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 األمـــــم          املتحـدة
  

     األمني العام
 رسالة من األمني العام مبناسبة اليوم الدويل للشباب  

   ٢٠٠٨أغسطس / آب١٢  
 أمــرا يف غايــة لــسنا حباجــة إىل دراســة علــم املنــاخ مبــا ينطــوي عليــه مــن تعقيــد لنــدرك  

هدت هـذا بنفـسي عنـدما زرت    ولقد ش. ن عاملنا خيطو مسرعا حنو املتاعبإ: البساطة أال وهو  
يف العام املاضي أنتاركتيكا حيث بدأ اجلليد الذي يكسوها منـذ قـدمي الزمـان يـذوب مبعـدالت             

ــر      ــادئ األم ــصوره يف ب ــا نت ــا كن ــع . تفــوق كــثريا  يف ســرعتها م ــاخ ميكــن،  أوالواق ن تغــري املن
منائيـة لأللفيـة    أُمهلت معاجلته، أن يأيت علـى مـا أُحـرز مـن تقـدم صـوب حتقيـق األهـداف اإل                     لو

ومـا مل نغـري بـصورة جذريـة         . وميكن أيضا أن تكون له تداعيات خطـرية علـى الـسالم واألمـن             
 إىل  ل يف عمـري، سـيكون العـامل قـد حتـو           ٢٠٠٨طريقة حياتنا، فإنه عندما يصبح شـباب عـام          

 .مكان غري صاحل للسكىن
: ب وتغري املنـاخ   الشبا”العام احلايل باليوم الدويل للشباب حتت شعار        وسوف ُيحتفل    

مـا تـرك   ن بتبعـات تغـري املنـاخ وهـو بـئس      وفشباب اليوم هم الذين سـينؤ     . “دقت ساعة العمل  
 ال سـيما    ،ففي الكـثري مـن البلـدان الناميـة بوجـه خـاص، غالبـا مـا يتحمـل الـشباب                    . األسالف

وســوف تــزداد هــذه املهــام . الفتيــات والنــساء، مــسؤولية الزراعــة وجلــب املــاء ومجــع احلطــب 
تـأثري تغـري املنـاخ      بـسبب    - بل وستقتطع مزيدا من وقت التعليم أو األنشطة املنتجـة            -بة  صعو

 .على كميات املياه املتاحة وعلى اإلنتاجية الزراعية وقدرة النظم اإليكولوجية على الصمود
ــضا    ــادرون أي ــشباب ق ــى اإلســهام يف مكافحــة هــذه الظــاهرة اآلن   إال أن ال ــم .  عل فه

وهــم قــادرون علــى التكيــف وميكنــهم  . بــارعون يف نــشر أي عــادات وتكنولوجيــات جديــدة 
 شــكل للحيــاة وخيــارات مهنيــة يقــل فيهــا اســتعمال   تطويــع أســاليب معيــشتهم ســريعا وتــبين  

ومن مث، ينبغي منح الشباب فرصة املـشاركة علـى حنـو فّعـال يف عمليـة صـنع القـرار                     . الكربون
لعاملي، فهم ميكن أن يكونوا سندا قويا للمبادرات اليت من شـأهنا            على الصعد احمللي والوطين وا    

 .أن تفضي إىل اعتماد تشريعات بعيدة األثر
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ــبين       ولــسوف حنتــاج بــشدة إىل الــشباب وروحــه املتقــدة محاســا يف عــامل يــسعى إىل ت
 والواقـع أن  . أشكال من الطاقة، ومـن بينـها املـوارد املتجـددة، أنظـف وأكثـر قابليـة لالسـتدامة                  

التحول إىل اقتصاد يقل فيه االعتماد على الكربون، وهو هدف نأمل أن يشهد الشباب حتققـه                
 الطاقــة النظيفــة تغذيــهيف حيــاهتم، يــوفر فرصــا هائلــة، لــيس أقلــها أن النمــو االقتــصادي الــذي  

واالبتكارات التكنولوجية سيهيئ فرص عمـل ميكـن أن تـسهم يف ختفيـف حـدة مـشكلة بطالـة         
 .لة عاملية تنذر بعواقب وخيمةالشباب وهي مشك

ويف هذا اليوم الدويل للشباب، أحث شـباب العـامل علـى اسـتثمار طاقـاهتم وأفكـارهم                  
 .النرية يف تشكيل كوكب أكثر أمانا وقدرة على البقاء

 


