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نداء عصرنا
يعيش الشباب اآلن في عالم ال حدود إلمكاناته ،عالم من الربط التواصلي الجماهيري ،تتوفر فيه قدرة أكبر على التنقل،
ويتسم بتقدم تقني ال سابق له .في هذا العالم ،ينجو األطفال من الموت ويتلقون التعليم ،وبأعدا ٍد تفوق أي وقت مضى.
ومع حصول الشباب والشابات الذين يزيد عددهم عن  1.8بليون على التعليم والمهارات والفرص ذات الصلة بحياتهم
وبالوظائف التي سيشغلونها في المستقبل ،سيكونون مستعدين لتحقيق أقصى إمكاناتهم والمساهمة في السالم واالزدهار
1
ألسرهم ومجتمعاتهم المحلية.
ولكن العكس صحيح أيضاً ،فاالقتصاد العالمي المتغيّر يضع المسؤولية على الشباب كي يكتسبوا المهارات التي تتماشى
مع االحتياجات الدينامية للعمالة ،في الوقت الذي تكافح فيه العديد من األنظمة التعليمية لتحقيق نتائج تعليمية أفضل لهم.
والمهارات المطلوبة للعمل هي اآلن أيضا ً في طور انتقالي ،إذ أن التحول نحو الرقمية والتغيير التقني يهددان العديد من
الوظائف ،وفي الوقت نفسه يخلقان فرصا ً جديدة للشباب الذين يمتلكون معارف ومهارات قابلة للتكيف.
وإذ يواجه الشباب هذا الواقع ،فإننا نتعلم أكثر عن األهمية الحاسمة لسنوات المراهقة والتي تؤثر على العديد من النتائج
وعلى تشكيل المهارات – بدءا ً بتطور الدماغ وإلى المهارات النفسية االجتماعية والقدرات اإلدراكية التنفيذية .وبالنسبة
للمراهقين والشباب ،فإن تمكينهم وتزويدهم بالقدرة على إيصال أصواتهم وإشراكهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم
هي من األمور الضرورية لرفاههم.
وعندما يتم إعداد الشباب وتمكينهم ،يصبح بوسعهم استخدام طاقاتهم وإبداعاتهم ومواهبهم كي يحولوا مشهدا ً مبهما ً إلى عالم
من الفرص – لهم ولنا جميعاً.
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مبادرة "جيل طليق"
مبادرة "جيل طليق" هي شراكة جديدة تأسست لمساعدة هذا الجيل على
تحقيق النجاح ،ويتمثل هدفها في التحقق من أن كل يافع من الفئة العمرية
 24 – 10سنة منخرط في شكل ما من المدارس أو التعليم أو التدريب أو
العمل بحلول عام .2030
تجمع مبادرة "جيل طليق" شركاء من القطاعين العام والخاص بالشباب
بغية تحديد الحلول وتوسيعها ،وإطالق االستثمارات ،وتمكين جميع الشباب
كي يؤدوا دورا ً إيجابيا ً في مجتمعاتهم .وتُطلق المبادرة أصوات الشباب،
وتخلق التآزر بين الجهات الدولية الفاعلة الرئيسية ،وتعجّل الزخم نحو
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تركز مبادرة "جيل طليق" على المراهقين والمراهقات والشباب والشابات
وجميع اليافعين ،ال سيما األكثر تعرضا ً لخطر التخلف عن الركب – البنات،
والفقراء ،واليافعين من ذوي اإلعاقات ،واليافعين المتنقلين ،واليافعين
المتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية.
مبادرة "جيل طليق" مكرسة للقيام بعمل عاجل اليوم كي يتوفر للشباب
لتبوء أدوار قيادية غداً.
الدعم الذي يحتاجونه ّ
إن تحقيق هذا الهدف هو نداء عصرنا.
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وقت يع ّج بالفرص
ازدادت معدالت البقاء على قيد الحياة في العقود األخيرة في حين تناقصت
معدالت الخصوبة .وقد أدى هذا المزيج من التوجهات الديمغرافية إلى نشوء
متنام من المراهقين والشباب في أجزاء عديدة من العالم².
جيل
ٍ
وسيواصل هذا الجيل النمو لفترة محدودة من الزمن .وسيحدث أكبر نمو
سكاني في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل 3.فعلى سبيل
المثال ،كان  22في المئة من اليافعين من الفئة العمرية  24 – 10سنة
يعيشون في أفريقيا في عام  .2018وبحلول عام  ،2050ستصل هذه النسبة
4
إلى  35في المئة.
وهناك إمكانية لتحقيق عائد ديمغرافي في البلدان التي يزيد فيها السكان من
5
الفئة العمرية القادرة على العمل بمعدل أكبر من زيادة السكان المعالين.
وعندما تتوفر فرص العمل لهذه الفئة السكانية ،تزداد مستويات المعيشة.
وإذا تحسّن التمويل العام ،ستصبح االستثمارات في رأس المال البشري أمرا ً
6
ممكناً ،مما يمهد الطريق لنمو مستدام ومنصف للجميع.
ومع ذلك ،ليس تحقيق العائد الديمغرافي أمرا ً مضموناً .ويواجه قادة العالم
تحديا ً مرهونا ً بإطار زمني :فإما االستثمار اآلن باليافعين أو خسارة فرصة
غير مسبوقة لتحسين الحياة وأوضاع األمم واالقتصادات.
3

ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،2030ﺳــﯾﻔوق ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳــﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ  19 – 10ﺳــﻧﺔ ﺑﺣواﻟﻲ
ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ  9 – 0ﺳــﻧوات .وﺳــﺗﺣدث ﻣﻌظم ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟدﺧل واﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟدﺧل.

%8.4

%1.1
أطﻔﺎل ﻣن ﻋﻣر  9 – 0ﺳــﻧوات

ﻣراھﻘون ﻣن ﻋﻣر  19 – 10ﺳــﻧﺔ

اﻟﻣﺻدر :اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،إدارة اﻟﺷــؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺷــﻌﺑﺔ اﻟﺳــﻛﺎن ،اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم :ﺗﻧﻘﯾﺢ ﻋﺎم  – 2017اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ واﻟﺟداول اﻷوﻟﯾﺔ،ورﻗﺔ ﻋﻣل رﻗم  ،ESA/P/WP/248إدارة اﻟﺷــؤون اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﯾوﯾورك.2017 ،

ثالث أولويات
ثمة تحديات مميزة تؤثر على اليافعين إذ ينتقلون إلى مرحلة البلوغ – كي
يصبحوا مواطنين منتجين وفاعلين .لنتف ّكر في الحقائق التالية:

كان هناك حوالي  200مليون مراهق وشاب من
الفئة العمرية  17-12سنة غير ملتحقين بالمدارس
في عام  ،2016ولم يبدأ العديد منهم مرحلة
7
الدراسة االبتدائية أبدا ً أو لم يتموها.

21.8%

أشارت التقديرات إلى أن  21.8في المئة من
الشباب كانوا خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب
8
في عام  ،2017وأن  76.9في المئة منهم إناث.

ثمة عوامل تعيق فرص التمكين والمشاركة الجادة،
ومن بينها الفقر ،والنزاعات ،والتمييز ،والعنف
الجنساني ،والعنف الجنسي ،واألعراف االجتماعية
والجنسانية التقييدية ،وهذا يؤدي إلى مفاقمة جوانب
الضعف لدى الشباب المهمشين في مرحلة حاسمة
من حياتهم يحتاجون فيها دعما ً كي يتعلموا ويبدعوا
وينموا ويتخلصوا من انعدام المساواة.

