مبادئ توجيهية بشأن مشاركة الشباب في
بناء السالم
أبرز األمين العام لألمم المتحدة ،في تقريره لعام  2102بشأأأأأأ ن ”بناء السأأأأأأأم في أنقاا انتناء النزا “ ،أنه ”بﻐﻴﺔ الﻨﺠاﺡ ،ﳚﺐ
نﻠﻰ نﻤﻠﻴﺔ بﻨاﺀ الﺴأم أن تﻜـأﻮن نﻤﻠﻴـأﺔ ﲢﻮيﻠﻴـأﺔ ﻭأن تﻮﺟﺪ حيِّز ًا لمﺟمﻭنﺔ أﻭسـأﻊ مـأﻦ اﳉنـأاﺕ الﻔانﻠـأﺔ  -تـﺸﻤﻞ ،نﻠـﻰ سـﺒﻴﻞ
اﳌﺜـأاﻝ ﻻ اﳊـأﺼﺮ ،ﳑﺜﻠـأـأي اﳌـأـأﺮأة ،ﻭالـأـأﺸﺒاا ،ﻭالـأـﻀﺤايا ،ﻭالمﺟتمعاﺕ اﶈﻠﻴــﺔ اﳌنﻤــﺸﺔ؛ ﻭزنﻤــاﺀ المﺟتمعاﺕ اﶈﻠﻴــﺔ
ﻭالﺰنﻤاﺀ الﺪيﻨﻴﲔ؛ ﻭاﳉنـأاﺕ الﻔانﻠـأﺔ ﰲ المﺟتمﻊ اﳌـأﺪﱐ؛ ﻭالأﺟـﺌﲔ ﻭاﳌـﺸﺮديﻦ داﺧﻠﻴـا  -لﻜـي تــﺸارﻙ ﰲ نﻤﻠﻴــﺔ ﺻــﻨﻊ
القــﺮار العــام اﳌﺘعﻠــﻖ ﲜﻤﻴــﻊ ﺟﻮانــﺐ اﳊﻮﻛﻤــﺔ ﻭاﻻنﺘعــاﺵ بعــﺪ انﺘــناﺀ الﻨـــﺰا “(.)1
إن تعزيز التماسأأﻙ اﻻﺟتماني ﻭالةقﺔ من ﺧأﻝ نمﻠيﺔ شأأامﻠﺔ ﻭتشأأارﻛيﺔ لبناء السأأأم ،سأأﻭاء أةناء فترة انتقاليﺔ أﻭ نزا أﻭ بعد ما،
ي منمﺔ ضأأأرﻭريﺔ ﻭإن ﻛانﺕ نسأأأيرة .ﻭيدﻝ العديد من أﺻأأأحاا المﺻأأأﻠحﺔ الرليسأأأيين نﻠﻰ النامﺵ أﻭ يتم اسأأأتبعاد م من ه
العمﻠياﺕ .ﻭلم تحد مس لتا تمﻛين لشباا( )2ﻭإشراﻛنم في بناء السأم ،نﻠﻰ ﻭﺟه الﺧﺻﻭص ،إﻻ بالقﻠيﻝ من اﻻ تمام ﻭالدنم.
ﻭمﻊ لﻙ ،فإن دﻭر ﻭقيادة الشأأأأباا في منﻊ النزاناﺕ ﻭالعنف ﻭالتطرف ﻭإيﺟاد حﻠﻭﻝ لنا ي مﻭارد غنيﺔ ﻭأسأأأأاسأأأأيﺔ لبناء سأأأأأم
مسأأتدام .ﻭالشأأباا م مبدنﻭن قيمﻭن ﻭيمةﻠﻭن نﻭامﻝ تﻐيير ،ﻭينبﻐي الدنم النشأأط مسأأنامنم ﻭالتماسأأه ﻭانتباره ﺟزءا ً من نمﻠيﺔ
بناء مﺟتمعاﺕ سﻠميﺔ ﻭدنم الحﻛم ﻭاﻻنتقاﻝ الديمقراطيين .ﻭتمﻛن مشارﻛﺔ الشباا من تعزيز اﻻلتزام المدني ﻭالمﻭاطنﺔ الﻔانﻠﺔ .
