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 الشباب العربي للتنمية المستدامة حول نشاط السنوى التقرير الدوري 

 2020الى ديسمبر  2019خالل الفترة من ديسمبر 

 

 الشئون الخارجية : لجنةأوال
 (٢٠٢٠)يونيو  عمل شراكة مع منظمة الصحة العالمية •

وقبل وبعد جائحة فيروس الخاصة بصحة المراهقين اثناء  اآلراءتقوم اللجنة بعمل جلسات استشارية لتبادل 
كورونا. ستخدم نتائج هذه االستشارات كأساس لمشاركة منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة بمفاوضات االجتماع 

 .القادم World Health Assembly الدولي للصحة
 )ابريل ومايو (UNFPA) عمل شراكة مع صندوق االمم المتحدة للسكان مع المكتب الرئيسي بنيويورك •

٢٠٢٠) 
كانت تلك  للتوعية بفيروس كورونا ودور الشباب تجاه ومسئوليتهم. تفيديوهاقامت المنصة بالمشاركة بعمل 

الحملة بالتعاون مع مكتب مبعوثة األمين العام لألمم المتحدة للشباب، المنظمة العالمية الكشفية، االتحاد الدولي 
 الدولية واإلقليميةلطلبة كليات الطب، وغيرهم من المنظمات الشبابية 

 19فيروس كوفيد جلسة نقاش مع االتحاد من اجل المتوسط واالتحاد االوروبي عن دور الشباب في ازمة  •
 (٢٠٢٠)مارس 

رئيس لجنة العالقات الخارجية واالستراتيجيات الدولية د. سامح كامل بطرح بعض االفكار والرؤى االقليمية  قام
 واهمية اشراكهم بوضع حلول لالزمة األزمةبوالدولية عن دور الشباب المحوري 

قيا ياختيار منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة كمنسق التجمع اإلقليمي لمنطقة غرب اسيا وشمال افر  •
 (٢٠٢٠)يونيو  (UNMGCY) لمجموعة االمم المتحدة الرئيسية المعنية باألطفال والشباب

ق االوسط وشمال افريقيا لمجموعة االمم المتحدة الرئيسية حيث تقوم المنصة بالتنسيق مع كافة ممثلي الشر
 والشباب لكل اهداف التنمية المستدامة لكي تضمن مشاركة فعالة وهادفة بالمنظمات الدولية باألطفالالمعنية 
 تدريب عن اهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني تنظيم •

British Council  (٢٠٢٠)يونيو 
التغير  على19فيروس كوفيد حيث قامت نائب رئيس اللجنة أ. ماريان جورج بعمل عرض عن تأثير ازمة 

  المناخي
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متابعه اللجنة مهامها كعضو في الشبكة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة لتنمية الشباب التابعة إلدارة  •
 عية )مستمر بشكل اسبوعي(األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتما

United Nations Inter-Agency Network for Youth Development IANYD Under United 
Nations Department of Economic and Social Affairs UN DESA 

 االعالم ثانيا: لجنة
 قامت اللجنة بالعديد من االنشطة منها: 29/6/2020الى  16/3/2020من خالل الفترة  •

 للتنمية المستدامة اسبوعيا  وطنية والدولية لبدء في تصميم ونشر فقرة إخبارية لألخبار الا -

 تصميم ونشر فيديو عن تاريخ جامعة الدول العربية ونشأتها مزامنة للعيد الماسي للجامعة العربية -

عرض  )منشورات تعريفية، متمثلة في 19بدء عمل حملة توعية لمواجه فيروس كرونا المستجد كوفيد  -
 (كيفية استغالل الوقت اثناء فتره الحظرعن فيديو للتوعية ، بعض مبادرات الدول العربية لمواجهه الفيروس

اإلعالن عن ويبنار تعقده منظمة اليونيسكو ببيروت لمناقشة فيروس كورونا وأثر قياسات الحجر الصحي  -
 .2/5/2020أنظمة التعليم  على

عرفة لمناقشة االقتصاد العالمي في زمن الوباء: من اإلنعاش إلى اإلعالن عن ويبنار يعقده مشروع الم -
 .4/5/2020االستجابة 

اإلعالن عن مبادرة شبابية لمجموعة شباب بالجامعة البريطانية تحت مسمى "جت عليك" مبادرة مجتمعية  -
 .للتوعية بأهمية عدم رمى القمامة في الشوارع

