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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/432( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[

اب يف االقتــــصادالـــشب:ات والـــربامج املتـــصلة بالـــشبابـالـــسياس - ٦٢/١٢٦
 التنميـــــــــــةشاركة الـــــــــــشباب يف تعزيـــــــــــز مـــــــــــ-العـــــــــــاملي
 واالقتصادية االجتماعية

 
 ،إن اجلمعية العامة 
 الــــذي١٩٩٥ديـــسمرب/ كـــانون األول١٤  املـــؤرخ٥٠/٨١ إىل قرارهـــاإذ تـــشري 

 ،ا وما بعده٢٠٠٠ لسنةاعتمدت مبوجبه برنامج العمل العاملي للشباب
ــشري أيــضا  ــشرين ٦ املــؤرخ٦٠/٢ إىل قرارهــاوإذ ت ــذي٢٠٠٥أكتــوبر/ األولت  ال

ــة يف ــسائل الــثالث املبين تقريــر الــشباب يف العــامل لعــام”أحاطــت فيــه علمــا مبجموعــات امل
 ،ي الشباب يف االقتصاد العاملي والشباب يف اتمـع املـدين والـشباب ورفاهـه، وه)١(“٢٠٠٥

وطلبت إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والستني، عن طريـق جلنـة
ــرا ــة يف دورــا اخلامــسة واألربعــني، تقري ــة االجتماعي ــامج العمــلشــامالالتنمي  عــن تنفيــذ برن

ربنــامجيف جمموعــة مــن اموعــات الــثالث ل يف ذلــك حتديــد األهــداف والغايــاتالعــاملي، مبــا
 العمل العاملي،

 املـــؤرخ٢٠٠٧/٢٧قـــرار الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعيإىل  كـــذلكتـــشريوإذ 
ملحـق برنـامج العمـل الذي أوصى فيه الـس اجلمعيـة العامـة باعتمـاد٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٦

  ،ا وما بعده٢٠٠٠ لسنةالعاملي للشباب

_______________

)١( A/60/61-E/2005/7. 
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 )٢(٢٠٠٧فربايـر/ شـباط١٦املؤرخ ٤٥/٢إىل قرار جلنة التنمية االجتماعيةوإذ تشري 
التــشاور مــع مؤســسات منظومــة األمــمب أن حيــدد، العــاماألمــنيالــذي طلبــت فيــه اللجنــة إىل

ــشباب ــة مبجموعــة ال ــات واألهــداف املتعلق ــا ووكاالــا املتخصــصة، الغاي يفاملتحــدة وبراجمه
ــراالق ــة العامــة يف دورــا الثانيــة والــستني إضــافة إىل تقري تــصاد العــاملي، وأن يقــدم إىل اجلمعي

 ،)٣(األمني العام عن متابعة برنامج العمل العاملي
بــأن تنفيــذ برنـامج العمــل العــاملي وحتقيــق األهـداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا تـسلم وإذ 

ــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، يقهــادوليــا، مبــا في  الفعالــة والكاملــة للــشبابشاركةاملــتــضيان األه
ــشباب وغريهــا مــن منظمــات اتمــع املــدينومنظمــات ــة،ال ــة والوطني ــى املــستويات احمللي  عل

 واإلقليمية والدولية،
 مــشاركة الــشباب يف االقتــصاد العــاملي ويف التنميــة االجتماعيــةبــأن  أيــضاسلموإذ تـ 

 لقضاء على الفقر واجلوع،اميكن أن تؤثر بشكل إجيايب يفواالقتصادية
 ٢٧ املـؤرخ٢٠٠٧/٣٢بقــرار الس االقتصــادي واالجتماعـــيكذلــك سلموإذ ت 

ــه/متـــوز ــة بـــشأن٢٠٠٧يوليـ ــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـ برنـــامج األمـــم املتحـ
تحـدةجملس تنسيق برنامج األمم املقررات وم)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/البشرية 

 اليت اختذها يف اجتماعه العشرين املعقـود يفاإليدز/البشرية املشترك املعين بفريوس نقص املناعة
 اإلشـارة إىل ضـرورة تعزيـزخباصـة، و٢٠٠٧يونيـه/ حزيـران٢٧ إىل٢٥جنيف يف الفترة من

 تـسق مـع، مبـا يمتعـاطي املخـدرات بـاحلقن يف أوسـاط من فريوس نقص املناعة البشريةالوقاية
  املعاهدات الدولية ملكافحة املخدرات ذات الصلة باملوضوع،

 ؛)٤(ا وما بعده٢٠٠٠ لسنة برنامج العمل العاملي للشبابتعيد تأكيد - ١ 
  ومـا بعـدها٢٠٠٠ لـسنةملحق برنامج العمـل العـاملي للـشباب اعتمادتقرر - ٢ 

 املرفق ذا القرار؛
 

_______________

ــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،:انظــر )٢( ــائق الرمسي ــم٢٠٠٧الوث ،(E/2007/26) ٦، امللحــق رق
 .األول، الفرع هاء الفصل

)٣( A/62/61-E/2007/7. 
 .، املرفق٥٠/٨١لقرارا )٤(
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 )٣(بعة برنامج العمل العامليالعام عن متا بتقرير األمنيمع التقدير حتيط علما - ٣ 
الغايــات واألهــداف املتعلقــة برصــد تقــدم الــشباب يف ســياق االقتــصاد”وإضــافته املعنونــة

؛)٥(“العاملي
يف مـؤمتر أعـرب عنـهمبـا وتـذكر، على أمهية اتسام العوملـة باإلنـصافتشدد - ٤ 

واملنتجـة وتـوفري لـةلعمالـة الكام علـى جعـل أهـداف تـوفري امن عزم ٢٠٠٥القمة العاملي لعام
للـسياسات الوطنيـة والدوليـة لنـساء والـشباب، هـدفا حموريـان فيهم ا للجميع، مبكرميالعمل ال

اسـتراتيجيات احلـد هـامبـا في  وكذلك لالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة، باملوضوعذات الصلة
 ؛)٦(ائية لأللفيةاألهداف اإلمن من الفقر، كجزء من اجلهود املبذولة لتحقيق

 مـناملـا هلـ أن القضاء على الفقر واجلوع وسـوء التغذيـة، على  التأكيدكررت  - ٥ 
األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ، أمر بالغ األمهية لتحقيق بوجه خاصتأثري على األطفال والشباب

املـستدامة وحتقيـقاالقتصادي املطرد والتنمية وتذكر بااللتزام بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو
 هــاوضــرورة أن تتخــذ مجيــع اجلهــات إجــراءات عاجلــة، مبــا في ، يف العــاملللجميــعالرخــاء

إىل زيد من الدعم الـدويل، وتـدعومدعومة مبوجهود إمنائية وطنية أكثر طموحا استراتيجيات
  ة؛اإلمنائية الوطني يف وضع هذه االستراتيجيات  الشبابنظماتمركة الشباب و مشاتعزيز

 على حـدالنظامي لتعليم النظامي وغريل املهمالدورعلى تكرر التأكيد أيضا   - ٦ 
 يف القـضاء علـىسواء، وال سيما التعليم األساسـي والتـدريب مـن أجـل القـضاء علـى األميـة،

األمــم املتحــدةاملتــوخى يف إعــالن  علــى النحــو األخــرى األهــداف اإلمنائيــةحتقيــقالفقــر و
ــةل ــيمؤكــدت، و)٧(أللفي ــسعي إىل توســيع نطــاق التعل ــات املتعلقــة بال ــايل،  االلتزام ــانوي والع الث

واهلياكـل املـوارد البـشريةالقـدرات يف جمـايل إىل تطـوير، والـشاباتوخباصة بالنسبة للفتيات و
  ؛ فقريف يعيشونالذيناألشخاصاألساسية ومتكني

الفعـال التنفيـذلمـن أجـعلى ضرورة تكثيـف اجلهـود كذلك  التأكيدكررت - ٧ 
 يف، إىل حـد كـبري،وإدماج تلـك اجلهـود )٨(ألمم املتحدة حملو األميةاخلطة العمل الدولية لعقد

املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، عملية توفري التعليم للجميع وغريها من أنشطة منظمـة األمـم

_______________

)٥( A/62/61/Add.1-E/2007/7/Add.1. 
.٤٧، الفقرة٦٠/١انظر القرار )٦(
.٥٥/٢انظر القرار )٧(
 .Corr.1 وA57/218انظر )٨(
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ئيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـااإلمنا  إطـار األهـدافحملـو األميـة يفخـرىاألبادرات املوكذلك يف
  ؛ة األهداف اإلمنائية لأللفيفيها

ــوم يف وضــع أفــضل مــنتقــر - ٨  ــشباب، وإن كــانوا الي ــأن ال  أي وقــت مــضىب
ال كـثريون منـهم مهمـشني أو معـزولني أوللمشاركة يف التنمية العاملية واالستفادة منها، ال يز

، يف هذا الصدد، بالدول األعـضاء أن تقـوم،من الفرص اليت تتيحها العوملة، ويبمستبعدين
 :حسب االقتضاء، مبا يليوبدعم من اتمع الدويل،

 الـشباب الـذين يعيـشونهم في الشباب يف االقتصاد العاملي، مبنإدماج ومحاية )أ( 
، أىن كانوا، فرصة حقيقية للحصول على العمالـةتتيح هلم سياساتإرساءيف فقر، عن طريق

