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التح كرر يررت اه ر بيئررة اصتدر عاة ع لشيرة ر مية لي شير ومُدر ة ه ررد
الت رة والتُشية
إعالن مُتدى الشب ب
يتضمن هذا اإلعالن أولويات وتوصيات الشباب الذذين اذاواوا ع عمةيذل الذ وور الةا ذل
عشةر ملؤمتة األمم املتح ر لةتجاور والتنميل (األونكتاد الةا ع عشة) املفضذيل ىل منتذ ا األونكتذاد
الةا ع عشة لةشباب ع نريويب ،كينيا ،الذي عق ع الفرتر من  19ىل  21متوز/يوليه .2016
والوثيقذذل ةذذةر ا ذ وو مذذن ال مذذو واإلع ذ اد والتواصذذو والتشذذاوو والتحةيذذو والتقيذذيم ة ذ وو ذذا ع
منت ا الشباب ،وهي تستن ىل مشذاووات اذا قل جذةت عذ اإلنرتنذ  ،واجتماعذات اة،ذيل،
وتفاع ذذو ع األجذ ذ ال الة ي ذذل م ذذن دوور األونكت ذذاد الةا ذ ذل عش ذذةر .وي ذ ذ تن ذذور املش ذذاوب املم ة ذذل ع
منت ذ ا األونكتذذاد األوش لةشذذباب ،واذذذل املنت ذ ا اإللكذذرتو  ،مكسذذبا ع ح ذ اتذذه لتونكتذذاد
الةا ع عشة .و فضو مشاوال ما ي ي عن  250مشاواا من  70ة ا خمتةفا ،ىلضافل ىل 1 000
مشاوك عةى اإلنرتن  ،أتاح هذه املناابل ىللقال نظةر اامةل حقا عةى األدوات الالزمل لتف يذو
تنفيذ خطل التنميل املست امل ل ام  2030من حيث التجاور والتنميل.
بيد واحد ،صوت واحد
" -1دوالو واح  ،صوت واح " ليس ال،ي ل املالئمل لةتذ اوش شذنن هذذه املسذائو .ومذن
امل ذذم لة ايذذل مواصذذةل وتذ عيم واليذذل األونكتذذاد وهنجذذه املتكامذذو ىلزال تطذذوو ال وملذذل وىلداو ذذا والذرتا
ني التجاور واملاش واالات ماو والتكنولوجيذا ألهنذا تذؤثة ع قفذان النمذو والتنميذل ع البةذ ان الناميذل،
وال ايما ع حيار النسال واألجياش القادمل.
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التعييم ال يد
 -2الت ةذذيم ادي ذ الذذذي يةذذق ىةذذع القذذوا ال امةذذل وا تمذذع هذذو ااذذت ماو تنايسذذي لتحقي ذ
خطل التنميل املست امل ل ذام  .2030وينب ذي لواليذل األونكتذاد أن ت ذ ز فذةع الذت ةم مذ ا ا يذار
وتنميل امل اوات اليت ال جت ذو أحذ ا متةةفذا عذن الةاذع .وينب ذي هلذذه السيااذات أن تسذتفي مذن
التكنولوجيذذات اد ي ذ ر وم ذذاوا الش ذ وب األصذذةيل وا ذ فج ذوات امل ذذاوات ا ةيذذل ،مذذن خذذالش
قنوات و يل وغذري و يذل ،مبذا ع لذ الذت ةم مذن األقذةان .وعةذى الذ وش أن تةاذ عةذى املسذاوار ع
ىلتاحذذل ا ،ذذوش عةذذى ت ةذذيم جي ذ ،ذذةا النظذذة عذذن الوضذذع االقت،ذذادي واالجتمذذاعي واالنتمذذال
ال ةقي ونور ادنس وامليو ادنسي واهلويل ادنسانيل أو أي وضع قخة.

ا واج اليت ت رتض الت ةيم وا ةوش الت اونيل
 -3تشمو ا واج اهليكةيل واملؤاسيل الذيت ي،ذط م ذا الت ةذيم ادذودرل ،والقذ ور عةذى مذو
التك ذ ذذاليه ،واذ ذ ذ ولل املن ذ ذذاش ،واملاللم ذ ذذل .وتت ذ ذذنثة ه ذ ذذذه ا ذ ذ ذواج لس ذ ذذة التموي ذ ذذو (لةمؤاس ذ ذذات
والطذذالب) ،واالمت ذذاش لتىذذة التنظيميذذل ،وعذ م م ةفذذل األولويذذات ،وان ذ ام االاذذتقامل األااد يذذل،
وع م االعرتاا الة ي ،واألعةاا االجتماعيل وال قافيل ،األمة الذي يذ حالذل عذ م املسذاوار ع
الفةع والنتائج.
