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توطئة

أنطونيو غوتيريش األمين العام لألمم المتحدة

في شهر كانون األول/ديسمبر  ،2015اعتمد مجلس األمن القرار  2250ال َمعني بالشباب والسالم
واألمن ،مما َّ
مثل تحوّ الً بالغ األهمية نحو االعتراف بدور الشباب بوصفهم عناصر للسالم .وبعد بضعة
أشهر ،في شهر نيسان/أبريل  ،2016جاء القراران التوأمان اللذان اعتمدتهما الجمعية العامة ومجلس
األمن حول استعراض هيكلية بناء السالم لدى األمم المتحدة للتأكيد على فحوى القرار  2250بالتشديد
على أهمية مساهمة الشباب في شمول واستدامة الجهود المبذولة في بناء السالم وإدامته.
ُ
ً
ُ
أولوية ،بما يشمل النزاع العنيف .وإنَّ بإمكان المشاركة الفعالة
جعلت من الوقاي ِة
منذ تسلُّمي لمنصبي،
للشابات والشبان أن تص َنع فرقا ً حاسِ ما ً في تالفي العنف والحرب .وال بُد من االعتراف بذلك ودعمه
والترويج له بوصفه شرطا ً مُسبقا ً بالغ األهمية في نجاح الجهود المبذولة في بناء سالم دائم.
ٌ
إنّ هذه الدراسة المرحليّة حول الشباب والسالم واألمن ،التي جاءت بطل ٍ
ُساهمة
ب من القرار  ،2250هي م
ُ
ُ
هامّة في فهم التنوّ ع والتعقيد الذي يحيط بانخراط الشباب في العمل من أجل السالم .وتقدّم الدراسة رؤى
ً
معم ً
مشكلة ،بدالً
ّقة جديدة حول اآلثار الهدّامة للسياسات التي تلقي بظاللها على الشباب بوصفهم تحديا ً أو
من أن ترى فيهم أصوالً ال غنى عنها ،وتنظر إليهم كشركاء في بناء المجتمعات المسالِمة .وتقترح الدراسة
ُ
طرقا ً لدعم فاعلية الشباب وقيادتهم وتولّيهم زمام األمور ،ولمساندة شبكاتهم ومنظماتهم ،وتيسير مشاركتهم
الكاملة والمتساوية في اتخاذ القرار على جميع الصُعد .وهي تقدّم لنا مخططا ً أوليا ً لتنفيذ القرار رقم 2250
والقرار رقم  )2018( 2419التابع له الذي اع ُتمِد مؤخراً وال َمعني بالشباب والسالم واألمن.
نهج جديد وشامل
وال يسعني سوى الثناء على هذه الدراسة وتوصياتها التي ترسم معالم الطريق نحو ٍ
إلشراك الشباب في الجهود المبذولة من أجل السالم واألمن .وهي مُساهمة قيّمة اللتزامنا الجماعي ببناء
السالم وإدامته وتحقيق أهداف خطة العام  2030من أجل التنمية المُستدامة.

ii

|

دراسة مرحلية مستقلة حول الشباب والسالم واألمن

رسالة

من ناتاليا كانيم ،المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان
أوسكار فرنانديز تارانكو ،األمين العام المساعد لدعم بناء السالم
في أعقاب تب ّني قرار مجلس األمن رقم  2250الصادر عام  ،2015كلَّف األمين العام في حينه ،السيد
دعم
بان كي مون ،كالً من صندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب دعم بناء السالم في األمم المتحدة ببذل ٍ
ُشترك من أجل وضع "الدراسة المرحلية حول الشباب والسالم واألمن" المستقلّة ،وقيادة عملية فريدة
م َ
أفضت إلى ما نراه اليوم تقريراً مرجعياً .ويسرّ نا أن نرى هذه الدراسة ُتقدَّم بنصها الكامل إلى الجمهور
األوسع ،بعد أن ع ُِرضت نسخة وجيزة على مجلس األمن في شهر نيسان/أبريل .2018
وقد حظيت المنظمتان المعنيّتان بشرف االضطالع بدورهما المساند في هذا العمل الها ّم ،ونحنُ في غاية
االمتنان للدعم الذي أوالهُ األمين العام السيد أنطونيو غوتيريش لمساعينا في إنجاز هذا العمل.
لقد عمل صندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب دعم بناء السالم لعدّة سنوات مع الشركاء في األمم
المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،والشبكات التي يقودها الشباب ،والمؤسسات وغيرها ،من أجل ضمان
االعتراف الكامل بدور الشباب ودعمهم لدفع عجلة التقدّم في عمليات السالم واألمن .وقد وُ لد قرار مجلس
عزم الشباب على انتزاع اعتراف مجلس األمن بمساهمتهم ومشاركتهم ،ومستفيداً من
األمن  2250من
ِ
قيادة المملكة الهاشمية األردنية ،ليُصبح بذلك إطاراً جديداً من نوعه .وقد استعان بُناة السالم الشباب من
حول العالم بهذا اإلطار لفتح أبواب السلطة وإشراك الشركاء وحشد االلتزام والدعم من أجل عملهم لصالح
مشتركة من
السالم .ويُبيِّن االعتماد الذي جاء مؤخراً لقرار مجلس األمن رقم  )2018( 2419برعاية
َ
 76دولة عضو ،الدع َم السياسي الواسع االنتشار الذي حصدته خطة العمل هذه على امتداد األعوام الثالثة
الماضية.
إنّ صندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب دعم بناء السالم ،بتشارُكِ ما يحظيان به من مزايا استراتيجية
شراكة فريد ًة لتفعيل ُ
ً
طرق جديدة في العمل من
وخبرة مؤسّسية في مجال الشباب وبناء السالم ،قد أقاما
أجل األمم المتحدة ،عبر أركانها ووالياتها .وإننا ل ُنعرب عن عميق امتناننا للمؤلف الرئيسي السيد غرييام
سمبسون ،وفريق خبرائه االستشاري ،واللجنة التوجيهية ،على تقديم اإلرشاد والتوجيه العام ،ولجميع
الدول األعضاء والشركاء على مساندتهم لهذا المجهود .وكلّنا ٌ
ثقة في أن تكون الدراسة بمثابة م َ
ُنط َل ٍق
من أجل خطة العمل المعنيّة بالشباب والسالم واألمن ،بما يحدد نطاق مضمونها ورؤيتها ،وهو ما سوف
يُفضي إلى االلتزامات الملموسة وتوفير الموارد وبذل الجهود البرامجية ووضع السياسات العامة.
ونحنُ ملتزمون بالمواظبة على دفع خطة العمل المعنيّة بالشباب والسالم واألمن بوصفها عنصراً مركزيا ً
في عمل األمم المتحدة من أجل الشباب ومعهم ،وبُعداً جوهريا ً لعملنا في دعم الجهود الوطنية المبذولة في
بناء السالم وإدامته.

توطئة
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ُ
شكر وتقدير
ً
جاءت الدراسة المرحلية حول الشباب والسالم واألمن بطل ٍ
استجابة لقرار مجلس األمن
ب من األمين العام لألمم المتحدة
رقم  2250لعام .2015
إنّ المؤلف الرئيسي لهذا التقرير هو غرييام سمبسون ،وقد تل ّقى
السيد سمبسون الدعم من فريق خبراء استشاري قدّم له خبرات
بالغة األهمية وإرشاد فكري وآراء معمقة قائمة على الممارسة،
وض ّم هذا الفريق كالً من :فارع المسليمي (اليمن) وسكوت أتران
(الواليات المتحدة األمريكية) وشرنور باه (سيراليون) وإكرام
بن سعيد (تونس) ومالوال بول كيير (جنوب السودان) وكيسي
مارتين إيكومو  -سوانيه (جمهورية أفريقيا الوسطى) وإلواد علمان
(الصومال) وماتيلدا فليمنغ (فنلندا) وتيري  -آن جلبرت  -روبرتس
(جامايكا) ولوس ألسيرا غرانادا كونتريراس (كولومبيا) وسابا
اسماعيل (باكستان) وتيفوني كافيندي كوتييغاال (سري النكا)
ونور الئق (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
ومييكي لوبس كاردوزو (هولندا) وروبرت موغا (كندا) وحسين
نبيل مرتجى (دولة فلسطين) وفونمي أولونيساكين (نيجيريا)
وسليم سالمة (الجمهورية العربية السورية) وعلي سليم (باكستان)
وهاجر الشريف (ليبيا) ومارك سومرز (الواليات المتحدة) .وإننا
نعربُ عن عميق امتناننا لمساهمتهم القيّمة.
كما قدّمت لجنة توجيهية اإلرشاد والتوجيه العام في تطوير هذه
الدراسة .وتكوّ ن أعضاء اللجنة من إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية في األمم المتحدة؛ إدارة األمم المتحدة للشؤون

السياسية؛ إدارة عمليات حفظ السالم في األمم المتحدة؛ منظمة
العمل الدولية؛ مكتب مبعوث األمين العام المعني بالشباب؛
مكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم؛ تحالف األمم المتحدة
للحضارات؛ برنامج األمم المتحدة للتنمية؛ منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ صندوق األمم المتحدة
للسكان؛ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ مكتب
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين؛ منظمة األمم
المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ برنامج متطوعي األمم المتحدة؛
هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
برنامج األغذية العالمي؛ مؤسسة آنا ليند؛ الجامعة البهائية حول
العالم؛ اتحاد الدراسات المتقدمة بشأن التعاون في حل النزاعات
ودرجة تعقيدها في جامعة كولمبيا؛ المنظمة الكاثوليكية لإلغاثة
العون الكنسي
والمساعدات اإلنمائية؛ مؤسسة داغ همرشولد؛ َ
الفنلندي ،المنتدى العالمي للمجتمع المدني المعني ببناء السالم
وبناء الدُول؛ التحالف الدولي لبناء السالم (إنترپيس)؛ شبكة
ص ّناع السالم من الزعامات الدينية والتقليدية؛ منظمة روابط
السالم (پيس نغزس)؛ منظمة البحث عن أرضية مشتركة؛
الشبكة الموحّ دة لبُناة السالم الشباب؛ المنظمة الدولية للرؤية
العالمية؛ بُناة السالم؛ األمانة العامة للكومنولث؛ منظمة الدول
األمريكية؛ معهد الواليات المتحدة للسالم.
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وقد ش ّكل ك ٌل من مكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم وصندوق
ً
ً
عامة لدعم تطوير الدراسة .وترأست
أمانة
األمم المتحدة للسكان
األمانة العامة سيسل ماتزاكوراتي ،وضمّت كالً من علي آلتيوك
وغابرييل جون اللذين ساهما في دعم البحث وتحليل البيانات
ٌ
فريق من المتدربين األمانة
والتطوير السردي للدراسة .وقد ساعد
العامة ،وض ّم كالً من باوال سيفيال  -التي قدمت دعما ً كامالً -
وزوي ميجر ،ونيكوالس بارجستيدت ،ومونا بيناني ،وسوزان
غروين .وتعاون مبعوثا األمين العام للشباب  -أحمد الهنداوي
وجاياثما وكراماناياكي  -تعاونا ً وثيقا ً مع األمانة العامة ،وقدّم
فريقهما دعما ً هاماً .كما نتوجّ ه بالتقدير واالمتنان للدعم واإلرشاد
الذي تلقيناه من المكتب التنفيذي لألمين العام.
ويُعرب الفريق الذي عمل على تطوير هذه الدراسة عن
بالغ تقديره للمساهمات الهامّة لمؤلِّفي األوراق المواضيعية
والبحث القُطري المر ّكز والمناقشات الجماعية المر ّكزة.
وال ّ
شكر موصو ٌل أيضا ً للمنظمات التالية :آكورد ،اتحاد
الدراسات المتقدمة بشأن التعاون في حل النزاعات ودرجة
تعقيدها ( ،)AC4شبكة أسباير ،مؤسسة بيرغهوف ،منتدى
المجتمع المدني المعني ببناء السالم وبناء الدُول ،كونسلياشن
ريسورسز ،مؤسسة داغ همرشولد ،األمانة العامة للكومنولث،
إدارة عمليات حفظ السالم ،إنديغو ،معهد االقتصاد والسالم،
المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،االتحاد البرلماني الدولي،
إنتربيس ،معهد الحياة والسالم ،فيلق الرحمة (ميرسي
كوربس) ،روابط السالم (بيس نيغزس) الخطة الدولية،
منظمة الدول األمريكية ،كلية الشؤون الدولية والعامة في
جامعة كولومبيا ،سيفر وورلد ،البحث عن أرضية مشتركة،
مجموعة سيكديف ،سوكا غاكاي إنترناشيونال ،شبكة حلول
التنمية المستدامة ،رابطة األمم المتحدة في كندا ،برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة ،مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين ،الشبكة الموحدة لبُناة السالم الشباب ،متطوعو
األمم المتحدة ،معهد الواليات المتحدة للسالم ،وورلد فيجن.
ونتوجّ ه بالشكر الخاص إلى المؤلفين مايكل فرانك إيه آالر،
جالل أوان ،جون دي بوير ،إيلينا بوتي ،ترايسي دكستر،
ثيوفيلوس إكبون ،رؤوف فراح ،بيث فيشر يوشيدا ،خوان
كارلوس غارتسون ،زيرافان جيرماني ،إيرينا غريزياي ،تاليا
هاغرتي ،صديق حامد ،عدنان حسين ،أوالوالي إسماعيل،
بيج جننغز ،باتريشيا جستينو ،ميغان كيلي ،إيفون كمبر،
فرجيني الديش ،نور الئق ،ميكه لوبيز كاردوزو ،كارل
مارش ،كاودي مكغرو ،مير مباشر ،روبرت موغاه ،جوليان
بين ،جيوفاني سكوتو ،مانويال سواريز ،راشيل سيبهاتو ،جيك
سمبسون ،إليزابث َوورد ،أنطوان وامبورغَ ،ومأمون زويتي.
و ُنعرب عن عميق امتنانا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنظيمه
المشترك مع صندوق األمم المتحدة للسكان االستشاراتَ اإلقليمية،
وكذلك على تطويره منصة الموقع الشبكي youth4peace.info
كما ُنعرب عن عميق تقديرنا لجميع الشركاء واألفراد اآلخرين على
تنظيمهم لالستشارات اإلقليمية والوطنية.

