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ّ
إن إبداع الشباب وحيويتهم وحماسهم الجيّاش ِخصال ال غنى عنها
َ
ً
ُ
مضيت وقتا مع الشباب –
يف معالجة التح ّديات العاملية .وأنا كلما أ
وي ّ
ُرشفني ّ
أن الدور الذي أقوم به يتيح يل أن أسعد بلقاء شباب من
ُ
ً
ُ
ُ
عجبت دائما بما يسهمون به
وجدت نفيس وقد أ
كل أرجاء العالم –
وتفان يف
يف مجتمعاتهم واستحثّني ما يتحلون به من نفاذ بصرية
ٍ
معالجة املسائل املدرجة يف جدول أعمال األمم املتحدة .وقد أقرّت الدول
األعضاء يف املنظمة أيضا ً بما للشباب من أهمية يف التصدي لـ ِمحن
زماننا ،بما يف ذلك عن طريق اتخاذ قرار الجمعية العامة إعالن “السنة
الدولية للشباب :الحوار والتفاهم املتبادل” ،اعتبارا ً من  12آب/
أغسطس .2010
وثمّة ٌ
آلية هامة تتيح للشباب املشاركة يف أعمال األمم املتحدة تتمثل
يف برنامج املندوبني الشباب .والحكومات بضمها شبابا ً إىل وفودها
الوطنية إىل اجتماعات األمم املتحدة ،تساعدهم يف اكتساب تفهّم أفضل
للتعقيدات التي تتسم بها املفاوضات ،وللتحديات التي تعتور تحقيق
توافق يف اآلراء ،ولطول األناة الذي يتطلبه إحراز تق ّدم دبلومايس .وهذه
مهارات تفيد الشباب أيًّا كان نهج الحياة الذي يختارونه .وفضالً عن
ذلك ،فإن الوقت الذي يمضونه يف تمثيل شباب بلدانهم يف الساحة
الدولية يمكن أيضا ً أن يصبح مصد َر إلهام للشباب اآلخرين يف بلدانهم
يشجعهم عىل أن يشاركوا بمزيد من التعمّق يف الحياة السياسية
َ
َ
َ
املرتتبة
االجتماعية الباهظة
التكاليف
ملجتمعاتهم ،فيدرئون بذلك عنها
عىل استبعاد الشباب.

أ

وإ ّني إذ أُعلّق أهمية كربى عىل برنامج املندوبني الشباب ،فألنه يُوجد
للشباب يف أنحاء املعمورة نماذجَ ُتحتذى يف املجتمع املدني ويجلب
إىل املناقشات يف الجمعية العامة زوايا نظر جديدة .غري أن تمثيل
َ
بعض املناطق اإلقليمية بوفود شبابها ال يزال ناقصاً؛ وأنا ّ
الدول
أحث
األعضاء عىل بذل مزيد من الجهد لشمل شباب يف وفودها ،وعىل تحقيق
توازن جغرايف أكثر إنصافاً.
ّ
إن نصف سكان هذا الكوكب تقل أعمارهم عن  25سنة .ونحن بحاجة
ِّ
إىل أن نسخر روح الشباب يف كل أرجاء العالم للتصدي للتحديات
الصعبة التي نواجهها .وهذا الدليل مقصود به أن يدفع مزيدا ً من
الدول األعضاء إىل دعم مشاركة الشباب يف االجتماعات الحكومية
الدولية وإىل السماح ألصوات الشباب من كل بقاع الدنيا ال بان ُتسمع
فحسب ،بل وبأن يُعمل بموجبها أيضاً.

بان كي مون

األمني العام لألمم املتحدة

ب

ج

د

مــقــدمـــــــة

مقـدمـة

يمثل الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني  15و  24سنة قرابة 18
ّ
يشكل أضخم مجموعة شباب
يف املائة من سكان العالم اليوم ،مما
يف التاريخ .وهم يحرِّكون بشكل متزايد حوار السياسة االجتماعية
ِّ
ويؤثرون عليه داخل مجتمعاتهم املحلية وكذلك عىل املستوى العاملي.
واستجابة لذلك ،اعرتف املجتمع الدويل بمساهماتهم وبما لزيادة
مشاركتهم من إمكانات عن طريق تشجيع ضمهم كمندوبني شباب
إىل اجتماعات ومؤتمرات األمم املتحدة.
والغرض من الدليل التايل هو تزويد الدول األعضاء بمعلومات بشأن
املندوبني الشباب الوطنيني إىل األمم املتحدة ،وبتوجيه عميل بشأن
وضع برامج للمندوبني الشباب .ويعرض الدليل ُ
الطرق العديدة التي
يمكن للشباب من خاللها أن يشرتكوا يف أعمال وفودهم الوطنية ،بما
يف ذلك عن طريق إبرازه كيفية قيام بعض الدول األعضاء بتمكني
الشباب من املشاركة يف العمليات الحكومية الدولية يف األمم املتحدة.
َ
الدليل برنامج األمم املتحدة للشباب التابع لشعبة السياسة
وقد أع َّد
االجتماعية والتنمية يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية.
والربنامج هو جهة التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة يف مجال
تنمية الشباب واملسائل املتصلة بالشباب ،وخاصة فيما يتعلق بمجاالت
األولوية املحددة يف برنامج العمل العاملي للشباب.
وبصورة خاصة ،يهدف الربنامج إىل ما ييل:
•زيادة الوعي لحالة الشباب العاملية وزيادة االعرتاف بحقوقهم وتطلعاتهم؛

هـ

•وتعزيز السياس�ات والربامج وآليات التنس�يق الوطنية املتعلقة
بالش�باب بوصفه�ا أج�زاء أصيل�ة م�ن التنمي�ة االجتماعي�ة
واالقتصادي�ة ،بالتع�اون م�ع كل م�ن املؤسس�ات الحكومي�ة
واملنظمات غري الحكومية؛
•وتقوي�ة مش�اركة الش�باب يف عملي�ات صن�ع الق�رار عىل كل
املستويات بغية زيادة مساهماتهم يف التنمية الوطنية والتعاون
الدويل؛
•وتيسير تنس�يق األنش�طة املتصلة بالش�باب يف منظومة األمم
املتحدة عن طريق قيادة الش�بكة املشتركة بني الوكاالت املعنية
بتنمية الشباب.
واألمل معقود عىل أن يكون يف املعلومات التي يقدمها هذا الدليل عن
بلدان محددة واألمثلة التي يوفرها ما يشجّ ع الحكومات والشباب،
عىل حد سواء ،عىل تعزيز فرص الشباب للمشاركة بصورة أكمل يف
الحوار الوطني والدويل بشأن سياسات التنمية.

شا زوكان

وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية

ز
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معلومات أساسية

معلومات أساسية

أدركت الدول األعضاء يف األمم املتحدة منذ مدة طويلة بأن ما لدى الشباب
من سعة خيال وطاقة وم ُُثل هي أمور حيوية الستمرار تنمية املجتمعات
التي يعيشون فيها .ويف عام  ،1995وبمناسبة الذكرى السنوية العارشة
للسنة الدولية األوىل للشباب ،ع ّززت األمم املتحدة رسميا ً التزامَها تجاه
الشباب باعتماد نهج موحد أسمته برنامج العمل العاملي للشباب .وقد
ح ّدد هذا الربنامج بصورة مبدئية عرشة مجاالت أولوية لتوجيه السياسة
والعمل يف ميدان تنمية الشباب .وإدراكا ً من الجمعية العامة للتغيريات
الرئيسية التي تحدث يف التنمية الوطنية والدولية يف بداية القرن الحادي
والعرشين ،أضافت خمسة مجاالت أولوية جديدة يف عام  ،2007هي
العوملة ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وفريوس نقص املناعة البرشية/
متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،والرصاع املسلح ،والقضايا
َ
تفاصيل املجاالت اإلضافية الخمسة هذه
املشرتكة بني األجيال .وأُوردت
يف ملحق لربنامج العمل العاملي للشباب ،تم اعتماده يف الدورة الثانية
والستني للجمعية العامة عام ( 2007انظر اإلطار ،الصفحة .)2

1

برنامج العمل العاملي للشباب
اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمل العاملي للشباب يف عام 1995
وتوسعت فيه يف عام .2007
وهو يوفر إطارا ً للسياسة العامة ويقدم مبادئ توجيهية عملية
للدعم الوطني والدويل الرامي إىل تحسني حالة الشباب فيما يتعلق
بمجاالت األولوية الخمسة عرش التالية:
•الفتيات والشابات
•مشاركة الشباب يف املجتمع ويف
صنع القرار
•العوملة
•تكنولوجيا املعلومات واالتصال
•فريوس نقص املناعة البرشية/
متالزمة نقص املناعة املكتسب
(اإليدز)
•الرصاع املسلح
•القضايا املشرتكة بني األجيال.

•التعليم
•العمالة
•املجاعة والفقر
•الصحة
•البيئة
•إساءة استخدام املخدرات
•قضاء األحداث
•األنشطة الرتويحية

ولكل من مجاالت األولوية هذه ،يوجز برنامج العمل العاملي للشباب
التحديات التي يواجهها الشباب ويعرض مقرتحات للعمل لتحسني
حياة الشباب .ويوجز الربنامج أيضا ً وسائل تنفيذ برنامج العمل.
ومن الواضح أن مجاالت األولوية الخمسة عرش متشابكة وتشمل
مجاالت اختصاص وكاالت منظومة األمم املتحدة التي تقدم فيها إىل
الحكومات خدمات تقنية استشارية وغريها.
وبرنامج العمل هذا متاح يف املوقع الشبكي www.un.org/youth

2

ّ
ويركز برنامج العمل العاملي عىل أن يزيد ،نوعا ً وكمًّاُ ،
الفرص املتاحة
ً
كاملة وفعّالة وبنّاءة يف املجتمع .وبصورة
للشباب للمشاركة مشاركة
خاصة ،يدعو الربنامج الحكومات إىل تعزيز إرشاك الشباب يف املحافل
الدولية عن طريق النظر يف ضم ممثلني شباب إىل وفودها الوطنية إىل
الجمعية العامة (القرار  ،81/50الفقرة .)107
وقد تم تجديد هذه الدعوة عدة مرات يف قرارات الحقة ( ،83/52و،120/54
و ،117/56و ،133/58و ،148/59و ،2/60و .)126/62ويف القرار
 130/64وهو أحدث قرار اتخذته الجمعية العامة يتعلق بالسياسات
والربامج املتصلة بالشباب ،الذي اع ُتمد يف عام  ،2009فإن الجمعية العامة:
تحث الدول األعضاء عىل النظر يف ضم ممثلني للشباب إىل
وفودها إىل كل املناقشات ذات الصلة يف الجمعية العامة واملجلس
االقتصادي واالجتماعي ولجانه الفنية ومؤتمرات األمم املتحدة ذات
الصلة ،حسب االقتضاء ،واضعة يف اعتبارها مبادئ التوازن بني
الجنسني وعدم التمييز ،وتشدد عىل رضورة أن يتم اختيار هؤالء
املمثلني للشباب من خالل عملية شفافة تكفل أن يكون لديهم والية
مناسبة لتمثيل الشباب يف بلدانهم (الفقرة .)17
تسلّم برضورة تعزيز التوازن الجغرايف يف تمثيل الشباب ،وتشجع
الدول األعضاء واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري
الحكومية عىل التربع لصندوق األمم املتحدة للشباب من أجل
تسهيل مشاركة ممثيل الشباب من البلدان النامية (الفقرة .)18