، مبا يف ذلك السياسات اليت تشجع االنتقال إىل مرحلـة العمـلنتجة والعمل الكرمياملة واملالك
 على أساس املساواة وعدم التمييز؛

 حـصول الـشباب علـى األغذيـةخباصـةكفالة تناول مـسألة تنميـة الـشباب، و )ب( 
ج حمــدد يف الــسياسات والــربامعلــى حنــوة واملــأوى والتعلــيم والعمــل،يالــصحالرعايــةوامليــاه و

الوطنية، مبا يف ذلك ورقات استراتيجية احلد من الفقر، حيثما وجدت، ويف غريها مـن وثـائق
 السياسات الرامية إىل تعزيز مشاركة البلدان يف االقتصاد العاملي؛

ــيم )ج(  ، مبــا يف ذلــكالنظــامي وغــريالنظــاميضــمان تــوفري التمويــل الكــايف للتعل
  للمهارات الالزمة؛الربامج املوجهة لتعزيز اكتساب الشباب

 الشباب الـذين يعيـشون يف فقـر، علـى حتـسنين فيهمتعزيز قدرة الشباب، مب )د( 
شجيع العمــل وتعزيــز دخــوهلم إىل أســواق العمــل املــتغرية عــن طريــق تــميــدانانتقــاهلم إىل

 رفيع من التعليممستوى للشباب للحصول علىالسياسات الرامية إىل إتاحة مزيد من الفرص
رى تـستهدف تلبيـة احتياجـاتإىل جانب بـرامج أخـتنمية املهاراتبرامج وتوفري،بوالتدري

ــالــشباب احملــددة ر فئــاتكثــركــز علــى االحتياجــات املتعــددة ألسوق العمــل وت فيمــا يتعلــق ب
  وإدراج التدريب على املهارات يف مجيع مراحل ختطيط التعليم؛الشباب عرضة خلطر البطالة،

 الـــسياسات املتعلقـــة بـــالتعليم والتـــدريب واإلدمـــاجتعزيـــز الـــروابط بـــني )هـ( 
بغية حتسني أوضـاع الـشباب يف سـوق العمـل والتقليـل إىل حـد كـبري مـناالجتماعي والتنقل

بطالة الشباب والقيام يف الوقت نفسه أيضا بـدعم الـسياسات الراميـة إىل تـشجيع التوافـق بـني
ة والـتعلميالـصحالرعايـةلتضامن بني األجيـال و وتكافؤ الفرص وااحلياة املهنيةاحلياة األسرية و

 مدى احلياة؛
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تعزيـز التعلـيم النظـاميبـسبل تـشمل، علـى تنظـيم املـشاريعتشجيع الشباب )و( 
 البـالغ حـصوهلم علـى التمويـلفـرص، وزيـادةتنظيم الشباب للمشاريعجمال وغري النظامي يف

كال املؤســسات االجتماعيــة أومــشاركتهم يف التعاونيــات وغريهــا مــن أشــ وتيــسريالــصغر
  االقتصادية أو املالية؛

ــ )ز(  ــة ل ــدانسدوضــع اســتراتيجيات وطني ــد مــن البل ــة يف كــل بل  الفجــوة الرقمي
ــة ــسابوكفالـ ــاتاكتـ ــا املعلومـ ــتخدام تكنولوجيـ ــة السـ ــارات الالزمـ ــة واملهـ ــشباب املعرفـ الـ

 مبدعة املعلومات بسبل مناسب، مبا يف ذلك القدرة على حتليل ومعاجلة على حنوواالتصاالت
 بعــد املــسافاتاملتمثلــة يفواجزاحلــ ختطــي متكينــهم مــنوبالتــايل،تبــادل اخلــرباتوابتكاريــة و

ــضا، يف الوقــت نفــسه، بتــشجيع مــشاركةوواحلرمــان االجتمــاعي ــام أي االقتــصادي، مــع القي
ــا وصــيانته ــصاالت وإصــالحها وإدار ــات واالت ــشباب يف اســتحداث تكنولوجيــا املعلوم ا،ال

علــى املعلومـات املتعلقـة مبجموعــة مـن املـسائل الــيت متـسهم بـشكل مباشــر،إتاحـة حـصوهلمو
 فيها الصحة والتعليم والعمالة؛ مبا
ــيم والتــدريب املهــين يف )ح(  كفالــة حــصول الــشابات بــشكل متكــافئ علــى التعل

 للمشاركة يف االقتصاد العاملي؛هلنفرص متكافئةإتاحةمجيع املستويات بغية
 يف التعلـيم دون متييـز وعلـى أسـاسذوي اإلعاقـة االعتراف حبقـوق الـشباب    )ط( 
  تعلمالـ على مجيع املستويات و شامل للجميعكفالة نظام تعليميبوسائل منهاتكافؤ الفرص، 

   والعمل على قدم املساواة مع اآلخرين؛مدى احلياة
يف االعتبـارخـذاأل، مـعونيـةقانع نطاق سـبل هجـرة العمالـة الالنظر يف توسي  )ي(  
الوثيقـة الـيت تـربط بـني احتياجات أسواق العمالة واالجتاهات الدميغرافيـة، واالعتـراف بالـصلة 

  املهاجرين؛   بنياهلجرة والتنمية ومراعاة أن الشباب يشكلون عددا كبريا من
مستوى لىاختاذ مجيع التدابري الضرورية لكفالة حقوق الشباب يف التمتع بأع  )ك(  

مـستدامة دون متييـز،  واستفادم من نظم صحية وخـدمات اجتماعيـةميكن بلوغه من الصحة
 والبدانة وآثارعدم انتظام تناول الوجبات الغذائيةمع إيالء اهتمام خاص للتغذية، مبا يف ذلك

الوقايـة مـناختـاذ تـدابري ترمـي إىل لصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، مبـا يف ذلـكلدية، واألمراض املع
متالزمـة/فـريوس نقـص املناعـة البـشرية االتـصال اجلنـسي، ومنـهاعـن طريـقاألمراض املنقولـة

  ، وإذكاء الوعي ا؛)اإليدز(نقص املناعة املكتسب
ــهوض  )ل(   ــة املتعلقــة بالن ــربامج الوطني ــاول الــسياسات وال ــة أن تتن ــشباب كفال بال

ــذين ــشباب ال ــرون يفاالحتياجــات اخلاصــة لل   املــستبعدين أو املهمــشنيظــروف عــصيبة أو مي
املهــاجرون والالجئـون واملــشردون،  شــباب الـشعوب األصــلية والـشبابهم فـيناجتماعيـا، مبــ
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 وأأخــذ الرهــائن وأاإلرهــاب وأالــصراع املــسلح والــشباب الــذين يعيــشون يف ظــل حــاالت
ــداءات ــا وأ االحــتالل األجــنيب وأاالعت ــة أو حــاالت م ــداحلــروب األهلي ــهاء بع ــصراع،انت ال

ــصرية ــانون مــن العن ــذين يع ــشباب ال ــشباب وال ــشوارع، وال ــة األجانــب، وأطفــال ال أو كراهي
ــة أو وأ الفقـــراء يف املنـــاطق احلـــضرية الريفيـــة، والـــشباب املتـــضررون مـــن الكـــوارث الطبيعيـ

 اإلنسان؛ الكوارث اليت من صنع
احلكومــات، إىل لــيت تبــذهلا بــاتمع الــدويل أن يواصــل دعــم اجلهــود ايــب - ٩ 

اخلـاص وسـائر عناصـر اتمـع، والقطـاع  الـشبابنظماتمب اتمع املدين، مبا يف ذلكجان
 منافعهـاتعظـيمواالقتـصادية الـسلبية للعوملـة و من أجل استباق واستدراك العواقب االجتماعيـة

  الشباب؛لصاحل
مبـا يف التمييز ضد الشباب، الدول األعضاء على مكافحة مجيع أشكالحتث  - ١٠  

الـدين أو الـرأي ذلك التمييـز القـائم علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو نـوع اجلـنس أو اللغـة أو
الثـروة أو املولـد أو أي وضـع  أو االجتمـاعي أولقوميالسياسي أو غريه من اآلراء أو األصل ا

   وعلى تعزيز تكافؤ الفرص للجميع؛آخر،
ة االستراتيجية ملبادرات مثل مبادرة صندوق الفرص ملـسرية على األمهيتشدد  - ١١ 

 )٩(املتحـدة للمـستوطنات البـشرية برنـامج األمـم الـيت يقـوم ـا الشباب ية احلضرية بقيادةالتنم
 بالـشبابتعلقـة الـسياسات املوضـع تعزيـزمن أجلاليت ستوفر املوارد الالزمة لتعبئة الشبابو

يف جمـاالت العمالـة واإلدارة الرشـيدة وامليـاه والـصرف رةج جديـدة ومبتكـ  وعرضوجتريب
 ، وتدعو الدول األعضاء إىل التربع للصندوق؛الوظائف املضمونةو الصحي واملأوى املالئم

ــدحتــث - ١٢  ــشباب ومنظمــات ال ــى إشــراك ال ــشباب يف وضــعول األعــضاء عل  ال
ات استراتيجية احلد مـن الفقـر،، عند االقتضاء، مبا يف ذلك ورقمتسهم السياسات الوطنية اليت

 احلقوق؛  بنفسلفتيات والفتيان والشابات والشبانحيثما وجدت، مع مراعاة متتع ا
ــة،يــب - ١٣  ــداف املقترح  بالــدول األعــضاء النظــر يف اســتخدام الغايــات واأله

