
مجموعة أدوات لوسائل التواصل
االجتماعي أعدها التحالف العالمي

للشباب والسالم واألمن

الذكرى الخامسة لقرار
مجلس األمن التابع لألمم

المتحدة ٢٢٥٠
ديسمبر



GCYPS حول

Tتم تأسيس التحالف العالمي للشباب والسالم واألمن (GCYPS) في عام 2012 كجزء من
.(IANYD) شبكة األمم المتحدة الموسعة المشتركة بين الوكاالت المعنية بتنمية الشباب
يشترك في رئاسة GCYPS مكتب دعم بناء السالم التابع لألمم المتحدة (PBSO)، والشبكة
المتحدة لصناع السالم الشباب (UNOY Peace Builder) والبحث عن أرضية مشتركة
(SFCG). وهي تجمع بين مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك
المنظمات التي يقودها الشباب والتي تركز عىل الشباب، وكيانات التابعة لألمم المتحدة،

والجهات المانحة، والمؤسسات األكاديمية والهيئات الحكومية الدولية. يوفر GCYPS التوجيه

والدعم لمجموعات شبابية فعالة  في مجال الشباب والسالم واألمن (YPS)، ويساعد في
تنسيق طرق  تطبيق قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2250 (2015)عىل أرض الواقع؛
تحسين وتضخيم الممارسة القائمة عىل األدلة؛ ودعم ومناصرة المشاركة الهادفة للشباب في

جهود السالم واألمن في كل مكان.
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خلفية

قبل خمس سنوات ، في ٩ ديسمبر ٢٠١٥، اعتمد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرار
مجلس األمن ٢٢٥٠، الذي حث الدول األعضاء عىل إشراك صوت الشباب في صنع القرار

والمشاركة بشكل هادف وشامل في عمليات السالم. وقد مّهد القرار الطريق لتمكين الشباب
العالمي المتزايد للسعي من أجل السالم واألمن. يعد تعداد الشباب العالمي الذي يزيد عن ١,٨
مليار نسمة أكبر عدد من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٩ عاًما في التاريخ. أقر
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ٢٢٥٠ أيًضا بأن الشباب غالًبا ما يشكلون غالبية سكان

البلدان المتأثرة بالنزاع المسلح.

في عام ٢٠١٨ ، تمحورت الدراسة التقدمية حول الشباب والسالم واألمن (YPS) ثالث نتائج
رئيسية: (١) السرد اإليجابي حول الشباب كأصل وليس مشكلة؛ (٢) انعدام الثقة المتبادل بين
الشباب والحكومات والنظام متعدد األطراف؛ (٣) عنف إقصاء الشباب عن الحياة السياسية

والمدنية واالقتصادية. لمعالجة هذه النتائج، تم اعتماد قرارين آخرين من مجلس األمن الدولي
- قرار مجلس األمن ٢٤١٩ (٢٠١٨) وقرار مجلس األمن ٢٥٣٥ (٢٠٢٠) - لضمان أن يظل تنفيذ

القرار أعمال YPS أولوية للدول األعضاء وصناع القرار اآلخرين.

في محاولة لالحتفال بـ UNSRC 2250 والتقدم المحرز في تمكين الشباب كعناصر فاعلة من
أجل التغيير اإليجابي، أنشأ التحالف العالمي للشباب والسالم واألمن (GCYPS) مجموعة
أدوات بخصوص وسائل التواصل االجتماعي كدليل للمساهمة في جهود التحالف العالمية

نحو YPS. تسعى GCYPS إىل تسليط الضوء عىل أهمية الشباب حول العالم من خالل تعبئة
حركة اجتماعية عالمية. وبذلك، سنحتفل بالتقدم المحرز في السنوات الخمس الماضية ،

ولكننا نتطلع أيًضا إىل السنوات الخمس المقبلة.
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تم تنظيم مجموعة أدوات وسائل التواصل االجتماعي في أقسام "المنشورات العامة" ، والتي
تعكس محتوى المنشور الشخصي، وتسلط الضوء عىل الركائز الخمس للشباب والسالم

واألمن:
مشاركة

الحماية

الوقاية

الشراكة - بين األجيال أو المنظمات الدولية غير الحكومية / متعددة األطراف /
الحكومة

فك االرتباط وإعادة االندماج

باإلضافة إىل ذلك، أضافت GCYPS قسمين مهمين:

تقاطع الجنس مع الشباب
COVIDالشباب و

كما هو مقترح، يمكن استخدام هذه المنشورات باللغات العامة (اإلنجليزية ، والفرنسية ،
واإلسبانية ، والعربية) قبل وفي يوم الذكرى 9 ديسمبر 2020.