3

ملاذا إيفاد مندوبني شباب؟

مندوبـون شباب

4

املبدأ املتأصل يف مشاركة الشباب يف أعمال األمم املتحدة هو أن هذه
املشاركة تؤدي إىل استجابات سياسية وبرنامجية أفضل للمشاكل التي
تواجه الشباب اليوم .واألمم املتحدة تدرك أن الشباب يف أرجاء العالم
هم مورد برشي رئييس للتنمية ويف نفس الوقت ّ
يشكلون عوامل رئيسية
للتغري االجتماعي والتنمية االقتصادية واالبتكار التكنولوجي .وحيثما
شارك الشباب بصورة أكمل يف مجتمعاتهم املحلية ،كانت مشاركتهم
دافعا ً إيجابيا ً قويا ً يف تنمية مجتمعاتهم .والشباب الذين يشرتكون
يف أنشطة إيجابية ،مثل الخدمة املجتمعية ،يكونون أقل احتماال ً ال ِّتباع
مسلك ينطوي عىل أخطار .كما أن الشباب ،باإلضافة إىل ما يقدمونه من
مساهمات جوهرية ،يأتون بمنظور فريد ال بد من أخذه يف االعتبار.
وال ينطوي ضم الشباب إىل الوفود الرسمية إىل االجتماعات الحكومية
الدولية عىل إثرا ٍء للمناقشة وللحوار بشأن السياسة فحسب ،بل إنه
يع ِّزز أيضا ً قنواتِ االتصال والتعاون القائمة بني الحكومات والشباب.
صنع القرار يمكن
واالستماع إىل الشباب وجعلهم رشكاء كاملني يف عملية ُ
أن يساعد الحكومات يف وضع سياسات وبرامج أكثر فعالية ورشعية،
وخاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب.
ولدى عودة املندوبني الشباب إىل أوطانهم ،يعملون يف غالب األحيان عىل
تعزيز مواصلة إحراز التقدم يف تطوير وتنفيذ السياسات املتصلة بالشباب
عىل املستوى الوطني ويشجعون غريَهم من الشباب عىل املشاركة بصورة
أكمل يف تنمية مجتمعاتهم املحلية وأممهم .كما أن املندوبني الشباب يعملون
عىل التوعية بأعمال األمم املتحدة ونرش املعرفة بها عىل الشباب اآلخرين يف
أوطانهم ،مما يجعلهم عنارص عاملة هامة يف تعزيز أهداف املنظمة ومبادئها.
وتقوم عدة دول أعضاء ،يزداد عددها بصورة تدريجية سنة بعد سنة،
بصورة منتظمة بضم ممثلني شباب إىل وفودها الوطنية إىل األمم املتحدة.
ولالطالع عىل قائمة بأسماء البلدان التي أوفدت مندوبني شباب يف املايض
وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن أعمالهم يُرجى زيارة املوقع التايل:
.http://www.un.org/esa/socdev/unyin/youthrep.htm
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دور املندوب الشاب

املندوب الشباب

6

إن دور املمثل الشاب إىل االجتماعات الحكومية الدولية يف األمم املتحدة
ُ
السلطة
يختلف من بلد إىل آخر .و ُتقرِّر هذا الدور بصورة عامة
املسؤولة عن تنمية الشباب يف البلد ،بتعاون مع وزارة الخارجية (أو
ما يعادلها) والبعثة الدائمة للبلد لدى األمم املتحدة .ويشارك املندوبون
الشباب بصورة نموذجية يف أعمال الجمعية العامة و/أو اللجان الفنية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي .ويقدم املندوبون الشباب مساهماتهم
إىل وفودهم بشأن املسائل املتصلة بالشباب ويشاركون يف العمل العام
لوفودهم من خالل حضور مختلف االجتماعات واملفاوضات غري الرسمية،
وكذلك بتقديم املساعدة يف تغطية املناقشات العامة ويف صياغة مشاريع
التقارير .ولدى عودتهم إىل أوطانهم ،يقوم املندوبون الشباب يف أحيان
كثرية بجوالت عىل املدارس والجامعات ومنظمات الشبيبة وغري ذلك من
تنظيمات املجتمع املدني لتشاطر خرباتهم مع غريهم من الشباب.

7

املندوبـون الشـباب يف
األمــم املتحــدة

املندوبون الشباب

8

يجوز أن يشارك املندوبون الشباب يف عدة اجتماعات حكومية دولية يف
األمم املتحدة .ومعظم املندوبني الشباب الرسميني يشاركون يف الجمعية
العامة ،غري أن بينهم من يحرضون أيضا ً اللجان الفنية للمجلس
االقتصادي واالجتماعي.

الجمعية العامة
يقرر كل بلد الوقت الذي سيقضيه مندوبوه الشباب يف الجمعية العامة
لألمم املتحدة .وبعض البلدان ِّ
تمكن مندوبيها الشباب من املشاركة
طيلة املدة الكاملة لدورة الجمعية العامة ،التي تنعقد عموما ً يف الفرتة
من أيلول/سبتمرب إىل أواسط كانون األول/ديسمرب .عىل أن بؤرة الرتكيز
الرئيسية لعمل املندوب الشاب هي عادة العمليات التي تجري يف اللجنة
املخصص ملناقشة القضايا االجتماعية
الثالثة ،وهي ساعد الجمعية العامة
َّ
والثقافية واإلنسانية .ويُلقي مندوبون شباب بصورة منتظمة بيانات
باسم حكوماتهم بشأن املسائل التي تهم الشباب يف اللجنة الثالثة.

وتقع املسائل التي تتصل بصورة محددة بالشباب حاليا ً يف إطار
جدول األعمال املعنون “التنمية االجتماعية ،بما يف ذلك املسائل ذات
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الصلة بالحالة االجتماعية يف العالم ،وبالشباب واملسنني وذوي اإلعاقات
واألرسة” .وبصورة عامة يجري النظر يف بند جدول األعمال هذا يف اللجنة
الثالثة أثناء شهر ترشين األول/أكتوبر .غري أن هذا األمر خاضع للتغيري
تبعا ً لربامج العمل السنوية التي تعتمدها الدول األعضاء .وجدول أعمال
الجمعية العامة ،بما فيه جدول أعمال لجنتها الثالثة ،يكون متاحا ً عادة يف
أواخر فصل الصيف عىل العنوان التايل.http://www.un.org/ga :
ويف أغلب األحيان يقيم املندوبون الشباب اتصاالت مع املمثلني الشباب من
البلدان األخرى لتبادل املعلومات واالستفادة من خرباتهم .ويجوز أن ُتوجه
إليهم دعوات إللقاء كلمات يف مختلف األحداث الجانبية أو ِفرق املناقشة التي
تنظمها بعثاتهم أو األمانة العامة لألمم املتحدة أو املنظمات غري الحكومية.
ويف السنوات األخرية ّ
نظم املندوبون الشباب بصورة مشرتكة أحداثا ً جانبية
تناولت املسائل املتصلة بتنمية الشباب التي تثري اهتماما ً عاملياً.
ويوىص بأن تقوم البعثات ،عند وصول املندوبني الشباب بتنظيم جلسة
إحاطة إعالمية قصرية لهم إليضاح دورهم يف الوفد .كما أن برنامج األمم
املتحدة للشباب يقدم دورة تعريف بمنظومة األمم املتحدة وهذه الدورة
مفتوحة لجميع املندوبني الشباب الوطنيني.

لجنة التنمية االجتماعية
لجنة التنمية االجتماعية هي لجنة فنية تابعة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي .وهذه الهيئة مسؤولة عن متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج
عمل كوبنهاغن الصادرين عن اجتماع القمة العاملية للتنمية االجتماعية.
وتجتمع اللجنة سنويا ً يف شهر شباط/فرباير ملدة أسبوع ونصف
األسبوع .وتشمل أعمالها الشعارات الرئيسية للتنمية االجتماعية مثل
الفقر ،والعمالة ،واالندماج االجتماعي ،وتقع مسائل الشباب داخل هذا
ّ
وتنظم اللجنة أعمالها يف دورات تتألف كل منها من سنتني،
املجال األخري.
وتشمل دورة استعراضية ودورة لوضع السياسة .وكل عام تستعرض
اللجنة خطط وبرامج عمل األمم املتحدة بشأن حالة املجموعات
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االجتماعية ،بما فيها الشباب .ودرجت العادة عىل اتخاذ قرار كل سنتني
يتصل بالشباب .أمّا املندوبون الشباب الذين يتم اختيارهم للمشاركة يف
أعمال الجمعية العامة فيشاركون بصورة نموذجية أيضا ً يف لجنة التنمية
االجتماعية ،نظرا ً إىل أن عمل الهيئتني وثيق الرتابط.
وجدول أعمال لجنة التنمية االجتماعية متاح عىل العنوان الشبكي التايل:
.http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html

لجنة التنمية املستدامة
لجنة التنمية املستدامة مسؤولة عن استعراض التقدم الـمُحرَز يف تنفيذ
جدول أعمال القرن  21وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،وكذلك عن توفري
التوجيه للسياسة العامة ملتابعة خطة جوهانسربغ للتنفيذ عىل املستويات
املحيل والوطني واإلقليمي والدويل .وتجتمع لجنة التنمية املستدامة سنويا ً
يف نيويورك أثناء شهر أيار/مايو ملدة أسبوعني ،وهي مفتوحة لكل من
الجهات الفاعلة الحكومية وغري الحكومية .وبوسع الشباب املشاركة يف
أعمالها إما عن طريق العضوية يف وفود بالدهم الرسمية ،أو بتمثيل منظمة
غري حكومية منضوية تحت لواء املجموعة الرئيسية لألطفال والشباب .ويف
السنوات األخرية أخذ وجود الشباب يف الوفود الحكومية يتزايد .ويجب أن
تكون املنظمة غري الحكومية ذات مركز استشاري لدى املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،بما يف ذلك املنظمات املعتمدة يف ِس ِجل لجنة التنمية املستدامة.
وبوسع املجموعات الرئيسية أن تشارك يف حوارات تفاعلية ،وأن تضع
بيانات منسقة عن طريق مجموعات التشاور والتنسيق املختلفة ،والدعوة
لقضايا معيّنة .وللشباب مجموعة تشاور وتنسيق هي شبكة دولية من
زعماء الشباب من مئات املنظمات يف أرجاء العالم تيسرِّ  ،عن طريق
املجموعة الرئيسية لألطفال والشباب ،مساهمات الشباب يف لجنة التنمية
املستدامة ،يف املرحلة اإلعدادية من أعمال اللجنة وطيلة دورتها.
وجدول أعمال لجنة التنمية املستدامة متاح عىل العنوان الشبكي التايل:
.http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_index.shtml
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االختـيـــــــــار

