طاولة مستديرة للشباب
األربعاء  31آذار/مارس  ،2021الساعة  15:00-13:30بتوقيت بيوت ،جلسة ر
افياضية
ر

الخلفية والهدف

ال ر
ميّس

ً
يشكل الشباب العرب ً
االجتماع للمنطقة ويلعبون أدوارا
جزءا ال يتجزأ من النسيج
ي
ي
رائدة يف تحوالتها االجتماعية والسياسية .ومع ذلك ،فإن مشاركتهم يف المجال العام
تدابي التباعد
غي كافية وقد تفاقمت بسبب
ر
وف عمليات صنع القرار ال تزال ر
ي
.
االجتماع واإلغالق الناجم عن الوباء فتم تعليق الوسائل المختلفة لمشاركة
ي
االجتماع وإعاقة التقدم يف المشاركة السياسية.
الشباب ،وتقليل التفاعل
ي

السيد حاتم أزناغ ،نقطة االتصال اإلقليمية لمنطقة
ر
الّسق األوسط وشمال إفريقيا يف مجموعة األمم
المتحدة الرئيسية المعنية باألطفال والشباب،
المملكة المغربية

المتحدثون

يعد معدل بطالة الشباب يف المنطقة ( 26.1يف المائة) من ربي أعىل المعدالت يف
العالم إذ يشكل ر
العالم البالغ  12.6يف المائة .ومن
أكي من ضعف المتوسط
ي
خبي يف قضايا
الصغي ،ناشط
 السيد وسامسياس ،ر
ر
كبي لعدة أسباب ،من بينها جائحة كوفيد .19-
المتوقع أن يرتفع بشكل ر
ي
الوطت للشباب،
المرصد
الشبابية،
كات
ر
والح
الشباب
ي
الت يواجهها الشباب يف الحصول عىل الخدمات،
سلط الوباء الضوء عىل التحديات ي
الجمهورية التونسية
وف عدم قدرتهم عىل االستفادة من انظمة الحماية
بما يف ذلك الخدمات الصحية ،ي
االجتماعية.
 السيدة يارا أبو الوفا ،المستشارة الفنية للرعايةتسىع الطاولة المستديرة للشباب إىل:
الصحية ،موت ماكدونالد،(Mott MacDonald) ،
توفي منصة للشباب للتداول بشأن تحدياتهم وأولوياتهم ف السياق الحاىل للوباء والمؤسسة المشاركة لـ الصحة ،(Health 2.0) 2.0
• ر
ي
ي
وف ثالثة مواضيع مختارة )1 :المشاركة المدنية وبناء السالم؛  )2الرفاهية والوصول جمهورية مرص العربية
ي
لتحسي فرص العيش.
إىل الخدمات الصحية؛ و )3بناء القدرات
ر
 السيد صدام صياله ،المدير التنفيذي ومؤسس مبادرة•استعراض خياتهم أثناء عملهم لمواجهة هذه التحديات.
أنا اتعلم ،المملكة األردنية الهاشمية
تمكي الشباب ر
التعاف بعد الكوارث.
وإشاكهم يف خطط
• اقياح مداخل لدمج
ر
ي

تابعونا!
يرج الضغط عىل هذا الرابط.
للتسجيل ،ى

ر
َُ
لمسجلي.
كي ا
عي منصة زووم ،وسيتم إرسال تفاصيل المشاركة ى
ستبث هذه الطاولة المستديرة ى
ر
عي اإلنينت للمشار ر
اإلنكليية والفرنسية.
تعتمد اللغة العربية خالل النقاشات مع ترجمة فورية من وإىل اللغ رتي
ر