للتنمية المستدامة مع صندوق األمم المتحدة للسكان  اإلعالن عن التعاون بين منصة الشباب العربي -
بعمل مجموعة حلقات توعوية مصوره لنشر الوعي عن  Prezi( وموقع UNFPA Headquartersبنيويورك )

 ." ونشر مجموعات الحلقات التي تمت تصويرها١٩فيرس كورونا المستجد "كوفيد 

المتوسط، والتي يشارك بها منصة الشباب العربي اإلعالن عن الويبنار التي ينظمها االتحاد من أجل  -
مايو  14"! يوم COVID-19متوسطي إلى #-للتنمية المستدامة لمناقشة "االستجابة الطوعية لشباب األورو

 .ونشر الاليف الخاص بالندوة 2020

ر من اإلعالن عن استضافة المقهى العربي بروسيا )مجموعة من الجالية العربية في روسيا ممثلين ألكث -
دول عربية مختلفة( لـ "منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة" في لقاء عبر خاصية الفيديو كونفرانس  ١٠

 وكانوا نواب لجنة اإلعالم هم المتحدثين في هذا اللقاء ونشر الاليف الخاص باللقاء.
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يمي بمجموعة بيان صحفي عن المنصب الجديد لمنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة كمنسق اقل -
االمم المتحدة الرئيسية المعنية باألطفال والشباب عن منطقة غرب آسيا كممثل لشباب الشرق األوسط وشمال 

 افريقيا

اإلعالن عن مسابقة تطلقها منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  -
 تمكين المرأة الريفية في المنطقة العربيةحول "تصميم أفضل تطبيق على الهاتف المحمول ل

 26الجمعة  يوم Youth4ClimateLiveاإلعالن عن ويبنار ينظمه ينظم البنك الدولي حول سلسلة #  -
 .2020يونيو 

 متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامةثالثا: لجنة 
وق العمل العربي ازاء االزمة المتغيرة في الس والتحدياتتم إعداد فكرة ويبنار اونالين بعنوان " الفرص  •

 .والمتحدثين والمحاورالجائحة" من حيث الفكرة 
 : مجموعة حلقات اونالين علىتم العمل  •

 اهداف التنمية المستدامة" علىكورونا  تأثيرحلقة االولي بعنوان" ال -
 االسواق العربية" علىحلقة الثانية "كورونا وتأثيراتها ال -
 مجتمع المدني في مواجهه كورونا"حلقة الثالثة "دور منظمات الال -

 الموارد البشرية : لجنةرابعا

 .8/3/2020الي  8/1/2020تنفيذ تدريب " إدارة الموارد البشرية" من  •
أعضاء  لتدريب  Coca-Cola Egyptو American Chamberالتعاون مع أفضل المدربين من  •

 اللجنة.
 .15/4/2020فة مدي علمهم عن األجندة تحدي أهداف التنمية المستدامة بين أعضاء اللجنة لمعر  •
سرفاي تحليل الشخصيات وتزويد األعضاء ببرامج فردية مختصة لتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم  •

3/5/2020. 
 .18/1/2020مشاركة أحد أعضاء اللجنة بصالون الشباب العربي بالمغرب  •
 ورونا"تدريبي مع شركة فودافون مصر "تم التعليق بسب فيروس ك تنفيذ برنامج •
 اللجنة.تنفيذ ثالث مسابقات داخلية ألعضاء  •
 التنسيق المستمر بين اللجان لتحسين أداء األعضاء. •
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 والمبادرات:تبني األفكار  خامسا: لجنة

 صرمشاركة اعضاء اللجنة في اسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في م •
 

 حول الى مجتمع معرفة.مشاركة اعضاء اللجنة في وضع االستراتيجية المصرية للت •
 حصول اعضاء اللجنة على عضوية هيئة المعرفة المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. •
 تبني مبادرة وصال للتنمية، للتوعية بالعنف القائم على النوع وتمكين المرأة. •
 تبني مبادرة الرياضة من أجل التنمية المستدامة.  •
لوزارة البيئة  -لنشر الوعي البيئي « لألخضراتحضر »ي المبادرة الرئاسية مشاركة اعضاء اللجنة ف •

 بجمهورية مصر العربية.
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