 -4وحنن نطةع ىلنشال مةا اعتماد دويل متكامذو الت ذاون مذع هي ذات االعتمذاد ع خمتةذه
املناى أو البة ان .وق يؤدي ل أيضا ىل ىلقامل البة ان املتق مل اةااات مع أقو البة ان منذوا
لتبادش أفضذو املماواذات إلدذاد نيذل تيذل ت ةيميذل متق مذل .وىلضذافل ىل لذ  ،ينب ذي لتونكتذاد
أن يشذذجع الت ذذاون ذذني املؤاسذذات الت ةيميذذل ال امذذل وا اصذذل لالوتقذذال رذذودر الت ةذذيم عذذن ىةي ذ
تبادش أفضو املماواات ع الت ةيم واملواود ل عم اهل ا  17من أه اا التنميل املست امل.

تشجيع ي ات الت ةم املواتيل
 -5دذذع عك ذذس اجت ذذاه ااذذتمةاو اا ذذتب اد النس ذذال والفتيذذات ،وت اي ذ تك ذذاليه االا ذذت ماو ع
الت ةيم ،والفجوات ني امل اوات وفةع اسع الةزن ،ىلضافل ىل االحتياجات ا تم يل .ويشذمو
ل ااتيفال امل اوات املفاهيميل والبشةيل والتقنيل عةى ح اوال.
 -6ووفق ذا لواليذذل األونكتذذاد ،كذذن ااذذا ىلج ذةالات لت ي ذ فذذةع تةقذذي ت ةذذيم جي ذ ميسذذوو
التكةفذذل اعتبذذاو لذ عذذامال وئيسذذيا مذذن ال وامذذو الذذيت متكذذن مذذن قيذ التنميذذل املسذذت امل وجتذذاوز
ا ذواج الكذ ا الذذيت ت ةقذذو نقذذو امل ةفذذل فاعةيذذل وتنميذذل امل ذذاوات املنااذذبل .و كذذن ف ذذو لذ مذذن
خذذالش الشذةااات ذذني ا كومذذات واد ذذات الت ةيميذذل (الة يذذل وغذذري الة يذذل) ،وال،ذذناعل ،والقذذوا
ال امةل ،والشذباب ،وا موعذات الطال يذل ،والقطاعذات األخذةا امل نيذل الذيت كذن أن تكذون ف الذل
ع تقويل البىن التحتيل املواتيل لةت ةيم ق و أا .
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التوفي ني امل اوات واالحتياجات
 -7د ذذع توا ذذيع والي ذذل األونكت ذذاد ي ذذث ينة ذذةب ع ن ذذال القذ ذ وات املت ةق ذذل ي ذذادر ف ذذةع
ااتساب امل اوات وامل اوا اليت متكذن مذن تنفيذذ خطذل عذام  2030مب يذ مذن الف اليذل ،ال اذيما
عن ما يت ة األمة املوضور الفةعي  ،3وتوثي الشةااات ني الكيانات الت ةيميل وأو اب ال مذو
والطةبذذل ووموعذذات الشذذباب واذذوا ل ذ مذذن اد ذذات صذذاحبل امل،ذذةحل عذذن ىةي ذ املشذذاووات
املسذذتمةر ،وال ذ امج التوجي يذذل ،و ذةامج الت ةذذيم املتكامذذو مذذع ال مذذو ،وأنشذذطل البحذذث والتطذذوية.
وتفيذ هذذذه األدوات املذذذاوور قنفذذا ع يذ الفج ذوات ا تمةذذل ذذني امل ذذاوات الذذيت تلنمذذى وااذذطل
الت ةيم وتة اليت حيتاج ىللي ا االقت،اد وا تمع.
 -8ودذذع تشذذجيع تنظذذيم املشذذاويع عذذن ىةيذ زيذذادر مذواود تطذذوية مشذذاويع األعمذذاش ا اصذذل
الشباب من خالش ت ب ل مواود القطذاعني ا ذاع وال ذام إنشذال ا اضذنات ،والذ امج التوجي يذل،
واالات ماو.
