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ينهض الشباب نساء ورجاالً، يف كل أنحاء العالم، - 1
الحريات  باحرتام  واملطالبة  التغيري  خطى  بدفع 
وأحوال  أحوالهم  وتحسني  األساسية،  والحقوق 
والعمل  للتعلم  لهم  الفرصة  وإتاحة  مجتمعاتهم، 
كما  حياتهم.  عىل  تؤثر  التي  القرارات  يف  واملشاركة 
يحيط  ما  بسبب  ذاته،  الوقت  يف  يواجهون  أنهم 
عىل  تؤثر  عاتية  تحديات  متواصلة،  أزمات  من  بهم 
أكثر  الوقت،  حان  ولقد  حياتهم.  من  هامة  جوانب 
البحوث  يف  االستثمار  لتحسني  مىض،  وقت  أي  من 
تمكينية  بيئة  تهيئة  بغية  والربامج  والسياسات 
ويمارسون  الشباب،  فيها  يزدهر  الحقوق،  عىل  تقوم 
باملجتمع،  وإحساسهم  أملهم  ويستعيدون  حقوقهم، 

ويشاركون كعنارص اجتماعية مسؤولة ومبدعة. 

دورته - 2 يف  لليونسكو  العام  املؤتمر  وطلب 
تنظر،  “أن  العامة  املديرة  من  والثالثني  السادسة 
يف  37م/4،  الوثيقة  ملرشوع  إعدادها  أثناء  يف 
وأن  جديدة  عامة  كأولوية  الشباب  إدماج  رضورة 
الوثيقة  يف  تحدد  وأن  ذلك،  وأثار  إمكانية  تدرس 
وأوضحت  للتنفيذ.  طريقة  أفضل  القادمة”)1)  م/4 

القرار 3٦م/7٩.  1

لالسرتاتيجية  األولية  مقرتحاتها  يف  العامة،  املديرة 
 2021-2014 للفرتة  لليونسكو  األجل  املتوسطة 
التنفيذي  املجلس  عىل  “ستقرتح  أنها  )37م/4(، 
اسرتاتيجية  املائة  بعد  والتسعني  الحادية  دورته  يف 
تنفيذية”)2) بشأن الشباب. واستناداً إىل ما ورد آنفاً، 
عقدته  الذي  املشاورات  الجتماع  املتابعة  سبيل  وعىل 
املديرة العامة مع الدول األعضاء يف اليونسكو يف 21 
هذه  األمانة  أعدت   ،2012 الثاني/نوفمرب  ترشين 
االسرتاتيجية التنفيذية، بطريقة تشاركية عملت فيها 
ومراكز  املقر،  يف  واملكاتب  اليونسكو،  قطاعات  مع 

التنسيق املعنية بالشباب يف املكاتب امليدانية.

1٩0م ت/1٩ الجزء األول، الفقرة 2٦.  2

مقدمة
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 أوالً - التعّلم من املايض

منذ - 3 القائم  بالشباب،  اليونسكو  التزام  اكتسب 
بالشباب  االعرتاف  أثر  عىل  جديداً  دافعاً  طويل،  أمد 
املنظمة)3)  أعمال  يف  باألولوية  تحظى  كمجموعة 
ومن  الشباب  مع  للعمل  اليونسكو  واسرتاتيجية 
املعتمدة يف عام 1٩٩8))4). ومنذ عام 2008،  أجلهم 
أعمال  الستعراض  بعمليات)5)  األمانة  اضطلعت 

قرارات املؤتمر العام يف 1٩٩3 واالسرتاتيجيات املتوسطة     3
األجل املتالحقة منذ عام 1٩٩5 فصاعداً.

اسرتاتيجية اليونسكو للعمل مع الشباب ومن أجلهم     4
http://unesdoc.unesco.org/ ،1٩٩8 املعتمدة يف عام

 images/0011/001189/118914mo.pdf

تتمثل هذه العمليات يف: )1( إعداد وثيقة بعنوان »مدى     5
تطور التدخل بشأن الشباب: اليونسكو، الوكاالت 

الشقيقة يف األمم املتحدة، واملنظمات الدولية الحكومية 
واملنظمات غري الحكومية الرئيسية« )2008(؛ )2( تحليل 

أعمال الجهات الفاعلة العاملية واإلقليمية بشأن الشباب 
)2008 - 2012(؛ )3( الفريق العامل املواضيعي 

املعني بالشباب - االستنتاجات والتوصيات الرئيسية 
)2010 - 2011(؛ )4( عرض للسياسات الوطنية 

بشأن الشباب وهياكل تمثيل الشباب )2010 - 2012(؛ 
)5( تحليل تطور نهج املجتمع الدويل إزاء الشباب منذ 

عام 1٩٩5 )2012(؛ )٦( دراسة حالة الشباب عىل 
الصعيد العاملي وتطور أنماط تنظيم الشباب )2012(؛ 

)7( تقييم أعمال اليونسكو بشأن الشباب حتى اآلن عىل 
أساس استعراض وثائق م ت/4 السابقة واملعلومات 

املقدمة من القطاعات واملكاتب امليدانية )2010 - 2012).

التي  املعلومات  وتحليل  الشباب  بشأن  اليونسكو 
ووضعها  لليونسكو  املقارنة  امليزة  بتحديد  تسمح 
الشامل  التحليل  وخلص  امليدان.  هذا  يف  ودورها 
يجري  هامة  استنتاجات  إىل  العمليات  هذه  لنتائج 

تناولها يف مجمل هذه الوثيقة. 

يتناول - 4 الشباب  بشأن  اليونسكو  تدخل  برح  وما 
والتخصصات  املواضيع  من  متنوعة  مجموعة 
الثقافة، والعلوم الطبيعية،  التعليم إىل  والقضايا: من 
املبادرات  أن  وثبت  واالتصال.  اإلنسانية،  والعلوم 
التي  الحجم  بوفورات  املتعلقة  وتلك  االسرتاتيجية 
األعىل  املستوى  وتتناول  مرتابطة  بأنها  تتسم 
األدنى  واملستوى  العامة/الحوكمة(  )السياسية 
املشاريع  من  كفاءة  أكثر  )املجتمعي/الشعبي( 
االنفرادية صغرية الحجم التي هي منفصلة عن بيئة 
املبادرات  فهذه  بالشباب.  املتعلقة  العامة  السياسة 
االسرتاتيجية تنسجم مع رسالة اليونسكو، ومهامها، 
إىل  تؤدي  أن  ويمكن  الحكومية،  الدولية  وطبيعتها 
عىل  بناء  بد،  وال  سواء.  حد  عىل  وكمية  نوعية  نتائج 
طريق  عن  املبادرات  لهذه  األولوية  إيالء  من  ذلك، 
اليونسكو  أعمال  يف  تركيزاً  وأكثر  شامل  نهج  اتباع 
املتعددة  الخربة  يعزز  أن  يمكن  الشباب،  بشأن 
املواضيعية  املسارات  داخل  املوجودة  التخصصات 

لليونسكو وفيما بينها. 

