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ن�شــرة ال�شـــبكة

عام
ٌ
يف ملحة
امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية
ملا بعد العام :2014

فعالة
م�شاركة �شبابية ّ

عاما على انعقاد امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية يف القاهرة
بعد مرور حوايل ً 18
يف العام  ،1994يعيد املجتمع الدويل �إحياء برنامج عمل امل�ؤمتر من خالل مراجعة
الإجنازات التي حتققت ونقل الإلتزامات جلدول �أعمال امل�ؤمتر الدويل لل�سكان
والتنمية ما بعد العام .2014
م�سحا م�شرت ًكا ،يتم �إجراء
فمن خالل جمموعة من الآليات ت�شمل ً
ا�ستعرا�ض عاملي للم�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية يطال كافة
املوا�ضيع التي �شملها م�ؤمتر القاهرة .و�سيكون هذا اال�ستعرا�ض
مبثابة تقييم للتقدم املحرز من قبل البلدان املختلفة يف املجاالت
اجلن�س نْي،
املرتبطة بال�صحة اجلن�سية والإجنابية ،وامل�ساواة بني
َ
ومتكني املر�أة ،وال�سكان والتنمية .ويف لبنان ،وبتوجيه من �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان� ،أخذت وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية على

عاتقها م�س�ؤولية �إجراء امل�سح املذكور ،وذلك بالت�شاور مع ذوي العالقة املتعددين.
فبما �أن ال�شبان/ال�شابات يعتربون �شركاء �أ�سا�سيني يف العملية ،مت تنظيم اجتماع
ت�شاوري يف  30ت�شرين الأول ،حيث التقى عدد من ال�شبان/ال�شابات من هيئات
خمتلفة و�شاركوا يف نقا�شات حول اجلوانب املتعددة ذات ال�صلة بربنامج عمل
امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية ،مع الرتكيز على النواحي التي تطال رفاه هذه
الفئة .ومن خالل فرق العمل ،ت�س ّنت للم�شاركني فر�صة مناق�شة خمتلف جوانب
املوحد للم�ؤمتر
امل�سح و�إي�صال مالحظاتهم التي غ ّذت التقرير ّ
الدويل لل�سكان والتنمية ملا بعد العام  2014املرافق للم�سح.
ولت�سليط ال�ضوء ب�صورة �أكرب على م�شاركة ال�شبان/ال�شابات،
مت اختيار خم�سة م�شاركني من لبنان ميثلون منظمات املجتمع
املدين النا�شطة التي يقودها ال�شبان/ال�شابات �أو التي تعمل على
م�سائل متعلقة بهم ،وذلك بنا ًء على عدة معايري .وقد �أ�صبح
ه�ؤالء �أع�ضاء يف ال�شبكة العربية الإقليمية الئتالف ال�شباب.
وقد �شارك كل من ملى �سرور (ال�صليب الأحمر اللبناين –
ق�سم ال�شباب) ،وباتري�سيا خور�شيديان (جمعية �صليب �إعانة
اً
وا�ستغالل)،
الأرمن) ،ومريا ف�ضول (جمعية كفى عن ًفا
وملى عجرو�ش (م�ؤ�س�سة عامل) ،و�سيدريك �شقري
(املنتدى االقت�صادي لل�شباب) يف اجتماع عقد يف
القاهرة ،من � 27إىل  29ت�شرين الثاين وهدف
�إىل جمع م�ؤ�س�سات من الدول العربية يقودها
ال�شبان/ال�شابات �أو تعمل على خدمة هذه الفئة بهدف ت�أ�سي�س �إئتالف
�شبابي من املجتمع املدين للم�شاركة يف عملية مراجعة برنامج عمل امل�ؤمتر
الدويل لل�سكان والتنمية .كما هدف االجتماع �إىل مناق�شة ا�ستدامة االئتالف ك�آلية
�شبابية �إقليمية للتن�سيق وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن �سيا�سات منظومة الأمم املتحدة يف
جمال الأهداف الإمنائية للألفية ملا بعد العام  .2015وقد �شارك ندمي �أبو علوان،
كمي�سر جلل�سة
ع�ضو يف �شبكة تثقيف الأقران بني ال�شباب يف لبنان (ّ )Y-PEER
ال�صحة اجلن�سية والإجنابية يف االجتماع عينه و�شرح التو�صيات الأ�سا�سية
لفريق العمل .وقد عاد الوفد اللبناين مفع ًما باحلما�سة وهو م�ستعد ملناق�شة
خطة عمل مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان من �أجل تعزيز م�شاركة ال�شبان/
ال�شابات يف عملية املراجعة للم�ؤمتر الدويل
لل�سكان والتنمية ملا بعد العام  .2014و�سيعتمد
ال�صندوق ب�شكل كبري على االئتالف ال�شبابي
وعلى عدد من �أع�ضاء �شبكة  Y-PEERاملختارين
يف جميع الن�شاطات حول امل�ؤمتر الدويل لل�سكان
والتنمية ملا بعد العام .2014

