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السادة الزمالء و األصدقاء األعزاء

تحية طيبة
تواجه دولنا العربية العديد من التحديات التنموية واالقتصادية وخصوصا في توقيت يقترب فيه تعداد
البشرية من سبعة مليارات نسمة وفي ظل محدودية الموارد الالزمة لتحقيق النمو ومستوى الرفاھة
المنشودين.

تشھد المنطقة العربية موجة من الثورات الشعبية من أجل الحرية وتطبيق حقوق اإلنسان والعدالة
االجتماعية وممارسة حقھم فى عدم اإلقصاء والتھميش.

إخفاقات تنموية وتحديات عديدة كانت من االسباب الرئيسية لھذا الحراك الشعبي ،وكذلك البطالة
والفقر ،وعدم المساواة فى الفرص؛ مع غياب الديمقراطية و تقييد الحريات وعدم وجود حوار
اجتماعي بناء .ولذلك فليس غريبا ،أن الشباب الذين تم استبعادھم و تھميشھم في السابق شكلوا أھم
عناصر ھذا التغيير.

لقد حققت المنطقة العربية تقدما ملحوظا في العديد من المجاالت التنموية ،بما في ذلك خطوات كبيرة
في مجاالت الصحة والتعليم .ولكن ھذا التقدم كان متفاوتا بين الدول وكذلك بين الفئات اإلجتماعية
المختلفة إلى حد بعيد.خاصة مع استمرار الفقر في كثير من البلدان واعتبار ھذا مصدرا للقلق عند
رسم السياسات وصنع القرارات أواثناء العملية التنموية ذاتھا.

يعتبر الشباب العربي ھوأكثر الفئات االجتماعية تأثرا بذلك ،فھم يعانون من االستبعاد االجتماعي،
صعوبة الحصول على تعليم ذا جودة مقبولة ،ونقص الخدمات  ،فضال عن ارتفاع معدالت البطالة
عند نسبة  ٪ 25في المتوسط منھم ،وھو ما يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ  ٪ 14وباإلضافة

لذلك فھم يعيشون في عالم يحده العديد من الثنائيات المتناقضة مثال الديمقراطية مقابل السلطوية
ومفاھيم غير واضحة للحداثة والتمدن.

أظھرت أحداث الربيع العربي أن تطلعات ومثاليات الشباب في الدول العربية ال تختلف كثيرا عن
تتطلعات الشباب في البلدان األخرى  :إنھم يريدون مزيدا من الحرية والمساواة  ،والعدالة
االجتماعية .إنھم يطالبون أيضا أن يستمع إليھم وأن يحترموا ،وإلى أن يكونوا جزءا من عملية صنع
القرار الخاصة بحاضرھم ،فضال عن مستقبلھم والذي من شأنه أن يترجم إلى تنمية حسھم المجتمعى
ومشاركتھم بشكل أقوى وأكثر فعالية في تنمية المجتمع المدني والتنمية الشاملة لمجتمعاتھم.

إن منظومة األمم المتحدة بشكل عام وصندوق األمم المتحدة للسكان بوجه خاص لديھم فرصة
حقيقية لالستفادة من المعرفة الموضوعية والخبرة العالمية في دعم البلدان للتصدي لھذه التحديات
التنموية ورسم نموذج جديد للتنمية يقوم على اساس الحوار االجتماعي بين الحكومات و المنظمات
الشبابية و منظمات المجتمع المدنى  ،واإلعالم للعمل معا .وأننا سنعمل من أجل تحسين مفاھيم
مشاركة الشباب واقتراب مفاھيم المواطنة والحقوق المدنية والعمل على وضع برامج إنمائية ترتكز
حول الشباب.
بھذه الروح أود أن أؤكد التزام الصندوق في إشراك الشباب في الدول العربية و العمل معھم
كشركاء في التصدي للتحديات التنموية المختلفة التي نواجھھا في عالمنا العربي.

شكرا جزيال مع تمنياتى لكم باجتماع ناجح و نتائج مثمرة.

