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تمهيد
يواجه الشباب في المنطقة العربية تحديات هائلة تحد من فرص عملهم ،وتحد
من قدرتهم علي المشاركة الكاملة في المجتمع .ومن شأن نقص الخدمات
الصحية والتعليمية أن يحرمهم من الحصول على خدمات صحية جيدة وصديقة
للشباب ،وعلى المهارات الحياتية الحيوية التي ينبغي أن يتمتعوا بها ،ويرجع
كل ذلك لتأثرهم الكبير بالنزاعات واإلرهاب وعدم االستقرار وأشكال الهجرة
الكثيرة .وعلى الرغم من كل هذا ،فإن الشباب يشكلون فرصة غير مسبوقة
لبلدانهم وللمنطقة كعوامل حفازة لمستقبل مستدام .وثمة فوائد محتملة
هائلة ستتحقق بمجرد إجراء استثمار مناسب في العائد الديموغرافي للمنطقة.
ويمثل الشباب العوامل الرئيسية للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السالم واألمن واالزدهار
في بلدانهم والمجتمع ككل.
وانطالقا من هذه الخلفية ،أسس صندوق األمم المتحدة للسكان منتدى الشباب في المنطقة العربية
في عام  ،2018كمنصة محايدة توفر للشباب مساحة للحوار والنقاش المفتوح ،وتمكن من متابعة تطوير
وتنفيذ جدول أعمال ديناميكي للشباب في المنطقة العربية .ومن خالل تنظيم المنتدى األول في
المغرب في ديسمبر  ،2018أرسى الصندوق األساس لمفهوم الفضاء المفتوح المتاح لجميع الشباب
وللمنظمات المهتمة بقضايا الشباب في المنطقة.
لذلك يسرني أن أرى المنتدى الثاني الذي ينظمه صندوق األمم المتحدة للسكان وتستضيفه الحكومة
التونسية ،بدعم كامل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) ,وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو),
والمجلس العالمي للسالم والتسامح .وفي الواقع ،آمل أن ينضم المزيد من الشركاء إلى هذه العملية
بحلول موعد انعقاد المنتدى التالي في عام  .2020وأنا فخور بشكل خاص بالتقدم الكبير الذي أحرز
حتى اآلن في إنشاء المنتدى ،باعتباره كيان مؤسسي ،وفخور بأن تتضمن نتائج المنتدى مشاريع مبتكرة
للشباب.
ومن الجدير بالثناء أن موضوع المنتدى الثاني « -المعرفة في خدمة الشباب في الدول العربية» -
اختاره الشباب أنفسهم .ونحن ملتزمون بالتسليم التدريجي إلدارة المنتدى وتنظيمه وقيادته ،بحيث يمكن
للشباب في نهاية المطاف أن يعتبروه ملكهم .ونحن في منظومة األمم المتحدة إلى جانب شركائنا
اإلقليميين هنا لدعم هذا المنتدى ،الذي تولى الشباب تصميمه وتنظيمه وتنفيذه ومتابعته.
وآمل ان يبني منتدى  2020علي النجاحات التي تحققت في عام  ،2019وأن تتسع المشاركة ،وأن
تؤدي النتائج الموضوعية للمنتدى إلى ربط الشباب معا ،وسد الفجوات ،وتوسيع آفاق النقاش البناء
حول ما يهم ،والسيما القضايا الناشئة التي تثير القلق بشأن حقوق الشباب ومسؤولياتهم ،وتنميتهم،
ومشاركتهم ،وقيادتهم المنطقة العربية.

دكتور لؤي شبانة
المدير اإلقليمي
لصندوق األمم المتحدة للسكان
بالدول العربية
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مقدمة
1.1بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة التونسية،
وبالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا ( ،)ESCWAوبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ( ،)UNDPوبرنامج
األغذية العالمي ( ،)WFPومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
والمجلس العالمي للتسامح والسالم
( ،)GCTPقام المكتب اإلقليمي للدول
العربية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان
( )UNFPAبتنظيم المنتدى الثاني للشباب
افي المنطقة العربية ،الذي عقد في فندق
موفنبيك دو الك ،تونس 22 -20 ،أغسطس،
 ،2019برعاية السيد يوسف الشاهد ،رئيس
حكومة الجمهورية التونسية.

صناع التغيير» ( 21-20أغسطس) ضم ست
جلسات خاصة ،وجلستين من جلسات (Ted
 )Talkقدمتا أكثر من  15عرضا تقديميا
وأجنحة للعرض ،حيث أمكن للشركاء والشباب
عرض تقاريرهم ونتاج أعمالهم .وركزت
الجلسات على تحديد عناصر موضوع المنتدى
الرئيسي «المعرفة في خدمة الشباب في
المنطقة العربية» من خالل أربع ورش عمل
إبداعية للشباب ،تناولت الموضوعات التالية:
أ) المنصة اإلقليمية للشباب؛ ب) المشاركة
اإليجابية في السياسات واالستراتيجيات؛
ج) المعارف والبرامج والخدمات المالئمة
للشباب؛ د) مسرعات لمساهمات الشباب
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2.2من خالل الموضوع الرئيسي «المعرفة في
خدمة الشباب في الدول العربية» ،جمع
المنتدى الثاني أكثر من  250مشاركا من 20
دولة عربية ،ضموا ممثلين عن المراهقين
والشباب؛ والوزراء وصناع القرار /السياسات؛
والمنظمات والشبكات الشبابية وتلك األخرى
التي تمثل المجتمع المدني؛ والمؤسسات
األكاديمية والبحثية؛ والفنانين والمؤثرين؛
ورجال األعمال والقطاع الخاص؛ ووسائل
اإلعالم؛ باإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة
وشركاء التنمية اآلخرين.

4.4واتفق المشاركون علي الرسائل الرئيسية
التالية التي تم تصنيفها وفقا للموضوع العام
للمنتدى  2019والموضوعات وورش العمل
المناظرة له .وسيتم نشرتقرير للمنتدى هذا
على نطاق واسع في المنتديات اإلقليمية
والدولية الرئيسية ذات الصلة مثل المنتدى
العالمي للشباب التابع للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ،ومؤتمر قمة نيروبي للسكان
والتنمية لعام  ،2019ومنتدى الشباب العربي
األوروبي لعام  .2019وباإلضافة إلى ذلك،
سيتم مشاركته على نطاق واسع مع مجموعة
من الشركاء بما في ذلك المجموعة اإلقليمية
للتنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة،
والمجموعات المواضيعية للشباب في كل
قطر.

3.3تضمن جدول األعمال  25جلسة بما في
ذلك تسع جلسات عامة باإلضافة إلى أربع
ورشات عمل تفاعلية مخصصة لكل موضوع
من الموضوعات األربعة للمنتدى .وتضمن
المنتدى أيضا مقطعا تفاعليا بعنوان «فضاء
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I.Iالرسائل الرئيسية لمنتدى
الشباب الثاني في المنطقة
العربية
 .أرسائل عامة
1.1أقر المشاركون بتقديرهم للتقدم الذي أحرزه
المنتدى منذ إنشائه في ديسمبر 2018؛
ويدل هذا اإلقرار على الحاجة إلى مثل هذا
المنبر في المنطقة ،ويعكس درجة االهتمام
العالية به ،وبالجهود الكبيرة التي بذلها
الشباب والشركاء.
2.2شكر المشاركون تونس على استضافتها
منتدى هذا العام باقتدار ،كما شكروا صندوق
األمم المتحدة للسكان مؤسس المنتدى،
والشركاء الرئيسيين اآلخرين :األسكوا،
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج
األغذية العالمي واليونسكو والمجلس
العالمي للسالم والتسامح ،الذين جعلوا
انعقاد المنتدى ممكنا.
3.3ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على
المنتدى بناء على النموذج التشغيلي
المشترك والذي سيدعمه مركز للتميز
اإلقليمي أكدت حكومة تونس استعدادها
الستضافته كما أعلنت ذلك الدكتورة سونيا
بن الشيخ ،الوزيرة التونسية لشؤون الشباب
والرياضة ،وهو ما كان موضع ترحيب.
4.4وقدمت توصية بتوقيع مذكرة تفاهم مع
مجلس وزراء الشباب والرياضة التابع لجامعة
الدول العربية من أجل تطوير وتعزيز شراكة

تعاونية لدعم
ومشاريعه.

تنفيذ

توصيات

المنتدى

5.5ينبغي مشاركة الرسائل والتوصيات والنتائج
الرئيسية للمنتدى مع اآلليات اإلقليمية
المشتركة بين الوكاالت (آلية التنسيق
اإلقليمي ،مجموعة األمم المتحدة للتنمية
المستدامة) ،من أجل ضمان دعم وكاالت
األمم المتحدة للمنتدى بشكل جماعي.
6.6التزم رواد األعمال المشاركون وممثلو القطاع
الخاص اآلخرون بالعمل على إطالق تحالف
للقطاع الخاص لدعم المنتدى وما ينجم عنه
من مبادرات ومقترحات للشباب.
7.7ينبغي إعداد جدول زمني للفعاليات
المتصلة بالشباب ،يشمل الفعاليات الدولية
واإلقليمية الرئيسية التي يوصي شباب
وشركاء المنتدى بحضورها والتفاعل معها
(مثل منتدى الشباب العالمي التابع للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ،منتدى الشباب
العربي األوروبي  ،2019المؤتمر الدولي
للسكان والتنمية @  .)25قمة نيروبي،
المنتدى العالمي للشباب ،المنتدى العربي
للتنمية المستدامة).
8.8تم االتفاق على أن ينعقد منتدى الشباب كل
سنتين بعد المنتدى الثالث المتوقع عقده
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في عام  .2020ومن شأن هذا أن يتيح وقتا
كافيا لتنفيذ المقترحات والتوصيات الناتجة عن
المنتدى تنفيذا فعاال.
9.9الدعوة إلى توفير مزيد من الوقت لورشات
عمل المنتدى بما يقسح المجال لزيادة الحوار
والتعهدات المحتملة بدعم المقترحات التي
يضعها المشاركون من المراهقين والشباب،
باإلضافة إلى فرص بناء القدرات.

1212وضع خطة عمل متكاملة تتضمن نتائج
المنتدى ومقترحاته بانتظام.
 1313تبادل قائمة بالشباب المشاركين خلفياتهم
وذلك لتشجيع التواصل فيما بينهم ومواصلة
االتصال والتواصل.

1010التحرك إلشراك صناع القرار والسياسات
وغيرهم من الشركاء ،بما في ذلك القطاع
الخاص ،في مرحلة مبكرة من ورشات عمل
المنتدى لتوفير مساحة فعالة للشباب
والشركاء اآلخرين لتصميم وتطوير المنتج
معا.
1111استكشاف إمكانية استخدام تطبيق ذكي
مخصص للفعالية ،على غرار األحداث الدولية
الكبيرة.

 .بالبيئة التمكينية وقدرة الشباب علي إنتاج المعارف ونشرها
1414اقترح الشباب في المنطقة العربية
تطويرالمنصة الشبابية اإلقليمية (منصتى)،
وهي فضاء رقمي بقيادة شبابية ،يجمع
الشباب معا من أجل توحيد الجهود وإيجاد
السبل والفرص لتعزيز تنمية الشباب في
المنطقة العربية.
1515أصدروا نداء بأن تكون (منصتي) العمود
الفقري لمنتديات الشباب المستقبلية في
المنطقة العربية؛ ولتصبح مكانا يمكن للشباب
أن يجتمعوا فيه رقميا ،ويشاركوا األفكار،
ويعملون بشكل جماعي لتعزيز أجندة الشباب
فيما يتعلق بالمعرفة والبرمجة والسياسات.
1616اتفق علي ان تشمل المنصة وظيفة للتثقيف
ونشر المعرفة لتيسير وتمكين عقد الندوات
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عبر االنترنت ،والحلقات الدراسية وتبادل
المعلومات والثقافات والحواروالمشاريع
لدعم الشباب في سعيهم إلى العمل
والدراسة و/أو جمع رؤى البيانات والرسوم
البيانية المتعلقة بالشباب ،وتسخير قدرة
المؤتمرات واالتفاقيات عبر اإلنترنت لزيادة
تبادل المعرفة بين الشباب في المنطقة.
1717رأى الشباب هذه المنصة كفرصة إلنشاء
وتعزيز مساهماتهم الحالية والمستقبلية.
ومن المتوخى أن تكون بمثابة منصة إقليمية
متعددة الوظائف للشباب حيث يمكنهم
االستفادة بشكل أفضل من الفرص وتبادل
األفكار التي تسهم في تنمية الشباب،
وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.

