
االونروا

تفعيل دور الشباب

احلوارات  في  الالجئ  الفلسطيني  الشباب  بقضية  والصلة  املصلحة  ذات  األطراف  اشراك  املؤمتر  من  الهدف 
والنقاشات القادمة. وسوف يساعد املؤمتر األونروا في التركيز بشكل أفضل على الشباب في برامجها وتسهيل 

التعرف على شراكات جديدة. 

2012( منتدى  “مارس”  آذار   19 )مساء  األول  اليوم  ونصف، حيث سيوفر نصف  يوم  املؤمتر على مدى  يعقد  سوف 
اخلارجية  للشؤون  األعلى  املمثل  تقوم  وسوف  املوضوع.  في  للمشاركة  املهمة  الشخصيات  من  للمتحدثني 

والسياسات األمنية لدى االحتاد األوروبي البارون أشتون بالقاء الكلمة االفتتاحية الرئيسية باملؤمتر.
 

املتعلقة  القضايا  حول  جدا  رفيع  مستوى  على  مناقشات  فسيتضمن   )2012 “مارس”  أذار   20( الثاني  اليوم  أما 
بالشباب الفلسطيني الالجئ:

 
مشاركة الشباب – إشراك الجئي فلسطني الشباب في التنمية االجتماعية والسياسية 	 
متكني الشباب اقتصاديا: خلق وبناء املوارد من أجل إشراك الشباب الفلسطيني اقتصاديا 	 
التعليم: بناء مقدرات الجئي فلسطني 	 
الشباب والتهميش: مقاومة االستبعاد ودور احلماية 	 

سوف تفتح املناقشات واملساهمات سبل التعاون والشراكة بني الشباب الفلسطيني واألونروا. كما ستؤثر على 
الصياغة املستقلبية لسياسة الوكالة حول الشباب. 

على  والتركيز  الشباب  اهتمامات  مع  للتجاوب  احلاجة  على  املستقبلي، كما سيركز  املنظور  املؤمتر  يأخذ  سوف 
اهمية وسرعة خلق الظروف لألجيال الشابة لالجئني الفلسطينيني. لكن تبقى احلقيقة األساسية قائمة وهي - 
ضرورة التوصل الى حل عادل ودائم لقضية الالجئني في سياق مفاوضات السالم. يجب أن يكون احلل مبثابة النتيجة 
العادلة لالتفاق السياسي بني األطراف بشكل ينسجم مع قرارات األمم املتحدة، بدعم من اجملتمع الدولي وبالتشاور 

مع الالجئني أنفسهم.

وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  تفخر 
عقد  عن  االعالن  الفلسطينيني  الالجئني 
الذي  الشباب”  دور  مؤمتر حتت عنوان “تفعيل 
عال  مستوى  على  اجتماع  مبثابة  سيكون 
ورفيع جدا لألطراف ذات املصلحة والصلة في 
قصر ايجمونت ببروكسيل بتاريخ 19 و 20 آذار 

“مارس” 2012. 

وطموحاتهم  الشباب  على  املؤمتر  سيركز 
يعتبر  املستخدمة.  غير  وامكانياتهم 
العناصر  من  الالجئ  الفلسطيني  الشباب 
األوسط.  الشرق  في منطقة  للتغيير  املهمة 
تخدم االونروا حاليا 5 مليون الجئ فلسطيني 
ما  الشباب  يشكل  املنطقة،  في  تقريبا 
الالجئني. من مصلحة  باملائة من   50 نسبته 
اجملتمع الدولي مبا في ذلك دول منطقة الشرق 
البيئة  وتوفير  الشباب  مع  التواصل  األوسط 
احتياجاتهم  تناول  امكانيات  تتضمن  التي 
االنسانية والتنموية. وقد اثبتت األحداث التي 
2011 أهمية الشباب في املنطقة،  جرت عام 

واهمية ضمان مستقبلهم.
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تود األونروا أن تشكر االحتاد األوروبي وحكومة 
مملكة بلجيكا على دعمها لهذا املؤمتر. 

مؤتمر االونروا لألطراف ذات المصلحة والصلة
بروكسل - 19 و 20 آذار “مارس” 2012


