رئيس االتحاد العربي للبيئة :مجموعة فعاليات داعمة للشباب
إلعداد القادة بالمجاالت التنموية

الدكتور ممدوح رشوان رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة العرب

أكد الدكتور ممدوح رشوان رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة العرب أن البرنامج التدريبي الذي عقد بالتعاون
مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت واستمر لمدة  4أيام بمشاركة  50شابا من الدول العربية واألفريقية يعد إحدى
توصيات ملتقى الشباب العربي واألفريقي الذي عقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مشيرا إلى أنه سيكون
هناك مجموعة من الفعاليات الداعمة للشباب العربي في إطار إعداد القادة في المجاالت التنموية لمواكبة التطورات
والتغيرات وإعداد أجيال قادرة على المساهمة الفعلية للشباب في خدمة المجتمع بكافة المجاالت بهدف خلق جيل
إيجابي فاعل.
وأشاد رشوان  -في ختام فعاليات البرنامج  -بمبادرة معاهد العبور الستضافة الشباب العربي على أرض مدينة
العبور ،مطالبا بعقد مزيد من المبادرات التي تسعى لرفع قدرات الشباب في مجال العمل التنموي.

ووجه رشوان باسم الشباب المشاركين الشكر والتقدير لمصر والقيادة السياسية علي استضافة مصر للبرنامج
التدريبي لقادة الشباب العربي واألفريقي في مجال التنمية ،مثمنا الدور الهام والمحوري لمصر لما تقدمه للشباب
العربي واألفريقي.
وبعث الشباب العربي واألفريقي المشارك في البرنامج التدريبي لتمكين الشباب العربي واألفريقي رسالة شكر
للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه قضايا الشباب.
وأعلن الدكتور فيصل المناور الخبير بالمعهد العربي للتخطيط ،في ختام فعاليات البرنامج ،أهم توصياته ومنها
العمل على تحسين وتطوير العملية التعليمية ،بحيث تكون قائمة على مواكبة التطورات والتغيرات والتحوالت
العالمية ،والتي من أهمها التركيز على تعليم يخدم مجاالت االبتكار واإلبداع واالقتصاد المعرفي وريادة األعمال.
كما شملت التوصيات ضرورة تحقيق متطلبات ما يعرف بالحوكمة الرشيدة ،وذلك لتحقيق ما يعرف بالعدالة
االجتماعية وعدالة توزيع الفرص الخاصة بالشباب ،من خالل فرص التعيين بالوظائف ودعم وتبني المبادرات
والمشروعات الشبابية ،والعمل على تكثيف الجهود الخاصة ببناء القدرات والتعلم الذاتي في المجاالت التي تخدم
العملية التنمية بجانب العمل على إطالق مجموعة من المبادرات الخاصة في تفعيل جهود مشاركة الشباب في
اتخاذ القرارات ،مثل البرلمان الطالبي ،والبرلمان الشبابي ،والمجالس العليا واالستشارية المعنية بالشباب وأيضا
العمل على تأسيس الشبكات الشبابية ،والتي تهدف إلى توحيد الجهود الشبابية في مجال دعم الجهود التنموية في
مجال تمكين الشباب وتعزيز دورهم التنموي.
وفي ختام البرنامج التدريبى  ،كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور علي الدهشان رئيس معاهد
العبور بحضور ممثلي الدول العربية ،الدكتور ممدوح رشوان رئيس االتحاد العربي للشباب والبيئة ،والدكتور
فيصل المناور ممثل المعهد العربي للتخطيط والشباب المشاركين في البرنامج.

