
 

جدول أعمال التنمیة الجدید التابع لألمم المتحدة یخصص أدوارا رئیسیة للشباب  
 

بقلم رودني رینولدز  
 

أشار األمین العام بان كي مون، الذي واصل التأكید على الدور الرئیسي الذي یمكن أن یقوم بھ الشباب من أجل  –( IDNاالمم المتحدة (
، إلى أن العدید من الشباب في جمیع أنحاء 2030بحلول عام  )SDGsالتنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة ( أھدافھدفا من  17تنفیذ 

تم العالم تأثروا أكثر من غیرھم باألزمات االقتصادیة والركود.  
 

اسم في القضاء على الفقر حیث قال لجمع من الشباب: "على اعتبار أنكم حاملو شعلة خطة التنمیة الجدیدة، والتي سیكون لھا دور ح
وعدم المساواة والجوع والتدھور البیئي، فإن أنشطتكم ستكون عامال رئیسیا في دفع عجلة ھذا العصر الذي ال یترك أحدا وراءه ".  

 
ملیون شاب عاطل عن العمل، وفقا إلحصاءات األمم المتحدة األخیرة. 73وعلى الصعید العالمي، یوجد أكثر من   

 
في المائة من سكان العالم  46العالم اآلن یتكون من الشباب أكثر من أي وقت مضى في التاریخ البشري؛ فما یقرب من ومع ذلك، فإن 

سنة. وتتوفر أفریقیا والشرق األوسط على أعلى نسبة من الشباب  25تحت سن  في المائة من السكان، كما قال نائب األمین  60نحو  -
العام یان الیاسون.  

 
إللیاسون. رصة فریدة لتطویر حلول مبتكرة من أجل السالم والتنمیة"، وفقا"وھذا یمثل ف  

 
حلقة نقاش تابعة للجنة األمم المتحدة  )ECIمیثاق األرض الدولي (و )SGIسوكا غاكاي الدولیة (وعلى أساس ھذه الخلفیة، دعمت 

"، والتي حضرھا ما یقرب من )SDGs(عقدت في الوقت المناسب حول "دعم الشباب وتنفیذ التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة 
)، ووفود شبابیة ودبلوماسیین وكبار مسؤولي األمم المتحدة.CSOsشخص من ممثلي منظمات المجتمع المدني ( 100  

 
نوفمبر/ تشرین الثاني. 10، حیث عقد النقاش في األمانة العامة لألمم المتحدة بتاریخ بعثة سریالنكا لدى األمم المتحدةلقد استضافتھا و  

 
؛ والسفیر صبر هللا 2030وتألفت لجنة النقاش من الدكتور دیفید نابارو، المستشار الخاص لألمین العام لألمم المتحدة بشأن جدول أعمال 

المستشار الخاص لمبعوث األمین العام لألمم المتحدة المعني نائب الممثل الدائم لسریالنكا لدى األمم المتحدة؛ وساسكیا شیلیكنس،  خان،
.SOSوصوفیا غارسیا من قرى األطفال  بالشباب  

 
).DPIوأدار المناقشة ماھر ناصر، مدیر شعبة التوعیة بقسم األمم المتحدة لإلعالم (  

، وشدد على ضرورة أن یكون الشباب جزءا من التنمیة 2030فتتاحیة، أكد الدكتور نابارو على عالمیة جدول أعمال عام وفي كلمتھ اال
لعالم، نحو ا SDGs(( التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدةأھداف رسالة  ھمیة الشباب باعتبارھم حامليشار الى أأالمستدامة. و
العملیة. ھذه خالللتكنولوجیا الجدیدة ل الداعمة والوسیلة  

 
وإذ یعید السفیر صبر هللا خان التأكید على األولویة التي تم إعطاؤھا للشباب من قبل حكومتھ إذ تستعد سریالنكا لتنفیذ جدول أعمال 

حیث أبقت على النساء والشباب واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة في محور خططھا الوطنیة، تمشیا  على المستوى الوطني، 2030
مع الرؤیة األساسیة لجدول األعمال التي تتلخص في أنھ "ال ینبغي ترك أي أحد في الخلف".  

 
، وأن حكومة سریالنكا تدرك جیدا SDGs(( التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة أھداف وقال إن الشباب یقوم بدور فرید في تحقیق

التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة أھداف ھذا الدور. وأضاف أن الدور الذي یمكن أن یلعبھ الشباب قبل كل شيء في دعم تحقیق 
))SDGs .سیكون توصیل رسالتھا إلى جمھور عالمي أوسع  

 
یجابي لتعبئة الشباب في حملة التوعیة ھذه.والحظ السفیر خان أن سریالنكا قد شھدت األثر اإل  

 



 

وقال أنھ على الرغم من أن ھناك العدید من المعوقات التي تؤثر على المشاركة الكاملة للشباب في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة 
إال أنھ یمكن التغلب على ھذه العقبات من خالل تمكین الشباب عبر التعلیم وتنمیة المھارات والتركیز  ،SDGs(التابعة لألمم المتحدة (

على االبتكار.  
 