ونتوجّ ه بالشكر الخاص إلى سكوت ويبر ورينيه الريفيير
من التحالف الدولي لبناء السالم (إنترپيس) على الدعم الفريد
والتعاون الذي بذاله في تطوير هذه الدراسة.
ويرغب الفريق في اإلعراب عن امتنانه البالغ لجميع األشخاص
الذين ساهموا وديا ً بأفكارهم ووقتهم وقدّموا اإلرشاد والدعم،
بما تجاوز في كثير من األحيان نداء الواجب أو المسؤوليات
المنوطة بهم على صعيد مؤسساتهم :شارماركه عبداللهي ،فوغار
اللهفردييف ،جوان أربياليز ،سيما باهوس ،ألفونسو باراغويس،
ريغيف بن يعقوب ،ماركوس بوايون ،هنك جان بنكمان ،جوناثان
كوهين ،سارة دوغالس ،دانييل إينجل ،كايلي إيفانز ،كاتارينا
فابيانسون ،أوسكار فرنانديز تارانكو ،مارك آندريه فرانش ،ريشان
غيبرغزيابهير ،كيت غلمور ،كاتريونا غورالي ،سيغريد غرونر،
هنريك هامارغرين ،فريد حجازي ،ستيفن جاكسون ،بينوا كاالسا،
ناتاليا كانم ،سولفي كارلسون ،غيزيم كلينيك ،آنيكا كنوتسون ،لوك
الفرينيير ،فيرونيك لوزانو ،ماريّا مورغان ،نايي أوجوالبي،
دانييل أوكورو ،كريستين أونغ ،روميرال أورتيز كوينتيال ،آندريا
أو سويليبهاين ،باباتوندي أوسوتميهن ،ساجي بريليس ،نويال
ريتشارد ،ريجينا ساالنوڨا ،ساسكيا شيليكنز ،لو َّتا سيغيرستروم،
سارة سميث ،نِك سور ،جوردان ستريت ،سونيا سوغاير ،شذى
سليمان ،غينيت تسفامريام ديستا ،بيتر تورداس ،نهلة فالجي ،ميغان
فيالنويفا ،راشيل وولش تازا ،باول والتون ،ريبيكا وولف .ونتوجّ ه
بالتقدير الخاص إلى آلسيندا هونوانا على مساهمتها القيّمة التي
تيسَّرت بفضل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التي أتاحت
لها المشاركة في إعداد هذه الدراسة .
بتمويل سخي من حكومات كندا وأيرلندا
لقد تس ّنى إعداد الدراسة
ٍ
وإيطاليا والنرويج والسويد ،وكذلك من ميزانية البرنامج الممولة
من األمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم وصندوق
األمم المتحدة للسكان .وقد تلقينا ببالغ االمتنان مساند ًة في تشاطر
التكلفة من مؤسسة بيس نغزس وكذلك من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،
وبرنامج متطوعي األمم المتحدة ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة ،ومؤسسة آنا ليند ،ومؤسسة داغ
همرشولد ،وعدد كبير آخر من الشركاء من منظمات األمم
المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

أخيراً وليس آخراً ،فإنَّ الدور الذي اضّطلعت به المملكة
األردنية الهاشمية على امتداد السنوات ،كان محوريا ً في خطة
العمل من أجل الشباب والسالم واألمن ،بما في ذلك رعايتها
قرار مجلس األمن الدولي رقم .2250
نتوجه بعميق امتناننا وتقديرنا لجميع الشبان
وأخيراً،
ّ
والشابات الذين شاركوا في هذه الدراسة وتحدثوا بصراحة
مطلق ٍة وهم على ثق ٍة في أننا سوف نعيرهم آذاننا الصاغية.

ُ
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المختصرة
األسماء
َ
SGM

أقليات جنسية وجنسانية

SSE

االقتصاد االجتماعي والتضامني

TP

ورقة مواضيعية

UNAMID

بعثة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي المشترَ كة في دارفور
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

AC4

اتحاد الدراسات المتقدمة بشأن التعاون في حل النزاعات
ودرجة تعقيدها (جامعة كولمبيا)

AfDB

البنك األفريقي للتنمية

CFR

بحث قُطري مر ّكز

DDR

نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

UNDESA

DR

فك االرتباط وإعادة اإلدماج

UNDP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

FGD

مناقشة جماعية مر ّكزة

UNDPA

إدارة األمم المتحدة للشؤون السياسية

FHI

الهيئة الدولية لصحة األسرة

UNESCO

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

HRW

منظمة هيومن رايتس ووتش

UNFPA

صندوق األمم المتحدة للسكان

ICT

تقنية المعلومات واالتصاالت

UNGA

الجمعيّة العامّة لألمم المتحدة

IDEA

المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

UNHCR

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

ILO

منظمة العمل الدولية

UNHRC

مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

IMF

صندوق النقد الدولي

UN IAWG

IOM

المنظمة الدولية للهجرة

فريق األمم المتحدة العامل المشترك بين الوكاالت المعني
بنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

IPU

االتحاد البرلماني الدولي

UNICEF

منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

IRC

لجنة اإلنقاذ الدولية

UNODC

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

KII

مقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسية

UNOY

الشبكة الموحدة لبُناة السالم الشباب

LGBTI

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية
الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

UNSCR

قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

UNSOM

بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال

NGO

منظمة غير حكومية

UNV

متطوّ عو األمم المتحدة

ODI

معهد التنمية الخارجية

UN Women

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

OECD

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

USAID

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة

OHCHR

مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

WHO

منظمة الصحة العالمية

OSCE

منظمة األمن والتعاون في أوروبا

WPS

المرأة والسالم واألمن

PBSO

مكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم

YPS

الشباب والسالم واألمن

SDG

هدف من أهداف التنمية المستدامة

SfCG

البحث عن أرضية مشتركة
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الملخص التنفيذي
مقدّ مة
كرس بالكامل للدور الهام
ُي َعدّ القرار  ،2250الذي اعتمده مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عام ّ ،2015أول قرار ُي َّ
واإليجابي الذي يلعبه الشبان والشابات في صون السلم واألمن الدوليين وتعزيزهما .وقد طلب قرار مجلس األمن
 2250إلى األمين العام "إجراء دراسة مرحلية بشأن المساهمة اإليجابية للشباب في عمليات السالم وحل النزاعات،
وذلك ُب َ
ص ُع ِد المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية".
غية وضع التوصيات بشأن االستجابات الفعالة على ال ُّ
بمنهج بحثيّ شامل
إنّ طريقة إجراء هذه الدراسة ُتماثل في أهميتها النتائج التي ترتبت عنها .فقد استعانت الدراسة
ٍ
وتشارُكي من خالل إجراء استشارات إقليمية وشبه إقليمية ووطنية مع مجموعات من الشباب حول العالم؛ وإجراء وتل ّقي
دراسات حالة قُطرية؛ والتكليف بعقد مناقشات جماعية مر ّكزة مع الشباب الذين "يصعب الوصول إليهم"؛ واالستفادة من
وضع خريطة تستند إلى دراسات استقصائية في العمل الذي أجرته منظمات بناء السالم التي يقودها الشباب .وقد بُذل
جهد خاص لكي تشمل الدراسة ما يتجاوز الشباب الذين يسهل الوصول إليهم والشباب النخبة ،لتصل إلى الشباب الذين ال
تسنح لهم الفرصة عاد ًة لإلدالء بآرائهم حول هذا النوع من عمليات السياسة العامة العالمية .ونظراً لما ّ
يمثله تفاقم عدم ثقة
الشباب بحكوماتهم وباألنظمة المتعددة األطراف من تحدٍّ ،فقد كان من الضروري العمل مع منظمات المجتمع المدني ذات
المصداقية التي تتم ّتع بعالقات متينة قائمة على الثقة مع الشباب على أرض الواقع.

