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Στρατηγική του ΟΗΕ
για τη Νεολαία
1. Γενικό πλαίσιο
Ο κόσμος, σήμερα, φιλοξενεί 1,8 δις νέους1,
οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη γενιά
νέων στην ιστορία. Περίπου το 90% αυτών,
ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου
αποτελούν
μεγάλο
ποσοστό
του
πληθυσμού.
Συνδεδεμένοι μεταξύ τους όπως ποτέ
άλλοτε, οι νέοι θέλουν να συμβάλλουν και
το κάνουν ήδη στην ανθεκτικότητα των
κοινοτήτων τους, προτείνοντας καινοτόμες
λύσεις, δίνοντας ώθηση στην κοινωνική
πρόοδο και εμπνέοντας την πολιτική
αλλαγή, τόσο σε αστικά όσο και σε υπαίθρια
πλαίσια. Οι νέοι αποτελούν ένα τεράστιο
πλεονέκτημα ζωτικής σημασίας, στο οποίο
αξίζει να επενδύσουμε, ανοίγοντας την
πόρτα σε ένα ασύγκριτο πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα.
Την ίδια στιγμή, οι νέοι αντιμετωπίζουν,
επίσης, σοβαρές προκλήσεις, μέχρι και
κίνδυνο ζωής, με τα κορίτσια και τις
γυναίκες σε πολλά μέρη του κόσμου να
εκτίθενται σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό.
Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι αυτοί
προκύπτουν κατά την πρόσβαση στα
δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης
της
ποιοτικής
εκπαίδευσης,
της
υγειονομικής
περίθαλψης
ή
της
αξιοπρεπούς εργασίας. Επιπλέον οι κίνδυνοι
και οι προκλήσεις εμφανίζονται σε
συρράξεις ή όταν οι νέοι εγκαταλείπουν το

σπίτι τους για λόγους επιβίωσης ή όταν
μετακομίζουν
αναζητώντας
καλύτερες
ευκαιρίες. Οι νέοι, επίσης, υφίστανται
διαπροσωπική βία, επηρεάζονται από την
εμφάνιση της κλιματικής αλλαγής ή από τις
πρώτες επιπτώσεις των καταστροφών.
Βιώνουν
διασταυρούμενες
μορφές
περιθωριοποίησης και παλεύουν με το
πλήγμα μιας παγκόσμιας διάβρωσης των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
και
της
μετ’εμποδίων πρόσβασης στη δικαιοσύνη.
Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζουν τα
μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία
παγκοσμίως και ο τρόπος με τον οποίο οι
νέοι οδηγούνται προς την ενηλικίωση είναι
καθοριστικοί για την πρόοδο της
ανθρωπότητας και για την υγεία του
πλανήτη. Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός
νέων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο
καθιστά σαφές ότι μόνο με την διάδραση
και
τη
συνεργασία
μαζί
τους,
υποστηρίζοντας
τους
ώστε
να
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και να
δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις
που τους επιτρέπουν να προχωρήσουν και
να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, η διεθνής
κοινότητα θα μπορέσει να επιτύχει ειρήνη,
ασφάλεια,
δικαιοσύνη,
κλιματική
ανθεκτικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη για
όλους.

1 Ηλικίας 10 έως 24 ετών. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτός ορισμός για τη νεολαία. Αναγνωρίζουμε ότι η
Γραμματεία του ΟΗΕ για στατιστικούς σκοπούς ορίζει τη «νεολαία» ως άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών. Η Στρατηγική αυτή εξετάζει
άλλους ορισμούς που χρησιμοποιούνται από τους Οργανισμούς, τα Προγράμματα και/ή τα Κράτη Μέλη με επιφύλαξη.
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2. Ο Ρόλος του ΟΗΕ
Βασιζόμενα στο μοναδικό παγκόσμιο
συγκλητικό ρόλο τους, την εντολή τους να
υπηρετούν τους λαούς του κόσμου και τον
ρόλο τους ως εταίρου και διαμεσολαβητή τα
Ηνωμένα Έθνη2 κατέχουν την ξεχωριστή
θέση να λειτουργούν ως πηγή προστασίας
και υποστήριξης για τους νέους και ως μια
πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ανάγκες
τους μπορούν να καλυφθούν, η φωνή τους
μπορεί να ενισχυθεί και η συμμετοχή τους
να προωθηθεί.
Επιπλέον, η ανάπτυξη της νεολαίας και η
συμμετοχή των νέων συνιστούν εγκάρσια
ζητήματα στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη3, σε άλλα διεθνώς συμφωνημένα
πλαίσια, καθώς και μία κεντρική πτυχή
ψηφισμάτων 2250 (2015) και 2419 (2018)
του
Συμβουλίου
Ασφαλείας,
αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι διαδραματίζουν
σημαντικό και θετικό ρόλο στην υλοποίηση
της βιώσιμης ανάπτυξης, στην αποτροπή
των κρίσεων και στην προώθηση της
ειρήνης.
Η Στρατηγική για τη Νεολαία λειτουργεί ως
πλαίσιο προστασίας για την καθοδήγηση
ολόκληρου του ΟΗΕ, καθώς ενισχύει το
έργο του με τη νεολαία και για τη νεολαία
στους τρεις πυλώνες του, - την ειρήνη και
την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και την αειφόρο ανάπτυξη - σε όλα τα
πλαίσια. Επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά
την ικανότητα του ΟΗΕ να εμπλέκει τους
νέους και να επωφελείται των απόψεων,
των οπτικών και των ιδεών τους. Επιδιώκει
να εξασφαλίσει ότι οι εργασίες του ΟΗΕ για
τα ζητήματα της νεολαίας διεξάγονται με
συντονισμένο, συνεκτικό και ολιστικό
τρόπο. Κάτι τέτοιο αποτελεί επιτακτική
ανάγκη, καθώς ο Γενικός Γραμματέας
προωθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων που
αποσκοπούν στην ενίσχυση της σημασίας
και της αποτελεσματικότητας του ΟΗΕ,
εξασφαλίζοντας ότι το έργο του αποφέρει το
μέγιστο όφελος για όσους υπηρετεί.