ﻭيتطﻠا تعزيز مشارﻛﺔ الشباا في بناء السأم نُنﺟا ً متعددة :
ننج قالم نﻠﻰ حقﻭق امنسأأأان ،يسأأأتند إلﻰ اتﻔاقيﺔ األمم المتحدة لحقﻭق الطﻔﻝ ﻭاتﻔاقيﺔ القضأأأاء نﻠﻰ ﺟميﻊ أشأأأﻛاﻝ التمييز
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ضد المرأة ﻭبرنامج العمﻝ العالمي لﻠشباا؛
ننج اقتﺻأأأأأأادد يحدد الشأأأأأأباا بانتبار م محﻭر التنميﺔ اﻻقتﺻأأأأأأاديﺔ لبأد م ،ﻭيعزز إمﻛانيﺔ حﺻأأأأأأﻭلنم نﻠﻰ الﻔرص
-2
اﻻقتﺻاديﺔ بانتبار ا شرطا أساسيا لتنميتنم؛
 - 3ننج اﺟتماني ﻭسأياسأي يربط الشأباا بالمﺟتمﻊ المدني ﻭالسأاحﺔ السأياسيﺔ ،ﻭيﻭفر لنم الﻔرص ﻭالتدريا ﻭيدنم مشارﻛتنم
النشطﺔ ﻭإسنامنم في الحياة العامﺔ؛
ننج اﺟتماني ﻭةقافي يحﻠﻝ أدﻭار الشأأأأباا في النياﻛﻝ القالمﺔ ﻭيدنم الحﻭار ،بما في لﻙ الحﻭار بين األﺟياﻝ ،بشأأأأ ن ه
-4
النياﻛﻝ.
ﻭيعتبر مبدأ ”ندم امضأأرار“ أمرا ً أسأأاسأأيا ً في ﺟميﻊ الحاﻻﺕ ،ﻭيتطﻠا ﻭنيا ً ﻭتﺟنبا ً نشأأيطا ً لﻠعﻭاقا السأأﻠبيﺔ ﻭغير المقﺻأأﻭدة التي
قد تنﺟم نن التدﺧأﺕ .بامضافﺔ إلﻰ لﻙ ،ينبﻐي أن تستند ﺟميﻊ المشارﻛاﺕ إلﻰ امرادة الحرة .
ﻭقد تم تحديد المبادئ التاليﺔ لﻛي تسأأترشأأد بنا الﺟناﺕ الﻔانﻠﺔ الرليسأأيﺔ ،بما في لﻙ الحﻛﻭماﺕ ،ﻭﻛياناﺕ األمم المتحدة ﻭﺻأأناديقنا
ﺻأأأأأأممﺕ ه
ﻭبرامﺟنا ،ﻭالمندماﺕ غير الحﻛﻭميﺔ المحﻠيﺔ ﻭالﻭطنيﺔ ﻭالدﻭليﺔ ،ﻭنشأأأأأأطاء المﺟتمﻊ المدني ﻭالﺟناﺕ المانحﺔ .ﻭقد ُ
المبادئ لﺧدمﺔ اسأأتراتيﺟياﺕ ﻭبرامج بناء السأأأم التشأأارﻛيﺔ ﻭالشأأامﻠﺔ ﻭالعابرة لألﺟياﻝ ﻭالتي تعزز بشأأﻛﻝ مننﺟي ﻭتﻛﻔﻝ مشأأارﻛﺔ
الشأأأأباا ﻭمسأأأأا متنم في ه التحدياﺕ الناشأأأألﺔ نن سأأأأياقاﺕ النزا حيم غالبا ما يﺻأأأأبل العنف ﻭ القاندة .ﻭ ه المبادئ غير
مرتبﺔ بحسا درﺟﺔ أﻭلﻭيتنا ،ﻭﺟميعنا متساﻭيﺔ من حيم األ ميﺔ.

لنقاع ا ت اء الن ا  8 ،تش ال ال ال ال ال ال الري األ

( )1األمم املتحدة ،تقرير األمني العام ،بناء الس ال ال ال ال ال الالهم
( ،)A/67/499, S/2012/746فقرة .63
( )2حددت األمم املتحدة لنمارهم بني  22 01ناماً.
