشركاء باألمم

1414وخالل عرض زاخر بالمعلومات ،أوضحت النائبة
سحر القواسمي من فلسطين كيف يجب أن
تراعي أجندة الشباب والسالم واألمن آثار
النزاعات المسلحة على الشباب والشابات
بالمنطقة العربية .وأشارت إلى أن  40بالمئة
من  60مليون نازح على مستوى العالم خرجوا
من المنطقة العربية ،وباألساس من سوريا
وفلسطين ،وكيف أن أكثر من  7بالمئة من
سكان المنطقة يعيشون تحت خط الفقر،
وكيف أثرت النزاعات على دول مثل العراق،
حيث بلغت نسبة من يقعون تحت خط الفقر
 28بالمئة .وأوضحت القواسمي أن آثار النزاع
والفقر على شباب المنطقة تتمثل عادة في
عدم تناسب معدالت البطالة في أوساط
الشباب ،حيث شريحة الشابات هي األعلى
عرضة لخطر البطالة .وقد عانت المنطقة من
تدني مستويات المساواة بين الجنسين،
حيث تمثل أكبر اختالل بين مشاركة الجنسين
في التفاوت الكبير بين مشاركة كل من اإلناث
والذكور في الحياة االقتصادية والسياسية،
فكانت نسبة العاطالت عن العمل  47بالمئة
ونسبة تمثيل النساء في البرلمانات العربية
 15.2بالمئة فقط .وقد حدث كل هذا في
منطقة بها  48بالمئة من احتياطي العالم
من النفط ،وهي المنطقة التي زادت واردات
األسلحة إليها بأكثر من  103بالمئة بين الفترة
من  2008إلى  ،2012إلى الفترة -2013
 .2017على أن عدم انعكاس هذه المزايا
االقتصادية ونطاق تدابير تعزيز األمن الكبير
المذكور ،لم ينعكسان في صورة رفاه شباب
لحة
الم ّ
وشابات المنطقة ،ما يؤكد على الحاجة ُ
إلى إعالء أولوية قضايا الشباب في سياق
أجندة السالم واألمن.
1515إن منتدى الشباب العربي الذي انعقد
بعد «منتدى لشبونة للشباب والسالم
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واألمن  »2018بفترة وجيزة ،قد أبرز الحاجة
إلى تعزيز إشراك الشباب في عمليات
السالم والتحول الديمقراطي بمنطقة حوض
المتوسط .وكانت توصيات لشبونة :أ) يجب
تعويض نقص البيانات والمعلومات القائم
حول إشراك الشباب عن طريق تبين كيف أن
جوانب مشاركة الشباب األقل رسمية وقابلية
لإلحصاء الكمي تسهم في عمليات السالم
والتحول الديمقراطي ،مع ضرورة تسجيل
هذه الجهود وآثارها بشكل أكثر دقة؛ ب) ال
تشتمل أجندة الشباب والسالم واألمن فقط
على النزاع بمنطقة حوض المتوسط ،إنما
أيضأ تضم أشكالاً أخرى من انعدام األمان في
ً
أوروبا ،ال سيما العنف المؤسسي والثقافي
والتمييز ضد الالجئين والمهاجرين؛ ج) يجب أن
أيضا األمن
ً
تشمل اعتبارات األمن الوطني
االقتصادي والهوية واألمن الثقافي ،وهي
القضايا التي يجب أن يراعيها ويحميها جميع
الفاعلين المعنيين؛ د) دمج النساء في أعمال
بناء السالم يجب أال تتحمل مسؤولية فهمه
حصرا بمؤسسة واحدة ،بما أنه
وال أن ُيناط
ً
مسؤولية الجميع ،وتحتل المدارس فيه مكانة
بارزة إذ تضطلع بدور المدخل إلى تعميم
وفهم قيم السالم والحوار والالعنف .وفي
ختام الجلسة ،تمت دعوة الحضور إلى تقديم
رسائلهم وتوصياتهم حول الشباب والسالم
واألمن ،باالستفادة من وبالبناء على نتائج
منتدى لشبونة.

الجلسة الرابعة :اإلطار المؤسسي
لمنتدى الشباب في المنطقة العربية
1616تم تخصيص الجلسة العامة األخيرة لعقد
حوار مفتوح حول مداوالت المنتدى ونتائج
الحوار والمناقشات للخروج بأدلة توجيهية
لصالح دورات المنتدى المقبلة ،فضلاً عن
السعي للتعرف على العناصر والسمات
األساسية إلطار العمل المؤسسي المنشود
لمنتدى الشباب في منطقة الدول العربية.
واستعرض د .لؤي شبانه ,المدير اإلقليمي
لمنطقة الدول العربية بصندوق األمم المتحدة
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أوليا بالدروس المستفادة،
تقييما
للسكان
ً
ً
بحيث تناول النجاحات والتحديات اللوجستية
التي نتجت عن السعي لضمان التنوع
في صفوف المشاركين الشباب ،وجودة
اإلسهامات التي كانت نتيجة لتنوع المشاركين
في المنتدى وخلفياتهم ،وإشراك الشركاء
والخبراء ،واتساع مجال وتأثير اإلسهامات التي
غطت بل وتجاوزت قضايا المنتدى (أمثلة:
الثقافة والتبادل والتعاون الفني واإلعالمي)
والتأهب والقبول من طرف صناع القرار
العتماد أجندات تُ فعل األجندة الشبابية على
المستوى المحلي وعلى مستويات أخرى.
1717وفيما يتعلق بكيفية تنظيم المنتديات
المقبلة بالبناء على المنتدى األول ،اقترح
المشاركون ما يلي :أ) أن يصبح الشباب
شريك استراتيجي في تحضير وتنفيذ ومتابعة
فعاليات المنتديات الشبابية؛ ب) تخصيص
قضية رئيسية واحدة لكل من المنتديات
التالية (مثال :الشباب والسالم واألمن ،أو
االبتكار والذكاء االصطناعي ،أو الثقافة ،أو
المشاركة السياسية ،إلخ ،وتهيئة نظام اقتراع
يتم من خالله اختيار القضية األساسية لكل
دورة من دورات المنتدى)؛ ج) إعادة هيكلة
المنتدى بحيث يضم ورش عمل أكثر والمزيد
من االستخدام لمنصات التواصل االجتماعي،
ومعارض متصلة بسوق العمل واألعمال،
وتوفير فضاءات بديلة تُ مكّن من زيادة فرص
التفاعل والتشبيك؛ د) انتخاب/ترشيح/تعيين
مجلس استشاري لمنتدى الشباب مهمته
المساعدة في تخطيط وتنظيم الدورات
المقبلة من المنتدى (أعضاء مختارين بشكل
سنوي /كل سنتين من بين المشاركين في
المنتدى)؛ هـ) تطوير آلية قوية للمتابعة فيما
يخص مداوالت منتدى الشباب ،على أن تكون
مصحوبة بمؤشرات وأهداف مرحلية ،لضمان
قيام الشركاء بتنفيذ التزاماتهم النابعة من
الرسائل والحلول والمشروعات التعاونية
التي ينتجها المنتدى.
1818كان المنتدى األول – ومن عدة أوجه – نسخة
الملحة
تجريبية من المنتدى هدفها تلبية الحاجة ُ

إلضفاء طابع مؤسسي منظم على هذه
المساحة للحوار فيما بين شباب المنطقة.
وقد طالب المشاركون بالسعي إلى تبني
القطري في
نتائج المنتدى على المستوى ُ
كل من الدول ،وأكدوا أن من سبل المتابعة
الجيدة تعميم النتائج التي كان من بينها
«نداء أصيلة للعمل» على نواب البرلمانات
العربية والمبادرات الشبابية ،لدعم مناصرة
السياسات الوطنية الشبابية المختلفة.

