
 

 

مبادئ توجيهية بشأن مشاركة الشباب في 

 بناء السالم
 

  

ب جي، بغية النجاح”، أنه “بناء السأأأأأأأم في أنقاا انتناء النزا ”بشأأأأأأ ن  2102أبرز األمين العام لألمم المتحدة، في تقريره لعام  

بيل ـى سـنل، شملـت -ة ـأات الفانلـأنجلن اـأع مـأأوسلمجمونة حي ِّزًا ة وأن توجد ـأويليحتة ـأون نمليـأنلى نملية بناء السأم أن تك

ة ــليحملاالمجتمعات اء ــوزنم؛ شةــنمملة اــليحملاالمجتمعات و، ضحاياـأـوال، شبااـأـأوال، رأةـأـأملي اـأـأثلمم، صرـأحلا ال الـأثملا

نع ــة صــنملي يفشارك ــي تـلك -ا ـشردين داخليـملوا نيئـوالأج؛ يندـأملاالمجتمع  يفة ـأات الفانلـأنجلوا؛ نيوالزنماء الديني

 .  (1)“زا ـــناء النــد انتــاش بعــة واالنتعــوكمحلب اــع جوانــميجبق ــتعلملام اــرار العــالق

ا، مإن تعزيز التماسأأك االجتماني والةقة من خأل نملية شأأاملة وتشأأاركية لبناء السأأأم، سأأواء أةناء فترة انتقالية أو نزا  أو بعد  
 ي منمة ضأأأرورية وإن كانت نسأأأيرة. ويدل العديد من أصأأأحاا المصأأألحة الرليسأأأيين نلى النامش أو يتم اسأأأتبعاد م من   ه 

 وإشراكنم في بناء السأم، نلى وجه الخصوص، إال بالقليل من اال تمام والدنم. (2)تحد مس لتا تمكين لشباا العمليات. ولم

منع النزانات والعنف والتطرف وإيجاد حلول لنا  ي موارد غنية وأسأأأأاسأأأأية لبناء سأأأأأم  ومع  لك، فإن دور وقيادة الشأأأأباا في 
مسأأتدام. والشأأباا  م مبدنون قي مون ويمةلون نوامل تغيير، وينبغي الدنم النشأأط مسأأنامنم والتماسأأه وانتباره جزءاً من نملية 

 اركة الشباا من تعزيز االلتزام المدني والمواطنة الفانلة .بناء مجتمعات سلمية ودنم الحكم واالنتقال الديمقراطيين. وتمك ن مش

 ويتطلا تعزيز مشاركة الشباا في بناء السأم نُنجاً متعددة : 

، يسأأأتند إلى اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية القضأأأاء نلى جميع أشأأأكال التمييز ننج قالم نلى حقوق امنسأأأان     - 0
 ل العالمي للشباا؛ضد المرأة وبرنامج العم

بانتبار م محور التنمية االقتصأأأأأأادية لبأد م، ويعزز إمكانية حصأأأأأأولنم نلى الفرص  ننج اقتصأأأأأأادد يحد د الشأأأأأأباا     - 2
 االقتصادية بانتبار ا شرطا أساسيا لتنميتنم؛

ركتنم والتدريا ويدنم مشا يربط الشأباا بالمجتمع المدني والسأاحة السأياسية، ويوفر لنم الفرص ننج اجتماني وسأياسأي     - 3
 النشطة وإسنامنم في الحياة العامة؛

يحلل أدوار الشأأأأباا في النياكل القالمة ويدنم الحوار، بما في  لك الحوار بين األجيال، بشأأأأ ن   ه  ننج اجتماني وةقافي     - 4
 النياكل.

ً “ ندم امضأأرار”ويعتبر مبدأ    وتجنباً نشأأيطاً للعواقا السأألبية وغير المقصأأودة التي أمراً أسأأاسأأياً في جميع الحاالت، ويتطلا ونيا
 قد تنجم نن التدخأت. بامضافة إلى  لك، ينبغي أن تستند جميع المشاركات إلى امرادة الحرة .

ديقنا اوقد تم تحديد المبادئ التالية لكي تسأأترشأأد بنا الجنات الفانلة الرليسأأية، بما في  لك الحكومات، وكيانات األمم المتحدة وصأأن 
م مت   ه  وبرامجنا، والمندمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية، ونشأأأأأأطاء المجتمع المدني والجنات المانحة. وقد صأأأأأأُ
المبادئ لخدمة اسأأتراتيجيات وبرامج بناء السأأأم التشأأاركية والشأأاملة والعابرة لألجيال والتي تعزز بشأأكل مننجي وتكفل مشأأاركة 

  ه التحديات الناشأأأألة نن سأأأأياقات النزا  حيم غالبا ما يصأأأأبل العنف  و القاندة. و  ه المبادئ غير  الشأأأأباا ومسأأأأا متنم في
 متساوية من حيم األ مية.ا مرتبة بحسا درجة أولويتنا، وجميعن

                                                           
، 2102تشالالالالالالالالالالالالالالري  األ   ل ت بر  8العام، بناء السالالالالالالالالالالالالالالهم   لنقاع ا ت اء الن ا ، األمم املتحدة، تقرير األمني  (1) 

(A/67/499, S/2012/746 فقرة ،)63. 