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تعزيز مشاركة الشباب باعتبارها شرطا أساسيا ً لنجاح بناء السالم
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تحديد أﻭلﻭياﺕ المشأأأأارﻛﺔ المنتدمﺔ ﻭالمننﺟيﺔ ﻭالمﺟديﺔ لﻠشأأأأباا بانتبار ا شأأأأرطا ً أسأأأأاسأأأأيا ً ﻻسأأأأتدامﺔ
ﻭشأأأمﻭليﺔ ﻭنﺟاﺡ ﺟنﻭد بناء السأأأأم .ﻭيﻛتسأأأي ا األمر أ ميﺔ ﺧاﺻأأأﺔ في المناطﻖ التي يشأأأﻛﻝ الشأأأباا
غالبيﺔ سﻛاننا.
ً
تعزيز ﻭاﻻتزام بﻔنم ب ن معدم الشأأأباا يسأأأعﻭن من أﺟﻝ السأأأأم ﻭاﻻسأأأتقرار ﻭأن نددا مننم يشأأأارﻛﻭن
بنشاط في ﺟنﻭد بناء السأم ،في حين أن أقﻠيﺔ من الشباا م ال ين يشارﻛﻭن في العنف.
ربط مشأأأارﻛﺔ الشأأأباا في بناء السأأأأم بﺟميﻊ القطاناﺕ (اﻻﺟتمانيﺔ ﻭاﻻقتﺻأأأاديﺔ ﻭالةقافيﺔ ﻭالسأأأياسأأأيﺔ)
ﻭالمستﻭياﺕ (األسرة ﻭالمدرسﺔ ﻭالمﺟتمﻊ المحﻠي ﻭالحﻛم المحﻠي ﻭامقﻠيمي ﻭالﻭطني).
تشأأأﺟيﻊ المبادراﺕ المسأأأتدامﺔ ﻭطﻭيﻠﺔ األﺟﻝ ﻭالتعاﻭنيﺔ لﻠشأأأباا  ،بما في لﻙ المبادراﺕ المشأأأترﻛﺔ التي
تسأأتﻔيد من الﺟنﻭد ﻭالتدﺧأﺕ القالمﺔ نﻠﻰ نطاق ﻭاسأأﻊ؛ ﻭتﺟنا المشأأاريﻊ قﺻأأيرة األﺟﻝ التي لن يسأأتﻔيد
مننا سﻭى القﻠيﻝ.

تقدير التنوع والتجارب اللذين يميزان الشباب واالستفادة منهما
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امقرار ب ن تعريف ”الشأأباا“ يﺧتﻠف بحسأأا السأأياقاﺕ اﻻﺟتمانيﺔ ﻭالةقافيﺔ ﻭالسأأياسأأيﺔ ،ﻭالسأأعي إلﻰ فنم
السياقاﺕ الﻭطنيﺔ ﻭالمحﻠيﺔ التي ترنر فينا الشباا.
تقدير التنﻭ بين الشأأأباا ﻭﺻأأأﻭا اسأأأتراتيﺟياﺕ ادفﺔ مشأأأراﻙ ﻭإدماخ الشأأأباا من ﺧﻠﻔياﺕ شأأأتﻰ ،مﻊ
األﺧ أ في اﻻنتبأأار اﻻﺧتأفأأاﺕ في العمر ﻭالﺟنس ﻭالعرق ﻭالةقأأافأأﺔ ﻭالأأدين ﻭالطبقأأﺔ ﻭالطأأالﻔأأﺔ ﻭالتعﻠيم
ﻭالحالﺔ اﻻﺟتمانيﺔ ﻭمﻛان امقامﺔ (الريف /المناطﻖ الحضأأأأأأريﺔ) ﻭالتﻭﺟه الﺟنسأأأأأأي ﻭالقدراﺕ الﺟسأأأأأأديﺔ
ﻭالﻔﻛريﺔ ﻭالمﺻالل ...إلخ.
إشأأراﻙ الشأأباا ال ين يﺻأأعا الﻭﺻأأﻭﻝ إلينم ﻭالمنتمين إلﻰ ﺟماناﺕ تت ةر في ﻛةير من األحيان ﻭبشأأﻛﻝ
غير متناسأأأأأا بالنزاناﺕ ،بما في لﻙ الشأأأأأباا ﻭﻭ امناقﺔ ﻭالشأأأأأباا من األقﻠياﺕ ﻭﺟماناﺕ السأأأأأﻛان
األﺻﻠيﺔ.