الملخص التنفيذي
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مواجهة القوالب النمطية وأوهام السياسات

إنّ مرحلة الشباب ،وخالفا ً ألشكال أخرى "ال متغيّرة" من الهوية (مثل االنتماء اإلثني أو العرقي) ،هي طو ٌر انتقالي في الحياة.
ً
انتقالية على أنها تشير إلى العالمات الشكلية التي تظهر مع مراحل
وأحيانا ً ما ُتف َه ُم الفكرة التي ترى في مرحلة الشباب فتر ًة
العُمر الزمنية بكونها الدالالت األكثر اتساقا ً على األرجح في تعريف الشباب .ومع أنّ الشباب يشاطرون المجتمع األوسع كثيراً
من التحديات نفسها التي يواجهها المجتمع على صعيدَ ي السلم واألمن ،إال أن هناك أبعاداً فريدة في سنّ الشباب ُتعرِّ ض الشبان
والشابات إلى تحديات وفرص فارقة .وعلى مدار أبحاثنا ،أ ّكد كثي ٌر من الشبّان والشابات أنّ اهتماماتهم وهوياتهم وتجاربهم
معزل عن حصصهم في التنمية ،أو عن ممارسات حقوق اإلنسان ،واحتياجاتهم المتمايزة من حيث
بوصفهم شبابا ً ليست في
ٍ
خبروه من أحداث النزاع والعنف.
نوع الجنس ،وما ِ
وفي عالم م َُعولم ّ
باطراد ُتش ِّكلُه الشواغل العميقة حول اإلرهاب ،والجريمة المنظمة العابرة لألوطان ،والعنف المتطرّ ف،
ٍ
تظ ّل وجهات النظر حول الشباب تشوّ هها القوالب النمطية التي تربط الشباب بالعنف .يتر ّتب عن هذه القوالب النمطية السلبية
عواقب شاملة ُتساهم في تهميش الشباب ووصمهم من خالل تأطير الشبان والشابات وكأنهم مشكلة يُراد حلّها وتهديداً ينبغي
احتواؤه .وعالوة على ذلك ،فقد َّ
"الذعر السياساتي" ،وال سيّما أنها تتصل "بـطفرة الشباب"،
غذت هذه الخرافات واالفتراضات
َ
وهجرة الشباب ،والتطرّ ف العنيف .ومن شأن هذه العواقب أن تحرف االستجابات واألولويات البرامجية المتعلقة بالشباب
ً
متجاهلة بذلك حقيقة أن
والسالم واألمن بما يُلحق بها الضرر ،وتذهب بها نحو ُنهج أمنية قاسية بعيداً عن النهج الوقائي،
ُنخرطين في أعمال العنف.
الشباب هُم في الواقع غير م ِ

x
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الشباب من أجل السالم
صوغ
في غياب الفُرص المُجدية التي تتيح المشاركة االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،يُبدع الشباب على نحو مُذهل في َ
مساحات بديلة من االنتماء والمعنى يعبّرون من خاللها عن أنفسهم .وقد أظهر بحثنا كيف ينخرط الشباب بنشاطٍ داخل
مجتمعاتهم المحلية ،بدءاً مِن تولّي أبسط األعمال في خدمة المجتمع واالنخراط المدني ،إلى حشد الدعم لمناصرة احتياجات
مجتمعاتهم المحلية أو المشاركة في المؤسسات الرسمية .ويلعب الشبان والشابات أيضا ً أدواراً نشِ طة في تنظيم وتعبئة
أقرانهم على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية للتصدي لمختلف أشكال العنف .وفي وصفهم لعملهم في بناء السالم
وصف غيرهم
سردَ بعض الشباب استجابات تنحو نحو البقاء أو التكيّف في مواجهة النزاع المستعصي والمستمر؛ بينما
َ
مطامح تحوّ لية وعمليات تستهدف التغيير .ومن خالل هذه التوصيفات يبدو واضحا ً أنّ قدرة الشباب على الصمود ال تتجلّى
َ
من خالل النهوض بفاعليتهم فحسب ،بل ومن خالل تولِّيهم أيضا ً زما َم عملية بناء السالم وقيادتهم لها .وتعكس المبادرات
التي يتخذها الشباب ال ُنهج األساسية في صون السالم  -بالوضع في عين االعتبار الطبيعة المتغيّرة للنزاع العنيف ومظاهر
إقصاء الشباب التي تظل بال حل.

© UNFPA/Daniel Bravo

© UNFPA/Rada Akba

التصدي لعنف اإلقصاء :من التهميش إلى اإلدماج ال ُمجدي
ُت ّ
وثق هذه الدراسة تجارب اإلقصاء المُعاشة التي يصفها الشباب من جميع أنحاء العالم بكونها شكالً من أشكال العنف البنيوي
ُ
ّ
والنفسي المتجذر عميقا ً في حالة انعدام الثقة المتبادلة بين الشباب وحكوماتهم و ُنظم ِِهم المتعددة األطراف .ويتجلّى هذا اإلقصاء
وتصدي الشباب له في ستة جوانب أساسية هي:
•اإلدماج السياسي – تبيَّن أنَّ اإلدماج السياسي المُجدي يش ّكل مطلبا ً رئيسيا ً من مطالب الشباب ،واع ُت ِبر اإلقصاء السياسي
ذكر الشباب بوضوح أن "المشاركة" و"اإلدماج"
األساس الذي تقوم عليه جميع أشكال اإلقصاء األخرى .وفي الوقت ذاتهَ ،
َ
َ
مشروطتين .فاإلدماج في أنظمة فاسدة ،قمعية أو غير ديمقراطية ،هو أم ٌر ال يصلح أو غير مشروع أو
ليستا عمليتين غير
ً
غير مقبول لدى معظم الشباب .ونتيجة لذلك ،يستحدث كثي ٌر من الشباب مساحات بديلة لالنخراط السياسي ،في تح ٍّد لفكرة
اإلدماج من أساسها.
•اإلدماج االقتصادي – أشار الشباب بوضوح إلى انعدام ثقتهم في األنظمة االقتصادية التي تستبعد تعدادهم ضمن أصحاب
المصلحة ،والتي تعكس مستويات متنامية من عدم المساواة .وبالنسبة إلى كثير من الشباب الذين شاركوا في الدراسة ،اتسم
اإلدماج االقتصادي في المقام األول بأنه إتاحة السبيل العادلة إلى فُرص العمل المُجدية والتي يُعوّ ل عليها .ومع ذلك ،ال بُد
من فهم اإلدماج االقتصادي للشباب بوصفه أحد مكوّ نات الواقع األوسع واألعقد ،بما يذهب في النقاش إلى ما يتجاوز مجرّ د
الحديث عن الوظائف إلى حدي ٍ
ث يضع في االعتبار حصّتهم في االقتصاد األوسع وعمليات التنمية األشمل.
•التعليم – ينظر الشبان والشابات ،ممّن يعيشون في أنحاء نائية من العالم وحتى َمن يُشاركون في الشبكات العابرة للوطنية،
ٌ
إلى التعليم بكونه حتميا ً في بناء السالم ومنع النزاع العنيف .وهو أيضا ً
وسيلة للتصدي لإلقصاء المُمن َهج للشباب .وسواء وردَ
ً
تجربة للتماسك االجتماعي واالنتماء أو التصدُّع واإلقصاء؛ فقد برز التعليم
كموضوع للتظلّم واإلحباط ،أو وردَ بوصفه
ذِكره
ٍ
ً
ً
أساسية في تحقيق السالم واألمن.
مسألة
على نحو شامل بوصفه
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•شؤون ال ِجنسين – ينظر الشباب إلى المسائل الجنسانية على أنها محورية في موضوع السالم .غير أنّ مُعظم العمل
الشبابي من أجل السالم ،المتعلّق بنوع الجنس ،ما يزال ملقىً على عاتق الشابات واألقليات الجنسية والجنسانية في المقام
األول ،بل ويدور حول التجارب الفريدة لهذه الفئات .إنّ النظرة التي تجد مُصطلح المُراعاة بين الجنسين مُرادفا ً للشابات،
ومُصطلح مرحلة الشباب مُرادفا ً للشبّان ،قد ساهمت في إلحاق األذى بالشابات واألقليات الجنسية والجنسانية .كما أنها قد
جعلت القضايا المتصلة بجوانب الذكورة أقل وضوحاً .وال بُد للسياسات العامة والبرامج العالمية حول الشباب والسالم
واألمن من التفاعل مع الهويات الجنسانية لكل من الشباب والشابات ،لدعم وتعزيز هويات وأدوار إيجابية ومتساوية بين
الجنسين مع إيالء اهتمام خاص بصقل جوانب الذكورة غير العنيفة.
•الظلم وحقوق اإلنسان – يش ّكل التعامل مع األبعاد الهيكلية والجماعية لمظالم الشباب ومواطن ضعفهم وإلحاق األذى بهم بؤرة
االهتمام في نهجنا المتخذ في التصدي للعنف الناجم عن اإلقصاء .ويشمل ذلك تناول احتياجات الشباب للحماية وتفاعلهم مع
الدولة من خالل العدالة الجنائية والمؤسسات األمنية ،وإمكاناتهم في لعب أدوار فريدة في العدالة االنتقالية .وال بُد من ضمان
بيئة آمنة وتمكينيّة لعمل الشباب من أجل السالم بُغية تناول مسائل حماية الشباب وتجاربهم مع التعرض للظلم.
•التسريح وإعادة اإلدماج – يلعب الشباب دوراً بالغ األهمية في دعم فك ارتباط أقرانهم بالجماعات العنيفة ،وإعادة
إدماجهم .فمن خالل وجودهم في الميدان وفهمهم األعمق الحتياجات الشباب الساعين إلى فك ارتباطهم بتلك الجماعات،
ولمعطيات الواقع المحلي ،فإن بإمكانهم العمل بمثابة صلة الوصل بين الشباب المسرّ حين والمجتمع المحلي.

من العائد الديمغرافي إلى عائد السالم
إنَّ بمقدور المجتمعات أن تجني ثمار السالم ببذلها االستثمارات
المناسبة في الشباب واإلقرار بعملهم في مجال بناء السالم
ورعايتها هذا العمل .ويتطلب بناء السالم واستدامته من خالل
اإلمكانات التحويلية للشباب تحوالً جذريا ً وإعادة توجيه جريئة
من جانب الحكومات والمنظومة المتعددة األطراف ،وهو ما
زرع بذوره قرار مجلس األمن  .2250وثمَّة حاجة إلى ثالث
استراتيجيات تساند بعضها بعضا ً لدعم االنتقال من االستجابات
نهج وقائي ،ومن االستثمار في المخاطرة إلى
العالجية إلى تب ّني ٍ
االستثمار في القدرة على الصمود:
•االستثمار في قدرات الشباب ،وفاعليتهم ودورهم القيادي
من خالل توفير دعم تمويلي كبير وبناء الشبكات وتعزيز
القدرات.
تحو ٍل في النظم التي تعزز اإلقصاء من أجل التصدي
•إجراء ّ
للحواجز الهيكلية التي تحد من مشاركة الشباب في تحقيق
السالم واألمن.
•إعطاء األولوية للشراكات والعمل التعاوني ،بحيث يُنظر إلى
الشباب على أنهم شركاء متساوون وأساسيون من أجل السالم.

© UNV/Momoko Sato & UNDP/Tim Jenkins
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مقدّ مة
ُذهل من التميّز يسعون سعيا ً
قدر م ٍ
هناك شباب على ٍ
خالّقا ً إلى إيجاد السبل الكفيلة بمنع العنف وتعزيز
السالم في جميع أنحاء العالم ،سواء في المجتمعات
المدمرة والمتأثرة بالنزاع أو في المجتمعات التي تنعم
بسالم نسبي .وتو ِّفر الدراسة المرحلية حول الشباب
والسالم واألمن ،التي أُعدت استجابة لقرار مجلس األمن
ً
فرصة فريدة لإلصغاء إليهم
رقم  2250لعام ،2015
والتعرف على العديد من الطرق التي يعملون من خاللها
في سبيل تحقيق السالم واألمن .وإنَّ العمل الذي ينهضون
به هو عم ٌل واعد ينطوي على إمكانات تحقيق عوائد هائلة
على صعيدَ ي السالم واألمن تصبُّ في صالح مجتمعاتهم
وحكوماتهم وفي صالح الجهات الفاعلة الدولية.
بيدَ أنَّ كثيراً من الشباب يشعرون باإلحباط بسبب ميل
حكوماتهم والجهات الفاعلة الدولية إلى التعامل مع الشباب
باعتبارهم مشكلة يتعين حلها ،بدال من اعتبارهم شركاء
من أجل السالم .ويعرب الشباب في جميع أنحاء العالم عن
فقدانهم اإليمان والثقة في حكوماتهم وفي المجتمع الدولي
وفي نظم الحكم التي يشعرون بأنهم مستبعدون منها ،مما
يُساهم في شعور قوي ومستمر بالظلم .وال بد من التصدي
لهذا األمر من أجل االستفادة من مساهمات الشباب في
السالم ودعمها ومن أجل تحقيق إمكانات  1.8مليار شاب
وشابة على الصعيد العالمي.

