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 الختامية الوثيقة -الشباب  ورشة

 2018 سبتمبرأيلول/ 22 في - (األردن) عمان

 

 سبتمبرأيلول/ 22 في" جاالتم" مشروع ضمن إطار تنظيمها تم التي ،"الشباب" عمل ورشة تم  ض

 المغرب،) متوسطية دول 8 منينحدرون ( عاما   35 دون سن) ا  شاب 20 ،(األردن) عمان في 2018

 االستراتيجية لمناقشة فرصة اليوم ذاه أتاح(. 1فرنسا األردن، لبنان، فلسطين، مصر، ،تونس الجزائر،

 المشاركون يعتبر التي القضايا توضيحو الجنوبي في دول الجوار لشبابتجاه ا األوروبي لالتحاد العامة

 تدياتمنال في المقدمة التوصيات أساس على المستقبلية، األوروبية السياسات قلب في تكون أن وجوب

 .السابقة

 ةالجنوبي دول الجوار وشباب األوروبي داالتحا: العام السياسي اإلطار

من  التسعينيات منتصف في متوسطية-األورو المنطقة في للشباب خاص اهتمام إيالء في األوروبي االتحاد بدأ

 للشباب المتزايد غرافيالديمو للوزن نظرا   السياسي، أعماله جدول في الشبابي البعد وأدرج ،القرن العشرين

 .في أراضيهم 2في التغيير السياسيو والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية في ممهالهم دورو

 تعزيزالساعية إلى  المختلفة التعاون أطر أسس وأرسى الشباب بأهمية( 1995) 3برشلونة إعالن اعترف وقد

 معظم في يةرئيس قضية يمثلون الشباب أن يبدو اليوم،و. ابيةالشب الجمعيات وتنمية الشباب تشغيل وإمكانية التنقل

 عاملل األوروبية الجوار سياسة) الشريكة الدول تجاه األوروبية السياسات توجهات تحدد التي االستراتيجية الوثائق
 يةالخارج السياسة في العالمية األوربي االتحاد إستراتيجيةو ،5األوروبية الجوار سياسة مراجعةو ،42011

 ....(8التنمية حول األوروبي االتفاقو ،7ةروبياألو الجوار سياسة تنفيذ عن تقريرو ،6واألمن

 في االستقرار وتحقيق واالقتصادية االجتماعية التنمية في رئيسيين فاعلين ونعتبري   الشباب ولكن في حين أن

 أسس وضع األوروبي االتحاد إال أن .ذاتهم حد في حقيقية سياسية استراتيجية موضوع واليس منهإال أ المنطقة،

 في للشباب جديدة استراتيجية: الشباب وتمكين وتوصيل إشراك) أوروبا في شبابما يتعلق بالب استراتيجيته

 في ومتناغم ومتماسك آمن مجتمع بناء في الشباب دور بشأن أوروبا مجلس وخالصات ،9األوروبي االتحاد

 .(10أوروبا

                                                           
 .وليبيا سوريا من مشاركين غياب في تسببت التي التأشيرات رفض على نأسف 1 

2 A.Göksel et Ö. Senyuva. Policy report: European youth cooperation schemes in the Southern Mediterranean 
context: One for all, all for one? SAHWA Policy Report, Deliverable 8.1. p. 4. 
http://sahwa.eu/fre/OUTPUTS/SAHWA-Policy-Reports-ISSN-2564-9159 
3 http://www.iemed.org/documents/fdeclaraciobcn.pdf 
4 https://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/com_2011_303.pdf 
5 http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf 
6 https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf 
7 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2_en_act_part1_v9_3.pdf  
8 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf 
9 http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180269.do 
10 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7834-2018-INIT/en/pdf 
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 برامج من العديد إنشاء في األوروبي االتحاد بدأ ،ل من القرن الواحد والعشريناألو العقد من األول النصف خالل