ب ﻝ ﺟنﻭد محددة لﻠﻭﺻأأأأﻭﻝ إلﻰ الشأأأأباا المنمشأأأأين في ﺟميﻊ ه المﺟمﻭناﺕ؛ ﻭندم افترا أن نﺧبﺔ
قادة المﺟتمﻊ المدني من الشباا يمةﻠﻭننم.
دنم الشأباا ﻭالمندماﺕ التي يقﻭد ا الشأباا لﻠتﻔﻛير في أنماط امدماخ ﻭامقﺻأاء ،ﻭالعمﻝ بشأﻛﻝ استباقي
لﻠتﺻدد لﻠتمييز ال د غالبا ما يﻛﻭن أحد األسباا الﺟ ريﺔ لﻠنزا .
احترام تﺟارا الﺟميﻊ ،بما في لﻙ تﺟارا الشأأأباا المشأأأارﻛين في النزا  ،ﻭب ﻝ ﺟنﻭد ﺧاﺻأأأﺔ لتسأأأنيﻝ
المشأأارﻛﺔ الﻔعالﺔ لﻠشأأباا ال ين م أﻛةر نرضأأﺔ لﻠتﺟنيد من قبﻝ الﺟماناﺕ المسأأﻠحﺔ ﻭ/أﻭ ال ين يشأأارﻛﻭن
في العنف بشﻛﻝ أﻭ بآﺧر.

مراعاة الديناميات الجنسانية
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تﺟنا اﻻفتراضأأاﺕ النمطيﺔ بش أ ن أدﻭار ﻭتطﻠعاﺕ الﻔتياﺕ ﻭالﻔتيان ﻭالشأأاباﺕ ﻭالرﺟاﻝ الشأأباا ﻭمﻐايرد
النﻭيﺔ الﺟنسانيﺔ من الشباا في النزاناﺕ.
اﻻقرار بالمدالم المحددة أﻭ نقاط الضأأأأأأأعف التي قد تﻛﻭن لدى الشأأأأأأأباا نتيﺟﺔ النزا ﻭالعنف ،ﻭب ن ه
التﺟارا غالبا ما تﻛﻭن قالمﺔ نﻠﻰ نﻭ الﺟنس.
تحديد اسأأتراتيﺟياﺕ لﻠﻭﺻأأﻭﻝ إلﻰ الشأأاباﺕ ،ﻭالتماس مشأأارﻛتنن ،ﻭتﻭفير مسأأاحﺔ قمنﺔ لطرﺡ قضأأايا ن
ﻭشﻭاغﻠنن الﺧاﺻﺔ ﻭدنم مبادراتنن.

تمكين الشباب من الملكية والقيادة والمساءلة في بناء السالم
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التعرف نﻠﻰ الشأأباا ﻭالمندماﺕ التي يقﻭد ا الشأأباا المشأأارﻛﻭن في مبادراﺕ بناء السأأأم :تعرف نﻠينا
ﻭتعﻠم مننا ﻭساند ا.
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إيﺟاد فرص تتيل لﻠشأأأأباا المشأأأأارﻛﺔ ﻭالمﻠﻛيﺔ ﻭالقيادة المسأأأأتمرة في ا لياﺕ المحﻠيﺔ ﻭالﻭطنيﺔ ﻭامقﻠيميﺔ
ﻭالدﻭليﺔ لمنﻊ النزاناﺕ ﻭإدارتنا ﻭتسﻭيتنا ﻭالحﻔاد نﻠﻰ السأم.
تعزيز الةقﺔ ﻭدنم تقاسأأأأم السأأأأﻠطﺔ بين ﺻأأأأنا القرار ﻭالشأأأأباا ،ﻭﺧاﺻأأأأﺔ من ﺧأﻝ الحﻭار بين األﺟياﻝ
ﻭاألنشطﺔ ﻭالدﻭراﺕ التدريبيﺔ التي تتﻭﺧﻰ بناء الةقﺔ بين الشباا ﻭالﻛبار.
العمﻝ مﻊ الشأأأأأباا ال ين يتمتعﻭن بنﻔﻭ بين أقراننم ﻭتعزيز مناراتنم القياديﺔ ،مﻭازاة مﻊ ﻛﻔالﺔ مشأأأأأارﻛﺔ
الشباا المنمشين.