Ο
ΟΗΕ
αγκαλιάζει
πλήρως
την
ποικιλομορφία των νέων σε όλες τις μορφές
της. Ως εκ τούτου, ο ΟΗΕ επιδιώκει να
χρησιμοποιεί και να υποστηρίζει μεθόδους
και προσεγγίσεις που να αντικατοπτρίζουν
αυτήν την ποικιλομορφία, έτσι ώστε όλοι οι
νέοι να μπορούν να επιτύχουν την πλήρη
ενσωμάτωσή τους, την ενδυνάμωση και την
ανάπτυξή τους. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει τους
νέους ως κατόχους δικαιωμάτων και
προάγει και διευκολύνει τη διαφάνεια, την
ανάληψη ευθυνών και την ανταπόκριση από
τους φορείς καθηκόντων προς τους νέους. Η
Στρατηγική χρησιμοποιεί μια διαρκώς
εξελισσόμενη προσέγγιση που λαμβάνει
υπόψη της και δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία
σε ζητήματα φύλου ενώ είναι στέρεα
βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα.

3. Όραμα
Ένας κόσμος στον οποίο ασκούνται τα
ανθρώπινα δικαιώματα κάθε νεαρού
ατόμου. Ένας κόσμος που εξασφαλίζει ότι ο
κάθε νέος έχει τη δύναμη να αξιοποιεί
πλήρως το σύνολο των δυνατοτήτων του,
αναγνωρίζοντας, έτσι, την αυτενέργεια των
νέων, την ανθεκτικότητα και τις θετικές
συνεισφορές τους ως παράγοντες αλλαγής.

4. Στόχος της Στρατηγικής του
ΟΗΕ για την Νεολαία
Η στρατηγική αυτή στοχεύει στη
διευκόλυνση του αυξημένου αντίκτυπου και
της
διευρυμένης
σε
παγκόσμιο,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο δράσης,
ώστε να αντιμετωπίσει τις ανάγκες, να
υποστηρίξει πρωτοβουλίες τους και να
προωθήσει τα δικαιώματα των νέων σε όλη
τους την ποικιλομορφία σε ολόκληρο τον
κόσμο, και να δια-σφαλίσει την εμπλοκή και
συμμετοχή
τους
στην
υλοποίηση,
επανεξέταση και παρακολούθηση της
Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του
2030, όπως και σε άλλα σχετικά παγκόσμια
θέματα και πλαίσια.

2 Σε αυτό το έγγραφο ο ΟΗΕ αντιπροσωπεύει το Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών στο σύνολό του και περιλαμβάνει υπηρεσίες,
κεφάλαια και προγράμματα του ΟΗΕ σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
3 Οι στόχοι που συνδέονται με τη νεολαία υπάγονται σε διάφορους Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) και είναι
αλληλένδετοι.
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5. Ενίσχυση των θεμελίων ενός
ΟΗΕ που ενεργεί με τη νεολαία
για τη νεολαία
Η ενδυνάμωση, η ανάπτυξη και η
ενασχόληση
των
νέων
αποτελούν
αυτοσκοπό, καθώς και ένα μέσο για την
οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου. Ο ΟΗΕ
αναγνωρίζει ότι δε μπορεί να επιτύχει την
αποστολή του χωρίς να συνεργαστεί με τους
νέους και να διασφαλίσει ότι η φωνή τους
δεν ακούγεται μόνο, αλλά και κατανοείται,
ότι δεν είναι απλώς εμπλεκόμενοι, αλλά
έχουν δύναμη και
δεν είναι απλοί
υποστηρικτές,
αλλά
οδηγοί
των
παγκόσμιων προσπαθειών και διαδικασιών.
Οι νέοι πρέπει να είναι πλήρεις εταίροι στο
έργο των Ηνωμένων Εθνών για την
οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου για
όλους, καθώς είναι και οι δικαιούχοι και οι
εταίροι.

Μέσω της Στρατηγικής για τη Νεολαία, ο
ΟΗΕ επιδιώκει να καταστεί ένα παράδειγμα
ηγεσίας, πρωτοπόρος στη γνώση και την
καινοτομία, καταλύτης επενδύσεων και
λύσεων, όπως επίσης και επικεφαλής στην
ανάληψη ευθυνών μέσω της σύγκλισης
προς δεσμεύσεις και μέσω προσεκτικά
επιλεγμένων δράσεων που δίνουν ζωή στο
καθένα από αυτά.

Αυτές
οι
οριζόντιες
δράσεις
και
παρεμβάσεις σε ολόκληρο το σύστημα, οι
οποίες
αναφέρονται
παρακάτω,
θα
στηρίξουν τη συνολική ικανότητα του ΟΗΕ
να προωθήσει και να υλοποιήσει τους πέντε
βασικούς τομείς προτεραιότητας που
περιγράφονται στο επόμενο τμήμα αυτής
της στρατηγικής.

Ένα Παράδειγμα Ηγεσίας:
Τα Ηνωμένα Έθνη θα
υποστηρίξουν την
ηγεσία της νεολαίας σε
ολόκληρο τον
οργανισμό και θα
ενισχύσουν την
ευαισθητοποίηση και
τις ικανότητες του
προσωπικού σε θέματα
που σχετίζονται με τη
νεολαία.