المراد إبرام عقد جديد بين
عليها إذا كان
ُ
الشباب والدولة.
2121وكانت اآلليات المقترحة لحل مشكلة نقص
الثقة وتعزيز تنمية المجتمعات :أ) التشجيع
على الحوار مع الشباب والمجتمع المدني،
وعن طريق االستعانة بالتقنيات والمنصات
الجديدة؛ ب) تنفيذ برامج ومبادرات للتماسك
االجتماعي؛ ج) دعم برامج التوعية المدنية
والسياسية للشباب ،لمنحهم إحساس أكبر

1919وبالنظر إلى المستقبل ،تعهدت مستشارة
رئيس الجمهورية التونسية المعنية بالشباب
باستضافة نسخة  2019من منتدى الشباب
في الدول العربية ،في حين اقترح النائب
إلياس حنكش من البرلمان اللبناني ،أن
يستضيف لبنان منتدى عام .2020

.دورش العمل الموازية

باالنتماء؛ د) أن تتحرى الحكومة تسليط الضوء
على نجاحات برامج تخفيف المعاناة عن الفئات
المهمشة ،وأن تهتم بمنجزات هذه البرامج؛
هـ) تحسين مستوى الثقة في إسهامات
الشباب عن طريق توثيق األثر اإليجابي
للمشاريع والمبادرات التي يقودها الشباب.
2222كما تمت اإلشارة إلى ضرورة أن يسري الفهم
واالتفاق الجديد حول الحقوق والمسؤوليات
واالستحقاقات ،على أدوار األطراف المعنية

ورشة العمل الموازية  :1إعادة
صياغة المفاهيم وبناء الثقة نحو عقد
اجتماعي جديد بين الشباب والدولة

مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص ،وهي
األطراف القادرة في حاالت كثيرة على سد
الثغرات والتكامل مع الخطط الحكومية ،ومن
ثم فهي تساند دور الدولة .وطالب المشاركون

2020دارت مناقشات الجلسة حول مقترح بعقد
اجتماعي جديد بين الشباب والدولة في
منطقة الدول العربية .وتم التأكيد خالل
الجلسة على أن نقص الثقة لدى الشباب
العربي كان نتيجة تدني مستويات الثقة في
القيادة السياسية ،وربما كان السبب غياب
الحوار بين األجيال مع الشباب ،وعدم توفر
فضاءات ومنصات يتجمع من خاللها الشباب
للتعبير عن أنفسهم ،فضلاً عن إحساس
الشباب بعدم االستماع إلى أصواتهم أو
بعدم االنتماء .وكان المذكور من بين عوامل
تناقص مشاركة الشباب السياسية ،وقد تم
أيضا كمعوقات يجب تجاوزها والتغلب
ً
ذكرها

بزيادة المشاركة الشبابية في تخطيط وتنفيذ
الخطط الحكومية.
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2323كما أوضح الحضور ضرورة استناد شروط
العقد االجتماعي الجديد إلى االستثمار في
قدرات الشباب ،بحيث يصبحون صناع تغيير
إيجابيين ،مع ضرورة االهتمام بالشباب
واحترامهم وإتاحة القدرة لهم على المساءلة
والمحاسبة ،من خالل وضع آليات ونظم
من قبيل حكومات الظل الشبابية ،وزيادة
االلتزام المالي والميزانيات المخصصة
لبرامج الشباب .ومن المقترحات األخرى إجراء
استبيانات رأي دورية على مستوى الدول
للتعرف بدقة على آراء الشباب حول كيفية
إدارة الدولة بطريقة تضمن زيادة مشاركة
الشباب والفئات المجتمعية المعنية األخرى.

2626واقترح المشاركون عدة تدابير للمساعدة في
مناوأة هذه السردية .ومن األمثلة :أ) تحسين
الحوار بين األجيال في سياق األسرة ،لبناء
الثقة بين الشباب واآلباء واألمهات ،ولتعزيز
الوعي واإلقرار بقدرات وإسهامات األجيال
الشابة الممكنة؛ ب) زيادة مشاركة الشباب
وظهورهم في اإلعالم بحيث يصبحون
مبتكرين للمحتوى ويصفون من خالل
ظهورهم أفكارهم وإسهاماتهم؛ ج) اعتماد
نُ ُهج تركز أكثر على الطالب في التعليم ،عن
طريق دفع المعلمين والمعنيين اآلخرين
بالتعليم إلى تطوير سردية أكثر إيجابية عن
الشباب في التعليم.
ونظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه اإلعالم في
2727
ً
تشكيل تصورات المجتمعات حول الشباب،
طالب المشاركون بتكريس الجهود لضمان
مشاركة الشباب في اإلنتاج اإلعالمي ،مع
ضرورة التصديق على األدلة اإلرشادية الخاصة
بتقديم السرديات اإليجابية حول الشباب.

ورشة العمل الموازية  :2عناصر
المراعية
السردية الجديدة المنشودة ُ
لجميع الفئات ،حول الشباب في
المنطقة العربية
2424أكد المشاركون على أن السرديات السياسية
واإلعالمية القائمة حول الشباب في المنطقة
كثيرا ما تعطي انطباعات سلبية ،وتقدم
ً
الشباب بصفتهم إما أقليات بحاجة لرعاية
أبوية أو رعاية الدولة وحمايتها ،أو بصفتهم
فئة تتسبب في المشكالت وتسهم في
تأجيج العنف واالضطرابات بالمجتمعات
العربية .وأشار المشاركون إلى أن هذه
السردية المعيبة يتلقاها الشباب بصورة
سلبية ،حيث تصمهم وال تالحظ قدراتهم
وتنوعهم وإمكاناتهم كقيمة كبيرة تُ ضاف
للمجتمع ،وأن هذه السلبية تعرقل تمثيلهم
في الفضاءات العامة وتعيق إعمال حقوق
المواطنة الخاصة بهم.
2525وشددت مناقشات ورشة العمل على أن
التصورات القائمة إزاء الشباب في سياقات
األسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية
والثقافة واإلعالم والمجال السياسي ،ال
توائم المقاربة الجديدة المقترحة للعمل على
أولويات الشباب بناء على مبادئ الشراكة
وتعزيز القدرات وضمان المساءلة.
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واتساقا مع مبادئ حقوق اإلنسان ،اقترح
ً
2828
المشاركون أن تراعي السردية الجديدة حول
الشباب ،وأن تحترم تنوع الشباب واختالف
احتياجاتهم (مثال :بناء على النوع االجتماعي،
احتياجات الفتيات المراهقات ،بناء على الدين،
أو العرق ،أو الوضع االجتماعي-االقتصادي ،أو
الموقف من القدرة على الوصول للخدمات،
أو اإلعاقة ،بما يشمل الفئة المصابة بمرض
تصور
اإليدز) .وذكر الحضور أن السردية الحالية
ّ
الشباب أحيانً ا بصفتهم مجموعة متجانسة
ُ
تتأثر بنفس التحديات ولديها نفس اإلمكانات.
ومع أخذ هذا في االعتبار ،طالب المشاركون
بأن تسعى المقاربات اإلقليمية الجديدة إلى
إصالح وتجديد هذه السردية.

ورشة العمل الموازية  :3النماذج
الفعالة لتحسين إشراك الشباب على
المستوى القاعدي
2929تناول الحضور بالنقاش مستويين من
مستويات إشراك مستوى القاعدة في

المجتمع .األول هو المستوى المؤسسي
(الحكومة المحلية/البلديات ،المجتمع المدني،
المنظمات غير الحكومية) ،والثاني هو الشباب
أنفسهم .ولقد ركزت ورشة العمل على
كيفية تعظيم االستفادة من جهود الشباب
ومن إسهاماتهم ،سواء في سياق األنشطة
التطوعية ،أم في صورة المشاركة المدنية.
وتم ذكر نقص التنسيق واستكمال الجهود
كثيرا أثناء مناقشة أنشطة المؤسسات
ً
(الحكومية والمجتمع المدني) ،وقد أوضح
عدد من المشاركين أن هذا النقص في
التنسيق والتعاون هو أحيانً ا نتيجة للتنافس
على الموارد وعلى تمويل الجهات المانحة.
كما تمت اإلشارة إلى أن النقص في برامج
التوعية المدنية هو باألساس السبب في
نقص مشاركة الشباب المدنية وضعف
إقبالهم على األعمال التطوعية في المنطقة.
3030ولقد أشار المشاركون إلى أن نماذج برامج
العمل القاعدي الحالية تفتقر إلى عناصر
الرصد والتقييم القوية وإلى نظم إعداد
التقارير التي تقدم النتائج المحرزة بدقة.
فضال عن أن المعرفة بالبرامج والممارسات
ً
واألنشطة القائمة بالمنطقة هي معرفة
متشظية وغير متُ احة للكثيرين .ولتجاوز هذه
المشكلة ،أوصى الحضور بإعداد منصات
إقليمية لتشارك المعرفة ،يتم من خاللها
توثيق وتصنيف المبادرات الشبابية القاعدية
المختلفة.