ك�سب الت�أييد املجتمعي املبني على النتائج
ا�ستجابة منه لوثيقة ال�سيا�سة ال�شبابية الوطنية التي �أق ّرت يف جمل�س الوزراء بتاريخ  3ني�سان والتي كان رئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليمان قد �أطلقها يف الأول من كانون الأول ،قدم �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان دعمه مل�شروع يهدف �إىل تعزيز
قدرة ال�شبان/ال�شابات امل�ؤ�س�سية على ك�سب الت�أييد مع الرتكيز على ال�صحة وال�سلوكيات املحفوفة املحفوفة باخلطر.
وتنبثق من خمتلف �أبواب هذه ال�سيا�سة ال�شبابية احلاجة �إىل زيادة معارف ال�شبان/ال�شابات ومعلوماتهم حول امل�سائل
املتعلقة بال�صحة ،بالإ�ضافة �إىل التكامل االجتماعي وامل�شاركة املدنية .و�إىل ذلك ،يعترب اكت�ساب مهارة ك�سب الت�أييد
وممار�سة ال�ضغط اجلماعي و�سيلة فعالة لتعزيز م�شاركة ال�شباب الهادفة يف احلياة العامة.
ويف هذا ال�سياق ،بادر �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان بالتعاون مع جمعية م�سار �إىل تطوير قدرات � 11شا ًبا و�شابة من
خمتلف املناطق اللبنانية (القاع يف البقاع ،وزبخني ،و�صيدا القدمية يف اجلنوب ،وطرابل�س يف ال�شمال) .وقد �شمل
يوم ْي  7و 8متوز موا�ضيع مثل مهارات التفاو�ض ،والعمل اجلماعي ،وو�ضع �أهداف حملة ك�سب الت�أييد،
التدريب الذي عقد َ
وو�ضع امليزانيات ،والتخطيط .ويف نهاية التدريب ،طلب من امل�شاركني ت�سليم مقرتاحاتهم ب�ش�أن احلمالت املجتمعية
لك�سب الت�أييد يف جمتمعاتهم املختلفة ،مع �إمكانية ح�صول ال�شباب/ال�شابات على متويل لتنفيذ حمالتهم ب�أنف�سهم.
وبالفعل ،مت متويل �أربعة مقرتاحات من �أ�صل �ستة وح�صل امل�شاركون على فر�صة العمر خلو�ض جتربة عملية وتطبيق كل
ما تعلموه خالل التدريب يف م�شاريعهم اخلا�صة.
وقد ا�شتملت املقرتحات الأربعة على عن�صر ذات �صلة بك�سب الت�أييد مبا يف ذلك عقد اجتماعات مع �صانعي القرار الرئي�سيني
مثل رئي�س البلدية� ،أو ع�ضو يف البلدية� ،إلخ ...و�سهلت هذه االجتماعات تنفيذ
احلمالت لأنها فتحت قناة للتوا�صل بو�ضوح بني الطر َف نْي كو�سيلة للتعاون ما
بني امل�س�ؤولني االجتماعيني والقادة ال�شبان/ال�شابات على مدى مراحل عملية
التنفيذ املختلفة .تناولت احلمالت موا�ضيع وجمتمعات خمتلفة حيث مت
الرتكيز على الوقاية من املخدرات يف �صيدا القدمية والقاع التي نظمت � ً
أي�ضا
حملة �أخرى عن التثقيف حول ال�صحة اجلن�سية� .أما زبخني ،فقد اختارت
معاجلة اجلوانب املختلفة املتعلقة بال�صحة الإجنابية ،يف حني �سلطت طرابل�س
ال�ضوء على م�س�ألة امل�شاركة املدنية لل�شبان/ال�شابات .وقد مت الو�صول �إىل
حوايل �ألف �شاب و�شابة من خالل احلمالت �سواء كان ذلك من خالل جل�سات
التوعية� ،أو ال�سباقات الثقافية� ،أو ت�أدية الأدوار� ،إلخ .كما مت ا�ستهداف الآباء
والأمهات مع م�شاركة  100من الأهايل يف
احلمالت ب�شكل فعال .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
مت �إر�سال جمموعة من  4000ر�سالة ن�صية
ق�صرية ( )SMSللرتويج لل�سلوك ال�صحي
يف املجتمعات املذكورة �آن ًفا .وقد �أنتجت
مواد مبتكرة ذات �صلة مت توزيعها على
ال�شبان/ال�شابات والأهايل وقد لقيت دعم
امل�س�ؤولني االجتماعيني .و�سيدر�س �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان �إمكانية االعتماد على
قدما يف بناء
هذه التجربة الناجحة وامل�ضي ً
قدرات ال�شبان/ال�شابات لي�صبحوا قادة يف
جمال ك�سب الت�أييد حول امل�سائل التي تطال
جيلهم.

