
 
 
 
 

  
  منتدى الشباب اإلقتصادي

  
  

  :ةالمهام الرئيسي
يهدف منتدى الشباب اإلقتصادي إلى فتح مساحة حوار بين الشباب اللبناني وصانعي القرار حول 

 الشباب في قضايا الشأن العام بشكل فاعل وإشراكالنقاش البناء،  تشجيع المسائل اإلقتصادية من أجل
 في ما يخص الشفافية تعزيز آما يتوق المنتدى إلى.  العام الثقة بين الشباب والقطاعبناء عالقةو

  . وضع السياسات اإلقتصادية للبالدآليةو الحكومة العالقة مع
  

 هو مساحة للتعاون بين المنظمات الشبابية والشرآاء المهتمين من القطاع االقتصاديمنتدى الشباب 
  .ةالعام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات الدولي

  
  :األهداف

ت  مختلف الخلفيا من والمسؤولينقتصادي بين الشباب والخبراءاال حوارمنبر لل خلق - 
  .وغير السياسيةياسية الس

 . إلى المسؤولين والمعنيين المختصينواقتراحاترفع توصيات  - 
 في ما يتعلق بقضايا المالية  والسياسات أعضاء المنتدى من خالل تبادل المعلوماتتمكين - 

 .  والمسائل االجتماعية االقتصادية العامة الموازنةعامة وضع
تسهيل االستفادة ألعضاء المنتدى من برامج التدريب وحلقات الحوار واألبحاث في القطاع  - 

 .العام
 . تسهيل عملية اإلطالع على أرشيف المؤسسات العامة وعلى معلومات أخرى - 
 .هاتوعية الشباب حول آلية وضع السياسات االقتصادية ومضمون - 
 

  :النشاطات المقترحة
تجمع الشباب والخبراء والمسؤولين من مختلف الخلفيات  تنظيم ندوات وحلقات حوار - 

  .السياسية وغير السياسية
 .تنظيم جلسات عصف ذهني ودورات استشارية مع المعنيين االقتصاديين والسياسيين - 
  .إعداد نشرة دورية - 



 
 
 
 

Youth Economic Forum 
 

Mission Statement 
 
The Youth Economic Forum aims to create a platform for dialogue on economic and 
social issues, with the purpose of encouraging constructive debate, promoting active 
involvement of the youth in economic policymaking, building confidence between youth 
and the public sector, and increasing oversight on the government and economic-policy 
making.  
 

The Youth Economic Forum (YEF) is a platform for the collaboration of youth 
organizations and interested partners from the public sector, private sector, civil society 
and international organizations.  

 
Objectives 

 
• Act as a platform for economic dialogue among youth, policymakers and experts 

from various backgrounds (political and nonpolitical) 

• Raise recommendations and suggestions to the pertinent policymakers and 
stakeholders  

• Empower forum members through knowledge sharing in relation to policy 
processes related to public finance, public budgeting and socio-economic issues  

• Facilitate access of forum members to government training, conferences, and 
research opportunities  

• Facilitate access to public sector archives and relevant information  

• Raise awareness of youth on the economic policymaking process and pertinent 
economic policy issues 

 
Proposed Activities 
 

• Organize economic roundtables among youth, policymakers and experts from 
various backgrounds (political and nonpolitical) 

• Hold regular brainstorming and consultation sessions with relevant policymakers  

• Issue a newsletter 

  
  
 