الغايــات واألهــداف املتعلقــة برصــد تقــدم”املعنــون العــاماألمــنيحــسبما وردت يف تقريــر
، علــى الــصعيد الــوطين كوســيلة لتيــسري رصــد تقــدم)٥(“ب يف ســياق االقتــصاد العــامليالــشبا

 الشباب يف االقتصاد العاملي وتنفيذ برنامج العمل العاملي؛

_______________

، املرفــق)A/62/8 (٨الوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامــة، الـدورة الثانيــة والــستون، امللحـق رقــم:انظـر )٩(
 .٢١/٦ باء، القرار-األول
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الــشباباألعــضاء كفالــة مــشاركة الــشباب ومنظمــات  بالــدول  أيــضايــب - ١٤ 
 املتعلقـــةوطنيـــةمـــشاركة تامـــة يف وضـــع سياســـات ترمـــي إىل حتقيـــق األهـــداف والغايـــات ال

ــون ــام املعن ــر األمــني الع ــواردة يف تقري ــات املقترحــة ال ــع مراعــاة األهــداف والغاي ــشباب، م بال
، والتعـاون مـع“الغايات واألهداف املتعلقة برصد تقدم الـشباب يف سـياق االقتـصاد العـاملي”

حةسائر أصـحاب املـصلالشباب والقطاع اخلاص وة والشباب ومنظماتمنظومة األمم املتحد
 يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق هذه األهداف والغايات؛املعنيني

بـصورة متواصـلة،كلما أمكن ذلـك و الدول األعضاء على أن جتمع،تشجع  - ١٥  
 ـدف إنـشاء قواعـد بيانـات شـاملةعمر ونوع اجلـنس، حسب المصنفة  الشبابعنبيانات 

لمـساعدة يف قيــاس مـا حيـرز مـن تقـدم يف تنفيــذ وزارات الـشباب أو املكاتـب املماثلـة هلـا ليف
العـاملي، وتطلـب إىل األمـني العـام اسـتحداث سـبل ااالت ذات األولوية مـن برنـامج العمـل

 بالنــهوض اعامليـتزويـد اجلهـات املهتمــةواســع بغيـة كفالــةعلـى نطـاق لتعمـيم هـذه البيانــات
 ؛وافيةطريق بيانات سليمة و عنباملعلوماتالشبابب
واملنظمات والـربامج  بعملية التعاون والتشاور بني الدول األعضاءحتيط علما  - ١٦  

ملنظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري واللجــان اإلقليميــة والوكــاالت املتخصــصة التابعــة
ــداف ــد األه ــة يف جمــال حتدي ــشباب احلكومي ــدم ال ــاس تق ــات املقترحــة لقي ــصاديفوالغاي االقت

التعـاون يف جمـال التـدريب الرفيـع املـستوى،بأشـكال منـهاالتعـاون، مبواصلةالعاملي، وتوصي
 تنفيذه؛ اجلهات الفاعلة يف تنفيذ برنامج العمل العاملي ورصد التقدم احملرز يف  تلكبني

ــااهلــدف املتفــق عليــهحتقيــق ضــرورة أن يكــون إحــراز تقــدم يفؤكــدت - ١٧   دولي
الوطنيـة  للشباب هدفا حموريا للجهودالكرميلة واملنتجة والعملتوفري العمالة الكام املتمثل يفو

تعزيـزألمم املتحدةا  وكاالت إىلوالدولية الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب
التعــاون الـدويل مــن أجـل دعــم الــدول ، وتوطيـد علــى نطـاق أوســعالـشبابب خطـة النــهوض

واتمــع املــدينتــدعو اتمــع الــدويلوالتقــدم،  إحــراز هــذااألعــضاء يف جهودهــا الراميــة إىل
 كفالـة عـنالرئيـسيةاملـسؤوليةتحملالدول ت ذلك، مع مراعاة أنب  القياموالقطاع اخلاص إىل

 لشباب؛اب النهوض
ــةأيــضا ؤكــدت  - ١٨   ــة أمهي ــشباب كفال ــراف بال ــارهم االعت ــة يفعناصــرباعتب  فاعل
،الـدول األعـضاء  يف اتمـع، وحتـثوالتنميةلتغيري اإلجيايباث ايف إحد صنع القرار واتعملي 

املناقـشات ذات  ممثلني عن الشباب يف وفودهـا إىل مجيـعشراك على النظر يف إيف هذا الصدد،
، مـع مراعـاة وجلانـه الفنيـة يف اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي باملوضوعالصلة
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 هـؤالء على ضـرورة اختيـار ممثلـي الـشبابشدد، وتبني اجلنسنيييزوعدم التم التوازنيمبدأ
 ؛عن طريق عملية شفافة تكفل اضطالعهم بوالية مناسبة لتمثيل الشباب يف بلدام

 اجلمعيـة العامـة وهيئـاتيف باملسامهة اإلجيابية اليت يقـدمها ممثلـو الـشبابتقر - ١٩ 
إىل همة بني الشباب واألمم املتحدة، وتطلـبوبدورهم كقناة اتصال ماألخرىاألمم املتحدة 

 التـابع للـشباب برنـامج األمـم املتحـدةيـدعم علـى حنـو وافيف هذا الصدد، أن األمني العام،
يتمكن مـن االسـتمرار يف تيـسري  يف األمانة العامة حىت إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

   بفعالية يف االجتماعات؛ة الشبابمشارك
 وتـشجع ل الـشباب،يـثيف مت التوازن اجلغـرايفإىل املزيد منباحلاجة أيضاتقر  - ٢٠ 

ــدول األعــضاء ــةواملنظمــاتال ــة عاحلكومي ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــى اإلســهام يفالدولي ل
 تيسري مشاركة ممثلي الشباب من البلدان النامية؛ صندوق األمم املتحدة للشباب بغية

قنـوات اليت تقـوم مقامهـايئاتاهلالس الوطنية للشباب أو بأن اتقر كذلك - ٢١ 
صـنعغريهـا مـن جهـاتللتعاون وتبادل املعلومـات بـني الـشباب وحكومـام الوطنيـة و فعالة

لينـشطوا يف ة ميكـن أن يتـيح فرصـا ملزيـد مـن الـشبابيـ جمالس شباب قوقيامأنب و،القرارات 
ــسياسي  يف هــذا،، وترحــبتــشكيل جمتمعــاميفجمــال صــنع القــرارات و ــدعم ال الــصدد، بال

، وتـدعومطـردوتنميتـها علـى حنـو  الـدول األعـضاء إلنـشاء هـذه اـالس الـذي تقدمـهواملايل
  االقتضاء؛  الدول إىل مواصلة زيادة هذا الدعم، حسبمجيع

  يف دورـا الـسادسة واألربعـنيتـدرجأن  إىل جلنة التنميـة االجتماعيـةتطلب  - ٢٢  
تـشجيع العمالـة الكاملـة”يف املناقشات املتعلقة مبوضوعها ذي األولويـةعمالة الشبابألةمس

، مع مراعاة مجلة أمور منها التوصـيات املتعلقـة بعمالـة الـشباب“ للجميعالكرميوتوفري العمل
 دعو الـشباب ومنظمـات، وتـ)٣(متابعة برنامج العمـل العـامليعناألمني العام الواردة يف تقرير

 الشباب إىل املشاركة يف تلك املناقشات؛
ــةتطلـــب - ٢٣  ــا الرابعـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ  إىل األمـ

والستني، عن طريق جلنة التنميـة االجتماعيـة يف دورـا الـسابعة واألربعـني، تقريـرا عـن تنفيـذ
الـشباب ورفاهـه، وأن يـدرج يف وبرنامج العمل العاملي يف جمموعتيه الشباب يف اتمع املـدين

ذلك التقرير جمموعة شاملة من األهداف والغايات هلاتني اموعتني على أسـاس التـشاور مـع
الــدول األعــضاء، وكــذلك مــع مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة وبراجمهــا وجلاــا اإلقليميــة

 . احلكومية الشباب وغريها من املنظمات غريكاالا املتخصصة، ومع الشباب ومنظماتوو
 ٧٦اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٨
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 املرفق
  وما بعدها٢٠٠٠ملحق برنامج العمل العاملي للشباب لسنة

 
 العوملة -أوال

 كمـا. وتنميـة االقتـصاد العـامليطـردأتاحت العوملة فرصا جديدة للنمو االقتـصادي امل - ١
حققـه كـل منـها مـن إجنـازات نها واالسـتفادة ممـاأتاحت العوملة للبلدان تبادل اخلربات فيما بي

وبـذلك.وما صادفه من صعوبات، وشجعت على تالقح األفكار والقيم الثقافية والطموحات
 .ساعدت العوملة على ربط الشباب بسائر العامل وعلى ربطهم بعضهم ببعض

حبتها كثافـةويف الوقت نفسه، فإن العمليات املتسارعة لتغيري وتكييف العوملة قـد صـا - ٢
دد رفـاه اإلنـسان،كمـا متـت عوملـة األخطـار الـيت ـ.يف الفقر والبطالة والتفكـك االجتمـاعي

ــتغريات ويف االســتفادة مــن.كاألخطــار البيئيــة وقــد جنحــت بعــض البلــدان يف التكيــف مــع ال
العوملــة، لكــن بلــدانا عديــدة غريهــا، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا، ظلــت مهمــشة يف االقتــصاد