ال�شبان/ال�شابات يف
حاالت الطوارئ:
م�صدر موثوق

على �ضوء الأزمة الراهنة يف �سوريا وتداعياتها على البلدان املجاورة مثل الأردن ولبنان والعراق وتركيا ،قرر �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان الرتكيز على فئة من ال�سكان غال ًبا ما يتم جتاهلها يف حاالت الطوارئ وهي فئة ال�شبان/ال�شابات.
غري �أن هذه الفئة هي التي ميكنها التوا�صل مع �أقرانها ،ولهذا ال�سبب� ،أبرم �صندوق الأمم املتحدة جمددًا �شراكة مع
�شبكة  Y-PEERلإطالق ن�شاطات التثقيف بني الأقران يف الأو�ضاع الإن�سانية م�ستهدف ًا ال�شبان/ال�شابات الذين يعي�شون يف
ظل/ما بعد النزاع وال�شبان/ال�شابات الذين يعي�شون يف ظروف الكوارث.
وقد قامت اخلطوة الأوىل على تزويد
هذه الفئة املعنية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بحاالت الطوارئ باملهارات والأدوات
واملقـ ــاربـ ــات الــالزمة .وهــكذا اجــتم ــع
�شبان�/شاب ــات من ب�ضعة بلدان عربية
يف عمان من � 2إىل  7متوز حيث �شاركوا
يف ور�شة عمل تدريبية بعنوان “تثقيف
الأقران بني ال�شباب حول ال�صحة اجلن�سية
والإجنابية ،والتمكني واملهارات احلياتية
يف الظروف الإن�سانية” .ت�ألف الفريق
اللبناين من ثمانية م�شاركني �إختارتهم
املنظمات غري احلكومية ا�ستنادًا �إىل
معايري حمددة وهم يعملون حال ًّيا مع
�شبان�/شابات حول ق�ضايا �إن�سانية ،وحتديدً ا
مع الالجئني من جن�سيات خمتلفة مبا يف ذلك
الالجئني الفل�سطينيني والعراقيني وال�سوريني.
وقد �ضم الفريق اللبناين الذي �شارك يف ور�شة
العمل التدريبية كلاً من مي�س �صباح الأميلي ،وعلي قي�س احلديتي،
وجنات قي�س احلديتي من م�ؤ�س�سة خمزومي ،وملى عجرو�ش وغنوى
�سمحات من م�ؤ�س�سة عامل ،وترييزا-مارتني عقيقي من جمعية
الر�ؤية العاملية وفرح �أحمد م�صطفى وغازي م�صباح العمري من بيت
�أطفال ال�صمود .وقد هدف التدريب �إىل تنمية قدراتهم لت�صميم
وتقدمي تثقيف بني الأقران عايل اجلودة حول م�سائل تطال جيل
ال�شبان/ال�شابات ،مبا يف ذلك ال�صحة اجلن�سية والإجنابية لدى
املراهقني ،والعنف املبني على ا�سا�س النوع االجتماعي ،والتمكني،
وال�شراكة بني ال�شبان/ال�شابات والكبار ،واملهارات احلياتية.