عملية االختيار

عملية اختيار املندوبني الشباب تختلف من بلد إىل آخر .ويف معظم األحيان
ُترشف عىل عملية االختيار السلطة الحكومية املسؤولة مبارشة عن الشباب
(وزارة الرتبية والتعليم ،إدارة شؤون الشباب والرياضة ،وزارة الثقافة
والشؤون االجتماعية ،أو ما شابه ذلك) .وبما أن املندوبني الشباب يمثلون
شباب أوطانهم ،فقد ش َّدد املندوبون الشباب السابقون عىل أهمية اختيار
شاب يكون ممثالً لتلك الفئة يف وطنه عن طريق عملية شفافة ،تتم يف
معظم األحيان بمشاركة الشباب يف عملية صنع القرار .ويف حاالت عديدة،
ينسِّ ق العملية املجلس الوطني للشباب أو هيكل شبابي مماثل قادر عىل
أن ينقل املعلومات إىل عضوية متنوعة وأن ينظم عملية استعراض يقوم
بها األنداد .كما أن إرشاك الهياكل الشبابية الراسخة يكفل االستمرارية.
ويف حاالت أخرىُ ،تعمم الوزارة املعنية دعوة لتقديم الطلبات ثم تعمل
عىل وضع قائمة قصرية باملرشحني لكي يستعرضها بصورة مشرتكة
ممثلو كل من الحكومة ومنظمات الشباب و/أو لكي يجروا مقابالت مع
املرشحني .ويف عدة بلدان ،يتم إرشاك املندوبني الشباب السابقني يف عملية
صنع القرار نظرا ً إىل أن لهم خربة عملية مبارشة يف املهارات واملعارف
الالزمة لجعل الشخص الذي يقع عليه االختيار مندوبا ً شابا ً فعّاالً.
وألنه يتوقع من املندوبني الشباب أن يساهموا باملعلومات يف القرارات
والتوصيات األخرى املتعلقة بالسياسات والربامج املتصلة بالشباب،
فإن املندوبني األكثر فعالية هم أولئك الذين يكونون عىل ِّ
اطالع جيد
عىل السياسات الوطنية الراهنة املتعلقة بالشباب ،والذين لهم روابط
بمنظمات أو هياكل أو شبكات الشباب يف أوطانهم والذين لهم معرفة
جيدة ببعض القضايا الرئيسية التي تواجه جيلهم .وعالوة عىل ذلك ،فإن
مما له أهميته أن يكون املندوب الشاب الذي يقع عليه االختيار عىل معرفة
ببعض القواعد األساسية للّغة اإلنكليزية كيما يتمكن من التفاعل بصورة
فعَّالة يف االجتماع الحكومي الدويل.
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وينطوي ضم مندوب شاب إىل الوفد الوطني إىل اجتماع حكومي دويل يف
األمم املتحدة عىل تعاون وتنسيق داخل الحكومة .وبمجرد أن يتم اختيار
املندوب (املندوبني) يُحال اسمه (أسماؤهم) بعد ذلك إىل وزارة الخارجية
(أو ما يعادلها) وفيما بعد إىل البعثة الدائمة للبلد لدى األمم املتحدة .ومما
له أهميته إبالغ ذلك إىل برنامج األمم املتحدة للشباب عىل العنوان الشبكي
 ،youth@un.orgحتى يمكن توجيه املندوب الشاب عىل النحو املالئم
إىل املعلومات الالزمة ،ودعمه يف فهم أعمال األمم املتحدة ،وإطالعه عىل
األحداث املشرتكة مع املندوبني الشباب اآلخرين الذين تم اختيارهم.
وبغية كفالة أن يتاح للمندوبني الشباب الوقت الكايف لإلعداد ،وبالتايل
لالستفادة إىل أقىص حد من مشاركتهم يف األمم املتحدة ،يوىص بأن يتم
اختيارهم قبل موعد االجتماع الحكومي الدويل بوقت طويل .وبصورة
مثالية ينبغي اختيار املندوب الشاب قبل االجتماع بما ال يقل عن ستة
أشهر.
أما الرتتيبات اللوجستية للمندوبني الشباب فقد جرت العادة عىل أن
تتوالها وزارة الخارجية أو البعثة الدائمة ،نظرا ً إىل ما لهما من خربة يف
جلب رعايا وطنهم إىل االجتماعات واألحداث التي ُتعقد يف األمم املتحدة.
وتتحمل الحكومة التكاليف املرتبطة بذلك إما بصورة كلية أو جزئية.
ويجوز أيضا ً أن يُطلب من املندوب الشاب أو املندوبة الشابة جمع
األموال الالزمة ملشاركته أو مشاركتها .وقد تود الحكومات ،تلبية للطلب
الوارد يف قرار الجمعية العامة  ،130/64أن تتقدم بتربعات إىل صندوق
األمم املتحدة للشباب لدعم مشاركة املندوبني الشباب ،وبصورة خاصة
املوفدين من البلدان النامية.
ولالطالع عىل مزيد من املعلومات عن الطريقة التي تختار بها مختلف
البلدان مندوبيها الشباب ،يُرجى الرجوع إىل املالمح القطرية الواردة عىل
الصفحات من  23إىل .50
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قبل التوجـــه

قبل التوجه إىل االجتماعات
الحكومية الدولية

التحضريات
قبل حضور املندوبني الشباب االجتماعات الحكومية الدولية ،من املفيد أن
يكونوا عىل إملام بعمل األمم املتحدة يف مجال تنمية الشباب .ومن املفيد
أيضا ً استعراض القرارات األخرية املتعلقة بالشباب وتقارير األمني العام
ذات الصلة باملوضوع .وكل هذه املعلومات متاحة عن طريق برنامج األمم
املتحدة للشباب عىل العنوان الشبكي www.un.org/youth :أو عن طريق
طلبها بالربيد اإللكرتوني من  .youth@un.orgوسوف يكون من املفيد جدا ً
للمندوب الشاب أيضا ً االتصال باملندوبني الشباب السابقني ،بغية معرفة
املزيد عن خرباتهم.
ويف أحيان كثرية يحرض املندوبون الشباب جلسة إحاطة إعالمية داخل
البلد تقدمها وزارة الشباب أو السلطة املعادلة املسؤولة عن تنمية
الشباب .ويف بعض الحاالت ،ينظم ممثلو الشباب أحداثاً ،ومناقشات
عامة أو إلكرتونية بواسطة الحاسوب ،ومشاورات ،وزيارات مدرسية،
أو أشكاال ً أخرى من االتصال بغية خلق وعي لدورهم كمندوبني يمثلون
شباب وطنهم .ويف بعض البلدان ،يشمل دور املندوب الشاب السفر
يف أرجاء بلده بغية جمع املعلومات عن آراء الشباب ووجهات نظرهم.
ولالطالع عىل مزيد من األمثلة عن األنشطة التي يضطلع بها املندوبون
الشباب من أرجاء العالم قبل حضورهم االجتماعات الحكومية الدولية،
يُرجى ِّ
االطالع عىل املالمح القطرية املدرجة يف هذا الدليل.
ويف معظم السنوات ،يستضيف مجلس وطني للشباب أو منظمة شبيهة
اجتماعا ً تحضرييا ً لكل املندوبني الشباب الوطنيني من منطقة إقليمية
محددة الذين سيشرتكون يف الجمعية العامة .وعىل سبيل املثال ،استضاف
املنتدى األوروبي للشباب يف سنوات سابقة اجتماعا ً تحضرييا ً للمندوبني
الشباب األوروبيني .وشارك املندوبون الشباب من مناطق إقليمية أخرى
من العالم يف أعمال هذا االجتماع من خالل مناقشات إلكرتونية بواسطة

17

الحاسوب .والهدف من االجتماع التحضريي هو إعداد املندوبني الشباب
ملا ينتظرهم من عمل يف الجمعية العامة ولالجتماع باملندوبني الشباب
اآلخرين .وبعض الحكومات تدعم هذا العمل ،إما مالياً ،أو عن طريق
إدماج هذه األنشطة يف برامجها.

إجراءات الحصول عىل سمة الدخول
تختلف إجراءات الحصول عىل سمة الدخول حسب البلد .ويف معظم
الحاالت ،تكتب وزارة الخارجية أو بعثة البلد لدى األمم املتحدة رسالة
توصية للمندوبني الشباب الذين يتم اختيارهم يمكن استخدامها يف طلب
سمة الدخول .ويف بعض األحيان تستغرق عملية الحصول عىل سمة
الدخول أسبوعا ً واحدا ً فقط ،غري أن العملية تستغرق يف معظم الحاالت
وقتا ً أطول من ذلك بكثري ،مما يضيف إىل أهمية القيام باختيار املندوبني
الشباب يف موعد يسبق موعد انعقاد االجتماع الحكومي الدويل بوقت طويل.
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لـدى العـــودة

لدى العودة إىل الوطن

ُي ِع ّد معظم املندوبني الشباب لدى عودتهم إىل أوطانهم من االجتماع
الحكومي الدويل يف األمم املتحدة تقريرا ً يُقدم إىل مختلف الوزارات داخل
الحكومة و/أو أنهم يقدمون عروضا ً لإلدارات ذات الصلة .ويف غالب
الحاالت يضطلعون بأنشطة اتصال مماثلة لتلك التي اضطلعوا بها قبل
مغادرتهم إىل نيويورك ،من أجل تشارك خربتهم مع الشباب اآلخرين عن
طريق منظمات الشباب ،واملدارس ،والربامج اإلذاعية ووسائط اإلعالم
األخرى.
ويواصل بعض املندوبني الشباب التفاعل مع حكوماتهم للمشاركة يف
تنفيذ برنامج العمل العاملي للشباب أو لدعم ما يتصل به من برامج
ومشاريع للحكومة .ومن املفيد جدا ً أيضا ً للمندوبني العائدين أن يشرتكوا
يف األعمال التحضريية املتعلقة باملندوبني الشباب املقبلني ويف جلسات
اإلحاطة اإلعالمية التي تقدم لهم.