 هذه في متكرر بشكل نراها التي المتقاطعة والمحاور. ها ماليا  دعم أو/  و فقط الشباب تستهدف التي التعاون

 برنامج البرامج هذه بينومن . 11العنف ومكافحة والتنقل، والثقافة، والعمالة، المهني، التدريب: هي البرامج

"EuroMed" ،كةوشرا للشباب"Jeunesse"  الشباب ومبادرات أوروبا، ومجلس األوروبي االتحاد بين 

 التنقل حول أخرى برامج هناكو. للشباب "NET-MED Youth" وبرنامج "Anna Lindh" لمؤسسة

 قائمة زالت وما إنشاؤها تم( بابالش ليس حصرا  ) أوسع جمهورا   تستهدف العنف ومكافحة والتدريب والعمالة

 برنامج ،(GEMM) المتوسط األبيض البحر في للتشغيل األوروبي االتحاد عارمش رةإدا: اليوم حتى

(Dialogue Fellows )هتأنشأ الذي (Facilité Société Civile)، وبرنامج (MedCulture.) 

 

 لشباببا يتعلقفيما  طموحة عالمية تراتيجيةاس وجود عدم: األولى المالحظة

 االتحاد وثائق من العديد في كأولوية يواجهونها، التي والقضايا ،ابالشب دور أهمية تحديد تم حين في

. لشبابنحو ا خاص بشكل موجهة شاملة سياسة اآلن حتى توجد الإال أنه  ،االستراتيجية األوروبي

 عنصرا   الشباب يشكل مستدامةو مستقرة اقتصادية تنمية نهجم اتباع على األوروبية السياسات تشجعو

 ؛وبالتالي. مجزأ التشغيلي نهجمالو مبهمة الجوار شبانب المتعلقة سياساتال تزال ال ذلك ومع. فيه حيويا  

 يشارك ال ؛ذلك إلى إضافة. القضية بمستوى ليست المشكالت مع للتعامل تنفيذها يتم التي الوسائل فإن

بل  موجودين، ونيكون عندما ،متتعلق به التي االستراتيجية جهاتالتو بتحديد التفكير في يرا  كث بالشبا

 أيضا   بهم تتعلق التي العالمية، السياسية األطر حول المشاورات في ضعيف بشكل يشاركون أيضا   إنهم

 .بشكل كامل

 حقيقية شمولية يتيح ال" البرامج نحو موجه" منهج: الثانية المالحظة

 جديدة مهارات لتطوير فرصة الجنوبية دول الجوار في الشباب دفتسته التي البرامج تكون أن نيمك

 .المؤسسات أو/  و الشباب بين رسمية، غير أو رسمية شبكات، وإنشاء

 األوفر ذات الحظ الفئات والسيما ،الشباب من ضئيلة نسبة تستهدف البرامج هذه أن يبدو ذلك، ومع

 واجتماعيا   مرموقة اقتصاديا   أوساط من المدن سكان من شبان عموما   وهم. صالفر بعض إلى بالوصول

 أن المحتمل من الذين الشباب جميع لتشمل البرامج هذه تعاني وهكذا. التعليم من عال   ديهم مستوىلو

 صعوبة إلى وبالنظر. جدا   مكلفة البرامج كما أن هذه. األوروبي لالتحاد العامة بالسياسات يتأثروا

 المخصصة لموااأل توزيع إعادة في النظر ينبغي الشبابية، ماتالمنظمن أجل  صندوق لىع صولحال

 وعالوة. البرامج وجود عن مستقل بشكل وتستمر باألنشطة االضطالع من تتمكن حتى البرامج لهذه

 تنوع العتبارا في تأخذ ال األوروبي، االتحاد ألولويات وفقا   تم إعدادها ، التياألخيرة هذه فإن ذلك على

 .الحقيقية لشبابا توقعاتو القطري اقالسيال و ،وتمثيلها المنطقة في النشطة المدني المجتمع منظمات