http://unesdoc.unesco.org/
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كرشكاء - 5 بالشباب  تسلم  اليونسكو  أن  حني  ويف 
التنمية  أجل  من  فاعلة  وعنارص  متساويني 
لم ينعكس هذا عىل نحو كاف يف جميع  والسالم)٦) 
تعزز  أن  الرضوري  ومن  الربنامجية.  الجوانب 
من  يمكن  فعالة  وآليات  منهجيات  املنظمة  أعمال 
وضع  يف  الشباب  األعضاء  الدول  ترشك  أن  خاللها 
طريق  عن  وبخاصة  وإنجازها،  والربامج  السياسات 
أعمال  تعزز  أن  أيضاً  وينبغي  الشباب.  منظمات 
به  يُضطلع  ما  ذلك  يف  بما  الشباب،  بشأن  اليونسكو 
تكون  التي  األعمال  الوطنية،  الحكومات  مع  منها 
الشباب  القادة  قدرات  من  تزيد  وأن  الشباب،  بقيادة 
تتيح  وأن  الشباب،  قيادتها  يتوىل  التي  واملنظمات 
وهذه  القادة  هؤالء  مع  رشاكات  إلقامة  الفرصة 
سيما  وال  برنامجية،  بأنشطة  لالضطالع  املنظمات 
اليونسكو  عمليات  إطار  ويف  القطري  الصعيد  عىل 

للربمجة القطرية. 

األمم - 6 يف  الشقيقة  الوكاالت  مع  التعاون  أن  وثبت 
الحكومية  الدولية  املنظمات  مع  وكذلك  املتحدة، 
الخاص  القطاع  وكيانات  الحكومية  غري  واملنظمات 
األنشطة  من  بالتكاليف  باملقارنة  فعالية  أكثر 
الجهود  ازدواج  إىل  تفيض  التي  املتفرقة  االنفرادية 
يف منظومة األمم املتحدة ويف خارجها عىل حد سواء. 

اسرتاتيجية اليونسكو للعمل مع الشباب ومن أجلهم،   ٦
http://unesdoc.unesco.org/ ،»1٩٩8 املعتمدة عام

images/0011/001189/118914mo.pdf

سياق  يف  وخصوصاً  التعاون،  هذا  تعزيز  وينبغي 
اإلنمائية  للمساعدة  املتحدة  األمم  عمل  إطار  أعمال 
من  يزيد  ألنه  لليونسكو،  القطرية  الربمجة  وأعمال 
التوعية بأعمال اليونسكو بشأن الشباب، وأثر أعمال 
االتصال  عىل  وقدرتها  بها،  تضطلع  التي  الدعوة 

بمجموعات متنوعة من الشباب واملانحني.

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001189/118914mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001189/118914mo.pdf
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ثانياً -  التطلع إىل األمام: تركيز مجدد لفرتة 
الوثيقة 37م/4 )2021-2014) 

الشابات  إرشاك  كفالة  عىل  اليونسكو  ستعمل 
عليهم  تؤثر  التي  والربامج  السياسات  يف  والشباب 
الرامية  األعمال  يف  ريادي  بدور  واضطالعهم 
بلدانهم  يف  املستدامة  والتنمية  السالم  تعزيز  إىل 

ومجتمعاتهم.

ستطبق اليونسكو رؤية شاملة ومستقبلية تسلم - 7

التغيري،  لتحقيق  فاعلة  عنارص  بصفتهم  بالشباب 

املستدامة.  والتنمية  والسالم  االجتماعية،  والتحوالت 

الشباب  بها  يهتم  التي  السبل  الرؤية  هذه  وتجسد 

كمستفيدين  بها:  يتأثرون  أو  اليونسكو  بأعمال 

مستقلة؛  فاعلة  وعنارص  واألنشطة؛  الخدمات  من 

األعمال  وستتيح  منظماتهم.  خالل  من  ورشكاء 

عىل  االعتماد   )1( ييل:  ملا  الفرصة  بالشباب  املتصلة 

االبتكارية،  وطاقاتهم  ومعارفهم،  اإلبداعية،  قدراتهم 

 (2( التقدم؛  خطى  لدفع  إمكانات  من  لديهم  وما 

عىل  تنميتهم  عىل  تؤثر  التي  للتحديات  التصدي 

)3( الوصول  املجتمعي؛  والصعيد  الحوكمة  صعيد 

إىل من لم يتسن الوصول إليهم ومن فقدوا اإلحساس 

باملجتمع وغاب عنهم األمل يف املستقبل. 

بصورة - 8 الشباب  بشأن  اليونسكو  رؤية  وتسهم 

األهداف  تحقيق  يف  تكاملية  وبطريقة  مبارشة 

للفرتة  األجل  املتوسطة  لالسرتاتيجية  األساسية 

تمكني  يف  النهائي  الهدف  ويتمثل   .2021-2014

بالحقوق  ويتمتعون  بالواجبات  يضطلعون  من 

ممارسة  من  الشباب  تمكن  بيئة  وإدامة  إيجاد  من 
كبرش،  واالنتعاش  بمسؤولياتهم،  والوفاء  حقوقهم 
وتقديرهم  وإرشاكهم،  صوتهم،  إىل  االستماع  وتأمني 
يف  معرفة  وأصحاب  اجتماعية  فاعلة  كعنارص 
إلطالق  أساسية  األحوال  وهذه  املتخصصة.  امليادين 
السالم  إحالل  إىل  ترمي  ثقافة  إليجاد  طاقاتهم 
وتحقيق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر. ولهذا 
املبذولة  بالجهود  يتعلق  فيما  الشباب،  إىل  املنظور 
أعمال  وجدول  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  لتحقيق 
فهو  مزدوجة:  قيمة   ،2015 عام  بعد  فيما  التنمية 
عدم  وأوجه  اإلنمائية  للتحديات  التصدي  يف  يسهم  ال 
الشباب  تنمية  احتماالت  عىل  تؤثر  التي  اإلنصاف 
الالزمة  واألحوال  البيئة  أيضاً  يهيئ  ولكنه  فحسب، 
لتمكني الشباب وإرشاكهم، حتى يمكنهم بدورهم أن 
وتحقيق  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  بلوغ  يف  يسهموا 

جدول أعمال التنمية فيما بعد عام 2015. 

بشأن - 9 لليونسكو  الشاملة  النظرة  وستُطبق 
تكاملية  عمل  محاور  ثالثة  خالل  من  الشباب 
تستخدم يف توجيه األعمال الربنامجية التي تَُحدد عىل 
اليونسكو.  يف  حالياً  املوجودة  االختصاصات  أساس 
اتباع  إىل  الحاجة  إىل  املقرتحة  املحاور  وتستجيب 
يف  املحدد  النحو  عىل  شاملة،  تدخالت  وإىل  كيل  نهج 
اليونسكو  مهام  مع  املحاور  هذه  وتتسق  الفقرة 4. 
بوضع  يتعلق  فيما  املشورة  إسداء   )1( ميادين:  يف 
املؤسسية  القدرات  وتنمية  وتنفيذها،  السياسات 
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وتقديم  لألفكار  كمخترب  العمل   )2( والبرشية؛ 
االقرتاحات املبتكرة وإسداء املشورة السياسية العامة 
واملعايري  القواعد  وضع   )3( اختصاصها؛  ميادين  يف 

يف ميادين اختصاصها ودعم ورصد تنفيذها)7).