.جالمشاركة اإليجابية للشباب في السياسات
واالستراتيجيات
1818دعا المشاركون في منتدى الشباب لعام
 2019إلى وضع ميثاق للشباب في المنطقة
العربية كوثيقة مرجعية لبرامج الشباب
وسياساتهم واستراتيجياتهم .ولقد توصلوا
إلى هذه النتيجة بعد تحديد التحديات الرئيسية
التي تواجه الشباب في المنطقة عندما يتعلق
األمر بمشاركتهم اإليجابية في السياسات
واالستراتيجيات ذات الصلة.
1919وبما أن الميثاق ينبع من الشباب ،ويعكس
بالتالي تحدياتهم واحتياجاتهم وحقوقهم
وحرياتهم ،فمن المتوقع أن يشمل احتياجات
وتطلعات الشباب الذين يعيشون في مناطق
الصراع ،والتمكين االقتصادي للشباب،
وتنفيذ السياسات الوطنية للشباب.

2121وإلى جانب كونهم رعاة للميثاق ،ينبغي لهذا
الجهد أن يضع الشباب بين صانعي القرار في
الدول العربية للنهوض باإلجراءات الجماعية
من أجل التنمية المستدامة والتزامات
واألهداف المتعلقة بالسالم واألمن .ومن
خالل القيام بذلك ،سيدعم الميثاق الشراكة
بين الشباب والحكومات وأصحاب المصلحة
اآلخرين العازمين علي صياغة رؤية مشتركة
لقضايا الشباب في المنطقة العربية.

2020ولتفعيل الميثاق ،وتعزيز مساهمته في
إبراز أسلوب جديد لعرض قضايا الشباب
في الدول العربية ،اقترح المشاركون أطرا
للمساءلة تصاحب الميثاق ،مما يعطي
الشباب دورا رئيسيا في إنفاذ الميثاق ،فضال
عن تصميم اطار قوي للنتائج لقياس التقدم
المحرز في الميثاق المقترح ونواتجه.

.دالمعارف والبرامج /الخدمات الصديقة للشباب
2222وإدراكا من المشاركين في منتدى الشباب
للحاجة إلى خدمات خاصة صديقة للشباب
وإلى برنامج شامل ،فقد أدخلوا «،»Shabab it
وهو حل رقمي للخدمات الصديقة للشباب
المصممة لتحديد وتلبية احتياجات الشباب من
المعلومات والمعارف التعليمية والصحية.
2323وكان هدفهم هو إنشاء أداة أو وسيلة
تمكن الشباب من قياس التنفيذ المحلي

للبرامج والخدمات باستخدام الوسائل المادية
والرقمية.
2424وأرادوا ان يخلقوا منتجا مالئما وقابال للتحقيق
من قبل الشباب --بسيط وغير مكلف ولكنه
مؤثر  -يمكنه من الدعوة وكسب التأييد بين
الوكاالت الحكومية والجهات الفاعلة في مجال
التنمية وتلبية طلب الشباب على الخدمات
الصديق لهم.
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2525ويتمثل الهدف العام في زيادة الوصول
إلى خدمات صديقة للشباب ذات جودة
عالية وكريمة وموثوقة في مجالي التعليم
والصحة ،وفي وسائل اإلعالم والترفيه،
والفنون والثقافة ،وفي التوظيف وريادة

األعمال ،وكذلك المهارات الفردية .والهدف
اآلخر هو مساعدة الشباب على الوصول إلى
جميع الخدمات المطلوبة مع توفير مراجعات
النظراء للخدمات المتاحة.

.هالمسرعات لمساهمات الشباب في تحقيق أهداف التنفيذ
المستدامة
2626وإدراكا للمساهمة التي يمكن ان يقدمها
الشباب للتعجيل بتحقيق األهداف والبرامج
المستهدفة ،دعا المشاركون الشباب إلى
إنشاء مركز لتوجيه ابتكاراتهم ومبادراتهم
ومشاريعهم نحو المساهمة الملموسة
في أهداف التنمية المستدامة تحت تسمية
مراكز المعرفة واالبتكار (Knowledge and
.)Innovation Centers
2727وصف الشباب مراكز المعرفة واالبتكار بأنها
أماكن للتمكين حيث سيتمكن الشباب من
إجراء تقييمات لالحتياجات ،وبناء القدرات،
ومشاريع االبتكار المستجيبة ،وتنفيذ البرنامج
بشأن مجموعة كاملة من قضايا أهداف
التنمية المستدامة ذات الصلة.
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2828دعا الشباب إلى تهيئة بيئة مواتية وتمكينية
للترويج لقصص النجاح حول مشاريعهم
المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة .وقد
يستلزم ذلك منصة لتسليط الضوء على
مساهمات الشباب في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
2929أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية
عن التزامها بإنشاء أول مركز للمعرفة واالبتكار
في تونس باعتباره حجر األساس إلنشاء 20
من مراكز المعرفة واالبتكار في جميع الدول
العربية.

 .IIالجلسات والعروض التقديمية
1.1باإلضافة إلى الجلسات التمهيدية واالفتتاحية ،تضمن المنتدى سبع جلسات عامة وورشات عمل
تفاعلية منفصلة مكرسة لكل موضوع من مواضيع المنتدى األربعة .وباإلضافة إلى ذلك ،تضمن
مقطع تفاعلي بعنوان «صناع التغيير في الفضاء» ( 21-20أغسطس) ست جلسات خاصة ،وجلستين
من جلسات تيد توك مع أكثر من  15عرضا تقديميا ،وأجنحة للعرض ،حيث تمكن الشركاء المشاركون
والشباب من عرض ما خرجوا به من مختلف جلسات المنتدى ،بما في ذلك األنشطة المستوحاة من
الموضوع العام للمعرفة في خدمة الشباب في الدول العربية .وغطت الجلسات المواضيع التالية:
الجلسة االفتتاحية

افتتاح منتدى الشباب الثاني في المنطقة العربية-الكلمات
الترحيبية (من قبل الشركاء والشباب والمسؤولين)

الجلسة العامة األولى

اعداد المشهد

الجلسة العامة الثانية

نتائج منتدى الشباب في المنطقة العربية 2018

الجلسة العامة الثالثة

مقدمه لجميع ورش العمل

الورشة اإلبداعية للشباب 1

المنصة اإلقليمية للشباب

الورشة اإلبداعية للشباب 2

المشاركة اإليجابية في السياسات واالستراتيجيات المتصلة
بالشباب

الورشة اإلبداعية للشباب 3

تعزيز المعارف المتعلقة بالبرامج والخدمات المالئمة للشباب

الورشة اإلبداعية للشباب 4

المسرعات لمساهمات الشباب في تحقيق األهداف التنموية

فضاء صناع التغيير الجلسة 1

جلسة خاصة حول شبكات الشباب ومنصاتهم في المنطقة العربية

فضاء صناع التغيير الجلسة 2

جلسة خاصة حول الشباب وأهداف العمل المستدامة في الدول
العربية

فضاء صناع التغيير الجلسة 3

جلسة خاصة حول المسؤولية االجتماعية والمهارات الحياتية وتعليم
المواطنة ()LSCE

فضاء صناع التغيير الجلسة 4

نقاش خاص للشباب حول الممارسات الضارة ضد المراهقات في
الدول العربية

فضاء صناع التغيير الجلسة 5

جلسة خاصة حول الشباب والبيانات

فضاء صناع التغيير الجلسة 6

جلسة خاصة حول الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الناس في حالة
التنقل

فضاء صناع التغيير الفعالية 1

ركن االلتزام بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية @ 25

فضاء صناع التغيير الفعالية 2

محادثات  Ted Talksبين أصحاب التأثير والشباب

الجلسة العامة الرابعة

عرض تقديمي بين الشباب للمنتجات اإلقليمية الرائدة
11

الجلسة العامة الخامسة

جلسة حوار رفيعة المستوى

الجلسة العامة السادسة

من القاهرة إلى نيروبي :جلسة خاصة لالحتفال بالمؤتمر الدولي
للسكان والتنمية @ 25

الجلسة العامة السابعة

توصيات واختتام منتدى الشباب الثاني في المنطقة العربية

زيارات ميدانية

1.1أحد مراكز الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب  -المجلس
الوطني لألسرة والسكان  -وزارة الصحة
2.2أحد المراكز الثقافية والرياضية للشباب ـ وزارة الشباب والرياضة
3.3فضاء كوجيتي للعمل المشترك

خاص .وأشار المتحدثون إلى أن المنطقة،
بفضل ثروتها من الثقافات واألعراق والتاريخ،
قدمت للجميع ،وال سيما الشباب ،تنوعا ثريا
من المعارف التي يمكن تسخيرها لخدمه
آمالهم وطموحاتهم في المستقبل.

2.2ملخصات الجلسات والمناقشات ذات الصلة:

 .أالجلسة االفتتاحية
3.3رحبت السيدة هيفاء الصديري ،ممثلة
الشباب من تونس ،والسيد حاتم أزناغ،
ممثل الشباب من المغرب ،بالمشاركين،
مؤكدين أن الشباب يأملون في أن يؤدي
منتدى الشباب الثاني في المنطقة العربية
إلى اتخاذ تدابير ملموسة لدعم مبادراتهم
وتطلعاتهم علي الصعيد الوطني .وأثنى
المتحدثون على الشباب وأقروا بحاجتهم إلى
منصة يستطيعون فيها تحدي الوضع الراهن،
مؤكدين دورهم المحتمل كعوامل إيجابية
للتغيير .قدم المتحدثون واحدا تلو اآلخر
تهانيهم ،وخصوا الشباب في الواليات التي
يقودون فيها التغيير واالبتكار والتنمية ،بثناء
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4.4تضمنت الجلسة االفتتاحية كلمات ترحيب
رسمية من المدير اإلقليمي لصندوق
األمم المتحدة للسكان ،الدكتور لؤي شبانة؛
وتصريح بالفيديو صادر عن مبعوث الشباب
لألمين العام لألمم المتحدة ،السيدة جايثما
ويكراماناياك؛ وكلمات السيد عبد المنعم
الشاعري ،مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة
الدول العربية ،والدكتورة سونيا بن الشيخ،
وزيرة الشباب والرياضة ،تونس.
5.5رحبت مبعوث األمين العام لألمم المتحدة
للشباب جايتما ويكراماناياكي بشباب المنطقة
العربية في المنتدى ،مشيرة إلى تعيين
المنتدى باعتباره المنبر الرئيسي للشباب
حيث يمكنهم التفاعل مع أصحاب المصلحة
(الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص)
والسعي للتأثير على السياسات والبرامج
والتدخالت المصممة لمعالجة احتياجاتهم.
وشددت على أهمية االستفادة الكاملة من
الزخم الذي يولده المنتدى لتعزيز سردية جديدة
وقوية عن الشباب في المنطقة ،ومناقشة
وتطوير مبادرات /برامج /مشاريع من شأنها أن
تساعد في ضمان حقوقهم الكاملة ،بما في
ذلك الحق في المعرفة الخيارات المتعلقة

بصحتهم الجنسية واإلنجابية ،ومشاركتهم

في التخطيط والتنفيذ والمتابعة .وبدورهم،

واألمن والتنمية في مجتمعاتهم وبلدانهم.

المشاركين إلى العمل معهم وتيسير وتشجيع

الفعالة في الجهود المبذولة لتحقيق السالم

دعا المتحدثون الشباب الشركاء وصناع القرار

وأثنت السيدة ويكرامانياك على قيادة

الشباب المبتكر كشركاء متساوين في جدول

الصندوق في مجال الشباب والسالم واألمن
بموجب قرار مجلس األمن  2250بالنظر إلى

أهميته الخاصة في المنطقة .وأعربت أيضا

أعمال التنمية المستدامة.