وبغية تحقيق أقصى تأثير ممكن ،ستركز مبادرة "جيل طليق" على ثالث قضايا
ذات أولوية تُعتبر حاسمة النتقال الشباب بنجاح من التعليم إلى العمل ومن مرحلة
المراهقة إلى مرحلة البلوغ:
1.1التعليم في سن المرحلة الثانوية :يحتاج المراهقون والمراهقات دعما ً
كي يتمكنوا من إتمام مرحلتي الدراسة االبتدائية والثانوية واكتساب نتائج
تعليمية جدية .ويجب أن يتضمن هذا الدعم فرصا ً تعليمية معتمدة ومرنة
لغير القادرين على االلتحاق بالمدارس العادية .وينبغي أن تبدأ هذه الجهود
باليافعين األشد ضعفا ً من قبيل الفتيات المراهقات ،والمراهقين من األسر
المعيشية الفقيرة ،وذوي اإلعاقات ،وأولئك الذين يعيشون في أوضاع
نزاعات ،والمتنقلين.
2.2مهارات من أجل التعلم وتحسين القابلية للتوظيف والحصول على عمل
كريم :نبغي أن تتوفر لليافعين ،ال سيما لإلناث منهم ،فرص لتطوير
مهاراتهم من أجل التعلم وزيادة القابلية للتوظيف وتكريس المواطنة الفاعلة.
كما يحتاجون دعما ً إذ ينتقلون من التعليم إلى العمل .ومن بين األمثلة على
هذا الدعم توفير التدريب المهني والتدريب الداخلي .وسيحتاجون إلى
المهارات الرقمية والتقنية الالزمة لقوى العمل المستقبلية واالقتصادات
الناشئة.
3.3التمكين مع التركيز على البنات :يحتاج المراهقون والشباب ،ذكورا ً وإناثاً،
دعما ً كي يفهموا حقوقهم ولبناء ُمقدّراتهم الذاتية وقدرتهم على الفعل من
أجل اتخاذ القرارات بشأن مسيرة حياتهم .وهذا يتضمن توفير فرص
لالنهماك في النشاط المدني ،بما في ذلك عبر الوسائل الرقمية ،والتعبير عن
آرائهم بشأن القضايا التي تؤثر عليهم .وعندما تنطلق البنات من وضع غير
مؤاتٍ ،فإنهن يحتجن إلى دعم إضافي لبناء ال ُمقدّرات التي تمتد مدى الحياة
من قبيل الشبكات ،ورأس المال ،والمعرفة ،والمهارات ،واإليمان بالذات.
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التآزر في إبداع الحلول
تركز مبادرة جيل طليق على تحديد الحلول ودعمها والتآزر في إبداعها ،وتحديدا ً
الحلول التي تتسم بإمكانية تحقيق نتائج واسعة النطاق للشباب ،خصوصا ً أولئك
المعرضين أكثر من غيرهم للتخلف عن الركب .وستعمل مبادرة جيل طليق على
تقدير ما يتوفر لدى شركائها المتنوعين من جوانب قوة وخبرات ونطاق انتشار
وتعزيز هذه الجوانب إلى أقصى حد ممكن ،وستوفر منبرا ً لتعبئة التمويل والمساعدة
التقنية والدعم السياسي وإمكانية االستفادة من الربط الشبكي وفرص التعلّم لالرتقاء
بهذه الحلول ،وبالتالي ربط الدعم العالمي بتنفيذ الحلول على المستوى الوطني.
وتتضمن هذه الحلول الواعدة طائفة واسعة من النُهج ،من بينها:
•الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير إمكانية الحصول على التعليم
الثانوي المعتمد وجيد النوعية للمراهقين الذين يعيشون في مناطق ريفية
فقيرة ونائية
•التعلّم عبر اإلنترنت والتعلّم عن بُعد للشباب في المجتمعات المحلية التي
يصعب الوصول إليها
ً
•تزويد الشباب المستضعفين ،وخصوصا الشابات ،بفرص اإلرشاد والتعلم من
المتمرسين
خالل مالزمة الموظفين
ّ
•خلق فرص تدريب مهني وتدريب داخلي ذي نوعية جيدة وإتاحة االستفادة
منها
•تشجيع التمكين الشخصي والجاهزية لالنخراط بقوى العمل والمواطنة الفاعلة
وتوفير التدريب على مهارات الحياة ،خصوصا ً للفتيات

التمكين مع التركيز على البنات:
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•توفير الدعم النفسي للشباب المتأثرين بالنزاعات
•تمكين الشباب من بناء مسيرة مهنية مزدهرة ومستدامة لتزويد أصحاب العمل
بمواهب تتمتع بالدافعية والمهارات العالية
•توفير فرص عمل جديدة معززة بالتقنيات الرقمية للشباب
ستواصل مبادرة جيل طليق العمل على تحديد الحلول الجديدة من خالل قاعدة
متنامية من الشراكات والبلدان الملتزمة بتعجيل تنفيذ هذه الحلول .وثمة إمكانية
أيضا ً لتأسيس صندوق جديد يجمع المنح من الجهات المانحة من القطاعين العام
والخاص لتمويل الحلول الواعدة.
وسيعمل هذا المنبر على تيسير الربط بين جميع الشركاء والمبادرات ضمن مجاالت
التركيز المواضيعية الثالث وفيما بينها لتحقيق أقصى حد ممكن من التآزر والتناسق
والتأثير .وهذا يتضمن تحديد الممارسات الجيدة ونشرها ،وتشجيع الوصول إلى
توافق آراء بشأن التدخالت الرئيسية التي يمكنها تحقيق االنتشار والتأثير في سياقات
مختلفة ،وتيسير تعلم الدروس ومشاطرتها .كما ستوفر مبادرة جيل طليق مجاالً
للشباب للمشاركة الجادة في جميع أنشطتها ،وخصوصا ً في مجال التآزر في إيجاد
الحلول وتنفيذها.