تسأأأأنيﻝ ا لياﺕ ،الماديﺔ ﻭاﻻفتراضأأأأأيﺔ نﻠﻰ حد سأأأأأﻭاء ،التي تتيل تبادﻝ الرأد ﻭالتﻭاﺻأأأأأﻝ لتمﻛين القادة
الشباا من أن يﻛﻭنﻭا مسؤﻭلين أمام أقراننم ﻭمﺟتمعاتنم المحﻠيﺔ ﻭشرﻛالنم.

عدم اإلضرار
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تﻭفير بيلﺔ قمنﺔ ﻭدانمﺔ بدنيا ً ﻭاﺟتمانيا ً ﻭناطﻔيا ً لﻠشأأأأأأباا لﻠمشأأأأأأارﻛﺔ في أنشأأأأأأطﺔ بناء السأأأأأأأم ﻭما بعد
النزا .
اﻻنتراف بالﺻأدمﺔ التي يعاني مننا الﻛةير من الشأباا ،ﻭتﻭفير مساحﺔ قمنﺔ لتبادﻝ الﺧبراﺕ ،بما في لﻙ
الحﺻأأأأأأأﻭﻝ نﻠﻰ الأدنم النﻔسأأأأأأأي ﻭاﻻﺟتمأاني ﻭالعأدالأﺔ ﻭغير ا من ﺧدماﺕ الدنم منادة ت يﻠنم ﻭإنادة
إدماﺟنم.
مراناة اﻻنقسأأأأأأاماﺕ ﻭأﻭﺟه ندم المسأأأأأأاﻭاة بين الشأأأأأأباا ﻭأقراننم ﻭمﺟتمعاتنم المحﻠيﺔ ﻭتﺟنا تﻔاقمنا،
ﻭتﻔادد تشأأأأﺟيﻊ القﻭالا النمطيﺔ أﻭ ﺧﻠﻖ حاﻻﺕ قد تشأأأأﻛﻝ ﺻأأأأعﻭبﺔ أﻭ ﺧطﻭرة نﻠﻰ الشأأأأباا قبﻝ ﻭأةناء
ﻭبعد مشارﻛتنم.
الت ﻛد من أن الميسأأأأرين يتم تدريبنم ﺧﺻأأأأيﺻأأأأا ً لﻠتعامﻝ مﻊ المحادةاﺕ ﻭالمﻭاقف الﺻأأأأعبﺔ ﻭأننم يعرفﻭن
إلﻰ أين يﻭﺟنﻭن الشباا ال ين قد يحتاﺟﻭن إلﻰ ﺧدماﺕ متﺧﺻﺻﺔ.
تﻭﺧي الح ر بشأأأأأأ ن تقديم الﻛةير من الﻔرص ﻭالﺧدماﺕ لﻠشأأأأأأباا ال ين تﻭرطﻭا في أنماﻝ ننف ،لتﺟنا
تحﻔيز ا ﺧرين نﻠﻰ الﻠﺟﻭء إلﻰ العنف أﻭ اﻻنﺧراط في الﺟمأانأاﺕ المسأأأأأأأﻠحأﺔ لﻠحﺻأأأأأأأﻭﻝ نﻠﻰ الماﻝ أﻭ
الدنم.

إشراك الشباب في جميع مراحل بناء السالم والبرمجة المتعلقة بما بعد انتهاء النزاعات
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إشأأراﻙ مﺟمﻭناﺕ متنﻭنﺔ من الشأأباا في تحديد التدﺧأﺕ الحاسأأمﺔ التي يمﻛن أن تﻐير دينامياﺕ النزا
ﻭالعنف ﻭفي تحﻠيﻝ النزاناﺕ ﻭأدﻭار مﺧتﻠف الﻔانﻠين.
اسأأتﺧدام المننﺟياﺕ المﺻأأممﺔ ﻭبما يألم ﻛﻝ فلﺔ نمريﺔ من الشأأباا لﻠمسأأا مﺔ بشأأﻛﻝ مباشأأر في ﻭضأأﻊ
برامج ﻭنمﻠياﺕ بناء السأم ﻭما بعد انتناء النزاناﺕ ﻭتنﻔي ا ﻭرﺻد ا ﻭتقييمنا ﻭمتابعتنا.