معلومات أساسية عن الدراسة المرحلية حول
الشباب والسالم واألمن والتكليف بإجرائها
لقد جاءت الدراسة المرحلية بتفويض من قرار مجلس
األمن  ،2250الذي اعتمده مجلس األمن باإلجماع في
كانون األول/ديسمبر  ،2015تحت قيادة المملكة األردنية
الهاشمية .وهناك خطط عمل راسخة حول المرأة والسالم
واألمن (تحت القرار  ]2000[ 1325والقرارات
الالحقة) ،وحول األطفال والنزاع المسلّح (من القرار
األولي  .)]2005[ 1612ومع ذلك ،فقبل عام  ،2015لم
يكن هناك إطار شامل يتناول االحتياجات والفرص المحددة
لفئة ديمغرافية أساسية ،وهي فئة الشباب .وقد جاء القرار
 2250إلى ح ٍّد كبير ً
تلبية لطل ٍ
ب دفعت به منظمات المجتمع
المدني ،التي بيّنت الحاجة إلى وضع إطار عالمي قادر على
إشراك الدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة من أجل دعم
الجهود التي يبذلها الشباب في بناء السالم.

وتدعو الدراسة المرحلية الحكومات والجهات الفاعلة الدولية
بدَور الشباب باعتبارهم"
إلى إحداث تحوُّ ٍل جذري واإلقرار
ِ
السالم المفقود".
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قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  2250المعني بالشباب والسالم واألمن.
المشاركة

وض ُع مشاركة الشباب وآرائهم في االعتبار في عمليات اتخاذ القرار،
بدءاً من التفاوض والوقاية من العنف وصوالً إلى اتفاقات السالم.

الحماية

ضمانُ حماية حياة المدنيين الشباب وحقوقهم اإلنسانية ،والتحقيق
مع من يرتكبون الجرائم في حق الشباب ومحاكمتهم.

الوقاية

مساندةُ الشباب في ا ّتقاء العنف وفي تعزيز ثقافة التسامح والحوار
بين الثقافات.

الشراكة

إشراك الشباب عند وضع استراتيجيات بناء السالم ،في أثناء النزاع
وفي أعقابه ،إلى جانب األطراف الفاعلة من المجتمع المحلي وهيئات
األمم المتحدة.

ف ُّك االرتباط وإعادة اإلدماج

ِّ
المتأثرين بالنزاع المسلح من خالل فرص
االستثمار في الشباب
التوظيف وسياسات العمل والتعليم الشاملة لتعزيز ثقافة السالم.

2
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 2,159من الشباب الذكور
 2,070من الشابّات
 1هوية غير محددة

ويُع ّد القرار  2250أوّ ل قرار لمجلس األمن يعترف
بالدور الهام الذي يلعبه الشبان والشابات في صون السلم
ّ
ويحث القرار الدو َل األعضاء
واألمن الدوليين وتعزيزهما.
على النظر في وضع آليات من شأنها أن تم ّكن الشباب
ً
مشاركة مُجدية في عمليات السالم وحل
من المشاركة
الخالفات .ويشدد القرار على أهمية تناول الظروف
والعوامل الكامنة وراء صعود التطرف العنيف في أوساط
الشباب ،ويلحظ الدور الذي بوسعهم حقا ً االضطالع به
في منع التطرف ومجابهته .وللقرار  2250خمس ركائز
عمل أساسية من أجل إرشاد عمل الدول األعضاء وكيانات
األمم المتحدة في هذا المجال ،وهي :المُشاركة ،والحماية،
والوقاية ،والشراكة ،وفك االرتباط وإعادة اإلدماج.
وقد طلب القرار  2250إلى األمين العام "إجراء دراسة مرحلية
بشأن المساهمة اإليجابية للشباب في عمليات السالم وحل
النزاعات ،وذلك بهدف التوصية بوضع تدابير االستجابات
الفعالة على كل من الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي
والدولي" .كما طلب القرار أيضا ً أن يُتيح األمين العام النتائج
لمجلس األمن وجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة.
في شهر آب/أغسطس  ،2016عيّن األمين العام مؤلِّفا ً
رئيسيا ً وفريقا ً استشاريا ً  -نِصفُ أعضائه تقريبا ً من الشباب
 لوضع دراسة مستقلّة .وقدّمت لجنة توجيهية تتألف من 35شريكا ً من منظومة األمم المتحدة والمجتمع المدني
والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات اإلرشاد والتوجيه.
وقد عمل صندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة
لدعم بناء السالم بصف ِة أمان ٍة عامة لدعم تطوير هذه الدراسة.

كما قُدّمت نسخة موجزة من هذه الدراسة إلى مجلس األمن
1
في شهر نيسان/أبريل .2018

المنهجية

النهج التشا ُركي
لقد حرصت الدراسة المرحلية أيّما حرص على أالّ ُتعيد إنتاج
المشكلة التي سعت إلى معالجتها ،أال وهي :إقصاء الشباب .وعليه
فقد انتهجت الدراسة نهجا ً بحثيا ً شامالً وتشارُكياً .واستشارت
الدراسة  4,230شابا ً وشابة على األقل مباشر ًة خالل إجرائها.
وقد بُذل جهد خاص لكي تشمل الدراسة ما هو أبعد من الشباب
الذين يسهل الوصول إليهم والشباب النخبة ،لتصل إلى الشباب
الذين ال تسنح لهم الفرصة عاد ًة لإلدالء بآرائهم في هذا النوع
من عمليات السياسة العامة العالمية ،مثل الشباب الالجئين،
وأفراد العصابات السابقين ،والشباب الذين يعيشون في مواقع
يصعب الوصول إليها ،وشباب الجيل الثاني من المهاجرين،
والشباب من السكان األصليين .ولتحقيق ذلك ،عملنا مع
منظمات المجتمع المدني التي تتحلى بالمصداقية وبعالقات قوية
مبنيّة على الثقة مع الشباب على األرض .وقد سعت الدراسة
أيضا ً إلى التعلم من الشباب المنخرطين في العمل من أجل
السالم في بلدان مختلفة ،وعبر أنواع ومراحل ش ّتى من النزاع
والعنف ،بما في ذلك المجتمعات المتأثرة بالنزاع والمجتمعات
السلمية نسبيا ً على حد سواء .وأظهرت تلك االرتباطات أن
كمجال لالهتمام ،لم يكن حِكراً على سياقات ما بعد
السالم،
ٍ
النزاع أو على البلدان النامية فقط ،مما يُظهر الطابع العالمي
الهتمامات الشباب وأولوياتهم بشأن السالم واألمن.

1

النسخة متاحة عبر الرابط .WWW.youth4peace.info/ProgressStudy
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263

مناقشة جماعية مر ّكزة

18

مناقشة جماعية مركزة في
أوضاع اللجوء

6

مشاورات وطنية

واستفادت الدراسة من المُدخالت التي قدّمها اآلالف من الشباب
والشابات من كل أرجاء المعمورة ،إذ شاركونا مجموعة غنية
ّ
المؤثرة.
من البيانات والقصص واألمثلة
وقد انتفعت الدراسة من المُدخالت والتعاون الذي بذله الباحثون
والخبراء الممارسون ذوو التجربة والمراكز الفكرية في توسيع
قاعدة المعرفة وإثراء عملية تطوير إستراتيجية فعّالة.
و ُتتاح جميع البحوث القُطرية المر ّكزة تقريبا ً وتقارير المناقشات
الجماعية المر ّكزة والملخصات االستشارية واألوراق المواضيعية
عبر اإلنترنت على الموقع الشبكي www.youth4peace.info
(وبسبب الحساسيات السياسية في أوضاع معيّنة ،ومن أجل حماية
الشباب والمنظمات ،فليست جميع البحوث التي ُكلّفنا بها والمقدَّمة
م ً
ُتاحة للعموم).
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7

مشاورات إقليمية

25

بحثا ً قطريا ً مُر َّكزاً

أسئلة البحث
سعت الدراسة إلى تناول أسئلة البحث الشاملة التالية:
•ما هي التحديات الرئيسية المتعلقة بالسالم واألمن التي
ّ
تؤثر في حياتهم
تواجهها الشابات والشبان ،وكيف
(على الصعيد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي)؟
•ما هي العوامل التي يمكن أن تعزز وتساند انخراط الشباب
الفاعل في بناء السالم ،ومنع العنف ،والمساهمة في الحفاظ
على التماسك االجتماعي في تجمّعاتهم المحلية ومجتمعاتهم
ومؤسساتهم على نحو إيجابي؟ وما هي العوامل التي تمنع أو
تكبح انضواء الشباب في عملية بناء السالم والمساهمة في
تحقيق األمن؟
•ما هي األنشطة والمبادرات والمشاريع ال َمعنيّة ببناء السالم
ومنع العنف التي ينهض بها الشباب ،وما هو األثر الذي
يخلّفونه؟

•ما هي التوصيات التي يقترحها الشباب من أجل
االرتقاء بمساهمة الشبان والشابات وبريادتهم في بناء
سالم مستدام وفي منع العنف؟ هل لدى الشباب وجهات
نظر معيّنة حول الطريقة التي يمكن أن تساعد بها
حكوماتهم ومؤسسات دولهم ومنظمات المجتمع المدني
وسائل اإلعالم أو الجهات الفاعلة الدولية في دعم هذه
المساهمات؟

العملية
حور حول تحديد وتحليل
استند البحث إلى منهجي ٍة نوعية وت َم َ
مصادر التغيير اإليجابي والقدرة على الصمود لدى الشباب
والمنظمات (إنتربيس ،)2015 ،بدالً من إعطاء األولوية
لتحليل خط المخاطرة والخطأ (تقرير االجتماع  ،#2فريق
الخبراء االستشاري).
وشملت عملية البحث:
•ست مشاورات إقليمية وسبع مشاورات وطنية مع مجموعة
مختارة من الشبان والشابات من خالل عملية دعوة مفتوحة،
ومشاورة عالمية واحدة للتحقُق مع مجموعة شباب مختارة
من المشاورات اإلقليمية .بلغ مجموع الشباب المشاركين في
المشاورات اإلقليمية  331فرداً ( 180شابة ،و 150شاباً،
و 1شاب غير محدد) من  148بلداً؛ وشارك  654شابا ً
وشابة في المشاورات الوطنية.
•أُجريت  281مناقشات جماعية مر ّكزة مع  3,123فرداً من
الشباب ( 1,464شابة و 1,659شاباً) في  44بلداً ومنطقة.
•أُجريت خمس مشاورات عبر اإلنترنت عن طريق المنصة:
www.youth4peace.info.
• 25دراسة قُطرية مر ّكزة ،جرى التكليف بها من خالل
منظمات أو خبراء أفرادّ ،
توثق انخراط الشباب في قضايا
السالم واألمن في سياقات قُطرية مُحددة ،عن طريق
البحث المكتبي واستعراض البيانات المتاحة على المستوى
القُطري والمقابالت مع مزوِّ دي المعلومات الرئيسيين.