مهام اليونسكو املحددة يف الوثيقة 1٩0م ت/القرارات،     7
الصفحة 2٩.

وضع السياسات 
واستعراضها، 

بمشاركة الشباب

 تنمية القدرات
 لالنتقال

إىل عالم الكبار

املشاركة املدنية، 
واملشاركة الديمقراطية، 

واالبتكار االجتماعي

املحور ٣

املحور ١

املحور ٢
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 املحور 1 - وضع السياسات واستعراضها، 
الشباب8 بمشاركة 

الرؤية - 10 الشباب  بشأن  العامة  السياسة  توفر 
بالشباب،  املتصلة  األنشطة  لربمجة  األساسية 
التعليم  من  متعددة:  عامة  ومسائل  ميادين  وتتناول 
التمثيل  إىل  االجتماعية  التنمية  ومن  العمالة،  إىل 
االبتكار،  إىل  العلمي  البحث  ومن  الديمقراطي، 
أمور  ضمن  االتصال،  إىل  والرياضة  الثقافة  ومن 
عىل  السياسية  املشورة  اليونسكو  وستوفر  أخرى. 
السياسات  استعراض  أو  لوضع  األعىل  املستوى 
وفقاً  الشباب،  بشأن  والجامعة  املستعرضة  العامة 
تحلييل  نهج  طريق  وعن  الوطنية  لالحتياجات 
الوقت  يف  وسيتم،  الشباب.  مصالح  يراعي  متكامل 
املشورة  وإسداء  التقنية  املساعدة  تقديم  ذاته، 
للسياسات  الشباب  مصالح  تراعي  التي  السياسية 
الشباب  عىل  تؤثر  التي  امليادين  يف  األخرى  العامة 
السياسات  مثل  اليونسكو،  اختصاص  يف  واملندرجة 
يف  والتدريب  بالتعليم  املتعلقة  )السياسات  التعليمية 
ذلك  يف  بما   - العايل  والتعليم  واملهني،  التقني  املجال 
التعليم   - والشهادات  العلمية،  بالدرجات  االعرتاف 
أخرى(،  أمور  ضمن  املستدامة  التنمية  أجل  من 
)سياسات  والثقافة  بالعلوم  املتعلقة  والسياسات 
بالصناعات  املتعلقة  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 
الرتاث  اتفاقيات  وتنفيذ  واإلبداعية  الثقافية 

انظر، عىل سبيل املثال، وثيقة العمل التي جرى إعدادها    8
الجتماع املشاورات الذي عقدته املديرة العامة مع الدول 

األعضاء يف اليونسكو  )21 ترشين الثاني/نوفمرب 2012) 
.http://bit.ly/XozqNf يف

االنتفاع  وسياسات  أمور(،  جملة  يف  الثقايف)٩)، 
باملعلومات والفضاء اإللكرتوني.

اليونسكو - 11 ستتيح  العاملي،  الصعيد  وعىل 
فيما  واملعارف  الجيدة  املمارسات  لتبادل  الفرصة 
السياسية  املداوالت  وستيرس  واملناطق،  البلدان  بني 
الوطني،  الصعيد  وعىل  وتوجهها.  الصلة  ذات 
وموظفي  القرارات  صانعي  قدرات  بناء  سيكون 
أنشطة  من  أساسياً  جزءاً  الصلة  ذات  املؤسسات 
املسائل  وتتضمن  املحور.  هذا  إطار  يف  اليونسكو 
والتنسيق  التعاون  خاص:  باهتمام  تحظى  التي 
وخطط  والتمويل؛  والحوكمة  الوزارات؛  بني  فيما 
والتقييم؛  والرصد  الرشاكات  ذلك  يف  بما  التنفيذ، 
عىل  القائمة  السياسات  ووضع  النقدي؛  والتفكري 
بما  األدلة،  عىل  القائمة  والسياسات  اإلنسان  حقوق 
الروابط  وإقامة  الشباب؛  الباحثني  إرشاك  ذلك  يف 
والقوانني  الدولية،  واملعايري  الوطنية،  السياسات  بني 
املحلية/الداخلية. ويف الوقت ذاته، ستوجه اليونسكو 
التشاركية،  العمليات  تطبيق  يف  الوطنية  الحكومات 
وال سيما  الصلة،  ذات  املعنية  األطراف  وإرشاك 
عىل  خاص  اهتمام  وسينصب  والشباب.  الشابات 
)مجالس  الوطنية  الشباب  هياكل  تعزيز  أو  إنشاء 
مجموعات  مختلف  تمثيل  لكفالة  غريها(  أو  الشباب 

الشباب، بما يف ذلك املجموعات الضعيفة واملهمشة. 

اتفاقية التدابري الواجب اتخاذها لحظر ومنع استرياد    ٩
وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري 

مرشوعة، لعام 1٦70؛ واتفاقية الرتاث الثقايف، لعام 
1٩72؛ واتفاقية حماية الرتاث الثقايف املغمور، لعام 

2001؛ واتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي، لعام 
.2003

http://bit.ly/XozqNf
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املحور 2 - تنمية القدرات لالنتقال إىل عالم الكبار)10) 

املتعلقة - 12 استكمااًل لألعمال  اليونسكو، ستقوم 
املحور  إطار  )يف  األعىل  املستوى  عىل  بالسياسات 
الفاعلة  والجهات  األعضاء،  الدول  مع  بالعمل   )1
املعنية بتنمية الشباب، بما يف ذلك منظمات الشباب، 
إطار  يف  واملدربون،  واملعلمون،  الشباب،  والباحثون 
للتعلم  بيئة  لتهيئة  التدخالت  من  متنوعة  مجموعة 
الالزمة  والكفاءات  باملهارات  الشباب  تزود  أن  يمكن 
مرتابطة  رئيسية  انتقال  عمليات  أربع  عرب  للمرور 
العمل؛  يف  والبدء  التعلم؛  مواصلة  الحياة)11):  يف 

وممارسة املواطنة؛ وانتهاج نمط صحي للحياة.

