
 التزام الشباب والمجتمع المدني بتقویة التعاون العملي والتنمیة في البحر المتوسط
  
 

 اجتمع أكثر من 100 من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات الشباب والجهات الفاعلة من غیر الدول من المنطقة-
 األورو-متوسطیة في برشلونة لمناقشة أكثر التحدیات إلحاحا التي تواجهها المنطقة.

 
 تسهم التوصیات ومقترحات المشروعات  الناتجة عن الحوار إستراتیجیة االتحاد من أجل المتوسط للشباب وتساهم في-

 مناقشات مؤتمر قمة ضفَتي المتوسط، من خالل طرح آراء الشباب والمجتمع المدني من المنطقة بأكملها.
 
 

  برشلونة ٢٢-٢٣ مایو ٢٠١٩، استضاف االتحاد من أجل المتوسط (UfM) المؤتمر اإلقلیمي "وجهات نظر مشتركة حول
 القضایا الرئیسیة في البحر المتوسط" بالتعاون مع معهد الشباب (InJuve)، مركز التكامل المتوسطي (CMI)، منظمة التعاون
 االقتصادي والتنمیة (OECD)، مؤسسة آنا لیند (ALF) وصندوق األمم المتحدة للسكان (UNFPA). جمع المؤتمر أكثر من

 ١٠٠ ممثل عن المجتمع المدني ومنظمات الشباب لمناقشة أفضل السبل للتصدي للتحدیات البیئیة والتعلیمیة واالجتماعیة
 واالقتصادیة التي تواجهها المنطقة األورو-متوسطیة واقتراح توصیات لتعزیز التعاون المتسق بین بلدان المنطقة.

 ونظًرا ألن أكثر من ٦٠٪ من سكان المنطقة تقل أعمارهم عن ٣٠ عاًما، تعد المنطقة األورو-متوسطیة واحدة من أصغر المناطق
 في العالم سنًا. ولذلك، وضع االتحاد من أجل المتوسط الشباب في صمیم أعماله، مع التركیز على بناء أجندة إیجابیة للشباب في

 حوض البحر المتوسط وإشراك الشباب كشركاء كاملین في أنشطته.
 وتغذي المناقشات التي دارت خالل الحوار اإلقلیمي والتوصیات ومقترحات المشروعات الناتجة عن النقاشات إستراتیجیة االتحاد

 من أجل المتوسط للشباب، وستقدم أیًضا كاقتراحات وعرض للمشروعات للمساهمة في مؤتمر قمة ضفَتي المتوسط في مدینة
 مرسیلیا (٢٤ یونیو ٢٠١٩)  من خالل تقدیم وجهات نظر الشباب والمجتمع المدني في جمیع بلدان االتحاد من أجل المتوسط

 بشأن األولویات الرئیسیة للمنطقة.
 "یمثل هذا الحوار اإلقلیمي نقطة انطالق نحو اقتراح مبادرات أكثر اتساًقا وتأثیرًا في حوض البحر المتوسط ، والتي ستعالج بشكل
َح األمین العام لالتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، واضاف أن "یجب أن  واف التحدیات البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة"، َصرَّ

 نستمر في العمل سوًیا لتحقیق التزاماتنا وتضخیم نتائجنا حًقا. هدفنا من خالل هذا المنتدى هو الجمع بین جهود الحوار 5 + 5
 مع الجهود اإلقلیمیة األوسع، مع طرح وجهات نظر أجیالنا المستقبلیة ".

 
 عملت التبادالت على مدار المنتدى الذي استمر یومین على التأسیس لمجاالت العمل التالیة:

 
 البیئة والمیاه والطاقة والتنمیة المستدامة

 كانت الحاجة الملحة للعمل في مواجهة تغیر المناخ والتدهور البیئي في المنطقة وكذلك الحاجة إلى إشراك الشباب في هذه القضایا
 الحیویة لمستقبلهم، موضوًعا رئیسًیا للحوار اإلقلیمي. نوقشت التحدیات والحلول للتنمیة الشاملة والمستدامة خالل المائدة

 المستدیرة حول البیئة والمیاه والطاقة والتنمیة المستدامة.  ناقش ممثلو الشباب والمجتمع المدني اإلقلیمیون الناشطون في
 مجاالت المیاه والطاقة المتجددة والبیئة واالقتصاد األزرق واإلجراءات المناخیة اإلمكانیات المتاحة لمنطقة البحر المتوسط لتطویر
 اقتصاد دائري مطبق على األبعاد الخضراء والزرقاء واإلدارة المستدامة لللمیاه والصرف الصحي وتنامي أهمیة الطاقة المتجددة

 والعمل المناخي في إطار انتقال الطاقة.
 

 توظیف الشباب واالقتصاد االجتماعي وإدماج الشباب والنساء
 وتمت مناقشة مهمة االتحاد من أجل المتوسط لمعالجة قضایا بطالة الشباب والحد من عدم المساواة بین الجنسین في المنطقة

 خالل المائدة المستدیرة حول التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة اإلقلیمیة للنساء والشباب. تم تنظیم هذه الجلسة بشكل مشترك مع
 منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي (OECD)، وتضمنت عروًضا من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة النشطة

 في مجاالت خلق فرص العمل، وتنمیة المهارات، والتمكین االجتماعي واالقتصادي، والنمو الشامل وتشجیع روح المبادرة.
 كان التركیز في اجتماع المائدة المستدیرة هذا هو التأكد من زیادة اندماج الشباب والنساء في اقتصاد المنطقة ككل، والذي تناول

 موضوعین رئیسیین هما: الشراكة مع الشباب من أجل خلق الوظائف واالقتصاد االجتماعي وإدماج الشباب والنساء. تركز جدول
 أعمال الجلسة على أفضل السبل لتسخیر إمكانات المنطقة، من حیث زیادة إدماج النساء والشباب في االقتصادات الوطنیة. والواقع



 أن الزیادة المحتملة في الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة إذا انخفضت البطالة بین الشباب بمقدار النصف، تتجاوز 20 ملیار یورو
 على المدى القصیر.

 
 إعادة التفكیر في التعلیم

 كانت أهمیة التعلیم، وقدرته على تمكین النساء والشباب في المنطقة، الموضوع الرئیسي الذي نوقش في المائدة المستدیرة حول
 إعادة التفكیر في التعلیم: فرصة لتعزیز تمكین الشباب والنساء. ال یمكن إنكار أن زیادة فرص الحصول على التعلیم في المنطقة
 أمر ضروري لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة الشاملة للجمیع والتصدي للتحدیات االجتماعیة. عالوة على ذلك، من الضروري

 ضمان أن یكون شباب المنطقة أكثر استعداًدا لمواجهة الطفرات والقوى المدمرة التي تعید هیكلة سوق العمل.
 على هذا النحو، جمعت اللجنة رؤى ممثلي الشباب والمجتمع المدني اإلقلیمیین ذوي الصلة في مجاالت التعلیم وتمكین الشباب
 والنساء لمواجهة التحدیات التعلیمیة على مستوى البحر المتوسط. وشمل ذلك مداخالت حول: نماذج تعلیمیة جدیدة في منهج

 شامل للتعلیم، والتحدیات المحددة التي یواجهها التدریب المهني، وتعلیم النساء والشباب في العلوم والتكنولوجیا والهندسة
.(STEM) والریاضیات 