 املنـافع، مـع تفـاوت توزيـع التكـاليفتقاسمويالحظ أن هناك تفاوتا كبريا يف.لعاملي املعوملا
ومثـة حاجـة.واحلق أنه ينبغي للعوملة أن تكون شاملة وعادلة بشكل كامـل.من ناحية أخرى

شديدة لألخذ بسياسات وتدابري مالئمة على الصعيدين الوطين والدويل ملساعدة البلدان علـى
ــاالتــصدي ــا، مب ــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دولي ــة وحتقي ــة لتحــديات العومل فيهــا  بفعالي

 .األهداف اإلمنائية لأللفية
 االقتــصاديف مهمــشنيريون، وخباصــة يف البلــدان الناميــة،وال يــزال هنــاك شــباب كــث - ٣

ريون منـهمفكـث. القدرات الالزمة للحصول على الفرص الـيت تتيحهـا العوملـةتنقصهمالعاملي و
حيد من قدرام قصور تعليمهم وقلـة مهـارام وبطالتـهم وفقـرهم أو يبعـد عـن متنـاوهلم كـل

 .هو أساسي من معلومات واتصاالت وسلع وخدمات أصبحت متوافرة بفضل العوملة ما
 

 مقترحات للعمل
 معاجلة آثار العوملة على الشباب

يت تبـذهلا احلكومـات، إىل جانــبأن يواصــل دعـم اجلهـود الــينبغـي للمجتمـع الـدويل - ٤
الـشباب والقطـاع اخلـاص وسـائر عناصـر اتمـع، مـن أجــلمنظمـاتاتمـع املـدين، مبـا فيـه

منافعهــا لــصاحلاسـتباق واســتدراك العواقــب االجتماعيــة واالقتــصادية الـسلبية للعوملــة وتعظــيم
 .الشباب
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لــى التعلــيم الفــين حتــسني إمكانيــة حــصول الــشباب عأن تكفــلوينبغــي للحكومــات - ٥
والثانوي والعايل، وتكييف املناهج الدراسية مبا يليب احتياجـات سـوق العمـل املتـسارعة الـتغري

 .وينبغي أيضا تيسري االنتقال من التعلم إىل العمل.بسبب العوملة
 الظــروف الــيت تتــيح الفــرص والوظــائف واخلــدماتتعــززوينبغــي للحكومــات أن - ٦

وينبغــي بــذل اجلهــود لــضمان متتــع املهــاجرين مــن الــشباب.أوطــاميفاالجتماعيــة للــشباب
باالحترام الكامل ملا هلم من حقوق اإلنسان، مبا فيهـا معاملتـهم بـشكل منـصف ومبـساواة مـع
غريهم، وتوفري احلماية القانونية هلـم مـن شـرور شـىت، منـها العنـف واالسـتغالل والتمييـز مثـل

ــة ــى الفــرصو ،األجانــب والتعــصب الثقــايفالعنــصرية والتعــصب اإلثــين وكراهي حــصوهلم عل
 .االقتصادية واخلدمات االجتماعية، حسب املقتضى

 
 تشجيع عمالة الشباب وتنمية مهارام يف سياق العوملة

املهـارات  علـىطلـببغية التغلب على التفاوت بني املهارات اليت ميتلكها الـشباب وال - ٧
لــيت شــكلتها العوملــة، ينبغــي للحكومــات أن تقــوم،التخصــصية الــيت تقتــضيها أســواق العمــل ا

ــدويل، ــم مــن اتمــع ال ــيم النظــامي وغــري النظــاميببــدعم مالئ ــوفري األمــوال والفــرص للتعل ت
 .للشباب كي يكتسبوا املهارات الالزمة، بوسائل منها برامج تنمية املهارات

عــن العمــلوينبغــي للحكومــات، يف الوقــت نفــسه، تعزيــز إمكانيــات احلــصول علــى - ٨
ــق وضــع ــةطري ــدة للــشباب و سياســات متكامل ــدة وجي ــن إجيــاد وظــائف جدي ــسرمتكــن م  تي

 .حصوهلم على تلك الوظائف
 

 إنشاء نظم للرصد لتتبع آثار العوملة على الشباب
 العوملــة، كمـا ينبغــي هلـا وضــعاسـتفادة الــشباب مـنينبغـي للحكومــات تقيـيم مــدى - ٩

 .على حنو أفضل  منافع العوملةخريتسوتنفيذ برامج لتمكني الشباب من
 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -ثانيا
 األعمـال كجـزء مـنأمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبنياا األساسـيةتتزايد - ١٠

وميكن تعزيز هذه العملية بإزالة احلواجز الـيت حتـول دون حـصول اجلميـع.والتعامالت اليومية
الفجـوةسداليت تعوقو قدم املساواة مقابل تكلفة ميسورةملعلومات علىيف كل مكان على ا

ــا ــة البلــدان اقتــصاديا واجتماعي الرقميــة، وال ســيما احلــواجز الــيت تعــوق اإلجنــاز الكامــل لتنمي
وتنطـــوي تلـــك. الناميـــةبلـــدانســـيما الـــشباب، وخباصـــة يف ال وثقافيـــا ورفـــاه ســـكاا، وال

، وتعزيـز حمـو علـى نطـاق أوسـعة للحـصول علـى تعلـيم جيـدالتكنولوجيا علـى إمكانيـة هائلـ
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األمية وتعميم التعليم االبتدائي وتيسري عملية التعلم ذاا، مرسية بذلك األساس إلقامـة جمتمـع
حيتـرم التنـوع الثقـايفو  يستند إىل املعرفة وذي منحى إمنائي واقتصاديشمل اجلميعللمعلومات

 .واللغوي
وميكـن.وقـدرات خاصـة للتعامـل معهـاص بالتكنولوجيا احلديثةاهتمام خاوللشباب - ١١

واجزاحلــ تخطــيلتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت متكــني الــشباب بإتاحتــها الفرصــة هلــم ل
كــن للــشباب عــن طريــقمي إذ.املــسافات واحلرمــان االجتمــاعي واالقتــصادياملتمثلــة يف بعــد
، مبـا فيهـاة مباشـر متـسهم الـيتسائلمـن املـ جمموعة معلومات عنصول على احلاإلنترنت مثال

ــيم والعمــل ــشباب.الــصحة والتعل ــاة ال وميكــن اســتخدام هــذه املعلومــات لتحــسني نوعيــة حي
وميكــن أن ييـسر هــذه العمليــة قيـام احلكومــات واتمــع املـدين والقطــاع اخلــاص.وجمتمعـام
 للتبــادل الثقــايفالــشباب وســائر اجلماعــات بالعمــل معــا علــى فــتح طــرق نظمــاتمواألســر و

ــشباب ــاعي بـــني الـ ــام الـــشباب بتلـــك.واالجتمـ ــتغالل اهتمـ وميكـــن أيـــضا للحكومـــات اسـ
علــى ســبيل املثــال، ميكــن للــشباب أن يــشاركوا يفف.التكنولوجيــا للتخفيــف مــن وطــأة الفقــر

استخدام تلك التكنولوجيا، بل ويف إعداد وهندسـة مـا يناسـبها حمليـا مـن براجميـات ومعـدات
 .حاسوبية

ــدة لتلبيــة احتياجــات الــشباب - ١٢ وتتــيح تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت طرقــا جدي
وميكــن.ذوي اإلعاقــة الــذين ال ميكنــهم الوصــول إىل املــصادر التقليديــة للمعلومــات والعمالــة

 التكنولوجيا يف االرتباط على حنو أفضل بـاتمعتلكفة االستفادة منيضعالللفئات السكانية
 .ها يف التعليم والعملوتعزيز فرص

 
 مقترحات للعمل

 إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع الشباب
 للحكومات أن تعمل، بدعم من اتمع الدويل، حسب االقتـضاء، علـى تيـسريينبغي - ١٣

 الـذين يعيـشون يفالشباب، مبن فيهم جلميع الشبابتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإتاحة
ــاطق يتعــ ــات الــشعوب األصــليةمن ــة، ويف جمتمع ــاطق الريفي ــي.ذر الوصــول إليهــا، كاملن وينبغ

ــيم ــك التكنولوجيــا بــني شــباب احلــضرأوجــهللحكومــات تقي ــى تل  التفــاوت يف احلــصول عل
 الفجـوة الرقميـة يفلـسدوشباب الريف، وبني الشابات والشبان، ووضع استراتيجيات وطنية

 .تكنولوجياال تلك الذين ال تتاح هلمكل بلد، مقللة بذلك من نسبة الشباب
تكنولوجيــا املعلومــات إدمــاجكفالــةوينبغــي للحكومــات وضــع سياســات حمليــة ل - ١٤

يف ذلـك يف إدماجا كامال ومالئما يف التعليم والتدريب يف مجيـع املـستويات، مبـا واالتصاالت
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يف دعم مفهـومذلكك وإدارة املؤسسات وتنظيمها ووضع املناهج الدراسية وتدريب املعلمني
 .احلياة التعلم مدى

وينبغي للحكومـات القيـام، بـدعم مـن اتمـع الـدويل، بتعزيـز وتـشجيع نظـم املعرفـة - ١٥
 عريـضة مـنجمموعـةعضـاحمللية واحملتوى املنتج حمليا يف وسائط اإلعالم واالتصاالت، ودعم و

ت احملليــة، حــسب االقتــضاء،الــربامج القائمــة علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت باللغــا
وباحملتوى املناسب ملختلف فئات الشباب، وال سـيما الـشابات، وبنـاء قـدرة الفتيـات والنـساء