 .المنطقة في الشباب لصالح الحقيقية السياسات محل تحل أن يمكن ال أنها إال مفيدة، البرامج هذه ؛أي نعم

 

                                                           
عندما يتعلق األمر بالحديث عن العنف يستخدم مصطلح "الراديكالية" الدارج، وهو حاضر في لغة االتحاد األوروبي. نعتبر هنا أنه من المهم الحديث عن "محاربة  11

.وغامض عام مصطلحفهو  ،"الراديكالية" وليس" العنف  
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 خصوصيات ىإل بالنظر مالئم غير لبرامجا هذه اقترحته الذي النموذج أن يبدو: الثالثة المالحظة

 .الجنوبي دول الجوار في ةالشبابي المنظمات عمل وأساليب الشباب

 في يفشلوا لم لكنهم والسياسية، نيةيالمد للمشاركة التقليدية الهياكل/  اآلليات عن التخلي إلى الشباب يميل

 السياق ىلإ للمشاركة التقليدية شكاللأل الرفض هذا ويعود. والتعبير النشاط من جديدة أشكال استثمار

 التي األنشطة وتنظيم ة،للمطالب كوسيلة والثقافة للفن المتزايدة يةاألهم: الشباب فيه يتطور الذي الحالي

 الشباب يحظى أن يجب. لخإ ،للنشاط جديدة أدوات ابتكار حتتي التي الحديثة التقنياتو ،الشباب تنقل تدعم

 المشاركةأن يكونوا قادرين على و بهم، صةالخا المشاركة طرائق عتباراالب وأن تؤخذ ،بتمثيل لهم

 حقيقية مساحات خلق عبر المشاركة هذهوتكون . ا  رمزي وجودهم يكون أال يجب. المناقشات في ةالفعال

 ألعمالهم، المالي والدعم المناقشات، جميع في والشباب الشبابي البعد وكذلك بإدراج ،الشباب بين للحوار

ح الشباب قدرات زيزوتع  .الخصوص وجه على ة،اج  على الم 

 

 عامة توصيات

 :األوروبي تحادالا على يجب

 اتفاقيات) الشباب على ةالجنوبي دول الجوار تجاه الحالية األوروبية السياسات تأثير تقييم .1

 .(إلخ البرامج، الشراكة،

 تجاههم. األوروبي تحادلال حقيقية استراتيجية بناء في أطيافهم، بمختلف ،الشباب إشراك .2

 الرسمية في غير والتجمعات( ابالشب المكونة في معظمها من) االجتماعية الحركات دمج .3

 .التعبئة من جديدة أشكال لدعم أدوات وتطوير والمؤسسات، المدني المجتمع بين الحوارات

 المدني. المجتمع لمنظمات بديلة تمويل وسائل إنشاء تشجيع .4

ح قدرات تعزيز دعم .5 ة الم   شباب.لا ومنظمات الشبابعند اج 

 

 أهيلوالت العمالة

 ولكنهم الجنوبية دول الجوار سكان من٪  65 من أكثر ويمثلون للحاضر رئيسي مورد هم الشباب

 التي واالجتماعية االقتصادية المشاكل وضع يجب. البطالة من تضررا   األكثر السكان فئة يشكلون

 االتحاد استجابة وتتجلى. الجنوبية اردول الجو تجاه األوروبي حاداالت سياسات قلب في الشباب يواجهها

 االتحاد بين عليها التفاوض تم ثنائية مساعدات شكل على أساسي بشكل العمالة لحالة األوروبي

اإلدارة  تتوالهما محد دان برنامجان إليها أضيف والتي الجنوبي، الجوار دول من دولة وكل األوروبي

 ؛(والمعلمين الطالب وتنقل الجامعات إصالح دعم) "+إيراسموس: برنامج "والثقافة ة للتعليمالعام

 ت قصيرة األمد واألنشطة التطوعية(. غيرالتبادال خالل من بالشبا دعم) الرسمي غير التعليموبرنامج 