8.8وفي الكلمة التي ألقتها في الجلسة
االفتتاحية للمنتدى،

عن التزامها بدعم نتائج المنتدى في تفاعالتها

دعت معالي الوزيرة

سونيا بن الشيخ إلى إضفاء الطابع المؤسسي

مع واضعي السياسات في المنطقة ،وأكدت

علي المنتدى ،وأعلنت عن استعداد الحكومة

للمشاركين انها ستناصرالمنتدى ونتائجه في

التونسية الستضافة مركز االمتياز اإلقليمي

المحافل العالمية المتعلقة بالشباب.

المعني بالشباب المزمع إنشاؤه .وقالت «ان

6.6أشاد المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة

بلدنا يركز بشكل خاص علي دور الشباب وانا

من جميع الشركاء ،بما في ذلك حكومة تونس،

احتضان هذا الفضاء الشبابي الذي تشتد

للسكان ،الدكتور لؤي شبانة ،بالتعاون النشط

استخدم هذه المنصة للتعبير عن حرصنا علي

ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) ،وبرنامج األمم المتحدة

اإلنمائي ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة

الحاجة اليه في المنطقة العربية».

9.9أكد المتحدثون من جديد أن موضوع المنتدى
المعني بالمعرفة للشباب يمثل األمل

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

المشترك لمستقبل أفضل وأكثر استدامة

(اليونسكو) ،والمجلس العالمي للتسامح

للمنطقة ،حيث ستكون المعرفة بمثابة

والسالم ( ،)GCTPوغيرهم من الشركاء ممن

ضمان لنفاذ الشباب إلى المعلومات وحرية

يعززون تمكين الشباب وحقوقهم .وقال

التعبير وستساعدهم على إعمال حقهم في

إن منتدى الشباب يجب أن يكون «اجتماعا

المواطنة .وأن المعرفة تكفل قدرة الشباب

سنويا منتظما» ،مشيرا إلى أنهم «تجاوزوا

على التأثير في التغيير االجتماعي اإليجابي.

اآلن مرحلة العصف الذهني» وأن ورش عمل

ومع ذلك ،قد ال يكون من الممكن تسخير هذه

المنتدى ستنتج «أربعة مشاريع شبابية عملية

اإلمكانات إذا لم يحصل الشباب على صحة

رائدة» مع آليات للتنفيذ والتقييم «جميعها

جيدة ورفاه ،،وإذا لم يتمكنوا من الحصول

وضعها الشباب بأنفسهم» وأضاف الدكتور

على التعليم أو الحصول على عمل الئق من

شبانة أن صندوق األمم المتحدة للسكان

أجل حياة كريمة.

يؤمن إيمانا راسخا بأهمية الشباب بصفتهم
صناع قرار يشاركون في اتخاذ خيارات هادفة

وموضوعية تؤثر عليهم وعلى مجتمعاتهم.

1010وتزامن منتدى هذا العام مع االحتفال بالذكري
السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي

للسكان والتنمية .ويستند التزام الدول بحقوق

7.7مع اختيار «المعرفة في خدمة الشباب في

المراهقين والشباب ،والحماية ،والصحة،

الدول العربية» كموضوع لمنتدى ،2019

والصحة الجنسية واإلنجابية ،والتعليم الجيد

شارك أكثر من  200شاب من  20دولة عربية

إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان

في ورش عمل على مدار ثالثة أيام وناقشوا

احتياجاتهم

وأولوياتهم

ضمن

لعام  .1994وستحصل الدول والشركاء على

السياق

فرصة في نيروبي هذا العام لتجديد التزامهم

المواضيعي للمعرفة .أشار المتحدثون إلى

ووعودهم بشأن هذه القضايا.

كيفية إبراز تصميم وشكل منتدى الشباب

الثاني إلظهار االحترام وزيادة مشاركة الشباب
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1111تحت شعار استراتيجية صندوق األمم المتحدة
للسكان بشأن المراهقين والشباب «جسدي،
حياتي ،العالم» ،دعا المتحدثون المشاركون
في منتدى الشباب إلى تجديد التزامهم
الراسخ بجدول أعمال الشباب في المنطقة.
وتركز هذه االستراتيجية على إشراك الشباب
ومشاركتهم ودعوتهم؛ وعلى صحة الشباب
ورفاههم؛ وفرص تمكينهم اقتصاديا؛
والمحافظة على حقوق اإلنسان في محاولة
لتعزيز بناء السالم ومرونة المجتمع.

الجلسة الثانية :نتائج منتدى الشباب
في المنطقة العربية 2018
1414كان اإلبالغ عن النتائج الرئيسية لمنتدى عام
 2018أحد الوعود الرئيسية التي قطعها
منظمو المنتدى لضمان أن يبني كل منتدى
تال على المنتدى السابق في إطار محكم
ٍ
التنظيم يسمح بالتوسع األفقي والراسي
علي حد سواء.
1515أنشئ منتدى الشباب في المنطقة العربية
في عام  .2018وكان الهدف من ذلك هو

 .بالجلسات العامة

وضع وتعزيز جدول أعمال يشدد على الشباب
والسالم

والتنمية.

وتضمنت

النجاحات

الموثقة الرئيسية لمنتدى  2018ما يلي :أ)

الجلسة األولى :تهيئة المشهد
للمنتدى الثاني

إنشاء ودعم فعالية متكررة «فضاء الشباب»؛

1212أدار الجلسة السيدة مزون الزدجالي ،منسقة
شبكة تثقيف األقران الشباب في سلطنة
عمان ،والسيد أحمد الكركي ،صحافي اشاب
يعمل في اذاعة الكرك في األردن ،وعرضا
أهداف منتدى  2019وموضوعه وأهدافه
باإلضافة إلى تحديد نتائجه المتوقعة .وبدأت
الجلسة بالفيلم الوثائقي لمنتدى الشباب
االفتتاحي لعام  ،2018والهدف من ذلك هو
تشجيع المشاركين على االستفادة من هذه
التجربة وتوسيع نطاق المنتدى.
1313تتمثل األهداف الرئيسية للمنتدى الثاني
فيما يلي( :أ) مشاركة وتقييم التقدم المحرز
بشأن االلتزامات ومجاالت العمل المحددة
ذات األولوية على النحو المحدد في منتدى
2018؛ ب) تشجيع الشباب على مناقشة
وتطوير «المنتج (المنتجات) اإلقليمي
الرائد  »2020-2019الذي قد يتطلب دعما
ملموسا من قبل أصحاب المصلحة والشركاء
المشاركين؛ ج) مناقشة «المنصة اإلقليمية
للشباب» المبتكرة المتوخاة والتحقق منها
كجزء ال يتجزأ من طريقة عمل المنتدى.
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ب) اختيار المشاركين الشباب باتباع عملية
شفافة وشاملة وتنافسية وعادلة؛ ج) النجاح
في تعبئة الشركاء والموارد لدعم ابتكار
الشباب ومنتجاتهم؛ د) اهتمام الدول العربية
باستضافة

منتديات

مستقبلية

وضمان

مشاركة المسؤولين الحكوميين (أي الوزراء)
فيها.
1616مرت ثمانية أشهر منذ «دعوة أصيلة للعمل
لعام  ،»2018حيث حدد المشاركون في عام
 2018عشر نقاط ناتجة عن مجاالت المناقشة
الثالثة :أ) سردية جديدة حول الشباب في
الدول العربية؛ ب) االبتكار والتغيير االجتماعي
في خدمة الشباب في الدول العربية؛ ج)
الشباب والسالم واألمن .وتمكن صندوق
األمم المتحدة للسكان وشركاؤه ،بمن فيهم
المشاركون في منتدى الشباب ،من تحويل
هذه التوصيات والرسائل إلى برامج ومبادرات
وأحداث وأنشطة بحثية ،تمت مناقشة بعضها
خالل منتدى  .2019ويمكن االطالع علي مزيد
من المعلومات عن التقدم المحرز منذ «دعوة
أصيلة  »2018في الملحق .2

الجلسة الثالثة :مقدمة لجميع ورش
العمل

اإلقليمي المقترح واقتراحه وتشكيله وإعداده
وتقديمه أخيرا إلى الشركاء وصناع السياسة
الذين يحضرون المنتدى.

1717كانت ورش العمل اإلبداعية األربع للشباب
التي نُ ظمت في منتدى عام  :2019ورشة
العمل

اإلبداعية

:1

المنصة

اإلقليمية

الجلسة العامة الرابعة :عرض الشباب
لمقترحات المشروع اإلقليمي الرائد

للشباب :بتوصية من منتدى  ،2018كان أحد
أهداف منتدى  2019هو مناقشة «المنصة
اإلقليمية للشباب» المبتكرة المتوخاة كجزء ال

1919بعد التداول لمدة يومين حول أفكار المشاريع

يتجزأ من طريقة عمل المنتدى؛ ورشة العمل

والتخطيط االستراتيجي ذي الصلةُ ،دعي

واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب:تهدف

إلى كل من ورش العمل األربع للحصول على

اإلبداعية 2:المشاركة اإليجابية في السياسات

المشاركون الشباب إلى تقديم مقترحاتهم

ورشة العمل هذه إلى تحديد الوسائل

تعليقات واقتراحات من زمالئهم وشركائهم

الملموسة التي يمكن للشباب من خاللها
أن يكون لهم دور إيجابي والمساهمة في
ضمان استجابة السياسات واالستراتيجيات

وممثلي القطاع الخاص الحاضرين.
2020ساعدت التعليقات الشباب على صقل
مقترحات

المتعلقة بالشباب لحقوقهم واحتياجاتهم

مشاريعهم

وتحسينها

لعرضها

على الممولين المحتملين والمستثمرين من

وتطلعاتهم؛ ورشة العمل اإلبداعية  :3تعزيز

القطاع الخاص وإظهار اختالف مقترحاتهم

المعرفة حول /من البرامج والخدمات الصديقة

أو تحسنها في المناهج الحالية التي تعالج

للشباب :الهدف هو تحديد السبل الخالقة

قضايا /مجموعات مستهدفة مماثلة و /أو

إلنتاج ونشر واستخدام المعارف المتعلقة

تستخدم أساليب مماثلة.

بالبرامج والخدمات المالئمة للشباب والناشئة
عنها علي مختلف المستويات؛ ورشة العمل
اإلبداعية  :4مسرعات لمساهمات الشباب
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
الهدف ،هو استكشاف وتحديد االستثمارات
المبتكرة ذات الصلة بالمعارف التي من شأنها
تسريع وتوسيع مساهمات الشباب لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهم
وبلدانهم ومنطقتهم.
1818وقامت مجموعة من الميسرين الشباب من
أصحاب اإلنجازات في مجاالتهم ،بتدريب
المشاركين على تصميم حلول مبتكرة يقودها
الشباب من أجل مشاكل التنمية و/أو المشاكل
االجتماعية .وكانت منهجيه التفكير في
المنتج (التفكير ،وتشكيل المنتج ،والتخطيط
االستراتيجي للمنتج ،وعرض المنتج) هي
األساس لورش العمل اإلبداعية األربع التي
التحق بها الشباب الستكشاف المنتج الرائد
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الجلسة العامة الخامسة :جلسة حوار
رفيعة المستوى
2121خالل هذه الجلسة ،عرض المشاركون في
ورشات العمل اإلبداعية عن مقترحاتهم
المنقحة للمشروع ،لمراجعتها والنظر فيها
من جانب الوزراء والمسؤولين الحكوميين
رفيعي المستوى من المنطقة ،فضال عن
الشركاء وممثلي القطاع الخاص بهدف كسب
التزامهم ودعمهم لتطورهم مستقبال.

اللجنة األولمبية العامة الفلسطينية ،السيد
جبريل رجوب ،الشباب العربي لالنضمام
إلى أقرانهم الفلسطينيين لحضور األسبوع
الفلسطيني السنوي القادم في نوفمبر والذي
ينظم باالشتراك مع جامعة الدول العربية؛ ج)
أعرب مدير الشباب في وزارة الشباب والرياضة
المغربية ،السيد عثمان غاير ،عن التزام بالده
بقيادة الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع الذي
تم تقديمه باقتراح ميثاق الشباب في المنطقة
العربية.