21

22

مالمح قطرية

مالمـح قطرية

للبلدان التي توفد مندوبني شبابا ً إىل االجتماعات الحكومية الدولية
يف األمم املتحدة ترتيبات مختلفة ترتاوح حسب الربامج التي تضعها
تلك البلدان ملندوبيها الشباب .ويعرض هذا الفرع من الدليل تفاصيل
عدة برامج وطنية بغية توفري صورة أفضل للطريقة التي يمكن بها
وضع برنامج للمندوبني الشباب .ويجري العمل بالربامج املعروضة
هنا منذ ثالث سنوات متتالية عىل األقل ،وثبت أنها تشمل عملية اختيار
يج ّد من برامج املندوبني الشباب .عىل
فعَّالة يمكن استخدامها كمثال ملا ِ
أنه ال بد لكل بلد يسعى إىل وضع برنامج للمندوبني الشباب أن يضع
تفاصيل الربنامج بحيث تعكس ما ينفرد به البلد من خصائص محلية.
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أسرتاليا
الربنامج قائم منذ:
عام 1999
يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة
توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
أواخر شهر ترشين األول/أكتوبر
عدد املندوبني الشباب:
1
مدة الفرتة:
سنة واحدة تبدأ بنهاية شهر
آذار/مارس
إجراءات سمة الدخول:
سمة دخول من نوع  ،G-2تمنح
مع رسالة توصية من البعثة
األسرتالية لدى األمم املتحدة

رشوط تقديم الطلبات:
 أن يرتاوح سن املتقدم بني  16و24سنة
 أن يتوافر فيه شغف لتمكنيالشباب ومشاركتهم
 أن يكون عىل معرفة قوية باألمماملتحدة وبالشؤون الدولية
 أن يكون عىل إدراك لقطاع الشبابيف أسرتاليا
 أن تكون له خلفية سابقة يفوسائط اإلعالم والدعوة والتشاور
 أن يكون قادرا ً عىل تكريس سنةكاملة لجولة داخلية واملشاركة يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة

عملية االختيار :عملية االختيار تنظمها رابطة الشباب األسرتالية
لنرصة األمم املتحدة وتتَّبع أربع خطوات .وتبدأ العملية باإلعراب عن
االهتمام بعد أن تعلن الرابطة الوظيفة وتتلقى ،كعادتها كل عام حوايل
 200طلب َت ُر ّد عىل أسئلة ينبغي أن تكون أجوبتها قصرية وتتصل
بالدعوة من أجل الشباب وبالعالقات الدولية .وأثناء الخطوة الثانية،
يُطلب من مقدمي الطلبات الواردة أسماؤهم يف القائمة القصرية أن
يطلقوا عنان اإلبداع لتفكريهم وأن يكتبوا بطريقة اسرتاتيجية مقالة عما
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يمكن أن يجلبوه إىل وظيفة املندوب الشاب .ويف الخطوة الثالثة يُدعى
مقدمو الطلبات الناجحون يف الخطوة الثانية إىل مقابلة حيث توجَّ ه إليهم
أسئلة عن خربتهم يف وسائط اإلعالم ،ويف مجال الدعوة ،والتشاور ،والعمل
املتصل بالشباب .وتسجّ ل هذه املقابالت يف كل والية وإقليم يف أسرتاليا
وبعد ذلك تتوىل الهيئة التنفيذية الوطنية لرابطة الشباب األسرتالية
لنرصة األمم املتحدة غربلة هذه املقابالت .ومن املقابالت املسجّ لة تختار
الرابطة خمسة مرشحني وتبعث معهم معلومات قصرية لتنظر فيها إدارة
الشؤون الخارجية والتجارة التابعة للحكومة األسرتالية .وتتألف الخطوة
األخرية من قيام اإلدارة باختيار املندوب الشاب الناجح وتأييده .وتقدم
الرابطة الدعم للمندوبني الشباب يف مشاوراتهم الداخلية ودعوتهم بينما
تتوىل إدارة الشؤون الخارجية والتجارة املسؤولية عن دعم أعمال املمثل
يف الجمعية العامة.
قبل الجمعية العامة :يكون للمندوب الشاب دور بارز يف مجتمع
الشباب األسرتايل ويضطلع بجولة استشارة مدتها خمسة أشهر يجوب
فيها كل الواليات واألقاليم األسرتالية .والهدف من هذه الجولة هو اإلملام
التام بالشواغل املحلية والشاملة للشباب األسرتاليني.
وأثناء الجولة يؤدي املندوب الشاب طائفة واسعة من األنشطة التثقيفية،
بما يف ذلك تثقيف الشباب بشأن العمليات السياسية الداخلية والدولية.
وهذا يشمل توعية الشباب بشأن الطريقة التي يمكن لهم بها أن
ينقلوا آراءهم إىل الحكومة األسرتالية وكيف يمكنهم أن يدعموا أهداف
األمم املتحدة .ويجهز املندوب الشاب أيضا ً الشباب اآلخرين باألدوات
واملعلومات بشأن طرق إرشاكهم يف الحمالت املحلية والعاملية.
ويتمثل جزء حيوي من عمل املندوب الشاب يف تفعيل الشباب املهملني
الذين ال صوت لهم يف املجتمع ،بمن فيهم الشباب املهمشون والقادمون
من خلفيات محرومة .ويف هذا العمل ،يسعى املندوب الشاب إىل تحسني
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احرتام الذات لدى هؤالء الشباب عن طريق إلقاء خطب َّ
حفازة دافعة
وتنظيم حلقات عمل بشأن مشاركة الشباب.
وطيلة هذه الجولة الداخلية ،يقيم املندوب الشاب عالقات قوية مع أعضاء
الحكومة الوطنية ،وبصورة خاصة وزارة الشباب ،وحكومات الواليات،
والجهات الفاعلة السياسية األخرى .وعن طريق هذه العالقات ،يتكون
لدى املندوب الشاب (املندوبة الشابة) منصة جيدة ينطلق (تنطلق) منها
بالدعوة إىل شواغل الفئات املتباينة من الشباب الذين أجرى (أجرت)
مشاورات معهم .ويف نهاية املطاف تساعد هذه املشاورات وأعمال الدعوة
يف تطوير البيان الرسمي الذي سيلقيه املندوب الشاب يف اللجنة الثالثة
التابعة للجمعية العامة.
يف الجمعية العامة :يعمل املندوب الشاب األسرتايل داخل البعثة
الدائمة ألسرتاليا لدى األمم املتحدة من أواسط أيلول/سبتمرب إىل أوائل
كانون األول/ديسمرب .واملسؤولية الرئيسية للمندوب الشاب هي أن
ينقل أصوات األطفال والشباب األسرتاليني إىل منتديات الجمعية العامة
وأحداثها .وهذا يشمل إلقاء بيان يف اللجنة الثالثة للجمعية العامة استنادا ً
إىل نتائج جولته الوطنية .ويساعد املندوب الشاب أيضا ً يف التفاوض بشأن
القرارات يف اللجنة الثالثة باسم البعثة األسرتالية ،وتتاح له الفرصة لينظم
أحداثا ً جانبية للوفود وليسهم يف إعالء صورة مشاركة الشباب داخل
أجهزة ووكاالت األمم املتحدة.
لدى العودة إىل الوطن :متابعة العمل داخل أسرتاليا ويف الجمعية
العامة تمثل جانبا ً من أهم جوانب دور املندوب الشاب .ويشمل عمل
املتابعة للمندوب الشاب قيامه “بجولة إبالغ وإحاطة” بغية االضطالع
بعملية تقييم جوهرية ودعم املنظمات الحكومية وغري الحكومية يف تنفيذ
القرارات املتصلة بالشباب التي ُتتخذ يف الجمعية العامة .ويدير املندوب
الشاب عالقات عمل تثقيفية ويلقي خطبا ً ملهمة يف جماهري شبابية
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متنوعة ليطلع الشباب ،وخاصة أولئك الذين زارهم يف سياق جولته
الوطنية ،عىل الطريقة التي مثَّلهم بها يف الجمعية العامة.
التمويلّ :
تنظم الحكومة األسرتالية وتدفع تكاليف إقامة املندوب الشاب
أثناء الجمعية العامة .أما كل التكاليف األخرى ،بما يف ذلك الجولة الوطنية
وتذاكر الطائرة ،فيمولها املندوب الشاب من خالل طرقه الخاصة لجمع
األموال.
االتصال :لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن عملية االختيار وبرنامج
املندوبني الشباب األسرتايل يُرجى االتصال بنائب الرئيس الوطني
لتمثيل الشباب يف رابطة الشباب األسرتايل لنرصة األمم املتحدة عىل
العنوان التايل vpyouthrep@unya.org.au :أو يُرجى زيارة املوقع التايل
.www.youthrep.org.au
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أملانيا
الربنامج قائم منذ:
عام 2005
يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ولجنة
التنمية االجتماعية ،ولجنة التنمية
املستدامة
توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
أوائل شهر ترشين الثاني/نوفمرب

يناير ،أوائل شباط/فرباير .أما
بالنسبة إىل لجنة التنمية املستدامة،
فيتم يف شهر آب/أغسطس ،أيلول/
سبتمرب من كل سنة اختيار مندوب
شاب واحد لفرتة سنتني بحيث يضم
الوفد األملاني دائما ً مندوبا ً شابا ً واحدا ً
ذا خربة ومندوبا ً شابا ً جديدا ً
رشوط تقديم الطلبات:
 أن يكون سن املتقدم بني  18و25سنة
 -أن يجيد اللغة اإلنكليزية

عدد املندوبني الشباب:
( 4مندوبان شابان إىل الجمعية العامة
يشاركان بصورة نموذجية أيضا ً يف لجنة
التنمية االجتماعية ،ومندوبان شابان إىل
لجنة التنمية املستدامة)

 يستحسن أن يكون له خربةبالعمل يف مجال الشباب

مدة الفرتة:
سنة واحدة للجمعية العامة .ويتم اختيار
املندوبَني الشابَني يف أواخر كانون الثاني/

