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12 آب/ بالسنة الدولية للشباب يف الفرتة من  يتم االحتفال 
فرد  ولكل   2011 آب/أغسطس   11 إىل   2010 أغسطس 

دور ينبغي أن يضطلع به يف هذا املضامر!

سنة دولية للشباب: ملاذا؟
لألمم  العامة  اجلمعية  اختذت   ،2009 األول/ديسمرب  كانون  يف 
التي  األمهية  د  وجيسِّ السنة  يعلن  الذي   134/64 القرار  املتحدة 
ضمن  بالشباب  املتعلقة  القضايا  إلدراج  الدويل  املجتمع  يوليها 
جداول العمل اإلنامئية عىل كل من املستويات العاملية واإلقليمية 
تستهدف  املتبادل،  والفهم  احلوار  موضوع  إطار  ويف  والوطنية. 
السنة الدولية نرش الـُمُثل العليا للسالم، واحرتام حقوق اإلنسان، 

وروح التضامن عرب األجيال والثقافات واألديان واحلضارات.

مع  تتداخل  التي  التحديات  من  الكثري  اليوم  يواجه  العامل  إن 
التي  األزمات  عن  فضاًل  األحيان،  من  كثري  يف  البعض  بعضها 
مالية، وأمنية، وبيئية، واقتصادية،  تنطوي بدورها عىل حتّديات 
واجتامعية أيضًا وكلها تعوق إحراز الغايات اإلنامئية املتفق عليها 
الشباب  الشباب وإنشاء رشاكات مع  فاالستثامر يف  دوليًا. هلذا 
من أجل مواجهة هذه التحّديات هو ما يضمن عنرص االستدامة. 

“الشباب يستحق التزامنا الكامل - يستحق 
أن ُيتاح له كامالً ُسبل الحصول عىل التعليم، 
وعىل الرعاية الصحية الكافية، وعىل فرص 
العمل، والخدمات املالية فضالً عن املشاركة 

الكاملة يف الحياة العامة.”

األميـن العـام لألمـم املتحـدة
بان كي - مون
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ملاذا الشباب؟
ترتاوح  الذين  هؤالء  بأهنم  الشباب  املتحدة  األمم  ف  تعرِّ
أعامرهم بني 15 و 24 سنة. واليوم يمثِّل الشباب نسبة 18 
بليون  أو ما يصل إىل 1.2  العامل  املائة من جمموع سكان  يف 
النامية،  البلدان  يف  الشباب  من  املائة  يف   87 ويعيش  نسمة. 
حيث يواجهون التحّديات النامجة عن حمدودية احلصول عىل 
املوارد أو عىل ُسبل الرعاية الصحية، والتعليم، والتدريب، 

وفرص العمل، والفرص االقتصادية.

مجيع  يف  الشباب  أن  املتحدة  األمم  أعضاء  الدول  تدرك 
البلدان يمّثلون موردًا برشيًا رئيسيًا للتنمية ولتحقيق التغيري 
االجتامعي اإلجيايب وتفعيل االبتكار التكنولوجي. إن ُمُثلهم 
عنها  غنى  ال  أمور  ورؤية،  طاقة  من  به  يتمتعون  وما  العليا 

ملواصلة مسرية التنمية يف جمتمعاهتم.

إن الشباب ليسوا جمرد عنارص سلبية مستفيدة بل إهنم جيّسدون 
أهنم  بحكم  فالشباب  التغيري؛  حلدوث  الفعالية  بالغة  عنارص 
خملصون ومتحّمسون ومبتكرون ما برحوا يسهمون يف مسرية 

التنمية من خالل التصّدي ألشد قضايا املجتمعات حتّديًا.

ـع إطـار جهودنا  “فيام نوسِّ
فإن علينا أن نبذل املزيـد من 
أجـل التواصـل، واإلصغاء، 

والتعلم من الشباب.”

 األمني العام
 لألمـم املتحــدة
بـان كـي - مـون
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يف  واجلــوع  الفقر  مكافحة  يف  الشباب  جهود   أسهمت  وكم 
جمتمعاهتم املحلية، ويف استئصال شأفة وباء فريوس نقص املناعة 
محاية  مسرية  ر  وتصدُّ النظراء  تثقيف  خالل  من  البرشية/اإليدز 
البيئة. كام كان الشباب رائدًا يف تشجيع احلوار والتفاهم واالحرتام 

فيام بني الشعوب التي تنتمي إىل خلفّيات ثقافية ودينية خمتلفة.