مهارات من أجل التعلم وتحسين القابلية للتوظيف
والحصول على عمل كريم:

التعليم في سن المرحلة الثانوية:

استكشاف األفكار الواعدة
جار حاليا ً مع الشركاء والشباب على تطوير "تحديات كبيرة" طموحة
العمل ٍ
َ
ُ
لتحفيز التآزر في إبداع أفكار واعدة .وستستخلص هذه األفكار الواعدة من
التوجهات العالمية – من قبيل االبتكارات التقنية ،والرقمنة ،والتوجهات
الجديدة في االقتصاد األخضر واقتصاد الرعاية – وهي تتميز بإمكانيتها في
تعجيل الجهود الرامية إلى التغلب على العقبات أمام تقدم الشباب ،وسوف
تستهدف معالجة نقاط االختناق ،من قبيل العقبات اللغوية ،وبُعد المسافة،
ونقص الربط الرقمي ،والفقر ،ومدى مالءمة المهارات المكتسبة ال سيما بين
الشباب المتأثرين بالنزاعات .وسيجري تطوير خطط عمل ملموسة وقابلة
للتنفيذ ،كما سيجري تجريب األفكار الواعدة واختبارها لدعم عملية التآزر
في إبداع الحلول.

 10تحديات لتحفيز األفكار الواعدة
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اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗ
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ
اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣدﻋوم ﺗﻘﻧﯾﺎ ً ﻣن أﺟل دﻋم ﺗﻌﻠﯾﯾم
اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ
اﻟذﯾن ّ
اﻟﻧزاﻋﺎت أأو
ﺟراء ااﻟﻧز
ﻣن ﺟرراء
ﻣﮭم ن
ﮭم
ﺗﻌﻠﯾﻣﮭم
ل ﯾ
ﺗﻌﻠﯾ
ﺗﻌطل
ﺗﻌط
ﻟﻠﯾﺎﻓﻌﯾن اﻟذﯾن
اﻟﺻدﻣﺎت أو اﻟﮭﺟررة؟
اﻟﮭﺟرة؟

ص
وﻓرص
ﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾمم ووﻓر
ﻋﻠﻰ
ﺗوﺳﯾﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠ
ﻊ
ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
ﻣﺧﯾﻣﺎت
اﻟاﻟﻌﻣل
ت
ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎ
ﻌﯾﺷون
اﻟذﯾن ﯾﯾﻌﯾﺷو
ﻟﻠﯾﺎﻓﻌﯾن اﻟذﯾن
ﻌﻣل ﻋن ﺑُﻌد ﻟﻠﯾﯾﺎﯾﺎﻓﻌﯾن
ﻓﻌﯾن
ل
ﻣﺣدودة؟
ﺗﺗوﻓر
ة؟
ﻓرص ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺣدوودة
ﺗوﻓر ﻟﮭم ﺳوى ص
اﻟﻼﺟﺋﯾن أو ﻻ ﺗﺗو

اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
ﻟﺔ

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻘﯾﺎس

ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟوظﺎﺋف

ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺳﺧﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن أﺳواق اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻘﺻﯾر ﺣﻠﻘﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن
أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻣل وﻣزودي اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن
ب
أﺻﺣﺎب اﻟاﻟﻌﻣل؟
ﻌﻣل؟
ﯾطﻠﺑﮭﺎ أأﺻﺣﺎﺎب
طﻠﺑﮭﺎ
اﻟﻣﮭﺎرات ﻟاﻟﺗﻲ ﯾطﻠ
ﺗطوﯾر ﻟاﻟﻣﮭﺎرات
ﺗطوﯾر
اﻟﯾﺎﻓﻌون ﻣن ط
اﻟﯾﺎﻓﻌون
اﻟﯾﺎﻓ

اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ

ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗوﺳﯾﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج
اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻹدراﻛﻲ ﻟﻠﯾﺎﻓﻌﯾن اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت،
اﻟﻌﻼج ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﺗدﺧﻼت أﺧرى؟
وإدﻣﺎج ھذا اﻟﻌﻼ

اﻟﻣﺑﺗﻛر
ﻟﻣﺑﺗﻛر
ﺗﻛر
اﻟﺗﻣوﯾل ااﻟﻣﺑ
ﻣوﯾلل
اﻟﺗﻣوﯾ
اﻟﺗ

文

A
ﻰ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻠ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋ
اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﻣﺔ
ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﻐﻼل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻔوررﯾﺔ
اﻟوﺻول
ﻣواردد
ﺻول إﻟﻰ ﻣﻣوار
اﻟذﻛﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن ﻣن وﺻ
اﻟﻌﻣل؟؟
اﻟﺗﻌﻠم ،وﺗطوﯾر اﻟﻣﮭﺎرات ،وﻓرص ﻣل