 يجب أن يكون قادرا ً عىل تكريسقدر كبري من الوقت لعمل املندوب
الشاب

عملية االختيار :عملية االختيار ينظمها املجلس الوطني األملاني
للشباب بالتعاون مع الرابطة األملانية لنرصة األمم املتحدة .واستجابة
لدعوة لتقديم الطلبات ،يقدم املرشحون املهتمون رسالة ترشح دوافعهم
وتوجز سريهم الشخصية .ويُمنح املرشحون الذين ُتدرج أسماؤهم يف
قائمة قصرية من املرشحني الناجحني مدة أسبوعني لتقديم مقالة تتناول
أسئلة تتعلق بمواضيع تهم الشباب و ُتناقش يف األمم املتحدة .وتؤخذ هذه
األسئلة بصورة نموذجية من ملف املواد التي ترشح برنامج العمل العاملي
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للشباب .وبعد ذلك يتم انتقاء حوايل اثني عرش مرشحا ً إلجراء مقابلة
هاتفية معهم تتضمن اسئلة عامة بكل من اللغتني األملانية واإلنكليزية عن
املرشح نفسه ،وعن دافع املرشح وعن معرفته/معرفتها باألمم املتحدة
وبربنامج العمل العاملي للشباب .وبعد ذلك يتم انتقاء ستة مرشحني
لعملية االختيار النهائية التي تدوم يومني وتجري يف برلني .وتشمل هذه
العملية االخرية مقابالت ومحاكاة دور املندوب الشاب ،ومن ثمة يجري
باالشرتاك مع مكتب العالقات الخارجية االتحادي والوزارة االتحادية
لشؤون األرسة واملواطنني املتقدمني بالسن ،واملرأة ،والشباب اختيار
املندوبَني الشابَني.
قبل التوجه إىل الجمعية العامة :يتجول املندوبان الشابان يف
أرجاء البلد لزيارة املبادرات املحلية املتعلقة بالشباب ،ومنظمات الشباب،
واملدارس ،والجامعات ،واألحزاب السياسية ،واملنظمات غري الحكومية،
ومؤتمرات األمم املتحدة النموذجية ،ومؤتمرات الخرباء ،واملراكز التعليمية
للشباب املحرومني ،واألحداث األخرى التي يتواجد فيها الشباب .والهدف
الرئييس لهذه الجولة هو الحصول عىل عملية تشاور شاملة ِّ
تمكن الشباب
يف أملانيا من اإلعراب عن آرائهم ومطالبهم ،وكذلك تشاطر املعلومات بشأن
حياتهم .وعالوة عىل ذلك ،فإن املندوبَني الشابَني يُطلعان الشباب يف أملانيا
عىل عمل األمم املتحدة .وأثناء الجولة ،يحرض املندوبان الشابان ِورش
عمل ،ويلقيان خطبا ً ويشرتكان يف فرق مناقشة .كما أنهما يجتمعان
بمسؤولني من الوزارة االتحادية لشؤون األرسة ،واملواطنني املتقدمني
بالسن ،واملرأة والشباب ومن مكتب العالقات الخارجية االتحادي ملعرفة
املزيد عن عمل هاتني املؤسستني وإقامة االتصاالت مع موظفيهما.
املندوبني الشباب السابقني أمرا ً جوهريا ً ولذا يجري
ويعترب االتصال مع
ِ
قضاء عدة أيام معهم بغية نقل املعرفة .وعالوة عىل ذلكُ ،ي ِعد املندوبان
الشابان للمهمة املقبلة عن طريق االضطالع بقدر كبري من البحث يف
املعلومات األساسية .وهذا يشمل قراءة القرارات ،وتقارير األمني العام،
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وورقات املواقف الوطنية ملنظمات الشباب ،وجمع املساهمات من الجولة
الوطنية .ويحرض املندوبان الشابان أيضا ً اجتماعا ً تحضرييا ً للمندوبني
الشباب ينظمه منتدى الشباب األوروبي ،ويشرتكان يف مناقشات بالرتاسل
اإللكرتوني مع املندوبني الشباب اآلخرين .وقد جرت العادة أثناء السنوات
الثالث األخرية عىل أن يأخذ املندوبون الشباب فرصة ستة أشهر من
دراساتهم أو أعمالهم بغية جعل نتيجة هذا الربنامج ناجحة قدر اإلمكان.
يف الجمعية العامة :املندوبان الشابان األملانيان هما مستشاران
لوفدهما الوطني .وعليهما أن يلقيا بصفتهما الشخصيتني ،بيانا ً يف اللجنة
الثالثة للجمعية العامة باسم شباب أملانيا ،ويحرضان املشاورات غري
الرسمية بشأن القرارات املتصلة بالشباب .وعالوة عىل ذلك ،فإنهما يرتبان
أحداثا ً جانبية يف البعثة األملانية ويشرتكان يف اجتماعات مختلفة .ويحرض
املندوبان الشابان عادة الجمعية العامة ملدة ثالثة أسابيع .وقد جرت العادة
عىل أن يشارك املندوبان الشابان املوفدان إىل الجمعية العامة أيضا ً يف أعمال
لجنة التنمية االجتماعية التي تنعقد يف أوائل شهر شباط/فرباير.
لدى العودة إىل الوطن :يق ّدم املندوبان الشبان ،عند عودتهما
إىل الوطن ،تقريرا ً إىل الربملان الوطني عن نتيجة الجمعية العامة وعن
اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذ يف السياق الوطني عندما يتعلق األمر
بالسياسات املتصلة بالشباب .ويق ّدم املندوبان الشابان أيضا ً تقريرا ً إىل
املجلس الوطني للشباب وإىل املنظمات األعضاء فيه وكذلك إىل الرابطة
األملانية لنرصة األمم املتحدة .وأخريا ً عليهما أن يمرَّا بعملية نقل معارف
مستفيضة إىل املندوبني الشابني اللذين سيوفدان يف السنة التالية.
التمويل :تغطي تكاليف الرحلة واإلقامة للمرحلة األخرية من عملية
االختيار اللجنة األملانية الوطنية للعمل الدويل للشباب والرابطة األملانية
لنرصة األمم املتحدة .وخالل الجولة الوطنية ،تغطي املنظمات الداعية
تكاليف السفر واإلقامة إذا لزم األمر .وإىل جانب ذلك ،يعمل املندوبان
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الشابان األملانيان عىل جمع األموال ألنشطة وأحداث خاصة .ويغطي
للمندوبني الشباب الذي ينظمه املنتدى
املشاركة يف االجتماع التحضريي
ِ
األوروبي للشباب؛ املجلس الوطني للشباب واملنتدى األوروبي للشباب.
أما الرحلة واإلقامة للمندوبني الشابني أثناء حضورهما الجمعية العامة
فتغطيها اللجنة الوطنية األملانية للعمل الدويل للشباب والرابطة األملانية
لنرصة األمم املتحدة.
االتصال :وللحصـول علـى مزيـد من املعلومات عن عملية االختيار
للمندوبني الشباب يرجى زياة املوقع الشبكي
وعن الربنامج األملاني
ِ
.www.jugenddelegierte.de

املبعوثان الشابان األملانيان إىل
لجنة التنمية املستدامة
املجلس
يدير برنامج املندوبني الشباب إىل لجنة التنمية املستدامة
ُ
األملاني االتحادي للشباب ،بدعم َقوي من وزارة البيئة وصون
الطبيعة والسالمة النووية .وبعد صدور دعوة يف أواخر فصل
الصيف لتقديم الطلبات ،يقدم املرشحون املهتمون الرسائل
التي ترشح دوافعهم وتوجز سريهم الذاتية إىل املجلس األملاني
ٌ
قائمة قصرية بأسماء املرشحني
االتحادي للشباب .وبعد ذلك ُتعَد
الذين يُدعَون إىل مقابلة شخصية ،واستنادا ً إىل تلك املقابالت يتم
اختيار املندوبَني الشابَني .وال يجري املندوبان الشابان اللذان
سيوفدان إىل لجنة التنمية املستدامة يف العادة جولة يف أرجاء البلد
قبل التوجه إىل األمم املتحدة ،بل يكونان مسؤولني بدال ً من ذلك عن
إقامة اتصال مع كل منظمات الشباب يف أرجاء أملانيا بغية إدراج
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مساهمات تلك املنظمات عند صياغتهما موقف الشباب األملاني
املشرتك ومناقشته يف لجنة التنمية املستدامة.
ويكون املندوبان الشابان األملانيان ،أثناء حضورهما أعمال لجنة
التنمية املستدامة جزءًا من الوفد الرسمي لبلدهما ،وكذلك عضوين
يف املجموعة الرئيسية “األطفال والشباب”.

ويقوم املندوبان الشابان لدى عودتهما إىل الوطن بجولة وطنية
خالل فصل الصيف مع املندوبَني الشابني املوف َدين إىل الجمعية
العامة ملناقشة املواضيع التي نوقشت يف لجنة التنمية املستدامة
مع الشباب يف أرجاء البلد.
ويحرض املندوبان الشابان يف العادة اجتماعات لجنة التنمية
املستدامة ملدة أسبوعني وتموِّل أنشطتهما وزارة البيئة .ويف
السنوات األخرية ،قامت الحكومة األملانية أيضا ً بتمويل مشاركة
مندوبني شابني أفريقيني إىل لجنة التنمية املستدامة.
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هولندا
الربنامج قائم منذ:
عام 1970
يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ولجنة
التنمية االجتماعية ،ولجنة التنمية
املستدامة ،ومنتدى الشباب ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو)
توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
تصدر يف بداية شهر آب/أغسطس
عدد املندوبني الشباب:
( 5مندوبان شابان إىل الجمعية العامة
ولجنة التنمية االجتماعية ،ومندوبان
شابان إىل لجنة التنمية املستدامة،
وواحد لليونسكو)

مدة الفرتة:
سنتان بالنسبة إىل الجمعية العامة،
ولجنة التنمية االجتماعية ولجنة التنمية
املستدامة وسنة واحدة لليونسكو.
ويتم اختيار املندوبني الشباب يف شهر
ترشين األول/أكتوبر .وخالل السنة
األوىل ،يتوىل املندوبون الشباب دورا ً
نشطا ً عن طريق حضور االجتماعات
الحكومية الدولية والعمل عىل املشاريع
الوطنية .وخالل السنة الثانية ،يقترص
عملهم عىل توجيه ودعم الدفعة التالية
من املندوبني الشباب
رشوط تقديم الطلبات:
أن يكون عمر املتقدم بني  18و 25سنة
إجراءات سمة الدخول:
يمنح املتقدم سمة دخول من نوع G-2

