
 

 
 (اإلسكوا)سترشادي للجنة االقتصادية واالجتمالعية لغربي آسيا االلعنا  اإل( 52-د) 592القرار 

 فرصة للتنمية – بسياسات الشباب بشأ  االهتمام
 
 ،قتصادية واالجتمالعية لغربي آسياإ  اللجنة اال 
 
 الحاجة إلى تعزيز قدرات البلدان األعضاء في صياغة سياسات للشباب، إذ تؤكد 
 
السادسة والعشرين، المنعقدة في بيروت الورقة الرئيسية المقدمة إلى اللجنة في دورتها على  اطلعتوقد  

0272مايو /أيار 02إلى  71في الفترة من 
ت إلى برنامج العمل العالمي للشباب حتى سنة ، والتي استند(7)

0222في عام ، ونتائج وتوصيات اجتماع الخبراء الذي انعقد في أبو ظبي (0)وما بعدها، وملحقه 0222
(3) ،

استجابة البلدان األعضاء لبرنامج العمل العالمي حول  0222جرته اإلسكوا في عام أقليمي الذي إلوالمسح ا
 ،للشباب

 
 :صل اإلسكوا عملها كمحور إقليمي في المجاالت التاليةة أن تواأهميتؤكد - 7 
 
القدرات الوطنية للبلدان األعضاء، في مجال صياغة سياسات واستراتيجيات وطنية  تعزيز (أ)  

الكوادر الوطنية العاملة في مجال  قدرات وإعداد أدلة لتطوير ،نظيم ورشات عمل تدريبيةوتشباب، التستهدف 
ت الوطنية التي تستهدف الشباب، وتشجيع إجراء البحوث والمسوح التي تحّدد العوامل صياغة السياسا

 ؛سبل معالجتهاوواالحتياجات األساسية الخاصة بالشباب 
 
 ؛الوطنية المعنية بقضايا الشباب دور المنسقين الوطنيين ليشمل األجهزةتفعيل  (ب)  
 
الشباب في المنطقة وذلك في إطار  إعداد تقرير إقليمي دوري يستعرض تطور أوضاع (ج)  

ويستند هذا التقرير إلى البيانات الرسمية  األولويات الخمس عشرة المدرجة في برنامج العمل العالمي للشباب
 ؛الصادرة عن الدول األعضاء

 
في جمع وتحليل البيانات في البلدان األعضاء األجهزة المركزية لإلحصاء  تعزيز دور (د)  

مؤشرات ومعايير  ووضعلشباب، وفي تطوير نظم وقواعد المعلومات المتعددة الوظائف، اإلحصائية عن ا
 بما ينسجم مع السياسات الوطنية لكل دولة؛قياسية 

 
صياغة وتنفيذ في مجال  واالستفادة من التجارب الناجحة ،المنطقة بلدانتبادل الخبرات بين  (ه)  

 للشباب؛ المشار إليها في برنامج العمل العالميوية ذات األولفي المجاالت  وتقييم سياسات الشباب
 

                                                      

 .E/ESCWA/26/4/(Part I)، "لشبابطار برنامج العمل العالمي لإالسياسات الوطنية للشباب في "اإلسكوا،  (7)

، أصبح برنامج 71/7وبموجب قرار لجنة التنمية االجتماعية في األمم المتحدة .  20/702و 02/27قرارا الجمعية العامة  (0)

برنامج العمل وما بعدها، وملحقه، يشكالن مجموعة واحدة من المبادئ التوجيهية ُيشار إليها بوصفها  0222العمل العالمي للشباب حتى سنة 

 .العالمي للشباب

 إدماج قضايا الشباب في عملية التخطيط للتنمية، : اإلسكوا، تقرير اجتماع الخبراء حول تعزيز اإلنصاف االجتماعي (3)
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سياسات الشباب كمحور أساسي في تنظيم االجتماع المقبل آللية التنسيق موضوع اعتماد  (و)  
ومواصلة الجهود في مجال توسيع نطاق التعاون بين وكاالت وبرامج األمم المتحدة  0272عام اإلقليمي في 

 وتنمية قدرات الحكومات في هذا المجال؛ القرار توصيات هذا لتعزيزقليمية إلا
 
 ،ومجلس التعاون الخليجي العربيةتعزيز التعاون والتنسيق بين اإلسكوا وجامعة الدول  (ز)  

على صياغة سياسات وطنية للشباب، وفي سياق الدعوة إلدراج قضايا المنطقة تشجيع حكومات  روذلك في إطا
 األسرة؛المشروع العربي لصحة  ضمنالشباب 