وكثريًا ما يتسّلم الشباب زمام القيادة من خالل القدوة، ومن ذلك 
مثاًل ما يتم باتباع أساليب حياة خرضاء لصيانة البيئة واحلفاظ عىل 
اجلديدة  للتكنولوجيات  املبتكرة  االستخدامات  ودعم  الصحة 
االجتامعية  والشبكات  املتحركة  الوسائل  ذلك  يف  مستخدمني 
التي تتواصل بشكل مبارش مع بعضها البعض والعمل عىل جتسري 
الثغرات تعزيزًا للتنمية يف املجتمعات الشاملة. كام أن مسامهاهتم 
يف التنمية املجتمعية والوطنية واإلقليمية والعاملية ال بد وأن ننظر 

إليها بعني التقدير والتشجيع.

وقد أعلنت الدول أعضاء األمم املتحدة السنة الدولية من منطلق 
وُسبل  التحّديات  لتلك  التصّدي  أساليب  بأن  ومعرفتها  وعيها 
استثامر اإلمكانيات التي يتمتع هبا الشباب هلا تأثريها املبارش عىل 

الظروف االجتامعية واالقتصادية احلالية.

“كثري من الشباب ما زالوا 
 مهّمشني، أو معزوليـن، 

 أو مستبعدين من الفرص 
التي تتيحها العوملة.”

 قرار اجلمعية العامة
126/62
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 املجاالت اخلمسة عرش ذات األولوية 
لربنامج العمل العاملي لللشباب

التعليم

التشغيل

الجوع والفقر

الصحة

البيئة

تعاطي املخّدرات

جناح األحداث

أنشطة شغل الفراغ

الفتيات والشابات

املشاركة

العوملة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال

فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

الشباب والنزاع

العالقات بني األجيال

الشباب واألمم املتحدة
املتحدة  األمم  احتفلت   1985 عام  يف 
بالسنة الدولية األوىل للشباب. ويف ذكراها 
العامة  اجلمعية  اعتمدت  العارشة  السنوية 
برنامـج العمل العاملي للشباب، فوضعت 
من  توجيهية  ومبادئ  للسياسات  إطارًا 
وتوفري  الوطنية  ــراءات  اإلج اختاذ  أجل 
ُسبل الدعم الدويل لتحسني حالة الشباب.

من  العاملي  العمل  برنامج  فإن  واليوم 
تنمية  الشباب يؤدي دورًا رئيسيًا يف  أجل 
الشباب حيث يرّكزون عىل التدابري الرامية 
ميدان  يف  الوطنية  القدرات  تدعيم  إىل 
وكمية  نوعية  زيادة  أجل  ومن  الشباب، 
الفرص املتاحة للشباب بحيث يتسّنى هلم 

مشاركة كاملة وفّعالة وبّناءة يف جمتمعهم.
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 ما هو دورك يف االحتفال 
بالسنة الدولية للشباب؟

للسالم،  العليا  امُلثل  لتعزيز  مدعو  فرد  كل 
واحلرية، والتقدم، والتضامن عىل طريق تعزيز 
األهداف اإلنامئية للشباب بام يف ذلك الغايات 

اإلنامئية لأللفية.

عقد  عىل  ُتشّجع  املتحدة  األمم  أعضاء  الدول 
املذكورة  بالسنة  احتفااًل  الوطنية  الفعاليات 
املهمة  املسامهات  بشأن  العام  الوعي  تعزيز  مع 

للشباب يف تنمية بلدهم.

كام ُتشّجع الدول األعضاء عىل مراجعة سياساهتا 
الوطنية املتعلقة بتنمية الشباب وبراجمها املنفذة 
لربنامج  الكامل  التنفيذ  بغية  الصدد  هذا  يف 

العمل العاملي للشباب.

املعني  املتحدة  األمم  برنامج  يؤدي  كام 
بالشباب مهمة مركز التنسيق فيام يتصل 
بقضايا الشباب عىل صعيد األمم املتحدة 
وهو يضطلع بنطاق من األنشطة الرامية 
إىل تعزيز تنمية الشباب، بام يف ذلك دعم 
املستوى  عىل  السياسات  صنع  عمليات 
البحوث  ــراء  وإج ــدويل،  ال احلكومي 
األمم  أعامل  فعالية  وزيادة  التحليلية، 
الشباب  تنمية  جمال  يف  املنفذة  املتحدة 
التعاون  أساليب  تعزيز  خــالل  من 
األمم  كيانات  بني  فيام  التبادل  وُسبل 
بني  املشرتكة  الشبكة  طريق  عن  املتحدة 

الوكاالت املعنية بتنمية الشباب.
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ترّكز  التي  واملنظامت  الشباب 
بدء  عىل  عون  ُيشجَّ الشباب  عىل 
األنشطة  لالحتفال  بالسنة الدولية 

للشباب.
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• ملف 	 استخدم  الفعاليات:  إحدى  م  نظِّ
واالسرتاتيجيات  للتوجيه  سبياًل  األنشطة 
أنت  التي  الفعالية  تعزيز  بشأن  الة  الفعَّ

بصددها.