Δομές Ενσωμάτωσης: Εξασφάλιση της λειτουργίας ενός σημείου
επαφής για τη νεολαία σε κάθε ομάδα και αποστολή των ΚρατώνΜελών του ΟΗΕ ώστε να υποστηριχθεί ο συντονισμός για τη
νεολαία σε εθνικό επίπεδο.
Πλατφόρμες ενσωμάτωσης νέων: Διερεύνηση του ενδεχομένου
δημιουργίας μηχανισμών, όπως συμβουλευτικές επιτροπές για τη
νεολαία στο πλαίσιο κάθε σχετικού φορέα του ΟΗΕ, ώστε να
δημιουργηθεί ένα κανάλι ανατροφοδότησης και ανάδρασης από
τους νέους επί των εργασιών του ΟΗΕ. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με
τρόπο που να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των νέων και των
οργανώσεών τους.
Ευκαιρίες για διάλογο: Καθιέρωση επιγραμμικών και απογραμμικών
επαφών ανάμεσα στους νέους και στα ανώτερα στελέχη του ΟΗΕ,
συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα.
Βελτίωση ικανοτήτων: Παροχή ενημέρωσης προσανατολισμένης στα
ζητήματα της νεολαίας σε Τοπικούς Συντονιστές, σε Εκπροσώπους
των υπηρεσιών του ΟΗΕ και σε άλλες ανώτερες διοικητικές θέσεις.
Να αναπτυχθεί η ικανότητα του προσωπικού να κατανοεί και να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων, εξετάζοντας την
ενσωμάτωση της κατάρτισης και της βελτίωσης ικανοτήτων στα
υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης και δημιουργίας ικανοτήτων
σε ολόκληρο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.
Ομάδα εμπειρογνωμόνων: Συνένωση των υπαρχουσών πινάκων
εμπειρογνωμόνων σε θέματα νεολαίας και επέκτασή τους, ώστε να
αποκτήσουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία.
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Ενίσχυση των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης: Συνεργασία με τα
αρμόδια αποφασιστικά όργανα για τον εντοπισμό καινοτόμων
λύσεων με στόχο την καθιέρωση των ελάχιστων ποιοτικών
προδιαγραφών σε ολόκληρο τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών
για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και προώθηση των
προσπαθειών για την εξασφάλιση επαρκούς αποζημίωσης των
ασκουμένων και για την αύξηση του αριθμού των ασκουμένων.
Διαχείριση Ταλέντων: Επέκταση και αναπαραγωγή στους φορείς
του ΟΗΕ των επιτυχών μεθόδων του τμήματος ανθρώπινου
δυναμικού για την προσέλκυση νέων ταλέντων, όπως για
παράδειγμα, το Πρόγραμμα Νέων Επαγγελματιών , το Πρόγραμμα
Ανάθεσης Διαχείρισης, προγράμματα υποτροφιών και εθελοντισμού
για νέους του ΟΗΕ. Προώθηση της κινητικότητας εντός του
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και υποστήριξη της εξέλιξης της
σταδιοδρομίας του νέου προσωπικού.

Ένας πρωτοπόρος στην Γνώση και την Καινοτομία:
Ο ΟΗΕ θα ενισχύσει τα
συστήματα παραγωγής
και διαχείρισης της
γνώσης. Στόχος είναι να
γίνει μια αξιόπιστη
πηγή
εμπειρογνωμοσύνης
για την ανάπτυξη και
την αξιοποίηση της
νεολαίας. Να
διευκολύνει, την
παγκόσμια
στοιχειοθετημένη
ευαισθητοποίηση
όσον αφορά στις
συνθήκες και τις
ανάγκες των νέων
ανθρώπων στον κόσμο.

Εργαλείο δεδομένων: Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου
δεδομένων για την παρακολούθηση της
παγκόσμιας,
περιφερειακής και εθνικής προόδου στην ανάπτυξη των νέων, με
χρήση SDG, WPAY και άλλων δεικτών, με συνεχείς προσπάθειες να
επεκταθεί η διαθεσιμότητα των αναλυτικών δεδομένων.
Διαδικτυακή πλατφόρμα γνώσεων: Ανάπτυξη ενός αποθετηρίου για
όλο το σύστημα, όπου θα είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις
γνώσεις και τα προγράμματα που σχετίζονται με τη νεολαία σε
ολόκληρο τον ΟΗΕ. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ένα
γραφείο ανταλλαγής πληροφοριών και καλών πρακτικών, μελετών
περιπτώσεων, ερευνητικού υλικού και ούτω καθ’ εξής.
Ακαδημία Νέων του ΟΗΕ: Διοργάνωση μιας περιοδικής Ακαδημίας
Νεολαίας του ΟΗΕ που θα φέρει στο ίδιο τραπέζι το σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών και τους διάφορους φορείς για να συζητήσουν τις
συνθήκες, τις τάσεις και τις προοπτικές των νέων, ενώ θα
διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
Ανάλυση: Καθιέρωση μιας εξορθολογισμένης προσέγγισης για την
ανάλυση της κατάστασης των νέων σε επίπεδο χωρών και δείκτες
συγκεκριμένων
ως
μέρος
των
αξιολογήσεων
της
UNDAF/UNSF/Κοινές Αξιολογήσεις Κρατών και των εθνικών
πλαισίων ανάπτυξης και διερεύνηση περιφερειακών και παγκόσμιων
συλλογής πληροφορίων για τη νεολαία που συνδέει αυτές τις
εθνικές αναλύσεις της κατάστασης των νέων.
Κοινή Ατζέντα Έρευνας: Ορισμός θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και
νέων κοινών και προσανατολισμένων στο μέλλον ερευνών,
συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων που διαλάθουν της
προσοχής αλλά και θεματικές σχετικά με τη δυναμική της νεολαίας.
Εργαστήρια Καινοτομίας των Νέων: Συγκρότηση ομάδων εργασίας
ενδιαφερομένων φορέων σε εθνικό επίπεδο, στη βάση των ακριβών
δεδομένων, που θα αξιολογούν τις καινοτόμες λύσεις στις
υπάρχουσες προκλήσεις.
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Καινοτομία υπό την καθοδήγηση της Νεολαίας: Παροχή
στοχευμένης και έγκυρης υποστήριξης σε οργανώσεις στις οποίες
ηγούνται νέοι, όπως επίσης και πρωτοβουλιών για την πιλοτική
εφαρμογή νέων μοντέλων και παρεμβάσεων. Θα διαδώσει ευρέως
τα αποτελέσματα.
Δημοσκοπήσεις: Ανάληψη πρωτοβουλιών για δημοσκοπήσεις
μεταξύ των νέων σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό
επίπεδο, με σκοπό να συγκεντρωθούν οι προοπτικές τους και να
ενημερωθούν το έργο και οι ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ.