وأشار إلى أن سریالنكا وضعت استراتیجیات شاملة للعمل على تعزیز التعلیم والتدریب على المھارات لدى الشباب، وذكر أیضا أنھا 
یولیو من كل عام بمثابة الیوم العالمي  15ھارات لدى الشباب، فقد اضطلعت بدور فعال في إعالن بعد أن أدركت أھمیة تنمیة الم

لمھارات الشباب.  
 

شكرت ساسكیا شیلیكنس، المستشار الخاص للمبعوث األمین العام لألمم المتحدة المعني الشباب، سریالنكا على الدور البارز الذي تلعبھ 
قضایا الشباب. وأكدت أیضا على أھمیة رفع الوعي بأھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة في األمم المتحدة من أجل دعم 

))SDGs .وتعبئة الشباب لھذا الغرض. وأضافت أنھ البد من تعزیز وزارات الشباب كوسیلة لتمكین الشباب  
 

صنع القرار فیما یتعلق بأھداف التنمیة المستدامة  حول أھمیة إشراك الشباب في ھیاكل SOSتحدثت صوفیا غارسیا من قرى األطفال 
.SDGs(التابعة لألمم المتحدة (  

 
والتي یقع مقرھا في فیینا؛ أن نوعیة الطفولة تمھد الطریق للتنمیة المستقبلیة  SOSقرى األطفال الدولیة وتقول  كأفراد وكمجتمعات. -  

 
یتم عد جمیع األطفال". فھي تدعو إلى إدماج األطفال في أنظمة رصد وطنیة وتقول المنظمة أن "جمیع األطفال یعرفون العد، ولكن ال 

. وتحذر قائلة بأنھ "ال تزال ھناك ثغرات غیر مقبولة في البیانات حتى SDGs(ودولیة ألھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة (
اآلن تمنع إدماج ھؤالء األطفال".  

 
)، صدرت قبل حلقة النقاش، ECI) ومیثاق األرض الدولي (SGIتم إعدادھا من قبل سوكا غاكاي الدولیة ( ورقة مفاھیمیة وكانت
المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، وخاصة ، قد طالبت بSDGs(أھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة (تنفیذ وتحقیق ودعت ل

األجیال الشابة.  
 

تتطرق إلیھا األھداف ال تؤثر فقط بشكل خطیر على الشباب الیوم، ولكن سوف تؤثر على مستقبلھم أیضا. فالتحدیات العالمیة التي 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن الشباب ھم من یجیدون استخدام األدوات التكنولوجیة ووسائل اإلعالم االجتماعیة، ما من شأنھ أن یساھم في 

وتشجیع المبادرات التي تدعمھا. SDGs(م المتحدة (تعزیز أھداف التنمیة المستدامة التابعة لألم  
 

سیعمل  SDGs(وشددت على أن الدور المھم الذي یضطلع بھ الشباب من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة (
ل أعمال عالمي على جدو –ما یلي: "ما نعلنھ الیوم  المستدامة للتنمية 2030 أعمال جدول حیث یعلن: عالمنا تحويلعلى 

المقبلة  15مدى السنوات ال  ھو میثاق للناس والكوكب خالل القرن الحادي والعشرین ". -  
 

 م"األطفال والنساء الشابات والرجال ھم وكالء أساسیین من أجل التغییر وسوف یجدون في األھداف الجدیدة منبرا لتوجیھ قدراتھ
خلق عالم أفضل." للعمل الحیوي من أجل الالمتناھیة  

 
'؛ وھو تطبیق تفاعلي تم تطویره من قبل اثنین من ممثلي الشباب Maptingوشھد ھذا الحدث أیضا إطالق تطبیق المحمول الجدید "

حیث یھدف إلى تثقیف وإشراك الشباب بشأن أھداف التنمیة  )،ECI) ومیثاق األرض الدولي (SGIتابعین لسوكا غاكاي الدولیة (
.SDGs(المستدامة التابعة لألمم المتحدة (  

 
) SGIوقال مطور التطبیق الجدید، تاداشي ناغاي، وھو مدیر برنامج التنمیة المستدامة والشؤون االنسانیة في سوكا غاكاي الدولیة (

 Maptingقاء: "نحن سعداء لحصولنا على ھذه الفرصة إلطالق التطبیق المسمى ، خالل اللMaptingوالمدیر المشارك في مشروع 
ھنا في األمم المتحدة".  

 
 10، ولكنھ استغرق  SDGs(وقال انھ بدأ المشروع في شھر ینایر بالتزامن مع بدء تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة (

شھرا من أجل تطویره.  



 

 
في العمل"  SDGsمثل " SDGs(ظھرت تطبیقات أخرى لتعزیز أھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة ( وفي الوقت نفسھ،

رفع مستوى الوعي بین الناس  استكمال ھذه األھداف من خالل من Mapting یتمكن "نأمل أنولكن األمم المتحدة،  أنتجتھ والذي
".الشعبیة القاعدةعلى المستوى والعادیین، وخاصة الشباب،   

 
دینو )، ECIمن میثاق األرض الدولي (  Maptingشارك في مشروع الممدیر الم عرض مرئي، جنبا إلى جنب مع مشاركة بقدوتم ت

IDNدي فرانشیسكو. [ -InDepthNews  - 13 2016 / تشرین الثانينوفمبر[  
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