10   انظر الوثيقة التي جرى إعدادها الجتماع املشاورات الذي 
عقدته املديرة العامة مع الدول األعضاء يف اليونسكو )21 

http://bit.ly/XozqNf ترشين الثاني/نوفمرب 2012( يف

يف عام 2007، حدد تقرير التنمية يف العالم بشأن     11
موضوع »التنمية والجيل القادم« خمس مراحل جوهرية 

يف الحياة )عمليات االنتقال( أساسية األهمية يف تنمية 
الشباب وهي: استمرار التعلم، وبدء العمل، وانتهاج نمط 

صحي للحياة، والبدء يف إقامة أرسة، وممارسة املواطنة 
http://bit.ly/RxDE4k

رفع - 13 يف  األعضاء  الدول  اليونسكو  وستدعم 
والكبار،  الشباب  أمية  ملحو  الفعالة  الربامج  مستوى 
والبحث،  القدرات،  وبناء  الدعوة،  أنشطة  طريق  عن 
املناهج  تعزيز  وسيزداد  االبتكارية.  والتكنولوجيا 
األدوات  ومجموعات  واملعلوماتية  اإلعالمية  الدراسية 
تصممها  والتي  استخدامها  الشباب  عىل  يسهل  التي 
اليونسكو كي يفهم الشباب املبادئ العاملية األساسية 
النفاذ  من  الشباب  تمكني  أجل  من  التعبري،  لحرية 
السعي  وسيتم  فيه.  واملشاركة  املعرفة  مجتمع  إىل 
مصادر  إىل  النفاذ  لتحسني  مبادرات  اتخاذ  إىل  أيضاً 
وتحسني  اللغات،  املتعددة  واملعارف  املعلومات 
واالتصال،  املعلومات  بتكنولوجيا  املتصلة  املهارات 
عىل  الحصول  من  اإلعاقة  ذوي  الشباب  وتمكني 

التدريب عىل هذه التكنولوجيا. 

فيما - 14 األعضاء  الدول  قدرات  تطوير  وسيزداد 
واملهني،  التقني  املجال  يف  والتدريب  بالتعليم  يتصل 
عملية  ودعم  الشباب  بطالة  معالجة  ذلك  يف  بما 
املتعلق  والتوجيه  العمل،  إىل  املدرسة  من  االنتقال 
املناهج  وتطوير  واملؤهالت،  الوظيفية،  بالحياة 
املنظور  تعميم  ومراعاة  املعلمني،  وتدريب  الدراسية، 
الجنساني. وسيجري إدخال مهارات مبارشة األعمال 
العايل،  التعليم  برامج  يف  الثقافية  واإلدارة  الحرة 

النتيجة املستهدفة للمحور 1 
للفرتة 2021-2014

األهداف للفرتة 2021-2014

توفر الدول األعضاء التي تتمتع 
بالدعم بيئة سياسية شاملة 

للتنمية واملشاركة الجامعتني 
للشباب

باعتماد وتنفيذ سياسات 	  بالدعم  التي تتمتع  الدول األعضاء  قيام 
عامة جامعة ومستعِرضة بشأن الشباب، وتطبيق نهج تتعدد فيه 

األطراف املعنية وتكون للشباب مشاركة جامعة فيه. 

يقودها 	  والتي  والتمثيلية  الجامعة  الوطنية  الكيانات  مشاركة 
الدول  يف  الشباب  عىل  تؤثر  التي  العامة  السياسات  يف  الشباب 

األعضاء التي تتمتع بالدعم. 

الشباب 	  شواغل  بإدماج  بالدعم  تتمتع  التي  األعضاء  الدول  قيام 
وعمليات مشاركة الشباب يف السياسات العامة الداخلة يف ميادين 

اختصاص اليونسكو.

http://bit.ly/XozqNf
http://bit.ly/RxDE4k
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الحرة  األعمال  مبارشة  عىل  التدريب  توفري  وسيتم 
الشباب، وال سيما عن  الثقايف من  الحقل  للعاملني يف 
الدعم  توفري  وسيستمر  املوجهة.  الرشاكات  طريق 
واملصممني،  الشباب،  للفنانني  الفنون  تعليم  لربامج 
املنح  توفري  خالل  من  وخصوصاً  والحرفيني، 

الدراسية يف إطار برامج التبادل الثقايف. 

وخصوصاً - 15 العلوم،  تعليم  اليونسكو  وستعزز 
فيما يتعلق بمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
للشابات.  خاص  اهتمام  إيالء  مع  والرياضيات، 
الدراسية،  املناهج  تحديث  األعمال  هذه  وستدعم 
األدوات  ومجموعات  العملية.  العمل  حلقات  وتوفري 
تعميم  وتشجيع  والطالب،  املعلمني  وتدريب  واألدلة، 
األعضاء  الدول  ومساعدة  الشباب،  بني  فيما  العلوم 
ميزة  أو  املنال  بعيد  شيئاً  العلوم  تكون  أال  كفالة  يف 
لتعليم  أساساً  تكون  وإنما  البعض  بها  يحظى 
الفرص  وستتاح  االجتماعية.  والتنمية  الشباب 
والحياة  الدراسات  متابعة  عىل  الشباب  لتشجيع 
واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  ميدان  يف  الوظيفية 
كأداة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيات  واستخدام 
البيولوجيا  أخالقيات  ترويج  وسيجري  لالبتكار. 
وال  العلوم،  تعليم  عنارص  من  عنه  غنى  ال  كعنرص 
إدخال  وسيتم  العايل.  التعليم  مؤسسات  يف  سيما 
اليونسكو  وضعته  الذي  العاملي  الدرايس  املنهج 
كل  يف  الجامعات  يف  البيولوجيا  أخالقيات  لتعليم 
ملعلمي  تدريبية  دورات  مع  باالقرتان  العالم،  أنحاء 
املتساوق  الربنامج  وسيتضمن  الواعدين.  األخالقيات 
تعليم  مجال  يف  القدرات  لبناء  األبعاد  املتعدد 
أخالقيات البيولوجيا نماذج وضعت من أجل جماهري 
املتصلة  املداوالت  يف  أساسية  بأدوار  تضطلع  معينة 
الشباب،  الباحثني  مثل  البيولوجيا،  بأخالقيات 

ومقدمي الرعاية الصحية، والصحفيني. 

برنامج - 16 إطار  من  كجزء  اليونسكو،  وستدعم 
 ،2014 عام  بعد  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم 
الخطط  يف  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  إدماج 
التعليم  يف  ذلك  يف  بما  الدراسية،  واملناهج  التعليمية 
عىل  الرتكيز  مع  الحياة،  مدى  والتعلم  النظامي  غري 
التحديات األساسية املتعلقة بالتنمية املستدامة، وهي 

والتنوع  الكوارث،  أخطار  من  والحد  املناخ،  تغري 

هذه  كل  يف  الشباب  مع  التعامل  وسيتم  البيولوجي. 

املستدامة  التنمية  من  مستفيدون  أنهم  عىل  األنشطة 

وعوامل دافعة لها. 

إدماج - 17 للدول األعضاء يف  املقدم  الدعم  وسيزداد 

واملواطنة  اإلنسان  وحقوق  بالسالم  املتعلق  التعليم 

خالل  من  وبخاصة  التعليمية،  النظم  يف  العاملية 

واملواد  املعلمني،  وتدريب  الوطنية،  الدراسية  املناهج 

التدريب  توفري  وسيجري  التعلم.  وبيئات  التعليمية، 

مجاالت  يف  الفاعلة  للعنارص  املدنية  الرتبية  عىل 

لتعزيز  الشباب،  وتنمية  املدني  واملجتمع  التعليم 

إرشاك الشباب يف عمليات التحول الديمقراطي. 