 .على تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 

 تيسري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل التدريبتوفري
 كفالـة يف جمتمـع املعلومـات،املعنيـةلـة الفاعاجلهـاتينبغي للحكومات، بالتعاون مـع - ١٦

املعـارف واملهـارات الالزمـة السـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت الـشباباكتساب
 وابتكاريـة مبدعـةاستخداما مالئما، مبا يف ذلك القدرة على حتليل املعلومات ومعاجلتها بطرق

 للقيـاموينبغي بذل اجلهود.املعلوماتكاملة يف جمتمعال واملشاركةموتبادل اخلربات فيما بينه
تكنولوجيـاتلك الدورات تدريبية خاصة للشباب يف املدارس وخارجها لتمكينهم من اإلملام بب

 .وتيسري استخدامهم هلا
 

 محاية الشباب من اجلوانب الضارة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ينبغي للحكومـات تعزيـز العمـل علـى محايـة الـشباب مـن سـوء اسـتخدام تكنولوجيـا - ١٧

 ويف هـذا.اسـتخدام تلـك التكنولوجيـااملعلومات واالتصاالت والدفاع عن حقوقهم يف سياق
وينبغــي.الـسياق، فـإن أحـد االعتبـارات األوىل هـو حتقيــق مـصاحل الـشباب علـى أفـضل وجـه

ميكن أن يتعرض لـه الـشباب مـن خمـاطر  مباإذكاء الوعي وللحكومات تعزيز السلوك املسؤول
 مـن اسـتغاللتعرضوا لـهمن جراء اجلوانب الضارة لتلك التكنولوجيا، محاية هلم مما ميكن أن ي

 .وأذى
 الفاعلـة املعنيـة يف جمتمـع املعلومـات،اجلهـاتوينبغي للحكومات القيام، بالتعاون مع - ١٨

تكنولوجيــا املعلومـــات والــشباب مــن ســـوء اســتخدامبتعزيــز العمــل علــى محايـــة األطفــال
اســتخدام، مبـا يف ذلــكاحلاســوبيةوأثرهــا الـضار، وال ســيما مــن خـالل اجلــرائم واالتـصاالت

 . يف إنتاج املواد اإلباحيةطفالاأل
 



A/RES/62/126

13

 علــى اســتخدام تكنولوجيــاالــضعيفةوســائر الفئــاتذوي اإلعاقــةاألشــخاصتــشجيع
 واالتصاالت املعلومات

بغـــي للحكومـــات تيـــسري تنميـــة القـــدرات علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــاتين - ١٩
 ذوو اإلعاقـــة ب والــشباة األصــليالـــشعوبواالتــصاالت لــدى الــشباب، مبـــن فــيهم شــباب

 . الذين يعيشون يف جمتمعات نائية وريفيةبوالشبا
ــة خاصــة - ٢٠ ــة وقانوني ــات تقني ــشروع يف إعــداد واســتخدام ترتيب  وينبغــي للحكومــات ال

، مبن فيهم شـباب الـشعوب األصـليةلشباباإلتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع
 . ذوو اإلعاقة والشباب الذين يعيشون يف جمتمعات نائية وريفيةبوالشبا

 
 للجميع متكني الشباب باعتبارهم مسامهني رئيسيني يف بناء جمتمع للمعلومات شامل

اب إشــراكا فعــاال يف بــرامج التنميــة القائمــة علــىالــشبينبغــي للحكومــات أن تــشرك - ٢١
تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت، وأن توســـع فـــرص مـــشاركة الـــشباب يف عمليـــات

ينبغــي كمـا.االسـتراتيجيات اإللكترونيـة علــى حنـو يـشجعهم علــى االضـطالع بـأدوار قياديــة
إصــالحها وإدارــااالعتــراف بــدور الــشباب يف ابتكــار تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت و

 .وصيانتها، وتشجيع هذا الدور
أساسيات الرياضيات مـنو معرفة القراءة والكتابةمع مراعاة أن للحكومات،وينبغي - ٢٢

 تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واســتخدامهالالســتفادة مــنالــشروط األساســية املــسبقة
املالئمــة مــن خــالل القنــواتأن تعــزز فــرص حــصول الــشباب علــى املعرفــةاسـتخداما فعــاال،

 .الرمسية وغري الرمسية
يف حتــسني التعلــيم والعمالـــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالتوينبغــي اســتخدام - ٢٣

وينبغي استخدامها يف حتسني نوعيـة التعلـيم وإعـداد.ومشاركة الشباب يف عملية صنع القرار
 .تالشباب إعدادا أفضل ملواجهة متطلبات جمتمع املعلوما

 
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب/فريوس نقص املناعة البشرية -ثالثا
ــاء - ٢٤ ــشريةأصــبح وب ــشكلةاإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة الب ــدة م ــصورة متزاي  يــشكل ب

 أن حـاالت القلـقبـالغمعوتالحظ احلكومات.للشباب، وال سيما يف أحناء من العامل النامي
ص املناعـة البـشرية تتركـز بـشدة بـني الـشباب، وأن مثـة نقـصا يفبفريوس نقـاإلصابة اجلديدة

يف ذلـك ، مبـايـام اجلنـسيةاملعلومات الالزم إتاحتها للشباب كي يفهمـوا اجلوانـب املتعلقـة حب
صحتهم اجلنسية واإلجنابية تعزيزا لقدرم علـى وقايـة أنفـسهم مـن اإلصـابة بـالفريوس وسـائر
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تــصال اجلنــسي ووقايــة الــشابات مــن حــاالت احلمــل غــرياألمــراض الــيت تنتقــل عــن طريــق اال
 .املرغوب فيها

فــريوسبويتعــرض الــشباب، وال ســيما الــشابات يف أفريقيــا، بــشدة ملخــاطر اإلصــابة - ٢٥
 بـسبب افتقـارهم إىل القـدرةحتديدا لإلصابة والنساء معرضونبفالشبا.نقص املناعة البشرية

 يــامعلــى البــت حبريــة ومــسؤولية يف األمــور املتعلقــة حباالقتــصادية واالجتماعيــة وإىل القــدرة
يفتقـرون إىل وغالبـا مـا. مبا يعزز قـدرم علـى وقايـة أنفـسهم مـن اإلصـابة بـالفريوسةاجلنسي

 كانـت٢٠٠٦ففي عـام. مرض اإليدزواجهة اإلصابة ومالوسائل واملعلومات الالزمة لتجنب
 املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف أفريقيـا يف املائة من مجيع٥٧النساء والفتيات متثلن

 يف املائـة مـن الـشباب٧٦ومـن امللفـت للنظـر أن اإلنـاث يـشكلنجنوب الـصحراء الكـربى،
 .املصابني بالفريوس) عاما٢٤ إىل١٥الذين تتراوح أعمارهم من(

بلغـوا بعـدي وا بـسبب اإليـدز ملوعلى الرغم من أن الكثريين من األطفـال الـذين تيتمـ - ٢٦
 ضـعفأوجـه الشباب وهم يعـانون مـنعمر الشباب، فإم معرضون بشدة خلطر بلوغعمر

ــة ــة.وخيم ــة واالعــتالل وســوء املعامل ــسوء التغذي ــةفهــم معرضــون ل والعمــل يف ســن الطفول
.الستغالل اجلنسي، وهذه عوامل تزيد من تعرضهم لإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشريةوا

يقترنــان بفــريوس نقــص املناعـــة  مــن الوصــم والتمييــز اللــذين غالبــا مــاأــم يعــانون كمــا
اإليدز، وقد حيرمون نتيجـة لـذلك مـن التعلـيم والعمـل والـسكن وسـائر االحتياجـات/البشرية

 .األساسية
ــد - ٢٧ ــستمر اوال ب ــشبابأن ي ــيفل ــى تثقيــف خــاص ــم ي ــةاحلــصول عل ستند إىل األدل

 الـسلوك احملفــوفجتنـب لتمكينـهم مــن املناعــة البـشريةنقـصفـريوسب فيمـا يتعلــقواملهـارات
ويف بعض املناطق، يقوم الـشباب، وخباصـة الفتيـات، بـدور رئيـسي يف رعايـة.بشدة باملخاطر

وضـمانا ألن. أو رعاية من تيتموا بـسببهاإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةاملرضى املصابني ب
 ولكفالة بناء مهارام وإتاحـة الفرصـة هلـم إلدراريبقى مقدمو الرعاية من الشباب يف املدرسة

الــدخل، ينبغــي للحكومــات تقــدمي الــدعم االقتــصادي واالجتمــاعي لألســر الــيت تعتمــد علــى
 . تقدمي الدعم الالزم لتحسني الرعاية املرتلية واتمعيةوكذلكمقدمي الرعاية من الشباب،

 املـواردويفتقـرون إىل لـى اختـاذ القـرار القـدرة عتنقـصهمونظرا ألن الشباب غالبا مـا - ٢٨
ومـن مث ينبغـي.فريوس آخر من يتلقى العالج إن هم أصيبوا بالفمن املمكن أن يكونوااملالية،

ى ممكـن مـنأعلى مـستوالنـهوض بـ تـوفري العـالج الـالزم هلـم يف إطـارزيـادةللربامج الـصحية
 .الصحة
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 االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص املناعـةإعـالنويتعني على احلكومات أن تنفذ بالكامـل - ٢٩
 الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة يف دورــا)اإليــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب/البــشرية