عملية االختيار :ينظم عملية االختيار املجلس الوطني الهولندي
للشباب .واستجابة لدعوة لتقديم الطلبات ،يقدم املرشحون املهتمون
باألمر سريهم الشخصية ويردون عىل اسئلة قليلة يف استبيان يرسل إليهم
إلكرتونيا ً عما سيفعلونه إذا تم اختيارهم كمندوبني شباب .ويف أيلول/
سبتمرب ،يختار املجلس الوطني الهولندي للشباب ستة عرش شابا ً تأهلوا
للدورة التالية .وتتألف الدورة الثانية من مناقشة بعد تقسيم املجموعة إىل
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أربعة أفرقة يتألف كل منها من أربعة أشخاص حيث يناقش كل فريقني،
أحدهما مؤيد واآلخر معارض ،من هذه األفرقة موضوعَني مختلفني.
ويتم اختيار افضل ستة مناقشني من ِقبَل هيئة ّ
حكام تتألف من مندوب
شاب سابق وممثيل وزارة الخارجية أو الرابطة الهولندية لنرصة األمم
املتحدة .ويف الجولة الثالثة يتبارى األشخاص الذين وقع عليهم االختيار
فيما بينهم يف عملية انتخابية تدوم أسبوعا ً كامالً .وبوسع كل شخص يف
هولندا أن يصوت إما عن طريق شبكة اإلنرتنت أو بورقة اقرتاع أو بإرسال
رسالة إلكرتونية عن طريق الهاتف َّ
النقال .ويتم اختيار املرشحني الثالثة
الذين ّ
يتلقون أكرب عدد من األصوات لدخول املرحلة النهائية .وتجري
املرحلة النهائية يف يوم  24ترشين األول/أكتوبر ،وهو يوم األمم املتحدة.
وتجري مناظرات ومناقشات بني املرشحني الثالثة يف هذه املرحلة النهائية
بغية جمع أكرب عدد ممكن من األصوات .وعن طريق مجلس الشباب،
يُدفع لكل من املرشحني الثالثة يف املرحلة النهائية مبلغ صغري من املال
لكي يستخدمه لحمالته التي تشمل توزيع املنشورات ونرش املقاالت يف
الصحف وإنتاج امللصقات .ويمكن ألفراد الشعب أن يصوتوا إما عن
طريق حضور الجولة النهائية أو بإرسال رسائل إلكرتونية .ويُعلن فوز
الشخص الذي يحصل عىل معظم األصوات ويصبح املندوب الشاب التايل.
قبل التوجه إىل االجتماع الحكومي الدويل :يسافر املندوب
الشاب يف أرجاء البلد لالجتماع بالشباب وحضور املؤتمرات التي تنظمها
وزارة الخارجية ،واالشرتاك يف املناقشات وإلقاء الخطب يف مختلف
املؤتمرات واالجتماعات .ويتلقى املندوب الشاب الدعم كذلك من املندوب
الشاب األقدم ،ويقرأ وثائق املعلومات األساسية ويشارك يف مشاورات
تحضريية تتم مع املندوبني الشباب اآلخرين عن طريق الرتاسل بواسطة
الحاسوب .ويحرض (تحرض) كذلك اجتماعا ً تحضرييا ً ينظمه املنتدى
األوروبي للشباب.
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يف الجمعية العامة :يكون املندوب الشاب عضوا ً رسميا ً يف الوفد
الوطني ويلقي بيانا ً يف اللجنة الثالثة للجمعية العامة .ويشارك املندوب
الشاب أيضا ً يف املشاورات غري الرسمية بشأن القرارات املتصلة بالشباب،
ِّ
املندوبني الشباب اآلخرين .ويميض
وينظم أحداثا ً جانبية باالشرتاك مع
ِ
املندوب الشاب الهولندي عادة فرتة ثالثة أسابيع يف الجمعية العامة.
لدى العودة إىل الوطن :يقدم املندوب الشاب تقريرا ً إىل وزارة
الخارجية واملجلس الهولندي الوطني للشباب .ويتوىل املندوب الشاب
إلقاء مختلف املحارضات ويشارك يف املناقشات وحلقات العمل ويُلقي
خطبا ً بغية إطالع أكرب عدد ممكن من الشباب عىل خربته يف االجتماع
الحكومي الدويل.
التمويل :يغطي املجلس الوطني الهولندي للشباب تكاليف السفر داخل
هولندا .ويدفع املنتدى األوروبي للشباب التكاليف املتصلة باالجتماع
التحضريي .وتغطي وزارة الخارجية التكاليف املتصلة باالجتماع
الحكومي الدويل ،بما يف ذلك اإلقامة والسفر بالطائرة والطعام.
االتصال :للحصول عىل مزيد من املعلومات عن عملية االختيار والربنامج
الهولندي للمندوبني الشباب يرجى زيارة املوقع الشبكي للمجلس
الهولندي للشباب عىل العنوان التايل.www.njr.nl/ :

املندوبون الهولنديون الشباب لدى اليونسكو
ولجنة التنمية املستدامة

يُخضع املندوبون الشباب املشاركون يف منتدى اليونسكو
للشباب لعملية اختيار مماثلة للعملية التي يخضع لها أولئك
الذين يحرضون الجمعية العامة .وبعد الدعوة إىل تقديم
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الطلبات ،يكون عىل املرشحني املهتمني أن يقدموا رسالة شخصية
وسريهم الذاتية .وبعد ذلك تعد قائمة باملرشحني املؤهلني الذين
يتم اختيارهم إلجراء مقابلة مع املجلس الوطني الهولندي
للشباب .ويتبع عملية االختيار هذه قيام املنظمات األعضاء يف
املجلس الوطني الهولندي للشباب بالتصويت للمرشح الذي
تريد هذه املنظمات أن تراه وقد أصبح املندوب الشاب الثاني.
وهكذا يصبح املرشح الذي يتلقى أكرب عدد من األصوات من
املنظمات األعضاء هو املندوب الشاب الثاني إىل اليونسكو.
املندوبني الشابني اللذين سيحرضان لجنة التنمية
ويتم اختيار
ِ
ً
املستدامة أيضا عن طريق جوالت قليلة من املقابالت مع
املرشحني املؤهلني يجريها املجلس الوطني الهولندي للشباب.
وتجري عملية االختيار النهائي يف احتفال بمناسبة حدث من
أحداث التنمية املستدامة ،حيث يصوت أفراد عامة الجمهور
للمرشح الذي يرغبون يف أن يصبح املندوب املمثِل للشباب.
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النرويج
الربنامج قائم منذ:
عام 1971

مدة الفرتة:
سنة واحدة ويُنتخب املندوبان الشابان
يف بداية شهر آذار/مارس

يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة

رشوط تقديم الطلبات:

توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
يف بداية شهر شباط/فرباير

 أن ترشحه منظمة للشباب أن تكون لديه خربة للعمل معمنظمات الشباب

عدد املندوبني الشباب:
2

 -أن ال يتجاوز عمره  26سنة

عملي�ة االختيارِّ :
ينظم عملي�ة االختيار املجل�س النرويجي لألطفال
والش�باب .واس�تجابة لدعوة لتقديم الطلبات ،بوسع منظمات الشباب يف
أرجاء النرويج تسمية مرشحني .ويتم اختيار مرشح واحد من التنظيمات
الش�بابية لألح�زاب السياس�ية ع�ن طري�ق نظ�ام دائ�ر فيما بين تلك
التنظيم�ات ،ويجري اختيار مندوب ش�اب واحد من واحدة من منظمات
الش�باب األخرى .وعىل املرش�حني الذين تجري تس�ميتهم أن يرسلوا إىل
املجلس النرويجي لألطفال والش�باب سريهم الش�خصية ورسالة ترشح
دافعهم إىل ذلك وتذكر ما س�يفعله املرشح إذا تم اختياره كمندوب شاب،
إىل جانب رس�الة الرتش�يح من املنظمة الش�بابية التي ينتمي إليها .وبعد
ذل�ك يُدعى املرش�حون الناجح�ون إىل مقابلة يجريه�ا معهم موظف يف
املجلس النرويجي لألطفال والش�باب وعضو يف مجلس إدارته .واستنادا ً
إىل هذه املقابالت ،يجري اقرتاح مرشحني يُرفع اسماهما إىل مجلس إدارة
املجلس النرويجي لألطفال والشباب الذي يتخذ القرار النهائي.
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قبل التوجه إىل الجمعية العامة :يشارك املندوبان الشابان يف
الفريق العامل املعني باألمم املتحدة يف املجلس النرويجي لألطفال
والشباب ،ويحرضان اجتماعات هيئة إدارة املجلس بغية تعلّم املزيد عن
أعماله .ويجتمع املندوبان الشابان أيضا ً بمسؤولني يف وزارة الخارجية،
وباملندوبني الشباب السابقني وبعض مختلف السياسيني .كما يشاركان
ِ
يف االجتماع التحضريي الذي ينظمه املنتدى األوروبي للشباب.
يف الجمعية العامة :يكون املندوبان الشابان عضوين رسميني يف
وفدهما الوطني .ويتوليان إلقاء بيان يف اللجنة الثالثة التابعة للجمعية
العامة ويتكلمان باسم النرويج يف املشاورات غري الرسمية بشأن القرارات
املتصلة بالشباب .ويميض املندوبان الشابان مدة أسبوعني يف الجمعية
العامة.
لدى العودة إىل الوطن :يقوم املندوبان الشابان بكتابة تقرير إىل
املجلس النرويجي لألطفال والشباب .كما أنهما يتشاركان خربتيهما مع
منظمات الشباب يف أرجاء النرويج.
التمويل :تغطي وزارة الخارجية النرويجية معظم تكاليف املندوبَني
الشابني .ويغطي املجلس النرويجي لألطفال والشباب نحو عرشة يف املائة
من إجمايل التكلفة.
االتصال :ولالطالع عىل املزيد من املعلومات عن عملية االختيار وعن
للمندوبني الشباب ،يرجى زيارة املوقع الشبكي
الربنامج النرويجي
ِ
للمجلس النرويجي لألطفال والشباب .www.lnu.no
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رومانيا
الربنامج قائم منذ:
عام 2006
يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ولجنة
التنمية االجتماعية
توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
يف نهاية شهر تموز/يوليه ،بداية آب/
أغسطس
عدد املندوبني الشباب:
( 2مع املحافظة عىل التوازن بني
الجنسني ،ويشارك املندوبان الشابان
اللذان يجري اختيارهما للجمعية العامة
يف أعمال لجنة التنمية االجتماعية أيضاً)

مدة الفرتة:
سنة واحدة .ويجري اختيار املندوبني
الشابني يف نهاية شهر آب/أغسطس
رشوط تقديم الطلبات:

 أن يكون املتقدم مواطنا ً رومانيا ً أن يرتاوح عمره بني  18و  25سنة أن يكون قد أمىض سنة واحدة عىلاألقل من السنوات الثالث األخرية يف
رومانيا
 أن يكون قادرا ً عىل إمضاء سنة الفرتةيف رومانيا
إجراءات سمة الدخول:
سمة دخول من نوع  ،G-2مدعومة برسالة
من وزارة خارجية رومانيا