الشامل - 18 التثقيف  أيضاً  اليونسكو  وستعزز 

البرشية  املناعة  نقص  بفريوس  يتصل  فيما  الجيد 

برامج  طريق  عن  والصحية،  الجنسية  والجوانب 

وغري  النظامية  السياقات  ويف  املدرسية،  الصحة 

األعضاء  للدول  أيضاً  الدعم  وسيُقدم  النظامية. 

الجنيس  التثقيف  برامج  مستوى  رفع  أو  وضع  يف 

للطلبات  الجهود  هذه  وتستجيب  الجيدة.  الشاملة 

التثقيف  بشأن  باستمرار  الشباب  عنها  يعرب  التي 

ينعمون  لحياة  االستعداد  من  وتمّكنهم  الجنيس، 

فيها  ويضطلعون  الصحة،  من  بمزيد  ككبار  فيها 

نفاذ  إمكانية  تحقيق  يف  ويسهمون  ريادي،  بدور 

الجميع إىل خدمات الوقاية والعالج والرعاية املتصلة 

بفريوس نقص املناعة. 

وسيجري التأكيد يف جميع املجاالت الواردة آنفاً - 19

)الفقرات 13-18( عىل تعزيز التضامن بني األجيال، 

عن طريق جملة أمور منها تدريب املعلمني، وبرامج 

القائم  التعلم  أشكال  من  وغريها  الصناعية،  التلمذة 

للمجموعات  أكرب  اهتمام  أيضاً  وسيوىل  العمل.  عىل 

باملدارس،  امللتحقني  غري  الشباب  مثل  املهمشة 

املناطق  يف  الفقراء  والشباب  الريف،  يف  والشباب 

برامج  من  استفادتهم  إمكانية  لتحسني  الحرضية، 

والتعلم  للعمل  أفضل  فرص  إلتاحة  املهارات  تنمية 

مدى الحياة. 
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الديمقراطية،  املدنية، واملشاركة   املحور 3 - املشاركة 
االجتماعي)12)  واالبتكار 

خرباء - 20 مع  بالتعاون  اليونسكو، ستقوم 
الجهات  من  ذلك  وغري  للشباب،  ومنظمات  دوليني، 
مفهوم  بتطوير  الشباب،  بتنمية  املعنية  الفاعلة 
الشباب  عىل  وأثره  للشباب،  املدنية  املشاركة 
الديمقراطية  بتعزيز  وصلته  املجتمعية،  والتنمية 
وسيستخدم  له.  والدعوة  االجتماعي،  واالبتكار 
والتجارب  اإلفرادية،  الحاالت  دراسات  دمج  أسلوب 
لتوجيه  العامة،  السياسية  واإلحاطات  الناجحة، 
وربط  بالشباب  املتعلقة  والربامج  السياسات  وضع 
واملحور 2.   1 املحور  إطار  يف  الداخلة  باألعمال  ذلك 
أنواع  ثالثة  عىل  اليونسكو  سرتكز  ذلك،  عىل  وعالوة 

معينة من املشاركة من جانب الشباب: 

انظر الوثيقة التي أعدت الجتماع املشاورات الذي عقدته    12
املديرة العامة يف الدول األعضاء يف اليونسكو )21 ترشين 

.http://bit.ly/XozqNf (2012 الثاني/نوفمرب

وتعزيز  القرارات  صنع  يف  الشباب  مشاركة    )1(

تكملة  اليونسكو،  ستقوم  الديمقراطية:  دعائم 

بدعم   ،1 املحور  إطار  يف  بها  املضطلع  لألعمال 

املستوى  من  الشباب،  مشاركة  عمليات  تطوير 

البلدي(  املجلس  املحيل،  املجتمع  )املدرسة،  املحيل 

والدولية،  اإلقليمية  )املحافل  العاملي  املستوى  إىل 

بها  وربط شبكاتها  إليها(،  وما  املشاورات،  وعمليات 

القدرات  تنمية  فرص  عىل  الرتكيز  مع  وتيسريها، 

الجهود  هذه  وستكمل  املهمشني.  للشباب  القيادية 

أنفسهم،  عن  األعراب  من  الشباب  لتمكني  مبادرات 

بدور  واالضطالع  ومسؤولياتهم،  حقوقهم  وفهم 

جملة  طريق  عن  الديمقراطية،  العمليات  يف  نشط 

أمور منها تكنولوجيا املعلومات واالتصال، أو وسائل 

إعالم الشباب، أو أشكال التعبري الثقايف. 

النتيجة املستهدفة للمحور 2 
للفرتة 2021-2014

األهداف للفرتة 2021-2014

تحسني بيئة التعليم والتعلم 
للشباب الكتساب املهارات 

والكفاءات الالزمة لالنتقال إىل 
عالم الكبار

للتعليم 	  األعىل  املستوى  عىل  الناجحة  األعضاء  الدول  برامج  دعم 
والتعلم يف املجاالت التي تعنى بها اليونسكو )الفقرات 18-13). 

إطار 	  يف  والداخلة  الشباب،  مصالح  تراعي  التي  املحتويات  إدماج 
الوطنية  الدراسية  املناهج  يف  اليونسكو،  بها  تعنى  التي  املجاالت 

ويف أدوات التعلم التي تركز عىل الشباب. 

بها 	  تعنى  التي  املجاالت  يف  واملربني  املعلمني  قدرة  تحسني  مراعاة 
اليونسكو يف الدول األعضاء التي تحظى بالدعم. 

النظامي 	  للتعليم  برامج  بوضع  الصلة  ذات  املعنية  األطراف  قيام 
ذلك  يف  بما  أجلهم،  ومن  الشباب  مع  باالشرتاك  النظامي  وغري 
الحقوق،  من  املحرومني  الشباب  ملجموعات  معينة  نطاقات  إتاحة 

يف املجاالت التي تعنى بها اليونسكو. 

يف 	  التعليمية  األهداف  لدعم  والكبار  الشباب  بني  رشاكات  تنفيذ 
املجاالت التي تعنى بها اليونسكو.

انظر الوثيقة التي     <?>
أعدت الجتماع املشاورات الذي 
عقدته املديرة العامة يف الدول 

األعضاء يف اليونسكو )21 
ترشين الثاني/نوفمرب 2012) 

.http://bit.ly/XozqNf

http://bit.ly/XozqNf
http://bit.ly/XozqNf
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األعمال  ومبارشة  القياد،  عىل  الشباب  قدرات    )2(

العيش  سبل  تأمني  أجل  من  واالبتكار  الحرة، 

اليونسكو  ستحشد  الفقر:  من  والحد  املستدامة 

التقنية  املشورة  وستسدي  والشبكات،  الرشكاء 

قيادة  تويل  يف  والشباب  للشابات  الدعم  وتوفر 

املستدامة  العيش  سبل  تأمني  إىل  الرامية  األعمال 

فئات  ثالث  إىل  الدعم  وسيُقَدم  املجتمعية.  والتنمية 

بادروا  الذين  الشباب  املبتكرين   )1( الشباب:  من 

حكومية  غري  منظمة  أو  اجتماعي  مرشوع  بإنشاء 

 (2( بها؛  أو  به  االرتقاء  يف  الدعم  إىل  ويحتاجون 

من  املبتكرين  أو  واملبدعني  عامة،  الشباب  مساندة 

الشباب الذين لديهم فكرة لبدء مرشوع ما يف ميادين 

الضعف  شديدو  الشباب   )3( اليونسكو؛  اختصاص 

مجتمعاتهم.  أنشطة  يف  يشاركون  الذين  والتهميش 

وستتاح الفرص، يف كل هذه األنشطة، لتشجيع روح 

تكنولوجيا  طريق  عن  وبخاصة  الشباب،  يف  اإلبداع 

املعلومات واالتصال. 

