
 

 

 

 

لألطفال والشباب  حقيقيةتعزيز المشاركة ال  

ي 
التعليم وتعزيز الصحة ف   

 

 دعوة للمشاركة 
 

وعنا لجمع دراس ي مشر
 

ي   عنمبادرات ناجحة و لمشاري    ع ت ل اح ة أنت مدعو للمشاركة ف
 

اك األطفال والشباب ف كيفية إشر

 .ندعوك للمشاركةلماذا و ة هذه الحالت دراس  هم. نوضح أدناه أسباب قيامنا بجمعيتتحسي   صحتهم ورفاه

 

وع؟  لماذا يتم تنفيذ هذا المشر

 

أمر   الحقيقية  األطفال والشباب. مشاركتهم  الغد مع  إنشاء عالم  ي  يجب 
األهميةف  لهم   . بالغ  ء  ي

التحدي هو "عدم فعل أي ش 

ذلك،   أنجبدونهم". عالوة عىل  من  الحقيقية هي  المشاركة  والشباب.   حهذه  األطفال  لتعزيز صحة  ي   إن  الوسائل 
ف  مشاركتهم 

نهم من اتخاذ إجراءات بشأن صحتهم و 
ّ
 بيئتهم. تعزيز الصحة تمك

ال المشاركة  البحثية حول  األنشطة والمشاري    ع والمبادرات  العديد من  أن  نعلم  فيما   والناشطة  حقيقيةنحن  لألطفال والشباب 

ي جميع أنحاء العال تقام  زالتوال ت تهم، كانصحتعزيز يتعلق ب
 م. ف 

يونسكو للصحة العالمية والتعليم مبادرة لتحديد وتوثيق األدلة عىل فعالية المشاركة الحقيقية لألطفال والشباب الكز  ر م  أطلق

ي الصحة والرفا
 .ههيف 

وتحليل  إن   الحاالتدراسجمع  هذه  ي    ة 
ف  العإهو  المبادرة  الطار  المشاركة  بشأن  و   حقيقيةالمية  تعزيز للألطفال  ي 

ف  لشباب 

لألطفال    حقيقيةوتنفيذ النماذج والنهج من أجل المشاركة ال  ، تقييمعىل تحسي     المحددةت  لحاال ا  ةالصحة. ستساعدنا دراس

ي المستقبل
 .والشباب ف 

 

 ما الذي نخطط لفعله؟ 

 

دراس  مركز سيجمع   حاالتاليونسكو  سنقوم   حول  ة  والصحة.  التعليم  قضايا  ي 
ف  والشباب  األطفال  اك  إلش  الناجحة  الجهود 

وط نجاح هذه    نهجال  ا هذلتطوير مثل    المساعدة  مور واأل اء المشاري    ع، وتحديد العقبات  بوصف وتحليل كيفية إنش  ووصف ش 

ات األفراد والمجتمعات من مجموعة متنوعة من الخلفيات االجتماعية والثقافية. يمكن أن   مركز المبادرات. يجمع  اليونسكو خبر

ات عىل شكل دتكون هذه   .شطانشكل شارك فيها األطفال والشباب بأو مشاري    ع أو أنشطة ي تحاال  ةراسالخبر

 

دراس منها    تالحاال   ةسيتم وصف  التعلم  من  نتمكن  حتى  بوضوح  جمعها  تم  ي 
واإلمكانيات   -التى والفعالية  النجاح  حيث  من 

 .والتحديات

 

 ؟ ساهمةمن مدعو للم

 

ي    المشاركي   جميع  
ي المبادرات والمشاري    ع التى

ي تعزيز   مشاركةب  تتعلقف 
هم، أو الذين لديهم  يت صحتهم ورفاه  األطفال والشباب ف 

ي هذا المجال، مدعوون للمساهمة اتخبر 
 .ف 

 



 

 

 كيف نرى مشاركة األطفال والشباب؟ 

 

