بدعم من صندوق االمم المتحدة للسكان
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القاھرة 26 :سبتمبر 2011

نظم بالتعاون بين الجامعة العربية والبنك الدولي وبدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

الخلفية
لقد أعطى الربيع العربي واألحداث المستجدة في المنطقة ،وتصاعد وتيرة التحركات الشبابية،
لمشاركة للشباب الفاعلة أولوية ھامة على كافة مستويات السياسات الشبابية وبرامج تنفيذھا.
عقد ھذا اللقاء في إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية اإلقتصادية
والتنموية واإلجتماعية رقم )ق.ق  21 :د.ع ) – (2ج :( 2011/1/19 – 3تكليف المؤسسات المالية
والتنموية العربية والمنظمات العربية ذات العالقة بتكثيف التعاون مع البنك الدولي .كما يقع في إطار
اإلعداد لمشروع مشترك بين الجامعة العربية والبنك الدولي يستھدف المساھمة في تمكين
الشباب في المنطقة العربية وتفعيل مشاركتھم .
ناقشت الجلسات التشاورية األربعة ،والتي عقدت في اليوم األول من اللقاء ،في  25سبتمبر
 2011عدة مواضيع و ضمت مجموعة من المشاركين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني ،و
نشطاء شباب من البلدان العربية .وتضمنت الموضوعات التي تمت مناقشتھا خالل ھذه اللقاءات
التشاورية قضايا تم إختيارھا بالتشاور المسبق مع الشباب المشارك ،وتنوعت الموضوعات حيث
شملت :أ( أثر الشبكات اإلجتماعية وقدرتھا على تعزيز التشبيك وتمكين الشباب في المنطقة
العربية ،ب( من أجل إيجاد بدائل لسياسات قائمة ولوضع مشاريع جديدة تستھدف الشباب و تعزز
مشاركتھم على المستوى المحلي الوطني واإلقليمي .في ضوء وضع الشباب مجموعة من
المقترحات من خالل مناقشات جلسات المجموعات األربع.
محاور اللقاء :
تواجه التحركات الشبابية في المنطقة العربية ومنظمات المجتمع المدني العديد من التحديات،
تتضمن صعوبات في اإلتصال والتواصل فيما بينھا ومع المسؤولين من صناع القرار .وبالرغم من
ارتفاع نشاط ومشاركة الشباب اإللكترونية ،ال تزال المشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات
وتنفيذھا واإلشراف عليھا وتقييمھا محدوداً إن لم يكن غائباً .بينما يرى الشباب قضايا تمكينھم
واندماجھم ال تقل أھمية عن قضايا اندماجھم اإلقتصادي و إيجاد فرص العمل.
نحن ممثلو الشباب من مختلف منظمات المجتمع المدني وھيئاته ،اجتمعنا اليوم  27سبتمبر 2011
في القاھرة من خالل ورشة عمل " نحو حقبة جديدة من تمكين الشباب العربي" حيث ناقشنا
واجمعنا على مايلي:
المحور  : 2-1نحو أجندة جديدة إلدماج وتمكين ومشاركة الشباب
نقاط النقاش:
.1

.2

.3
.4

ضرورة تشكيل تمثيليات ) (platformوشبكات مستقلة وبقيادة شبابية على المستويات
المحلية ،والوطنية واإلقليمية العربية ،تضم الشباب أفراداً و جمعيات لكسب الدعم
لحقوقھم .
البدء بإعداد مجموعة من المعايير النتخابات ممثلي الشباب لعضوية ھذه الشبكة على
المستوى اإلقليمي العربي ،في إطارمتابعة تنفيذ مبادرة عام  2010إلطالق الشبكة
العربية لمنظمات الشباب.
ً
العمل على إدماج الشباب بما في ذلك المھمشيين واألقل حظا منھم.
تفعيل التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب في مجال تمكين الشباب والذي يعد
االساس إلتخاذ القرارات.

التوصيات:
-1
-2
-3
-4
-5

-6

إنشاء شبكة شبابية مستقلة ) ، (platformتتضمن شبكة إلكترونية وممثليين يجرى إلى
اإلعتراف بھم واشراكھم في مجال إتخاذ القرارات على كافة المستويات.
تشجيع مشاركة ممثلي الشباب في العملية السياسية بشكل شفاف واكثر انفتاحاً.
تدعم شبكة التواصل ) (platformمشاركة ممثلي الشباب ومنظمات المجتمع المدني
الشبابية في الفضاءات السياسية واإلنتخابات الوطنية.
تمكين منظمات المجتمع المدني للمشاركة في وضع الميزانيات على المستويات المحلية
والوطنية.
تشجيع المؤسسات العربية البحثية والمتخصصة ،في مجال وضع السياسات
المعتمدةعلى القرائن الموثوقة على نشر وتوزيع نتائج األبحاث والبيانات بشفافية و
تشاركية .
إدماج الجامعات في عملية تطوير المناھج الھادفة لتمكين الشباب.

المحور  :3وسائل اإلعالم اإلجتماعي لتمكين الشباب
نقاط النقاش:
.1
.2
.3
.4

كيفية تفعيل المشاركة الشبابية من خالل الشبكات اإلجتماعية في مرحلة ما بعد الثورات
والتحركات اإلحتجاجية.
مشاركة المدونيين ومستخدمي الشبكات اإلجتماعية من الشباب في نشر وتبادل
التجارب العربية والدولية الناجحة ذات العالقة.
اإلعالم العام والشبكات اإلجتماعية بين التكامل والتنافس.
بناء قدرات الشباب باستخدام تكنولوجيا االتصال واالنترنت.

التوصيات:
-1
-2
-3
-4
-5

وضع مرجعية اخالقية لضمان شرعية المكونات اإللكترونية واستقالليتھا.
انشاء شبكة و قواعد بيانات إلكترونية لمنظمات المجتمع المدني الشبابية
تطوير برامج للھواتف النقالة باللغة العربية لتعزيزالمسائلة محلياً.
إنشاء شبكة تعليم عن بعد لتعزيز مشاركة الشباب وتمكينه في مجال العمل المدني.
عقد اجتماع تنسيقي سنوي يعد كآلية متابعة تھدف إلى تعزيز التبادل والتعاون بين
المنظمات الدولية واإلقليمية العربية المعنية بقضايا الشباب.

المحور  -4المواطنة الشبابية وحقوق اإلنسان
انتھاكات حقوق اإلنسان الزالت تطال الشباب الناشط والمدونيين وحرية اإلعالم في بعض الدول.
نقاط النقاش:
 .1تطوير منھج قائم على قيم مدنية تدعو للتسامح والمشاركة وإعالء الشعور بالمسؤولية.
 .2الحاجة إلى التشبيك بين الشباب الناشط ومنظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية.
 .3حماية النشطاء السياسيين والمدونيين من الشباب.

التوصيات:
-1
-2
-3
-4

إعتماد مقاربة حقوق اإلنسان لتطوير السياسات.
توفير فرص التربية على حقوق اإلنسان للقادة الشباب والبرلمانيين والسلطات األمنية.
تنظيم منتديات وطنية وإقليمية عربية تمكن الشباب ومنظمات حقوق اإلنسان من تطوير
وسائل أكثر فعالية للتعامل مع القضايا ذات العالقة.
بناء القدرات في مجال مراقبة واإلبالغ عن إنتھاكات حقوق اإلنسان .

القاھرة  27سبتمبر 2011