2222في البداية ،تم تقديم عرض تقديمي عن
إطار عمل المنتدى ،بما في ذلك مجلس
استشاري يشرف على تنفيذ نتائج المنتدى
القابلة لالستمرار ،مثل مقترحات المشاريع
المستوحاة من الشباب .وتم تصميم
«منصتي» ،المنبر اإلقليمي للشباب،
لتكون بمثابة حجر الزاوية والضامن لكل من
استمرارية المنتدى والمشاريع التي يساعد
في إلهامها .ومن المتوقع أن تتوسع نواتج
المنتدى اآلن وفي المستقبل كما يتضح
من مخطط اإلطار االستراتيجي للشباب في
الملحق .2
2323بعد االستماع إلى مقترحات المشروع التي تم
تطويرها في ورش العمل اإلبداعية األربعة:
منصتي ،ميثاق الشباب في المنطقة العربية،
تطبيق « ،» Shabab itومراكز المعرفة واالبتكار،
(انظر نقاط المنتجات في الملحق  -)2أعطيت
الكلمة لوزراء الدول العربية وللمسؤولين
الرفيعي المستوي للتعليق علي العروض،
وتقديم مالحظات والتحدث عن برامجهم
الوطنية الخاصة بالشباب التي تتقاطع مع
موضوع منتدى الشباب والمواضيع الرئيسية.
2424اغتنم البعض الفرصة القتراح مبادرات إضافية:
أ) اقترح وزير الشباب والرياضة المصري،
الدكتور أشرف صبحي ،إضفاء الطابع الرسمي
على الشراكة وكذلك ترتيبات استضافة منتدى
الشباب في المنطقة العربية من خالل جامعة
الدول العربية -مجلس وزراء الشباب والرياضة
العرب ،بتوقيع مذكرة تفاهم لعقد المنتدى
سنويا باالشتراك مع المجلس؛ ب) دعا رئيس
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الجلسة العامة السادسة :من القاهرة
إلى نيروبي :جلسة خاصة لالحتفال
بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25
2525قدم المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة
للسكان للدول العربية ،الدكتور لؤي شبانة،
لمحة عامة عن مؤتمر القمة الدولي للسكان
والتنمية المزمع عقده في عام  2019لالحتفال
بمرور  25سنة على المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام ،1994
عندما تعهد قادة العالم يدعم حقوق الفتيات
والمراهقات والنساء وصحتهن وحمايتهن
ورفاههن .ومن المتوقع أن تضم قمة المؤتمر
الدولي للسكان والتنمية في نيروبي 4000
مشارك بما في ذلك الحكومات والمنظمات
غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والشباب.
وسيتم رعاية العديد من المشاركين من منتدى
الشباب لعام  2019لحضور قمة نيروبي حيث

في سن اإلنجاب بحاجة إلى خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية المنقذة للحياة ،بما يشمل
ما يقدر ب  2.3مليون حامل.

يمكنهم الترويج لنتائج المنتدى في الوقت الذي
يمثلون فيه نظرائهم من المنطقة.

2626وأشار الدكتور شبانة في مالحظاته كيف ان
المؤتمر الدولي للسكان لعام  1994قد تعهد

بالوفاء بوعده بمعالجة العديد من القيود على

حقوق النساء والمراهقين والشباب ،ولكن حتى

اليوم ال يزال كثير من الدول العربية تمر بحاالت
طوارئ وتواجه ظروفا اقسي في النضال
من أجل إعمال حقوق المراهقين والفتيات

والشباب.

2727ساهم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية لعام  1994في النهوض بالصحة
الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية ،ال
سيما للشباب والنساء في العالم وفي
العالم العربي .ومع ذلك ،فعندما يتعلق األمر
بمسائل مثل انتشار موانع الحمل بين النساء
في سن اإلنجاب ،تظل معدالت انتشار
موانع الحمل في الدول العربية أعلى بعشر
نقاط عنها في بقية العالم  -مجتمعة بنسبة
 ٪ 48في عام  2019مقارنة بـ  ٪ 33في عام
 .1994وقد قطعت أشواط كبيرة في خفض
معدالت وفيات األمهات في المنطقة منذ
عام  .1994فكانت النسبة  285لكل  100ألف
والدة حية .واليوم ،تبلغ النسبة  162من كل
 100ألف والدة حية ،بانخفاض قدره .٪ 43
ومع ذلك ،فمن الجيد أن نتذكر أن العديد من
النساء والفتيات المراهقات ما زلن يموتن
أثناء الوالدة ألسباب يمكن الوقاية منها،
وهي تذكرة مفيدة بضرورة االلتزام الجماعي
لمنع مثل هذه الوفيات .ومن بين اإلنجازات
الرئيسية المستندة إلى الحقوق ،التي
تحققت في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
والجهود المتعددة األطراف األخرى انخفاض
زواج األطفال .في عام  ،1994كانت واحدة من
كل ثالث فتيات تتزوج قبل سن  18عاما مقارنة
بفتاة واحدة من كل خمس فتيات اليوم ،مما
يمثل إجماليا سنويا يصل إلى  700ألف من
األطفال العرائس .وأشار الدكتور شبانة إلى
أن قمة هذا العام للمؤتمر الدولي للسكان
والتنمية تأتي في وقت أدت فيه التحديات
الناشئة في المنطقة المرتبطة باألزمات
اإلنسانية إلى جعل  14.4مليون امرأة وفتاة

2828قال الدكتور شبانة :يهدف احتفال عام
 2019بالذكرى السنوية للمؤتمر الدولي
للسكان والتنمية المقرر عقده في نيروبي،
إلى الوفاء بوعد وإمكانات ماليين النساء
والفتيات في الدول العربية ،واالستفادة من
األحداث الوطنية واإلقليمية والعالمية األخرى
المصممة لتضخيم أصوات النساء والشباب
المحتاجين .وفي هذا السياق ،ينبغي اعتبار
منتدى الشباب أحد الفعاليات البارزة للدول
العربية ،مما يمهد الطريق إلى نيروبي حيث
سيتم عرض نتائج المنتدى لتركيز االهتمام
علي احتياجات المنطقة المحددة وتوصياتها
وابتكاراتها وأصوات الشباب في الدول
العربية.
2929وعقب هذا االستعراض العالمي واإلقليمي
للتقدم المحرز في المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية ،سلطت حلقة نقاش بين الشباب
والخبراء الضوء على التحديات والفرص
اإلقليمية التي يتيحها جدول أعمال المؤتمر
الدولي للسكان والتنمية .وأدارت د .ريم
الفيالة ،مساعد ممثل صندوق األمم المتحدة
للسكان في تونس ،نقاشا حيويا حضره السيد
بن حسن عبد الباسط ،رئيس المعهد العربي
لحقوق اإلنسان في تونس ،والسيدة حفيظة
شقير ،أستاذ القانون ونائبة رئيس االتحاد
الدولي لحقوق اإلنسان ،والسيد محمد
طارق غديرة ،رئيس اللجنة التنفيذية للمنطقة
العربية في إطار الممارسات المهنية الدولية،
والسيدة ياسمين مجالي ،مؤسةسة �Baby
 ،fistوفنان الكتابة على الجدران طه الكندي.
3030تبادل المشاركون في المناقشة رؤى من
عملهم ،إلى جانب مبادرات ومشاريع تتناول
موضوعات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
مثل( :أ) الشابات الفلسطينيات الالئي
يعالجن العنف والتمييز ضد النساء والفتيات
في األماكن العامة حيث يتعرضن للتهميش
المزدوج من قبل االحتالل والمجتمع ككل..
تحدثت ياسمين مجالي عن الطريقة التي
أطلقت بها الحملة اإلبداعية بعنوان «ليس
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حبيبك» (كما هو الحال في «أنا لست فتاتك»)
التي تدعم الفتيات والنساء الساعيات
الستعادة أهليتهن وتدعيم فكرة أنهن غير
مملوكات ألي شخص آخر .وتطرق متكلمون
آخرون إلى قوة التعليم والمعرفة في تحقيق
وعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،
واحترام حقوق اإلنسان ،مثل الحق في أن
يحقق كينونته ،واحترام التنوع والمساواة
وملكية الفرد لجسمه .وقد تطرقت جميع
النقاط التي أثيرت إلى استراتيجية صندوق
األمم المتحدة للسكان التي أطلقت مؤخرا
للمراهقين والشباب تحت عنوان «حياتي،
جسدي ،عالمي».
3131فحص بعض المشاركين في حلقة النقاش
التزام المؤتمر الدولي للسكان والتنمية من
وجهة نظر قانونية ،وأشاروا إلى أن العديد
من القوانين في المنطقة تميل إلى تعزيز
ممارسات مثل التمييز ضد المرأة ،التي
تتناقض أو تقوض بشكل خاص قضايا
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية األساسية
بشأن إنهاء التمييز والعنف ضد النساء
والفتيات والدفاع عن الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية .وأنه يجب إصالح القوانين
بحيث ُينظر إلى أي انتهاك ضد المرأة و /أو
فيما يتعلق بالحقوق اإلنجابية على أنه انتهاك
واضح لحقوق اإلنسان يمس األسرة والمجتمع
والجمهور بشكل عام والمجال السياسي.
3232عند مناقشة دور الفنون في المجتمع
والتغيير االجتماعي ،ذكر فنان الكتابة على
الجدران العماني طه الكندي كيف استخدم
موهبته = لتبادل المعلومات وتثقيف أقرانه
حول الحقوق الجنسية واإلنجابية .وقد جذبت
تصاميمه ولوحاته الجدارية الشباب وأثار
اهتمامهم بالقضايا المتعلقة بالصحة التي
عبر عنها عمله.
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الجلسة العامة السابعة :توصيات
المنتدى واختتام «منتدى الشباب في
المنطقة العربية» الثاني
3333تم تكريس جلسة المنتدى األخيرة للتوصيات
الشاملة التي طرحها المشاركون الشباب
المستوحاة من موضوع المنتدى وكذلك حول
كيفية تنظيم منتديات المستقبل .وتضمنت
التوصيات ما يلي :أ) استضافة تونس
مركزا إقليميا لالبتكار يدعم إضفاء الطابع
المؤسسي على مفهوم المنتدى السنوي
واالقتراحات والمشاريع التي قد يصادق
عليها؛ ب) التزام صندوق األمم المتحدة
للسكان والشركاء بإطالق مقترحات المشاريع
األربعة الرئيسية التي خرجت من ورش العمل
اإلبداعية للشباب؛ ج) تعزيز هياكل شراكات
المنتدى من خالل طريقة مذكرة التفاهم
التي سيتم اعتمادها خالل المنتدى الفعلي؛
د) إعداد تقويم زمني للفعاليات الرئيسية
للشباب على المستوى الوطني واإلقليمي
والعالمي لمشاركتها وتعزيز مشاركة الشباب
في المنتديات ذات الصلة؛ هـ) يتم تحديد
موعد المنتدى كل عامين إلتاحة مزيد من
الوقت لتنفيذ المشاريع وبالتالي ضبط دورة
تنفيذ مشروع  2019من  2020إلى .2022
3434باإلضافة إلى ذلك ،اقترح المشاركون من
الشباب مجموعة من القضايا لكي تنظر
فيها المنتديات المقبلة ،بما في ذلك( :أ)
جلسة في اليوم األول ،تقدم المشهد
للتعرف على حالة الشباب والفتيات والنساء
في المنطقة؛ ب) المزيد من الجلسات حيث
يشارك الشباب قصصا عن االبتكارات وكيفية
تعاملهم مع مشكالت المجتمع؛ ج) تخصيص
مساحة ووقت أكبر ألنشطة التواصل بين
الشباب؛ د) تخصيص وقت وفضاء حتى
يتمكن الشباب من التفاعل مع المسؤولين
والمنتدى من أجل التوصل إلى خطط عمل
وطنية ملموسة يمكن أن يتقدم بها الشباب
والمسؤولون الحكوميون؛ هـ) المزيد من
األدوات عبر اإلنترنت إلشراك الشباب خالل
المنتدى باإلضافة إلى توزيع استمارات
التغذية المرتدة لورشة العمل /الجلسة في
الوقت المناسب.

المشروع ومقترحات ألقرانهم لمراجعتها
وتنقيحها استعدادا لعرض اليوم النهائي في
جلسة الحوار الوزاري.

