
 

 
 
 
 
 
 

 

 لشبابل طاولة مستديرة 
وت 13:30-15:00، الساعة 2021آذار/مارس   31األربعاء  اضيةبتوقيت بير  ، جلسة افير

 والهدف الخلفية

 
ً
ي جزًءا ال يتجزأ من النسيج االجتماعي للمنطقة ويلعبون أدوارا  يشكل الشباب العرب 

 
 
ي المجال العام   رائدة

ي تحوالتها االجتماعية والسياسية. ومع ذلك، فإن مشاركتهم ف 
ف 

ي عمليات صنع القرار ال تزال 
وقد تفاقمت بسبب تدابير التباعد  غير كافية وف 

 لمشاركةالوسائل المختلفة تم تعليق ف . واإلغالق الناجم عن الوباء  االجتماعي 
ي المشاركة السياسية، وتقليل التفاعل االجتماعي وإعاقة الشباب

 .التقدم ف 

ي المنطقة
ي المائة 26.1) يعد معدل بطالة الشباب ف 

ي   (ف 
من بير  أعىل المعدالت ف 

ي المائة 12.6العالمي البالغ أكير من ضعف المتوسط إذ يشكل  العالم
ومن   . ف 

 .19-من بينها جائحة كوفيد  لعدة أسباب،المتوقع أن يرتفع بشكل كبير 

 
 
ي الحصول عىل الخدمات،  سل

ي يواجهها الشباب ف 
ط الوباء الضوء عىل التحديات الت 
ي 
ي ذلك الخدمات الصحية، وف 

الحماية   انظمةعدم قدرتهم عىل االستفادة من بما ف 
 االجتماعية. 

 :إىلالمستديرة للشباب  الطاولة تسىع

ي  •
السياق الحاىلي للوباء  توفير منصة للشباب للتداول بشأن تحدياتهم وأولوياتهم ف 

ي ثالثة مواضيع مختارة: 
( الرفاهية والوصول  2 ؛ ( المشاركة المدنية وبناء السالم1وف 

  . ( بناء القدرات لتحسير  فرص العيش3إىل الخدمات الصحية؛ و

اتهم أثناء عملهم لمواجهة هذه التحدياتاعر ستا •  .ض خي 

اح مداخل لدمج تمكير  الشباب  ي خطط • اقي 
اكهم ف  ي  وإشر

   بعد الكوارث.  التعاف 

 ميّسر ال 

نقطة االتصال اإلقليمية لمنطقة أزناغ، السيد حاتم 
ي مجموعة األمم  

 
ق األوسط وشمال إفريقيا ف الّسر

، المتحدة الرئيسية المعنية باألطفال والشباب
 المملكة المغربية

 المتحدثون 
 
ي قضايا   ، السيد وسام الصغير  -

، خبير ف  ناشط سياسي
ي للشباب، 

الشباب والحركات الشبابية، المرصد الوطت 
 الجمهورية التونسية

 
المستشارة الفنية للرعاية   ،السيدة يارا أبو الوفا -

،  (Mott MacDonald)الصحية، موت ماكدونالد، 
،  (Health 2.0) 2.0والمؤسسة المشاركة لـ الصحة 

 جمهورية مرص العربية
 
س مبادرة  سالمدير التنفيذي ومؤ  السيد صدام صياله، -

 أنا اتعلم، المملكة األردنية الهاشمية

 تابعونا! 
 . هذا الرابط للتسجيل، يرجى الضغط عىل

َبث هذه الطاولة المستديرة عيى منصة زووم
ُ
نت للمشاركير  او  ،ست . سيتم إرسال تفاصيل المشاركة عيى اإلنير  لمسجلير 

ية والفرنسية.  تير  مع ترجمة فورية من وإىل اللغتعتمد اللغة العربية خالل النقاشات   اإلنكلير 
 

 
 
 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccInrr1Ts91NNi4vdxM10R5tUMlYwNkdZVEZQMjVOUFFJSERMOUJNTDlMSC4u

