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الشروح
 -١إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
مكان انعقاد

المنتدى

عم يالً بق يرار جملييو حقييوق اإلنسييان  ،1٤/28سيييعقد املنتييدع املع ي إلقييوق اإلنسييان،
والدميقراطييية وسيييادة القييانون دورتيين األوىل يف جني ي يف القاعيية  XVIIبقصيير األمييم ،يييومق 21
و 22تشرين الثاين/نوفمرب .2016
وسيُعرض على املشاركني يف املنتدع جيدول األعميال املؤقيت اليوارد يف ايوث الو يقية كيق
ينظر فين بغرض إقرارث .ويرد يف املرفق جدول زم مؤقت ألعمال الدورة.
الجلسة االفتتاحية
سيديل رئيو جملو حقوق اإلنسان ببيان افتتاحق ،تليين بيانيات ييديل نيا نائيني األميني
العييام وم ييوض األمييم املتحييدة السييامق يقييوق اإلنسييان ورئيسييا املنتييدع املع ي إلقييوق اإلنسييان
والدميقراطية وسيادة القانون.
الوثائق
س ي ي ي ييتتاا قي ي ي ي ييع الو ي ي ي ييائق املتعلق ي ي ي يية بال ي ي ي ييدورة عل ي ي ي ييى الص ي ي ي ي ي حة الش ي ي ي ييبكية للمنت ي ي ي ييدع
(.)www.ohchr.org/democracyforum
حلقات النقاش
بع ييد ا ييوث الع ييروض املق ضدم يية للموامل يييع األربع يية املدرج يية يف ج ييدول األعم ييال ،س ييتُ رع
مناقشة م توحة يُدعى قيع املشاركني إىل املسامهة فيها.
وخييالل كييل حلقيية نقييار ،سيييُنظر بالتحديييد يف مسييللة التمييييو وال يوارق الي ييول دون
مشيياركة النسيياش الشييابات وال تيييات مشيياركةً اادفيية وفعال ية يف صيينع الق يرار العييام ،ودون مشيياركة
الشباب املنتمني إىل السكان األصليني واألقليات ،الوين يعيشون يف مناطق ري يية و يعيانون مين
اإلعاقي يية ،و الش ي ييباب ال ي ييوين ا ي ييم م ي يين امله ي يياجرين ،و ع ي ييدميق ا نس ي ييية ،و املش ي ييردين داخلي ي ياً،
و ملتمسق الل وش و الالجئني.
 -٢تهيئة بيئة تمكينية لمشاركة الشباب مشاركة فعالة في صنع القرار العام
إن مشيياركة الشييباب مشيياركة فعاليية يف صيينع الق يرار العييام عنصيير ساسييق للمؤسسييات
التمثيلييية املسييؤولة والش ي افة داخييل الدوليية .وسييألكو املناقشييات علييى األطيير القانونييية واملؤسسييية
الالزمة لتمكني الشيباب مين املسيامهة يف صييا ة السياسيات العامية و التيل ي فيهيا ،ومين مسياشلة
واملعق السياسات.
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وسييألكو املناقشييات يض ياً علييى إعمييال قيييع حقييوق اإلنسييان دون متييييو كشيير مسييبق
لبيئيية متكينييية تتيييا للشييباب املشيياركة يف عملييية صيينع القيرار فيمييا يتعلييق جبمليية مييور منهييا ايقييوق
االقتص ييادية واالجتماعي يية والثقافي يية وايق ييوق اخلاص يية إلري يية ال يير  ،والتعب ييي ،وتك ييوين ا معي ييات،
والت مع السلمق .وستناقَش يضاً مهية هتيئة بيئة آمنة ومواتية ملنظمات اجملتميع امليدين وامليدافعني
عن حقوق اإلنسان املشاركني يف تعويو ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالشباب.
وستسييتهدا املناقشييات مسيياعدة املشيياركني علييى س يرب يوار التحييديات ال ي يواجههييا
الشييباب يف قيييق املشيياركة ال عاليية يف وملييع السياسييات ويف ايييياة السياسييية ،مثييل التحييديات
املتمثل يية يف الوصي ييول اا ييدود إىل املعلومي ييات يات الص ييلة بالقضي ييايا ال ي ي تي ييؤ ر ف يييهم ،وحمدوديي يية
التمويييل ،واملواقي االجتماعييية والتصييورات ييي الصييحيحة لييدور الشييباب وقييدرهتم علييى املسييامهة
يف ايياة العامة للدولة ،واخلوا من االنتقام.
ولعييل الشيير املسييبق ااييدد ملشيياركة الشييباب مشيياركة فعاليية اييو قييدرهتم علييى رارسييتها
وامتالكهم للموارد لتمويلهيا .ويف نياش املناقشيات ،سيينظر املشياركون يف مهيية التعلييم والتيدريني،
وبنيياش القييدرات وبيرامك التمكييني املبصصيية للشييباب بشييلن حقييوق اإلنسييان واملبيياد الدميقراطييية
وسيادة القانون بوص يلك شرطاً ساسياً ملشاركتهم ال عالة.
 -٣من المشاركة الرسمية للشباب إلى المشاركة التحويلية
سيسييتعرض املشيياركون اآلليييات القائميية ال ي تييروم زيييادة املشيياركة السياسييية للشييباب يف
عمليات ومؤسسات صنع القرار العام على املسيتوع االيق .وستشيمل املناقشيات دييد اآللييات
الك يلة بوصول الشباب إىل الربملانات ،واجملالو اإلقليمية واالية ،ومبشياركتهم يف إصيالا الينظم
االنتبابي يية ،وعملي ييات ومل ييع الدس ييتور ويف األح ي يواب السياس ييية .وس ييتُقيم اس ي يألاتي يات إش ي يرا
الشباب طيلة اليدورة االنتبابيية وبعيداا حيي سيشيكل يليك وسييلة لتطيوير مشياركتهم الراسيبة
بص تهم ناخبني ومواطنني.
ويف املناقش ييات ،سيس ييتعرض املش يياركون املب ييادرات الرامي يية إىل تعوي ييو ودع ييم ايي يوار ب ييني
األجي ييال والتع يياون ب ييني الش ييباب وةتل ي ي ص ييحاب املص ييلحة ،مب يين ف يييهم الق ييادة السياس يييون،
واملؤسسات الوطنية يقوق اإلنسان ،وواملعو السياسات ،ووسائط اإلعالم.
ومن املسلم بن على نطاق واسع ن لوسيائط اإلعيالم االجتمياعق واسيتبدام تكنولوجييا
املعلومييات واالتصيياالت دوراً يف توسيييع اييييو الييدميقراطق و سييني املشيياركة .وسيييحدد املشيياركون
السييبل الك يليية بألقيية النضييال علييى اإلنألنييت إىل مشيياركة طويليية األجييل ومسييتدامة للشييباب يف
عمليييات صيينع القيرار .وسييألكو املناقشييات علييى التحييديات ايالييية املرتبطيية باملشيياركة اإللكألونييية،
مثل القضايا املتعلقة بالشمولية وإمكانية الوصول فيما خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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وسيحاول املشاركون ديد مثلة ابتكاريية لتقاسيم املعرفية ،ونشير املعلوميات ومناقشيتها،
مبا يف يلك على شبكة اإلنألنت ،ندا تعويو قيدرة منظميات الشيباب عليى املشياركة ب عاليية يف
صنع القرار العام.
 -٤مشاركة الشباب في مجال التنمية المستدامة وحماية حقوق اإلنسان في سياقات محددة
س ييألكو املناقش ييات عل ييى دور الش ييباب يف تن ي ييو ا ييداا التنمي يية املس ييتدامة .وس يييحدد
املشاركون تدابي فعالة إلنشاش حيو للشيباب قصيد املشياركة يف ترقية جيدول األعميال العياملق إىل
سياسات وطنية وإقليمية وحملية ،وإنشاش آليات فعالة ملساشلة ايكومات.
وس يييع املش يياركون كيي ي ن اتب يياع هن ييك ق ييائم عل ييى حق ييوق اإلنس ييان يس يياام يف زي ييادة
االعألاا بدور الشباب ودعمن يف جمال منع النواعات وحلها.
وسييتُناقَش االسيألاتي يات والسياسييات الي كييان جيييا يير إتييام يف رفييع مسييتوع مشيياركة
الشييباب يف جهييود مييا بعييد الن يواع وبنيياش السييالم (علييى سييبيل املثييال ،يف الوسيياطة وامل اومل يات،
وإعي ييادة بني يياش اجملتمعي ييات االيي يية ،وعمليي ييات العدالي يية واملصي يياية ،مبي ييا يف يلي ييك مبي ييادرات العدالي يية
االنتقالية).
وسيحدد املشاركون يضياً التيدابي امللموسية لضيمان مشياركة الشيباب يف تصيميم وتن ييو
االسألاتي يات ملنع التطرا العني وتعويو االندماج االجتماعق.
 -٥المضييي قييدماً بجييدول األعمييال العييالمي للشييبابش دور الشييباب فييي صيييا ة جييدول عمييال
األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
سييألكو املناقشييات علييى اآلليييات واملبييادرات املتبييوة علييى الصييعيدين الييدويل واإلقليمييق
ال تساام يف املضق قدماً جبدول األعمال العاملق يقوق اإلنسان اخلاصة بالشباب.
وس يينظر املشيياركون يف اذيياي تييدابي لضييمان مشيياركة الشييباب يف عمييال األمييم املتحييدة
واآلليات اإلقليمية يقوق اإلنسان ،مبا يف يلك السبل املمكنة لضمان قدرة الشباب على عرض
االدع يياشات املتعلق يية بانتهاك ييات حق ييوق اإلنس ييان عل ييى اآللي ييات يات الص ييلة ،والس ييبل الك يل يية
بضمان نظر اآلليات املوكورة يف القضايا يات الصلة بالشباب.
 -٦مالحظات