 -9ودع ذش ما ية م من ج ذود لتحسذني ذةامج التبذادش وزياد ذا لتمكذني الشذباب ع أقذو
البة ان منوا من تةقي الت ةيم ع القطاعات غري املتاحل ع ة اهنم .و كن قيذ لذ عذن ىةيذ
تشجيع الت اون ني املؤاسات الت ةيميل ع ا ود.
 -10وينب ذذي اا ذذا مب ذذادوات تةاذ ذ ااتس ذذاب امل ذذاوات ال مةي ذذل املناا ذذبل وموالم ذذل املق ذذةوات
ال وااذذيل مذذع مذذا يتطةبذذه واقذذع اذذون ال مذذو ال يناميذذل ،واملنذذافع االجتماعيذذل ،والتنميذذل املسذذت امل،
لت ذ عيم تنمي ذذل ا ذذو م ذذن امل ذذاوات الة ي ذذل وغ ذذري الة ي ذذل ع الت ة ذذيم ق ،ذ ىلع ذ اد ق ذ وات الش ذذباب
وم اوا م املناابل ،مع توفري السيان الالزم هلم والق ور عةى التكيه ااتنادا ىل أااس متني من
األدوات ال مةيل.
 -11وحنن اجل ىل الت ةيم الذي يوفة ابو ال يش ع الوق الذي كن فيذه النذاس ويوىذ
املساوار وحيافظ عةى اواع األوض .ويت ة ل خاصل املوضور الفةعي .4
 -12ول ذذذل  ،فإنن ذذا نطال ذذع ةا ذذم خمطذ ذ ت ةيم ذذي دويل التش ذذاوو م ذذع الذ ذ وش األعض ذذال ع
األونكتاد ووااالت األمم املتح ر ،م و منظمل األمم املتح ر لةرت يل وال ةوم وال قافذل (اليونسذكو)
وغريها من اد ذات صذاحبل امل،ذةحل لبةذوور وؤيذل وااذرتاتيجيل لةت ةذيم عةذى مذ ا  15عامذا عةذى
ال ،ي ال املي.
هويير وظ ئف أكثر وأيضل
 -13ع ع،ةنا هذا الذي يتمي انتشذاو لبطالذل الشذباب والبطالذل املقن ذل ي ذري القةذ  ،ةذل ذ
مجذاعي دذذع الت،ذ ي لذذه عةذذى اذذبيو األولويذذلو وهذو يكتسذذع امل يذ مذذن األمهيذذل ع ضذذول اعتمذذاد
خطل عام  2030عامليا .وت ز املشاوال الكامةل لةشا ات ع القوا ال امةل هذه األه اا.
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 -14وحنن نطالع تف يو ال ايذل  ( 6-8شذنن طالذل الشذباب) وال ايذل (8ب) (االاذرتاتيجيل
يذ ا
ال امليل شنن طالل الشذباب) مذن اهلذ ا  8مذن أهذ اا التنميذل املسذت امل .ويت ةذ لذ
املوضور الفةعي  4وينب ي تف يةه عةى هذا األااس.
 -15ولتحقي ذ ذ ذ أفضذ ذ ذذو ااذ ذ ذذتة ام لذ ذ ذذن ج " ي ذ ذ ذذل األمذ ذ ذذم املتح ذ ذ ذ ر طذ ذ ذذل التنميذ ذ ذذل ملذ ذ ذذا ذ ذ ذ
عذذام  ،"2015حنتذذاج ىل الت ذذاون ذذني مجيذذع الشذذةاال االقت ،ذذاديني واالجتمذذاعيني ،مبذذا ع ل ذ
الكيانذ ذذات الت ةيميذ ذذل ،وا كومذ ذذات ،ومنظمذ ذذات ا تمذ ذذع امل ذ ذ  ،ووموعذ ذذات الشذ ذذباب ،وأو ذ ذذاب
ال م ذذو .و ك ذذن أن يةا ذ ذ ه ذذذا الت ذ ذذاون عة ذذى املش ذذاوال ع وضذ ذذع خ ذ ذةائ ىةي ذ ذ وص ذذوو هتواهذ ذذا
املواضي ي ،وا ،ذوش عةذى التمويذو ،و يذ الفجذوات ذني االحتياجذات ا تم يذل وفذةع اسذع
الةزن من خالش توفري فةع عمو الئ  ،مبا ع ل ابو تنظيم املشذاويع .و اإلضذافل ىل لذ ،
كن النظة ع منح تناريات ق،رير األجو لةمشذاوال ع ذةامج ااتسذاب امل ذاوات لتيسذري التنقذو
ني البة ان من أجو املساع ر عةى ي املواهع ع ا اوج لس الفجوات ق،رير األجو.