  12.للمشاكل الجذرية األسباب تعالج ال البرامج هذه أن

                                                           
 .28 ص ،"2017 يوليوتموز /  12-10 المدني، بروكسل منتدىل الرئيسية توصياتالو ملخصال" انظر 12 
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 لسياسات يمكن. جتماعيةالا والحماية الالئق العمل يزوتعز الرسمية الوظائف خلق التحديات أولى

وأن ( العمل سوق مرونة) الشباب الخريجين على التأثير في سلبي بشكل اهمست أن األوروبي االتحاد

 التي وتلك العمل قوانين بين الفجوة بسبب التحديات هذه وتتفاقم. العمل جودة على التأثير أجل من تجهد

(. على عاتقها النقابات تأخذه أن يمكن الذي التعليم) بحقوقهم العمال هلوج الخاص، القطاع تحكم

 النساء) مضاعف بشكل الشباب فئات بعض وتتأثر. العمل سوق في للتمييز خاص بشكل الشباب رضيتع

 غير االقتصاد في العمالة انتشار مدى كبير حد إلى يفسر وهذا(. الريفأبناء و اإلعاقة ذوي واألشخاص

منهم  كثيرلاإن  حيث) االجتماعية الحقوق مجال في وخيمة باقعو عليه يترتب ما ،الشباب نبي الرسمي

 خاص بشكل عرضة الشباب فإن وبالتالي،...(. االجتماعي الضمان في وال يساهم عمل، عقد ليس لديه

 .العمل سوق في مقبولة غير وأحيانا   عادلة، غير ممارساتل

 ةالجنوبي دول الجوار في بابالش فيها يتمتع التي اتنشاطال قطاعات في العمل فرص تعزيز يجب

 الجوار بلدان في واالستثمار التجارة نالمتعلقة بشؤو األوروبي االتحاد اساتيس تؤثرو. تءاابالكف

 الشاملة والمعمقة الحرة التجارة اتفاقيات سياق في السيما العمل، سوق على مباشرا   تأثيرا   الجنوبي

 على مبنية أنها حقيقة االعتبار في السياسات هذه تأخذ الف. المنطقة دول معالمبرمة  ةثنائيال واالتفاقات

 تشغيل على تشجع وال عادلة بطريقة البالد اقتصاد لتطوير مضافة قيمة لها ليس التي القطاعات دعم

 التي ،المشاريع خلق في كبير بشكل ونستثمري   ال الشباب أن إلى باإلضافة. الخريجين وخاصة ،الشباب

 بيئة إلى جزئيا   الشباب لدى األعمال ريادة مستوى انخفاض ويرجع. الخاص لهممع تطوير لهم تتيح قد

ب غالبا   البيروقراطية) مواتية غير عامة  المرافقة العامة الخدمات نقصإلى و ،(خلق المشاريع تصع ِّ

 .الشأنفي هذا  وكفاءاتهمبذواتهم  الشباب ثقة وانعدام، بالشبا لرواد األعمال

 أنظمة أن من الرغم علىف. لعمال عالم إلى المدرسة عالم من االنتقال الشباب ىعل الصعب من أخيرا ،

 األساسية الكفاءات بين توافق عدم هناك يكون ما ا  إال أنه غالب المنطقة، في ا  نسبي متطورةقد تكون  التعليم

ين تطورم رغي والمهني التقني والتأهيل فالتعليم. الشباب الخريجين وتأهيل العمل سوق في المطلوبة

 الشباب ال يولوهما ا  وغالب االحتياجات، مع غير متكي ِّفين اناألحي بعض وفي المناطق، بعض في كفاية

 والجمعياتي التطوعي العمل سياق في اكتسابها يمكن التي المهاراتو الكفاءات فإن وأخيرا ،. اعتبارا  

 .القيمة قليلة أيضا   هي

 توصيات

 :األوروبي االتحاد على بيج

 الثاني القطاعين في عمل فرص خلق تتيح التي واالستثمار التجارة سياسات على دأكيالت .1