 ناماً. 22   01حددت األمم املتحدة لنمارهم بني  (2) 



 

 

 تعزيز مشاركة الشباب باعتبارها شرطا أساسياً لنجاح بناء السالم 

والمجدية للشأأأأباا بانتبار ا شأأأأرطاً أسأأأأاسأأأأياً السأأأأتدامة تحديد أولويات المشأأأأاركة المنتدمة والمننجية  0-0
وشأأأمولية ونجاح جنود بناء السأأأأم. ويكتسأأأي   ا األمر أ مية خاصأأأة في المناطق التي يشأأأكل الشأأأباا 

 غالبية سكاننا.

تعزيز واالتزام بفنم ب ن معدم الشأأأباا يسأأأعون من أجل السأأأأم واالسأأأتقرار وأن ندداً مننم يشأأأاركون  0-2
 بناء السأم، في حين أن أقلية من الشباا  م ال ين يشاركون في العنف.بنشاط في جنود 

ربط مشأأأاركة الشأأأباا في بناء السأأأأم بجميع القطانات )االجتمانية واالقتصأأأادية والةقافية والسأأأياسأأأية(  0-3
 والمستويات )األسرة والمدرسة والمجتمع المحلي والحكم المحلي وامقليمي والوطني(.

سأأأتدامة وطويلة األجل والتعاونية للشأأأباا ، بما في  لك المبادرات المشأأأتركة التي تشأأأجيع المبادرات الم 0-4
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

يختلف بحسأأا السأأياقات االجتمانية والةقافية والسأأياسأأية، والسأأعي إلى فنم “ الشأأباا”ب ن تعريف امقرار  2-0
 السياقات الوطنية والمحلية التي ترنر  فينا الشباا.

تقدير التنو  بين الشأأأباا وصأأأوا اسأأأتراتيجيات  ادفة مشأأأراك وإدماخ الشأأأباا من خلفيات شأأأتى، مع  2-2
عمر والجنس والعرق والةقأأافأأة والأأدين والطبقأأة والطأأالفأأة والتعليم األخأأ  في االنتبأأار االختأفأأات في ال

والحالة االجتمانية ومكان امقامة )الريف/ المناطق الحضأأأأأأرية( والتوجه الجنسأأأأأأي والقدرات الجسأأأأأأدية 
 والفكرية والمصالل... إلخ.

شأأكل ان وبإشأأراك الشأأباا ال ين يصأأعا الوصأأول إلينم والمنتمين إلى جمانات تت ةر في كةير من األحي 2-3
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  2-4
 قادة المجتمع المدني من الشباا يمةلوننم.

يقود ا الشأباا للتفكير في أنماط امدماخ وامقصأاء، والعمل بشأكل استباقي دنم الشأباا والمندمات التي  2-5
 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  2-6
نرضأأة للتجنيد من قبل الجمانات المسأألحة و/أو ال ين يشأأاركون  المشأأاركة الفعالة للشأأباا ال ين  م أكةر

 في العنف بشكل أو بآخر.

 

 مراعاة الديناميات الجنسانية

تجنا االفتراضأأات النمطية بشأأ ن أدوار وتطلعات الفتيات والفتيان والشأأابات والرجال الشأأباا ومغايرد   3-0
 النوية الجنسانية من الشباا في النزانات.

قرار بالمدالم المحددة أو نقاط الضأأأأأأأعف التي قد تكون لدى الشأأأأأأأباا نتيجة النزا  والعنف، وب ن   ه اال  3-2
 التجارا غالبا ما تكون قالمة نلى نو  الجنس.

تحديد اسأأتراتيجيات للوصأأول إلى الشأأابات، والتماس مشأأاركتنن، وتوفير مسأأاحة قمنة لطرح قضأأايا ن   3-3
 وشواغلنن الخاصة ودنم مبادراتنن.

 

 تمكين الشباب من الملكية والقيادة والمساءلة في بناء السالم

التعرف نلى الشأأباا والمندمات التي يقود ا الشأأباا المشأأاركون في مبادرات بناء السأأأم: تعرف نلينا   4-0
 وتعلم مننا وساند ا.



 

 

يمية المحلية والوطنية وامقلإيجاد فرص تتيل للشأأأأباا المشأأأأاركة والملكية والقيادة المسأأأأتمرة في ا ليات   4-2
 والدولية لمنع النزانات وإدارتنا وتسويتنا والحفاد نلى السأم.

