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ااالستثمارر في قوةة االشبابب لتحقيیق االتحولل في مجتمعاتنا  

بيیانن االمديیر االتنفيیذيي لصندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن بمناسبة االيیومم االدوولي 
للشبابب  

2015آآبب/أأغسطس  12  

االمشارركة ’’االيیومم٬، يیحتفل صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن باليیومم االدوولي للشبابب في إإططارر موضوعع 
من خاللل ااالحتفاء باإلجرااءااتت االتي يیقومم بهھا االشبابب في كل أأنحاء االعالم من أأجل ‘‘ االمدنيیة للشبابب

تحسيین ررفاهھھھهھم ووررفاهه مجتمعاتهھم.   

سنة أأكثر من نصف االسكانن. ووحرمانن  24ن من بلداانن االعالم٬، يیمثل االشبابب ددوونن س بلدااً  65ففي 
 ً  هھھھؤالء االشبابب من االحق في أأنن يیشارركواا بصوررةة جديیة في عمليیة صنع االقراارر إإنما يیعد اانتهھاكا

 ً لرأأسس  إإهھھھدااررااً  جسيیما لحقوقهھم ااإلنسانيیة ووإإخفاقاً في عمليیة االمماررسة االديیمقرااططيیة. ووهھھھو يیمثل أأيیضا
ألمم صوبب تحقيیق االتنميیة. االمالل االبشريي االذيي يیمكن ااستغاللهھ كقوةة دداافعة ل  

أأفضل للجميیع في كل أأررجاء االمعموررةة.  وويیمثل االشبابب االقوةة االداافعة للتغيیيیر االذيي يیستهھدفف مستقبالً 
ووهھھھم يیقوددوونن االعمل االعالمي االذيي يیجريي ااالضطالعع بهھ في مجالل تغيیر االمناخخ٬، ووفي االحملة االرااميیة 

 ً ووحريیة االتعبيیر٬، ووتوصيیل عالمنا  عن االديیمقرااططيیة إإلى إإنهھاء االتميیيیز٬، وواالجهھر بالقولل ددفاعا
بالمبتكرااتت االحديیثة في مجالل االعلم وواالتكنولوجيیا٬، ووبناء االسالمم في االمجتمعاتت االتي مزقتهھا 

االحرووبب.   

ووفي عالم تستعر فيیهھ االنزااعاتت٬، يینبغي أأنن نأخذ من االشبابب أأقوىى شركاء لنا إإذذاا كانن للسالمم ووااألمن 
قدررااتهھم ووإإلى أأووسع مشارركة من جانبهھم من  أأنن يینتصراا على االحربب. فنحن في حاجة إإلى كامل

أأجل تحقيیق ااالززددهھھھارر وواالرخاء للناسس ووللكوكب.   

إإنن االسنوااتت االخمس عشرةة االمقبلة تتيیح فرصة فريیدةة لتحقيیق عائد دديیمغراافي سيیكونن من شأنهھ 
 االتعجيیل بالتعافي من آآثارر االنزااعاتت٬، ووتحقيیق االنمو ااالقتصادديي االمستداامم وواالتنميیة االمستداامة في كثيیر
من االبلداانن إإذذاا قمنا االيیومم بتمكيین االشبابب٬، ووددعمهھم٬، ووتعليیمهھم٬، ووتوفيیر فرصص االعمل لهھم. وواالشبابب٬، 

٬، يیحتاجونن إإلى حمايیتهھم من االعنف٬، وولهھم االحق في االحصولل على االخدماتت ااألساسيیة وونساءً  ررجاالً 
 ً في  االحق في االتعليیم وواالصحة٬، بما في ذذلك حقهھم في االصحة االجنسيیة ووااإلنجابيیة. وولهھم أأيیضا

االمشارركة في ااتخاذذ االقرااررااتت ووفي صنع االسالمم.   
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وومع ذذلك٬، فإنن معظم االشبابب ما برحواا مستبعديین من عمليیاتت ااتخاذذ االقراارر. ووعلى االرغم من أأنن 
سنة٬، فإنن هھھھذهه االفئة االعمريیة ال تمثل  29وو  20في االمائة من سكانن االعالم تترااووحح أأعماررهھھھم بيین  16

ما يینضم االشبابب إإلى  انيیيین٬، وومعظمهھم من االرجالل. ووناددررااً في االمائة من االنواابب االبرلم 1.6سوىى 
أأحزاابب سيیاسيیة٬، ووغالبيیتهھم ال يیصوتونن في ااالنتخاباتت.   