ومنع  املتبادل،  الفهم  لتعزيز  الشباب  إرشاك    )3(
دعائمه:  وتوطيد  السالم  بناء  يف  واملشاركة  النزاع، 
ستنظم اليونسكو تدخالت شاملة تقوم عىل الحقوق، 
الفنية  األنشطة  طريق  عن  الشباب  بإرشاك  وستقوم 
العنف  ملنع  كوسيلة  والرياضية  والتجارية  والثقافية 
الشباب يف  الدعم إلرشاك  عليهم. وسيُقدَّم  يؤثر  الذي 
السالم،  دعائم  وتوطيد  واملصالحة،  النزاعات،  منع 
انتقالية،  بمرحلة  تمر  التي  البلدان  يف  وخصوصاً 
األدلة، والتبادل  القائم عىل  التدريب  وذلك عن طريق 
العميل  والبحث  الحوار،  ومبادرات  للشباب،  الثقايف 
النظامية  غري  الوسائل  منها  أمور  جملة  طريق  عن 
إليها(.  وما  والرياضية،  الفنية  والتدخالت  )املتاحف، 
املشاريع  قيادة  يف  الشباب  اليونسكو  وسترشك 
حمالت  يف  التطوع  ويف  الرتاث،  لحفظ  الدينامية 
واإلدماج.  للحوار  كأداة  امليدان  هذا  يف  التوعية 
إيجاد  تعزيز  الشباب يف  لدور  أيضاً  األولوية  وستُوىل 
إليالء  الرئيسية  الربامج  يف  والالعنف  للسالم  ثقافة 

األولوية ألفريقيا الواردة يف الوثيقة 37م/4.

النتيجة املستهدفة للمحور 3 
للفرتة 2021-2014

األهداف للفرتة 2021-2014

مشاركة الشابات والشباب 
كمواطنني ناشطني من أجل 

تعزيز الديمقراطية، واملجتمعات 
املستدامة، والسالم

وبرامج 	  سياسات  بوضع  واملحلية  الوطنية  السلطات  قيام 
دعائم  إلرساء  كوسيلة  للشباب،  الجامعة  املدنية  املشاركة  لتعزيز 
الديمقراطية، وتنمية املجتمعات، ومنع العنف والنزاع االجتماعي.

يف 	  الديمقراطية  العمليات  يف  الشباب  مشاركة  تحسني  مالحظة 
البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. 

بالدعمفي 	  وتحظى  الشباب  يقودها  التي  املشاريع  مساهمة 
ذلك  يف  )بما  املجتمعية  والتنمية  املستدامة  العيش  سبل  تحقيق 

املبادرات التي يقودها شباب ضعفاء. 

تركز 	  والتي  الشباب  يقودها  التي  الصلة  ذات  املشاريع  مساهمة 
املتبادل،  الفهم  وتعزيز  والنزاع،  العنف  منع  يف  الشباب  عىل 

وإيجاد ثقافة للسالم. 
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التوجيهية، واملجموعات  أ - املبادئ   -  ثالثًاً 
املستهدفة  والبلدان 

تنفيذ - 21 يف  اإلسهام  اليونسكو  أعمال  ستستهدف 
وااللتزامات  واألهداف  الوطنية،  التنمية  خطط 
لألمني  الخمسية  الخطة  فيها  بما  الدولية،  اإلنمائية 
العام لألمم املتحدة، وبرنامج العمل العاملي للشباب. 
الحقوق؛  عىل  القائمة  النهوج   )1( وتعزز:  وستطبق 
بينهما؛  التميز  وعدم  الجنسني  بني  املساواة   )2(
واملهمشني  الضعفاء  إىل  الوصول  عىل  الرتكيز   )3(
وضع  يف  الشباب  مشاركة   )4( الشباب؛  من 
الحوار بني األجيال،  التي تؤثر عليهم؛ )5(  املبادرات 
والرشاكات بني الشباب والكبار؛ )٦( النهوج القائمة 

عىل بعد النظر والتوقع. 

جميعها - 22 الثالثة  العمل  محاور  يف  وسيجري، 
لالحتياجات  مضمونني  وتقييم  تحليل  بإجراء  ورهناً 
اهتمام  إيالء  نشاط،  كل  يف  القدرات  يف  والفجوات 
بينهم  من  الشباب،  من  أعداد  وإرشاك  إلفادة  خاص 
وأعضاء  الحرة،  األعمال  ومبارشو  الشباب،  القادة 
والشابات،  واملراهقات  املجتمعية،  الشباب  منظمات 
ذوي  والشباب  واملهمشني،  الضعفاء  والشباب 
وفقاً  األفريقية  للبلدان  األولوية  وستوىل  اإلعاقة. 
وتمكينهم  بالشباب  للنهوض  األفريقي  االتحاد  لعقد 
للمنحدرين  الدويل  والعقد   )2018 - 200٩(
إىل  واستناداً   ،)2023-2013( أفريقي  أصل  من 
األفريقي  الشباب  بشأن  اليونسكو  اسرتاتيجية 
نمواً  البلدان  أقل  وستستفيد   .)2013-200٩(
أعمال  من  أيضاً  النامية  الصغرية  الجزرية  والدول 
مزيج  سيحظى  معينة،  حاالت  ويف  الشباب.  برنامج 

والبلدان  املرتفع  الدخل  ذات  )البلدان  السياقات  من 
املنخفض؛  الدخل  ذات  والبلدان  املتوسط  الدخل  ذات 
بمعاملة  انتقالية(  بمرحلة  تمر  التي  والبلدان 

تفضيلية كوسيلة لبناء كتلة حرجة مقارنة. 