•دراسة استقصائية عالمية للمنظمات الشبابية ال َمعنيّة
ببناء السالم ،أجرتها الشبكة الموحدة لبُناة السالم الشباب
ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة .لقد هدفت الدراسة
االستقصائية إلى توفير صورة موجزة لنطاق وحجم
وأثر العمل في بناء السالم الذي تنهض به المنظمات
التي يقودها الشباب ،والتي تعمل بمثابة منصة ألعضائها
لإلعراب عن احتياجاتهم واهتماماتهم ،وتقدّم التوصيات
بشأن الشباب والسالم واألمن.
•تمارين في وضع خرائط العمل للدول األعضاء
وكيانات األمم المتحدة التي جمعت معلومات حول
المسائل الرئيسية والتوصيات لصالح الحكومات المحلية
والوطنية والمجتمع الدولي.
•أُجريت المقابالت مع مزوِّ دي معلومات رئيسيين من
الشباب في كثير من البُلدان التي ت ّم التفويض بإجراء
البحث فيها ،وفي بوروندي والهند وسوريا .واشتملت
على مقابالت مع عدّة شابات وشبّان ممّن شاركوا في
عمليات السالم الرسمية ،من أجل فهم وتحليل التحديات
والمعوقات التي اختبروها.
يحتوي الملحق  2على قوائم بالبحث المفوّ ض بإجرائه
عرض تفصيلي
من أجل الدراسة ون ّفذه الشركاء ،وعلى
ٍ
بالشباب الذين ساهموا في البحث مص ّنفا ً وفقا ً للفئة العُمرية
2
ونوع الجنس والموقع.

القيود المفروضة في البحث
لقد كان هذا البحث محدوداً بعدّة قيود:
• ْإذ لم ي َُرد من النهج النوعي المتخذ في البحث الجماعي
المر ّكز أن يكون ممثالً للشباب في أي بل ٍد معيّن .وبالتالي
فإن النتائج ذات طابع إرشادي وال يمكن تعميمها بما
يتجاوز المجاميع التي شاركت فيه.

• 20ورقة مواضيعية ومساهمات من الخبراء تحتوي على
بحث في المعلومات األساسية واألدلّة والتفكير المنطقي
والتوصيات بشأن أفكار معيّنة ومواضيع تتصل بالشباب
استعرضت ورقتان من األوراق المواضيعية
والسالم واألمن.
َ
البيانات الكمية المتعلقة بالشباب والسالم واألمن مع تحليلها.
2

يُشار إلى البحث الذي أُجري لغرض الدراسة في كامل النص ببحث قُطري مر ّكز
( ،)CFRويشير مختصر ( )FGDإلى مناقشات جماعية مر ّكزة ،و( )KIIإلى مقابالت
مع مزوِّ دي معلومات رئيسيين ،و( )TPإلى ورقة مواضيعية.

مقدّ مة
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•ومع أنّ بعض المناقشات الجماعية المر ّكزة قد أُجريت
مع شابات فقط لضمان وجود بيئة آمنة لتبادل الخبرات،
إالَّ أن معظم الحاالت تضمّنت مشاركة الشابات والشبان
في مجموعات مختلطة .وقد أدّى ذلك إلى تقييد إمكانية
الدراسة في التقاط المعلومات بشأن أشكال عنف محددة،
وال سيّما العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.
•هناك فجوات ملحوظة قائمة في البيانات الكمّية .وعلى
وجه التحديد ،لم ُتجمع البيانات الكمية المص ّنفة حسب
الفئة العُمرية ونوع الجنس أو ُتتاح في سياقات كثيرة،
كما أن الدراسات االستقصائية المتعلقة بالتصورات
الشبابية محدودة .وتتفاقم هذه المشكلة بفعل تنوع تعريفات
"مرحلة الشباب" و"الشبان والشابات" المستخدمة في
ّ
وتمثل هذه الفجوات في البيانات تحديات
سياقات مختلفة.
منهجية في هذا التقرير وفي التقييم المستقبلي لتنفيذ
القرار .2250

استراتيجية لتنفيذ القرار 2250
تدعم الدراسة المرحلية تطوير السياسة العامة وتحدد
إستراتيجية من أجل التنفيذ العملي للقرار  .2250وبالفعل،
فإن النهج التشارُكية للدراسة هي نموذ ٌج إلستراتيجية
شراكة للتعاون بين جهات متعددة صاحبة مصلحة ،من
أجل هذا النوع من العمل ضمن منظومة األمم المتحدة ،وال
سيّما من خالل العالقات التنظيمية مع الشباب ومنظمات
المجتمع المدني.
ودعما ً لتنفيذ القرار  ،2250تسعى الدراسة إلى المساهمة
في تنفيذ القرارات التي " ُتدي ُم السالم" 3وخطة العمل
لعام  2030بشأن التنمية المستدامة وتحقيق تقدّم فيها  -وال
سيّما الهدف  - 16وذلك بإنشاء منصة عالمية للشباب،
ورعاية مساهماتهم في مكافحة العنف وصون السالم
المُستدام القائم على احترام حقوق اإلنسان.

3
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مثلما ورد تعريفه مؤخراً من طرف الدول األعضاء في األمم المتحدة عند اختتام استعراض
هيكل بناء السالم .(A/RES/70/262 and S/RES/2282 [2016]) 2015

تنقسم الدراسة إلى أربعة أجزاء:

الفصل

األول
الفصل

الثاني
الفصل

الثالث
الفصل

الرابع

ينظر الفصل األول في التصورات النمطية المتعلقة بالشباب،
ويدحض الخرافات المحيطة بالسياسات التي أدت إلى سوء
توجيه ُنهُج السياسات والبرامج المتصلة بالشباب والعنف
والنزاع.

يعرض الفصل الثاني وجهات نظر الشباب حول السالم واألمن،
ّ
ويوثق اتساع وتنوّ ع مساهماتهم في استدامة السالم والحيلولة
دون وقوع العنف.

يستكشف الفصل الثالث العقد االجتماعي بين الشباب وحكوماتهم
ومجتمعاتهم المحلية ،وينظر في تجارب إقصاء الشباب
ومخاطرها ،وفي البدائل المتاحة بغية اإلدماج االجتماعي
والسياسي واالقتصادي المُجدي.

يعرض الفصل الرابع التوصيات ويضع إطاراً للشراكة مع الشباب
واالستثمار فيهم من أجل تعزيز إدماجهم ومنع العنف  -وهو ما
يمثل اإلستراتيجية األساسية لتنفيذ جدول األعمال المتعلق بالشباب
والسالم واألمن.

مقدّ مة
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ً
ً
دخيلة.
مجموعة
ص ِّنفنا ،و ُجعِلنا
لقد ُ

أحد الشباب ،كوت ديفوار

(كوت ديفوار ،بحث قُطري مر ّكز ،ص )30
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األول
الفصل ّ

مواجهة القوالب
النمطية وأوهام
السياسات
 1-1تعريف الشباب

ً
ً
اجتماعية،
مجموعة
كثيراً ما ُتعرّ ف فئة الشباب ،بوصفها
على أساس "ما هي ليست عليه" بدالً مما هي عليه (فيرلونغ
وكارتمي .)1997 ،ويعكس هذا "الالتعريف" شعوراً واسع
االنتشار باإلقصاء يختبره الشبان والشابات حول العالم.
ورغم وجود مصادر أخرى لتعريف الهوية ،التي تقسّم
شرائح الفئة الشابّة من السكان ،فهناك هوية شبابية شائعة
تتخطى بعض هذه الفوارق األخرى ،وقد تكون متجذرة في
المشتركة لإلقصاء في حد ذاته.
التجربة
َ
ومع أنّ مسارات االنتقال من الطفولة إلى الشباب أو من
الشباب إلى الرشد ليست موحّ دة النسق وال مقرّ رة س َلفاً،
فكثيراً ما ُتعامل العالمات الشكلية التي تظهر مع مراحل
العُمر الزمنية على أنها إشارات تد ّل على االنتقال من
الطفولة ،أو إلى مرحلة الرّ شد .إالَّ أنه ال يوجد إجما ٌع

في اآلراء حول تعري ٍ
ف قائم على أساس السِّن ،وتأخذ
المنظمات والمناطق المختلفة بمجموعة تعريفات واسعة
التنوّ ع .وعلى سبيل المثال:
4

•يُعرّ ف القرار  2250الشباب بأنهم الفئة العُمرية
التي تشمل األشخاص من سن  18إلى  29عاماً،
ُ
يلفت كذلك إلى ما قد يكون لهذا المصطلح من
ولكنه
تعريفات متباينة على المستويين الوطني والدولي.
• ُتعرّف األمم المتحدة "الشباب" بأنها الفئة العمرية التي
تتراوح بين  15و" ،24ألغراض إحصائية" َو "من
دون اإلخالل بالتعريفات األخرى التي تأخذ بها الدول
األعضاء" (الجمعية العامة لألمم المتحدة.)1981 ،
ومع ذلك فكيانات األمم المتحدة المتنوعة تأخذ بتعريفات
عُمرية مختلفة.

 4نظراً للتعقيدات التي ينطوي عليها تعريف الشباب ،بما في ذلك النقاشات حول
المصطلحات في األدبيات المنشورة ،تستخدم هذه الدراسة المصطلحين "الشباب"
و"الشبان والشابات" على نحو متبادل.

مواجهة القوالب النمطية وأوهام السياسات
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•هناك مجموعة متنوّ عة واسعة من التعريفات التي
ُتتخذ على المستويين اإلقليمي والوطني ،وعلى
سبيل المثال ،يُعرّ ف ميثاق الشباب األفريقي الشباب
بأنهم الفئة التي تتراوح أعمارها بين  18و 35سنة
(مفوضية االتحاد األفريقي.)2006 ،
كما أنّ تعريفات الشباب قد تغيّرت بمرور الوقت .وتجعل هذه
االختالفات من الصعب للغاية تجميع بيانات موحّ دة أو كمّية
دقيقة حول الشباب.

مرحلة زمنية عابرة
إلى جانب الصعوبات التعريفية األخرى ،من األهمية إدراك
أن مرحلة الشباب ،خالفا ً ألشكال "ال متغيّرة" من الهوية
(مثل االنتماء القومي أو العرقي)ُ ،تع ُّد طوراً انتقاليا ً في
الحياة  -وهو طو ٌر يرتقي ويتغيّر بمرور الزمن.

10
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الرشد
من الشباب إلى ُّ

ذكر عد ٌد من الباحثين أنّ "مرحلة الشباب" ُتعاش كتجربة
انتقالية في الحاضر ،وال ُتعرّف بموجب سنّ محدّدة مُسبقة
االختيار في لحظ ٍة ما في المستقبل (كوماروف وكوماروف،
2005؛ فيرلونغ وآخرون .)2011 ،ومثلما وصفها
أولونيساكين وإسماعيل (يصدر قريباً ،ص  ،)7فإنّ "مرحلة
الشباب هي اصطالح اجتماعي مقابل التصنيف الفئوي
البسيط البيولوجي أو الديمغرافي أو الزمني".
وفي جميع أنحاء العالم ،يصف الشباب والمحللون كيف
أن الخروج من سنّ الشباب إلى سنّ الرُّشد يرتبط بمراحل
بارزة متنوعة ثقافية ونفسية ونمائية وسياسية واقتصادية ،أو
استقالل نسبي واالعتراف
بطقوس عبور تدل على اكتساب
ٍ
ببلوغهم حالة الرُّشد ،بنا ًء على تطوّ ر قدراتهم ومكانتهم
اكتساب
االجتماعية .وقد تشمل مثل هذه المراحل البارزة
َ
وضع تعليمي محدد ،والخضوع لطقوس دينية معيّنة،
والزواج ،واإلنجاب ،وتحقيق االستقاللية االقتصادية ،وشراء
قطعة أرض أو منزل ،أو وفاة أحد األبوين (سنغرمان
2007؛ نافتيه ويوسف.)2009 ،

ومع أن هذه المراحل البارزة يختبرها األفراد ،فإن فترة
ٌ
مرحلة ُتختبر جماعيا ً بد َل مجرّ د كونها ظاهرة
الشباب هي
ّ
فردية ،وهي متجذرة في النسيج التاريخي واالجتماعي
الثقافي والسياسي لمجتمعات محلية وجماعات وبُلدان
ِبعينها .وعلى سبيل المثال ،في سياق أحداث الربيع
العربي ،يقول الئق (:)Laiq

ضع ِة هويتهم الشبابية استناداً
يميل الناشطون إلى مو َ
شرائح عُمرية معيّنة .وباألحرى ،هُم يتصوّ رون
أنفسهم جيالً مرّ بطقوس العبور التي كانت عالمتها
متشارك
متشاركة .ولديهم وعي
لحظة تاريخية
َ
َ
وسرديّة مشتركة للتغيير ويعرّ فون أنفسهم من
خاللها بكونهم جزءاً من َحراك اجتماعي شبابي.
(الئق ،2013 ،ص )5-4

التأثيرات الهدامة
ومع ذلك ،فاالفتراضات المعيارية حول مسارات االنتقال
من الشباب إلى الرُّشد تصطدِم بعوامل مختلفة .فأحداث
النزاع المشوبة بالعنف واألزمات اإلنسانية والعنف السياسي
والجنائي والكوارث الطبيعية واألزمات الصحية والهجرة
والتوسع الحضري وعدم المساواة المُستحكِمة بين الجنسين
ّ
تؤثر جميعها في انتقال الشباب نحو مرحلة الرُّشد وربّما
حرفِهم عنها من خالل تشويه االرتقاء في دورة حياتهم،
وتحطيم األعراف التقليدية التي تمنحهم حس االنتماء إلى
مجتمعاتهم المحلية وإلى وضعهم وتماسكهم االجتماعي.
ومع أنّ العنف والتفكك االجتماعي كثيراً ما يُجبران النشء
على االضطالع ببعض األدوار الخاصة بالراشدين في وقت
سابق ألوانه  -وعلى سبيل المثال بكسب القوت إلعالة أُسرهم
(برنامج األمم المتحدة للتنمية2016 ،أ ،ص  - )142فإنهما
يحجبان أيضا ً الفرص التعليمية والتوظيفية ،ويسدّان سُبل
الزواج وتكوين األُسرة ،وهي أمو ٌر الزمة الكتساب صفة
الرُّشد واإلقرار بها.

ّ
الخطي ،الذي ينطوي على
وأما تمثيل نموذج دورة الحياة
مراحل االعتماد على عائل والتعليم والتدريب والمشاركة
في سوق العمل واالستقاللية والراحة والتقاعد ،فال يوضّح
هذه الديناميات المع ّقدة .وكما ذكر هونوانا (:)Honwana

الرشد قد بات يكتنفه
إنّ انتقال الشباب إلى سنّ ّ
متنام
الغموض على نحو متزايد[ ...فهناك] عد ٌد
ٍ
من الشابات والشبان  ...غير القادرين على
الرشد،
اكتساب العالمات التي تتم ّيز بها مرحلة ّ
مثل الوظيفة اآلمنة ،والزواج ،وتكوين األسرة.
ف ُهم بكونهم عالقينَ بين مرحلة الطفولة ومرحلة
البلوغ إنما يعيشون في منطقة الخدَ ر ،وهي ح ّي ٌز
حدّ ي َ
بات ُيعرف اليوم باسم "مرحلة االنتظار".
(هونوانا)2015 ،

الفوارق ال ِجنسانية

ُتكافح الشابات والشبان في االنتقال إلى سنّ الرشد ،ولكن
ُ
بطرق مختلفة .فاألدوار المتحوّ لة والمسؤوليات االجتماعية
التي تد ّل على االنتقال من مرحلة الشباب إلى سن الرّشد
قد تختلف اختالفا ً ملحوظا ً بالنسبة إلى الشبان والشابات،
وبالنسبة إلى الشباب من األقليات الجنسية والجنسانية.5
وعلى سبيل المثال ،حين ُتنجب النساء الشابات في أحياء
ً
أهمية
نيروبي العشوائية ،فإن وضعهنّ كأمهات يفوق س ّنهن
على وجه العموم بوصفه الميزة األساسية في تحديد وضعهنّ
االجتماعي (القرن األفريقي ،بحث قُطري مركز ،ص .)14
ومع أنّ بعض الشابات قد يكتسبن صفة الراشدات بشكل
أسرع نتيجة للحمل أو الزواج ،فإن كثيرات منهن يواجهن
نفس التحديات التي يواجهها الشبان في االنتقال إلى مرحلة
البلوغ .كما أنّ العوامل التي تكبح قدرة الشبان على الزواج،
بما في ذلك القيود المالية ،قد ُتضيف إلى المشاكل التي
يصادفونها في اكتساب صفة الرّشد.

 5اس ُتعير مصطلح "األقليات الجنسية والجنسانية" من العمل في منظمة التأهب الدولي
"إنترناشيونال آليرت"( ،ميرتينن ،)2017 ،التي تصف هذه األقليات بأنها "أشخاص يقع
توجههم الجنسي وهويتهم الجنسانية أو ممارساتهم الجنسية خارج األعراف التقليدية".
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وبالنسبة إلى كل من الشبان والشابات ،فإن صعوبة الحصول
على األراضي وفرص العمل والتعليم والسكن تعني أنّ كثيراً
منهم يجدون أنفسهم سجنا َء مرحلة الشباب ،بما يؤثر على
مركزهم في المجتمع وربما يساهم في شعورهم باإلحباط.
وليست هذه الخبرات حكراً على المجتمعات المتأثرة
بالنزاعات .فقد وصف الباحثون ظواهر مُشابهة في البُلدان
النامية (س ّكرية وت ّنوك .)2015 ،وقد اس ُتخدمت تعبيرات
متنوعة لوصف ذلك ،مثل "الجيل المرتد على عقبيه" ،و"الجيل
القابع في الطفولة" ،و"الراشدون األطفال" ،و"الراشدون
المراهقون" ،و"العالقون عند عتبة الرّشد" في المملكة المتحدة
والواليات المتحدة؛ و"المتن ّقلون بين األعمال الحرّة" أو
ّ
"العزاب الطفيليون" في اليابان؛ و"الكبار المُدلّلون" في إيطاليا
(هونوانا ،2012 ،ص .)6
وبالنسبة إلى الشابات والشبان الذين شاركوا في الدراسة
فقد تراكمت خيبات األمل الالمتناهية لفترة الشباب بفعل
الميل الواسع االنتشار بين الكبار وص ّناع السياسات إلى
اإلشارة إلى الشباب بوصفهم "المستقبل" ،بدالً من منحهم
ً
دوراً أساسيا ً
وحصة في الزمن الحاضر .ومثلما ذكرت
إحدى الشابات" :ثمَّة الفكرة التي تصفنا بأننا المستقبل..
ولكننا نحن القادة اآلن ،وعلينا أن نتولّى زمام األمور في
الوقت الحاضر .نحنُ الحاضر" (مشاورات شرق أفريقيا
والجنوب األفريقي ،ص .)4

والتنوع
التباين
ّ
إذا اقتصر تعريف الشباب على النظر إلى س ّنهم فقط،
فغالبا ً ما سيُنظر إليهم على أنهم فئة متجانسة ال تاريخية
وال تتغيّر بمرور الزمن .ولكن على الرغم من بعض
المشتركة للشباب ،إال
االحتياجات واألولويات والهويات
َ
أنهم ال يش ّكلون فئة اجتماعية متجانسة .فالشباب ،باعتبارهم
صورة مصغرة للمجتمع األوسع ،يتسمون بالتنوع ويكونون
أحيانا ً منقسمين ،وأبعد ما يكونون عن التجانس .وفيما
عدا مجرد االختالفات في السن ،ي ّتضسم الشباب بالتنوع
القائم على أساس نوع الجنس واالنتماء العرقي والديني
والقومي والطائفي والطبقي والثقافي ،وبالتنوع المتصل
بالسياق واالنتماءات السياسية ،مثاالً وليس حصراً .وعلى
َ
لفت البحث الميداني في كل من بورندي
سبيل المثال،
(مناقشة جماعيّة مر ّكزة) ،وفلسطين (مناقشة جماعيّة مر ّكزة)،
وجنوب أفريقيا (بحث قُطري مركز) ،واليمن (مناقشة
جماعيّة مر ّكزة -أ) االنتباه إلى انقسامات سياسية بين
الشباب .وقد شملت تلك االنقسامات التوترات الطائفية
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والطبقية االجتماعية األخرى التي سلّط البحث الضوء
عليها (تقرير موجز للمناقشة الجماعية المر ّكزة حول
موارد التوفيق) ،كالً من االنقسامات الحضرية والريفية،
واالنقسامات الكبيرة القائمة على المزايا الفئوية االجتماعية،
والسبيل إلى التعليم والعمل ،والتقارب بين أنظمة الرعاية
السياسية (كوت ديفوار ،بحث قُطري مر ّكز) .وال ُتعد هذه
االنقسامات حكراً على الشباب بأي حال من األحوال .ولكن
من األهمية مع ذلك عدم التقليل من شأن هذه االختالفات في
االفتراضات الرغ َبوية حول "وحدة" الشباب.

	2-1سياق السياسات المتعلقة بالشباب والسالم
واألمن
في عام  2014وجدت التقديرات أنّ  1.8مليار من س ّكان
العالم تتراوح أعمارُهم بين  10سنوات و 24سنة ،وأنَّ
األطفال والمراهقين في  48من بُلدان العالم األقل نمواً
يش ّكلون أغلبيّة الس ّكان (صندوق األمم المتحدة للسكان،
 .)2014وتوجد في بعض البُلدان األشد فقراً ذات الموارد
األق ّل  -مِثل منطقة الساحل ،النسبة األعلى للسكان نسبيا ً مقابل
مجموع السكان (صندوق األمم المتحدة للسكان.)2014 ،

الشباب والنزاع والعنف
يتأثر الشباب تأثراً بالغا ً بالعنف على مستوى العالم .فقد وجدت
حسابات معهد االقتصاد والسالم أنه في عام  2016كان
هناك ما يُقدّر بـ  408ماليين شاب وشابة (من الفئة العُمرية
 )29-15ممّن يقيمون في أوضاع متأثرة بالنزاع المسلّح أو
ّ
المنظم (معهد االقتصاد والسالم ،ورقة مواضيعية).
العنف
ً
ويعني ذلك أنّ  23في المائة تقريبا من تعداد الشباب حول
العالم  -أي نحو شاب واحد من بين كل أربعة  -قد تضرروا
من أعمال العنف أو النزاع المسلّح بطريق ٍة أو أخرى .وتشير
تقديرات الوفيات الناجمة بشكل مباشر عن النزاعات في عام
 2015إلى أن أكثر من  90في المائة من مجموع الخسائر
في األرواح كانت في صفوف الشباب الذكور (صندوق األمم
المتحدة للسكان .)2015 ،وفي عام ُ ،2015ذكر أنّ هناك
نحو مائتي ألف حالة قتل حول العالم كل عام بين الشباب الذين
ّ
وتمثل  43في المائة
تتراوح أعمارهم بين  10و 29سنة،
من مجموع عدد حاالت القتل حول العالم (منظمة الصحة
العالمية .)2015 ،في البرازيل ،يش ّكل األشخاص البالغون
 15-29عاما ً رُبع الس ّكان ،ولكن هذه الفئة ّ
مثلت ُنصف
مجموع حاالت القتل تقريبا ً بين عا َمي  2005و2015
(البرازيل ،بحث قُطري مر ّكز ،ص .)3