Ένας καταλύτης Επενδύσεων και Λύσεων:
Ο ΟΗΕ θα επιταχύνει
τις προσπάθειες
κινητοποίησης των
πόρων και θα
διευκολύνει τις λύσεις
των εταιρικών σχέσεων
για την προώθηση της
εφαρμογής της
Στρατηγικής για τη
Νεολαία των
Ηνωμένων Εθνών και
την ενίσχυση της βάσης
χρηματοδότησης και
των μηχανισμών
προγραμματισμού που
είναι επικεντρωμένα
στη νεολαία και στις
δράσεις που ξεκινούν
και διευθύνονται από
αυτήν.

Μια Παγκόσμια Πλατφόρμα Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης για
Νέους4: Δημιουργία μια ηλεκτρονική πλατφόρμα –’’ομπρέλα’’ για
την προσέλκυση επενδύσεων στον προγραμματισμό που σχετίζεται
με τη νεολαία για την ενίσχυση των υφιστάμενων ταμείων των
Ηνωμένων Εθνών που υποστηρίζουν τους νέους και τις βασικές
πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για τη νεολαία.
Μια κοινή στρατηγική κινητοποίησης πόρων: Να διαμορφωθεί μια
κοινή, καινοτόμος και συντονισμένη στρατηγική εξεύρεσής πόρων
με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση της νεολαίας στους
υφιστάμενους μηχανισμούς χρηματοδότησης και στον εντοπισμό
ευκαιριών χρηματοδότησης για υποχρηματοδοτούμενους τομείς,
όπως η υποστήριξη πρωτοβουλιών από νέους, κινημάτων,
μηχανισμών συμμετοχής των νέων και για της εργασίας στις
πολιτικές νεολαίας.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Υιοθέτηση μιας επικοινωνιακής
προσέγγισης με επίκεντρο τα αποτελέσματα , έτσι ώστε οι χορηγοί
να δουν σαφώς τον αντίκτυπο των επενδύσεών τους.
Συνεργασίες βασισμένες σε λύσεις: Ανάπτυξη πιλοτικών
πρωτοβουλιών
που
διερευνούν
διάφορα
μοντέλα
συνυπευθυνότητας και δράσεων μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και
των νέων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη διεξαγωγή
αξιολογήσεων από κοινού με τους νέους.
Χρηματοδότηση συμμετοχής των νέων: Προσδιορισμός τρόπων, με
τους οποίους θα εξασφαλισθεί ειδική χρηματοδότηση για τη
συμμετοχή των νέων σε όλους τις σχετικές υπηρεσίες του ΟΗΕ και
σε όλα τα επίπεδα.
Κοινά Προγράμματα: Κινητοποίηση μεγαλύτερων πόρων σε επίπεδο
κρατών μέσω της ενίσχυσης και της επέκτασης των κοινών
προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών για τη νεολαία.

4 Πρέπει να εξεταστούν λεπτομερέστερα οι εφαρμοστικές συνθήκες και τα τεχνικά ζητήματα.
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Επικεφαλής στην ανάληψη ευθυνών:
Ο ΟΗΕ θα επιδιώξει να
διασφαλίσει ότι οι
υπηρεσίες των
Ηνωμένων Εθνών θα
αντιμετωπίσουν με
επιτυχία τα θέματα της
νεολαίας μέσω της
αποτελεσματικής και
ουσιαστικής
συμμετοχής των νέων
στο έργο τους. Όπως
επίσης, θα
παρακολουθεί τα
κονδύλια του προυπολογισμού και τις
δαπάνες.

Κατευθυντήριες γραμμές: Προετοιμασία κατευθυντήριων γραμμών
για όλες τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, ώστε να σέβονται τις αρχές της
ανταποκρινόμενης ανάπτυξης των νέων και της ουσιαστικής
συμμετοχής αυτών.
Δείκτες: Χρήση ενός συστήματος δείκτη νεολαίας για να
παρακολουθείται η πρόοδος και να διασφαλισθεί ότι ο
προγραμματισμός του ΟΗΕ συμβάλει στην ενδυνάμωση της
νεολαίας και στην διαγενεακή ισότητα.
Δεσμεύσεις: Ενθάρρυνση της ανάληψης δεσμεύσεων και των
στόχων που σχετίζονται με τη νεολαία από την ανώτερη διοίκηση
των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο των ετήσιων συμφωνιών τους.
Αξιολόγηση: Ανάπτυξη μιας προσέγγισης σε επίπεδο συστήματος
ΟΗΕ για την αμερόληπτη αξιολόγηση του αντικτύπου του
προγραμματισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη νεολαία.
Επανεξέταση: Διεξαγωγή ετήσιας επισκόπησης της εφαρμογής της
Στρατηγικής για τη Νεολαία (βλ. ενότητα 7)
Διαφάνεια: Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της
Στρατηγικής για τη Νεολαία.

6. Τομείς Προτεραιότητας της
Στρατηγικής του ΟΗΕ για την
Νεολαία
Ο ΟΗΕ δεσμεύεται να ενισχύσει την ικανότητά
του να ανταποκρίνεται σε νέες απαιτήσεις και
να ενεργεί αποτελεσματικότερα με τους νέους
και για τους νέους, σύμφωνα με τις τρέχουσες
μεταρρυθμίσεις των Ηνωμένων Εθνών. Για να
γίνει αυτό, ο ΟΗΕ πρέπει να εντείνει την
εμπιστοσύνη που βασίζεται στην τεκμηρίωση,
την πολιτική δέσμευση, την εταιρική σχέση και
τις προσπάθειες του προγράμματος για την

ενίσχυση των διεθνών, περιφερειακών και
εθνικών
δεσμεύσεων
με
σκοπό
να
ιεραρχήσουν, να επενδύσουν, να εμπλακούν
και να ενισχύσουν τους νέους. Από την άποψη
αυτή, ο ΟΗΕ θα αξιοποιήσει τόσο τις
υφιστάμενες όσο και τις προσεχείς
πρωτοβουλίες5 σε επίπεδο συστήματος και θα
εντείνει τις προσπάθειές του στους τομείς
προτεραιότητας που συνδέονται μεταξύ τους,
οι οποίοι θα περιγράφουν και θα
τεκμηριωθούν περαιτέρω μέσω του σχεδίου
δράσης της στρατηγικής6