3535كما أوصى المشاركون الشباب بعقد المزيد
من الجلسات المشتركة لتشجيع التعاون
بين المجموعات .وشددوا على حاجتهم إلى
ورش عمل لبناء القدرات ،حتى لو اضطروا
إلى تنظيمها بأنفسهم .ودعا جميع الشباب
المشاركين تقريبا إلى تخصيص المزيد من
الوقت لتمكينهم من صياغة المقترحات
والمشاريع.
3636واختتم المشاركون باإلشارة إلى ما يلي:
(أ) مراعاة الحاجة إلى ضمان تمثيل متوازن
للجنسين بين المتكلمين ،عند تصميم
المناقشات العامة المقبلة وجلسات المنتدى؛
(ب) مشاركة أكبر من الشباب ذوي اإلعاقة
لتعزيز تمثيلهم في فضاء منتدى الشباب.

.جورشات العمل اإلبداعية
للشباب
3737خالل األيام األولى والثانية من منتدى الشباب،
تم تكليف المشاركين الشباب وشركائهم
في واحدة أو أخرى من ورشات العمل
اإلبداعية األربع للشباب :أ) المنصة االقليمية
للشباب؛ المشاركة اإليجابية في السياسات
واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب؛ ج) تعزيز
المعرفة حول /من البرامج والخدمات الصديقة
للشباب؛ د) مسرعات لمساهمات الشباب
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وقد
حضر المشاركون المعينون في كل ورشة
عمل أربع جلسات خصصت لتطوير مخططات

ورشة العمل اإلبداعية  :1منصة
الشباب اإلقليمية
3838تشمل نقاط القوة الرئيسية للمنصة ما يلي:
(أ) مضاهاة المنصة للمنطقة من حيث اللغة
(العربية واإلنجليزية والفرنسية)؛ الحفاظ على
وجود أو إنشاء محور لكل دولة في المنطقة
لجذب الفنانين ورجال األعمال الشباب ،وهو
ما من شأنه أن يلبي أيضا احتياجات األشخاص
ذوي اإلعاقة ،وبكون مملوكا ومدارا من قبل
الشباب.
3939أشار المشاركون إلى أنه إذا كانت المنصة
ستعتمد فقط على حسابات وسائل التواصل
االجتماعي ،فإنها ستفشل في التعبير عن
آراء جميع الشباب ،ألن النشر على وسائل
التواصل االجتماعي العامة ال يعكس جميع
وظائف وسائل التواصل االجتماعي التي
يقوم بها الشباب العربي .ولموازنة ذلك،
اقترح المشاركون زيادة تجمع بيانات المنصة.
كما أكدوا على الحاجة إلى منتج جذاب للجهات
المانحة ،مشيرين إلى أن ميزات التمويل
الجماعي قد تكون أصلية لهذه البوابة أو
مرتبطة بمنصات تمويل جماعية إقليمية
و/أو دولية أخرى (مث ل �gofundme، Zo
.)omaal Arab Region
4040وتمثل اقتراح آخر في تعزيز وصول الشباب
إلى فرص التمويل عن طريق ربط الشباب
بالجهات المانحة المحتملة (مثل وكاالت
األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية،
فضال عن كيانات المسؤولية االجتماعية
للشركات في القطاع الخاص والشركات
الناشئة) التي تحتوي على عالمات تبويب
تتضمن برامج يرغبون تمويلها وتقديم
تفاصيل عن كيفية التقدم بطلب للحصول
علي هذه األموال .انظر صفحه الممولين
علي ).Wassel.io (https://wassel.io/funders
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4141ومن بين مواطن الضعف و /أو التحديات التي
تم تحديدها :أ) ضمان الجودة حول مصادر
البيانات على المنصة؛ ب) التحقق من الفرص
من قبل الممولين والمستخدمين؛ ج) الحفاظ
على مشاركة الشباب العالية لدعم تجميع
البيانات في المنصة وجذب مستخدمين جدد؛
د) قدرة المنصة على التواصل مع الشباب
األكثر حرمانا وكذلك تلبية احتياجات المراهقين
و؛ هـ) استدامة المنصة فيما يتعلق بالتمويل
والمؤسسية والملكية.
4242سرد المشاركون الفرص الرئيسية التي
تتيحها المنصة اإلقليمية للشباب :أ) يمكنها
االستفادة من المنصات الحالية ومحاولة سد
الثغرات؛ ب) يمكنها االستفادة من مؤتمرات
الشباب المختلفة كفرصة لتعزيز مخرجاتها
والتواصل مع الشركاء والشباب؛ ج) يمكنها
أن تشير إلى توفر التمويل للمنصة من
قبل مختلف األطراف بما في ذلك مختلف
البلدان والقطاع الخاص واألمم المتحدة
وغيرها؛ د) توفر مكانا مناسبا حيث يمكن
فهرسة المعلومات والتعليقات الواردة من
الشباب في الوقت الفعلي وتحليلها لدعم
الحكومات والمنظمات المسؤولة عن البرامج
والسياسات المؤيدة للشباب ،والتي ،إذا تم
استخدامها بشكل صحيح ،يمكن أن تساعد
في ضبط التدخالت ومواءمتها للتعامل
مع الواقع ،والقضايا اآلنية التي يصيرها
الشباب مع تيسير التغذية المرتدة بشان
الخدمات المقدمة.
4343وكانت النتيجة النهائية هي أن الشباب
المشاركين في ورشة العمل تمكنوا من
التعاون في تحقيق (منصتي) ،الفضاء
الرقمي الذي يقوده الشباب والمصمم
للتواصل والمشاركة وتوسيع نطاق المبادرات
الشبابية والتعاون .وباإلضافة إلى ذلك،
ستقوم (منصتي) أيضا بتوحيد الخدمات
والبرامج التي تستهدف الشباب في
الدول العربية .ويهدف هذا المتجر الرقمي
الجامع المصمم لتلبية االحتياجات المختلفة
للشباب في المنطقة العربية إلى :االتصال
والتواصل ،والمشاركة وتطوير المحتوي ذي
الصلة ،وتمكين فرص التمويل وعرضها،
وإتاحة الوصول إلى المتابعين ،وأن تكون أداة
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للدعوة ذات قيمة مضافة للتحول الرقمي
والبيانات المدفوعة ،والتركيز اإلقليمي
والموضوعي على الشباب في الدول
العربية.
4444تشمل ميزات المنصة المقترحة ما يلي :أ)
مركز تعليمي؛ ب) بوابة ثقافية؛ ج) صفحة
للفرص؛ د) رؤى للبيانات؛ هـ) المؤتمرات
عبر اإلنترنت ألغراض تبادل المعرفة .من
المتوقع أن تفتح (منصتي) الطريق أمام
الشباب العربي للوصول إلى المعلومات
والفرص ،وأن تتيح لمن يتعاملون مع قضايا
الشباب اكتساب رؤى حول اهتمامات الشباب
وأنشطتهم واهتماماتهم ،وكذلك القدرة
على تعزيز جهودهم بما في ذلك البرامج
والتمويل للشباب.

الورشة اإلبداعية للشباب :2
المشاركة اإليجابية في السياسات
واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب
4545خالل ورشة العمل هذه ،حدد المشاركون
التحديات الرئيسية التي يواجهها الشباب
على النحو التالي :أ) ال تؤخذ أفكار الشباب
ومبادراتهم واحتياجاتهم على محمل الجد
كاف
ٍ
وبالتالي ال تنعكس قضاياهم بشكل
في السياسات واالستراتيجيات؛ ب) ما زال
المراهقون والشباب يعانون من نقص فرص
الحصول على الخدمات التعليمية والمعرفية،
وغالبا ما يكون ذلك بسبب الفقر والصراع
والكوارث الطبيعية؛ ج) الشباب غير موحدين
للتوصل إلى حلول للتصدي للتحديات التي
تواجههم وعادة ما يعملون في صوامع

وينبغي أن تكون الصيغة المقترحة علي
األساس التالي :أ) «التعليم الترفيهي»  -ب)
معلومات مستنيرة باألدلة بشأن احتياجات
الشباب التي ستتم معالجتها ج) القدرة
على خلق مساحة آمنة للشباب بمن فيهم
الشابات؛ و) د القدرة على تطوير الشراكات
القائمة مع مختلف المنظمات غير الحكومية
والشبكات التي يقودها الشباب.

و؛ د) تخفيض الموارد المالية واالقتصادية
لدعم مبادرات الشباب.
4646تناول المشاركون الشباب هذه التحديات
كنقطة انطالق لورشة العمل للتوصل إلى
حل جماعي قائم على مشاركتهم اإليجابية
في السياسات واالستراتيجيات واقترحوا
وضع ميثاق للشباب في المنطقة العربية.
4747صاغ الشباب الميثاق ،وهو وثيقة مرجعية
لبرامج الشباب وسياساتهم واستراتيجياتهم،
وهو ما يعكس التحديات التي تواجههم
واحتياجاتهم وحقوقهم وحرياتهم .ويتضمن
الميثاق محتوى وضعه الشباب الذين
يعيشون في مناطق النزاع ،وتدابير للتمكين
االقتصادي ،ووضع السياسات الوطنية
للشباب موضع التنفيذ .كما يدعم الشراكة
بين الشباب والحكومات وجميع األطراف
األخرى التي تسعى إلى بناء رؤية مشتركة
فيما يتعلق بالشباب في المنطقة العربية.
4848ويهدف الميثاق إلى ان يكون( :ا) اطارا
للسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب
في المنطقة العربية؛ (ب) بيانا واضحا من
الشباب باحتياجاتهم وتطلعاتهم؛ (ج) يتماشى
مع المعايير والوثائق الدولية السائدة؛ (د)
مشروعا تعاونيا بين الشباب والحكومات
من حيث التصميم والتنفيذ والمتابعة
واالستعراض؛ ه) رؤية موحده للجهود التي
من شأنها أن تخدم الشباب علي أفضل وجه
في المنطقة العربية.
4949ويرتبط الميثاق بالنواتج األخرى لورش العمل
التي صممها الشباب والتي تهدف إلى
توفير الهيكل واألساس للمنصة اإلقليمية
للشباب .ويهدف الميثاق أيضا إلى تعزيز
ودعم التوسع في البرامج والخدمات المالئمة
للشباب ،وهو مصمم لتكملة وهيكلة
مساهمة شباب المنطقة العربية في أهداف
التنمية المستدامة.
5050الورشة االبداعية للشباب  :3تعزيز المعرفة
حول/من الخدمات الصديقة للشباب والبرامج.
وقد اقترحت ورشة العمل نهجا محسنا
للنهوض بالشباب يضم فرصا جديدة ،ويعزز
الحوار الهادف بين الشباب واالبتكارات األخرى.

