تقديم ورشات العمل
منتدى الشباب 9102
.

.

ً
سبتمب من الساعة  01إىل األحد 92
ابتداءا من الخميس 92
ينعقد منتدى الشباب  9102يف نابل
ر
سبتمب يف الساعة  .01يتحمل المنظمون نفقات النقل واإلقامة والوجبات للمشاركي.
ر
الفرنس بتونس ،الدورة التاسعة لمنتدى الشباب ،والذي تم
شانت بدعم من المعهد
تنظم جمعية
ي
ي
تصميمه بالتعاون مع العديد من ر
الشكاء اإلقليميي الناشطي يف مجاالت الشباب والبيئة والتنمية
المستدامة ف الشمال ر
الش يف ومنطقة الساحل للبالد التونسية.
ي
والت ستتمحور حول موضوع
و قد تم هذه السنة اختيار  5محاور لورشات منتدى الشباب  ،9102ي
البيت من أجل التنمية المستدامة يف
أساس يف التحول
"البيئة والتنمية المستدامة :الشباب كفاعل
ي
ي
تونس".
ً
ه عبارة عن مساحات مخصصة لاللتقاء والتفكب واالبتكار،
تجمع ورشات العمل  051شابا وشابة ،و ي
الت سيتم تطويرها الحقا يف شكل مشاري ع ملموسة يف مجتمعاتهم المحلية .كما
من أجل تصور الحلول ي
ً
الخبات واألفكار بي المشاركي والمشاركات ( 05شخصا لكل
تعد الورشات فضاءا للتفاعل وتبادل ر
والخباء الذين سبافقون كل مجموعة.
ورشة عمل) ومع فريق من المنشطي
ر
سيتم تقسيم الورشات ر
العش إىل  3أزمنة (الزيارات الميدانية ،الموائد المستديرة ،وورشات العمل
المنهجية) .يف نهاية هذه الورشات ،سيتمكن المشاركون والمشاركات من اقباح أفكار مشاريعهم عىل
اللجنة المنظمة .وتحظ المشاري ع المختارة بفرصة اإللحاق بدورة ا التدريب المكثفة لمنتدى
ً
ر
الفرنس،
ماىل من المعهد
الشباب ،و يف النهاية ستتمكن أكب المشاري ع نجاحا من االستفادة من دعم ي
ي
شانت خالل كامل مدة التنفيذ.
تقت من جمعية
ي
ودعم ي
تنقسم ورشات المنتدى إىل  5محاور رئيسية .وعىل الراغبي يف المشاركة اختيار واحد من هذه المحاور
وجوبا:

المحور  / 0قطاع الصناعات الغذائية :اإلنتاج واالستهالك المسؤوالن لتحقيق
التنمية اإلقليمية المستدامة
يركز هذا المحور عىل الممارسات الجيدة للزراعة المستدامة واالستهالك المسؤول لضمان التنمية
اإلقليمية المستدامة .و ستتمحور األفكار حول إنشاء زراعة فعالة يف استخدام الموارد الطبيعية  ،وأقل
تلويثا مع اإلنتاج المستدام  ،متجه لتحقيق كل من النمو االقتصادي والفوائد البيئية مثل الحفاظ عىل
البيت يف
والت ستساهم إىل حد كبب يف التحول
ي
الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة  ،ي
والت تعود بالفائدة عىل
البالد .باإلضافة إىل ذلك  ،يركز هذا المحور عىل قضايا االستهالك المسؤول  ،ي
المزارعي المحليي وتحبم البيئة.
سيتمكن المشاركون يف ورشة العمل هذه من مناقشة هذه األسئلة وتخيل مشاري ع ملموسة لتعزيز
الت تعود بالفائدة عىل المناطق المستهدفة وسكانها.
وتطوير المبادرات المستدامة ي

المحور  / 9المدن والمجتمعات المستدامة :تصميم ر
استاتيجيات لتنمية مرنة،
صديقة للبيئة وضامنة لجودة الحياة ف الوسط الحضي
يهدف هذا المحور إىل إدراج الحد من مخاطر التغيبات المناخية ضمن اسباتيجيات التنمية المحلية
للمدن والمساهمة يف تحسي جودة حياة سكان المدن .وللمساهمة يف تطوير مدن مرنة يف مناطقهم،
عىل المشاركي التفكب يف حلول مبتكرة لتحسي البيئة المعيشية الحضية ،والحد من انبعاث الغازات
الدفيئة ،وتعزيز الوصول إىل وسائل نقل عام أو بديل ،والحد من آثار الكوارث الطبيعية.

المحور  / 3الحفاظ عىل التنوع البيولوج والبيئات الطبيعية :ر
اقتاح حلول محلية
للمشاكل البيئية العالمية
من أجل المساهمة يف اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة  ،يهدف هذا المحور إىل
البيولوج (تغب المناخ  ،التلوث ،
الت تعزز مقاربات مندمجة للحفاظ عىل التنوع
ر ي
التفكب يف الحلول ي
الت تضمن الحفاظ عىل الموروث
إلخ) .باإلضافة إىل ذلك  ،يقبح هذا المحور التفكب يف المشاري ع ي
والت تثمن الممارسات للحفظ عىل هذا لتنوع .
الطبيع ي
ي
الت من شأنها أن تجعل من المحافظة عىل التنوع
سيطرح المشاركون يف هذا المحورالتساؤالت ي
البيت رافدا لخلق ديناميكية تنموية محلية.
البيولوج و
ر ي
ي

المحور  / 4التضف ف النفايات :تثمي النفايات كآلية لمكافحة التغتات المناخية
الت تعتمد التضف المندمج يف النفايات لتحسي
يتم البكب يف هذا المحورعىل المبادرات المجتمعية ي
ظروف ظروف عيش المواطني وتقليل انبعاثات غاز الكربون .من أجل مكافحة مصادر التلوث وتقليل

االنتقائ و
مستوى النفايات الموجودة  ،من المهم التفكب يف طرق لتطوير أنشطة مرنة مثل الفرز
ي
الرسكلة المستدامة للنفايات .
ً
بعيدا عن الحلول المعجزة أو األفكار المسبقة  ،سيتعي عىل المشاركي يف هذه الورشة ,المساهمة يف
التفكب الجماع ومشاركة المقبحات الواقعية الت تسمح برسم اسباتيجيات مستدامة للشمال ر
الش يف
ي
ي
ومنطقة الساحل  ،وربما نماذج ملهمة لمناطق أخرى.

المحور  / 5االقتصاد األزرق :تصميم استراتيجيات للتنمية الصديقة للبيئة على شريط
البحر األبيض المتوسط
الصناع  ،واإلفراط يف
يف سياق تهدد فيه عديد األخطار صحة البحر األبيض المتوسط  ،مثل التلوث
ي
استغالل الموارد البحرية أو عواقب التغيب المناخ (تحميض المياه  ،ارتفاع درجة الحرارة  ،وفقدان
البيولوج  ،وما إىل ذلك) ،) .يهدف هذا المحور إىل التفكب يف حلول مبتكرة للمساهمة يف
التنوع
ر ي
التنمية المستدامة للمناطق البحرية والساحلية.
ً
لخباتهم
و سوف يناقش المشاركون هذه التحديات المناخية الرئيسية للبحر المتوسط إستنادا ر
وأفكارهم  ،من أجل تصور حلول مبتكرة لحماية السواحل والمناطق البحرية يف مناطقهم.