 دول الجوار في الشباب لدى أنواع التأهيل الممكن توافره مختلف والمتوافقة مع ،والثالث

 .الجنوبي

 ...(التأهيل، التمويل،) تيةموا بيئة خلق على المساعدة خالل من الشباب لدى األعمال ريادة دعم .2

 والمهني. التقني فيما يتعلق بالتأهيل ض والحصولوالعر وتطوير تحسين .3

 الكفاءات اكتساب للتمكين من التقليدية التعليم أنظمة في جديدة برامج/  مناهج تطوير دعم .4

 المهنية.

 العمل سوق في( والالجئون اإلعاقة ذوو واألشخاص النساء) الضعيفة المجموعات إدماج دعم .5

 االتحاد دول تجارب من مستقاة مناسبة تآليا خالل من المتوسط، األبيض البحر جنوب في دول
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 اإلقليمية الحلول فيه قترحت   الذي الوقت في يالجنوب الساحل حكومات مع بالتعاون األوروبي

 المعينة للطبيعة االعتبار بعين واألخذ العمالة، بشأن المحلي والتعاون العمل وتكثيف للنمو،

 .المحلية المواقف مع التكيف ىإل الحاجة تلبية وبالتالي يك،شر بلد كل في للحالة

 

 والتنقل الهجرة

 الطالب) الناس من معينة فئات على الشباب وتنقلهم بهجرة المتعلقة األوروبي االتحاد سياسات تركز

 تستهدف فئات أو األوروبي تحاداال احتياجات تلبي التي التنقل أشكال تدعم وهي(. والباحثون والعمال

الهادفة  القائمة البرامج اهتمام من الرغم على. للتنقل متميزة نسبية بفرص بالفعل يتمتعون الذين الشباب

 وبرنامج األوروبية التطوعية الخدمة برامج مثل والجنوب، الشمال بين التبادالت إلى تسهيل

 يمكن ال إدارية جزحوا يواجهون دول الجوار في ابالشب من العظمى الغالبية فإن ،وغيرها+ إيراسموس

 .الجبرية اإلقامة تحت أنفسهم دونويج تخطيها

 مسألة حول خاص بشكل يتبلور الذي التنقل حيث من مساواة عدم من الجنوبي الساحل شباب يعاني

 تعانيو. ببين الجنوب والجنو وكذلك بالطبع، والجنوب الشمال بين شديد انعدام مساواة مع التأشيرات،

 ،الخط األول على. الجغرافي واألصل الجتماعيةا المعايير أساس على التمييز من السكان فئات بعض

 السياسات تفرض. التنقل أجل من غالبا   يجاهدون والفلسطينية والسورية الليبية من الجنسيات شبابال

 وضع عمل، عقد ،بنكي حساب رصيد في) وضعهم واستقرار يسرهم إثبات السفر طالبي على األمنية

 في األصلي بلدهم إلى العودة على عزمهم إلثبات تأشيرة، على للحصول التقدم عند...( ةأسر طالب،

 .إقامتهم نهاية

 خطير تأثير له التنقل في المساواة عدم إن. الشخصي للتحرر هامة رافعة أيضا   فهو حقا ، التنقل كان إذا

 اللجوء إلى على كثيرين منهمال ويشجع عادلة، مجتمعات بناء على المؤسسات قدرة في الشباب ثقة على

 أثناء األخيرة السنوات في الشباب آالف توفيوقد . حياتهمب والمجازفة النظامية غير الهجرة رقط

 .الهجرة في رحلتهم

 

 توصيات

 :األوروبي االتحاد على يجب

 بتخفيف متوسطية-ورواأل المنطقة في والتنقل لألشخاص المتساوية الحركة في الحق تعزيز .1