تعزيز الةقة ودنم تقاسأأأأم السأأأألطة بين صأأأأنا  القرار والشأأأأباا، وخاصأأأأة من خأل الحوار بين األجيال   4-3
 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   4-4
 الشباا المنمشين. 

تسأأأأنيل ا ليات، المادية واالفتراضأأأأأية نلى حد سأأأأأواء، التي تتيل تبادل الرأد والتواصأأأأأل لتمكين القادة   4-5
 تمعاتنم المحلية وشركالنم.الشباا من أن يكونوا مسؤولين أمام أقراننم ومج

 

 عدم اإلضرار 

توفير بيلة قمنة ودانمة بدنياً واجتمانياً وناطفياً للشأأأأأأباا للمشأأأأأأاركة في أنشأأأأأأطة بناء السأأأأأأأم وما بعد   5-0
 النزا .

االنتراف بالصأدمة التي يعاني مننا الكةير من الشأباا، وتوفير مساحة قمنة لتبادل الخبرات، بما في  لك   5-2
ول نلى الأدنم النفسأأأأأأأي واالجتمأاني والعأدالأة وغير ا من خدمات الدنم منادة ت  يلنم وإنادة الحصأأأأأأأ
 إدماجنم.

مراناة االنقسأأأأأأامات وأوجه ندم المسأأأأأأاواة بين الشأأأأأأباا وأقراننم ومجتمعاتنم المحلية وتجنا تفاقمنا،   5-3
الشأأأأباا قبل وأةناء  وتفادد تشأأأأجيع القوالا النمطية أو خلق حاالت قد تشأأأأكل صأأأأعوبة أو خطورة نلى

 وبعد مشاركتنم.

الت كد من أن الميسأأأأرين يتم تدريبنم خصأأأأيصأأأأاً للتعامل مع المحادةات والمواقف الصأأأأعبة وأننم يعرفون   5-4
 إلى أين يوجنون الشباا ال ين قد يحتاجون إلى خدمات متخصصة.

في أنمال ننف، لتجنا  توخي الح ر بشأأأأأأ ن تقديم الكةير من الفرص والخدمات للشأأأأأأباا ال ين تورطوا  5-5
تحفيز ا خرين نلى اللجوء إلى العنف أو االنخراط في الجمأانأات المسأأأأأأألحأة للحصأأأأأأأول نلى المال أو 

 الدنم.

 

 إشراك الشباب في جميع مراحل بناء السالم والبرمجة المتعلقة بما بعد انتهاء النزاعات

لحاسأأمة التي يمكن أن تغير ديناميات النزا  إشأأراك مجمونات متنونة من الشأأباا في تحديد التدخأت ا  6-0
 والعنف وفي تحليل النزانات وأدوار مختلف الفانلين.

اسأأتخدام المننجيات المصأأممة وبما يألم كل فلة نمرية من الشأأباا للمسأأا مة بشأأكل مباشأأر في وضأأع   6-2
 ومتابعتنا.برامج ونمليات بناء السأم وما بعد انتناء النزانات وتنفي  ا ورصد ا وتقييمنا 

الدنوة إلى إضأأفاء الطابع المؤسأأسأأي ودنم مشأأاركة وتمةيل الشأأباا في نمليات الحكم المحلي والوطني   6-3
بما يمك ننم من الت ةير نلى الممارسأأأأأات والسأأأأأياسأأأأأات التي تؤةر نلينم، وكفالة حصأأأأأول الشأأأأأباا نلى 

 التدريا والدنم المناسبين لأنخراط في   ه العمليات.

 ير المشاركة المدنية للشباا والعمل التطوني من أجل السأم.تشجيع وتيس  6-4

ضأأمان التزام صأأنا  القرار والمؤسأأسأأات والمندمات  ات الصأألة بالمسأأاءلة أمام الشأأباا؛ وإحدام قليات   6-5
للتواصأأأأأأل مع الشأأأأأأباا وتلقي قرالنم، وال سأأأأأأيما كجزء من أد برنامج يركز نلى الشأأأأأأباا وأد إطار 

 للسياسة العامة.

وفير مصأادر سألطة بديلة للشأباا ال ين وصألوا إلى السلطة السياسية واالجتمانية واالقتصادية باستخدام ت  6-6
 وسالل ننيفة.

 

 تعزيز معارف الشباب ومواقفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم لبناء السالم

والمنارات تغ ية منارات الشأأأأباا في مجاالت القيادة والوسأأأأاطة والتفاو  وحل النزانات والتواصأأأأل   7-0
 الحياتية واألنراف االجتمانية اميجابية.