5 Όπως, για παράδειγμα, η Παγκόσμια Εταιρική Σχέση για την Εκπαίδευση, η Παγκόσμια Στρατηγική του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών για την Υγεία Γυναικών, Παιδιών και Εφήβων, η Παγκόσμια Ταχεία Δράση για την Υγεία των Εφήβων, η Παγκόσμια
Πρωτοβουλία Αξιοπρεπούς Εργασίας για τους Νέους, η Συμφωνία για Νέους Ανθρώπους στην Ανθρωπιστική Δράση και άλλα σχετικά
πλαίσια είτε ήδη υπάρχοντα είτε μελλοντικά.
6 Έπεται το Σχέδιο Δράσης.
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Δέσμευση, Συμμετοχή και Προστασία Ενίσχυση της φωνής των νέων για την
προώθηση ενός ειρηνικού, δίκαιου και
βιώσιμου κόσμου.
Ο ΟΗΕ θα προχωρήσει σε:
Ενταξη: Θα καταστήσει σαφή σε όλους τους
φορείς του ΟΗΕ και τις εργασίες που
σχετίζονται με όλους τους πυλώνες του ΟΗΕ
την ανάγκη ουσιαστικής και βιώσιμης
ανάμιξης και συνεργασίας με τους νέους και
τις οργανώσεις, τα δίκτυα και τα κινήματα
τους μέσω επίσημων και ανεπίσημων
μηχανισμών και πλατφόρμες για την
υλοποίηση της συμμετοχής των νέων σε
παγκόσμια δικαιώματα.
Επέκταση: Θα αναθεωρήσει, βελτιώσει και
διευρύνει τις υφιστάμενες διαδικασίες των
Ηνωμένων Εθνών για συνεργασία, διάλογο και
εταιρικές σχέσεις με οργανώσεις, δίκτυα και
κινήματα υπό την ηγεσία των νέων, καθώς και
με νέους εκτός των οργανώσεων, προκειμένου
να
εξασφαλιστούν
συντονισμένες
προσπάθειες για την απασχόληση ατόμων που
εκπροσωπούν νέους που υφίστανται τη
μεγαλύτερη περιθωριοποίηση, σε διεθνές,
περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Υποστήριξη: Θα παρέχει καθοδήγηση και
τεχνική υποστήριξη στις υπηρεσίες του ΟΗΕ
για την εγκατάσταση (όπου απουσιάζει) ή για
την ενίσχυση των μηχανισμών ενασχόλησης
των νέων (βάσει της εμπειρίας που έχει
αποκτηθεί).
Ενεργοποίηση: Θα υποστηρίξει τη διευρυμένη
και ουσιαστική συμμετοχή της νεολαίας σε
διακυβερνητικά φόρουμ σε παγκόσμιο και
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως εκείνων που
σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω της
εκτεταμένης
και
εξορθολογισμένης
υποστήριξης
των
αντιπροσώπων
και
εκπροσώπων των νέων.
Θέσπιση προτύπων: Θα υποστηρίξει τις
μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο κυβερνήσεων
ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι νέοι
συμμετέχουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,
και να εφαρμόζουν τις αρχές βιώσιμης
νεανικής συμμετοχής.
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Σύνδεση: Θα βελτιώσει τον τρόπο με τον
οποίο ο ΟΗΕ προσεγγίζει, επικοινωνεί, ακούει
και
ανταποκρίνεται
στους
νέους,
εφαρμόζοντας
και
μία
στρατηγική
αξιοποίησης της ικανότητας σύγκλισης και των
εταιρικών σχέσεων του με εταιρείες
τεχνολογίας και επικοινωνιών για την
επέκταση των ευρείας κλίμακας εκστρατειών
και δραστηριοτήτων προβολής με χρήση
πολυμέσων σχετικών με τους νέους.
Ενδυνάμωση: Θα ενισχύσει και επεκτείνει τις
δυνατότητες και τους πόρους του ΟΗΕ για την
εξεύρεσή, την αξιολόγηση και την ανάδειξη
της συνεισφοράς διαφόρων νέων ανθρώπων.
Ενίσχυση: Θα συνεργάζεται με νέους
ανθρώπους που υποστηρίζουν σε παγκόσμιο,
εθνικό ή τοπικό επίπεδο τις αξίες των
Ηνωμένων Εθνών ώστε να ενισχυθούν οι
φωνές τους και να αυξηθούν η εμβέλεια και ο
αντίκτυπος των παγκόσμιων κινημάτων νέων
που αυτοί αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων στο
πλαίσιο σημαντικών συνόδων κορυφής των
Ηνωμένων Εθνών, όπως το Πολιτικό Φόρουμ
Υψηλού Επιπέδου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, η
Διάσκεψη Κορυφής του Γενικού Γραμματέα
για το Κλίμα, η 75η επέτειος του ΟΗΕ το 2020
κλπ.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Πλήρεις και υγιείς βάσεις - Υποστήριξη
της διευρυμένης πρόσβασης των νέων
στη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και
υπηρεσιών υγείας
Ο ΟΗΕ θα:
Προωθήσει την ποιοτική εκπαίδευση: Θα
ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και άλλους
θεσμούς να διασφαλίσουν την καθολική
πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, να
αναπτύξουν και να προσφέρουν ποιοτική και
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για νέους, η
οποία έχει ως επίκεντρο τον μαθητή, υιοθετεί
μια προσέγγιση διά βίου μάθησης, σχετίζεται
με τη ζωή και τις κοινωνικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές ανάγκες των κοινοτήτων
τους, προάγει βιώσιμους τρόπους ζωής και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Θα προωθήσει τη μη τυπική μάθηση:
Υποστήριξη και ανάπτυξη πλαισίου πολιτικής
για τη νεολαία, που περιλαμβάνουν
υποστήριξη για την μη τυπική εκπαίδευση και
το ρόλο της στην ανάπτυξη των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων.
Θα εξασφαλίσει προσβάσιμες υπηρεσίες
υγείας
και
υγιή
περιβάλλοντα
που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων: Θα
υιοθετήσει μια προσέγγιση που θα
περιλαμβάνει τους νέους στην υποστήριξη
που θα παράσχει ο ΟΗΕ στην ενίσχυση των
εθνικών συστημάτων υγείας και θα
προωθήσει την προσπάθεια για καθολική
κάλυψη της υγείας, ενώ θα διευθετήσει
παράλληλα τους κοινωνικούς καθοριστικούς
παράγοντες της υγείας και της ευημερίας των
νέων.
Θα υποστηρίξει τις φιλικές προς την νεολαία
υπηρεσίες ψυχικής υγείας: Θα εξασφαλίσει τη
προσβασιμότητα φιλικών προς τη νεολαία
υπηρεσιών ψυχικής υγείας εντός της
ευρύτερης
επιδίωξης
της
καθολικής
υγειονομικής κάλυψης.
Θα
υποστηρίξει
τη
σεξουαλική
και
αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά
δικαιώματα: Θα ενισχύσει την προάσπιση και
τις προγραμματικές δυνατότητες του ΟΗΕ για
την επέκταση της πρόσβασης των νέων σε
φιλικές προς τη νεολαία
υπηρεσίες
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας με
άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς
επίσης και στην ολοκληρωμένη σεξουαλική
διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση.

ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Οικονομική ενδυνάμωση μέσω της
αξιοπρεπούς εργασίας - Υποστήριξη της
αυξημένης πρόσβασης των νέων στην
αξιοπρεπή εργασία και την παραγωγική
απασχόληση.
Ο ΟΗΕ:
Θα τηρήσει την παγκόσμια δέσμευση: Θα
ανανεώσει και θα ενισχύσει τις προσπάθειες
για αξιοπρεπή εργασία για τους νέους,
εστιάζοντας σε τεκμηριωμένες, ευελικτες και
καινοτόμες λύσεις και συμπράξεις που
φέρνουν θετικά αποτελέσματα για όλους, σε
τοπικό
και
σε
παγκόσμιο
επίπεδο,
συμπεριλαμβανομένων
και
ευάλωτων
καταστάσεων.

Θα
υποστηρίξει
μια
ισορροπημένη
προσέγγιση: Θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη και
άλλους εταίρους να υποστηρίξουν μια
ισορροπημένη προσέγγιση για την τόνωση της
ζήτησης εργασίας από τη νεολαία και την
ταχεία βελτίωση των συστημάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων, με στόχο τη διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία
και τη μείωση του ποσοστού νεολαίας
“NEET”7 ιδίως μεταξύ των νέων γυναικών και
των νέων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Θα βοηθήσει και θα υποστηρίξει: Θα
υποστηρίξει τα κράτη-μέλη και άλλους
εταίρους στις προσπάθειές τους να
δημιουργήσουν
ευνοϊκά
οικοσυστήματα
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, να
αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές
που θα δώσουν προτεραιότητα στη βελτίωση
τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας
των θέσεων εργασίας για τους νέους μέσω
π.χ. των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων,
των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών
για την αγορά εργασίας, της ανάπτυξης
δεξιοτήτων, της μετάβασης στην επίσημη
οικονομία, της κοινωνικής προστασίας, των
δικαιωμάτων των νέων στην εργασία και της
ενεργούς συμμετοχής των νέων,
Θα προωθήσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες
και στα παραγωγικά μέσα: Θα εξασφαλίσει
πρόσβαση των νέων – που βρίσκονται στο
στάδιο της μετάβασης από την εκπαίδευση
στην εργασία – εντός δυναμικού πλαισίου- σε
ολοκληρωμένες και επαρκείς υπηρεσίες και
παραγωγικές πόρους, όπως χερσαίους,
οικονομικούς, ψηφιακούς
και άλλους
σχετιζόμενους με την τεχνολογία πόρους,
τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές
περιοχές,
Θα ενθαρρύνει τη δίκαιη μετάβαση σε μία
πράσινη οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα: Θα παρακινήσει τα
κράτη μέλη και άλλους εταίρους ώστε να
επιταχυνθεί η μετάβαση προς πράσινες
οικονομίες φιλικές προς το κλίμα μέσω
στρατηγικών μετριασμού και προσαρμογής
που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση
και θα περιορίσουν τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου.
Και
αντιστοίχως,
θα
υποστηρίξει τα κράτη μέλη και άλλους
εταίρους για να ενισχύσουν την δυνατότητα
μιας πράσινης οικονομίας να δημιουργεί
περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες
απασχόλησης για τους νέους, τόσο μισθωτής
εργασίας και αυταπασχολούμενων.

7 Ο όρος αναφέρεται στα άτομα που δεν απασχολούνται κάπου ούτε παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤ -Not in
Education or Training)
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Ο ΟΗΕ:

Θα προωθήσει τη συμμετοχή στη πολιτική και
στα κοινά: Θα αξιοποιήσει την ικανότητα των
Ηνωμένων Εθνών να προωθήσουν το
δικαίωμα συμμετοχής των νέων ανθρώπων
στα κοινά, συμπεριλαμβανομένων και
πολιτικών διαδικασιών, των πλατφόρμων και
των θεσμών όλων των επιπέδων, όπως οι
εκλογές, συνταγματικές αναθεωρήσεις, τα
πολιτικά κόμματα και τα κοινοβούλια.

Θα προστατέψει και θα προωθήσει τα
δικαιώματα
των
νέων:
Θα
δοθεί
προτεραιότητα στην υπεράσπιση, την
ανάπτυξη πολιτικών και τον σχεδιασμό για τη
περιφρούρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
νέων, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των
εκτεταμένων και σοβαρών παραβιάσεων των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
που
αντιμετωπίζουν οι νέοι και θα εξασφαλισθεί
μεγαλύτερη έμφαση στους νέους που
υφίστανται
διασταυρούμενες
μορφές
διακρίσεων και κακοποίησης, καθώς και στην
πρόσβαση των νέων στην δικαιοσύνη,

Θα αναπτύξει τις ικανοτήτες και την εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου: Θα
αναπτύξει την προσπάθεια του ΟΗΕ να
προωθήσει την εκπαίδευση και την εξάσκηση
των νέων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα,
καθώς και την εκπαίδευση σχετικά με την
έννοια του πολίτη του κόσμου και τη βιώσιμη
ανάπτυξη, χωρίς διακρίσεις, και να ενθαρρύνει
την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των
πολιτών, τον εθελοντισμό και μια κουλτούρα
της ειρήνης και όχι βίας ανάμεσα στους νέους
ανθρώπους.