 .القصيرة اإلقامة تأشيرات وإلغاء لشبابا لجميع التأشيرات الحصول علىإجراءات 

 الجغرافي. واألصل االجتماعية التفاوتات مع مراعاة شمولية أكثر وبرامج للهجرة سياسة وضع .2

 العقول. هجرة من أجل تجنب االنتقائية الهجرة سياسة كسر .3

 

 



 
 

 هذا المشروع من تمويل االتحاد األوروبي

  
 
 
 

 العنف ةكافحوم األمن

 العنف لمكافحة األوروبي تحاداال سياساتفإن  ؛عمان في شبابلا عمل ورشة في للمشاركينسبة بالن

 وهي. قابلة للجدل( الصراعات نشوب ومنع المتشدد، التطرف ومكافحة والوقاية ،األمن قطاع إصالح)

 إن. هل يتعرضون الذي للعنف المختلفة األشكال االعتبار في تأخذ وال الشباب رئيسي بشكل تستهدف

 وتبرز. تماما   مرفوض أمر هو عنف الشباب أن بفكرة يوحي خطاب وأي" بابشال - العنف" المتوازية

 السالم وبناء لتغييرا بنقل مدوره من شأن التي تقلل" الشباب بينةص  " خالل من كبير حد إلى ةالوصم هذه

 الشرعية نزع محاوالت إن. خراآل واحترام والمواطنة الحوارو عالميتها في اإلنسان حقوق ثقافة وتعزيز

 تسييسهم عدم أجل من فقط بالرياضة الشباب أهمية تقليص طريق نع السلمي والنضال المقاومة عن

 .المشكلة تعميق إلى إال يؤدي ال بنيوي عنف هي السياسي لكالف   عن وإبعادهم

 على تؤثر كظاهرة الراديكالية ظهرحيث ت. خطير األوروبية السياسات في الراديكالية ظاهرة نهجم

للجوء  العميقة األسباب تعقيدات الحسبان في السياسات تأخذ ال أخرى ناحية ومن ناحية، من فقط الشباب

 الشباب، عن للتعبير كافية عامة مساحات وجود وعدم القانون، دولة غياب: المثال سبيل على) العنف إلى

 إلى فتهد وسياسات استراتيجيات جودو وعدم والسلطة، القرار صنع مواقع إلى الوصول وصعوبات

 بطالة معدالت دتول  سياسات اقتصادية  :االنتخابية الدعاية عن بعيدا  و للشباب، والفعال الحقيقي التمكين

 (.العنف وتطبيع ،الكراهية خطاب تهوينو عالية،

أن  كنيمف. المجتمعات وخصوصيات المحلي والسياق األشخاص تجربة باختالف العنف مفهوم يختلف قد

 كلٌّ مدعو  . إلخ اإلنسان، حقوق عن والمدافعين والنشطاء واألقليات المواطنينو الناس ضد العنف هيتوج

 ومع. االستقالل من أجل مقاومةالو النفس عن والدفاع المصير تقرير في والحق العنف بين لتمييزإلى ا

 أمتهم تحرير أجل من بسالم ناضلوني الذين ،ينالمسلح غير ينالفلسطيني بالشبا مقاومةفإن  ذلك،

 اإلنسان حقوق وانتهاكات بوالحر د اتساعول  ت األسلحة صناعةو .بالعنف وصفها يمكن ال محتلة،لا

 حرية في الحق لتقييد الشمالي الساحل بلدان قبل من الهجرة أزمات استخدام تجنب وينبغي. البيئة وتدمير

 أن يمكن يالذ العنف عأنوا من نوع كل تحدد التي هي والثقافية واالجتماعية السياسية الظروف. التنقل

 .مباشر غير/  رمزيا   وحتى وأخالقيا   يا  جسد كوني

 

 توصيات

 :األوروبي االتحاد على يجب

 جانب من والتقييم للرصد آليات وتنفيذ الموضوعة السياسات في تأسيسه ومبادئ قيمه تعزيز .1