ولدى عودتهم من عمان جمهزين باملهارات التي اكت�سبوها خالل التدريب،
�أبرم �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان �شراكة مع جامعة البلمند/كلية العلوم
ال�صحية لتقدمي ما يلزم من توجيه وتن�سيق ودعم للمتدربني ال�شبان/ال�شابات
واملنظمات غري احلكومية التي
ينتمون �إليها من �أجل تنفيذ
الأن�شطة يف املجتمعات الأقل حظ ًا.
وقد حددت جامعة البلنمــد/كليــة
العل ــوم ال�صحي ــة و�صندوق الأمم
املتحدة لل�سك ـ ــان �إىل ج ـ ــانب
املنظم ـ ــات غـري احلكومية امل�شاركة
بـاملوا�ضيع الأ�سا�سية التي قد تهم
ال�شبان/ال�شابات الالجئني وقد
بـرز بالطبــع مــو�ضــوع معــاجلة
الإجهاد كمجال رئي�سي ذات �أولوية
بالن�سب ـ ــة ل ــالجئني/النـ ــازحني
ال�شبان/ال�شابات حيث مت �إثباته
يف درا�سات وتقييمات خمتلف ــة.
وبنا ًء على ذلك ،مت العمل على
دليل تدريبي يت�ضمن تلك املوا�ضيع
وجرى اختباره خالل ور�شة
عمل بهدف تطوير قدرة ت�سعة
من مثقفي الأقران على �إدارة
الإجهاد وكيفية معاجلته لدى
ال�شبـ ــان/ال�شابـ ــات .ويف م ــوازاة
ذلك ،كان امليدان ينتظر بفارغ ال�صرب قيام مثقفي الأقران ب�إجراء بع�ض الن�شاطات .وعليه ،قام املدربون ب�إعداد خطط
عمل للتوعية ت�ستهدف ال�شبان/ال�شابات ال�سوريني والفل�سطينيني والعراقيني واملجتمعات امل�ضيفة� .شملت املوا�ضيع التي
مت تغطيتها فريو�س نق�ص املناعة الب�شري  /الإيدز ،واالتهابات املنقولة جن�سي ًا وعدوى اجلهاز التنا�سلي ،والعنف املبني
على النوع االجتماعي ،والزواج املبكر ،و�إدارة الإجهاد .وقد عقدت  38جل�سة طالت حوايل � 1200شاب و�شابة ،حيث �شكلت
بع�ض هذه اجلل�سات فر�صة لالحتفاء باليوم العاملي للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة وباليوم العاملي حلقوق الإن�سان .وقد
�أتى مثقفي الأقران ب�أفكار مبتكرة لإي�صال ر�سائل �أ�سا�سية �إىل جمتمعاتهم احللية� ،سواء كان ذلك من خالل الأدوات
التفاعلية� ،أو النقا�شات� ،أو ت�أدية الأدوار� ،أو امل�سابقات ال�شعرية� ،أو م�سابقات املل�صقات� ،إلخ .كما مت �إنتاج من�شورات
غنية باملعلومات حول كافة املوا�ضيع التي جرت مناق�شتها خالل اجلل�سات كمواد داعمة للمثقفي الأقران ،حيث مت ت�سليط
ال�ضوء على الر�سائل الأ�سا�سية التي ينبغي �أن يتمكنون منها امل�شاركون بعد عودتهم �إىل املنزل.

