
 ،األعضاء من المنظمات التي يقودها الشبابحضرة 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

، 2011 آب/ يوليو26 و25نيويورك يومي ب هااجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الشباب في مقرعلى عقد األمم المتحدة تعزم 
ا ذوفي طور التحضيرات له. ة وعملية المنحىمقتضب اميةختوثيقة برفيع المستوى الجتماع ويتوقع أن يخرج اال. 65/267 للقرار وفقًالك ذو

 نص مشروع الوثيقة الختامية وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء، مع األخذ في االعتبار بصياغةيقوم رئيس الجمعية العامة االجتماع، س
 ".المنظمات التي يقودها الشباب"المساهمات من 

 

 

 للدول وفر يذ، وال2011 نيسان/ أبريل19ل تشاور حول مشروع الوثيقة الختامية في وفي هذا السياق ، عقدت الدول األعضاء أو
 في العناصر التي يمكن تناولها في مشروع والنظراألعضاء فرصة للنظر في آيفية مواصلة تنفيذ االلتزامات القائمة على تنمية الشباب، 

الحوار والتفاهم المتبادل، :  وهوالجارية للشباب موضوع السنة الدوليةار إط بعين االعتبارالدول األعضاء  ذ وستأخ.نص الوثيقة الختامية
االقتصاد العالمي بما في ذلك التنمية االجتماعية، بالشباب وو، الشبابرفاه  والعناصر المتعلقة ب؛فضال عن موضوعات تنمية الشباب

 .مشارآة الشباببو

 

 

لكم ويسرنا أن تتاح . دخالت من المنظمات التي يقودها الشباب في الوثيقة الختامية، بدأت عملية رسمية لتلقي مه التحضيراتذ هموازاةوب
 لتبادل وجهات م لكة المناسبفرصة الي هههذف م،أولوياتك بت التي يقودها الشباب فيما يتعلقهذه الفرصة لالستماع مباشرة من المنظما

 !مسماع صوتكإنظرآم و

 

 

واالقتصاد العالمي الشباب رفاه الشباب، مواضيع  منوللشباب، سياق موضوع السنة الدولية بطروحات مستوحاة من  واقدمت أن ت نقترحاننإ
خالل عملهم على لى الدول األعضاء ع آم ووجهات نظرمعرض أفكارآوسُت. بما في ذلك التنمية االجتماعية، ومشارآة الشباب

لمنظمات التي قدمت بالفعل مدخالتها في المرحلة ه الفرصة لنؤآد لذآما نود أن نستغل ه. ةمسودة الوثيقة الختامية في األسابيع المقبلتحضير
 . الدول األعضاءإلى تمساهماال هذيتم نقل همن هذه العملية أنه سوف " العصف الذهني"األولية 

 

 



 

 

وباإلضافة إلى ذلك، .  آلمة1000صى قدره ، نطلب أن يقتصر إسهام آل منظمة إلى حد أقةمقتضب وآونها  لطبيعة الوثيقة الختاميةونظرًا
 م بكةمساهمة الخاصالالرجاء التأآد من أن يرافق " ،المنظمات التي يقودها الشباب" من ،على وجه التحديدوحيث أن المساهمات مطلوبة و

 .منظمتكمعن آلمة  100 من ةمختصرة ذإضافة إلى نب، م مؤسستكة من خاللمثلالماالتصال وعدد الشباب اسم مؤسستكم ومعلومات 

 

 

 آما .2011 أيار/ مايو15 في موعد ال يتجاوز youth@un.orgإلى   عبر البريد اإللكترونيخطيًا مرسال المدخالت الخاصة بكإالرجاء 
 ).subject(في خانة موضوع الرسالة " مدخالت االجتماع الرفيع المستوى"ُيرجى التأآد من اإلشارة إلى 

 

 

 !كم وإسهاماتكمنتطلع إلى تلقي مشارآات

 

 برنامج األمم المتحدة للشباب

 