، وأن حتقـق الغايـات)١٠(٢٠٠١يونيـه/ حزيـران٢٧ االستثنائية السادسة والعشرين املعقودة يف
إلمنائيــة لأللفيـة، وال ســيما وقــفواألهـداف اإلمنائيــة املتفـق عليهــا دوليـا، مبــا فيهــا األهـداف ا

كمـا ينبغـي.٢٠١٥ حبلـول عـاموعكـس مـسارهاإليـدز/انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية
اإليـدز الـيت مت التوصـل/للحكومات الوفاء بااللتزامـات املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية

مـم املتحـدة، مبـا فيهـا مـؤمترإليها يف مجيع املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت عقـدا األ
 واجتمـاع اجلمعيـة العامـة الرفيـع املـستوى املعـين بفـريوس نقـص)١١(٢٠٠٥القمة العاملي لعـام
ــشرية ــة البـ ــسب/املناعـ ــة املكتـ ــة نقـــص املناعـ ــود يف)اإليـــدز(متالزمـ ــران٢ املعقـ ــه/ حزيـ يونيـ

حتقيــق  مـن أجـلبرفــع مـستوى التـصدي والـذي التزمـت الـدول األعـضاء مبوجبـه)١٢(٢٠٠٦
ــرامج الوقايــة الــشاملة والعــالج والرعايــة اهلــدف املتمثــل يف حــصول اجلميــع علــى خــدمات ب

، واهلدف املتمثل يف توفري خدمات الصحة اإلجنابية للجميـع حبلـول٢٠١٠والدعم حبلول عام
 .والتنمية ، على حنو ما حدده املؤمتر الدويل للسكان٢٠١٥عام

 
 مقترحات للعمل

متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب/فـريوس نقـص املناعـة البـشريةمنلشباباالتوعية بوقاية
 ومعاجلتهمتهم ورعاي)اإليدز(

فـريوس نقـص املناعـة البـشريةاإلصـابة بينبغي للحكومات أن تكفل كون الوقاية مـن - ٣٠
لـذاركيزة اإلجراءات اليت تتخذ على الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل يف مواجهـة الوبـاء، و

بغـي هلـا أن تلتـزم بتكثيـف اجلهـود الراميـة إىل تـوفري جمموعـة واسـعة مـن بـرامج الوقايـة الـيتين
سـيما أشـدها تـأثرا تراعي الظروف واألخالقيات والقـيم الثقافيـة احملليـة يف مجيـع البلـدان، وال

بالوبــاء، مبــا يف ذلــك تــوفري املعلومــات والتثقيــف واالتــصاالت، باللغــات املفهومــة أكثــر يف
ا، سعيا إىل احلد من التصرفات احملفوفة باملخاطر وتشجيع السلوكاتمعات مع احترام ثقافا

 وتوسـيع إمكانيـة احلـصول علـى الــسلعمتنـاع واإلخــالص،اجلنـسي املـسؤول، مبـا يف ذلـك اال
 وبـذل اجلهـود للحـدة ومعـدات احلقـن املعقمـة، واألنثويـة الذكريـرفاالتاألساسية، مبا فيها ال

 وتوسـيع إمكانيـة احلـصول علـى املـشورة والفحـص الناجم عن تعـاطي املخـدرات،من الضرر

_______________

 .، املرفق٢٦/٢ -القرار دإ )١٠(
 .٦٠/١انظر القرار )١١(
 .، املرفق٦٠/٢٦٢انظر القرار )١٢(
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ــة ويف ســرية ــة،طواعي ــدم املأمون ــدادات ال ــوفري إم ــة عــن طريــق، وت ــراض املنقول  ومعاجلــة األم
 .االتصال اجلنسي معاجلة مبكرة وفعالة

املناعـةاإلصابة بفريوس نقص معدالترتفاعوينبغي للحكومات االلتزام بالتصدي ال - ٣١
 مــن خــالل تنفيــذ،مبــا يكفــل نــشأة جيــل غــري مــصاب بــه يف املــستقبل بــني الــشبابالبــشرية

  يـشمل السلوك اجلنسي املـسؤول، مبـاممارسة واألدلةإىلمستندةووقاية شاملةللاستراتيجيات
فيمـااملهـارات األدلـة واملخصص للشباب الذي يستند إىل، وتوفري التثقيفرفاالتاستخدام ال

 .املالئمة للشبابصحيةالدماتاخل وتوفريومسامهة وسائط اإلعالملق بالفريوسيتع
يـسورة الكلفـةامل أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحيةوينبغي للحكومات أن تتيح - ٣٢

اإلصــابةتعزيــز قــدرات الــشباب علــى محايــة أنفــسهم مــن خطــر مــن أجــلواملالئمــة للــشباب
صحية،الـدماتاخلـصحية والرعايةالال سيما عن طريق توفري، وبفريوس نقص املناعة البشرية

 ،)١٣( الصحة اجلنسية واإلجنابية، وفقا لربنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـةيشملمبا
 تــهم ورعاي املــصابني بــهاإليــدز وعــالج/الــيت تــشمل الوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

تشرك الشباب يف التخطيط هلذه اجلهود وتنفيـذهاأنواملشورة والفحص طواعية ويف سرية، و
 .وتقييمها

ــض أســعار األدويــة املــضادة - ٣٣ ــة إىل خف ــادرات الرامي ــشجيع املب ــات ت ــي للحكوم  وينبغ
 الـيتات املتاحـة للـشباب، مبـا فيهـا املبـادر الثـاينيـار، وال سـيما أدويـة اخلللفريوسات الرجعيـة

األعـضاء بنـاء علـى آليـات متويـل مبتكـرة لدوعلـى أسـاس طـوعي جمموعـات مـن الـتخـذهات
تسهم يف حشد املوارد الالزمة للتنمية االجتماعية، مبا فيها اآلليـات الراميـة إىل تعزيـز حـصول

 .ميكن التنبؤ بهالبلدان النامية على األدوية بأسعار ميسورة على حنو مستمر و
اإليدز، سـواء يف البلـدان/رية الشباب بفريوس نقص املناعة البشتزايد إصابةونظرا إىل - ٣٤

 واألسـرلوالـدين واشراكة كاملة مع الـشباباجلهود، بكلاملتقدمة أو النامية، فإنه ينبغي بذل
واملربني ومقدمي الرعاية الصحية، لضمان حصول الشباب علـى املعلومـات الدقيقـة والتثقيـف

 واملتعلـق بفـريوس نقـصالسليم، مبا يف ذلك تثقيف األقـران والتثقيـف املوجـه للـشباب خاصـة
هماملناعــة البــشرية، واخلــدمات الــضرورية لتنميــة املهــارات احلياتيــة الالزمــة للحــد مــن تعرضــ

 .الفريوسلإلصابة ب

_______________

منــشــورات (١٩٩٤ســبتمرب/ أيلــول١٣-٥تقريــر املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة، )١٣(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.95.XIII.18األمم املتحدة، رقم املبيع
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املصابون بفريوس نقص املناعـةوينبغي للحكومات إشراك الشباب، مبن فيهم الشباب - ٣٥
، عنـدمـن أسـرهم دعم، وبـ منـها منظمـات الـشبابعـن طريـق جهـات عـدة ،اإليدز/البشرية

 اإليـدز/ القرارات ويف ختطيط برامج الوقاية من فريوس نقص املناعة البـشريةصنع يفاالقتضاء،
 .ورعاية املصابني به، ويف تنفيذ تلك الربامج وتقييمها

ورة للمـصابني بفـريوس برامج الوقاية إسداء املشن تشملأوينبغي للحكومات ضمان - ٣٦
فالــة اختــاذهم االحتياطــات الالزمــة للوقايــة مــن انتــشار الفــريوس لكناعــة البــشريةنقــص امل

 .اإليدز/ نقص املناعة البشريةاإلصابة بفريوسومساعدم على مواجهة آثار
 

وجــه عــدم مــع مراعــاة أاإليــدز/فــريوس نقــص املناعــة البــشريةدعـم تثقيــف اجلميــع بــشأن
 املساواة بني اجلنسني

 يف البغاء واسترقاقهن جنسيا يزيد مـننالفتيات وتشغيلهال خيفى أن االجتار بالنساء و - ٣٧
 ويرتبط بتأنيث الفقر على نطاقاإليدز/لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  الشاباتتعرض

. املـستغلة للعـامالت وغريهـا مـن العواقـب الـضارة للعوملـةواسع وبالسياحة اجلنسية وباملصانع
 املراعيـة لظـروف الـشباب مـن الفعالـةذ وتعزيـز التـدابريوينبغي للحكومات القيام باختاذ وإنفـا

أجـــل مكافحـــة مجيـــع أشـــكال االجتـــار بالنـــساء والفتيـــات، مبـــا يف ذلـــك اســـتغالهلن جنـــسيا
، وذلك يف إطار استراتيجية شاملة ملكافحة هـذامرتكبيها ومقاضاةتصاديا، والقضاء عليهاواق

 . أشكال العنف ضد النساء والفتياتاالجتار تطبق يف سياق جهود أعم للقضاء على مجيع
ــة - ٣٨ ــاهج الدراســية وبــرامج التــدريب غــري النظامي وينبغــي للحكومــات أن تــدرج يف املن