بيید أأنن ذذلك ال يینبغي أأنن يیقوددنا إإلى ااستنتاجج خاططئ بأنن االشبابب يیعوززهھھھم ااالهھھھتمامم أأوو أأنهھم ببساططة ال 
ً  ليیعيیروونن ااألمر أأيي أأهھھھميیة. فشبابب االيیومم أأفض بأعداادد أأكبر من أأجيیالل سابقة ٬، ووهھھھم يیتطوعونن تعليیما

 ً ً  ددفاعا يیشكلونن قوةة دداافعة ررئيیسيیة ووررااء جعل االشركاتت وواالمنظماتت  عن االقضايیا. ووهھھھم أأيیضا
 ً بالقضايیا ااالجتماعيیة وواالبيیئيیة.  وواالحكوماتت أأكثر ووعيیا  

وولكي يیشارركك االشبابب مشارركة تامة في مجتمعاتهھم٬، يیلزمهھم االتغلب على مجموعة متعدددةة من 
ً  ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة فضالً االعواائق االقانونيیة   عن االتميیيیز. وواالمرااهھھھقاتت على ووجهھ االخصوصص غالبا

ما تتحملن ااألعباء االناجمة عن ززووااجج ااألططفالل٬، وواالعنف االجنسي٬، وواالحمل االعرضي٬، ووااإلصابة 
بفيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة٬، مما يیحولل ددوونن مشارركتهھن االمدنيیة االكاملة.  

: خطة 2030تحويیل عالمنا بحلولل عامم ’’الم االوثيیقة االمعنونة ووفي أأيیلولل/سبتمبر٬، سيیعتمد ززعماء االع
٬، ووهھھھي خطة تارريیخيیة تحويیليیة عالميیة ووشاملة للجميیع من أأجل االناسس ‘‘جديیدةة للتنميیة االمستداامة

وواالكوكب. ووإإذذاا كانن لنا أأنن نأمل في أأيي فرصة للنجاحح في بناء مستقبل أأفضل لإلنسانيیة٬، فإنهھ لزاامم 
تعترضض سبيیل االشبابب٬، ووأأنن نستثمر في صحتهھم ووررفاهھھھهھم ووتعليیمهھم  عليینا أأنن نزيیل االعقباتت االتي

ووتوفيیر سبل االعيیش لهھم من أأجل إإططالقق االعنانن لكامل إإمكاناتهھم كموااططنيین عالميیيین. ووعليینا أأنن نكفل 
إإتاحة االفرصص أأمامم جميیع االشبابب للتمتع بصحتهھم ووحقوقهھم االجنسيیة ووااإلنجابيیة٬، بما في ذذلك االتثقيیف 

.االجنسي االشامل  

ددووااعي اافتخارر صندووقق ااألمم االمتحدةة للسكانن أأنهھ يیتعاوونن مع شبكاتت االمرااهھھھقيین وواالشبابب من وومن 
أأجل حشد االدعم لالسترااتيیجيیة االعالميیة لألميین االعامم لألمم االمتحدةة بشأنن صحة االنساء ووااألططفالل 

وواالمرااهھھھقيین.   

من تنميیة وومن شأنن ما نبذلهھ من جهھودد لتعزيیز ددوورر االشبابب في االقيیاددةة وواالمشارركة أأنن يیمكنهھم 
مهھاررااتهھم وومعاررفهھم ووددعمهھم لتمكيینهھم من ااتخاذذ قرااررااتت مستنيیرةة بشأنن أأنفسهھم ووحيیاتهھم ووأأسرهھھھم 

 ً . وومجتمعاتهھم ووبلداانهھم وواالعالم عموما  

إإلى تعزيیز حقوقق  2015ووإإننا٬، معا٬ً، لقاددرروونن على ضمانن أأنن تفضي خطة االتنميیة لما بعد عامم 
يیشهھدهه االتارريیخ. ااإلنسانن وواالصحة وواالرفاهه ألكبر جيیل من االشبابب   
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معا٬ً، وومن خاللل شرااكتنا مع االشبابب٬، سنكونن قاددرريین على تقديیم االعونن لهھم من أأجل االبقاء٬، 
 ً . ووااالززددهھھھارر٬، ووتحقيیق االتحولل في عالمنا٬، من أأجل بلوغغ مستقبل أأفضل لنا جميیعا  
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