5151ولضمان أن تكون الخدمة المقترحة ممكنة
ومتاحة للشباب ،اقترح المشاركون نقلها
رقميا ،باستخدام اللغات الرئيسية في
المنطقة ،وأن تكون أيضا بسيطة وغير مكلفة.
وينبغي مزج المعارف بالتعليم باستخدام
الوسائل الرقمية ،وسيكون علي الشباب
أنفسهم ان يقرروا ويصمموا المدخالت
المتصلة بالمعرفة لهذه الخدمة.
5252اقترح المشاركون في ورشة العمل
تسمية هذا البوابة القائمة على المحتوى
« - »Shabab itوهي أداة رقمية مزودة بمعرفة
ومحتوى الخدمات الصديقة للشباب .وسوف
تتيح للشباب الفرصة لتقييم الخدمات المختلفة
وقياس التنفيذ المحلي وكذلك إشراك مقدمي
الخدمات الصديقة للشباب والدعوة لمثل هذه
الخدمات .وسيكون الهدف العام هو زيادة
الوصول إلى خدمات صديقة للشباب عالية
الجودة وكريمة في مجاالت التعليم والصحة
واإلعالم والترفيه والفنون والثقافة والعمالة
وريادة األعمال والمهارات البرامجية.
5353من المتوقع أن يعمل المشاركون في ورشة
العمل علي صقل المفهوم وتطويره بمجرد
أن ينتهي المنتدى ،وذلك من خالل المشاركة
المباشرة في جميع المراحل الالحقة من
التطوير والتنفيذ ،فضال عن تقديم الخدمات،
بعد تقديمه لدعم النظراء واستعراضه.
وينبغي أن يكون الشباب الباحثون عن خدمات
في مجال الصحة العقلية ،علي سبيل المثال،
قادرين علي تقديم معلومات عن مقدمي
الخدمات وكذلك عن مجموعات دعم النظراء
وتقييمات األقران للخدمات .ويجب تصميم
محتوي البوابة الستيعاب النشر عبر اإلنترنت
وخارجها ،في البيئات المادية مثل الشباب
والمساحات اآلمنة.
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الورشة االبداعية للشباب  :4مسرعات
إلسهام الشباب في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
5454المشاكل التي أفاد المشاركون في حلقه
العمل بأنها تعرقل دعم الشباب لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام،2030
تشمل ما يلي( :ا) حاالت الطوارئ اإلقليمية
والنمو االقتصادي المتعثر؛ (ب) افتقار
الشباب للوعي بأهداف التنمية المستدامة
بوجه عام والتزام المنطقة بها ،مما ادي إلى
انخفاض مشاركة الشباب في خطة تنمية
المنطقة؛ ج) التحديات في الوصول إلى
المعارف والبيانات والموارد والفرص التي
قد تدعم تقدم أهداف التنفيذ المستدامة؛ و
(د) غياب فضاءات للشباب ،يمكن أن تسخر
االبتكار والعمل الجماعي من جانب الشباب
من أجل أهداف التنمية المستدامة.
5555بمجرد أن حددت ورشة العمل المشكلة
الرئيسية وحددت الحلول القائمة على
المعرفة حتى يتسنى للشباب المساعدة
في تسريع تقدم أهداف التنمية المستدامة
في المنطقة ،حث المشاركون على ما يلي:
أ) زيادة الوعي بين الشباب بشأن أهداف
التنمية المستدامة من خالل «التعليم
الترفيهي» واأللعاب؛ ب) الدفاع عن أهداف
التنمية المستدامة وإقامة الشبكات،
على اإلنترنت وخارجها؛ ج) ترويج القصص
المجتمعية والشبابية دعما ألهداف معينة
لألهداف التنموية المستدامة؛ د) تمويل
مبادرات أهداف التنمية المستدامة؛ هـ)
إنشاء مراكز أو مساحات على الصعيدين
الوطني واإلقليمي للتعاون الشبابي في
حل المشكالت التي تواجه تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
5656بعد استعراض هذه المهام ،أيد الشباب
مراكز المعرفة واالبتكار وشرعوا في صياغة
مفهومها (المنشأة بالفعل في بعض المدن
األوروبية) كمساحات ديناميكية ،بمجرد أن
تتبناها المنطقة ييمكن لمنتجي المعرفة
ومستخدميها أن يتفاعلوا وينقلوا ابتكاراتهم.
وقد تصورت المجموعة أن مراكز المعرفة
واالبتكار توفر مساحات لتمكين الشباب من
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تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
من خالل تقييم االحتياجات ،وبناء القدرات،
واالبتكار المستجيب ،وتنفيذ المشاريع ،وبناء
البيئات التمكينية.
5757األهداف المقترحة لمراكز المعرفة واالبتكار
هي( :ا) البحث وتحديد المشاكل المحلية
واقتراح حلول ناجعة؛ (ب) التوعية بدور الشباب
في تحقيق أهداف التنفيذ المستدامة؛ ج)
دعم ريادة الأعمال ،والبيانات الفعالة ،واالبتكار
من أجل االستدامة؛ (د) توفير التدريب وبناء
القدرات للشباب والمجتمعات المحلية.
5858بمجرد إعالن وزارة الشباب والرياضة التونسية
عن خطط إلنشاء المركز اإلقليمي للتميز،
اقترح المشاركون الشباب أن تستضيف
الوزارة أيضا أول مركز للمعرفة واالبتكار
في تونس بهدف إنشاء  30مرفقا مماثال
في جميع الدول العربية على امتداد العشر
سنوات القادمة.

.دجلسات وأنشطة فضاء
صناع التغيير
فضاء صناع التغيير الجلسة  :1جلسة
خاصة حول الشبكات والمنصات
الشبابية في المنطقة العربية
5959ركزت هذه الجلسة الجانبية على تدريس أفضل
الممارسات إلدارة المنصات الحساسة ثقافيا،
وخاصة إشراك الفئات المهمشة بشكل
مطمئن في حوار مثمر .وأن يكون تصميم
وتنفيذ المنصات على مستوى القواعد
الشعبية ،حيث يجب أن تكون خاصة بالسياق،
مع األخذ في االعتبار أن األمر يستغرق سنوات
إلنشاء محتوى كاف لمنصة ناجحة الكتساب
االهتمام بالسكان المحليين ،وخاصة عند
التعامل مع الموضوعات الحساسة .اإلذاعة
الهولندية فيرلدوروب (إذاعة هولندا العالمية)-
شريك إدارة الجلسة أثبتت مصداقيته بمرور
الوقت من خالل المنصات التي تركز على
الصحة الجنسية واإلنجابية ،وتشويه األعضاء
التناسلية األنثوية ،واإلجهاض غير اآلمن،

وتنظيم األسرة من خالل نشر المعلومات
الواقعية باستمرار.

الشباب العربي للتنمية المستدامة .وشدد
المشاركون على الحاجة إلى زيادة التآزر وتجنب
ازدواجية العمل.

فضاء صناع التغيير الجلسة  :2جلسة
خاصة حول الشباب وأهداف التنمية
المستدامة في الدول العربية

فضاء صانعي التغيير الجلسة
 :3جلسة خاصة حول المسؤولية
االجتماعية والمهارات الحياتية وتعليم
المواطنة ()LSCE

6060ركز النشاط على كيفية أن تكون وسيطا
مسؤوال للمنصة االجتماعية من خالل تحقيق
توازن عادل في وجهات النظر مع تجنب
التعليقات التحريضية أو المهينة .وثمة خمسة
مفاتيح لضمان اإلشراف األخالقي تتعلق
كلها بضمان الشمولية :الفرق الشاملة،
والمجتمعات الشاملة ،والشراكات الشاملة،
والمحتوى الشامل ،والتكنولوجيا الشاملة.
ويسهم كل منهما في نهج أخالقي معتدل
يكون شامال مع السماح بمشاركة مجموعة
متنوعة من اآلراء.

6161نظمت اإلسكوا جلسة لبناء القدرات حول
الشباب وأهداف التنمية المستدامة .بدأت
ورشة العمل بعرض تقديمي تفاعلي يقدم
خطة عام  2030ودور الشباب في تسريع
تحقيق أهدافها .وأعقب العرض تمرين
محاكاة يهدف إلى زيادة فهم المشاركين
للنهج الشمولي ألهداف التنمية المستدامة
في التفكير اإلنمائي ومفهوم عدم ترك
اي شخص متخلفا عن الركب .تم تقسيم
المشاركين إلى أربع مجموعات ،تمثل كل
مجموعة وزارة أو هيئة غير حكومية مختلفة .ثم
أبلغت المجموعات عن النتائج التي توصلت
اليها نتيجة لهذه العملية.
6262اختُ تمت ورشة العمل بمناقشة مفتوحة حول
سبل زيادة التعاون اإلقليمي بين الشباب
بشأن أهداف التنمية المستدامة وسبل
مشاركتهم على الصعد الوطنية واإلقليمية
والعالمية .واتفق الشباب على الحاجة إلى
مجموعة /شبكة إقليمية من شأنها تنظيم
الجهود وخلق مساحات من قبل الشباب ومن
أجل الشباب في األحداث اإلقليمية والعالمية
مثل المنتدى العربي للتنمية المستدامة
( )AFSDو  .HLPFوتبادل المشاركون الشباب
بعض تجاربهم الوطنية واإلقليمية مثل منهاج

6363تم عقد جلسة المسؤولية االجتماعية
والمهارات الحياتية وتعليم المواطنة من خالل
شراكة بين برنامج األغذية العالمي وصندوق
األمم المتحدة للسكان .وبدأت الجلسة
بتهيئة المشهد من خالل تقديم ما يمر به
األطفال في البيئة اإلنسانية وكيف تسهم
والمهارات الحياتية وتعليم المواطنة في بناء
المرونة وتعزيز التماسك االجتماعي ،خاصة
في األزمات .تال الجلسة تقديم معلومات
ثاقبة حول المسؤولية االجتماعية للشباب
عن المشاركة المدنية وتعليم المواطنة ،مما
أدى بعد ذلك إلى تقديم عرض تقديمي حول
خلفية تعليم األقران من الشباب .وهدفت
هذه الجلسة إلى جلب المسؤولية االجتماعية
للشباب للمشاركة في المهارات الحياتية
وتعليم المواطنة ،وخاصة لألجيال الشابة
6464دارت جلسة األفكار المستمدة من الجمهور
حول معنى أن تكون عضوا في المجتمع.
شارك الشباب في نشاط محاكاة اضطر
الشباب إلى الخروج ببرامج وقت الغداء
الممكنة التي يمكن أن تعزز العالقات الصحية
بين المجتمع المضيف واألطفال الالجئين
في البيئات المدرسية .وأعطى النشاط
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نظرة ثاقبة لبرنامج التغذية المدرسية الذي
يسهم في التعليم من خالل العمل كمدخل
لتعليم المواطنة .وبمجرد توفير مساحة
آمنة ومشتركة بين مختلف المجتمعات
المحلية ومشاركة الطعام يمكن أن يؤدي
ذلك بالطالب إلى اكتساب مواقف مدنية
إيجابية .وقد انخرط الشباب بشكل كبير في
النشاط وقدموا أفكارا جديدة وقابلة للتطبيق
سيقوم برنامج األغذية العالمي بمشاركتها
مع المكتب القطري للبنان لتنفيذها في
المخيمات الصيفية للصحة والتغذية.

فضاء صانعي التغيير الجلسة
الرابعة :نقاش خاص للشباب حول
الممارسات الضارة ضد المراهقات
في الدول العربية
6565ركزت هذه الجلسة على الممارسات الضارة
مثل زواج األطفال وتشويه األعضاء التناسلية
األنثوية في المنطقة .وبدأت الجلسة
باتجاهات وحقائق حول زواج األطفال وتشويه
األعضاء التناسلية األنثوية  -هناك  37000حالة
زواج لألطفال في اليوم الواحد وفي السنوات
العشر القادمة ،سيتزوج أكثر من  140مليون
طفل .وبمجرد مشاركة األرقام ،أصبح زواج
األطفال وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
موضوع نقاش متحرك أثاره شباب مختارون
وموظفو صندوق األمم المتحدة للسكان
الذين لعبوا دور المؤيد لمثل هذه الممارسات.
تطرق النقاش الواسع النطاق إلى الثقافة
والدين والطب واألعراف االجتماعية.
6666تم عرض شريط فيديو قصير أنشأه المكتب
القطري لصندوق األمم المتحدة للسكان
في فلسطين حول زواج األطفال ،وأعرب
24

المشاركون الشباب عن غضبهم من القوانين
التي ال تحمي الفتيات .وتحدثوا عن سبب
اعتبار زواج األطفال خطأ ،مشيرين إلى أن
يقضي على الطفولة ،ويزيد من خطر العنف
القائم النوع االجتماعي ،وإلى تأثيره السلبي
على االقتصاد ،وعدم استعداد األطفال
عقليا أو جسديا للزواج .واتفقوا على أنه كان
من الضروري دعم ومساعدة الفتيات على
الصمود لمواجهة زواج األطفال ومقاومته