ثالثاً - ب - إرشاك الشباب يف أعمال اليونسكو 

يلزم، كما هو موضح يف الفرع أوالً )الفقرة 5(، - 23
إلرشاك  أساليبها  أكرب  نحو  عىل  اليونسكو  تحسن  أن 
وضع  يف  حقيقيني  ورشكاء  فاعلة  كعنارص  الشباب 
وتتمثل  واستعراضه.  وإنجازه  الشباب،  برنامج 
من  االستفادة  يف  االتجاه  هذا  يف  أساسية  خطوة 
منتدى الشباب لليونسكو. واستهل املنتدى، الذي هو 
جزء أسايس من املؤتمر العام، نشاطه يف عام 1٩٩٩ 
ومنظمات  اليونسكو  أعمال  بني  الفجوة  سد  بغية 
املنتدى مجرد حدث وإنما هو عملية  الشباب. وليس 
تمّكن الشباب من تقديم توصياتهم ملمثيل 1٩5 دولة 
نفسه،  الوقت  يف  الشباب،  هؤالء  حشد  مع  عضواً، 
ويمكن،  أفكارهم.  تنفيذ  ملتابعة  بأعمال  لالضطالع 
الشباب عىل كل من:  املنتدى  أن يرشك  الصفة،  بهذه 
طريق  عن  القرارات  لصنع  العاملي  املستوى   )1(
املحيل  الصعيد   )2( و  الرئاسيتني؛  بالهيئتني  وصلته 
من خالل عملية للمتابعة. وسيتم، من أجل االستفادة 
االبتكاري  الطابع  إضفاء  زيادة  اإلمكانية،  هذه  من 
بعرض  للشباب  يسمح  كي  الشباب،  منتدى  عىل 
وتحديد  عليهم،  تؤثر  التي  والربامج  السياسات 
ومجتمعاتهم،  بلدانهم  يف  املتابعة  ألعمال  مشاريع 
أساليب  وستوضع  املشاريع.  هذه  قيادة  وتويل 
املنتدى  يف  الشباب  مجموعات  مختلف  تمثيل  لزيادة 

ثالثاً - تحقيق املطلوب: طرائق التنفيذ 
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الرقمية،  التكنولوجيات  من  أيضاً  هذا  يف  واالستفادة 
ويف  اليونسكو  يف  األخرى  الشباب  بمنتديات  وربطه 

منظومة األمم املتحدة. 

مع - 24 ذلك،  مع  بالتوازي  اليونسكو،  وستتعاون 
إىل  الشباب  صوت  توجيه  يمكنهم  الذين  الرشكاء 
املنظمات  الرشكاء  هؤالء  بني  ومن  اليونسكو.  أنشطة 
ونوادي  الطالب،  ورابطات  للشباب،  الحكومية  غري 
الوكاالت  يف  الشباب  وشبكات  الشباب،  ومراكز 
الصعيد  عىل  وسيتم،  املتحدة.  األمم  يف  الشقيقة 
املشرتكة  الربنامجية  اللجنة  مع  التعاون  ربط  العاملي، 
املعنية بالشباب والتابعة للجنة االتصال بني املنظمات 
الشباب.  برنامج  بتنفيذ  واليونسكو  الحكومية  غري 
املوجودة  الشباب  تمثيل  هياكل  أو  مكاتب  وستكون 
األهمية  أساسية  لليونسكو  الوطنية  اللجان  يف  حالياً 
الصعيد  عىل  اليونسكو  أعمال  يف  الشباب  إرشاك  يف 
األمم  عمل  إطار  عمليات  يف  ذلك  يف  بما  القطري، 
املتحدة للمساعدة اإلنمائية وعمليات الربمجة القطرية 
تعزيز  إىل  الرامية  الجهود  بذل  وسيستمر  لليونسكو. 
أنشطة  بتحسني  وذلك  إنشائها،  أو  الهياكل  هذه 
الناجحة،  املمارسات  وتشاطر  الصلة،  ذات  الدعوة 
وتيسري رصد األقران والرشاكات بني الشباب والكبار. 
والشخصيات  اإلعالم  وسائل  حشد  أيضاً  وسيتم 

البارزة إلرشاك الشباب يف أعمال اليونسكو. 

 ثالثاً – جـ - تخطيط وإنجاز الربنامج 
لليونسكو  الشامل 

كما - 25 لليونسكو،  الشباب  برنامج  إنجاز  سيتم 
تنفيذها  يجري  أنشطة  طريق  عن  أعاله،  وارد  هو 
وسيتوىل  بينها.  وفيما  الرئيسية  الربامج  كل  يف 
هذا  لليونسكو  الشامل  الشباب  برنامج  تنسيق 
االجتماعية  العلوم  قطاع  يف  الشباب  برنامج  فريق 
واإلنسانية الذي ستناط به والية محددة وكافية لهذا 
الربنامجية  األنشطة  إدارة  مع  بالتوازي  الغرض، 
هذا  وسيكفل  ذاته.  القطاع  يف  بالشباب  املتعلقة 

والتمثيل  العاملي،  الصعيد  عىل  الدعوة  أيضاً  الفريق 
املتحدة  األمم  منظومة  لدى  اليونسكو  صعيد  عىل 
بني  املشرتكة  بالشباب  النهوض  شبكة  ذلك  يف  )بما 
واإلقليمية  الدولية  والجهات  املتحدة،  األمم  وكاالت 
الفاعلة املعنية بالشباب(. وستتعاون مراكز التنسيق 
املعنية بالشباب املحددة يف جميع الربامج مع الفريق 
برنامج  أعمال  عن  املعلومات  وتشاطر  لتعزيز 
بمنظمات  االتصال  ودعم  الشباب،  بشأن  منها  كل 
املبتكر  للربط  فرص  إتاحة  وسيُتوخى  الشباب. 
للمهنيني الشباب بأعمال برنامج الشباب لليونسكو. 

شاملة، - 26 بطريقة  الشباب  برنامج  وإلطالق 
دورة  كل  بداية  يف  الشباب،  برنامج  فريق  سيضع 
للتنفيذ،  طريق  خطة/خارطة  )م/5(  برنامجية 
جميع  فيها  وستساهم  لها.  بميزانية  مشفوعة 
واملكاتب  باملقر  املوجودة  واملكاتب  القطاعات 
ستتوىل  التي  األنشطة  الخطة  وستقدم  امليدانية. 
 - إنجازها  اليونسكو  يف  الرئيسية  الربامج  جميع 
يف   - )م/5(  منها  كل  من  املنشودة  للنتائج  وفقاً 
الشباب  لربنامج  الثالثة  العمل  محاور  من  كل  إطار 
يتصل  فيما  الخطة،  وستبني   .)٩ الفقرة  )انظر 
واملساهمة،  املسؤولة  الهيئة/الهيئات  نشاط،  بكل 
والحدود الزمنية، واالعتمادات املخصصة يف امليزانية، 
من  لكل  م/5  الوثيقة  يف  املتوقعة  بالنتائج  وصالتها 
املشاركة  برنامج  الرئيسية. وستدرج طلبات  الربامج 
مدى  أساس  عىل  تقييمها  وسيجري  الخطة،  يف 
وسيكون  الشباب.  لربنامج  الثالثة  باملحاور  صلتها 
فريق برنامج الشباب مسؤوالً عن االستكمال املنتظم 

للخطة ورصد إنجازها )انظر الفقرة 2٩). 