اﻟﺷﮭﺎدات
ﺷﮭﺎدات
ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن أن اﻟﻣؤھﻼت /اﻟﺷ
ﻟﻠﻧﻘل
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷﺑﺎب ھﻲ
ﻣؤھﻼت ﻗﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘل
ت
وﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﺧﺎرج اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ؟

ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﺟراء ﻗﯾﺎس أو ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﻲ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺎﺟم
ﻋن ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب؟

ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺑﺗﻛر أن ﺗطﻠﻖ
ﻵﻟﯾ
ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻵ
ﻛﯾف
واﻟﺣﻠول ﻟﻠﺷﺑﺎب؟
اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت وااﻟﺣ
اﻹﻣﻣﻛﺎﻧﺎت
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مشاركة الشباب
ستسترشد مبادرة "جيل طليق" وستتوجه بأفكار الشباب وآرائهم.
وسيحصل الشباب من خالل مشاركتهم في مبادرة "جيل طليق" على
التمكين كي يصبحوا قوة من أجل التغيير في مجتمعاتهم المحلية وفي
العالم بأجمعه .وسيكون الشباب مشاركين في وضع الحلول عبر
طريقتين :سينهمكون بصفة مباشرة مع الشركاء في عملية تحديد
الحلول؛ وسيؤدون دورا ً رئيسيا ً في تطوير مسابقة عالمية دورية
للتصميم المشترك من قبل الشباب ،حيث سيبتكر الشباب وينفذون
حلوالً تعالج شواغلهم الرئيسية.
وسيؤدي الشباب دورا ً مركزيا ً في هيكل إدارة مبادرة "جيل طليق"،
كما سيساهمون بفاعلية بتقديم وجهات نظرهم حول هذه الشراكة من
خالل منابر عبر اإلنترنت وخارجها.
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كيف توفر مبادرة "جيل طليق"
قيمة مضافة
إن المشاركة في وضع الحلول ،ودعم األفكار الجديدة ،ومشاركة الشباب
هي جوانب أساسية في طريقة عمل مبادرة "جيل طليق" ،إال أن قيمتها
المقترحة تتضمن أيضاً:
•إظهار المشاركة الجادة للشباب من جميع البلدان والخلفيات ،كي
يتحقق لهم التمكين في إرشاد الشراكة وتوجيهها.
•التبادل المعرفي بشأن األولويات الثالث لمبادرة "جيل طليق".
بوسع مبادرة "جيل طليق" أن تحدد الممارسات الجيدة ،وأن تدفع
نحو الوصول إلى توافق آراء بشأن الحلول التي يمكن توسيعها،
وتطوير وسائل قوية للرصد واإلشراف بغية توسيع قاعدة األدلة
بشأن الشباب.
•تيسير إقامة الروابط بين الشركاء وبين الحلول التي تتناول
األولويات الثالث لمبادرة "جيل طليق" بغية زيادة التآزر والتأثير
إلى الحد األقصى.
•توفير الترويج والدعم الشبكي للحلول التي يمكن توسيعها.
•دعم نُهج تعزيز النُظم وتغيير النُظم لتحقيق نتائج واسعة النطاق من
أجل الشباب.
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اإلدارة مبادرة "جيل طليق"
سيتضمن الهيكل اإلداري لمبادرة "جيل طليق" مشاركين من الحكومات ،والمنظمات
الدولية ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،والشباب ،من جميع أنحاء العالم.
وسيضم هذا الهيكل:
قادة :محركون بارزون لمبادرة "جيل طليق" ممن يستخدمون تأثيرهم لفتح الفرص
وللمناصرة وتبعئة الموارد.
مجلس إدارة عالمي :يشرف على الشراكة ،ويوفر التوجيه االستراتيجي ويعبئ
المعارف والموارد والقيادة.
منتدى الشراكة :ينفذ خطط مبادرة "جيل طليق" من خالل المشاركة في إيجاد
الحلول المشتركة وتطبيقها؛ بما في ذلك أعضاء دوليون وإقليميون ومحليون سيكون
بوسعهم تعبئة الشبكات في مجتمعاتهم المحلية ومناطقهم في جميع أنحاء العالم.
مناصرون :شخصيات رفيعة المستوى من قبيل المشاهير ورؤساء الدول والخبراء
والشباب الذين سيقدمون أصواتهم وسمعتهم من أجل دعم أهداف مبادرة "جيل
طليق".
أمانة عامة :مسؤولة عن التخطيط ،ومشاركة الشباب ،والدعم االستثماري
والبرامجي ،والتواصل والمناصرة والعمليات.
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