 .العنف ومكافحة باألمن تتعلق وسياسات ،المدني المجتمع

 لشبابمع ا األوروبي االتحاد تاستراتيجيا تصميم في الجنوبي ردول الجوا شباب إشراك .2

 .العنف ومكافحة األمن حول الجنوبي لجواراستراتيجياته مع او

 السالم تعزيز أجل من تعمل التي ومشاريعهم الشباب لدى للتعبير الجديدة األشكال دعم .3

 العنيف. التطرف واالحتراز من

 



 
 

 هذا المشروع من تمويل االتحاد األوروبي

  
 
 
 

 13والتناسلية الجنسية الصحة

فت    على قتصرت ال هيف .واالجتماعية والعقلية الجسدية السالمة اهبأن واإلنجابية الجنسية الصحة عرَّ

 على الرضا القائمو الحر، الجنس ممارسة على أيضا   نطويت الكنه التناسلية، لألعضاء السليم األداء

 الحمل، منع ئلاووس ال، أم أطفال بوجود سواء) اإلنجابية الصحة: مستويين على ركزوت. جيدة معلومات

 المناعة نقص فيروس ،جنسيا   المنقولة األمراض الفحص، الوقاية،) المخاطر من والحد ،(األسرة وتنظيم

 (.المكتسب

غير معال جة، أو ضئيلة  أنها ويبدو خاص، بشكل الشباب تستهدف مشكلة واإلنجابية الجنسية الصحة إن

 الزواج عمر وسطمتف. الجنوبي الجوار في لمدنيا المجتمع ومنظمات األوروبي داالتحا بين المعالجة،

 العالقات فإن للشباب بالنسبة موات   غير االقتصادي الوضع أن وبما االنخفاض، في آخذ الجوار بلدان في

 المدارس في ةوعيتالو. التطور في آخذة اآلمنة غير الجنسية والممارسات المأمونة غير الجنسية

 مرفوضة االجتماعي التأهيل وإعادة والمتابعة المتعلقة بالرعاية قوالحقائ. ليست متقدمة جامعاتوال

 .فقط لمتزوجينل ت عتبر ألنها، ا  غالب

ع) الحمل لمنع وسيلة الواقيات الذكرية العامة السلطات تعتبر الجنوبي، الجوار بلدان من العديد في  توز 

 .مراضألا من للوقاية كوسيلة وليست( القابالت قبل من الصحية المراكز في

 :الشباب على خطيرة عواقب له واإلنجابية الجنسية الصحة حول الشاملة العامة السياسات غياب

 غير إجهاض عمليات وبالتالي فيها، المرغوب غير الحمل حاالت من عدد: الفردي المستوى على -

 يتم لم مراضأل الحياة مدى ومعالجة ،(ذلك ىإل وما والمضاعفات الوفيات) عواقبها غير محصي ة طبية

 ...الزواج إطار خارج جنسيا   منقولة أمراض وعدوى المناسب، قتالو في اكتشافها

 المصابين األشخاص وعزل لين،مهم   وأطفال األسرية، الوحدة تفكك: االجتماعي المستوى على -

 ...العامة الصحة على تكاليفو واسع، نطاق على وانتقال المكتسب، المناعة نقص بفيروس

 

 تتوصيا

 :األوروبي االتحاد على يجب

 المجتمع لدعم المالي الدعم وتقديم عمله، أولويات في واإلنجابية الجنسية الصحة قضية ضمينت .1

 .القضية هذه معالجة على الجديدة المنظمات وحث بالفعل، الناشط المدني

 التركيز عم الجنوبي، الجوار دول مع ةالثنائي االتفاقيات على هتفاوض عند القضية هذه تداول .2

 .الشابة ألجيالعلى اها خطر على خاص بشكل

 

 

                                                           
 .الشباب لجميع ا  هام ونهك العمل ورشة في المشاركين قبل من بحرية موضوعال هذا اختيار تم 13 