 

 

إيجاد فرص للشأأأأأباا لتقاسأأأأأم األ داف والتطلعات مع الكبار وأيضأأأأأاً فيما بيننم، لأسأأأأأتفادة من خبراتنم   7-2
وأصأأأأأولنم، والدخول في مجاالت متعددة، بما في  لك التنمية االجتمانية والعاطفية واألخأقية والروحية 

 ية والمادية والمعرفية والشخصية والةقافية.والمدنية والمنن

 تحديد الشباا ال ين بإمكاننم أن يكونوا قدوة وأن يوجنوا األفراد األصغر سناً.  7-3

تعزيز العأقات اميجابية بين الشأأأأباا والموجنين الكبار ال ين بإمكاننم أن يسأأأأاندوا في توجيه الشأأأأباا   7-4
 وأن يوفروا لنم الرؤية والةقة لتحقيق أ دافنم.خأل المراحل االنتقالية في الحياة 

وضأأأأع اسأأأأتراتيجيات لمنع العنف تتجاوز االسأأأأتجابات األمنية البسأأأأيطة وتشأأأأمل منع العنف في األسأأأأرة   7-5
 والمدرسة والمجتمع وتدنم إنادة امدماخ وإنادة الت  يل.

 

 باالستثمار في الشراكات بين األجيال في المجتمعات المحلية للشبا

زيادة الحوار والتفا م وفرص التعاون بين األطفال والشأأباا وا باء واألمنات والمسأأنين، من أجل العمل   8-0
 معاً لمنع العنف وحله العنف وتحويل النزانات.

العمأل مع الكبأار لجعلنم يندرون إلى تمكين الشأأأأأأأبأاا بأانتبأاره تغييراً إيجأابيأاً وليس تنأديداً لسأأأأأأألطتنم   8-2
 وموقعنم.

إقرار وتعزيز دور الحكومأأات المحليأأة وامقليميأأة والوطنيأأة في دنم مشأأأأأأأاركأأة الشأأأأأأأبأأاا في العمليأأات   8-3
 والقرارات التي تؤةر نلى حياتنم.

 

 استحداث ودعم السياسات التي تلبي االحتياجات الكاملة للشباب 

 الد منمة للسأم.إيأء األولوية لصوا سياسات تركز نلى الشباا وتشمل الشباا بانتبار ا نو  9-0

المسأأأأأأا مة في إنشأأأأأأاء أو دنم المحافل المحلية وامقليمية والوطنية القالمة وغير ا من قنوات االتصأأأأأأال   9-2
 المألمة التي بإمكاننا تعزيز مشاركة الشباا في تطوير السياسات العامة التي تؤةر نلى حياتنم.

 العامة. تخدامنا كمرجع للسياساتدنم البحوم بش ن الشباا وبناء السأم التي يمكن اس  9-3

دنم وضأع سأياسأات وطنية شأاملة تلبي احتياجات الشباا وتطلعاتنم، وتسا م في تعزيز مشاركة الشباا   9-4
وتنميتنم وتمكيننم، وتتسأأأق اتسأأأاقاً كامأً مع القانون الدولي لحقوق امنسأأأان والصأأأكوك امقليمية ووةالق 

 السياسات الرليسية.
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ت المعنية بتنمية الشباب. لتوجيهية وضعها الفريق الفرعي المعني بمشاركة الشباب في بناء السالم التابع لشبكة األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالهذه المبادئ ا
، “ية مشتركةعن أرضالبحث ”ويشترك في رئاسة الفريق الفرعي المعني بمشاركة الشباب في بناء السالم، مكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم ومنظمة 

 ويتكون الفريق من أعضاء يمثلون عددا من وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واألكاديميين والمنظمات التي يقودها الشباب

جتمعات المحلية بال حدود، من أصحاب المصلحة والمنظمات، بما في ذلك الم1 000كبير من مدخالت أكثر من  حدوقد استفادت هذه المبادئ التوجيهية إلى 
( موالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والشبكة المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ، والتحالف الدولي لبناء السال InterPeace ،(

Mercycorpsوفيلق الرحمة الدولي ( ام المعني والنزاعات المسلحة، ومكتب الممثل الخاص لألمين الع)، ومكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال 
ألغراض  ، وتحالف األمم المتحدة للحضارات، ومكتب األمم المتحدة المعني بتسخير الرياضة“البحث عن أرضية مشتركة”بالعنف ضد األطفال، ومنظمة 

اليونيسيف، م المتحدة للشباب، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وموئل األمم المتحدة، والتنمية والسالم، ومكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم، وبرنامج األم
الالجئات، والمنظمة لمعنية بوبرنامج متطوعي األمم المتحدة، والشبكة المتحدة لبناة السالم الشباب، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة، واللجنة ا

وغيرها. ومع ذلك، فإن األفكار واآلراء الواردة في هذه المبادئ ال تعكس بالضرورة وجهات نظر هذه المنظمات. الدولية للرؤية العالمية،  