تؤثر النزاعات والجريمة وغيرها من أشكال العنف في حياة
بنواح أخرى تتعدى الوفيات .ومع أن هذه الحاالت
الشباب
ٍ
َّ
غالبا ً ما تكون غير مسجّ لة ،إال أن الشباب يعانون من طيف
واسع من اآلثار القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل التي
تتراوح بين تكرار اإليذاء والصدمات النفسية والتمييز القائم
على الهوية واإلقصاء االجتماعي واالقتصادي .وفي الوقت
الراهن ،يؤدّي ضُعف البيانات إلى صعوبة إجراء تقدير
أوضاع يتعرضون فيها
دقيق لعدد الشباب الذين يعيشون في
ٍ
لتلك األشكال المختلفة من العنف .ومع ذلك ،فالتقديرات التي
تجد أن واحداً من بين كل أربعة شباب يعيشون في أوضاع
ً
نتيجة لسوء
يتعرّ ضون فيها للعنف هي أقل من الواقع ،وذلك
البيانات وضُعف التقارير وأنماط العنف المتصلة بالجريمة
والنزاع أو اإلرهاب التي ال تبلغ حد الوفاة.
غير أن الغالبية العظمى من الشباب ال تنخرط في العنف أو
أنها تحت خطر المشاركة فيه .ولكن من الهام مالحظة أنّ
الشباب إلى جانب وقوعهم ضحايا ،هُم الجُناة الرئيسيون
في أعمال العنف المسلّح والنزاع في بعض المناطق .وعلى
سبيل المثال ،في عام  ،2015ش ّكل الذكور دون سنّ 30
نحو  60في المائة من المشتبه بهم في ارتكاب جرائم القتل
في األميركتين (الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ص .)15

ينبغي إدراج الشباب في المبادرات الهادفة إلى التعامل
مع القضايا االجتماعية ،وليس فقط حول "القضايا
الشبابية" بنا ًء على القوالب النمطية واالفتراضات
حول ما يثير اهتمام الشباب ويستطيعون التحدث حوله.
مجال
فال بُد للشباب في مجموعهم أن يحصلوا على
ٍ
لتعريف قضاياهم والتصرف حيالها  -وليس مجرّد
الجلوس إلى الطاولة بل وتشكيل خطة العمل أيضاً.
ومن شأن ذلك أن يحول دون تعزيز التصوّ ر القائل
إنّ مشاركة الشباب يجب أن تكون محدود ًة بخطة
عمل ضيّقةُ ،تقررها مُسبقا ً أطرافٌ صاحبة مصلحة
من غير الشباب.
ُ
ّ
(القرن األفريقي ،بحث قطري مركز ،ص )4
كما أشار الشبان والشابات أيضا ً إلى أن إهمال قضايا الشباب
غالبا ً ما يقترن بافتراضات مضلِّلة أو مُبخ ً
ِسة حول الرياضة
والفنون والتسلية أو التقنية بوصفها الوسائل األبرز ،أو
حتى الوحيدة ،لمشاركة الشباب والتعبير عن آرائهم.

سياق السياسة العامة
شدّد الشباب المُشاركون في الدراسة المرحلية على أهمية
عدم تضييق تعريف "قضايا الشباب" عند مناقشة السالم
واألمن .وعلى سبيل المثال ،في نظر الشباب ،كانت هناك
بعض السياسات الشبابية الوطنية التي تش ّكلت حول قضايا
ُعدّت شبابية طبقا ً
الفتراض ضيّق ،وتشمل "البطالة،
ٍ
وفيروس العوز المناعي البشري ومتالزمة نقص المناعة
المكتسب (اإليدز) ،والجريمة و"السلوك المنحرف"
(القرن األفريقي ،بحث قُطري مر ّكز ،ص  .)16وقد
سلّطت االستشارات التي أجراها معهد الحياة والسالم
مع الشباب في القرن األفريقي على امتداد العقد الماضي
الضوء على أ ّنه:

1من بين كلّ4
شباب يتأثر بالعنف
أو النزاع المس ّلح
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وفي الوقت ذاته ،من األهمية بمكان إدراك أن الشباب؛ ومع
أنهم يشاطرون المجتمع األوسع كثيراً من التحديات التي
يواجهها على صعيدَ ي السالم واألمن ،إال أن هناك أبعاداً
فريدة يختصُّ بها سنّ الشباب ُتعرّ ض الشبان والشابات إلى
تحديات وفرص فارقة .فقد أ ّكد كثي ٌر من الشبّان والشابات
أنّ اهتماماتهم وطموحاتهم بوصفهم شبابا ً ال تنفصل عن
حصصهم في التنمية ،أو عن ممارسات حقوق اإلنسان
(أو إنكارها عليهم) ،واحتياجاتهم المتمايزة من حيث نوع
خبروه من أحداث النزاع والعنف.
الجنس وتوقعاتهم ،وما ِ
و ُتتيح العالقة المتقاطعة بين السلم واألمن ،والتنمية وحقوق
مستعرضة
اإلنسان ،التي أ ّكد عليها الشباب ،وجود وسيل ٍة
َ
قوية ل ُنهج السياسات المتكاملة عبر هذه الركائز في النظام
المتعدد األطراف .فالتركيز على الشباب والسالم واألمن
لكل
يُباعد بين الركائز العملية ،ويجلب أيضا ً قيمة معيّنة ٍ
منها  -وربما من خالل مساهمتهم الفريدة في الوقاية.

الشباب والسالم واألمن بوصفها أولويات متقاطعة في
صلب خطة العمل لعام 2030
ُتقدّم خطة العمل لعام  2030أداة قوية ل ُنهج البرمجة الشاملة
والمتكاملة في خطة العمل المعنيّة بالشباب والسالم واألمن.
وهذا ما يعكسه بصورة رئيسية الهدف  ،16الذي يُعزز في
الحوكمة الشاملة والقابلة للمحاسبة والسبيل إلى العدالة،
جوهره َ
ِ
فضالً عن الهدف  10ال َمعني بالحد من أوجه عدم المساواة.
ومع ذلك ،فقد ارتبط زخ ٌم رئيسي من مُدخالت الشباب في
الدراسة المرحلية بالتأكيد على أنّ قضايا الشباب والسالم
واألمن تسري عبر طيف كامل من أهداف التنمية المُستدامة.
وعلى سبيل المثال ،شدّد المشاركون في استشارات منطقة
آسيا والمحيط الهادئ على أنهم حين يُناقشون العدل واألمن،
إنما يعنون القضاء على أوجه عدم المساواة االجتماعية
واالقتصادية ،وتوفير الخدمات العامة إلى جميع الفئات
االجتماعية ،والحفاظ على رعاية صحية وطنية وخدمات
اجتماعية ،وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.
ال يوجد هدف واحد بمفرده من بين أهداف التنمية المستدامة
يتعلّق بالشباب ،ولكن بالنسبة إلى الشابات والشبّان يتطلب
السالم واألمن انخراطا ً في جميع أهداف التنمية المستدامة.
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وإلى جانب الهدف  ،16لفت المشاركون االنتباه إلى الحاجة
إلى إيالء اهتمام أكبر بالشباب والسالم واألمن بما يتصل
بالهدف  1ال َمعني بالفقر ،والهدف  3ال َمعني بالصحة،
والهدف  4ال َمعني بالتعليم ،والهدف  5ال َمعني بالمساواة
بين الجنسين ،والهدف  8ال َمعني بالتعليم ،والهدف 10
ال َمعني بالحد من أوجه عدم المساواة ،والهدف  11ال َمعني
بالمُدن المُستدامة ،والهدف  13ال َمعني بالتغيّر المناخي،
والهدف  17ال َمعني بتطوير الشراكات .ويعكس ذلك العالقة
التكافلية بين السالم واألمن من ناحية ،وبين التنمية من ناحية
أخرى ،مما أ ّكده الشباب بفاعليّة من خالل بحثنا.
تو ّفر هذه العالقة قناة متينة لتوجيه ال ُنهج البرامجية
المتكاملة ،وحافزاً قويا ً لتفادي إعادة اختراع العجلة من
وجهة نظر السياسة وممارساتها .وبدالً من ذلكُ ،تشجّ ع على
وضع توصيف للخبرات واالحتياجات والصفات والقدرات
الخاصة بالشباب المهمّش ولحاظها بطريقة متكاملة أكثر
ضمن أُطر السياسات القائمة .كما أن التركيز على الشباب
والسالم واألمن يجلب قيمة بعينها من خالل المساهمات
الفريدة التي يستطيع الشباب بذلها في منع النزاع.

نه ٌج يراعي حقوق اإلنسان

ال يندرج الشباب فوق سنّ  18سنة من العُمر تحت مظلّة
منظومة الحماية التي تمن ُح األطفال وضعا ً وأوجه حماية
خاصَّين بموجب اتفاقية األمم المتحدة ال َمعنيّة بحقوق الطفل
( .)1989ومع ذلك ،فإنّ التهميش الذي يختبرونه يعني أنه
غالبا ً ما توجد فجوة بين الحقوق الرسمية المدنية والسياسية
واالقتصادية التي ينبغي لهم التمتع بها بصفتهم راشدين،
واالستحقاقات األساسية التي ال يُتاح لهم السبيل إليها من
الناحية العملية .وال يوحي ذلك بوجود إطار حقوق مفقود
أو فجوة معيارية بالنسبة إلى الشباب ،وإنما يعني باألحرى
لزوم منح حقوق الشباب األولوية .وتتطلّب "فجوة إعمال
الحقوق" ترسيخ وضعية الشباب بصفتهم أصحاب حقوق
بالمعنى العملي.

إنّ انتهاكات حقوق اإلنسان التي وصفها الشبان والشابات
لم تكن تتعلق بالتعرض الفردي لألذى والعنف البدني
فقط .بل تحدثوا أيضا ً عن اآلثار األوسع لإلرهاب والعنف
ّ
المنظم؛ والعنف القائم على نوع الجنس ،بما فيه تعريض
الشابات لألذى واستهداف جماعات الميول الجنسية
(المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو
الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين)؛ والعنف
المُمنهج على أيدي القوات األمنية التابعة للدولة .وكان أحد
مظاهر القلق السائدة التي أعرب عنها الشباب على مدار
االستشارات التي أجريت من أجل الدراسة المرحلية هو
تعرّ ض فئة الشباب بنسبة غير متناسبة لإليذاء والصدمة
على أيدي الجماعات المسلّحة ،واإلرهابيين أو الجماعات
ّ
المنظمة،
المتطرّ فة العنيفة ،والعصابات وشبكات الجريمة
والحكومات القمعيّة ،وفي بُلدان عديدة على أيدي القائمين
على إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية .وفي بلدان
شديدة التنوّ ع مثل السلفادور وغواتيماال وهندوراس
(المثلث الشمالي ،بحث قُطري مركز)؛ جنوب أفريقيا
(بحث قُطري مر ّكز)؛ تونس (مناقشة جماعيّة مر ّكزة)؛
وفي الواليات المتحدة األمريكية (بحث قُطري مر ّكز)،
تحدث الشباب عن تعرّ ضهم لالعتقال والحجز االعتباطيين
على نطاق واسع االنتشار.
وقد وُ جّ ه اهتمام خاص بمواطن الضعف الهيكلية التي
يتعرّ ض لها الشباب المهاجرون قسريا ً والنازحون داخليا ً
والالجئون .فهُم أوالً يتعرّ ضون لألذى في مجتمعاتهم
أو بُلدانهم األُم .ثم يُجبرون على المجازفة بمخاطر أكبر
في مواجهة الموت أو اإلصابة في أثناء هروبهم .وحالما
يصلون إلى "ديارهم" الجديدة ،غالبا ً ما يخضعون للتمييز
ورهاب األجانب أو العنف الشع َبوي المُعادي للمهاجرين.
وباإلضافة إلى ذلك ،عبّر الشبان والشابات بوضوح عن
كيفية تأثير الظروف القمعية في حرية تنقلهم الجماعية،
والتجمّع والتعبير عن الرأي ،وفي تعطيل مبادراتهم
بشأن بناء السالم والتماسك االجتماعي ومكافحة العنف
أو إجراء الحوار والمصالحة .وفي أوضاع قُطرية شديدة
التنوع حول العالم ،وصف الشباب كيف اس ُتهدف التنظيم
ّ
المنظم والمشروع
السياسي السلمي واالحتجاج السياسي
مراراً وتكراراً ،وكيف مُنع باسم مكافحة اإلرهاب أو بحجّ ة
منع التطرّ ف العنيف .وأخيراً ،فقد عبّرت الشابات والشبان
بصراحة عن أوجه الحرمان األع ّم من الحقوق االجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،وأهمية معالجة إقصائهم الهيكلي
الناجم عن ذلك.