 
المرفق  ،فرصة للتنمية: الشباببسياسات  االهتمامبشأن االسترشادي للجنة  أهمية اإلعالن تؤكد- 0 

 ؛نصه في هذا القرار
 
إلى األمين التنفيذي لإلسكوا أن يقدم إلى اللجنة في دورتها السابعة والعشرين تقريراً عن تطلب - 3 

 .لإلسكوا في هذا المجال وتضمينه اإلنجازات الفعلية تنفيذ هذا القرار
 

 المرفق
 

 فرصة للتنمية -بسياسات الشباب االسترشادي للجنة بشأ  االهتمام لعنا  اإل
 
في الدورة السادسة  كينسيا، المشارآ، ممثلي البلدان األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي نح  -7 

التي انعقدت ، المتاحة التحديات والفرص: شباب في العالم العربيالاصة بلإلسكوا وفي حلقة الحوار حول السياسات الخوالعشرين 
األستاذ نبيه دولة رئيس مجلس النواب بفي بيت األمم المتحدة في بيروت وبرعاية كريمة من حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة 

 ؛بري
 
وهي السنة التي أعلنتها األمم  ،٠٢٠٢ انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة في سنة نناحظ مع االهتمام -0 

 ؛(7)الحوار والتفاهم المتبادل: المتحدة السنة الدولية للشباب
 
إعالن األمم المتحدة حول تعزيز ُمثل كان أولها الخاصة بالشباب والتي األمم المتحدة همية قرارات أوندرك  -3 

7220الصادر في عام  ابالسالم، واالحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب في أوساط الشب
 ؛(0)

 
 02/27 قراريهااألمم المتحدة بموجب  اعتمدتهمبادئ وطروحات برنامج العمل العالمي للشباب الذي شير إلى ون -7 

، وأكدت عليه في قرارات أخرى، 0221ديسمبر /كانون األول 72المؤرخ  20/702و 7220ديسمبر /كانون األول 77المؤرخ 
 ؛0222ديسمبر /كانون األول 72 مؤرخال 27/732آخرها القرار 

 
للشباب  اإلقليميةعمل الخطة  غربي آسيا على مدى ثالثة عقود التي كان أولها منطقةنجازات إ ونناحظ بكل تقدير -0 

ودمج شباب، آنذاك، والتي تشمل أيضاً االستراتيجيات الوطنية لل( اإلكوا)االقتصادية لغربي آسيا  التي أعدتها اللجنة 7223في عام 
لة مشاركة الشباب باعتبارها وسيلة لتطوير برامج التنمية أاالحتياجات األساسية للشباب في أهداف الخطط الوطنية، وتبني مس

 ؛وتنفيذها
 
يالء إ للقيمة العالية للشباب كعنصر أساسي في تغيير الحاضر وصنع المستقبل، ونؤكد أهمية عن تقديرنار ونعب  - 2 

 ؛ايةالشباب األولوية والرع

                                                      

 .0222ديسمبر /كانون األول 72المؤرخ  27/737قرار الجمعية العامة   (7)

 .7220ديسمبر /كانون األول 1المؤرخ ( 02-د) 0231قرار الجمعية العامة   (0)
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ن وجود سياسة وطنية للشباب هي في المقام األول أأن االستثمار في الشباب استثمار مضمون العوائد و وندرك- 1 
 ؛تعبير عن التزام المجتمع بمواطنيه

 
أن مشكلة البطالة هي من الهموم األساسية التي ترهق الشباب والتي تزيد من أهمية خلق فرص عمل  ونؤكد- 2 

 في المجاالت النامية تالفياً للنزيف االجتماعي واالقتصادي الذي يتعرض له المجتمع؛ جديدة وواعدة لهم
 
ممارسة قليمية دور إلنيط باللجان اأُ الذي بموجبه  7222/72 المجلس االقتصادي واالجتماعي على قرار ونشدد- 2 

 التي تنفذهااالقتصادية واالجتماعية  لبرامجاالقيادة الجماعية والمسؤولية عن التنسيق والتعاون في كافة المجاالت ذات الصلة ب
 ، التنسيق اإلقليميةلية آوذلك من خالل ، الجغرافية طار مناطقهاإمنظومة األمم المتحدة وفي 

 
عضاء لالجتماع ألفي دعوة البلدان ا مهامهاطار إمتع بها اإلسكوا في على االمتيازات المقارنة التي تت ونؤكد- 72 

