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في منتدى الشباب للمجلس االقتصادي واالجتماعي
حول دور الشباب في القضاء على الفقر
وتعزيز التقدم واالزدهار في عالم متغيّر
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السيد الرئيس،
في البداية نود أن نعبّر للسيد الرئيس السفير فريدرك شافا ،رئيس
المجلس االقتصادي واالجتماعي عن شكرنا وتقديرنا لتنظيم هذا المنتدى الهام
تحت عنوان "دور الشباب في القضاء على الفقر وتعزيز التقدم واالزدهار في
عالم متغيّر" ،كما نود أن نشكر ممثل األمين العام للشباب السيد أحمد الهنداوي
وإدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية والجهات األخرى التي ساهمت في
اإلعداد لهذا المنتدى.
ونرحب بجميع المشاركين وخصوصا ً الشباب ،ويمثل هذا المنتدى
وغيره من المؤتمرات الشبابية إعتراف قوي بأهمية دورهم المحوري ليس فقط
بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية  ،2030إنما دورهم في
تحقيق جميع أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة ،وأبرزها تحقيق السلم واألمن
الدوليين.
لذلك ،من الضروري إشراك الشباب وتنظيم مثل هذا النوع من
المنتديات لإلستماع الى وجهات نظرهم وتبادل اآلراء واالستماع الى تجارب
اآلخرين واالستفادة من أفضل الممارسات ونسجل في هذا السياق لألمم المتحدة
بأجهزتها المختلفة اهتمامها الكبير في السنوات األخيرة بفئة الشباب وحشد
الجهود إلشراكهم بهدف دعم أنشطة وبرامج وجدول أعمال األمم المتحدة.
ويسرني أن استعرض بشكل سريع إنجازات دولة الكويت التي تحققت
والبرامج والمشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز دور الشباب
وتمكينهم في المجتمع في مختلف المجاالت كالتعليم والصحة والتوظيف
والحياة االقتصادية واالجتماعية بشكل عام.
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1ـ

إنشاء وزارة لشئون الشباب عام  2013تعمل على تنسيق الجهود
الوطنية وتشجيع السياسات والمبادرات لضمان تنمية ومشاركة الشباب
وهناك خارجة طريق للسياسات الوطنية والمستقبلية.

2ـ

وزارة الشباب قامت بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتطوير
العمل الشبابي مع جهات محلية وإقليمية ودولية بما في ذلك األمم
المتحدة.

3ـ

تشارك وزارة الشباب في العديد من المنتديات والمؤتمرات الشبابية
وستستمر في تشجيع هذه المشاركات بهدف تبادل الخبرات والتعرف
على أفضل الممارسات.

4ـ

تم إطالق العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة الى تمكين الشباب
واستثمار أوقات الفراغ ومنها على سبيل المثال ال الحصر بوابة آيادينا
وهي بوابة إلكترونية موجهة للمتطوعين لتنظيم العمل التطوعي
الشبابي .ومشروع آخر إسمه إنجاز وهو تدريبي الستثمار طاقات
الشباب.

وهناك مشاريع أخرى استراتيجية جاري العمل على تنفيذها من أهمها:
ـ

مشروع مراجعة القوانين والتشريعات واالتفاقيات الدولية ذات العالقة
بالشباب واقتراح التعديالت من أجل الوصول الى بيئة تشريعية كويتية
داعمة لتنمية الشباب وتمكينهم في كافة مجاالت الحياة.

ـ

تحديد رؤية واستراتيجية وطنية واضحة تجاه الشباب ومدتها  5سنوات.

2

ـ

االحتفال بالكويت عاصمة للشباب العربي لعام  2017من قبل جامعة
الدول العربية.

وهناك الكثير من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تقوم بها وزارة
الشباب التي ال يسعنا أن نذكرها في هذه العجالة ،إالّ أننا نود التأكيد على أهمية
هذا النوع من المنتديات واللقاءات والحوارات التي تعقد في األمم المتحدة
والمحافل الدولية األخرى ،وقد ساهمت الكويت بمبلغ  750ألف دوالر لدعم
أنشطة مكتب ممثل األمين العام للشباب.
السيد الرئيس ،إن هذا المنتدى يعتبر مناسبة هامة لنجدّد ونؤكد على التزامنا
المبدئي باالستثمار في الشباب واستعدادنا لعرض تجربتنا واالستفادة من
تجارب اآلخرين ،وتأكيد دعمنا لجميع األنشطة والبرامج التي تنظمها األمم
المتحدة والمعنية بالشباب والعمل مع جميع الشركاء سوا ًء كانوا محليين أو
إقليميين أو دوليين.
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