الدعوة إلى تقديم طلبات المشاركة  :ورشة عمال بناء السالم
هل عمرك بين  15و  35سنة؟
هل تشارك في أنشطة لبناء السالم والحد من العنف في مجتمعك أو بلدك؟ هل كنت متفان في تسوية
النزاعات أو الوساطة على المستوى اإلقليمي أو الوطني أو المحلي ،وتسعي لتبادل الخبرات مع نظراء لك
من الدول األخرى في المنطقة العربية؟ إذا كان الجواب نعم ،فان هذه هي فرصة جيدة بالنسبة لك !

اشترك اآلن لتبادل الخبرات والتعلم من اآلخرين من خالل المشاركة في ورشة عمل بناء السالم للشباب
الممولة بالكامل ،بتنسيق من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونسكو نيابة عن فريق األمم المتحدة
اإلقليمي المشترك بين الوكاالت العربية العمل التقنية على الشباب ) (UN IATTTYPوالمنظمة
بالتعاون مع مكتب دعم بناء السالم وصندوق األمم المتحدة للسكان في الفترة من  4الى  7ديسمبر 2016
في عمان ،األردن.
و كمتابعة للمنتدى العالمي للشباب،والسالم واألمن الذي عقد في عمان في شهر أغسطس عام  ،2015وقرار
مجلس األمن  ،2250فان ورشة العمل تعتبر فرصة لجمع الشباب المهتمين في بناء السالم من المنطقة
العربية لتسليط الضوء على خبراتهم وتبادل األدلة والدروس المستفادة .ان ورشة العمل تسعى إلى تحديد
الفرص والعوائق التي تحول دون المشاركة في بناء السالم في المجتمع على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
ورشة العمل سوف تغذي الدراسة العالمية عن مدى تقدم المساهمة اإليجابية للشباب في بناء السالم ،بتكليف
من مجلس األمن ،وسوف تساهم في الجهود الجارية على جميع المستويات كخطوة لالنتباه إلى مساهمة ودور
الشباب في السالم .ورشة العمل اإلقليمية هذه سوف تكون أيضا عالمة فارقة في تحديد جدول أعمال مشترك
للتحرك إلى األمام لدمج الشباب في أعمال بناء السالم في المنطقة العربية .سوف يكون بناة السالم الشباب
من المنطقة العربية شركاء مع األمم المتحدة والحكومة والمجتمع المدني في منع نشوب الصراعات ،ومنع
التطرف العنيف وبناء سالم دائم.

.يجب أن يقدم الطلب من قبل موعد أقصاه  29أكتوبر  2016الساعة العاشره مساء ! انقر هنا للمشاركة
سيرسل اشعارا بالبريد االلكتروني فقط الولئك الذين يتم اختيارهم .لمزيد من المعلومات حول ورشة عمل