 -16ودذذع ذذذش ج ذذود م وواذذل لت يذذري عمةيذذل قيذذاس البطالذذل ذذني الشذذباب .فالقيذذاس الة ذذي
ال ينخذذذ ع االعتبذذاو لذ ا حسذذاب طالذذل الشذذباب ىلال الشذذباب الذذذين تذرتاور أعمذذاوهم ذذني 15
و 24انل .و ىلن ا ريا من الشباب ال يكونون ق أمتوا ت ةيم م وقتذاك .وهذا يل فو ع دا ابريا
مذن الشذباب ،ال اذذيما أا ذةهم ضذ فاو ولذذذل  ،ينب ذي ت،ذحيح عمذذو األونكتذاد ع وذاش القذ ور
اإلح،ائيل.
مس ءلة الدولة
 -17تل مساللل ال ولذل و سذني ا وامذل أحذ أهذم املواضذيع الذيت ذةزت أثنذال عمةيذل مذا ذ
عذذام  .2015ويتجس ذ ل ذ أيض ذا ع اهل ذ ا  16مذذن أه ذ اا التنميذذل املسذذت امل وصذذفه وذذاش
تةاي قائما ذاتذه .وت تذ مسذاللل ال ولذل اذةىا مسذبقا ال غذىن عنذه مذن أجذو ف اليذل األونكتذاد ع
ال مو عةى تنفيذ خطل عام  .2030وق اة الشباب الضول عةى النقذاب الةئيسذيل الذيت تذؤدي
ىل سني ال القل ني ال ولل والش ع ،ومن مث ىل ت ي مساللل ال ولل.

ايادر القانون
 -18يف ذذم الش ذذباب أن ا ذذيادر الق ذذانون جذ ذ ل أص ذذيو م ذذن ا ك ذذم الةا ذذي واملماوا ذذل الس ذذةيمل
لةسةطل ال امل .وتقتضي ايادر القانون أن يسالش ادميع عةى ق م املساوار أمام القانون .وحيث
الشباب األونكتاد عةى تةاي هذا املب أ ،خاصل لذ ا املكةفذني مبماواذل السذةطل ال امذل ،ذةا
النظة عن مناصب م أو اةطت م.

الشفافيل
 -19ي ذ ذ وك الشذ ذذباب أن املس ذ ذذاللل ال كذ ذذن أن تتحق ذ ذ م ذ ذذن دون تذ ذذوافة م ةومذ ذذات مناا ذ ذذبل
واامةذذل  -م ذذو ىلتاحذذل الفذذةع املنااذذبل لةح،ذذوش عةذذى امل ةومذذات ع اذذكو غذذري م قذ ومذذن دون
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ىلجةالات ريوقةاىيل ال ل وم هلا ،ووضع ىلىاو قانو شنن الشفافيل  -يت ة املسائو الذيت ت،ذع
ع ال ،ذذاع ال ذذام .ول ذذذل  ،يةذ ذ م وج ذذود ا ذذةب يقض ذذي ذذافرتاض ت ذذوفري مجي ذذع امل ةوم ذذات املتاح ذذل
ألصذذحاب امل،ذذةحل .وينب ذذي تطبي ذ السيااذذات واملماواذذات املت،ذذةل الشذذفافيل واملسذذاللل عةذذى
ال ،ذ ا ة ذذي وال ذذوىي واإلقةيم ذذي وال ذ ويل م ذذن خ ذذالش ت ذذوفري ي ذذل دا ذذتوويل ومؤاس ذذيل وتنظيمي ذذل
مواتيل.
 -20وينب ذذي لسيااذذات ال ولذذل وااواذذا ا أن تسذذةة فاعةيذذل األدوات التكنولوجيذذل ا ي ذذل،
واذل واائو اإلعالم التقةي يل عن االقتضال ق ،ج و امل ةومات ع متناوش ادميع ف ةيا.