Νεολαία και δικαιώματα του ανθρώπουΠροστασία και προώθηση των
δικαιωμάτων των νέων και υποστήριξη
της πολιτικής συμμετοχής και της
συμμετοχής στα κοινά.

Θα ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ιδιαίτερη
κατάσταση των δικαιωμάτων των νέων: Θα
προωθήσει τη βαθύτερη κατανόηση των
συγκεκριμένων εμποδίων και των προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την
πρόσβαση στα ανθρώπινα δικαιώματά τους
και θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες
για να καθορίσει και να υποστηρίξει δράσεις
που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την
πρόσβαση των νέων στα δικαιώματά τους,
Θα προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα: Θα
εντάξει όλα τα δικαιωμάτων των νέων
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
τους να συμμετέχουν σε δημόσια υποθέσεις)
στο έργο των επιτροπών, των ειδικών
διαδικασιών και άλλων μηχανισμών των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,
και
θα
υπογραμμίσει τη σημασία της προστασίας των
υπερασπιστές των δικαιωμάτων των νέων
ανθρώπων και των οργανισμών τους.
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ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
Οικοδόμηση ειρήνης και ανθεκτικότητας Υποστήριξη νέων ανθρώπων ως
καταλυτών για την Ειρήνη, την Ασφάλεια
και την Ανθρωπιστική Δράση
Ο ΟΗΕ:
Θα προωθήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον: Θα
αναγνωρίσει τη σημαντική και θετική συμβολή
των νέων ανθρώπων στην ειρήνη και την
ασφάλεια, την πρόληψη της βίας, τη μείωση
του
κινδύνου
καταστροφών,
την
ανθρωπιστική και κλιματική δράση, θα
ενθαρρύνει και θα προστατεύσει ένα
περιβάλλον που ευνοεί τις δράσεις των νέων
(μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων
επανένταξης, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
για τους νέους που πλήττονται από
συρράξεις)·

Θα προωθήσει την συμμετοχή των νέων στις
επίσημες ειρηνευτικές διαδικασίες: Θα
ενθαρρύνει και θα διευκολύνει την ουσιαστική
συμμετοχή των νέων σε όλες τις φάσεις των
επίσημων ειρηνευτικών διαδικασιών και στις
διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης·
Θα προωθήσει ασφαλείς δημόσιους χώρους:
Θα διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν φυσικούς
χώρους για να συγκεντρωθούν, για να ζήσουν,
να μάθουν και να εργαστούν, ιδίως σε
καταστάσεις
συρράξεων,
ανεπίσημων
οικισμών, παραγκουπόλεις και προσφυγικούς
καταυλισμούς·
Θα συγκαλέσει και θα στηρίξει συνεργασίες:
Θα ενδυναμώσει τις τοπικές, εθνικές,
περιφερειακές και παγκόσμιες εταιρικές
σχέσεις και συνεργασίες, μεταξύ κυβερνήσεων
και οργανισμών που διοικούνται από νέους,
όπως για παράδειγμα μέσω συνασπισμών
νεολαίας, ειρήνης και ασφάλειας ή
πρωτοβουλιών για τη μείωση της κλιματικής
αλλαγής, για την προσαρμογή στις επιπτώσεις
της και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σχετικά
με τις καταστροφές;
Θα προωθήσει τον συνεχή διάλογο: Θα
δημιουργήσει και θα στηρίξει τις πλατφόρμες
αντιπροσωπευτικού
δημοκρατικού
και
δομημένου διαλόγου και διαβούλευσης χωρίς
αποκλεισμούς, για τη συμβολή των νέων στην
ειρήνη, την ασφάλεια, τις ανθρωπιστικές και
κλιματικές δράσεις·
Θα συντελέσει στην ενίσχυση των ικανοτήτων:
Θα ενισχύσει τις ικανότητες των οργανώσεων
που διοικούνται από νέους και που
δραστηριοποιούνται με την ειρήνη, την
ασφάλεια, το κλίμα και ανθρωπιστικές
δράσεις ώστε να αυξήσουν τον αντίκτυπο του
έργου τους και την οργανωτική βιωσιμότητά
τους, καθώς και να ενισχύσουν την ικανότητα
των θεσμικών φορέων να συνεργαστούν με
τους νέους·

Θα αναπτύξει ευκαιρίες: Θα δημιουργήσει
χώρους για τους νέους, ώστε να συμβάλλουν
στην προώθηση μιας κουλτούρας ειρήνης
μέσω της συμμετοχής σε διαπολιτισμικό και
διαθρησκευτικό διάλογο, για την πρόληψη
των συγκρούσεων. Θα δημιουργήσει και θα
προωθήσει ευκαιρίες για τους νέους και θα
χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες και τα δίκτυά
τους για την ανάπτυξη και την προώθηση
ρητορικής ενάντια στη βία, εξτρεμισμό και
ριζοσπαστικοποίηση·
Θα προστατεύσει και θα υποστηρίξει τη
νεολαία σε ανθρωπιστικές δράσεις: Θα
διασφαλίσει την ολοκληρωμένη υποστήριξη
των νέων σε ανθρωπιστικές δράσεις, με
έμφαση στην προστασία τους (ιδίως για τις
νέες γυναίκες και τα κορίτσια), καθώς και στην
ενασχόλησή τους σε όλα τα στάδια
ανθρωπιστικής
δράσης,
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των
δυνατοτητων τους.