عملية االختيار :ينظم علمية االختيار املجلس الروماني للشباب
برشاكة مع وزارة الخارجية .واستجابة لدعوة لتقديم الطلبات ،يقدم
املرشحون املهتمون سريهم الشخصية ،ورسالة عن الدافع ،ورسالة
توصية ،ومقالة طويلة مؤلفة من  1500كلمة عن موضوع محدد سلفا ً
يتعلق بالشباب .وبعد ذلك يتم اختيار املرشحني الناجحني للمرحلة قبل
النهائية حيث تجرى معهم مقابلة عن طريق “سكايب” بشأن مواضيع
مثل السياسات املتصلة بالشباب وبرامج الشباب عىل املستويات الوطني
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واألوروبي والدويل ،وكذلك بشأن معلومات أساسية عن مؤهالت املرشح
العلمية وعن حياته املهنية.
وتتألف الجولة األخرية التي يتم اختيار ستة مرشحني لها ،من مناقشة
عامة ومفاوضات بشأن مجاالت األولوية للشباب كما هي معرَّفة يف
برنامج العمل العاملي للشباب ،ومن فرتة لألسئلة واألجوبة .وتتألف هيئة
ِّ
املحكمني من ممثيل املجلس الروماني للشباب ،ووزارة الخارجية ،ووزارة
الشباب والرياضة ،ومركز األمم املتحدة لإلعالم ،ومن مختلف املنظمات
الشبابية غري الحكومية.
قبل التوجه إىل الجمعية العامة :يحرض املندوبان الشابان مختلف
جلسات اإلحاطة اإلعالمية التي تعقدها وزارة الخارجية ،ووزارة الشباب
والرياضة ،ومركز األمم املتحدة لإلعالم .ويحرض املندوبان الشابان أيضا ً
اجتماع إحاطة إعالمية يدوم يوما ً واحدا ً عن السياسات والربامج املتصلة
بالشباب ينظمه املجلس الروماني للشباب .وعالوة عىل ذلك ،يجري
املندوبان الشابان بحثا ً يف خلفية املسائل املتصلة بالشباب ويجريان
مناقشات ومشاورات إلكرتونية عن طريق الحاسوب مع الشباب يف أرجاء
رومانيا .ويشاركان أيضا ً يف مناقشات إلكرتونية عن طريق الحاسوب
مع املندوبني الشباب اآلخرين الذين سبقوهم قبل توجههما إىل الجمعية
العامة ولجنة التنمية االجتماعية.
يف الجمعية العامة :يكون املندوبان الشابان عضوين رسميني يف
وفدهما الوطني ويشرتكان فيه كمستشارين .ويلقي املندوبان الشابان
بيانا ً يف اللجنة الثالثة ويشرتكان يف املفاوضات غري الرسمية بشأن
القرارات املتصلة بالشباب .كما أنهما ينظمان أحداثا ً جانبية يف البعثة
الرومانية ويكتبان تقارير عن املواضيع املتصلة بالشباب .ويحرض
املندوبان الشابان الجمعية العامة ولجنة التنمية االجتماعية ملدة أسبوعني.
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لدى العودة إىل الوطن :يق ِّدم املندوبان الشابان ،لدى عودتهما،
تقريرا ً إىل املجلس الوطني للشباب ويجتمعان بمختلف أصحاب املصلحة
واملنظمات غري الحكومية التي تعمل يف مجال السياسات املتصلة
بالشباب .ويسافر املندوبان الشابان أيضا ً يف أرجاء البلد للقيام بحملة
إعالمية ويزوران الجامعات واملدارس الثانوية إلطالع الشباب عىل
خربتهما كمندوبني شابني وعىل أعمال األمم املتحدة .كما أنهما يق ِّدمان
املندوبني الشباب املقبلني.
إحاطات إعالمية إىل
ِ
التمويل :تغطي وزارة الخارجية الرومانية تكاليف اإلقامة أثناء
االجتماعات الحكومية الدولية ،يف حني تغطي وزارة الشباب والرياضة
تكاليف تذكرتي الطريان .أما التكاليف األخرى املتصلة بدور املندوبني
الشابني الرومانيني فيغطيها املندوبان الشابان نفساهما .ويقدم املجلس
للمندوبني الشابني يف القيام بأنشطة
الوطني للشباب املشورة والدعم
ِ
جمع األموال.
االتصال :لالطالع عىل مزيد من املعلومات عن عملية االختيار وعن
للمندوبني الشباب ،يرجى زيارة املوقع الشبكي:
الربنامج الروماني
ِ
.www.unyouthdelegate.ro
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السويد
الربنامج قائم منذ:
عام 1999
يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ولجنة
التنمية املستدامة

رشوط تقديم الطلبات:
 أن ُترشح املتقدم بالطلب منظمة عضو يفاملجلس الوطني السويدي للشباب
 أن يرتاوح عمره بني  18و 25سنة -أن يتحدث اإلنكليزية بطالقة

توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
اعتبارا ً من شهر ترشين الثاني/نوفمرب

 أن تكون لديه معرفة متعمقة بمنظوراتالشباب وفهم لها

عدداملندوبني الشباب:
( 2واحد للجمعية العامة وواحد للجنة
التنمية املستدامة)

 أن تكون له خلفية نشطة وقوية يفالتنظيمات الشبابية

مدة الفرتة:
املندوبني
سنة واحدة .ويجري اختيار
ِ
الشابني يف شهر شباط/فرباير

 أن يكون ذا خربة ومعرفة باملجلسالسويدي الوطني للشباب
 أن يكون مستعدا ً ألن يعمل بوصفهمرجعا ً للمعلومات عن املنظمات األعضاء
يف املجلس الوطني السويدي للشباب

عملية االختيار :ينظم عملية االختيار املجلس الوطني السويدي
للشباب .وعملية االختيار هي ذاتها بالنسبة إىل كل من الجمعية العامة
ولجنة التنمية املستدامة .واستجابة لدعوة لتقديم الطلبات تصدر
عن طريق املجلس الوطني السويدي للشباب يف شكل رسالة إخبارية
إلكرتونيةُ ،ترشح كل واحدة من املنظمات املهتمة األعضاء يف املجلس
الوطني السويدي للشباب شخصا ً ليمثل املنظمة .وتشمل عملية الرتشيح
تقديم رسالة عن الدافع ،وسرية شخصية ورسالة ترشيح رسمية من
املنظمة العضو .ويدعى املرشحون املؤهلون إىل الجولة التالية حيث
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يجري معهم أعضاء مجلس إدارة املجلس الوطني السويدي للشباب
مقابلة هاتفية .وبعد ذلك يتم اختيار املرشحني الناجحني إلجراء مقابلة
معهم وجها ً لوجه .ويتوىل مجلس إدارة املجلس الوطني السويدي للشباب
اختيار املرشحني النهائيني.
قبل التوجه إىل االجتماع الحكومي الدويل :يجتمع املندوبان
الشابان بمسؤولني من وزارة الخارجية واملجلس الوطني للشباب
وباملندوبني الشباب السابقني لجمع املدخالت عن العمل يف األمم املتحدة.
ِ
ويضطلعان بالبحث فيما يتعلق بالقرارات السابقة وباملعلومات األساسية
األخرى ذات الصلة .ويقوم املندوبان الشابان أيضا ً بكتابة املقاالت
ويشرتكان يف مختلف املؤتمرات ويشاركان يف االجتماعات التحضريية
التي جرى التقليد عىل أن ينظمها املنتدى األوروبي للشباب .ويشارك
املندوبان الشابان أيضا ً يف مناقشات تجرى عن طريق الحاسوب مع
املندوبني الشباب اآلخرين قبل توجههما إىل االجتماع الحكومي الدويل.
يف الجمعية العامة :دور املندوب الشاب هو أن يكون مصدر معلومات
للبعثة السويدية عن آراء الشباب ويطلب منه/منها إلقاء بيان يف اللجنة
الثالثة للجمعية العامة .وعليه/عليها املشاركة يف املشاورات غري الرسمية
بشأن القرارات املتصلة بالشباب وتتبّع املناقشات بشأن املواضيع األخرى
التي تجري مناقشتها أثناء الجمعية العامة .ويميض املندوب الشاب يف
الجمعية العامة فرتة أسبوعني.

يف لجنة التنمية املستدامة :يكون املندوب الشاب جزءًا
من الوفد الرسمي ولكنه يمثل أيضا ً الشباب كجزء من قطاع
املجموعة الرئيسية يف التجمع املعني باألطفال والشباب.
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ويحرض املندوب الشاب اجتماعات الوفد (واجتماعات التنسيق
األوروبية) ويتتبع املشاورات ويساعد يف عمل الوفد الدائم
للسويد .ويكون العمل (لصالح التجمع املعني باألطفال
والشباب) ،أكثر اعتمادا ً عىل أولويات ذلك التجمع ويمكن
أن يشمل كتابة وإلقاء خطب وتنظيم أحداث جانبية وكتابة
مقاالت.
لدى العودة إىل الوطن :عندما يعود املندوبان الشابان إىل الوطن
يتوليان كتابة تقرير متابعة يُق ّدم إىل املجلس الوطني السويدي للشباب
إلطالعه عىل خرباتهما املكتسبة يف االجتماع الحكومي الدويل .ويتجول
املندوبان الشابان يف أرجاء البلد لزيارة املدارس واملنظمات األعضاء يف
االتحاد الوطني للشباب لتشاطر خرباتهما ونتائج القرارات املتصلة
بالشباب املتخذة يف األمم املتحدة.
التمويل :تتوىل الحكومة السويدية واملجلس الوطني للشباب ملنظمات
الشبيبة السويدية تغطية النفقات املتصلة باالجتماع التحضريي الذي
ينظمه املنتدى األوروبي للشباب .كما تتوىل الحكومة السويدية تغطية
النفقات املتصلة باالجتماع الحكومي الدويل ،بما يف ذلك تكلفة السفر
والطعام واإلقامة.
االتصال :لالطالع عىل مزيد من التفاصيل عن عملية االختيار وعن
الربنامج السويدي للمندوبني الشباب ،يرجى زيارة املوقع الشبكي
للمجلس الوطني ملنظمات الشبيبة السويدية التايل.www.lsu.se :
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سويرسا
الربنامج قائم منذ:
عام 2003

الوطنية ،بما يف ذلك أنشطة التوعية إلطالع
الشباب السويرسيني عىل أعمال األمم
املتحدة .وأثناء السنة الثانية يعمل املندوب
الشاب بوصفه مرشدا ً للمندوب الشاب
التايل ويدعمه

عدد املندوبني الشباب:
 ،3وكل عام يجتمع مسؤولون يف املجلس
الوطني للشباب السويرسي ووزارة
الخارجية السويرسية ليقرروا أية ثالثة
مؤتمرات سيوفدون املندوبني الشباب إليها