ختامية 

سيديل رئيسا املنتدع مبالحظات ختامية وبتوصيات للمتابعة.
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المرفق
الجدول الزمني ألعمال الدورة
اال نني 21 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
 /00-10/00
1٣

افتتيياح المنتييدى المعنييي بحقييوق اإلنسييان والديمقراطييية
وسيادة القانون
 كلمة ترحيني ومالحظات افتتاحية يديل نا رئييو

اإلنسان
جملو حقوق
 رسالة من نائني األمني 
العام
 مالحظات يديل نا م وض األمم املتحيدة السيامق

اإلنسان
يقوق
 مالحظييات يييديل نييا رئيسييا املنتييدع املع ي إلقييوق
اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون
تهيئيية بيئيية تمكينييية لمشيياركة الشييباب مشيياركة فعاليية
في صنع القرار العام

الثال اش  22تشرين الثاين/نوفمرب 2016
 /00-10/00
1٣

18/00-1٥/00

م ي ي يين المش ي ي يياركة الرس ي ي ييمية للش ي ي ييباب إل ي ي ييى
المشاركة التحويلية

18/00-1٥/00

مش ي يياركة الش ي ييباب ف ي ييي مج ي ييال التنمي ي يية المس ي ييتدامة المضي ييي قي ييدماً بجي ييدول األعمي ييال العي ييالمي
وحماية حقوق اإلنسان في سياقات محددة
للشييبابش دور الشييباب فييي صيييا ة جييدول
عمال األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية

ختامية
مالحظات

GE.16-16226

5