ي تحسي   حياتهم هي حق من حقوق اإلنسان.    حقيقيةإن المشاركة ال
ي  كمواطن  أن يندمجوا يجب  لألطفال والشباب ف 

ي   فاعلي   ف 

ي المستقبل القريب جميع القضايا ذات صلة
 .بحياتهم، سواء اآلن أو ف 

، إن المشاركة الحقيقية هي الطريقة األكبر فعالية لتعزيز صحة األطفال والشباب. تؤدي مشاركتهم إىل التملك، وهو ما    أنكما  

ال تعزيز  ي 
ف  المشاركة  تمنحهم  هم.  تفكب  وطرق  وسلوكياتهم  حياتهم  ي 

ف  الدائم  للتغيب   أساسًيا  ا 
ً
ط ش  ه  عىل  ،  صحةنعتبر القدرة 

 .الترصف عىل صحتهم وبيئتهم

ي تمب   ما نعنيه بالمشاركة
 :فيما يىلي بعض المعايب  التى

ي ذلك األطفال والمراهقي   والشباب( 24إىل  4 منالفئة العمرية  ذات األطفال والشبابتشمل  •
 .عاًما )بما ف 

والصحية   • التعليمية  البيئات  الرسمي  اتمجموعو تشمل  األماكن  من  والنوادي متنوعة  )المدارس،  الرسمية  وغب     ة 

 الرياضية، والمستشفيات، ومراكز الوقاية المجتمعية، والمنظمات الكشفية، وما إىل ذلك(

ك ليشارك   • ي عمليات اإلبداع المشبى
، ف  هج المطورة  انمالنماذج والتكييف    ضماناألطفال والشباب، فضال عن المهنيي  

ي 
ي واالجتماعي المعت 

 .مع السياق الثقاف 

 

 ماذا سيحدث إذا شاركت؟ 

 

إىل   العربية(  أو  الفرنسية  أو  ية  باإلنجلب   يكون  أن  )يفضل  المكتمل  النموذج  إرسال  بحلول    مركز   كتبم يرجر    أيار   31اليونسكو 

 .2022بحلول يوليو    ة المرسلةحالالتتلقى تعليقات عىل دراسة بعدها سوف .  2022

ي    النماذجسيتم تضمي    
وفيسور ديدييه جوردان،  حرره ا يمنشور،  المختارة ف  ي الصحة العالمية   ول عن مركز المسؤ لبر

اليونسكو ف 

 .لألطفال والشباب حقيقيةالمشاركة ال  إطار  صفو و  تحاال ال ةوالتعليم، وزمالؤه. سيتضمن هذا المنشور تحليل دراس

نقطة   يكون  أن  إىل  المنشور  والنلتعاون    نطالقاإل يهدف هذا  النماذج  البحث ونش   ي 
ف  الج  هعالمي  لألطفال    حقيقيةللمشاركة 

 .والشباب

 

 ما هي الفوائد المحتملة إذا ساهمت؟ 

اتك    تساهم من خالل استكمال النموذج بتجاربك,  ي مشاركة معرفتك وخبر
ي تعزيز فعالالمشاركة ال  حول ف 

ة لألطفال والشباب ف 

ا من تحديد    جمهور الصحة. من خالل هذا المنشور والفصل الذي ستساهم فيه، ستتم مشاركة عملك مع  
ً
. ستتمكن أيض عالمي

ي مركز جهات اتصال جديدة من خالل كونك جزًءا من 
 .اليونسكو العالمي مختصي   ف 

 

 للحصول عىل مزيد من المعلومات

 

Silvia de Ruiter  )ghe.org-silvia.deruiter@unescochair  ) وع تقود الم مسؤول عن البحث   Didier Jourdan،    ش 

 .تالحاال  ةهي المسؤولة عن جمع دراس )Lara Debes   ) lara.debes@etu.uca.frالعلمي و
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