نقـصمعلومات مالئمة عن اآلثار املترتبة على السلوك احملفوف بـشدة مبخـاطر انتقـال فـريوس
 .احلقن ، مبا يف ذلك تعاطي املخدرات عن طريقاملناعة البشرية

 ولتعــرض الفتيــات اهتمامــا خاصــا للجوانــب اجلنــسانيةتــويلينبغــي للحكومــات أنو - ٣٩
علومـات عـنمب تزويـد الـشباب يف مجيع الـربامج الراميـة إىللإلصابةوالشابات الزائد عن احلد

 .والوقاية منه اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
 

 بالشبا من لضعيفةا الفئات محاية إىل الرامية القانونية والصكوك التشريعات
 عـدم التمييـز والتمتـع التـام جبميـع حقـوق اإلنـسان علـىكفلينبغي للحكومات أن ت- ٤٠

 وجلية إلزالة الوصمة عن األطفـالسياسة فعالةقدم املساواة، من خالل التشجيع على انتهاج
.اإليدز/وس نقص املناعة البشرية أصبحوا أيتاما وضعفاء بسبب فرينالذي
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اإلداريـة وغريهـا مـن التـدابريو والعمليـةللحكومات أن تعزز التدابري القانونيـةوينبغي- ٤١
 متتعــا كــامال جبميــع حقــوق اإلنــسان ومحايــة كرامتــهمباهلادفـة إىل تعزيــز ومحايــة متتــع الــشبا

على مجيع أشـكالاإليدز، من خالل القضاء/ من تعرضهم لفريوس نقص املناعة البشريةواحلد
ل االســتغالل اجلنــسي لــصغار الفتيــات والفتيــان، مبــا يف ذلــك اســتغالهلم ومجيــع أشــكاالتمييـز

علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة والفتـاة، مبـا فيهـا املمارسـاتكذلكألسباب جتارية، و
ــة ــة والعرفي ــضارةالتقليدي ــسيســوء و ال ــف اجلن ــن أشــكال العن ــة واالغتــصاب وغــريه م  املعامل

.والضرب واالجتار بالنساء والفتيات
وينبغي للحكومـات أن تكثـف جهودهـا لـسن أو تعزيـز أو إنفـاذ التـشريعات والـنظم- ٤٢

 بوغريها من التدابري، حسب االقتضاء، للقضاء على مجيع أشكال التمييز ولكفالة متتع الـشبا
متتعــا تامــا جبميــع حقــوق اإلنــسان واحلريــات اإليــدز/نقــص املناعــة البــشريةفــريوسباملــصابني

 الـسياسات اهلادفـة إىل كفالـة اسـتفادم مـن التعلـيم واإلرث والعمالـة ذلـكيفاألساسية، مبـا
ــات ــدعم والعــالج واملعلوم ــة وال ــصحية والوقاي ــة وال ــصحية واخلــدمات االجتماعي ــة ال والرعاي

، ووضع اسـتراتيجيات ملكافحـةخصوصيام وحقهم يف السريةواحلماية القانونية، مع احترام
 . واالستبعاد االجتماعيالوصمما يرتبط بالوباء من

 
 املسلح صراعال -رابعا
أصــبحوقــد.التنميــة والــسالم واألمــن وحقــوق اإلنــسان مــسائل مترابطــة ومتداعمــة- ٤٣

  جـدا العقـود القليلـة املاضـية مـثريايف،ب العنف املرتكب ضد املـدنيني، مبـن فـيهم الـشبانطاق
التـشريد اجلمـاعي للـسكان، مبـناعات املسلحة عـن أعمـال القتـل وصروقد أسفرت ال.للقلق

 .اليت تؤثر سلبا على منوهم، وتدمري اتمعات احملليةبفيهم الشبا
ــاوكــثريا- ٤٤ ــشبابم ــرز يكــون ال ــأب ــشباب. املــسلحةصراعاتضــحايا ال ــال وال فاألطف

خذ كرهـائن والتـشريد القـسري واحلرمـاناأليتعرضون للقتل أو التشويه ولليتم واالختطاف و
عميقــةعاطفيــة والرعايــة الــصحية، مــع مــا يتركــه ذلــك يف نفوســهم مــن نــدوبمــن التعلــيم
 بــصورة غــري قانونيــة علــى ارتكــاب انتــهاكات جيــرب األطفــال انــدونوكــثريا مــا.وصــدمات

ويــدمر الــصراع املــسلح البيئــة اآلمنــة الــيت يوفرهــا البيــت واألســرة والتغذيــة املناســبة.جــسيمة
ــةوالتع ــيم والعمال ــاءوتتعــرض صــح.ل ــد مــن املخــاطر أثن ــات، ملزي ــشباب، وال ســيما الفتي ة ال

وتواجـــه الـــشابات والفتيـــات خمـــاطر إضــافية، ال ســـيما خطـــر العنـــف اجلنـــسي.اعاتصرالــ
.واالستغالل

ــاء الـــ - ٤٥ ــوت الـــشباصروأثنـ ــأدوارناعات يفـ ــربون علـــى االضـــطالع بـ ــشابات اـ  والـ
يـتعني علـى،اعصرعنـدما ينتـهي الـو.الـوظيفيالتقـدم فـرص النمـو الشخـصي أو“البالغني”
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صـدماتوهـم يعـانون مـن آثـارإىل مرحلـة البلـوغالـذين جيـب أن ينتقلـوامن الـشباب كثري
 اجلديدة، كآبـاء وكقـائمني برعايـة ضـحاياهمدوار أمعالتكيف بسرعةيف الوقت ذاته احلرب

 اتمــع إذا ملوقـد يفـشل الـشباب وصـغار البـالغني يف االنـدماج يف.احلـرب يف أحيـان كـثرية
 .مواجهة أوضاعهمخدمات تساعدهم علىيتلقوا

 
 للعمل مقترحات

 املسلحة اعاتصرال يف املباشرة املشاركة من عشرة الثامنة سن دون الشباب محاية
 القـيم تعلـيم من مبكرة، سن من ابتداء األطفال، استفادة تكفل أن للحكومات ينبغي - ٤٦

 ســلمية بطريقـة نـزاع أي حبــل هلـم سمح الــيت تـاحليـاة اليبوأسـ الــسلوكية واألمنـاط واملواقـف
 ثقافـة تعزيـز للحكومات وينبغي.التمييز وعدم والتسامح اإلنسانية الكرامة احترام من وبروح
 .سواء حد على النظامي وغري النظامي التعليم يف ذلك يف مبا واحلوار، والتسامح السالم

 منظمـةتفاقيـةاالتـصديق علـى يف ،األولويـة سـبيل علـى ،تنظر أن للحكومات ينبغيو - ٤٧
اإلجـراءات الفوريـة للقـضاءاختـاذ واألطفـال عمـل أشـكال أسـوأ حبظـر املتعلقـةالعمل الدولية

 . وتنفيذها تنفيذا فعليا)١٨٢االتفاقية رقم (١٩٩٩  لعامعليها
 قواـا أفـراد مـشاركة مدعـ لكفالـة العملية التدابري مجيع تتخذ أن للحكومات وينبغي- ٤٨

مل مـن جيند وأال القتال، عمالأ يف مباشرة مشاركة سنة ١٨ عن أعمارهم تقل الذين املسلحة
 .املسلحة قواا يف قسرا  سنة من العمر١٨يبلغ
 للقــانون وفقـا األولويـة، سـبيل علـى الالزمـة التـدابري مجيـع اختـاذ للحكومـات وينبغـي- ٤٩

 على أيـدي واستخدامهم األطفال جتنيد ملنع إلنسان،ا قوقحل  الدويلقانونالو الدويل اإلنساين
ــة، التابعــة املــسلحة القــوات غــري مــن مــسلحة، مجاعــات  سياســات اعتمــاد ذلــك يف مبــا للدول

ــسمح ال ــد ت ــال بتجني ــ يف واســتخدامهم األطف ــسلحة، اعاتصرال ــة التــدابري واختــاذ امل  القانوني
 .وجترميها املمارسات هذه حلظر الالزمة

 بعد ما بيئات ويف املسلح، اعصرال حاالت يف الشباب حتمي أن لحكوماتل ينبغيو - ٥٠
 حيــث داخليــا، يتواجــد فيهــا الالجئــون واملــشردونالبيئــات الــيت يف وكــذلك ،انتـهاء الــصراع

 عليــه واحلـصول نـصافاإل طلــب علـى قـدرم تكــون وحيـث العنـف خلطــر الـشباب يتعـرض
 بـني باملـساواة وثيقـا ارتباطـا يـرتبط مالـسال أن اعتبارهـا يف آخذة األحيان، من كثري يف مقيدة
 واإلرهـاب اعاتصرالـأشـكال من وغريها املسلحة اعاتصرال وأن والتنمية والشابات نالشبا

 األجــنيب واالحــتالل العــدوان وأن العــامل أحنــاء مــن كــثري يف مــستمرة تــزال ال الرهــائن وأخــذ
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 تقريبـا املنـاطق كـل يف الـشباب سمتـ ماثلـة حقيقـة الـصراعات مـن وغريها اإلثنية والصراعات
 . منهامحاية إىل حباجة وأن الشباب

 
 احملاربني غري ومحاية سابقنيال احملاربني من الشباب إدماج عادةيئة الفرص إل

 فعليـة، قتـال أعمال يف شاركوا الذين الشباب جلميع الفرصيئة للحكومات ينبغي - ٥١
ــواء ــسرا، وأ طوعـــا سـ ــسريح قـ ــة يف واإلســـهامللتـ ــع، تنميـ ــكأرادوا إذا اتمـ ــي.ذلـ  وينبغـ