المجتمع المدني ال يرقى إلى مستوى
تحقيق األثر المنشود على الشباب ،وفي
بعض الحاالت يمكن اعتباره نموذج ُمستغل
للشباب .وللتصدي لهذه المشكلة ،اقترحوا
برامج تطوعية مستدامة تستعين بنظام
لمنح الشهادات للمتطوعين ،بحيث يرصد
النظام المقترح تكليفات المتطوعين وساعات
تطوعهم بصيغة موحدة تتيح الشهادات بناء
على الجهود المبذولة ،بصفتها خبرات عمل
يحترمها أصحاب العمل المحتملين لدى تقدم
فضال عن هذا ،فالبد
الشباب للعمل لديهم.
ً
من تشجيع المتطوعين الشباب على القيام
بأنشطة في مناطق نائية وفي المناطق
التي بها قدر أكبر من االحتياج ،على أن تُ ولى
عناية خاصة لمثل هذه األنشطة في نظام
منح الشهادات المذكور.
إقليميا ،اقترح
3333وفي سياق تعزيز تبادل الخبرات
ً
المشاركون االستفادة من أنشطة المحاكاة
المتصلة بالمشاركة المدنية والمواطنة،
إلظهار كيف يمكن للجامعات ومنظمات
المجتمع المدني تقديم إسهامات على مسار
التغيير االجتماعي والسياسي ،باستخدام
مثال المتطوعين الشباب من أجل تعزيز الوعي
بقيم خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية.

أيضا ضرورة اعتماد
ً
3131واقترح المشاركون
مقاربات غير تقليدية ومبتكرة لتحسين إشراك
الجمهور ،بما يشمل :أ) تعزيز برامج ريادة
األعمال االجتماعية التي تتصدى لمشكالت
حقيقية للشباب مثل البطالة ،والقادرة على
التصدي الحتياجات المجتمعات المحلية
المختلفة؛ ب) تيسير فرص العمل لمساعدة
الطالب الشباب على اكتساب خبرات عملية
ومهنية أكبر قبل التقديم على الوظائف،
ويفضل أن يتم التركيز على إتاحة الفرص في
ُ
أوساط الفئات المجتمعية التي تعاني من
نقص الخدمات.
3232وأشار الحضور إلى أن نموذج العمل التطوعي
القائم الذي ُيحبذ العمل من خالل منظمات
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ورشة العمل الموازية  :4دور الفنون
واإلعالم في تعزيز السردية الجديدة
3434قام ممثلون وموسيقيون من المنطقة بإدارة
جلسة شهدت مناقشات ثرية حول كيف يمكن
للفن واإلعالم أن يعززا من السردية اإليجابية
حول الشباب العربي .وكان بين الحضور
قطاعا عريضا ومتنوعا من الشباب ،وممثلي
المجتمع المدني ،وصناع السياسات،
واألكاديميين .وساعدت الخبرات المحتشدة
في الجلسة على إثراء المناقشة حول اإلنتاج
واالستهالك اإلعالمي بالمنطقة ،وما يؤدي
إليه من تأثير على الشباب .وفي البداية،
وصف المشاركون الفن بصفته لغة قوية
وعالمية يفهمها الجميع بغض النظر عن السن
أو الجنس أو الدين أو اللغة ،مع قدرة الفن
على توصيل المشاعر واألحاسيس ،وليس
الكلمات فقط.
3535طلب ميسرو الجلسة من الحضور مشاركة
تجاربهم في استخدام اإلعالم والفنون .وذكر
المشاركون عدة أمثلة تتراوح بين استغالل
الموسيقى في مشروعات عن السالم
والتماسك االجتماعي بين مختلف الطوائف
الدينية في لبنان ،إلى تنظيم عمل مسرحي
تفاعلي من ِقبل شبكة تثقيف األقران ،حيث
استخدمت مجموعات شبابية الموسيقى
والفنون في تسليط الضوء على الموروث
الثقافي المحلي ،كما ذكرت فرقة «روم»
الموسيقية األردنية .ووافق المشاركون على
أن الفن بجميع أشكاله – ويشمل الموسيقى
والرسم واإلنتاج السينمائي – يمكن أن
محوريا في إعداد سردية جديدة
دورا
يلعب
ً
ً
نظرا إلقبال الناس عليه
للشباب بالمنطقة،
ً
وقدرته على الوصول للشباب ،ولكونه يشجع
الشباب ويمكنهم من إنتاج محتواهم الخاص
وتعميم نتائجه على نطاق واسع.
3636أقر المشاركون بأن االستفادة من اإلعالم
والفنون كأدوات قوية ،يساعد في توعية
الشباب والتصدي لضعف مشاركتهم في
مختلف القطاعات والقضايا ،مثل الصحة
الجنسية واإلنجابية والسالم والمشاركة
المدنية والتالحم االجتماعي .كما طالبوا
بمشروع فني إقليمي يقوده الشباب ،ومن
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خالله يمكن للفنانين الشباب من مختلف
المجاالت (مسرح ،موسيقى ،تدوين ،إلخ)
أن يسهموا في تكوين سردية عربية شاملة
تتحدث عن واقعهم وطموحاتهم وأحالمهم،
وتساعد في تهيئة فضاءات إضافية لمختلف
األشكال الفنية.
3737وللمساعدة على تمكين الشباب العربي
في مسعاه لشغل واستخدام المساحة
الفنية واإلعالمية ،أوصت الجلسة بما يلي:
أ) مبادرات لدعم وتشجيع الشباب العربي
على خلق أشكال فنية مختلفة وإنتاج محتوى
إعالمي؛ ب) برامج تساعد شباب الفنانين
على تحسين الوعي بقضايا حقوق الملكية
الفكرية ومعرفة حقوقهم في حرية التعبير
وضمانها لهم؛ ج) إعداد برامج حول التعليم
بدءا من
الفني وتصميم مساحات للفنون
ً
تقديم التعليم الفني لألطفال ،ودعم القضايا
المتصلة بحقوق اإلنسان في الفن ،وتهيئة
فضاءات وفرص للتبادل الفني واإلعالمي
اإلقليمي عبر المهرجانات والمعارض
والمحافل الفنية واإلعالمية المختلفة.