املؤاسات ال وليل
 -21تكتسذذي املؤاسذذات ال وليذذل أمهيذذل خاصذذل لضذذمان قيذ املسذذاللل الف الذذل لةذ وش شذذنن
املواضيع اليت ت طي عمو األونكتاد .لكن الشباب ي رتفذون ذالظةوا ا اصذل لكذو ةذ  ،ومذن مث
ينب ي لةمجتمع ال ويل أن يت،ةا اعتباوه وةد ميسة لضمان مسذاللل الذ وش .لكذن فيمذا يت ةذ
القضذذايا الذذيت ذذم املؤاسذذات ال وليذذل ،حنذذث هذذذه املؤاسذذات عةذذى أن تسذذةة اذذو مذذا لذ ي ا مذذن
نفذذو حي مذذا أمكذذن يذذث اضذذع ال ذ وش لةمسذذاللل .وةذذل قضذذيل ه ذ در ت ذذري قة ذ الشذذباب تت،ذذو
الفساد الذي حيي ،ةا القةوض املق مل من املؤاسات ال وليل.

املؤاسات ا ةيل
 -22ي ذذرتا الشذذباب ال مذذو اهلذذام والقذذيم الذذذي تؤديذذه املنظمذذات الش ذ بيل وال عمذذال ا ةيذذون
وف ذات وتم يذل أخذةا إلخضذار الذ وش لةمسذذاللل عذن قةاوا ذا وأف اهلذا ،واملسذامهل مذن مث ع ىلقامذذل
وتم ات حةر وفاعةل .ولذل ينب ي أن توفة ال وش ي ل قمنل ي مو في ا ا تمع امل .

الت اون الضةيق
 -23وأخريا ،ي رتا الشباب قضيل الت ذاون ال ذاملي ع وذاش الضذةائع والتذ فقات املاليذل غذري
املشذذةوعل ،وهذذو ميذ ان لتونكتذذاد فيذذه واليذذل حتميذذل .وحيذذث الشذذباب عةذذى ت يذ واليذذل األونكتذذاد
لةسمار ق ا ادثات وال مو شنن املوضور من خالش امل ي من السبو املشةوعل والشامةل.
خطة ع  2030وعشيي ت التُشية الشستدامة
 -24ينب ذ ذذي لتونكت ذ ذذاد أن يب ذ ذذي القذ ذ ذ وات التقني ذ ذذل لةذ ذ ذ وش لالوتق ذ ذذال مبس ذ ذذتوا تنفي ذ ذذذ خط ذ ذذل
عذذام  2030وو ط ذذا مةيذذات التنميذذل املسذذت امل األخذذةا (مذؤمتة القمذذل ال ذذاملي لة مذذو اإلنسذذا ،
وا ذ مذذن أخطذذاو الكذواو  ،ومتويذذو التنميذذل ،والذ وش اد ويذذل ال،ذ رير الناميذذل ،وأمنذذاب االاذذت الك
واإلنتذذاج املسذذت امل ،وم ذؤمتة األمذذم املتح ذ ر ال الذذث امل ذذي اإلاذذكان والتنميذذل ا ض ذةيل املسذذت امل)
عةذذى مجيذذع املسذذتويات ،فيمذذا يت ةذ التجذذاور والتنميذذل .وحنذذن نةحذذع تحسذذني التفاعذذو ذذني ال ةذذوم
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والسيااذذات ،ىلضذذافل ىل سذذني االتسذذان والت ذ زو ذذني دنذذل تسذذةري ال ةذذم والتكنولوجيذذا ألغ ذةاض
التنميل واهليااو التكنولوجيل األخةا ،م و قليل تيسري التكنولوجيا امل تم ر ح ي ا.
 -25وأخريا ،وقذ ااذت ة اإلنسذانيل ع،ذةا ج يذ ا مذن التنميذل املسذت امل ،أثبذ الشذباب أن
ل ي م امل ةفل وا ر وا ماس لإلا ام ع او عمةيل لوفذة هلذم حيذ لةمشذاوال في ذا ىلاذ اما م مذا
حي ت يريات .ومن املؤا أن ل ا الشباب القذ ور عةذى املسذاع ر عةذى ىلنشذال وتنظذيم أونكتذاد
أا ة اتساقا وفاعةيل.
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