• الرسمي 	 الزمني  اجلدول  عىل  فعالية  ُأنرش 
هذه  ــدى  إح بنرش  عليك  للفعاليات: 
الزمني  الرسمي  اجلدول  عىل  الفعاليات 
م طلبًا إىل األمم املتحدة  للسنة الدولية وقدِّ

من أجل استخدام شعارها الرسمي.
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• عىل 	 باالطالع  ُقم  املحلية:  الفعاليات  يف  شاِرك 
اجلدول الزمني الرسمي كي تواىف بمواعيد األنشطة 
ف عىل ما يقوم به  ذة يف جمتمعك املحيل ولتتعرَّ املنفَّ

اآلخرون حول العامل من أجل االحتفال بالسنة.
• ز الوعي اجلامهريي: ُقم بتفريغ شعارات السنة 	 عزِّ

الرسمي  اإللكرتوين  املوقع  من  للشباب  الدولية 
مـع نشـر رابط عىل صفحتك اإللكرتونية ومن ثم 
ز أدوات التشبيك االجتامعي املبارش إلكرتونيًا  تعزِّ

فيام يتعلق بالسنة الدولية.
• ساِهم يف املناقشات باالتصال اإللكرتوين املبارش: 	

شاِرك يف املشاورات الشهرية املعقودة عىل صفحة 
مع   )facebook.com/Unyouthyear( اإلنرتنت 
زت  لقد ركَّ املتنوعة.  القضايا  بآرائك يف  املشاركة 
منخفضة  أنشطة  تنظيم  عىل  السابقة  املناقشات 
التكاليف وزيادة فعالية مشاركة الشباب ومتثيلهم 
وسائط  ودعوة  املحلية  املجتمعات  صعيد  عىل 
الوعي  بزيادة  يتصل  فيام  للمشاركة  اإلعــالم 
الشعار  أجل  من  مقرتحات  وطرح  اجلامهريي 

الرسمي للسنة: سنُتنا. صوُتنا.

• م مع قادتك: اجتمع إىل صانعي القرارات من 	 تكلَّ
أجل معاودة التأكيد عىل أمهية الشباب يف التطور 

ويف تبّني الفهم املتبادل.
• عىل 	 احلصول  يمكن  الشباب:  جملة  يف  اشرتك 

اإلخبارية  الرسالة  بشأن  املتحدة  األمم  برنامج 
أجل  مــن  للشباب  الشهرية  اإللكرتونية 
األمم  منظومة  مستوى  عىل  حيدث  ما  متابعة 
العامل:  أنحاء  كل  يف  الشباب  ومنظامت   املتحدة 

.www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm

• حاول أن تتواصل: التواصل هنا مع جريانك من 	
مع  ودياناهتم  ثقافتهم  بشأن  املزيد  معرفة  أجل 

تشجيع أصدقائك عىل أن يفعلوا اليشء نفسه.
مواد  وتفريغ  األنشطة  من  مزيد  عىل  لالطالع 
زيارة  يمكنك  الدولية،  بالسنة  اخلاصة  الدعوة 
املتحدة،  لألمم  الرسمي  ــرتوين  ــك اإلل املوقع 
عىل:  الشباب  بشأن  املتحدة  األمم  بربنامج   اخلاص 

.www.social.un.org/youthyear
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“فلنتخّيل سنة يستطيع فيها كل من ينتمي إىل 
مجيع قطاعات املجتمع أن يشارك يف احلوار بشأن 

القضايا التي تؤثر عىل الشباب — سنة نصغي 
فيها مجيعًا يف إطار من االحرتام ونتحاور يف 

ظل الكرامة. السنة الدولية للشباب، هي تلك 
الفرصة. إهنا سنُتنا التي جتعلنا نلتمس الُسبل، 
ف األشياء، ونجعل صوُتنا مسموعًا —  ونعرِّ

وعلينا أاّل نبدد هذه الفرصة!”

 كريستوفر درجيي ماالنو، 
 باكس رومانا، 

 عضو اجتامع التنسيق الدويل
ملنظامت الشباب

ما الذي حيدث؟
تبدأ احتفاالت السنة الدولية يف الفرتة من 12 
آب/أغسطس   11 إىل   2010 آب/أغسطس 
يف  املتحدة  األمم  بمقر  ُيقام  باحتفال   2011
مسامهات  لتعرض  العامل  وحــول  نيويورك 
برنامج  لتنفيذ  الرتويج  مع  التنمية  يف  الشباب 

العمل العاملي للشباب.
بالشباب  املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  وُيمّثل 
الدولية  السنة  مناسبات  من  رئيسية  مناسبة 

للشباب.
األخرى  الفعاليات  من  كثري  تنفيذ  املقرر  ومن 
يف مجيع أنحاء العامل من أجل االحتفال بالسنة 
زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد  الدولية. 
عىل:  للفعاليات  الرسمي  الزمني   اجلــدول 

.www.social.un.org/youthyear
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