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Form Item 1: Inclusive education to empower minority youth 

How we can guarantee that they have a meaningful opportunity to participate in cultural and political life 
in their country and do not suffer multiple forms of discrimination due to their age and minority origin? 

  

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
البد من ذكر االسباب والمعوقات التي تحول دون تحقیق ذلك كما , قبل االجابة عن كیفیة ضمان ومساعدة الشباب عموما واألقلیات خصوصا

وخاصة , المشاركة السیاسیة والثقافیة سیما في منطقة الشرق االوسطمن اھم االسباب التي افقدت الشباب طموحاتھم وامالھم في . طرح في السؤال

فلقد قام تجار الحروب وشاربي الدماء بزراعة اإلرھاب في مناطقنا . العراق وسوریا ھو انخراطھم لصد ومواجھة اإلرھاب والدفاع عن بلدانھم

. یستنزفونھا مادیا وبشریا وتنمویا وثقافیا وسیاسیا وصحیا وغیرھاعن طریق داعش وغیرھا لیسبوا النساء ویقتلوا ویعیثوا وینھبوا البلدان و

ومن ثم حرب تحریر , حرب الثمان سنوات مع ایران, بلدي العراق على سبیل المثال, ونتیجة الحروب المستمرة ومنذ عقود الزالت مستمرة

ومن ثم االحتالل االمركي للعراق , الكویت 2003 جعل شبابنا ینقسمون بین شھید وجریح ومعوق , الجبناء ومن ثم داعش ومن یقف خلفھا من, 

وبین من یكدح لیل نھار لمواجھة ظروف الحیاة الصعبة التي استنزفھا . وكأنما خلقوا لیقتلوا وتثكل امھاتھم وعوائلھم, لمواجھتھ اإلرھاب

التي تقف حائال ھو الفساد الذي سببھ السیاسیین لھذه ومن االسباب المھمة االخرى . یعملون إلعالة عوائلھم وعوائل اخوتھم الشھداء, اإلرھاب

السرقات في . فسرقة االموال وترك الناس في العوز والحرمان تعاني الفقر والفاقة والمرض والحرمان وغیاب كل اركان الحیاة الكریمة, البلدان

على المجتمع : اقترح االتي, وشباب االقلیات خاصةلضمان مشاركة الشباب عامة . العراق مثال  بلغت مئات الملیارات عالوة على الحروب

تخلیصھم من اإلرھاب الذي اوجده المارقون وتجار , الدولي العمل الجاد والحازم على إیجاد السلم واالمان وتخلیص الشباب من القتل في الحروب

ة على اراضینا لیتسنى بنائھا ویتسنى للشباب التركیز على المجتمع الدولي العمل على رحیل الجیوش االجنبیة المتواجد. السالح وشاربي الدماء

العمل على مالحقة اللصوص سراق المال العام ومحاسبتھم وارجاع المال المسروق . واالنخراط للمشاركة في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة

اب للمشاركة في الحیاة السیاسیة وازاحة المافیات العمل على خلق برامج تنمویة وتوعیة تھدف على حث الشب. الموجود اساسا في البنوك الغربیة

لنساعد شباب العالم اینما وجدوا سیما شباب العراق على النھوض من جدید . التي استولت على المؤسسات الحكومیة والثقافیة وعاثت فیھا فسادا

2003وازاحة ما خلفھ االحتالل االمریكي لبالدھم عام  .للجمیعوال االمام من اجل حیاة كریمة .   

.والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ  

 
 


