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  األمـــــم          املتحـدة

   
        األمني العام

  الدويل للشباباليوم رسالة مبناسبة     
   ٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٢    

  
. التحـدي الـذي نواجهـه    : االسـتدامة ”ذا العـام    هلـ موضوع اليوم الـدويل للـشباب       ميثّل    
  . لشبان والشاباتللعمل موجهة إىل مجيع ا دعوة عاملية - “مستقبلنا
وبعيــدة  ذات آثــار شــديدة يتــرابط إحــداها بــاألخرىاملنــا أزمــات متعــددة عإذ يواجــه   

  .  حنو غري متناسبتصيب الشباب األثر
 ممـن هـم    يف املائة مـن سـكان العـامل          ٢٥ ن يشكلون  الشبا مثالً، كان  ٢٠٠٧في عام   ف  

 االقتــصادي إن الركــود.  عــاطلني عــن العمــلهم كــانوا يف املائــة منــ٤٠ ، إال أنيف ســن العمــل
ــ ــة ال ناملي يعــين أالع ــشباب يف صــفوف بطال ــستمرال ــى، ست ــب، يف االرتفــاع عل .  املــدى القري

 مـن القـصة، وخاصـة بالنـسبة للغالبيـة العظمـى مـن الـشباب                 إال جزءا معدالت البطالة   وليست  
 واملنخفـضة األجـر    وغـري املـضمونة   العمالة غـري الرمسيـة      إذ إن   . الذين يعيشون يف البلدان النامية    

  .  االستثناءتالقاعدة وليسهلم، هي، بالنسبة 
للخطـر ويهـدد بإحــداث    االقتـصادات  يعـّرض تغـري املنـاخ   ال يـزال   ،ويف الوقـت نفـسه    
ورمبــا .  غــري عــادل“اًإيكولوجيــدينــاً ” الــشباب يف كــل مكــان ممــا حيّمــل، ات كــبريةاضــطراب

فــاؤل، فــإن مــا جيعلــين أشــعر بالت  ،يف الوقــت نفــسهو. يــشكل ذلــك عبئــاً ثقــيالً علــى عــاتقهم  
تكيـف  ال تغـري املنـاخ و     يف املناقشات املتعلقة بالتخفيف من آثـار      الشباب  اليت يقدمها   سامهات  امل

 يف “ اتفـاق للتوصـل إىل ” يف بنـاء الـزخم الـالزم       م ومقترحـاهت  آراؤهمساعد  تأن  إذ ميكن   . معه
  . ن يف وقت الحق من هذا العامغكوبنها

 فقـد شـاركوا   . ن يف التنميـة املـستدامة     و شركاء رئيـسي   أهنم الشباب   وبالفعل فقد أثبت    
علـى   احملليـة  م وجمتمعـاهت محكوماهتوا مثل جلنة التنمية املستدامة، وساعد  عديدة  يف حمافل دولية    

ــر، وخطــط   ل اســتراتيجيات صــياغة ــن الفق ــد ،ألعمــال احلــرة للحــد م ــسياسات  والعدي ــن ال  م
  .  األخرىواملبادرات
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 أمنـاط  وميارسـون ، حيـافظون علـى الطبيعـة   فهـم  : هـم القـدوة  الـشباب  وغالباً ما يكـون       
جهـزة  األديـدة مثـل     اجلتكنولوجيـات   لاالستخدامات املبتكـرة ل   يشجعون على   حياة صحية، أو    

صول باحلــ - التــاموهــم يــستحقون التزامنــا .  اإلنترنــت علــى والــشبكات االجتماعيــةاحملمولــة
، واملـشاركة   مات املاليـة  ، وفـرص العمـل، واخلـد      الالئقـة على التعلـيم والرعايـة الـصحية        الكامل  
يف  اليوم الـدويل للـشباب، دعونـا جنـدد تعهـدنا بـدعم الـشباب                 ومبناسبة.  يف احلياة العامة   التامة

أن لــشباب ا ويــستطيع، للمــضي قــدماً الواعــد  هــي الــسبيلاالســتدامةإذ إن . متنميتــهمــسرية 
  .يقودوا الطريق

  