7. Συντονισμός, διοίκηση και
επιχειρησιακή λειτουργία
Η ευθύνη της Στρατηγικής των Ηνωμένων
Εθνών για τη Νεολαία μοιράζεται εξίσου από
όλα τα μέλη του ΟΗΕ σε παγκόσμιο,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Ο απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα για
τη νεολαία θα αποτελέσει το πρόσωπο της
Στρατηγικής του ΟΗΕ για τη Νεολαία και θα
ηγηθεί των προσπαθειών παγκόσμιας
υποστήριξης και της Υψηλού Επιπέδου
Συντονιστικής Επιτροπής για την επιτυχή
εφαρμογή της.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
Η διακυβέρνηση της Στρατηγικής για τη
Νεολαία του ΟΗΕ θα βασίζεται σε
υφιστάμενους παγκόσμιους, περιφερειακούς
και εθνικούς μηχανισμούς και θα ενισχύεται
από μια Υψηλού Επιπέδου Συντονιστική
Επιτροπή.

13

Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής του
ΟΗΕ για τη νεολαία θα εξαρτηθεί άμεσα από
την
αποτελεσματική
και
αποδοτική
συνεργασία μεταξύ των μελών του ΟΗΕ,
καθώς και από τις ευρηματικές συμπράξεις
ανάμεσα στις προτεραιότητες και τις δράσεις
που περιγράφονται στη Στρατηγική και στο
Πλάνο Δράσης της.

Οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της
εφαρμογής της Στρατηγικής θα συνταχθούν
από τον απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα
για τη Νεολαία, με τη συμβολή του IANYD, θα
συζητηθούν από την Υψηλού Επιπέδου
Συντονιστική Επιτροπή και θα υποβληθούν
στο UNSDG και στην Εκτελεστική Επιτροπή της
του Γενικού Γραμματέα.

Η εφαρμογή της Στρατηγικής του ΟΗΕ για τη
Νεολαία θα επωφεληθεί από τη στρατηγική
καθοδήγηση
μιας
Υψηλού
Επιπέδου
Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα
απαρτίζεται από:

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Δι-ϋπηρεσιακό
Δίκτυο για την Ανάπτυξη της Νεολαίας
(IANYD) θα επιδιώξει τον στόχο του, να
«αυξήσει την αποτελεσματικότητα των
εργασιών του ΟΗΕ για την ανάπτυξη των
νέων, ενισχύοντας τη συνεργασία και τη
συζήτηση μεταξύ όλων των αρμόδιων μελών
του ΟΗΕ» και να στηρίξει την εφαρμογή της
Στρατηγικής για τη Νεολαία σε συνεργασία με
τον απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα για
τη Νεολαία.

α) Τον Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα
για τη Νεολαία
β) Τους συμπροέδρους του Δι-υπηρεσιακό
Δικτύου για την Ανάπτυξη της Νεολαίας
(IANYD)
γ) Έναν επιλεγμένο αριθμό υπηρεσιών του
ΟΗΕ με κυλιόμενη συμμετοχή ανά διετία (ένας
ή δύο ανά τομέα προτεραιότητας) των οποίων
η εργασία είναι στο επίκεντρο της Στρατηγικής
(σε επίπεδο Βοηθών Γενικών Γραμματέων)
δ) Δύο εκπροσώπους, που θα αλλάζουν ανά
διετία, μιας παγκόσμιας πλατφόρμας/
οργανισμού της οποίας ηγείται η νεολαία
Στη Συντονιστική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου
θα προεδρεύει ο απεσταλμένος του Γενικού
Γραμματέα για τη νεολαία (ως εκπρόσωπο του
Γενικού Γραμματέα για θέματα νεολαίας).
Η Συντονιστική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου θα
επιδιώξει, επίσης, να διασφαλίσει την
ευθυγράμμιση με άλλες διαδικασίες του ΟΗΕ
και με τη μεταρρύθμιση του οργανισμού και
να
κατευθύνει
τις
αποτελεσματικές
διασυνδέσεις και τις συμπράξεις σε όλα τα
επίπεδα, και να καθοδηγήσει τις προσπάθειες
κινητοποίησης πόρων και εταιρικών σχέσεων
για την υποστήριξη της στρατηγικής. Η
Συντονιστική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου θα
προσδιορίσει μια κατάλληλη ρύθμιση για την
αλληλεπίδραση και την υποβολή εκθέσεων
προς την Ομάδα Αειφόρου Ανάπτυξης του
ΟΗΕ (UNSDG) και θα διασφαλίσει την ενεργό
συμμετοχή τμημάτων της Γραμματείας και του
συστήματος των ΗΕ που αφορούν σε τομείς
της Στρατηγικής οι οποίοι υπερβαίνουν τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
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Αυτό το έργο περιλαμβάνει την επίβλεψη της
συνολικής προόδου υλοποίησης, τη συλλογή
και ανάλυση δεδομένων, τη δημιουργία και
την ανταλλαγή διδακτικών εμπειριών, τη
συνεισφορά σε εκθέσεις κλπ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Προκειμένου
να
διασφαλιστεί
η
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και
ιδεών μεταξύ των εθνικών κρατικών φορέων
και της Συντονιστικής Επιτροπής Υψηλού
Επιπέδου, Περιφερειακοί Δι-υπηρεσιακοί
μηχανισμοί συντονισμού για τη νεολαία θα
επιστρατευτούν από το Δι-ϋπηρεσιακό Δίκτυο
για την Ανάπτυξη της Νεολαίας (IANYD) ώστε
να παρέχουν τη δική τους συνεισφορά.
Αναμένεται ότι τα περιφερειακά Διϋπηρεσιακά Δίκτυα για την Ανάπτυξη της
Νεολαίας θα συνεργαστούν στενά με τις
Ομάδες Χωρών του ΟΗΕ για την εφαρμογή και
την αναθεώρηση της Στρατηγικής.
Ενώ η Στρατηγική θα εκτείνεται σε 12 χρόνια
μέχρι το 2030, θα αναπτυχθεί ένα αρχικό
σχέδιο δράσης και θα παρουσιαστεί σε μια
διευρυμένη συνθεση της ομάδας Ανώτερων
Διοικητικών Στελεχών (η οποία
θα
περιλαμβάνει σχετικούς εξειδικευμένους
οργανισμούς) με σκοπό την πληροφόρηση. Το
αρχικό σχέδιο δράσης θα καλύπτει τα πρώτα
τέσσερα έτη και στη συνέχεια θα
επανεξετάζεται, θα προσαρμόζεται και θα
ανανεώνεται για τις επόμενες τετραετείς
φάσεις.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