 سابقنيالــ احملــاربني مــن بللــشبا الفــرص لتــوفري بــرامج تنــشئ أن الــصدد يف هــذا للحكومــات
 االقتـصادية اـاالت يف تـوظيفهم يـسهل على حنـو التدرب وإعادة جديدة مهارات الكتساب

 .األسر مشل مل ذلك يف مبا اتمع، يف إدماجهم وإعادة
 وإعـادة والنفسي البدين التعايف لتسهيل املناسبة التدابري مجيع اختاذ للحكومات وينبغي- ٥٢

 طريـق عـن اصـةخب اعات املـسلحة،صرالـ ضـحايا مـن والـشباب لألطفال االجتماعي االندماج
 تـوفري بـرامجبطـرق منـها والتعلـيم، الـصحية الرعايـة علـى للحـصول هلـم الفـرص تـوفري إعادة

 ظـروف يئـة علـى تـساعد الشباب لعمالة فعالة استراتيجيات وضع ذلكوك للجميع، التعليم
 .اتمع يف إدماجهم إعادة وتسهل بللشبا الكرمي العيش

 
 واألمن السالم صون يف  بفعاليةاملشاركة على الشباب تشجيع

 املتعلقة األنشطة يف االقتضاء، حسب الشباب، مشاركة تشجع أن للحكومات ينبغي- ٥٣
 املــصاحلة بــرامج ذلــك يف مبــا املــسلحة، عاتصراالــ مــن املتــضررين والــشباب طفــالاأل حبمايــة
 .السالم وبناء السالم وتوطيد

 
 األجيال بني املشتركة القضايا -خامسا

 علـى والعوملـة العامليـة االقتـصادية والتنميـة الـدميغرايف التحول من كثرية جوانب أثرت - ٥٤
 مـن كـثريا أن تعـين العمـر طـول زيـادةف.األجيـال بـني دواملـوار واألفكـار املعارف تبادل فرص

 وقـد. خـالل فتـرة زمنيـة أطـولالفتيـة األجيـال مـع واملوارد املعارف تبادل ميكنهمقد البالغني
 لوقـت احليـاة قيـد علـى املـسنني مـن كـثري بقـاء إىل يف اآلونـة األخـرية العمـر طـول زيادة أدت

 العوملة يف االجتاهاتومن ناحية أخرى، أدت.يةالفت األجيال على ما بشكل معتمدين أطول،
الـيت والبلدان النامية البلدان من كثري ويف.أسرهمب الشباب من كثريصلة انقطاع إىل والتنمية

 بــسبب املــسنني، مــن الريفيــة املنــاطق يف الــسكان أغلبيــة تكــون انتقاليــة رحلــةمب اقتــصاداا متــر
 دون وحـىت األسر، توفره الذي التقليدي الدعم دون املسنون يترك وقد .البالغنيصغار هجرة
 األصـغر األسرة أفراد من الدعم على احلصول فرص نياملسن وتفت وبينما.مناسبة مالية موارد
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 األكـرب أسـرهم أفـراد وتوجيهـات معـارف مـن االسـتفادةفـرص كـذلك الـشباب وتفت سنا،
 .سنا
.واتمعــي األســري ينالــصعيد ىعلـ اجلميــع تفيــد أن األجيـال بــني للــصالت وميكـن- ٥٥
 النـاس تبعـد أن العـصرية احلياة وضغوط اجلغرايف التنقلو واألسرية الفردية اخليارات شأن ومن

 على ونافظحي اتـالثقاف مجيع يف الناس من العظمى األغلبية فإن ذلك ومع بعض، عن بعضهم
 يقـدم حيـث جتـاهني،اال كـال يف العالقـات هذه وتعمل.ةيااحل مدى أسرهم مع وثيقة صالت

ــة ويف والعــاطفي املــايل اــالني يف كــبرية مــسامهات كــثرية أحيــان يف املــسنون  األحفــاد تربي
 الوحـدة اسـتقرار علـى احلفـاظ يف حامسا إسهاما يسهم مما م، واالعتناء األقارب من وغريهم
  .األسرية

اا، تــضاءلتالــيت يــشيخ ســك اتمعــات يف األجيــال بــني الــصالت ضعفونتيجــة لــ- ٥٦
تلبيتـها عـن املمكـن مـن كـان الـيت واملـسنني واألطفال الشباب احتياجات خمتلفتدرجييا تلبية

عوضـا عـن ذلـك االحتياجـات هـذه حبيـث أصـبحت ومعقـدة، متداخلة أسرية عالقات طريق
 .اخلاص القطاع أو الدولة مسؤولية من
 جتـدد بـرامج وضـع اتمع من الصلة ذات والقطاعات احلكومات واجب فمنلذلك- ٥٧

 االحتياجــات تلبيــة لكفالــة التــدخل للحكومــات وينبغــي.تــستعيده أو األجيــال بــني التــضامن
حتقيـق علـى احملليـة اتمعـات قـدرة يف كبري تدهور بالفعل حدث حيثمامن احلماية األساسية

 .اهلدف هذا
 

 لعملل مقترحات
 األسر تعزيز
 األســر لتعزيــز بــرامج تــضع أن احلكومــات، فيهــا مبــا اتمــع، قطاعــات جلميــع ينبغــي- ٥٨

 .املعيشة بترتيبات يتعلق فيما الشخصية اخليارات احترام مع األجيال، بني العالقات وتوطيد
 

 لشابات امتكني
 فـيهن مبـن العاملـة، القـوى يف الـشابات مـشاركة زيـادة تـشجع أن للحكومات ينبغي- ٥٩

ــة،ة والريفيــ املنــاطق يف املقيمــات الفتيــات ــةتــوفري و طريــق عــن النائي  الــضرورية املهــارات تنمي
ــى باحلــصول هلــن للــسماح ــدابري اختــاذ خباصــةو العمــل، عل ــىللقــضاء ت ــة القوالــب عل  النمطي

 بـني أفـضل بـصورة التوافـق تيـسريو ـا حيتـذى ألمثلـة والتـرويج واإلنـاث بالذكور يتعلق فيما
 .يةاألسراحلياةو العمل
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 جيالاأل بني التضامن تعزيز
 جتـارب مـن لالسـتفادة الفرصـة انتـهاز اخلـاص القطـاع وشـركات للحكومـات ينبغي- ٦٠

 .واجلدد سنا األصغر العاملني لتدريب سنا األكرب العاملنيومهارات
ــز للحكومــات وينبغــي- ٦١ ــضامناملــساواة تعزي ــني  والت ــال، ب  الــسماح ذلــك يف مبــا األجي

 واالنـدماج العمـل فـرص وإجياد الفقر على القضاءمجبرا يف فعالةالو تامةال باملشاركة بللشبا
 .جمتمعام يف االجتماعي

 الـذي يتـيح للمـسننيلتباد على تطوير التعلم امل كافةتشجيع قطاعات اتمعوينبغي - ٦٢
 .فرص التعلم من األجيال الفتية

 احيثمـ اخلـاص، والقطـاع احلكوميـة غـري املنظمـات مـع تعمـل أن للحكومات وينبغي- ٦٣
 اع،ـــأوض من ما يتصل وما والعوملة اهلجرة بفعل االجتماعي للدعم التقليدية األشكالقلت
ـــيــلتوف ــساع رـ ــدعم دةــامل ـــم للمــسنني وال ـــمقدم نـ ـــالرعاي يـ ـــسيم وال ة،ــ ــسنون اـ  نــــالذي امل

 ةـــــاملناع نقــص روســــفيلألشــخاص الــذين تيتمــوا مــن جــراء اإلصــابة ب ةــــالرعاي ونــــيقدم
 .واألحفاد األبناء احتياجات لتلبيـــة اإليدز،/ةــالبشري

 مـن األجيـال بـني والـشراكات التضامن لتعزيز خطوات أن تتخذ للحكومات وينبغي- ٦٤
 علـىعالقات قيام تشجع وأن األجيال، بني والتفاهم االتصاالت تدعم أنشطة تشجيع خالل
 .األجيال بنياملتبادل تجاوبال أساس

 واإلقليمــي والــوطين احمللــي ديالــصع علــى الــشباب ومنظمــات الــشباب اركةإن مــشو - ٦٥
 برنـامج وتنفيـذ وتعزيـز لأللفيـة اإلمنائية األهداف حتقيقيف  مهمةوفعالة تامة مشاركة والدويل
 مـن ووجـه ومـا تقـدم مـن أحـرز مـا وتقيـيم  ومـا بعـدها٢٠٠٠ لـسنةللـشباب العـاملي العمل

 وينبغـي.الـشباب ومنظمـات الـشباب أنشأها اليت اآلليات ةأنشط دعم ويف تنفيذه، يف عقبات
ويف تعزيـز اجلهـود الراميـة والقـراراتاختـاذ اإلجـراءات يف همتمـشارك تشجع أن للحكومات

 نوالـشبا والـشابات والفتيـان فتيـاتلل أن اعتبارهـا يف آخـذة العـاملي، العمـل برنامج تنفيذإىل
 صـنع عمليـات يف فاعلـة عناصـر وأـم ،ن قومومواط محتياجاتت اتفاو وإن احلقوق نفس
 .اتمع يف والتنمية اإلجيايب التغيري إحداث ويف القرار