الدنﻭة إلﻰ إضأأﻔاء الطابﻊ المؤسأأسأأي ﻭدنم مشأأارﻛﺔ ﻭتمةيﻝ الشأأباا في نمﻠياﺕ الحﻛم المحﻠي ﻭالﻭطني
بما يمﻛننم من الت ةير نﻠﻰ الممارسأأأأأاﺕ ﻭالسأأأأأياسأأأأأاﺕ التي تؤةر نﻠينم ،ﻭﻛﻔالﺔ حﺻأأأأأﻭﻝ الشأأأأأباا نﻠﻰ
التدريا ﻭالدنم المناسبين لأنﺧراط في ه العمﻠياﺕ.
تشﺟيﻊ ﻭتيسير المشارﻛﺔ المدنيﺔ لﻠشباا ﻭالعمﻝ التطﻭني من أﺟﻝ السأم.
ضأأمان التزام ﺻأأنا القرار ﻭالمؤسأأسأأاﺕ ﻭالمندماﺕ اﺕ الﺻأأﻠﺔ بالمسأأاءلﺔ أمام الشأأباا؛ ﻭإحدام قلياﺕ
لﻠتﻭاﺻأأأأأأﻝ مﻊ الشأأأأأأباا ﻭتﻠقي قرالنم ،ﻭﻻ سأأأأأأيما ﻛﺟزء من أد برنامج يرﻛز نﻠﻰ الشأأأأأأباا ﻭأد إطار
لﻠسياسﺔ العامﺔ.
تﻭفير مﺻأادر سأﻠطﺔ بديﻠﺔ لﻠشأباا ال ين ﻭﺻأﻠﻭا إلﻰ السﻠطﺔ السياسيﺔ ﻭاﻻﺟتمانيﺔ ﻭاﻻقتﺻاديﺔ باستﺧدام
ﻭسالﻝ ننيﻔﺔ.

تعزيز معارف الشباب ومواقفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم لبناء السالم
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تﻐ يﺔ مناراﺕ الشأأأأباا في مﺟاﻻﺕ القيادة ﻭالﻭسأأأأاطﺔ ﻭالتﻔاﻭ
الحياتيﺔ ﻭاألنراف اﻻﺟتمانيﺔ اميﺟابيﺔ.

ﻭحﻝ النزاناﺕ ﻭالتﻭاﺻأأأأﻝ ﻭالمناراﺕ
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إيﺟاد فرص لﻠشأأأأأباا لتقاسأأأأأم األ داف ﻭالتطﻠعاﺕ مﻊ الﻛبار ﻭأيضأأأأأا ً فيما بيننم ،لأسأأأأأتﻔادة من ﺧبراتنم
ﻭأﺻأأأأأﻭلنم ،ﻭالدﺧﻭﻝ في مﺟاﻻﺕ متعددة ،بما في لﻙ التنميﺔ اﻻﺟتمانيﺔ ﻭالعاطﻔيﺔ ﻭاألﺧأقيﺔ ﻭالرﻭحيﺔ
ﻭالمدنيﺔ ﻭالمننيﺔ ﻭالماديﺔ ﻭالمعرفيﺔ ﻭالشﺧﺻيﺔ ﻭالةقافيﺔ.
تحديد الشباا ال ين بإمﻛاننم أن يﻛﻭنﻭا قدﻭة ﻭأن يﻭﺟنﻭا األفراد األﺻﻐر سناً.
تعزيز العأقاﺕ اميﺟابيﺔ بين الشأأأأباا ﻭالمﻭﺟنين الﻛبار ال ين بإمﻛاننم أن يسأأأأاندﻭا في تﻭﺟيه الشأأأأباا
ﺧأﻝ المراحﻝ اﻻنتقاليﺔ في الحياة ﻭأن يﻭفرﻭا لنم الرؤيﺔ ﻭالةقﺔ لتحقيﻖ أ دافنم.
ﻭضأأأأﻊ اسأأأأتراتيﺟياﺕ لمنﻊ العنف تتﺟاﻭز اﻻسأأأأتﺟاباﺕ األمنيﺔ البسأأأأيطﺔ ﻭتشأأأأمﻝ منﻊ العنف في األسأأأأرة
ﻭالمدرسﺔ ﻭالمﺟتمﻊ ﻭتدنم إنادة امدماخ ﻭإنادة الت يﻝ.

