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  " شمس"بيان صادر عن مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  يوم العالمي للشبابلمناسبة ال

  "الشباب صناع التغيير"

 نضال الشباب العربي ،ودفاعهم المشروع عن قضايا وهموم شعوبهم، ففي اليوم العالمي             "شمس" مركز   يحيي
 يتحقق في مسيرة الشباب للحصول علـى حقـوقهم فـي    للشباب من كل عام نقف لنتذكر ما تحقــق وما لم     

التعليم والصحة واالقتصاد، في السياسة والحياة العامة وفي هذا اليوم فرصة لتأكيد أهمية دور  الشباب في كل                  
 البنيوية المتراكمة فـي   لقد بادر الشباب للحركة كتعبير عن األزمات.جهد ومسعى لتحقيق التنمية المستدامة

االجتمـاعي وهمـوم شـعوبهم      عن واقعهـم يتحركون بعيداً لملعربية، فماليين الشباب العربي المجتمعات ا
الحضارية والثقافية،  عميق لذاتهم وانتمائهم وهويتهم لقد برهن هؤالء الشباب عن وعي االجتماعية والسياسية،
  .عميق لتاريخهم كما عبروا عن وعي

  
ج إلى تنظيم الصفوف والمطالبة بزيادة نصيب الـشباب مـن         على أن عملية التغيير تحتا     "شمس" مركز   يشدد

المشاركة، حيث أنه من الصعوبة تغيير وجهة نظر الكبار حول الشباب حتى ألولئك الـذين يحتلـون مواقـع        
قيادية، فالتغيير يحدث عندما تقوم المؤسسات التي يديرها الكبار بإدراك أهمية العمل مع الشباب بشكل يظهر                

  .ال أن يكون مجرد توجه رمزي أو شكل أو سياسة رمزيةالعزم والنية 
  

هوة واسعة كانت    أنه وعلى الرغم من اهتمام األمم المتحدة بالشباب ،إال أنه ما زال هناك               "شمس" مركز   يذكر
ألسباب تتعلق بالقـدرات    . وال زالت قائمة بين الشباب في البلدان المتقدمة والشباب في البلدان الفقيرة والنامية            

مالية وعدم توفر الخطط والبرامج الكافية للتأهيل والتنشئة والتربية، إضافة إلـى أسـباب داخليـة تتعلـق                  ال
بالموروث العقائدي واالجتماعي وطبيعة القيم والعادات والتقاليد، وتركيبة المجتمع والعائلة ومستوى االنفتـاح             

 العوامل لتحد من دور الشباب في البلـدان          كل تلك  تضافرتحيث  . االجتماعي وطبيعة النظم السياسية القائمة    
الفقيرة وتفاقم األزمات المستشرية في أوساط الشباب كالبطالة، وسوء العنايـة الـصحية، وتـدني المـستوى                 

  . المعيشي، ونقص المؤسسات الراعية، ومراكز الترويح والترفيه
  

بضرورة استثمار طاقات الشباب وحماسهم وإبداعاتهم وإيجاد حلول لحاجاتهم وإزالـة             "شمس"مركز  يطالب  
وخلق فرص  . المعوقات والتحديات التي أمامهم ودعمهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتطوير وتمكين قدراتهم           

والثقافيـة  تعليمية ومهاراتية أكثر وفرص عمل مجدية للشباب ولنشاطاتهم االجتماعية والرياضـية والفنيـة              
والنفسية والصحية واالقتصادية ومشاركتهم في المجتمع والحياة العامة ،والعمل بشكل جاد من اجـل تقلـيص                



الفجوة بين الشباب والمسؤولين بتوسيع نطاق الحوار والفهم المتبادل إلنهاء اإلقصاء والتهميش واإلهمال لهذه              
تمام بمعالجة االنحرافات الشبابية االجتماعية والعمل      وبضرورة االه . الشريحة الواسعة من المجتمع وإنصافهم    

 .على تأهيل الشباب لالندماج والمشاركة في المجتمع ومكافحة األمية بين قطاع الشباب 

  
الشباب قطاع اجتماعي عريض، ال يمكن التعامل معه باعتباره وحدة واحدة متساوية،             أن" شمس" مركز   يذكر

ومع ذلـك فـإن للـشباب       .العمل والسكن والوضع الطبقي   والتعليم والثقافة   ي  وف  فئة إلى أخرى   فانه يتباين من  
المطلوب معرفة االحتياجات األساسية للشباب، والعمل على تلبيتها أو أخذها بعين االعتبار لـدى              وإن  حاجات  

ن مع اإلشارة إلـى أ    . صياغة الخطط والبرامج، باعتبارها متطلبات ضرورية يجب إدراكها من قبل المعنيين          
، ومـستوى   تلك المحافظة تبعاً لطبيعة وخصوصيات    محافظة ألخرى   مفهوم الحاجات مفهوم نسبي يختلف من       

من المهم التأكيد على أهمية دور الـشباب وتنميـة قـدراتهم وتحديـد               لذلك.التطور االجتماعي واالقتصادي  
  . هاأولوياتهم والعمل على تحقيق

بما يـضمن   المحلية  و  التشريعية ت خاصة بقانون االنتخابات   العمل على إضافة تعديال   ب" شمس "مركزيطالب  
 الحريات العامة بما في ذلك حرية تأسـيس الجمعيـات           احترامالعمل على   إشراك الشباب انتخاباً وترشيحاً،وب   

 واالجتماعية استقاللية األطر السياسية     واحترام. العامة االنتخاباتواالنخراط في العمل الشبابي والمشاركة في       
تقويـة وتمكـين    لعمل علـى    ،وابات ومنظمات المجتمع المدني   قاقتصادية بما في ذلك مجالس الطلبة، والن      واال

  .المؤسسات الشبابية القاعدية
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