انطالًقا من روح التعاون، تأمل GCYPS أن يتم استخدام مجموعة أدوات وسائل التواصل
االجتماعي كمصدر إلهام للعديد من الشباب والمنظمات األخرى التي يقودها الشباب عىل

حد سواء، لمشاركة قصصهم وروايات البرامج. نريد أن نسمع منك!

خلفية
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هاشتاغ
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لقد قمنا بتطوير عدة انواع من الهاشتاغ المتاحة الستخدام الجميع في منشوراتهم عىل وسائل
التواصل االجتماعي. ستشجع هذه الهاشتاغات الجميع عىل االنضمام إىل المحادثة العالمية.

لقد قمنا بتنظيم الهاشتاغات األولية والثانوية. نحن نشجع جميع منشورات وسائل التواصل
االجتماعي عىل أن تحتوي عىل األقل عىل الهاشتاغ األساسي. يمكن استخدام الهاشتاغات

الثانوية إذا كنتم ترغبون في الوصول إىل جماهير أخرى.

الهاشتاغ األساسي

#Youth4Peace

الهاشتاغ الثانوي

#YPSAnniversary                                                 #YouthLead
#ActOn2250                                                          #YPSNext5
#Yes4YPS                                                      #YPSCall4Action

منشورات مواقع التواصل االجتماعي

يما يلي منشورات وسائل التواصل االجتماعي التي قمنا بصياغتها للمساعدة في إلهام األفكار
للحملة العالمية لالحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
YPS 2250. ال تترددو في استخدام المحتوى أدناه مباشرة. كما نشجع الشباب والمنظمات
التي يقودها الشباب عىل إبراز قصصهم وأفكارهم حول ما يمكن القيام به أكثر في السنوات

الخمس المقبلة.
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عام

١ من كل 4 شباب حول العالم يعيشون في مناطق متأثرة من صراعات مختلفة. من
الضروري تكبير صوت الشباب في صنع القرار والمشاركة بشكل هادف وشامل في

Youth4Peace #ActOn2250# .عمليات السالم

هناك أكثر من 1.8 مليار شاب في العالم اليوم. بعد مرور خمس سنوات عىل اعتماد قرار
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2250 ، يستمر القرار في تمكين وتشجيع

YPSAnniversary# .مشاركة الشباب ليكونوا جزًءا فعال في عمليات السالم واألمن
#Youth4Peace

في هذا اليوم ، أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 2250 الذي اعترف
Youth4Peace# .بالشباب ومكّنهم من أن يكونوا عناصر إيجابية من أجل السالم واألمن

#YPSAnniversary

بعد مرور خمس سنوات عىل اعتماد قرار مجلس األمن 2250، من المهم االستمرار في
الجهود لتحويل كلمات القرار إىل إجراءات ملموسة عىل المستوى المحلي والوطني
YPSAnniversary# .واإلقليمي والتي تُشرك الشباب في عمليات السالم واألمن

#Youth4Peace

بناء السالم الدائم، العدالة، والمصالحة أمر ممكن من خالل ضمان مشاركة الشباب
Youth4Peace# .بمساعدة سياسات شاملة، متقاطعة، وصديقة للشباب

#YouthLead

مشاركة

مع تفاقم الصراع العالمي واستفحال الوباء، تعد أصوات الشباب عنصر اساسي التخاذ
Youth4Peace #Yes4YPS# .خطوات اىل األمام

غالًبا ما يُصنف الشباب عىل أنهم ساذجون جًدا أو قليلو الخبرة للغاية بل ويتم وصمهم
عىل أنهم مشكلة. يغير قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2250 الرواية من

Yes4YPS# .خالل تمكين الشباب ليكونوا جزًءا من محادثات السالم واألمن
#YPSAnniversary
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يجب أن نستثمر في مواهب الشباب للوساطة وأن نشرك شبابًا متنوعين في عمليات

ActOn2250 #Youth4Peace# .السالم إن كنا نرغب في تحقيق سالم دائم

 من بين سكان العالم الشباب البالغ عددهم ١.٨ مليار، يعيش ١ من كل ٤ شباب في
البلدان المتأثرة بالصراعات. إن شملهم في محادثة السالم واألمن أمر ضروري لتحقيق

YPSNext5 #Youth4Peace# .السالم المستدام

كل ما يحتاجه الشباب هو االعتراف بقيمة مساهمتهم الغير رسمية كجسر أساسي
Youth4Peace #YPSCall4Action# .لعمليات السالم الرسمية

الحماية

بينما يتم تقييد الوسط المدني حول العالم ، هناك حاجة إىل أصوات الشباب أكثر من أي
وقت مضى. الشباب والشابات عوامل ناشطة من أجل السالم الشامل في بالدهم.