االستثمار في الشراكات بين األجيال في المجتمعات المحلية للشباب
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زيادة الحﻭار ﻭالتﻔا م ﻭفرص التعاﻭن بين األطﻔاﻝ ﻭالشأأباا ﻭا باء ﻭاألمناﺕ ﻭالمسأأنين ،من أﺟﻝ العمﻝ
معا ً لمنﻊ العنف ﻭحﻠه العنف ﻭتحﻭيﻝ النزاناﺕ.
العمأﻝ مﻊ الﻛبأار لﺟعﻠنم يندرﻭن إلﻰ تمﻛين الشأأأأأأأبأاا بأانتبأاره تﻐييرا ً إيﺟأابيأا ً ﻭليس تنأديدا ً لسأأأأأأأﻠطتنم
ﻭمﻭقعنم.
إقرار ﻭتعزيز دﻭر الحﻛﻭمأأاﺕ المحﻠيأأﺔ ﻭامقﻠيميأأﺔ ﻭالﻭطنيأأﺔ في دنم مشأأأأأأأارﻛأأﺔ الشأأأأأأأبأأاا في العمﻠيأأاﺕ
ﻭالقراراﺕ التي تؤةر نﻠﻰ حياتنم.

استحداث ودعم السياسات التي تلبي االحتياجات الكاملة للشباب
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إيأء األﻭلﻭيﺔ لﺻﻭا سياساﺕ ترﻛز نﻠﻰ الشباا ﻭتشمﻝ الشباا بانتبار ا نﻭالد منمﺔ لﻠسأم.
المسأأأأأأا مﺔ في إنشأأأأأأاء أﻭ دنم المحافﻝ المحﻠيﺔ ﻭامقﻠيميﺔ ﻭالﻭطنيﺔ القالمﺔ ﻭغير ا من قنﻭاﺕ اﻻتﺻأأأأأأاﻝ
المألمﺔ التي بإمﻛاننا تعزيز مشارﻛﺔ الشباا في تطﻭير السياساﺕ العامﺔ التي تؤةر نﻠﻰ حياتنم.
دنم البحﻭم بش ن الشباا ﻭبناء السأم التي يمﻛن استﺧدامنا ﻛمرﺟﻊ لﻠسياساﺕ العامﺔ.
دنم ﻭضأﻊ سأياسأاﺕ ﻭطنيﺔ شأامﻠﺔ تﻠبي احتياﺟاﺕ الشباا ﻭتطﻠعاتنم ،ﻭتسا م في تعزيز مشارﻛﺔ الشباا
ﻭتنميتنم ﻭتمﻛيننم ،ﻭتتسأأأﻖ اتسأأأاقا ً ﻛامأً مﻊ القانﻭن الدﻭلي لحقﻭق امنسأأأان ﻭالﺻأأأﻛﻭﻙ امقﻠيميﺔ ﻭﻭةالﻖ
السياساﺕ الرليسيﺔ.
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.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
،“ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ ”ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺃﺭﺿﻳﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ،ﻭﻳﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺳﻼﻡ
ﻭﻳﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻳﻣﺛﻠﻭﻥ ﻋﺩﺩﺍ ﻣﻥ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﻼ ﺣﺩﻭﺩ،ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ1 000 ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻣﺩﺧﻼﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
)  ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺳﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﻟﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ،(ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﺩﻭﻝ ﻏﺭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ )ﺇﻳﻛﻭﺍﺱInterPeace ،(
) ﻭﻓﻳﻠﻖ ﺍﻟﺭﺣﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲMercycorps  ﻭﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻸﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ، ﻭﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻟﻸﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻧﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﻠﺣﺔ،(
 ﻭﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﺳﺧﻳﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ، ﻭﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺣﺿﺎﺭﺍﺕ،“ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ ”ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺃﺭﺿﻳﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ،ﺑﺎﻟﻌﻧﻑ ﺿﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
، ﻭﺍﻟﻳﻭﻧﻳﺳﻳﻑ، ﻭﻣﻭﺋﻝ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ، ﻭﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺳﻛﺎﻥ، ﻭﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ، ﻭﻣﻛﺗﺏ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺳﻼﻡ،ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻡ
 ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﺎﺕ، ﻭﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺑﻧﺎﺓ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ،ﻭﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﺗﻁﻭﻋﻲ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
. ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﻛﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻻ ﺗﻌﻛﺱ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ. ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ،ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ

