
 إهٓ اهيٌخشتًٖ نبفًج إهٓ االخحبد اهدّهٕ هوخديبح اهـبيج،

 بل اهضتبة ّظّحخِى اهـلوّٖج!حلّق اهـّي دؿىٖدؿّ االخحبد اهيٌخشتًٖ إهَٖ إهٓ 

 2012آة/أغشػس  12ّٖى اهضتبة اهـبهيٕ، 

اهدّهٕ هوخديبح اهـبيج ُذٍ حّل "اهضتبة ّاهظحج اهـلوّٖج". ٌٖخِز االخحبد  2012ٖخيحّر يّغّؽ ّٖى اهضتبة اهـبهيٕ هوـبى 
 اهضتبة. اهخلّرة يًّدؿّث اهٌلبتبح اهـّيبهّٖج إهٓ ، فٕ اهحرنج اهٌلبتٖجج اهفرظج هدؿّث اهـّيبل اهضتبة إهٓ اهيضبرن

ُخـختر ّسِبح ٌؼر اهضتبة، ّأفنبرُى، ّيضبرنخِى أشبشّٖج يً أسل خلّل األيٌٖج اهـبيج هالخحبد اهدّهٕ، رّزا تبفبٌبهٕ: "
ّاٌـداى  ،: ؼرّف اهـيل اهشٖئج، ّزٖبدث اهتػبهجفٕ ؿبهى خشٖػر ؿوَٖ اهـّهيج فٕ أٖبيٌب ُذٍ األنذر إهحبًحب اهخحدّٖبح يّاسِج

ّّرّا  ؛ً اهخٕ ُٖـبٌِٖب اهضتبةبحبهج اٌـداى األي هيـبهسجّهّّٖج يً إؿػبء األاهيشبّاث. نيب ال تّد  ّإاّل ال ُٖينً هوضتبة أً ٖػ
ًَ اهخيٖٖز فٕ اهـيل غد اهضتبةٖأخذ  يب غبهًتب حٖبخِى اهخبظج ّاهيٌِّٖج. ، ؿوٓ أشبس اهـير، أّ اهخّّسَ اهسٌشٕ، دثيخـّد أّس

 ُِّٖدد ظّحخِى اهـلوّٖج.ّ اهـيل ّاهـٖص خحح اهغغػ،أّ اهسٌس، أّ ّغؾ اهِسرث، يّيب ٖؤّدٔ إهٓ 

ٌزاؿبح  ،، فِٖب ؿدد نتٖر يً اهضتبةؿّدثدّل حٖد خضِد اهٌزاؿبح ّاهحرّة، يً سّراء  ؿلوّٖج أيراًغبنيب ُٖـبٌٕ اهضتبة 
تالدُى تحًذب ؿً ؿيل أّ ؿً يوسأ. نيب ٖلؾ تـع اهضتبة غحّٖج االخسبر  اهٓ يغبدرث  يٌِى اتًٖرن اؿدًدفٖدفؾ ؿدٖدث،

 تبهتضر."

ؼرّف فٕ اهيئج يً اهضتبة ُّخضّنل اهشتة األشبشٕ هوخِيٖص االسخيبؿٕ. ٖلتل ؿدد نتٖر يً اهضتبة ت 00تػبهج اهُخظٖة 
فٕ ُذا ، يؾ آذبر ػّٖوج األيد ؿوٓ دخوِى. كد ال خٌخِٕاهتلبء ؿبػوًٖ ؿً اهـيل هفخرث ػّٖوج  هخسٌّةؿيل ُّضج ّغٖر ؿبدهج 

ؿوٓ أً اهيٌبفشج اهيخٌبيٖج فٕ شّق اهـيل ال ُخغـف حلّق  ددًّرا يًِيب هوخأنٖخوـة اً االخحبداح اهـّيبهّٖج ؿوٓ اهشٖبق، 
 حلّكِى اهينخشتج.فٕ  خراسؾاهـّيبل ّال خؤّدٔ فٕ ٌِبٖج اهيػبف إهٓ 

اهخديبح اهظحّٖج أكّل. ُٖشبُى إهٓ اهـّيبل اهضتبة أيشٓ ٌفبذ ؿتر اهـبهى ّ يحدّدثاهخديبح اهـبيج  تبخح فٕ اهّكح ٌفشَ،
ؿبيج ذاح ٌّؿّٖج  ح، تدل خأيًٖ خديبخظخظخِبّحّاالح اهٌلدّٖج االٌخلبئّٖج هوخديبح االسخيبؿّٖج اهخّّسَ اهـبى إهٓ إدخبل اه

 فٕ خدُّر اهخيبشم االسخيبؿٕ تضنل أنتر. ٖشبُى ، يّيبباهخٕ ُٖينً اهٌفبذ إهِٖب ؿبهيَّ

اهخأيًٖ ؿوٓ أشبس اهخغبيً إهٓ  ترايزنيب أً اهـّيبل اهضتبة ذّٔ اهحبسبح اهخبظج ؿبهلًّ فٕ إػبر ؿيوّٖج االٌخلبل يً 
اهضتبة  ٖخـّرعاهفردّٖج، ّاهخخفٖغبح فٕ اهيٌبفؾ االسخيبؿّٖج ّاهخلوٖظبح فٕ اهخديبح االسخيبؿّٖج. غبهًتب يب  اهدفؾ يضبرٖؾ

دث وخيٖٖز ّاهّظيج، يّيب كد ٖؤّدٔ تدّرٍ إهٓ اهخِيٖص ّ/أّ إحتبػ ؿزٖيج يً ٖتحد ؿً اهيشبؿهاهذًٖ ُٖـبًٌّ يضبنل ؿلوّٖج 
ِب ُِٖـّزز االخحبد اهدّهٕ يلبرتج يخـّددث األتـبد هوخػّرق إهٓ اهخحدّٖبح اهخٕ ّٖاس فٕ ُذا اهشٖبق، ى" اهشوتٕ.ظخًّفب يً "اهّ



يج ّاهخرّٖز هوديز االسخيبؿٕ هخينًٖ اهضتبة نبفًج يً ظؿلوّٖج، تيب فٕ ذهم اهخػّرق إهٓ اهّ تأيراعً ّاهضتبة اهيظبت
 خحلٖق ػيّحبخِى ّأُدافِى.

ؼرّف حٖبث  خشّدٍٖدؿّ االخحبد اهدّهٕ اهيٌخشتًٖ إهَٖ نبفًج إهٓ دؿى حلّق اهـّيبل اهضتبة! ال ُٖينٌٌب اهلتّل تيشخلتل 
يشأهج يخشبّٖج خلّدى اهفرط إهٓ اهسيٖؾ! اهظحج اهـلوّٖج هسيٖؾ اتٌبءُب يسخيـبح يسخيـبح ضبيوج  ٌرٖديخدُّرث.  جـٖضيّ

 .جُبّي

 .PSI4Youth # وسأمج هبّوجفً حونج "امضحج امعقنٌّج  شبرلوا

تشتة ؿّدث خِدٖداح خخرّتط تيشخلتوٌب. ؿوٌٖب سيٖـٌب أً ٌـذر ؿوٓ  نتٖرثظفخٌب ؿّيبل ضتبة، غبهًتب يب ٌخـرَّع إهٓ غغّػ ت
اهدّهٕ االحخفبل تبهّٖى لّرر اهـّيبل اهضتبة فٕ االخحبد ف .سل ظًّ ظّحخٌب اهـلوّٖجأاهشتٖل هوخخفٖف يً حّدث اهخّّخر يً 
 تل اهخخّوط يً اهغغّػ.ُشبر حّل اهـبهيٕ هوضتبة يً خالل ختبدل األفن

اهدّهٕ نبفًج يً خالل ٌلرث ُٖينً اهيشبُيج فٕ االحخفبل فٕ اهّٖى اهـبهيٕ هوضتبة إهٓ سبٌة اهـّيبل اهضتبة فٕ االخحبد 
 :2012 أٖوّل/شتخيتر 12 آة/أغشػس إهٓ 12 ! ضبرم فٕ اهحيوج ؿوٓ االٌخرٌح يًّاحدث

عالوج امورّتع مألوه اموخحدث # وسبئل  ب عنى خوٌخر أو فبٌستوك و/أو إيسخبغراه وأرسل ضورث أو تٌبًيب وعيإيظّه إمٌ
وب خقوه . أعنعيب عنى PSI4Youth#ووع االخحبد امدومً منخدوبح امعبوج  mentalhealthmatters#األوراط امعقنٌّج 

و/أو دعه حقوق ذوي األوراط امعقنٌّج )فً ولبى امعول ووى خالل امفى، وامرٌبظج،  امضغع ته عبدًث منخخّنص وى
 وامخرفٌه، وامهواٌبح، وامعول امخٌري، إمخ.(

اهـلوّٖج  ػرٖلج ظًّ اهظحجاهخرّٖز ههوـّيبل اهضتبة هويشبؿدث ؿوٓ  ةِب فٕ نخّٖظشٖسيؾ االخحبد اهدّهٕ اهتٖبٌبح نبفًج ّٖوّخ
 ُخحٖػ تبهضتبة اهيظبتًٖ تأيراع ؿلوّٖج.ّاهحّد يً اهّظيج اهخٕ 

 خيغٌه حدد أو يشبع

ال ِٖى . فٕ يحٖػنىأّ  نىخٌؼٖى حدد أّ ٌضبػ فٕ ينبً ؿيوٖينٌنى  ،تػرٖلج يوفخج ّخفبؿوّٖج هالحخفبل تبهّٖى اهـبهيٕ هوضتبة
نيب خفبل فٕ ُذا اهّٖى. حاهيشبُيج فٕ اال فبهيِى ُّضخط،  000ـهخيشج أضخبط أّ اهـدد اهذٔ ٖسيـَ االحخفبل، أنبً ه

: اهٌدّاح، اهيحبغراح، ًّ خٌؼٖيَؿظف األفنبر حّل ٌّؽ اهحدد اهذٔ ُخرٖد ٌلبتخنى يً خالل ٖينٌنى اهخضبّر يؾ
يب تًٖ األسٖبل ّاهضرانبح حّل نٖفّٖج خسبّز اهّظيج  خـزٖز اهخلبرةاهٌلبضبح، أّ حّاراح اهػبّهج اهيشخدٖرث يً أسل 

 يراع ؿلوّٖج.أاهُيحٖػج تبهضتبة اهيظبتًٖ ت

 امويبضرث



هِذٍ  رًٖيٌبظ ّاأً خنٌُّّٕ  ،خغٖٖر إٖسبتٕ دفٕ إحدا جػرٖلج أخرْ هالحخفبل تبهّٖى اهـبهيٕ هوضتبة ّاهيشبُيذيج 
. ُٖينً ػرش تـع األشئوج: هَى ٌحخبر إهٓ اهخنّوى تضنل أنتر ؿً داد خغٖٖر إٖسبتٕحاهلغّٖج: اهخحدد ؿوًٌب ّاهخحّرم إل

اهضتبة ّاهظحج اهـلوّٖج؟ يً اهذٔ ٖخأّذر يتبضرًث أّ تضنل غٖر يتبضر؟ نٖف ٖؤّذر ذهم ؿوٓ يسخيـٌب؟ يب ؿشبٌب فـوَ يً أسل 
 يراع ؿلوّٖج؟أاهحّد يً اهّظيج اهخٕ ُخحٖػ تبهضتبة اهيظبتًٖ ت

 امخروٌج

ج، ّاهخّؿٖج تضأٌِب، ضهيب ُذٍ اهيشأهج يِّيج هويٌبك اهسيٖؾ ضخًظب ضبًتب ُٖـبٌٕ يرًغب ؿلوًّب، ّال ٖـرفاهسيٖؾ ال ٖـرف 
ّاهخّؿٖج تضأً ُذٍ اهيشأهج، ّأُيّٖج اهحّد يً اهّظيج. ُٖينً أً خضّنل األٌضػج ّاهحيالح ػرٖلج ييخبزث هزٖبدث اهيـرفج 

، أّ أظدكبئم، أّ زيالئم، أّ أفراد أشرخم، ٌلبتخمٖر اهرشيّٖج يؾ أؿغبء أحٖبًٌب، اهيٌبكضج أّ اهدردضج غكد ُخضّنل ، هنً
 .يرسّ شتٖاًل ٌبفًذا إلحداد ّكؾ

 هوخديبح اهـبيج: اهدّهٕيّارد االخحبد 

 http://www.world-psi.org/en/issue/young-workersاهيّكؾ االهنخرٌّٕ: 

 https://www.facebook.com/PSI4Youthفبٖشتّم: 

  https://twitter.com/PSI4Youthخّٖخر: 

هذا امعبه  س وىعآة/أغس 21تبمٌوه امعبموً منشتبة فً  ببًضخ بوى اميقبتبح االعظبء امخً خيوي خيغٌه احخفبًمٌُرجى 
 .ىّظّرن ىهٌخيّنً يً اهخرّٖز ألختبرن psi.org-PSIWebUpdates@worldخوجٌه ترٌد املخرويً عنى امعيواى 

 

ً شبدّهج. ٖدؿى االخحبد حلّق االٌ 100ً خديبح ؿبيج حّّٖٖج فٕ يوًّٖ رسل ّايرأث فٕ شّق اهـيل ٖؤّيٌّ 20االخحبد اهدّهٕ هوخديبح اهـبيج اخحبد ؿبهيٕ هوٌلبتبح اهـيبهّٖج، ُٖيّذل 
ّٕ ّاهيٌّؼيبح  ٌّٖبظر اهـداهج االسخيبؿّٖج ّٖـّزز اهٌفبذ اهـبهيٕ إهٓ اهخديبح اهـبيج ذاح اهسّدث. نيب ٖـيل االخحبد يؾ يٌؼّيج األيى اهيخحدث ّتبهضرانج يؾ يٌّؼيبح اهـيل ّاهيسخيؾ اهيدٌ

 األخرْ.
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