Yes4YPS #Youth4Peace#

في حين أن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2250 يمكّن الشباب من أن يكونوا
وكالء فاعلين من أجل التغيير اإليجابي، فإن الشباب يتعرضون لألذى أحيانًا بسبب
رغبتهم في إضافة وجهات نظرهم إىل نقاش أجندات السالم واألمن. يجب أن تستمر
أجندة YPS  في تأمين وحماية مساحة للشباب ليكونوا وكالء للتغيير اإليجابي.

Youth4Peace #ActOn2250#

يقود الشباب عىل مستوى العالم حركات لمعالجة العنف. ومع ذلك ، فإن جهود الشباب
من أجل السالم واألمن تقابل بجهود عنيفة للحد من تأثيرها.  يسعى القرار 2250 إىل
حماية الشباب من العنف وجميع أشكال العنف الجنسي والعنف القائم عىل النوع

Youth4Peace# .االجتماعي

ال يزال بناة السالم والمدافعون عن حقوق اإلنسان الشباب يتعرضون للتهديدات والعنف
والترهيب من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية. يجب تنفيذ المزيد من آليات

YPSAnniversary #Youth4Peace# .الحماية لدعم سالمتهم وأمنهم
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الشباب الذين يعملون في سالم وأمن والذين يعانون من أشكال متعددة ومتقاطعة من

التمييز (مثل العرق والجنس والدين) هم أكثر عرضة للعنف المستهدف.

Youth4Peace #YPSCall4Action#

الوقاية

كانت االحتجاجات في جميع أنحاء العالم مدفوعة إىل حد كبير من قبل الشباب الذين

يطالبون بدور أكبر في الحوكمة وتطوير السياسات، وفرص اقتصادية وعمل أفضل،
Youth4Peace #YPSAnniversary# .ومشاركة متساوية في المجتمع

يدعو قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 2250 إىل إنشاء آليات لتعزيز ثقافة السالم
والتسامح والحوار بين الثقافات واألديان الذي يشارك فيه الشباب بكل تنوعهم.

YPSnext5 #Youth4Peace#

ادعو الحكومات إىل اعتماد سياسات شاملة لدعم مشاركة الشباب في بناء السالم.
Youth4Peace #YPSAnniversary#

يؤكد قرار مجلس األمن 2250 عىل تعليم السالم للشباب كنهج يعزز حقوق اإلنسان
والمشاركة الفعالة ويمكن أن يساهم بشكل إيجابي في جهود السالم واألمن.

YPSAnniversary #Youth4Peace#

من خالل االعتراف بالدور اإليجابي الذي يلعبه الشباب في السالم واألمن ، يجب عىل
YouthLead #Youth4Peace# .الحكومات تعزيز العمليات الشاملة والتشاركية لهم

الشراكة - بين األجيال أو المنظمات الدولية غير الحكومية / متعددة األطراف /

الحكومة

ال ينبغي فقط تصنيف الشباب عىل أنهم مستفيدون من البرامج أو مشاريع التنمية. بل
يجب أن يكونوا في المحادثة لقيادة التغيير وجزًءا من التصميم والتنفيذ.

Youth4Peace #Yes4YPS#
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 تعمل غالبية المنظمات التي يقودها الشباب بتمويل محدود، حيث تعمل ٤٩٪ منها
Yes4YPS# .بأقل من ٥,٠٠٠ دوالر أمريكي سنويًا و 11٪ فقط فوق ١٠٠,٠٠٠ دوالر أمريكي

#Youth4Peace

غالبية البلدان المتضررة من النزاعات في جميع أنحاء العالم لديها أغلبية من الشباب.
ومع ذلك، غالًبا ما يتم استبعاد أصواتهم من المحادثة. يجب إشراك الشباب في

YouthLead #Youth4Peace# .المحادثات التي تؤثر عليهم بشكل كبير

الشباب هم القوة الدافعة للتغيير. التعاون مع جهات فاعلة في بناء سالم وحلفاء بين

Youth4Peace #ActOn2250# .األجيال سيضمن أن يكون تأثيرنا أكثر استدامة

يعمل الشباب بالفعل من أجل سالم مستدام وشامل ونلتزم بالعمل في شراكة مع
Youth4Peace #ActOn2250# .الشباب بكل تنوعهم لتحقيق هذا الواقع

فك االرتباط وإعادة االندماج

يجب أن يشارك الشباب بنشاط في تشكيل سالم دائم والمساهمة في العدالة

والمصالحة.

يجب أن ندعم إعادة اندماج الشباب في المجتمع بعد انخراطهم في النزاعات المسلحة.

ثم يجب علينا تمكينهم ليصبحوا وكالء فاعلين من أجل السالم واألمن المستدامين.
YPSnext5 #Youth4Peace#

يعترف قرار مجلس األمن الدولي 2250 بأهمية إعادة اإلدماج في السالم الدائم

والمستدام. نحث الحكومات عىل تعزي قابلية توظيف الشباب وجهود بناء القدرات
ActOn2250 #Youth4Peace# .وتعزيز ثقافة السالم

ينبغي أن تكون سياسات وآليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج قائمة عىل األدلة
YPSCall4Action# .وأن تتضمن نهجا يراعي الفوارق بين الجنسين وشامل للشباب

#Youth4Peace
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لضمان إعادة دمج الشباب بنجاح في مجتمعاتهم، يجب إشراك جميع الجهات الفاعلة

ذات الصلة - بما في ذلك القطاع الخاص، العام، المجتمع المدني والحكومي الدولي

ActOn2250 #Youth4Peace# .لتعزيز العملية

تقاطع الجنس مع الشباب

تعمل أجندات #WPS# & YPS عىل تحسين طرق فهمنا ألسباب العنف وفي تعريف
Yes4YPS #Youth4Peace#  .كيفية تطوير الحلول لمعالجتها

يلعب الشباب دوًرا مهًما في تغيير األعراف الجنسانية والشراكة مع الشابات في كل من

أجندة #WPS و # YPS. يعد تجاوز ثنائية النوع االجتماعي أمرًا بالغ األهمية لتشكيل
Yes4YPS #Youth4Peace# .مستقبل السالم واألمن

يجب أن تعمل أجندة #YPS و #WPS مًعا وأن تتخطى الثنائيات الجنسانية لدعم

Youth4Peace #YouthLead# .مشاركة الشباب الهادفة

في كثير من األحيان ، يُفترض أن تكون أجندة #YPS موجهة اللشباب فقط. ومع ذلك ،
تلعب الشابات أيًضا دوًرا محوريًا في بناء السالم والحفاظ عليه في جميع أنحاء العالم.

ActOn2250 #Youth4Peace# .من المهم أن تشمل مشاركة جميع الشباب

غالًبا ما تسقط الشابات من خالل فجوات #WPS & #YPS - يجب االعتراف بأوجه التآزر
بين األجندات لتسليط الضوء عىل عمل الشابات وأهمية مشاركتهن من أجل السالم

YPSnext5 #Youth4Peace# .الشامل والمستدام
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COVIDالشباب و

.COVID19 # لدى الشباب أفكار إبداعية حول كيفية التغلب عىل تحديات اإلغالق خالل
إنهم ماهرون في التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي ، ويمكنهم تعزيز قدرة السكان

ActOn2250 #Youth4Peace# .عىل اإلنترنت

يتواجد الشباب في الخطوط األمامية للوقاية من COVID-19 في جميع أنحاء العالم. يعد
ً لحماية السالمة الجسدية لمجتمعاتهم ومنع العنف وبناء تمكين الشباب أمرًا مهما

Yes4YPS #Youth4Peace# .السالم

غالًبا ما يُلقى باللوم عىل الشباب في نشر #فيروس_كورونا. ولكن في الواقع، يتواجد
الشباب حول العالم في الخطوط األمامية لمواجهة الوباء حيث يوفرون الموارد الالزمة

ويساعدون في الحد من انتشار المعلومات المضللة. 
YPSAnniversary #Youth4Peace#

لقد دافع الشباب عن االستجابات المبكرة لفيروس كورونا من خالل العمل كعاملين
أساسيين، وتوعية المجتمعات المحلية ونشر التكنولوجيا لمساعدة العالم عىل التعافي

Youth4Peace #ActOn2250# .ًسويا

نظمت المنظمات التي يقودها الشباب الحلول لالستجابة للقضايا الناشئة (مثل العنف

YouthLead# .المنزلي والصحة والحقوق اإلنجابية) ألولئك األكثر ضعفا في مجتمعاتهم
#Youth4Peace