ورشة العمل الموازية  :5تعزيز
إسهامات الشباب الملموسة من أجل
إنجاز أهداف التنمية المستدامة في
دولهم
3838شهدت الجلسة استعراض بعض األطر
اإلقليمية القائمة المعنية بتقييم إسهامات
الشباب في التعجيل بالتدابير الخاصة بإنجاز
أهداف التنمية المستدامة .وإلى ذلك،
تعرف المشاركون على بعض مشكالت
المنطقة المتصلة بالشباب وأهداف التنمية
المستدامة ،ومنها :أ) عدم وعي الشباب
بالقدر الكافي بأهداف التنمية المستدامة
والتزامات الحكومات بها ،كما وردت في
الخطط الوطنية 2030؛ ب) رغم أعداد
الفاعلين الكبيرة المعنيين بأهداف التنمية
المستدامة ،فإن الكثير من مبادراتهم ال سيما
تلك المتصلة بالشباب ،تفتقر إلى القدر
الكافي من االستدامة وليست على نطاق
تنفيذ كبير بالقدر الكافي لتكرارها والتوسع
في تنفيذها؛ ج) مطلوب المزيد من العمل

لتحسين مستوى شراكة القطاع الخاص في
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ د) مطلوب
المزيد من العمل لوضع سياق لمؤشرات
وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة ،ال
سيما فيما يتعلق بشباب المنطقة وشاباتها.
3939طالب المشاركون بالتالي :أ) منصة إقليمية
شبابية ألهداف التنمية المستدامة وبنك
معرفي حول مبادرات أهداف التنمية
المستدامة ومشروعات على صلة بذلك
يكون الشركاء مستعدين لدعمها والمساعدة
وتقنيا؛ ب) تعريف الشباب
ماليا
في تنفيذها
ً
ً
بالتزامات المنطقة العربية إزاء األجندة 2030
عبر التعليم الرسمي (مثال :كجزء من المقررات
المدرسية) ،وبشكل غير رسمي عن طريق
حمالت التوعية خارج المدارس؛ ج) إطالق
مسابقات إقليمية ،مثال :األبطال الشباب
العرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
والمدن المستدامة العربية ،من شأنها
زيادة االهتمام والزخم حول أهداف التنمية
المستدامة ،في أوساط الشباب وسكان
المدن والدول وإداراتها؛ د) وضع قضية
الشباب وأهداف التنمية المستدامة على
أجندة جميع منتديات الشباب المستقبلية.

ورشة العمل الموازية  :6إعداد
منصة إقليمية تعتمد على الذكاء
االصطناعي لصالح الشباب في
الدول العربية
4040دارت الجلسة حول نقاش بشأن كيف يمكن
ألنشطة المناصرة أن تستفيد بالشكل
األمثل من البيانات المتزامنة التي ينتجها
المستخدمون ،والمتوفرة على اإلنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي ،في سد فجوة

المعلومات والبيانات بشأن الشباب العربي.
ذكرت المنصة أن استطالعات الرأي اإلقليمية
حول الشباب في الوقت الحالي ال تعكس
احتياجات الشباب ومشاعرهم وآراءهم بالقدر
الكافي ،واعتبر المتحدثون أنه ومع تزايد
تواصل الشباب العربي عبر اإلنترنت ،تمثل
اللحظة الراهنة فرصة يجب االستفادة منها،
إذ يمكن باستخدام هذه البيانات تصنيف
احتياجات الشباب بشكل متزامن وسريع ،ما
يفتح الطريق لتنظيم أنشطة مناصرة تطالب
صناع السياسات بشكل أعلى فعالية بتحقيق
الرفاه للشباب.
4141كان من فعاليات الجلسة عرض حول منصة
الذكاء االصطناعي ( ،)neto.caوهذه
المنظومة تتصفح البيانات الضخمة لتقديم
معلومات تستند إلى األدلة ،حيث تحاكي
المنطق اإلنساني أثناء عمل تصنيف وترتيب
للبيانات الضخمة .وتم اقتراح أن تستخدم
منصة الذكاء االصطناعي اإلقليمية المقترحة
تحليل مقارن للحسابات الرسمية واالجتماعية
للمستخدمين في المنطقة .كما تم اقتراح
تطوير أدوات لتسجيل ورصد البيانات حول
مختلف القضايا والبرامج والفعاليات التي تهم
الشباب والمتصلة بهم ،ثم جمع واستعراض
اآلراء الحقيقية التي تم التعبير عنها من قبل
مختلف الفئات السكانية المستهدفة .يمكن
للمعلومات المتزامنة واآلراء التي يتم جمعها
من المنصة وتحليالتها أن تدعم الحكومات
والمنظمات المسؤولة عن برامج وسياسات
شبابية ،مع مساعدتها على تنسيق تدخالتها
للتعامل في الوقت المناسب وبشكل سريع
مع القضايا التي يثيرها الشباب عبر قنوات
التواصل االجتماعي خاصتهم .ويمكن لهذا
النهج المبتكر أن ييسر استيعاب اآلراء حول
قدمة.
الم َ
الخدمات ُ
4242رحب الحضور بفكرة منصة الذكاء االصطناعي
اإلقليمية التي ستكون بمثابة منصة
ألصوات واهتمامات الشباب ،وسوف تقدم
آراء الشباب حول مختلف األمور ،لكن أعرب
الحضور عن بعض التحفظات والتحذيرات حول
قضايا خصوصية المستخدم ،ال سيما إذا
كانت المنصة المذكورة على سيرفر سحابي.
ونتيجة لهذا ،كان االقتراح أنه عند تقديم
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توصيات على صلة بهذه المنصة للحكومات،
فالبد من التوصية باتخاذ تدابير لضمان حقوق
الخصوصية ووضع آليات حماية آمنة ،لحماية
البيانات الشخصية للشباب الذين يمكن جمع
آرائهم وأصواتهم عبر هذه المنصة.
أيضا أنه إذا اعتمدت المنصة
4343وذكر المشاركون ً
بالكامل على حسابات مواقع التواصل
االجتماعي ،فسوف تفشل في جمع آراء
جميع فئات الشباب العربي ،حيث إنها
ستستطيع الوصول إلى التدوينات المتاحة
للجمهور العام وليس لجميع تدوينات مواقع
التواصل االجتماعي على اإلطالق .وعلى
ضوء المذكور ،اقترح المشاركون زيادة حجم
قاعدة بيانات المنصة ،وأال تعتمد بشكل
حصري على التدوينات المتاحة للجمهور العام
على مواقع التواصل االجتماعي.

ورشة العمل الموازية  :7االبتكار
في خدمات صحة ورفاه المراهقين/
الشباب
4444ناقش المشاركون مفهوم الصحة ،مع مراعاة
أن في حاالت عديدة تُ فهم الصحة بالمنطقة
وتؤطر بصفتها غياب المرض ،وليس كحالة
من السالمة البدنية والروحية والذهنية .وقد
ً
أيضا إلى أن الشباب في العالم العربي
أشير
ال تيتاح له الخدمات الصحية المناسبة للسن
واالحتياجات الخاصة بالمرحلة العمرية ،فضلاً
عن نقص المعلومات واإلحصاءات حول
الصحة الجنسية والنفسية .وقد أشار الكثيرون
أيضا إلى أن هذا الغياب لهذه البيانات الهامة
ً
سببه التقاليد االجتماعية والتابوهات المحيطة
بالصحة الجنسية والنفسية.
4545من بين مقترحات االبتكار في تحسين صحة
ورفاه المراهقين والشباب التي ُقدمت ،كان
جعل المعلومات والخدمات الصحية متاحة عبر
خدمات الخط الساخن والمواقع المختلفة .كما
أن تمكين األفراد من االشتراك في الخدمات
واالستفادة منها ،مع حفظ سرية بياناتهم،
يجعل الخدمات متاحة لجميع فئات الشباب
دون إحساس بالوصم.
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4646وفيما يخص قضية اإلنصاف والمساواة
في إتاحة الرعاية الصحية للشباب ،طالب
المشاركون بتوفر مراكز صحية على مستوى
جيد وبمراكز للشباب مثل مراكز الرياضة ،والتي
– كما اقترح المشاركون – يمكن أن توعي
الشباب بالصحة الجنسية واإلنجابية .وفضلاً
عن المذكور ،طالب الحضور بزيادة االهتمام
بقضايا الصحة النفسية للشباب بالمنطقة،
مع اإلشارة إلى مؤشرات مقلقة على ارتفاع
معدالت التوتر والنزاع والمشاكل االجتماعية
في أوساط الشباب والشابات ،والتي قد
تؤدي إلى تفشي االكتئاب واالضطرابات
النفسية المتصلة بالتوتر والقلق وغير ذلك
من المضاعفات النفسية.