عندما جتتمع املعلومات
واخلدمات

�أنتجت العديد من املواد حول الق�ضايا ال�صحية املختلفة التي تطال فئتي
املراهقة وال�شباب .وقد متت معاجلة تلك املوا�ضيع بطريقة �صديقة مع
معلومات منا�سبة لل�شريحة العمرية امل�ستهدفة ،وذلك ب�أ�سلوب حمبب وجذاب.
غري �أنه مل يتم بذل ما يكفي من اجلهود لإرفاق تلك املعلومات ال�صديقة
لل�شباب بخدمات مماثلة تلبي احتياجات الأجيال اجلديدة من دون �أي �شكل
من �أ�شكال التمييز� .إال �أن هذه الفكرة باتت من التاريخ كما يقال .ففي العام
 ،2012قام �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة
للطفولة  -اليوني�سف  -ومن خالل ال�شراكة التنفيذية مع املركز اجلامعي
لل�صحة العائل ّية واملجتمع ّية التابع جلامعة القدي�س يو�سف ،ب�إطالق م�شروع
ّ
تفعيل حماية الطفل واخلدمات ال�صديقة للمراهقني/ال�شباب .ومع وجود
العديد من العنا�صر املتقاطعة� ،شكلت م�شاركة ال�شبان/ال�شابات العن�صر
الأ�سا�سي لنجاح امل�شروع .وبالتايل ،مل يكن من املفاجئ �أن كان امل�ستهدفون،
�أي ال�شبان/ال�شابات �أنف�سهم ،كانوا ال�شريك الرئي�سي � ً
أي�ضا .وقد مت تعيني
�إمييه غامن ،من�سقة للم�شروع ،لطرح احتياجات ال�شبان/ال�شابات النا�شئة
على طاولة النقا�ش ب�شكل فعال .كما عملت �إمييه ب�صورة وثيقة مع املن�سقة
ال�شابة �سيما عنتبلي التي مت تعيينها ملتابعة ن�شاطات ال�شبان/ال�شابات عن قرب
يف مراكزهم املختلفة .وقد متكن العن�صر ال�شبابي من تنفيذ العديد من الأن�شطة،
لل�صحة
بتوجيه من مديرة امل�شروع ،ال�سيدة هيام قاعي ،مديرة املركز اجلامعي
ّ
العائل ّية واملجتمع ّية.
�أختري �سبعة ع�شر �شا ًبا و�شابة
من املراكز ال�صحية امل�شاركة
وهي مراكز التنمية االجتماعية
يف املزرعة ،بعلبك ،ورا�شيا،
ومركز جمعية �صليب اعانة
الأرمن يف برج حمود ،ومركز
الإمام اخلميني ال�صحي والهيئة
ال�صحية اال�سالمية يف �صور.
وقد كان ه�ؤالء ال�شبان/ال�شابات
حا�ضرين ب�شكل ف ّعال خالل
�إعداد خطط العمل لكل مركز
حيث قاموا ب�إي�صال �صوت هذه
الفئة وحاجاتها وتطلعاتها ،كل
بح�سب جمتمعه .وجرى تنظيم
دورة تدريبية حول تثقيف
الأقران مليئة بالإجراءات

العملية من � 30آب �إىل � 3أيلول ،وقد ا�ستهدفت
ال�شبان/ال�شابات ال�سبعة ع�شر القادمني من
املراكز املختلفة� .شمل التدريب جل�سات حول
حقــوق الإن�س ــان ،وامل�س ــاواة بني اجلن�سني،
والوقاية/اال�ستجاب ــة اىل العنف املبني على
النوع االجتماعي ،والوقاية من االتهابات املنقولة
جن�سيا ،وفريو�س نق�ص املناعة الب�شري/الإيدز،
بالإ�ضافة �إىل ق�سم كامل حول املهارات احلياتية
(ك�صنع القرارات ،والتفاو�ض ،وتقدير الذات،
والتوا�صل مع الأقران) .ومل يقت�صر التدريب
على هذا احلد ،بل �أعطى مثقفي الأقران
مقدمة حول الأدوات التفاعلية التي ميكنهم
ا�ستخدامها ب�شكل جيد لدى توا�صلهم مع
جناحا باه ًرا حيث
�أقرانهم .حقق التدريب
ً
جمع ال�شبان/ال�شابات من خمتلف املجتمعات
حول هدف واحد وهو ت�أ�سي�س خدمات �صديقة
لل�شباب تلبي احتياجاتهم ب�شكل كامل .وقد
غادروا التدريب مت�شوقني مل�شاركة املعلومات
التي اكت�سبوها مع �أقرانهم ولإطالعهم
على جمموعة اخلدمات التي مت ت�أ�سي�سها
حدي ًثا لل�شبان/ال�شابات .وعليه ،مت و�ضع
ً
خططا �شملت عن�ص ًرا توعو ًّيا وجل�سات داخل
املراكز .وقد مت الو�صول �إىل حوايل � 100شاب
و�شابة وجرى �إطالعهم على رزمة اخلدمات
اجلديدة التي �شملت التوجيه والعالج
والإحالة يف جماالت تتعلق بالتغذية وال�صحة
العقلية واجلن�سية والإجنابية وحماية الأطفال
والعنف.
وا�ستمرت م�شاركة ال�شبان/ال�شابات الكاملة حتى نهاية
العام  2012حيث �شارك مثقفي الأقران يف الإجتماع التقييمي
والتخطيطي للعام  .2013وقد كانوا وا�ضحني ج ًّدا حول كيف
ميكن لأن�شطتهم �أن تكون �أكرث مالءمة وفعالية يف ال�سنة املقبلة.
كما �أتوا ب�أفكار حول تعزيز ال�شراكة بني ال�شبان/ال�شابات والكبار
مثل �إن�شاء جمل�س لهذه الفئة يف كل مركز .ومع حما�س مماثل،
ت�ستطيع بذل كل ما هو ممكن لإحداث ت�أثري �إيجابي يف حياتهم
وحياة �أقرانهم.