 خلفية يف العمل مع منظمات الشبيبة أومشاريع الشباب كمتطوع

يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ولجنة التنمية
االجتماعية ،ولجنة مركز املرأة ،ومنتدى
تحالف الحضارات ،ومؤتمر األطراف يف
رشوط تقديم الطلبات:
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ،
 أن يكون املتقدم متاحا ً للعمل ملدةومنتدى الشباب التابع ملنظمة األمم املتحدة
سنتني
للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،ومجلس
 املعرفة بلغتني وطنيتني عىل األقلحقوق اإلنسان يف جنيف
(الفرنسية أو األملانية أو اإليطالية أو
توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
الرايتو  -الروما) برشط أن يجيد واحدة
يف شهر ترشين الثاني/نوفمرب ،كانون
ويلم باألخرى ،وكذلك املعرفة باللغة
األول/ديسمرب
اإلنكليزية

مدة الفرتة:
سنتان .وأثناء السنة األوىل يتوىل املندوب
الشاب دورا ً نشطا ً بحضور االجتماعات
الحكومية الدولية والعمل عىل املشاريع

 أن يكون لديه اهتمام معلن ومعرفةبالشؤون الدولية وباألمم املتحدة
 أن يرتواح عمره بني  18و 25سنة أن يلتزم بالعمل قرابة ست ساعات يفاألسبوع لهذا املرشوع
إجراءات سمة الدخول:
سمة دخول من نوع A-2
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عملية االختيار :ينظم عملية االختيار املجلس الوطني السويرسي
للشباب .واستجابة لدعوة لتقديم الطلبات ،يقدم املرشحون املهتمون
باألمر رسالة عن الدافع وسرية شخصية إىل املجلس الوطني السويرسي
للشباب .وبعد ذلك يُدعى عدد معني من املرشحني إىل مقابلة مع ممثيل
وزارة الخارجية واملجلس الوطني السويرسي للشباب ومع مندوبني
شباب سابقني .وتشمل املقابلة توجيه أسئلة إىل املرشحني باللغات األملانية
والفرنسية واإلنكليزية عن الدافع الشخيص ،والخربة يف العمل التطوعي،
وعن عمل األمم املتحدة ومسائل الشباب .وبعد املقابلة يتم اختيار ثالثة
مندوبني شباب وتقرر وزارة الخارجية واملجلس الوطني السويرسي
للشباب أي االجتماعات الحكومية الدولية سيحرضها املندوبون الشباب.
وقد جرت العادة عىل أن يحرض كل مندوب شاب اجتماعا ً واحداً .وتحاول
لجنة االختيار أن تختار فريقا ً متوازنا ً جنسانيا ً ومن حيث اللغات .وبعد
ذلك يحرض املندوبون الشباب عدة جلسات إحاطة إعالمية من املجلس
الوطني السويرسي للشباب ،ووزارة الخارجية ،واملؤسسات األخرى ذات
الصلة بغية إعدادهم لدورهم كمندوبني شباب وإلطالعهم عىل املسائل
املتصلة بالشباب وعمل مختلف اإلدارات يف مجال الشباب.
قبل التوجه إىل االجتماع الدويل الحكومي :يسافر املندوبون
الشباب يف أرجاء البلد لزيارة املدارس الثانوية واملنظمات غري الحكومية
ومنظمات الشباب لتنظيم حلقات العمل واالجتماعات واملؤتمرات .وكل
عام يختار املندوبون الشباب الثالثة شعارا ً مشرتكا ً فيما يتعلق بمسائل
الشباب ويعملون معا ً عىل تخطيط األنشطة الوطنية .ويعد املندوبون
الشباب أيضا ً موقفهم ،باالشرتاك مع املجلس الوطني السويرسي للشباب،
ويعدون بيانا ً إىل الجمعية العامة (عندما يكون ذلك ممكناً) ،ويتعرفون
عىل القرارات السابقة املتصلة بالشباب ،ويشاركون يف حوارات تجري
عن طريق الحاسوب ويشرتكون يف االجتماعات التحضريية مع الوفد
املندوبني الشباب
السويرسي .ويدعم املجلس الوطني السويرسي للشباب
ِ
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طيلة السنة .ويجتمع املندوبون الشباب مرة كل شهرين باملجلس
إلطالعهم عىل عملهم الجاري .أما املندوب الشاب الذي يحرض الجمعية
العامة فيشرتك يف اجتماع تحضريي جرى التقليد عىل أن ينظمه املنتدى
األوروبي للشباب.
يف االجتماع الحكومي الدويل :يكون املندوب الشاب عضوا ً رسميا ً

يف الوفد الوطني ويعمل عىل املسائل املتصلة بالشباب .ويشارك/تشارك
يف املشاورات غري الرسمية بشأن القرارات املتصلة بالشباب ،ويحرض
املناقشات األخرى ويمكنه عادة أن يلقي بيانا ً يف اللجنة الثالثة للجمعية
ّ
العامة .ويكون عىل املندوب الشاب أثناء الجمعية العامة أن ّ
م/تنظم
ينظ
أيضا ً حدثا ً جانبيا ً وأن يدعو/تدعو إىل إفطار عمل يف البعثة السويرسية.

لدى العودة إىل الوطن :يتمثل دور املندوبني الشباب لدى عودتهم
إىل الوطن يف تشاطر الخربات التي اكتسبوها من االجتماعات الحكومية
الدولية عن طريق عقد حلقات عمل ومنتديات مع مختلف املنظمات غري
الحكومية واملدارس ومنظمات الشباب وكذلك يف متابعة املناقشات يف
االجتماع الحكومي الدويل واإلبالغ عنها .وتقع عىل املندوبني الشباب أيضا ً
مسؤولية دعم املندوبني الشباب املقبلني واالشرتاك يف اختيارهم والعمل
كمرشدين لهم أثناء السنة التالية.
التمويل :تغطي وزارة الخارجية السويرسية بعض النفقات املتصلة
باألنشطة يف سويرسا وكذلك تكلفة السفر واإلقامة بالنسبة إىل االجتماع
الحكومي الدويل .ويغطي املجلس الوطني السويرسي للشباب تكاليف
املشاريع الوطنية .ويتلقى املجلس أمواله من مختلف املؤسسات.
ويكون عىل املندوبني الشباب أن يغطوا جزءًا من نفقات إقامتهم وكذلك
تكاليف استخدامهم للهاتف أثناء وجودهم يف جوالت أو يف االجتماع
الحكومي الدويل.
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االتصال :للحصول عىل مزيد من التفاصيل عن عملية االختيار وعن
برنامج املندوبني الشباب السويرسي يرجى زيارة املوقع الشبكي للمجلس
الوطني السويرسي للشباب التايل.www.youthrep.ch :
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تايلند
الربنامج قائم منذ:
عام 2007

رشوط تقديم الطلبات:
 أن ال يتجاوز عمر املتقدم 24سنة

يو ِفد املندوبني الشباب إىل:
الجمعية العامة لألمم املتحدة

 أن يكون لدى املتقدم خربة يفالعمل مع الشباب

توقيت الدعوة لتقديم الطلبات:
يف شهر كانون الثاني/يناير
عدد املندوبني الشباب:
( 2مع املحافظة عىل التوازن بني الجنسني)
مدة الفرتة:
أسبوعان أثناء الجمعية العامة

 أن يكون لدى املتقدم إملام باللغةاإلنكليزية
إجراءات سمة الدخول:
سمة دخول من نوع G-2

عملية االختيار :ينظم مكتبُ التعاون الدويل وهو جزء من وزارة
َ
عملية االختيار .وتبدأ العملية بإصدار دعوة لتقديم
الرتبية والتعليم
الطلبات .ويكون عىل املرشحني املهتمني أن يقدموا مقالة قصرية عن
حقوق اإلنسان وحقوق الطفل ،ورسالة عن الدافع ،وسرية شخصية،
ونسخة عن درجات التحصيل العلمي ،وإذا كان طالباً ،الدليل عىل
التحاقه بمؤسسة تعليمية .أما املرشحون الذين لديهم املؤهالت لدخول
الجولة التالية فيتم اختيارهم إلجراء مناقشة جماعية ،يتم خاللها اختيار
مرشحني لالشرتاك يف مناظرة تتعلق بموضوع غري معروف ولكنه يتصل
بمسائل حقوق اإلنسان بصورة عامة أمام لجنة ّ
حكام تتألف من ممثلني
من وزارة الرتبية والتعليم ،ومكتب التعاون الدويل ومنظمة غري حكومية
واحدة .وبعد ذلك يتم اختيار املرشحني اللذين سجَّ ال أكرب قدر من النجاح
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إلجراء مقابلة مع أسئلة تتصل باألمم املتحدة بصورة عامة باللغتني
اإلنكليزية والتايية.
قبل التوجه إىل الجمعية العامة :يجتمع املندوبان الشابان
بمسؤولني يف مكتب التعاون الدويل ويشرتكان يف األنشطة التحضريية
للوفد قبل حضور الجمعية العامة .ويعد املندوبان الشابان أيضا ً بيانا ً
ّ
ويطلعان عىل املادة الخلفية
إللقائه يف اللجنة الثالثة للجمعية العامة
املتصلة بالشباب مثل التقارير والسياسات الوطنية والقرارات السابقة.
يف الجمعية العامة :يلقي املندوبان الشابان خطابا ً يف اللجنة الثالثة
ويشرتكان يف مفاوضات غري رسمية ويحرضان االجتماعات ويدونان
املالحظات وينظمان أحداثا ً جانبية.
لدى العودة إىل الوطن :يتمثل دور املندوبني الشابني لدى عودتهما
إىل الوطن يف تشاطر ما اكتسباه من خربة يف الجمعية العامة مع الشباب
اآلخرين وكتابة تقرير عن خرباتهما.
التمويل :تمول الحكومة التايلندية الرحلة واإلقامة وتدفع نفقات
اإلعاشة أثناء االجتماع الحكومي الدويل.

50

معلومات إضافية

•

social.un.org/youthyear•

facebook.com/UNyouthyear•
twitter.com/UNyouthyear•
•

Programme des Nations Unies pour la jeunesse•

معلومات إضافية

13e étage ,UN Plaza 2•

USA ,10017 New York, NY•
•

0111-963-212-1+ : Télécopie•

Adresse électronique : youth@un.org•
social.un.org/youthyear•

facebook.com/UNyouthyear•
twitter.com/UNyouthyear•
•

Programme des Nations Unies pour la jeunesse•
13e étage ,UN Plaza 2•

USA ,10017 New York, NY•
•

0111-963-212-1+ : Télécopie•

Adresse électronique : youth@un.org•

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن السنة الدولية للشباب،
راجع املواقع الشبكية التالية:
social.un.org/youthyear
facebook.com/UNyouthyear
twitter.com/UNyouthyear

أو لالتصال:
برنامج األمم املتحدة للشباب
2 UN Plaza, 13th Floor

New York, NY 10017, USA

فاكس+1-212-963-0111 :
العنوان اإللكرتونيyouth@un.org :
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املنـدو

الشــب
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وبـــون

بـاب
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www.social.un.org/youthyear
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