ورشة العمل الموازية  :8جيل جديد
من تعليم مهارات الحياة والمواطنة
4747استعرضت الجلسة الوضع الحالي للتعليم
في المنطقة ،والذي ورغم وجود بعض
االستثناءات اإليجابيةُ ،وصف بصفته «نظام
فاشل» ،بسبب تركيزه المفرط على مسألة
الشهادات ،ال على نتائج التعلم والمهارات
الفعلية .كما أن النظام التعليمي بالمنطقة
يعاني بصورة خاصة من التحديات التالية :أ)
ارتفاع التكاليف الالحقة باألسر بسبب االعتماد
على المدارس/الجامعات الخاصة والدروس
الخاصة؛ ب) الفساد فيما يتعلق بالحصول
على الشهادات؛ ج) عدم كفاية برامج التدريب
في المنظومة التعليمية؛ د) تراجع االهتمام
بمهارات الطالب وصحتهم وسالمتهم ،بما
يشمل الصحة النفسية.
4848ناقش الحضور أزمات المنظومة التعليمية
بالمنطقة ،في محاولة لتقديم توصيات
بحلول بناءة .ووضعوا أيديهم على المفقود
في المقاربة التعليمية الحالية فتوصلوا إلى
العناصر المنشودة التالية :أ) التعليم كطاقة
للتمكين ال كوسيلة للحصول على الشهادات
والمكانة االجتماعية؛ ب) قدرة النظام
ً
احتياجا ال سيما الشباب
على بلوغ األكثر
في المناطق الريفية والفتيات المراهقات
والشباب من األقليات؛ ج) إشراك الشباب

للتعامل مع االنتقال من مرحلة الطفولة
إلى البلوغ ،ومن التعليم إلى العمل ،ومن
االعتمادية االقتصادية واالجتماعية إلى
المواطنة المسؤولة والنشطة ،أي أن يتم
تصميم الخطة التعليمية بما يحقق ويدعم
ما ُيسمى بالعائد الديمغرافي ويسهم في
جني ثماره .كما أنه يجب إيالء عناية أكبر بكثير
إلى أدوار الشباب ومنظماتهم في عملية
انطالقا
ً
إصالح التعليم وإصالح المنظومة
من مفاهيم ( LSCEنهج المهارات الحياتية
وتعليم المواطنة).

في تطوير المناهج؛ د) أدوات تعليمية
وتربوية مبتكرة جديدة من إبداع الشباب؛ هـ)
تطوير التعليم الوطني من خالل استراتيجيات
متعددة القطاعات تُ شرك مختلف الوزارات
وأصحاب المصلحة.
4949على ضوء تقييم النظام التعليمي وعناصره
المفقودة ،اقترح المشاركون أجندة تعليمية
جديدة للمنطقة ،وهي األجندة المناسبة
القطرية
للسياق والتي تستند إلى التقييمات ُ
للمقررات المدرسية والتي تشمل تقييم
قدرات المدارس والمعلمين .إضافة إلى
المذكور ،فالبد من تبني األجندة التعليمية
لنهج اإلقليمي الجديد للمهارات الحياتية
وتعليم المواطنة ( )LSCEمع تحسين مهارات
الحياة بعناصر مثل تثقيف األقران وإشراك
اآلباء واألمهات في تعليم الطالب واألنشطة
المدرسية وإشراك اإلعالم في األجندة
التعليمية لصالح التغيير المجتمعي والتنمية.

5050اشتملت التوصيات على اعتماد مقاربات
جديدة لتحسين المنظومة التعليمية في
المنطقة العربية وإمدادها برؤية متكاملة
تعتبر التعليم متصال على مدار الحياة ويستند
إلى إعمال الحقوق ،وهذا لتعظيم إمكانات
األجيال الشابة ،مع مراعاة ضبط األجندة
وتكييفها بما يوائم كل من الدول .والبد من
بذل جهود أكبر لتحسين وتوسيع أجندة التعليم
المستند إلى القدرات ودمج مفاهيم LSCE
في التعليم بحيث يصبح الشباب أكثر جاهزية

ورشة العمل الموازية  :9ما
الخطط الناجحة في تحقيق الفتيات
المراهقات إلمكاناتهن؟
5151ناقش الحضور أثناء هذه الجلسة التقاليد
االجتماعية األساسية في الدول العربية
التي تحول دون تحقيق الفتيات إلمكاناتهن
أو تحد من قدرتهن على ذلك ،مما يخلفهن
عادة فريسة للممارسات الضارة مثل زواج
األطفال والختان .هذه «التقاليد» تنبع من
األدوار النمطية للنوع االجتماعي ،التي تتخلل
مختلف القطاعات االجتماعية-االقتصادية
والعرقية والدينية في المجتمع ككل.
5252اتفق المشاركون على ضرورة أن تبذل
ً
جهودا إضافية لضمان توفر الحماية
الدول
للمراهقات ،مع حمايتهن من المخاطر وفي
الوقت نفسه االستثمار في مهاراتهن
لمساعدتهن على تحقيق إمكاناتهن ،وتحويل
أحالمهن إلى واقع معاش .بيئة كهذه كفيلة
بإمداد الفتيات بالمساواة في فرص التعليم
واإلطار القانوني الذي يعاقب اآلباء الذين
ال يرسلون الفتيات إلى المدارس و/أو
يحرمونهن من حق االختيار في هذا الصدد.
ومن شأن هذا السياق المذكور أن يقدر دور
األم المتعلمة التي تشجع بناتها على تحقيق
أحالمهن في المدرسة وفي العمل وفي
األسرة.
5353واقترح الحضور سلسلة من البرامج الداعمة
للفتيات المراهقات في المنطقة ،والتي
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من شأنها :أ) االستثمار في قدرات الفتيات
(الصحة والوضع االجتماعي واالقتصادي)؛ ب)
التأكيد على برامج العمل التي تحدث قطيعة
مع تمييز الماضي وتزيد من عدد الفتيات
الملتحقات بالتعليم والتدريب ،ال سيما في
المناطق الريفية والنائية ،وبرامج إضافية
تنفذها المؤسسات التعليمية والعملية،
بحيث تتخذ خطوات إضافية لضمان حصول
الفتيات وأمهاتهن على التعليم والقدرة على
ارتياد المدارس( .كما تم ذكر اقتراحات ببناء
مدارس للفتيات بالقرب من وفي المناطق
الريفية التي بها تجمعات من الفتيات،
والمساعدة على دعم العائالت الفقيرة إلبقاء
الفتيات في المدارس).
إقرارا بمسؤولية الحكومات والمجتمع
5454
ً
المدني عن التصدي للمعوقات التي تعترض
حصول الفتيات على احتياجاتهن التعليمية
وتحقيقهن إلمكاناتهن ،ذكر المشاركون بعض
أهم المعوقات التي تواجه تقدم الفتيات في
المنطقة ،وذكروا أن من بين أخطرها التحرش
الجنسي وزواج األطفال وأشكال العنف
األخرى ضد الفتيات الصغيرات .ولمكافحة
وتجاوز هذه الممارسات ،طالب المشاركون
ببرامج وحمالت أكثر لتحقيق التغيير السلوكي
وذكروا الحاجة إلى برامج تعليمية حول الصحة
الجنسية ،تتناول من بين قضاياها التوعية
بالرعاية األبوية اإليجابية – قبل الزواج – لصالح
الشباب المقبلين على الزواج.

