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  " شمس"بيان صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  يوم العالمي للشبابلمناسبة ال

"بحكمة الشيوخ وعزيمة الشبابلنبني المستقبل "  
  

نضال الشباب العربي،ودفاعهم المشروع عن قضايا وهموم شعوبهم،فاليوم نقف بخشوع أمام الهامات  "شمس"مركز  يحيي

الكبيرة التي خطت معالم المستقبل بأرواحها ودمائها وعذاباتها وجوعها،وإصرارها األكيد علـى المضـي قـدماً    العالية و

للتأسيس لنهضة عربية،ولنفض غبار الهزيمة واالستكانة والتبعية والدكتاتورية واإلمالءات،وللدفاع عـن مقـدرات األمـة    

االجتماعي وهموم شعوبهم االجتماعية والسياسية،لقد برهن  عن واقعهم بعيداً ايتحركو لم، فماليين الشباب العربي وانجازاتها

عميـق   عبروا عـن وعـي  والحضارية والثقافية، كما  عميق لذاتهم وانتمائهم وهويتهم عن وعي والشابات هؤالء الشباب

  .لتاريخهم

  

صعوبات  ونيعيش وامازال أنهم أنه وعلى الرغم من مشاركة الشباب والشابات في الثورات العربية،إال "شمس"مركز  يذكّر

ما زالت األمية تشكل نسبة عالية وما زالت الفجوة كبيرة بين خريجـي  ف،استثنائهم وتحديات كبيرة تزداد تداعياتها في ظل 

وما زالت البطالة بين الشباب متفشية األمر الذي يقتضي إصالح التعليم  ،واحتياجات سوق العمل  مؤسسات التعليم العالي

  . فل جودة التخرج وتأمين فرص عمل مالئمة والتأمين االجتماعي على نحو يوفر الطمأنينة واألمان االجتماعيبما يك

يترتب عليه بناء العقل الشبابي على أساس الحرية واإلبداع والقـدرة   أنأن إحداث التغيير البد على  "شمس"مركز  يشدد

اب الطاقة الخالقة والروح الوثابة والقدرات البدنية والفكرية والعطاء فلدى الشب ،على التفكير واالبتكار والكشف واالختراع

جهود وبذل المزيد من األعمال وتفعيل الخطط الف ي، يتوجب تكثللشباب والشاباتولكي نستشرف مستقبالً واعداً .والتضحية

والبحـث فـي   .مومهم واهتماماتهممعرفة توجهاتهم واالقتراب من هل والشابات والبرامج واالستراتيجيات المتعلقة بالشباب

ومنظمات المجتمع  الحكوميةمؤسسات الما يضع مختلف ،م كيفية إدماجهم باعتبارهم رأس مال بشري فاعل فيأفضل صيغ 

  .امسؤوليتهالمدني أمام 
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، فطالما ظل الشباب بعيدين عن المشاركة السياسـية  والشابات تفعيل المشاركة السياسية للشباب إلى "شمس"مركز  يدعو

عبر تهميشهم وعدم  والشابات الشباب هافأنهم قد يمثلون قنابل قابلة لالنفجار،باإلضافة إلى حالة الفراغ السياسي التي يعيش

وبرامجها الموجهة المرتبطة بطبيعة هذه األحزاب إن لذلك أسبابه االهتمام بقضاياهم في برامج وأنشطة األحزاب السياسية،

كيفية تفعيل طاقات الشباب وإعادة جذبها إلى األحزاب والعمل  خطابها السياسي،األمر الذي يتطلب إعادة النظر فيوللشباب،

مع األجنـدة الوطنيـة،بما    من خالل إعادة صياغة أولوياتها وبرامجها انسجاماًوذلك ،المؤسسات األهليةالعام،وتفعيل دور 

   .نها وبين المؤسسات الرسمية يكامل في العمل بي

  

أن عملية التغيير والخروج من النفق المظلم ، التي تعترضها الصعوبات والمعوقات، فعلى الرغم مـن  "شمس"مركز يرى 

التاريخ المشبع بالهزائم ،والمتاعب، والمخاطر،واالنكسارات،واالنقسام واالنكفاء،إال أن الحاضر بنتائجه الراهنـة يؤسـس   

ر إشراقاً وإنسانية ،فلعل الشباب يشكلون الجزء الجوهري من أزمة التغيير،ألنهم القوة المحركة األساسية ،كما لمستقبل أكث

أنهم ينتجون الجديد من أفكار جيلهم األكثر قدرة في التعبير عن همومهم، فتكمن في الشباب الحيوية، والحماس واإلبـداع  

اء والرغبة في التجديد التي تصل حد التمرد، والعصيان، من أجل كسر القيود والتألق ، الالزمة للتغيير، والقدرة على العط

  .التي تقف أمام تطلعاتهم 

بما يضمن إشراك الشباب المحلية و التشريعية العمل على إضافة تعديالت خاصة بقانون االنتخاباتب "شمس"مركز  يطالب

شارك فـي  ي وطنية صياغة إستراتيجيةجاه الشباب والشابات ،والمدني ات مؤسسات المجتمعأكبر لدور انتخاباً وترشيحاً ،وب

العمل على إيجاد فرص عمل والحد مـن  ،و الشبابيةمبادرات لل وتبني الحكومة تشجيعو ها معالمها الشباب والشابات،رسم

اهمة بفعالية فـي  مسللالقطاع الخاص والشابات، ومطالبة  استثمار وتفعيل وسائل اإلعالم المختلفة لتوجيه الشباب،والبطالة

نشر ثقافة التسامح والشبابية، مؤسساتدعم الالشبابي ،وإتاحة الفرصة للتبادل ،ووالشبابية  مجتمعيةالمسؤولية ال دعم برامج

 .والتعايش بين الشباب

  

  

  "انتهى"

  

 