فضاء صناع التغيير الجلسة  :5جلسة
خاصة حول الشباب والبيانات
6767قامت الجلسة الجانبية «للشباب والبيانات»
التي يرعاها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
باستكشاف قيمة البيانات وكيف يمكن
استخدامها لمعالجة القضايا التي تواجه
الشباب في المنطقة العربية .وكان النقص
المؤسف في البيانات المتعلقة بالشباب
في المنطقة مثار قلق لدى المشاركين ،على
الرغم من مالحظة الخطوات المتخذة لمعالجة
هذا األمر .يعد تطبيق Arab Development
 ،Portalالذي يمكن الوصول إليه على
 ،arabdevelopmentportal.comمنصة
سهلة االستخدام أنشأها برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لتسخير جميع البيانات
المتاحة في مكان واحد .وتتضمن البوابة حاليا
 14موضوعا كامال بالبيانات الدولية والوطنية
وأداة تتبع ألهداف التنمية المستدامة.
وخالل المنتدى ،أطلق برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،بالشراكة مع اليونيسف ،الجزء
الخاص ببيانات الشباب من البوابة ،والذي ركز
على بيانات الشباب واألنشطة واإلحصاءات
والمعلومات ذات الصلة في المنطقة.
6868واصلت حلقة النقاش دعم الحاجة إلى البيانات
التي يمكن الوصول إليها ،وخاصة بالنسبة
للشباب .ويمثل الشباب أكبر نسبة من
سكان المنطقة .ومع أنهم يتوقون إلى أن
يكونوا نشطين في حل المشكالت وصياغة
السياسات ،فإنهم يهملون باستمرار في
عمليات صنع القرار .واآلن ،مع ثورة الذكاء
االصطناعي ( ،)AIونمو المدن الذكية،
واالعتقاد بأن البيانات المستخدمة بشكل
صحيح يمكن أن تتجاوز القطاعات المختلفة،

فهناك أمل .ففي المواقف التي يصعب
فيها العثور على البيانات والمعلومات ،يجب
أن يعمل الشباب معا في جهد دؤوب للعثور
على البيانات واستخالصها وتنظيفها وتحليلها
قبل إصدارها للعرض التقديمي ،ألن جودتها
ودقتها أمران ضروريان إذا كان ال بد من كسب
الدعم بنجاح و تحريك المشاركة الجماهيرية.
6969يجب استخدام البيانات لمعالجة الفجوات بين
التعليم والتوظيف ،وهي قضية خطيرة تواجه
الشباب في المنطقة العربية .يساهم نقص
البيانات المتعلقة بسوق العمل ومواقف
العمل المتاحة في زيادة الفجوة بين الشباب
الذين ينهون دراستهم وتأمين فرص العمل.
أكدت الجلسة على أن هناك دائما استخداما
وحاجة للبيانات ،وأنه يجب بذل مزيد من الجهود
لجعلها متاحة ومفيدة للشباب في المنطقة.

فضاء صناع التغيير جلسة  :6جلسة
خاصة حول الحلول المبتكرة لتلبية
احتياجات الناس المتنقلين
7070قام صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج
األغذية العالمي بتيسير الجلسة الخاصة التي
تناولت العوامل الرئيسية وراء هجرة الشباب
وتنقلهم ،التي تشمل على سبيل المثال ال
الحصر :انعدام األمن وتغير المناخ وفقدان
سبل العيش.
7171قدم برنامج األغذية العالمي الزراعة المائية
وسلسلة الكتل  blockchainكحلول
مبتكرة يتم تنفيذها في عملياته لالستجابة
اإلنسانية .فالزراعة المائية تخفف من تأثير
تغير المناخ وتمنع الناس من االضطرار لتغيير
بيئاتهم .وتساعد الكتل الفئات األكثر ضعفا
في التغلب على انعدام األمن الغذائي ،بما
في ذلك األشخاص المتنقلون.
7272تستكشف وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها
حاليا إمكانيات التقنيات المبتكرة ألغراض
االستجابة اإلنسانية .وقدم برنامج األغذية
العالمي حالة يتم فيها تدريب النساء
السوريات في األردن على استخدام تقنيات
الزراعة المائية من أجل التوظيف وسبل
العيش المستدامة .وشملت دراسات الحالة
األخرى التي تم تقديمها تسخير تكنولوجيا

 blockchainلتعزيز قدرة الجهات الفاعلة في
المجال اإلنساني على تقديم مساعدة فعالة
وفعالة للناس أثناء التنقل.
7373تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات للعب
أدوار ملفات تعريف المستخدمين المختلفة
من كل عنصر من عناصر سلسلة التوريد،
مثل المزارعين وتجار التجزئة والمستهلكين
في السيناريوهات التي تتطلب منهم رسم
خريطة للتحدي الذي يواجهه المستخدمون
في أوقات الطوارئ والتوصل إلى حلول
سريعة ومبتكرة.

 .هالزيارات الميدانية
7474بعد الجلسات الختامية ،سجل المشاركون
لحضور واحدة من ثالث زيارات ميدانية مختلفة
توفر فرصة للتفاعل مع مقدمي خدمات
الشباب في تونس ،وتجربة أنواع الخدمات
المتاحة للمراهقين والشباب التي تقدم فرص
العمل والصحة والتعليم والمشاركة المدنية-
الخدمات ذات الصلة .وهذه الزيارات هي:
أ) مركز للصحة الجنسية واإلنجابية الصديق
للشباب ،ويعمل تحت إشراف المجلس
الوطني لألسرة والسكان التابع لوزارة الصحة
والسكان ،في واحدة من أكثر المناطق تهميشا
في تونس الكبرى ،ويقدم لمجموعات من
المراهقين والشباب عدد من خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية والمعلومات التي تغطي
التثقيف الجنسي والرعاية الطبية باإلضافة
إلى االستشارات والدعم االجتماعي .ب)
مركز ثقافي ورياضي للشباب تم تجديده
وإدارته مؤخرا من قبل وزارة الشباب والرياضة
كمكان عصري مالئم للشباب يوفر مجموعة
من األنشطة الثقافية والرياضية (باإلضافة
إلى فضاء عمل مشترك) لمجموعة مهمشة
للغاية من الشباب؛ و ،ج) فضاء كوجيتي
للعمل المشترك ،وهي مؤسسة اجتماعية،
احتلت المرتبة الثالثة من نوعها في العالم
في مجلة  ،Forbes Magazineوهي توفر
مساحة ودية وآمنة لمجتمع من رجال األعمال
الشباب والمؤسسات الشبابية المؤثرة ،وقد
نظمت حوالي  80فعالية ،معظمها للمشاريع،
واألحداث على مدار السنة.
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 .IIIالمشاركون
7575حضر المنتدى  270مشاركا من  20دولة عربية ،أكثر من نصفهم من المراهقين والشباب (تتراوح
أعمارهم بين  10و 29سنة) ،وحضر أيضا ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات العربية بما في
ذلك الوزراء وكالء الوزارات والمديرون العموم؛ فضال عن نواب البرلمانات وممثلي شبكات الشباب
ومنظمات المجتمع المدني األخرى وقادة األعمال من القطاع الخاص واألكاديميين ووكاالت األمم
المتحدة وشركاء التنمية الدوليين واإلقليميين اآلخرين ،باإلضافة إلى الخبراء والمؤثرين ،وكثير منهم
من الممثلين والموسيقيين والمدونين على وسائل التواصل االجتماعي.

 .IVرابعا المرفقات
7676ويتضمن تذييل التقرير المرفقات المتعلقة بجدول اعمال المنتدى ،والتقدم المحرز في منتدى 2018
 2018بشأن االلتزامات وعروض الشباب المعتمدة.
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المرفق األول
جدول األعمال
اليوم األول :الثالثاء  20أغسطس 2019
9:00 – 8:30

التسجيل

9:30 – 9:00

الجلسة التمهيدية
•السيد حاتم أزناغ (المغرب) والسيدة هيفاء الصديري (تونس) ،ممثلو الشباب
•السيدة جايثما ويكراماناياك ،المبعوث الشبابي لألمين العام لألمم المتحدة
•السيد /عبد المنعم الشاعري ،مدير إدارة الشباب والرياضة ،جامعة الدول العربية
•الدكتور لؤي شبانة ،المدير اإلقليمي للدول العربية لصندوق األمم المتحدة للسكان
•الدكتورة سونيا بن الشيخ ،وزيرة الشباب والرياضة ،تونس

10:00 – 9:30

الجلسة الثانية :إعداد المشهد
•فيديو حول منتدى 2018
•األهداف
•المحور والموضوعات
•النتائج المتوقعة لمنتدى 2019

10:40 –10:00

الجلسة 3:نتائج منتدى الشباب في المنطقة العربية :2018
التقدم المحرز مقابل االلتزامات (بما في ذلك تقديم تقارير من الشباب عن مشاركتهم في
األحداث الشبابية العالمية واإلقليمية الرئيسية منذ المنتدى األخير).

10:50 – 10:40

صورة جماعية

11:10 – 10:50

الجلسة الرابعة :مقدمة لجميع ورش العمل

11:30 – 11:10

استراحة لتناول القهوة

14:00 – 11:30

الجلسة  :5ورش العمل اإلبداعية للشباب ( - )YCWالجزء « 1توليد األفكار وفحصها وتطوير
المفاهيم»
•منهاج الشباب اإلقليمي
•المشاركة اإليجابية في السياسات واالستراتيجيات
•برامج /خدمات المعرفة والصديقة للشباب
•مسرعات لمساهمات الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

15:00 –14:00

الغداء

17:00 –15:00

الجلسة  :6ورش عمل الشباب اإلبداعية  -الجزء « 2تشكيل المنتج»
•المنصة اإلقليمية للشباب
•المشاركة اإليجابية في السياسات واالستراتيجيات
•برامج المعرفة والصديقة للشباب \ الخدمات
•مسرعات لمساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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19:00 – 17:00

فضاء صناع التغيير
وتشمل
•جلسة خاصة حول التواصل بين الشباب ومنصات الشباب في المنطقة العربية
•جلسة خاصة حول الشباب وأهداف التنمية المستدامة في الدول العربية
•جلسة خاصة حول المسؤولية االجتماعية والمهارات الحياتية وتعليم المواطنة
•ركن االلتزام بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية @ 25

اليوم الثاني :األربعاء  21أغسطس 2019
10:00 – 08:00

الجلسة السابعة :ورش العمل اإلبداعية للشباب  -الجزء األول «التخطيط االستراتيجي للمنتج»
•المنصة اإلقليمية للشباب
•المشاركة اإليجابية في السياسات واالستراتيجيات
•برامج المعرفة والصديقة للشباب \ الخدمات
•مسرعات لمساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

10:30 – 10:00

استراحة القهوة

12:30 – 10:30

13:30 – 12:30

الجلسة  :8ورش العمل اإلبداعية للشباب  -الجزء األول «إعداد عرض المنتج»
•المنصة اإلقليمية للشباب
•المشاركة اإليجابية في السياسات واالستراتيجيات
•برامج المعرفة والصديقة للشباب \ الخدمات
•مسرعات لمساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الغداء

14:30 – 13:30

الجلسة التاسعة :عرض بين الشباب للمنتجات اإلقليمية الرائدة
•المنتج اإلقليمي الرائد 1
•المنتج االقليمي الرائد 2

15:00 – 14:30

استراحة للقهوة

16:00 – 15:00

الجلسة التاسعة :عرض بين الشباب للمنتجات اإلقليمية الرائدة
•المنتج اإلقليمي الرائد 3
•المنتج االقليمي الرائد 4

18:00 – 16:00

فضاء صناع التغيير
ويشمل
•نقاش خاص للشباب حول الممارسات الضارة ضد المراهقات في الدول العربية
•جلسة خاصة حول الشباب والبيانات
•جلسة خاصة حول الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات الناس على الطريق
•ركن االلتزام بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية @ 25

اليوم الثالث :الخميس  22أغسطس 2019
11:00 – 09:00

جلسة حوار رفيعة المستوى
(بما في ذلك عرض ومناقشة المنتجات اإلقليمية الرائدة المطورة)

11:30 – 11:00

استراحة القهوة

12:30 – 11:30

من القاهرة إلى نيروبي :جلسة خاصة لالحتفال بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية @ 25

13:30 – 12:30

توصيات المنتدى

14:30 – 13:30

استراحة الغداء

15:00 – 14:30

الحفل الختامي
ممثلو الشباب
•الدكتور لؤي شبانة ،المدير اإلقليمي للدول العربية لصندوق األمم المتحدة للسكان
•الدكتورة سونيا بن الشيخ ،وزيرة الشباب والرياضة ،تونس

17:00 – 15:00

زيارات ميدانية
•فضاء (فضاءات) العمل المشترك
•مركز (مراكز) خدمة صديقة للشباب
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2 المرفق
2018 منتدى الشباب في المنطقة العربية
Youth forum in the Arab region: 2018-2019

Youth forum in the Arab region: 2018-2019
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2018 Youth forum in the Arab region outcomes
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مرفق 3
اإلطار االستراتيجي للشباب والمنتدى الرابع للشباب 2019
1.1منصتي :منصة الشباب عبر اإلنترنت للمنطقة العربية
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MINASATY
The online youth platform for
the arab region
2nd Edition, 20-22 August 2019 in Tunisia
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Thanks!
Let the Questions begin!
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2.2ميثاق الشباب في المنطقة العربية
يهدف ميثاق الشباب في المنطقة العربية إلى
أن يكون بمثابة أداة مرجعية لترويج سرد إيجابي
جديد عن الشباب ،وتعزيز المشاركة اإليجابية
للشباب في تطوير السياسات واالستراتيجيات
المتعلقة بالشباب في المنطقة العربية .ويجسد
الميثاق ،المستوحى من الشباب ،حقوق الشباب
واحتياجاتهم وتحدياتهم وتطلعاتهم ،ويستند إلى
آراء الشباب وآرائهم .ويتم إيالء اهتمام خاص
الحتياجات الفئات األكثر ضعفا (مثل الشباب
المحاصرين في النزاعات واألزمات اإلنسانية
األخرى أو الشباب الذين يعانون من اإلعاقة).
ويسعى الميثاق إلى بناء وتعزيز شراكة صحية بين
الشباب والحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين،
وتعزيز رؤية والتزامات مشتركة حول الشباب في
المنطقة العربية.