من - 27 لليونسكو  الشباب  برنامج  تنفيذ  وسيُمول 
املخصصة  العادية  امليزانية  يف  حالياً  املتاحة  املوارد 
الربامج،  جميع  يف  بالشباب  املتصلة  لألنشطة 
املوارد  حشد  وسيؤدي  التنفيذ.  خطة  يف  واملتضمنة 
تعزيز  إىل  العيني  والدعم  امليزانية  عن  الخارجة 
اتصاله،  نطاق  وتوسيع  الشباب،  برنامج  تنفيذ 
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البلدان  من  أكرب  عدداً  ليشمل  وامتداده  أثره  وتعميق 
املوارد هذه  إجراء عملية حشد  وينبغي  واملجموعات. 
والرشكاء؛  األعضاء؛  الدول  املستويات:  جميع  عىل 
التعاون  زيادة  منها  )عن طريق جملة سبل  واألمانة 
أن  وينبغي  منها.  كل  داخل  ويف  القطاعات  بني  فيما 
املائة  يف   40 بني  يرتاوح  ما  جمع  يف  الهدف  يتمثل 
من  مساهمات  شكل  يف  املوارد  من  املائة  يف  و٦0 
العادي  الربنامج  بموارد  باملقارنة  امليزانية  خارج 
بغية  وسيُتوخى،  الشباب.  ألنشطة  املخصصة 
فعالة  أساليب  اتباع  البرشية،  املوارد  قدرات  زيادة 
عن  وخاصة  الشباب،  لتدريب  بالتكاليف  باملقارنة 
واالتصال.  املعلومات  تكنولوجيات  استخدام  طريق 
والخربات  واملعارف  املمارسات  تبادل  وسيتسنى 
قنوات  تحسني  خالل  من  الشبكات  وتشاطر  الفنية، 
وامليدان  املقر  بني  املنتظمة  واملشاورات  االتصال، 

وبني املكاتب امليدانية يف مختلف املناطق. 

منفصلة، - 28 انفرادية  إجراءات  اتخاذ  من  وبدالً 
عىل  القائمة  للتدخالت  األولوية  اليونسكو  ستُويل 
الكتلة  أثر  لها  ويتوفر  الحجم،  ووفورات  الحقوق 
الواسعة  شبكتها  فيها  تشارك  أن  ويمكن  الحرجة، 
الدويل  التعاون  أوارص  توطد  وأن  الرشكاء)13)،  من 
التحالفات،  تعزز  وأن  واليتها؛  مجاالت  يف  واإلقليمي 
والرشاكات  املعارف،  وتشاطر  الفكري،  والتعاون 
األساسية  الرشاكات  تعزيز  وسيتم  التنفيذية)14) 
جديدة  رشاكات  إقامة  إىل  والسعي  حالياً  القائمة 
اسرتاتيجية  ووضع  الدعوة  أنشطة  زيادة  طريق  عن 
تكنولوجيات  من  واالستفادة  لالتصال،  شاملة 

السلطات الوطنية واملحلية والداخلية، وأوساط الشباب،     13
والهيئات األكاديمية )وبخاصة كرايس اليونسكو 

الجامعية(؛ ومعاهد ومراكز اليونسكو؛ واملنظمات الدولية 
واإلقليمية الحكومية؛ واملنظمات غري الحكومية، بما فيها 

نوادي اليونسكو، والدعاة رفيعو املستوى؛ ووسائل اإلعالم؛ 
والقطاع الخاص.

مهام اليونسكو املحددة يف الوثيقة 1٩0م ت/القرارات،     14
الصفحة 2٩.

وستُعَطى  اإلعالم.  ووسائل  واالتصال  املعلومات 
وفيما  والجنوب  الشمال  بني  التعاون  لنهوج  األولوية 
وسيجري  األقاليم.  بني  وفيما  الجنوب  بلدان  بني 
سيما  وال  الوكاالت،  بني  التعاون  مواصلة  إىل  السعي 
بني  املشرتكة  بالشباب  النهوض  شبكة  طريق  عن 
األمم  عمل  إطار  صعيد  وعىل  املتحدة،  األمم  وكاالت 
تجنب  أجل  من  وذلك  اإلنمائية،  للمساعدة  املتحدة 
مع  التعاون  تعزيز  وسيتم  النتائج.  وزيادة  االزدواج 
اللجان الوطنية فيما يتعلق بما ييل: )1( الدعوة لدى 
الحكومات الوطنية؛ )2( دعم املشاريع امليدانية؛ )3) 
وضع مبادرات تركز عىل الشباب أو يقودها الشباب، 
دعم   )4( املشاركة؛  برنامج  خالل  من  ذلك  يف  بما 
والشباب  الشابات  مشاركة  تأمني  إىل  الرامية  اآلليات 
فئات  بمختلف  االتصال   )5( اليونسكو؛  أعمال  يف 
لدعم  واإلقليمي  الوطني  الصعيدين  عىل  الرشكاء 
أعمال اليونسكو بشأن الشباب؛ )٦( تطوير وتشاطر 

الخربات واملمارسات الجيدة. 

لليونسكو - 29 الشباب  برنامج  رصد  وسيُجرى 
وفقاً لذات اإلجراءات والحدود الزمنية املتوخاة للجزء 
إدراج  يف  وسيُنظر  م/5.  الوثيقة  من  الربنامجي 
مؤرشات نوعية عىل صعيد األنشطة )مثل الفعالية يف 
عقد اجتماعات لألطراف املعنية والتأثري عليهم؛ وأثر 
القرارات  اتخاذ  نوعية  عىل  األدلة  عىل  القائم  البحث 
فيما  املحرز  والتقدم  بالشباب؛  يتعلق  فيما  والربمجة 
تؤثران  اللتني  التقنينية  والبيئة  بالسياسة  يتصل 
إىل  جنباً  معينة(،  وسياقات  بلدان  يف  الشباب  عىل 
يف  االستثمار  نسبة  )مثل  كمية  مؤرشات  مع  جنب 
الناتج  من  كجزء  الشباب  عىل  تؤثر  التي  السياسات 
اإلمكان،  قدر  وسيُجرى،  الوطني(.  اإلجمايل  املحيل 
يف  بها  املضطلع  األنشطة  ملختلف  للمخاطر  تحليل 
إطار برنامج الشباب لليونسكو يف بداية دورة م/5، 

من أجل توجيه عملية الرصد. 

لربنامج - 30 املدة  منتصف  يف  استعراض  وسيُجرى 
37م/5،  الوثيقة  دورة  نهاية  يف  لليونسكو  الشباب 
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الوثيقة 37م/4.  إىل تقييم نهائي يف نهاية  باإلضافة 
أثناء  يف  بالشباب،  املتصلة  األنشطة  وستتوخى 
ذاتي،  أو  داخيل  تقييم  إجراء  م/5،  الوثيقة  دورات 
التعليقات الواردة من الرشكاء واملستفيدين،  يف ضوء 
الشباب.  ومنظمات  والشباب  الشابات  فيهم  بمن 
الرئيسية  لألنشطة  تقييم  املستطاع،  قدر  وسيُجرى، 
قيادتها  اليونسكو  تولت  التي  بالشباب  املتعلقة 
الوثيقة  إطار  يف  بها  االضطالع  واستمر  املايض  يف 

37م/4. 
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