ورشة العمل الموازية  :10ريادة
األعمال الشبابية وقابلية الشباب
للتوظيف
5555دارت المناقشات حول ثقافة العمل في
المنطقة ودعم الدولة في المجاالت
التشريعية والمالية والتقنية نحو دعم
الشركات واألعمال التجارية بقيادة الشباب.
وافق المشاركون على أنه رغم زيادة التعهد
وحشد موارد أكثر ألعمال الشباب ،فهناك
حاجة إلى المزيد والمزيد من الجهود للتصدي
للمعوقات الثقافية والتشريعية والسياساتية
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حاليا في طريق طموحات
والمالية التي تقف
ً
الشباب.
5656فلكي تزدهر أعمال رواد األعمال من
الشباب ،البد أن يكون القطاع الخاص
دعما لروح الريادة الشبابية وابتكار
أكثر
ً
الشباب ،وعليه أن يلتزم بتوظيف الشباب.
ولمنظمات المجتمع المدني دور حيوي
وخطير في تطوير ومساندة برامج العمل
للشباب وتحسين قدرات الشباب في مجال
ريادة األعمال .وقد شدد الحضور على
أهمية النظام التعليمي فيما يتعلق بتأهيل
رواد األعمال الشباب وإمدادهم بالمهارات
التقنية والمهارات الناعمة )(soft skills
الالزمة للتوصل إلى حلول للبطالة التي
يواجهها الشباب والشابات في المنطقة.
5757ولدعم ريادة أعمال الشباب في المنطقة
بقدر أكبر ،اقترح الحضور ما يلي :أ) بناء بيئة
وسياق يمكن الشباب ويدعم ريادة األعمال
الشبابية؛ ب) دعم توظيف الشباب عن طريق
آليات التمييز اإليجابي بحسب السن والنوع
االجتماعي؛ ج) تنظيم حمالت تغيير السلوك
للتصدي لثقافة العمل والشباب وتعديل
وضبط برامج التدريب التقني والمهني بحيث
تلبي احتياجات سوق العمل؛ د) التشجيع على
ابتكار الشباب بتقديم الدعم التقني والمالي
والتركيز على مشروعات الشابات وعلى
مشروعات الشباب والشابات في المناطق
المحرومة ،ممن يفتقرون إلى المعلومات
حول فرص التمويل؛ هـ) تعريف األطفال في
سن مبكرة على المهارات الناعمة التي تسهم
في االبتكار واإلبداع.

ورشة العمل الموازية  :11إطالق
إطار العمل االستراتيجي اإلقليمي
المعني بالشباب والسالم واألمن
في الدول العربية
5858تركزت المناقشات حول قرار مجلس األمن
 )2015( 2250حول الشباب والسالم واألمن
والقرار  )2018( 2419الالحق عليه ،حول
الشباب وبناء السالم ،في سياق اإلطار
االستراتيجي اإلقليمي .وهدفت الجلسة
إلى التحقق من وتأكيد إطار العمل باالستعانة
والقطرية
ُ
بدعم وتأييد التدخالت اإلقليمية
وأعمال المناصرة ذات الصلة.
رحب الحضور بالجهود اإلقليمية لتنفيذ القرار
ّ 5959
 2250على المستوى المحلي وإلى جانبه
المواثيق القانونية الدولية األخرى المعنية
بالشباب والسالم واألمن ،بصيغة محلية،
على ضوء الحاجة الملحة إلى إشراك الشباب
في أنشطة بناء السالم ،بدلاً من تعرضهم
للتجنيد والتطرف على يد الجماعات المتطرفة.
ولقد شدد الحضور على أن القرار يمثل مظلة
القطرية التي تتطلب
لجميع جهود الشباب ُ
ً
حثيثا إلقناع الفاعلين بالحكومات من
دفعا
ً
الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية
بالموافقة على الخطط الوطنية لدمج محاور
القرار  2250الخاصة بالمشاركة والحماية
والوقاية والشراكة والتسريح من صفوف
الجماعات المتطرفة وإعادة اإلدماج والتأهيل.
6060وفيما يخص تحقيق رؤية الشباب والسالم
واألمن ،قال المشاركون إن الوقت قد حان
لالنتقال من المناقشات حول المفهوم إلى
تنفيذ المشروعات والمبادرات والبرامج التي
تدفع بإعمال المحاور الخمس المذكورة في
القرار .وأفضل سبيل لهذا في رأي الحضور،
هو إطالق سلسلة من الحوارات الوطنية
بمشاركة من الشباب ،على سبيل المثال
من تنظيم الوزارات التي تتعامل مع قضايا
الشباب ،باإلضافة إلى اللجان التشريعية،
ومنها اللجان البرلمانية المهتمة بشؤون
الشباب .ومن شأن التعاون والتنسيق أن
يساعد في تفعيل القرار وتطوير خطط
وطنية لتنفيذ القرار  ،2250مع تحديد الشركاء
وتخصيص األموال الالزمة .وسوف تكون

هذه الخطط بمثابة اإلطار األشمل لألعمال
المتصلة بالشباب في دول المنطقة.

ورشة العمل الموازية  :12االئتالفات
المعنية بالشباب والسالم واألمن
6161ناقش الحضور أولاً
الثغرات والتحديات
واألولويات المتعلقة بقضايا الشباب
والسالم واألمن في المنطقة .ثم انعطف
الحوار إلى القضايا التالية :أ) أنشطة الشباب
والسالم واألمن في المنطقة تركز باألساس
على التعليم والتوعية ألعضاء المجتمعات؛
ب) العمل على بناء الثقة في المجتمعات
المحلية فيما يخص تحديات السالم واألمن
المتصلة بالشباب ،ال سيما فيما يتعلق
بالعمل بالمناطق التي بها فئات سكانية
متنوعة ومجموعات من أعراق مختلفة أو
فئات تتحدث لغات متعددة؛ ج) يرتبط إدراك
الجمهور لقضايا السالم واألمن في بعض
دول المنطقة بالتصورات السلبية عن
السالم و/أو األمن؛ د) التمويل والوصول
إلى المجتمعات والمناطق المختلفة التي
تحتاج لهذه األنشطة هي مشكلة شائعة
تواجه مجموعات وائتالفات الشباب المعنية
بالشباب والسالم واألمن في المنطقة.
6262وفيما يتعلق بأكبر المعوقات التي تحول
دون إشراك الشباب في صناعة قرار السالم
واألمن ،أبدى الحضور القلق إزاء التالي :أ)
االفتقار إلى دور رسمي للشباب في عمليات
السالم على سبيل المثال ،وإذا تم إشراكهم
فهم يشاركون كمراقبين؛ ب) غياب آلية عامة
لالستماع ألصوات الشباب على مستوى
الحوارات الوطنية؛ ج) انتشار خطاب الكراهية
والتطرف والتعصب في أوساط بعض
المجموعات الشبابية؛ د) مناخ الخوف من
اإلرهاب السائد في المنطقة الذي يؤثر على
استمرارية البرامج واألعمال التي ينظمها
الشباب.
6363بعد تبادل آراء الشباب المنخرطين في أنشطة
السالم واألمن بالمنطقة العربية ،طالب
الحضور بائتالف إقليمي للشباب والسالم
واألمن تكون عضويته مفتوحة لجميع
األطراف المعنية بالمجال ،على أن يكون له
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خطة سنوية من األنشطة وتمويل دائم.
ويمكن أن يبدأ االئتالف بفتح عضويته في
الدول التي بها نزاعات مثل سوريا والعراق
وليبيا واليمن ،على أن تمتد عضويته إلى
بلدان المنطقة األخرى.

ورشة العمل الموازية  :13الشباب
في العمل اإلنساني والجهود
ّ
الهشة
المتصلة بالسياقات
6464ناقش المشاركون في هذه الجلسة كيف
يمكن إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة
الشباب وكيف يمكن تحسين فهم احتياجاتهم
في سياق األزمات اإلنسانية والسياقات
ّ
الهشة ،على ضوء االلتزامات الدولية الموضحة
في اتفاق  2016من أجل الشباب في العمل
اإلنساني وقرار مجلس األمن )2015( 2250
المعني بالشباب والسالم واألمن.