مم المتحدة ألقليمية والمكاتب القطرية لمنظمات اإلرات وفي االضطالع بدور قيادي في تنسيق جهود المنظمات اموحضور المؤت
 ؛فيما يخص تنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب

 
إلى يوليو /تموز 37للشباب الذي سيعقد في اسطنبول، تركيا، في الفترة من بالمؤتمر العالمي الخامس  نرحبو- 77 

لى إ 07في الفترة من  ،مبادرة حكومة المكسيك باستضافة المؤتمر العالمي للشباب في مدينة مكسيكوب، و0272أغسطس /آب 73
 .لفيةألنمائية لإلهداف األعلى مسألة الشباب والتنمية في سياق ا انسيركز اللذين، 0272غسطس أ/بآ 01

 
 :برنامج العمل العالمي للشباب من خاللعزيز الجهود لتحقيق أهداف نتفق على ت 
 
في تقريري األمين العام  االستجابة لبرنامج العمل العالمي للشباب واستخدام الغايات واألهداف المقترحة تفعيل- 7 

بما يتالءم مع الوضع االقتصادي  هايد الوطني ورصدوسيلة لتيسير صياغة سياسات الشباب على الصع، ك(2)حول الموضوع

 ؛واالجتماعي للبلدان األعضاء
 
عضاء التي لم تبادر حتى اآلن إلى إدراج الشباب في برامجها ألسياسات وطنية للشباب في البلدان ا تطوير- 0 

 شبابه؛ تنميةجهة التي يعتمدها البلد في اإلنمائية، وصياغة رؤية بمشاركة الشباب تقوم على أساس الحقوق والواجبات، وتبّين الو
 
جل تفعيلها أو االستراتيجيات في البلدان التي لديها مثل هذه السياسات واالستراتيجيات من أالسياسات  مراجعة- 3 

د تطوير مصادر التمويل الذاتية للتمكن من تأمين الموارفي مجال  في إطار برنامج العمل العالمي للشباب، ومواصلة الجهود
 وطنية؛والالزمة لتنفيذ السياسات، ودعم مصادر التمويل الذاتية بمصادر متنوعة دولية وإقليمية 

 
السياسة الوطنية للشباب من نهج حقوق اإلنسان، وضمان مشاركة القوى االجتماعية واالقتصادية  انطناق- 7 

ب باعتبارهم مجرد متلقين لمنحة أو خدمة، إلى دعم وحماية حقوق الشباب، وتغيير النظرة السائدة عن الشباة في والسياسي
 أصحاب حق، على أن يشمل هذا النهج الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة؛

 
 انتقاءساسياً في أطاراً إلبرنامج العمل العالمي للشباب باعتبارها بالمجاالت ذات األولوية الخمسة عشر  االستعانة- 0 

قشتها من خالل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، األولويات واالحتياجات الوطنية، ومنا
جل تيسير االلتزام بها وتوسيع نطاقه بحيث يشمل جميع األطراف أوبمشاركة الشباب، وتحقيق توافق مجتمعي بشأنها، من 

 المعنية؛ 
في تطوير لشباب واالستمرار حيز من برامج العمل اإلحصائي في البلدان األعضاء لرصد تنمية ا تخصيص- 2 

 ألولويات الشباب في كل بلد؛ اً قائمة المؤشرات الخاصة بهذا الغرض، باعتبارها الئحة مبدئية تتيح فرصة مراجعتها وتكييفها وفق

                                                      

الغايات واألهداف المتعلقة برصد الشباب في سياق االقتصاد العالمي، تقرير األمين العام، الدورة الثانية والستون،   (2)

A/62/Add.1 – E/2007/7/Add.1حرز والمعوقات فيما يتعلق برفاه الشباب ودورهم في التقدم الم: ؛ وتنفيذ برنامج العمل العالمي للشباب

 .E/64/61 – E/2009/3المجتمع المدني، تقرير األمين العام، الدورة الرابعة والستون، 
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في الدول التي لتنسيق بين الوزارات والجهات التي تعنى بقضايا الشباب، آلية مناسبة لأقصى الجهود إلنشاء  بذل- 1 

بحيث تشمل ورسم أطر التعاون فيما بينها وتعزيز صالحياتها، وتحديد مهام كل من هذه الجهات لديها مثل هذه اآلليات، ليس 

في إطار من الشراكة الوطنية بين المنظمات غير الحكومية المعنية بالشباب نفذ السياسة الوطنية للشباب جميع القطاعات، وت

 .الشأن األساسيينوالوزارات والدوائر الحكومية وأصحاب 

 


