
 

 المهرجان العالمي التاسع عشر للشبيبة والطلبة

 الحدث الرئيسي للشبيبة والطلبة من جميع أنحاء العالم ! 

أكتوبر/  22الي  41في روسيا في مدينة سوتشي من للشبيبة والطلبة  التاسع عشر سيجري المهرجان العالمي
. 2142تشرين األول   

للشبيبة الديموقراطية والمنظمات العالمية الطالبية على اجتماع اتخذ هذا القرار من قبل االتحاد العالمي 
التشاوري حول تنفيذ المهرجان العالمي التاسع عشر. استضافت روسيا المهرجانات الشبابية مرتين في 

)المهرجان الثاني عشر(. و كان المهرجان السادس العالمي 1985)المهرجان السادس( وفي عام  1957عام
1957في عام  موسكو اكثر صخامتا في تاريخ حركة المهرجان.  في   

اتصاالت هدف المهرجان: توحيد المجتمع الشبابي الدولي حول فكرة العدل، تعزيز العالقات الدولية، تطّور 
  بين الدول و الثقافات.

حول  يجب على المهرجان التاسع عشر أن تكون مرحلة جديدة  في التعاون الدولي وفي توحيد األجيال المقبلة
مثل األعوام الماضية تم اختيار القحوان . فكرة السالم و الصداقة و ذلك بحفاظ على تاريخ حركة المهرجان

استخالف التقاليد والعالقات بين األجيال و كذلك السالم و وحدة كل هو يرموز المتلون رمز المهرجان و
رئيسيا ودليال على وحدة  الشباب من كل لكن هذه المرة أصبحت البكسل الملونة عنصرا .المجتمع الدولي

فإن المجموعة المتنوعة من األراء ووجهات النظرها  .أنحاء العالم في عصر المعلومات و التقدم التكنولوجي
.الخاصية الرئيسية للمهرجان الدولي التاسع عشر للشباب و الطالبي ه  

مج الثقافي والمسابقات ناالمناقشات والبرالمهرجان هو المنبر للحوار والشكل العالمي لالتصال من خالل 
مواجهة التحديات التي تواجه اليوم الجيل الفتيلسبل الإيجاد الحر  االتصال خالل يمكن من الرياضية وكذلك  

و يتضمن  برنامج المناقاشات مجموعة متنوعة من المضامير المختلفة بما في ذلك المناقاشات والمحاضرات 
.ميةالعلنية والمؤتمرات العل  

 "تطوير المؤسسات االجتماعية"و "اقتصاد المعرفة"و "االقتصاد العلمي"و" مةوالثقافة و العل"مسبقا فإن 
    .ستكون مواضيعا رئيسية لهذا الحدث "السياسة و األمن الدولي"و

بلدا مشاركي هذا المهرجان. وسيتم العمل في هذا  مئة وخمسينوسيكون اكثر من عشرين الف شاب من 
 وممثل ومن بينهملغات األمم المتحدة الرسمية. وسيجتمع على موقع واحد القادة الشباب  ستّ المهرجان في 

منظمات ال زعماءوالرياضي، و يعابدن الشباب والشباب االوالمنظمات غير الحكومية للشباب والصحفي
والعلماء الشباب  الطالبية الحكومة الذاتيةوأساتذة الجامعات من الشباب وقادة ة السياسياألحزاب  فيلشباب ل

الروسية. ويهتّمون بالثقافة اللغة الروسيةواألجانب الذين يدرسون  مواطنو روسياوكذلك   



 

اإلعالمي للشباب للمهرجان عملها على مدار  المركز الدولييبدأ س عام ألفين وسّت عشرةنوفمبر  وفي األول
وسيقوم فريق المركز العالم. شمل الصحفيين / المدونين الشباب من مختلف أنحاء يي سوف ذلسنة والا

إجرائه. وسيقوم سلك المتطّوعة الضخم الذي مهرجان والاإلعالمي بتغطية األحداث الرئيسية في إعداد 
لمهرجانهذا افي تنظيم واألجانب بالمساعدة  المتطوعة الروسمن  سبعة االفشمل سي  

 يمكن تقديم طلبا للمشاركة في المهرجان على الموقع

russia2017.com 

 

.عاما خمسة وثالثينو ثمانيةعشرتتراوح أعمارهم بين يمكن المشاركة في المهرجان لشباب   

قامتهم خالل أعمال المهرجان وكذلك وإالمشاركين وجبات لتكاليف يقوم منظمو المهرجان بتحمل كافة الو
 النظرالى مدينة سوتشي كما يجري  محل إقامتهبتحمل التكاليف لسفر المشارك من  الطرف المضيفيقوم 
.في تنفيذ رحالت جوية عارضة من مختلف البلدان والمناطق في العالم الى مدينة سوتشي حاليا  

.مشاريكي المهرجان الدخول الى أراضي روسيا االتحادية دون تأشيرةويتقدم الى   

 

عدادات الستضافة المهرجان على الموقع الرسمي ستعن كل اال خبارخر األآل ويمكن المتابعة
http://russia2017.com/ 

فيسبوكوكذلك على موقع المهرجان على   

https://www.facebook.com/wfys2017/ 
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