6565فيما يتعلق بإشراك الشباب في التأهب
لألزمات اإلنسانية والتعامل معها ،أوضح
الحضور األعمال المطلوبة على جبهتين:
فيما يخص المستوى المؤسسي ،واحتياجات
الشباب وقدراتهم كأطراف مساهمة في
العمل اإلنساني.
6666على المستوى المؤسسي :أ) تم اقتراح
أن تتبنى الحكومات والمنظمات اإلنسانية
استراتيجيات إلشراك الشباب بشكل ممنهج
في كافة مراحل دورة العمل اإلنساني ،في
مرحلة التحضير والتأهب ،والتعامل مع حاالت
الطوارئ ،والتعافي المبكر وإعادة اإلعمار.
وفي هذا الصدد ،صدر اقتراح بأنه وبصورة
خاصة في الدول المتأثرة بأزمات ،يجب إنشاء
لجنة استشارية شبابية وطنية للمشاركة في
جميع اجتماعات التنسيق وفي اجتماعات لجنة
التأهب الوطنية؛ ب) تمكين الشباب من قيادة
جهود التعبئة المجتمعية المطلوبة لخطوات
التقييم وجمع البيانات والتحليل بشكل
سريع ،لفهم احتياجات المجتمعات المتضررة،
ولتبصير جهود التعامل مع األزمة اإلنسانية.
6767فيما يتعلق باحتياجات الشباب وقدراتهم
الخاصة بالتعامل مع السياقات الخاصة
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باألزمات اإلنسانية والسياقات الهشة ،طالب
الحضور بما يلي :أ) تجهيز الشباب بالدعم
المطلوب (المالي والتقني على السواء)
لتطوير وتدشين حلول مبتكرة لالحتياجات
المحلي
المستويين
على
اإلنسانية
والوطني؛ ب) تنظيم برامج تبادل وطنية
وإقليمية بين الشباب المعنيين بالسياقات
اإلنسانية ،لتحسين التبادل المعرفي وتبادل
الخبرات ولضرب مثال قوي على ضرورة
إسهام الشباب في األعمال اإلنسانية.
6868كما أشار المشاركون إلى مجاالت أخرى في
األزمات اإلنسانية يمكن أن يلعب الشباب
أدوارا قوية مثل أنشطة التماسك
فيها
ً
االجتماعي ،حيث يوجد برامج أكثر لالجئين
والنازحين الشباب بالتعاون مع الشباب
وأخيرا ،طالب
من المجتمعات المضيفة.
ً
المشاركون بعدم نسيان أحد أثناء األزمات
اإلنسانية ،مع المطالبة بصفة خاصة بدمج
الشباب األكثر عرضة من المناطق المهمشة،
ضمن جهود التعامل مع األزمات وجهود
التأهب لألزمات.
6969ناقش الحضور موقف الشباب واحتياجاتهم
في األزمات اإلنسانية وفي السياقات
الهشة األخرى ،وأشاروا إلى أنه بالمقارنة
بالمناطق األخرى ،فالمنطقة العربية تعاني
بصورة خاصة في هذا الصدد .ومن التوصيات
األساسية التي قدمها الحضور التصدي
لهذه المشكالت واالحتياجات عن طريق:
تحسين جمع البيانات وأنشطة التحليل؛ تطوير
الخدمات التي تستوعب الشباب وتتعاطى مع
احتياجاتهم؛ إشراك الشباب كفاعلين وليس
كمستفيدين فقط في هذه البرامج.

ورشة العمل الموازية  :14الشباب
والهجرة
أقر المشاركون بأن تنقل الشباب وهجرتهم
ّ 7070
هي ظاهرة إنسانية تطورية ال غبار عليها.
وقد أشاروا إلى أن هذه الظاهرة تسهم في
التنمية االقتصادية للدول المضيفة ،بما أن
المهاجرين وفي حاالت عديدة يضطلعون

والتعصب واالفتقار الحترام التنوع .وتناولت
التوصيات كيف يمكن تحسين جهود إشراك
ودمج الشباب بأنشطة بناء المجتمعات
والتماسك االجتماعي والحض على التسامح.

باألعمال والوظائف الضرورية في االقتصاد
كاف يغطيها.
ٍ
المضيف والتي ال يوجد عرض
7171شدد الحضور على الحاجة إلى آليات مهيكلة
ومؤسسية لتيسير هجرة الشباب العربي.
أيضا الحاجة إلى تهيئة فرص عمل
ً
وذكروا
الئقة للشباب من أجل التصدي للبطالة،
وطالبوا بتوفير الخدمات الصحية وخدمات
الحماية المناسبة التي تلبي احتياجات الشباب
والشابات المهاجرين بصفة خاصة.
7272مع مالحظة أن الوضع االقتصادي والنزاع
بالمنطقة قد أديا بالكثير من الشباب إلى
التفكير في الهجرة غير الشرعية ،فقد اقترح
الحضور بعض التدابير التي من شأنها أن
تساعد في التصدي لهذه الظاهرة :أ) تحسين
نظم التعليم الوطنية لالستجابة لمتطلبات
سوق العمل ،مع توفير مقررات تعليمية
في المدارس الثانوية حول المخاطر المتصلة
بالهجرة غير الشرعية ،وإضافة قصص نجاح
للشباب إلى المقررات؛ ب) التشجيع على
عقد اتفاقات بين الدول المرسلة والمستقبلة
للمهاجرين حول إجراءات عبور الحدود،
والهجرة غير الشرعية ،وحماية الشباب من
الذكور واإلناث؛ ج) تنفيذ برامج تدريب مهني
للشباب لتحسين مهاراتهم وتحسين فرصتهم
في الحصول على وظائف بما يلبي احتياجات
سوق العمل في الدول المرسلة للمهاجرين؛
د) إعداد حمالت معلوماتية وإعالمية لتصحيح
المفاهيم الخاطئة حول الهجرة ،وترويج قصص
نجاح الشباب الذين فضلوا الهجرة ونجحوا
في المهجر ،فضلاً عن قصص من ظلوا في
بالدهم وحققوا أحالمهم.

ورشة العمل الموازية  :15دور
الشباب في تعزيز التماسك
االجتماعي والتسامح
7373تصدت هذه الجلسة لقضايا التماسك
االجتماعي التي تعد من القضايا المركزية
فضال
المتصلة بالشباب والسالم واألمن،
ً
عن مناقشة األسباب الجذرية للنزاعات في
المنطقة ،من قبيل تشظي النسيج االجتماعي

الملحة للتصدي
7474تحدث الحضور عن الحاجة
ُ
لقضية افتقاد الشباب العربي لإلحساس
باالنتماء وتداعيات هذا األمر على انحسار
مشاركتهم في األنشطة المدنية لصالح
مستقبل المنطقة العربية .واقترحوا إنشاء
منصات أو فضاءات للشباب لترويج التماسك
االجتماعي في جميع األحياء ،على أن تكون
المشاركة متاحة لجميع الفئات بغض النظر
عن النوع االجتماعي أو السن أو االنتماء
السياسي أو الديني أو العرق .وفي هذا
الصدد ،شدد المشاركون على أهمية
ضم األقليات إلى جميع جهود التماسك
وأصروا على أن تراعي البرامج
االجتماعي،
ّ
جميع فئات األقليات كجزء من إعالء أولوية
التماسك االجتماعي وتحسين مستواه.
7575واقترح الحضور ،على مسار معالجة األسباب
الجذرية لنقص التماسك االجتماعي في
الدول العربية ،العمل على جبهتين :أ)
المقترحات التشريعية البناءة للحكومات التي
تدفع باتجاه تعزيز التماسك االجتماعي والتي
تشرك الشباب بشكل بناء في تنمية ورصد
السياسات والقوانين الناتجة عن المقترحات؛
ب) إصالح النظم التعليمية وضمان أن تضم
المقررات الدراسية في المنطقة مهارات
الحياة وتعليم المواطنية ،مع إضافة مقررات
حول التماسك االجتماعي في التعليم
المدرسي.
وأخيرا ،اقترح المشاركون السعي لالستفادة
7676
ً
من قوة ووجاهة وإمكانات الفنون والرياضة
في دعم التغيير السلوكي وتنمية الشخصية،
من أجل تدشين الحوار بين الثقافات وبين
األعراق وتطوير وتنمية الرياضة على
والقطرية .إن هذه
ُ
المستويات المحلية
المقاربة ،في تقدير المشاركين بالجلسة،
ُ
كفيلة بأن تحض المجتمعات على التخلص من
الكراهية والتمييز والقبلية.
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 .IIIالمشاركون
 .77حضر المنتدى أكثر من  250مشاركًا من  20دولة عربية ،وأكثر من نصف الحضور كانوا من المراهقين
عاما) .كما حضر المنتدى ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات العربية،
والشباب ( 10أعوام إلى ً 29
بينهم وزراء وأمناء ومدراء عموم ،فضلاً عن نواب برلمانيين وممثلين عن الشبكات والجمعيات
أيضا ممثلون عن القطاع الخاص والجامعات
ً
الشبابية ومنظمات المجتمع المدني األخرى .وحضر
وهيئات األمم المتحدة وشركاء إقليميين آخرين بمجال التنمية ،فضلاً عن حضور خبراء ومؤثرين من
بينهم ممثلين وموسيقيين ومدونين على وسائل التواصل االجتماعي.
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 .IVأجندة المنتدى
اليوم األول :األربعاء الموافق  19ديسمبر/كانون األول 2018
9:00 - 8:30