من�سقتنا امل�س�ؤولة قد
ح�ضرت...يا هال!

خالل الن�صف الثاين من العام  ،2012رحبت �شبكة  Y-PEERيف لبنان مبن�سقتها
امل�س�ؤولة اجلديدة ،الآن�سة �سيما عنتبلي .وهي ال تتميز بابت�سامتها امل�شرقة وح�سب،
بل � ً
أي�ضا مبنا�صرتها الفعالة لق�ضايا ال�شبان/ال�شابات النا�شئة .وقد �أظهرت �سيما
اهتمامها ب�شبكة  Y-PEERبعد انخراطها عن كثب يف منهجية تثقيف االقران من
خالل عملها كمن�شطة �إجتماعية ومن�سقة لل�شبان/ال�شابات يف م�شروع اخلدمات
لل�صحة العائل ّية واملجتمع ّية املذكور� أعاله .كما متل�ؤها احلما�سة مل�ساعدة �أع�ضاء
ال�صديقة لل�شباب مع املركز اجلامعي
ّ
 Y-PEERيف تنمية قدراتهم ولو�ضعهم على اخلارطة الدولية لل�شبكة ،نظ ًرا �إىل �أنها �ستكون �صلة الو�صل الأ�سا�سية بني
ال�شبكت نَْي املحلية والدولية .هذا وقد كان �أول تعامل لها مع �شبكة  Y-PEERخالل اجتماع املجل�س اال�ست�شاري العاملي الذي
عقد يف تون�س من � 5إىل  11ت�شرين الأول .ويجمع هذا االجتماع ال�سنوي املن�سقني امل�س�ؤولني من خمتلف �أنحاء العامل
لو�ضع خطة للعام اجلديد واالتفاق على املجاالت ذات الأولوية .وقد �شكل االجتماع الفر�صة املنا�سبة لإدخال �سيما يف ج ّو
� .Y-PEERأهال بك يا �سيما يف �أ�سرة  .Y-PEERنتمنى لك التوفيق يف كل املغامرات القادمة.

كتيبات قيد الإعداد
�شاركت كارال �ضاهر وماريا عبد الرحمن ،من �شبكة  Y-PEERيف اجتماعات ت�شاورية لتطوير كتيبات ت�ستهدف
مو�ضوع نْي بار َز ْين وهما “قابلية التوظيف” و”ال�شباب يف حاالت الطوارئ” .ويقوم
ال�شبان/ال�شابات ،ال �سيما من خالل
َ
املكتب الإقليمي ل�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،بال�شراكة مع منظمة العمل الدولية ،بو�ضع كتيب متارين ي�ستهدف
ال�شبان/ال�شابات الذين هم يف طور اال�ستعداد لدخول ميدان العمل .يوفر الكتيب لل�شباب مقدمة عن �سوق العمل
من خالل موا�ضيع خمتلفة كالتوجيه املهني ،وقانون العمل ،واملواطنية الفعالة ،وريادة الأعمال� ،إلخ .وقد �سعى
يوم نْي (من � 23إىل � 25أيلول) يف عمان ،الأردن ،للتو�صل �إىل توافق مع
االجتماع الت�شاوري الذي عقد على َ
من�سقي �شبكة  Y-PEERمن لبنان والأردن والعراق وفل�سطني حول م�ضمون كتيب التمارين وحول كيفية
اال�ستفادة منه بال�صورة املثلى� .أما االجتماع الت�شاوري الذي عقد يف القاه�ؤة (من � 2إىل  7متوز)
يف القاهرة ،فقد �شهد تطوير كتيب من نوع �آخر يعالج مو�ضوع ال�شبان/ال�شابات يف حاالت
الطوارئ .كما هدف اجتماع القاهرة �إىل و�ضع اللم�سات الأخرية على امل�سودة النهائية
من الكتيب الذي �سبق تطويره ،بنا ًء على مالحظات مدربي  Y-PEERبعد جتربته يف
الأردن وتون�س والفلبني.

مت �إعداد هذه الن�شرة من قبل �شبكة تثقيف الأقران ()Y-PEER
بدعم من �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،لبنان