المشكلة:

يستجيب ويكمل المعايير واالتفاقيات الدولية.
يدعم شراكة هادفة بين الشباب والحكومات
وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يعملون مع
الشباب في المنطقة العربية.
يضفر الجهود ويساعد في تعزيز نهج مشترك
لقضايا الشباب في المنطقة العربية.

ما هي مكوناته؟
أوال ـ المقدمة واألحكام العامة
(التعريف؛ تعديل الميثاق؛ التوقيع والتصديق
واالنضمام)
ثانيا  -الشباب واالقتصاد
(العمالة؛ التدريب والتمكين؛ التنمية االقتصادية)

يواجه الشباب في المنطقة العربية تحديات متعددة
تحد من قدرتهم وفرصهم إلحداث تغيير اجتماعي
ونفساني واقتصادي إيجابي في حياتهم.

ثالثا  -حقوق الشباب
(تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز والتوزيع العادل
للموارد؛ وحق الملكية)
رابعا  -الشباب والمجتمع

الحل:
قام أربعون شابا من  22دولة شاركوا في ورشة
عمل إبداعية في منتدى الشباب في المنطقة
العربية ،بتطوير وتصميم «ميثاق الشباب في
المنطقة العربية».

لماذا الميثاق؟
يمثل سردا جديدا يشكل إطارا مرجعيا للبرامج
والسياسات واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب
في المنطقة العربية.
ينبع من الشباب أنفسهم ،وبالتالي يعكس
تطلعاتهم واحتياجاتهم.
يقدم حلوال واقعية للتحديات التي يواجهها
الشباب في المنطقة.
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(التعليم؛ الرياضة؛ الصحة؛ الترفيه؛ الثقافة؛
المشاركة في الحياة االجتماعية؛ المساواة
بين الجنسين /عدم التمييز على أساس النوع
االجتماعي؛ الوصول إلى المعلومات)
خامسا ـ الشباب والسياسة
(مشاركة الشباب في الحياة السياسية؛ حرية
الرأي والتعبير؛ إنشاء أحزاب وانتماءات سياسية؛
توفير الفرص لقادة الشباب؛ التعليم السياسي؛
االنتخابات والترشيح).
سادسا  -الشباب والتكنولوجيا
(الحق في االبتكار؛ الوصول إلى العالم الرقمي؛
الحق في امتالك اآلليات التكنولوجية؛ الحق في
تدريب الشباب في المجال التكنولوجي؛ حقوق
التصنيع)

سابعا  -الشباب والبيئة
(المخلفات وإعادة التدوير؛ التلوث؛ التنوع
البيولوجي؛ البحار والمحيطات؛ حماية الموارد
الطبيعية)

الميزانية التقديرية للتنفيذ:
°N
01

النشاط

التشاور اإللكتروني

(إعداد ونشر ومعالجة

ثامنا  -الشباب المهددون
(الشباب في مناطق النزاع؛ الكوارث الطبيعية؛
األقليات والفئات الضعيفة؛ اإلعاقة)

02

03

كيفية ضمان استدامة الميثاق؟
•تشكيل الهياكل اإلدارية واإلشرافية لمتابعة
تنفيذ أحكام الميثاق

النتائج)
ورشة الصياغة
اإلقليمية

المراجعة القانونية
واللغوية والترجمة من
قبل الخبراء

اإلجمالي

•الحفاظ على آليات لتعديل وإضافة العناصر

من هم المستفيدون؟
•  12مليون شاب وشابة في المنطقة العربية
بحلول عام 2025

التكلفة

40,000
دوالر
أمريكي
60,000
دوالر
أمريكي
35,000
دوالر
أمريكي
135,000
دوالر
أمريكي

التآزر بين الميثاق ونتائج الورش اإلبداعية
األخرى
•يساهم في تقديم محتوى المنصة اإللكترونية.
•يروج للبرامج والخدمات الصديقة للشباب.

•  22حكومة

يدعو ألهداف التنمية المستدامة

•أكثر من  200منظمة للشباب والشباب

ما هي عملية التنفيذ؟
1.1التصور العام (عبر المنتدى)
2.2االستشارات اإللكترونية الموجهة إلى جميع
الشباب في المنطقة العربية
3.3ورشة عمل إقليمية لصياغة الميثاق
4.4المراجعة القانونية والترجمة.
5.5في مرحلة الحقة:
الدعوة للميثاقاعتماد هذا السرد الجديد من قبل الحكوماتوالهيئات الدولية
-االلتزام بتطبيق المحتوى
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 :Shabab it3.3خدمات صديقة للشباب
الخلفية:
الخدمات الصديقة للشباب في العالم العربي :خالل
العقود الثالثة الماضية ،زاد عدد السكان العرب من
 215,500,000إلى  428,300,000شخصا ،وكان أكثر
من نصف هؤالء السكان تحت سن  24عاما.
( .)UNDESA, 2019وبحلول عام  ،2050يتوقع ان
يصل عدد األطفال والشباب إلى 217,000,000
(.)Mirkin، 2010
ويجري حاليا العديد من المبادرات التي يقودها
المجتمع المدني والتي تحاول التغلب علي التحديات
الناجمة عن اإلقصاء االجتماعي للشباب في
المنطقة.
وتتصدي هذه المبادرات للبطالة واالحتياجات التعليمية
وتعزز النشاط الديمقراطي كوسيلة لزيادة المشاركة
المدنية ومشاركة الشباب لكي يتمكنوا من القيام
بدور نشط في المجتمع .والي جانب الخدمات الصحية
الصديقة للشباب ،تكشف خرائط المبادرات والخدمات
غير الصحية المتعلقة بالشباب في المنطقة العربية
عن أمثلة علي التعليم والتوظيف والخدمات المالية
وحتى الترفيه واإلبداع.
 :Shabab Itاألداة الرقمية (المتوفرة لتصفح
اإلنترنت والهاتف المحمول) مع إمكانية االستشارة
في وضع عدم االتصال ،مصممة لتوفير خدمات
صديقة للشباب في جميع أنحاء المنطقة.
إنه يتميز بمحتوى تعليمي مصنف بشكل جيد حول
الخدمات الصديقة للشباب بشكل عام (يتم إنشاؤه
على المستوى المؤسسي و /أو حشد المصادر).
وتسرد كل فئة فرعية موضوعية الخدمات الحالية
المقدمة للشباب من قبل الشركاء من القطاعين
العام والخاص ،مصنفة من قبل أقرانهم وتشمل
شهادات االستخدام الشاملة.

االستخدام الشخصي غير المتصل باإلنترنت :يمكن
للشباب ذوي الوصول المحدود إلى اإلنترنت تنزيل
إصدار غير متصل باالنترنت من المحتوى التعليمي
لالستخدام الالحق في وضع عدم االتصال.
فئة الشباب غير المتصلين باالنترنت /استخدام فضاء
الشباب :الشباب في المجتمعات المحرومة (مثل
الالجئين والمهاجرين وسكان الريف وما إلى ذلك)
ممن يفتقرون إلى االنترنت ،يمكنهم الوصول إلى
نسخة الويب من  Shabab Itفي مراكز الشباب
والرياضة والمنظمات غير الحكومية ومبادرات الشباب
وغيرها من المواقع التي يديرها الشركاء المحليون.

نموذج العمل:
يهدف نموذج عمل  Shabab Itإلى أن يصبح مستداما
على المدى الطويل ،في أعقاب مرحلة التطوير
واإلطالق القائمة على التبرع .وبمجرد وصوله إلى
كتلة المستخدم المهمة ،سيبدأ نموذجان آخران في:
•اإلعالنات الواعية (ذات الصلة بالموضوع ،اإلعالن
عن المنتجات /الخدمات المعقولة على المنصة).
•اتفاقيات توزيع الشراكة مع مزودي الخدمة توفر
لشركاء القطاع الخاص الفرصة للترويج لخدمات
صديقة بأسعار معقولة ومناسبة لشباب المنطقة
(بصفتها جهة التوزيع التابعة ،Shabab It ،يحق
له الحصول على هوامش تجارية ستساعد على
ضمان استدامته)
•ستظل هناك حاجة إلى التبرعات /التمويل
للمساعدة في اختراق السوق والنمو.

ثالث فئات لالستخدام:
االستخدام الشخصي عبر اإلنترنت :يمكن للشباب
الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى
اإلنترنت في أي مكان في المنطقة ،أن يتصفحوا
المنصة من خالل الويب أو النسخة المحمولة
للمحتوى التعليمي و «الخدمات الصديقة للشباب»
المدرجة ومشاركة مالحظاتهم وتقييماتهم.
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4.4مراكز المعرفة واالبتكار من أجل أهداف التنمية المستدامة
تعد مراكز المعرفة واالبتكار أماكن للتمكين ،حيث
يمكن للشباب المساعدة في تسريع بلوغ أهداف
التنمية المستدامة ،من خالل تقييم االحتياجات،
وبناء القدرات ،واالبتكار المستجيب ،وتنفيذ
المشروعات و /أو عن طريق بناء البيئات التمكينية.

أهداف مراكز المعرفة واالبتكار
•البحث وتحديد المشاكل المحلية واقتراح حلول
قابلة للتطبيق.
•زيادة الوعي بالدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
•دعم ريادة األعمال ،والبيانات التي يمكن أن
تكون ذات استخدام فعال ،واالبتكار من أجل
االستدامة.
•توفير التدريب وبناء
والمجتمعات المحلية.

القدرات

للشباب

وصف مراكز المعرفة واالبتكار
يجب أن تتألف مراكز المعرفة واالبتكار من ست
وحدات متميزة ولكنها مترابطة ،بحيث يكون لكل
وحدة شخص أو شخصان مسؤوالن يعمالن في
مهام محددة داخل مجال تركيز الوحدة .يجب أن
تعمل الوحدات أيضا في وضع غير خطي وترابطي
بالتوافق مع األهداف العامة لضمان االتساق بين
العمل والنواتج .يجب أن تعمل بعض الوحدات معا
بشكل وثيق من أجل األهداف المشتركة .فعلى
سبيل المثال ،يمكن لوحدة التوعية واالتصال
أن تتعاون مع وحدة بناء القدرات لتعزيز معارف
الشباب ومهاراتهم في مواضيع محددة .وبالمثل،
يمكن لوحدة جمع التبرعات والشراكات أن تعمل
مع حاضنات األعمال االجتماعية من أجل تحديد
أصحاب المصلحة المناسبين والشركاء المحتملين
للمشاريع .وتظل وظيفة وحدة المتابعة والتقييم
ضرورية طوال مدة المشروع للتأكد من تحديد
المشكالت و /أو التعديالت في وقت مبكر من
العملية وكذلك الستخالص وتسجيل الدروس
المستفادة والممارسات الجيدة.

نموذج للعمل
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صندوق األمم المتحدة
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