التسجيل

9:30 - 9:00

الجلسة التمهيدية

11:30 - 9:30

نحو مقاربة جديدة لشباب الدول العربية
إدارة :سمير عانوتي ،المستشار اإلقليمي للشباب بالمكتب اإلقليمي للدول العربية ،صندوق األمم
المتحدة للسكان
•د .خالد الوحيشي ،خبير مستقل
•معالي الوزير خالد عثمان معاوية ،وزير الشباب والرياضة ،السودان
•سعادة النائب إلياس حنكش ،النائب البرلماني اللبناني
•إيمان لهريش ،المنتدى المتوسطي للشباب

12:00 - 11:30

استراحة

13:00 - 12:00

كلمات الترحيب الرسمية

•نور المحروقي ،ممثلة الشباب من سلطنة ُعمان
•أنس الغربي ،ممثل مجلس الشباب المحلي في أصيلة بالمغرب

•ممثلو الشباب

•ياسين إيصبويا ،المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب (المغرب)

وعمدة أصيلة
•معالي السيد محمد بن عيسى ،وزير الخارجية المغربي السابق ُ

•د .لؤي شبانه ،المدير اإلقليمي ،المكتب اإلقليمي للدول العربية ،صندوق األمم المتحدة للسكان
•د .رشيد رنكا ،مستشار الوزير األول بالمغرب للشباب والثقافة
14:00 - 13:00

استراحة الغداء

16:30 – 14:00

ورش العمل الموازية:

•إعادة صياغة المفاهيم وبناء الثقة نحو عقد اجتماعي جديد بين الشباب والدولة

إدارة :د .هناء الغالي ،عصام فارس ،معهد السياسات العامة والشؤون الدولية ،ود .بثينة األديب ،باحثة
معنية بالشباب ،تونس
المراعية لجميع الفئات ،حول الشباب في المنطقة العربية
•عناصر السردية الجديدة المنشودة ُ

إدارة :د .أنيس بن بريك ،مدير وحدة سياسات األسرة ،معهد الدوحة الدولي لألسرة ،د .خالد الوحيشي،
خبير مستقل
•النماذج الفعالة لتحسين إشراك الشباب على المستوى القاعدي

إدارة :تشارلوت دينيس-آدم ،محللة سياسات ،وحدة مراجعة الحوكمة والشراكات ،منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ،ميس داوود ،مؤسسة ولي العهد ،األردن
•دور الفنون واإلعالم في تعزيز السردية الجديدة

إدارة :أروى جودة وأحمد مجدي ،ممثالن ،مصر

•تعزيز إسهامات الشباب الملموسة من أجل إنجاز أهداف التنمية المستدامة في دولهم

إدارة :د .ندى العجيزي ،مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ،جامعة الدول العربية
اليوم الثاني :الخميس الموافق  20ديسمبر /كانون األول 2018
11:00 – 09:00

االبتكار في خدمة الشباب في الدول العربية
إدارة :خالد الحريبي ،مدير شركة  ،Impact Integratedسلطنة ُعمان
•معالي السيد /حسن محمد كامل ،وزير الشباب ،جيبوتي
•ربيعة نجالوي ،مستشارة رئيس الجمهورية التونسية لشؤون الشباب
•د .رشا راغب ،المديرة التنفيذية لألكاديمية الوطنية للتدريب ،مصر
•كريم حسن ،مدير مؤسسة بناء ،مصر
•د .مروان ترزي ،جامعة برزيت ،فلسطين
•عمرو داوود ،رائد أعمال اجتماعية حائز على جوائز ،مصر
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11:30 - 11:00
13:30 - 11:30

استراحة
ورش العمل الموازية

•إعداد منصة إقليمية تعتمد على الذكاء االصطناعي لصالح الشباب في الدول العربية

إدارة :عمر ممتاز ،مؤسسة  NOVOكندا ،سمير عانوتي ،المستشار اإلقليمي للشباب بالمكتب
اإلقليمي للدول العربية ،صندوق األمم المتحدة للسكان
•االبتكار في خدمات صحة ورفاه المراهقين/الشباب

إدارة :إيلي عراج ،مدير جمعية  Harm Reduction Associationبالشرق األوسط وشمال أفريقيا،
ورامي متولي ،مدير موقع «الحب ثقافة» بالمنطقة العربية
•الجيل الجديد من تعليم مهارات الحياة والمواطنة

إدارة :د .سمير جرار ،خبير مستقل ،ستيفاني إرميني ،منسقة البرامج بمركز الدراسات التعليمية الدولي،
فرنسا
•ما الخطط الناجحة في تحقيق الفتيات المراهقات إلمكاناتهن؟

إدارة :سعادة النائبة تورية فراج ،البرلمان المغربي ،نهال سعيد ،صندوق األمم المتحدة للسكان
•ريادة األعمال الشبابية وقابلية الشباب للتوظيف

إدارة :خالد الحريبي ،مدير شركة  ،Impact Integratedسلطنة عمان ،رمزي عطا ،منسق المسؤولية
االجتماعية للشركات ،بنك فلسطين
16:30 – 14:30

فعالية «السوق» والتشبيك بين الشباب

اليوم الثالث :الجمعة الموافق  21ديسمبر /كانون األول 2018
11:00 – 09:00

الشباب والسالم واألمن في الدول العربية

إدارة :محمد نصيري ،المدير اإلقليمي ،المكتب اإلقليمي للدول العربية ،هيئة األمم المتحدة للمرأة

•سمير عانوتي ،المستشار اإلقليمي للشباب بالمكتب اإلقليمي للدول العربية ،صندوق األمم
المتحدة للسكان

•سعادة النائبة سحر القواسمي ،النائبة البرلمانية ،فلسطين
•عبد القادر الخصاصي ،اتحاد المتوسط

•غرازيانو توليو ،برنامج التعاون الشبابي بمركز مجلس أوروبا/الشمال-الجنوب
•د .رشيد رنكا ،مستشار الوزير األول بالمغرب للشباب والثقافة
11:30 - 11:00
13:30 - 11:30

استراحة
ورش العمل الموازية

•إطالق إطار العمل االستراتيجي اإلقليمي للشباب والسالم واألمن في الدول العربية

إدارة :د .ثابت النابلسي ،األمين العام ،وزارة الشباب والرياضة ،األردن ،سمير عانوتي ،المستشار
اإلقليمي للشباب بالمكتب اإلقليمي للدول العربية ،صندوق األمم المتحدة للسكان
•االئتالفات المعنية بالشباب والسالم واألمن

إدارة :محمد سركال ،منظمة جسور الشبابية

ّ
الهشة
•الشباب في العمل اإلنساني والجهود المتصلة بالسياقات

إدارة :إياد نصر ،المدير اإلقليمي ،المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية
•الشباب والهجرة

إدارة :هند كناني ،األخصائية اإلقليمية ،المنظمة الدولية للهجرة ()IOM
•دور الشباب في تعزيز التماسك االجتماعي والتسامح

إدارة :د .رشيد رنكا ،مستشار الوزير األول بالمغرب للشباب والثقافة
14:30 – 13:30

استراحة الغداء

16:30 – 14:30

اإلطار المؤسسي لمنتدى الشباب في المنطقة العربية

17:00 – 16:30

استراحة

18:00 - 17:00

االحتفالية الختامية

إدارة :د .لؤي شبانه ،المدير اإلقليمي ،المكتب اإلقليمي للدول العربية ،صندوق األمم المتحدة
للسكان
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