وبتعريف "الحماية" بوصفها أحد منطلقاته المركزية ،سلَّ َم
ووضع قضايا حقوق
القرار  2250بمواطن ضعف الشباب
َ
اإلنسان والحماية اإلنسانية في صلب خطة العمل ال َمعنيّة
بالشباب والسالم واألمن .غير أنّ المظالم واإلحباطات
المرتبطة بتجربة انعدام العدالة ُتع ّد قضايا مركزية بالنسبة
إلى الشباب .ومعنى ذلك أن العدالة وحقوق اإلنسان وحُكم
القانون هي مسائل ال تتعلق بالحماية فحسب ،وإنما تش ّكل
وسائط إستراتيجية وقائية وأساسية في الحفاظ على السلم.
ويُعد هذا النهج القائم على حقوق اإلنسان أساسيا ً في خطة
العمل ال َمعنيّة بالشباب والسالم واألمن.

أو ُجه التقاطع بين المرأة والسالم واألمن
لقد صيغ القرار  ،2250من عدّة جوان ٍ
ب على غرار خطة
العمل المعنيّة بالمرأة والسالم واألمن التي رسّخها القرار
 )2000( 1325والقرارات الالحقة 6.ويتشارك القراران
بالتزامات جوهرية تتعلق بالوقاية والمشاركة والحماية.
ويوسّع القرار  2250من نطاق الواجب المتعلق بالشمول
في خطة العمل المعنيّة بالمرأة والسالم واألمن في قضايا
السالم واألمن بإظهار المساهمات البالغة األهمية للجهات
الفاعلة في المجتمع المدني ،وإتاحة السبل أمام مشاركة
بعد ًة  -مثل النساء
الجهات الفاعلة التي عاد ًة ما تكون مس َت َ
ّ
خطتي العمل ترتبطان
والشبان والشابات .وبالتالي فإنّ
ارتباطا ً وثيقاً .و ُتهيئ خطة عمل الشباب والسالم واألمن
دور محوري للشابات على وجه
سبيالً جديداً للتركيز على ٍ
الخصوص في منع النزاع المسلّح والحفاظ على السالم.
ثمة دروسٌ هامّة يمكن للقرار  2250االستفادة منها،
بنا ًء على التجارب المُستقاة من تنفيذ القرار .1325
إذ بإمكان وجهات النظر حول دور الحركة النسائية العالمية
وإنجازاتها أن ُتعين المنظمات الشبابية والقادة الشباب ممن
يسعون إلى المساهمة في تحقيق السالم واألمن .كما ُتعطي
التحديات الماثلة في تأمين التزامات الحكومات باألهداف
والتقيّد بها وتنفيذ القرار  1325دروسا ً هامّة حول ما
ينبغي فعله  -وربّما ما ال ينبغي فعله  -لتأمين االنتقال من
السياسات إلى تحقيق متطلبات القرار .2250

6

بما يشمل القرارات ،)2010( 1889 ،)2009( 1888 ،)2008( 1820
 ،)2013( 2122 ،)2013( 2106 ،)2011( 1960و.)2015( 2242
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األمني ،والتعليم ،وفك االرتباط بجماعات العنف وإعادة
اإلدماج ،وما إلى ذلك .كما يتطلب النظر في دور الذكورة
 وعلى وجه الخصوص تكوّ ن الهوية الذكورية بين الشباب -في تشكيل العنف عبر السياقات االجتماعية.

الشباب والسالم واألمن بوصفها عناصر ُمساهِمة
جوهرية في بناء السالم واستدامته
سعى اعتماد القرارين الداعيين إلى الحفاظ على السالم
)َ A/RES/70/262 (2016و )S/RES/2282 (2016
إلى توسيع ال ُنهُج المُتخذة لدى المجتمع الدولي في بناء السالم.
فهذه القرارات تمضي إلى ما هو أبعد من التركيز على بناء
السالم في مرحلة ما بعد النزاع ،لتدخل في نطاق الحيلولة دون
اندالع النزاع المسلح أو تصعيده أو استئنافه أو عودة اندالعه
من خالل معالجة األسباب الجذرية والدوافع المحتملة:
© WVI/Stephanie Glinski

ومع ذلك ،رغم أن هناك تقاطعات هامة في السياسات بين خطة
العمل ال َمعنية بالشباب والسالم واألمن وتلك ال َمعنية بالمرأة
والسالم واألمن ،وأحيانا ً في القيمة اإلستراتيجية بين منظمات
الشباب والمرأة ،فقد كان الشباب صريحين في معارضتهم
للنزعة التي تتناول "النساء والشباب" على أنهم كتلة واحدة
ببساطة .وقد قارنوا تلك النزعة باالقتران اإلشكالي "للنساء
واألطفال" في سياقات سياسات أخرى ،مع مالحظة أن ذلك
قد يُنظر إليه على أنه تقلي ٌل من شأن النساء وتميي ٌع لالهتمام
الجوهري الذي يجب أن يُولى لألطفال في آن معاً .فالتوسع
في العالقة التي تربط قضايا المساواة بين الجنسين وقضايا
الشباب هو أمر ضروري بدالً من تشويش النظرة إلى النساء
والشباب على أنهما مجرّد فئتين ديمغرافيتين .وتكمن قيمة
هذه العالقة في الحرص على أن تكون خطة العمل المعنيّة
بالشباب والسالم واألمن مُس َتو َلدة ،وأن تكون خطة العمل
المعنيّة بالمرأة والسالم واألمن متناغمة مع االختالفات
المتعلّقة بالفئات العُمرية وباألجيال .ومن كِال الناحيتين
يتطلب ذلك إيالء اهتمام خاص بالتجارب الفارقة للشابات بما
يتصل بتعرّضهن إلى العنف ،والمشاركة السياسية واإلدماج،
والعدالة االنتقالية ،والرهانات االقتصادية ،وإصالح القطاع
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دراسة مرحلية مستقلة حول الشباب والسالم واألمن

إنّ المُبتغى النهائي من حِفظِ السِّلم وبناء السالم هو الحد
من خطر االنزالق أو االنتكاس إلى النزاع العنيف.
ويمكن النظر إليه بمثابة هد ٍ
ف منشود ،يروم تعزيز
اإلمكانية والقدرة على النظر إلى ما يتجاوز إدارة
األزمة والحل الفوري للنزاعات .و ُتتيح القرارات
الفرصة لمنظومة األمم المتحدة بزيادة تركيزها على
منع النزاعات ،بحيث ال تتصدى لألعراض فحسب بل
ولألسباب الجذرية أيضاً.
(مكتب األمم المتحدة لدعم بناء السالم ،2017 ،ص )1
تميل كثي ٌر من األدبيات المنشورة حول مشاركة الشباب في
بناء السالم حتى تاريخه إلى التركيز على فاعلية الشباب
في النزاع وأوضاع بناء السالم ما بعد النزاع (شوارتز،
2010؛ ديل فليتشي وروند .)2016 ،وبنا ًء عليه ،فكثيراً
ما ُت َ
بخسُ قيمة الدور الوقائي األوسع للشباب في بناء السالم
واستدامته لدرجة أن هذا الدور قد أُغ ِف َل أيضاً.
ولع َّل منع النزاع العنيف هو الركيزة األساسية في
القرار  .2250ومن هذا المنظور ،يضع االستثما ُر في
الهدف ال َمعني ببناء السالم واستدامته
الشباب والسالم واألمن
َ
في صميم اهتماماته .ومثلما سيعرضه الفصل الثاني ،تعكس
المبادرات التي يتخذها الشباب ال ُنهج األساسية في استدامة
السالم من حيث التطبيق.

 3-1دحض االفتراضات
عاد ًة ما يُر َب ُ
ط مصطلح "الشباب" بعد ٍد من
الوصمات المؤذية والقوالب النمطية ،مما قد
يتسبب باستجابات إشكالية تجاه البرامج ويح ّد
فاعلية الشباب.
قوالب نمطية مؤذية
طرح كتابٌ حول دور الشباب في صنع
في عام ،2006
َ
السالم ما بعد االتفاق سؤاالً بالغيا ً حول الشباب في عنوانه:
ُ
ص ّناع مشاكل أم سالم؟ (مكيفوي-ليفاي)2006 ،
معولم ّ
باطراد
وبعد عق ٍد ونيف على هذا البحث ،وفي
عالم َ
ٍ
ُتش ِّكلُ ُه أوجه القلق بشأن اإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة
لألوطان والعنف المتطرّ ف ،ال تزال وجهات النظر حول
الشباب تشوّ هها القوالب النمطية التي تربط الشباب بالعنف،
بوصفهم جناة وضحايا على حد سواء .وكان من عواقب
هذه القوالب النمطية اإلخفاق في تقدير فاعلية الشباب
وتسخير ممارساتهم اإلبداعية وقدرتهم على الصمود على
منضوين في أعمال
نحو مالئم ،والذين هُم في معظمهم غير
َ
العنف وإنما يحدوهم الحماس لمواصلة حياتهم ،ومنهم من
أخذ على عاتقه مهمة بناء مجتمعات أكثر سلمي ًّة لنفسه
ولمجتمعه المحلي.
وترتبط هذه القوالب النمطية السلبية بنوع الجنس .فهي
تستحضر الصورة الباطنية لشاب خطِ ر يحمل مسدساً،
مما يعيد تعزيز األفكار حول الذكورية العنيفة (هينفلر،
 .)2015وفي عالم النزاع العنيف ،أصبحت كلمة "شباب"
مترادفة تقريبا ً مع الشبان الخطِ رين ،الذين ال يمثلون خطور ًة
على األمن الوطني فحسب ،بل وعلى الشابات أيضا ً في
جماعاتهم ومجتمعاتهم المحلية .ومن الناحية األخرى،
ُتصوّ ر الشابات على أنهن ضحايا عاجزات في أحسن
األحوال ،أو متواريا ٍ
ت عن األنظار في أسوأ األحوال.
ومع ذلك ،فهناك خط ٌر أيضا ً في المبالغة في التبسيط أو التعميم أو
إضفاء طابع رومانسي على الشباب وعلى استثمارهم في الحفاظ
على السالم ومنع النزاع العنيف .ومثلما ذكر مكيفوي-ليفاي
( ،2011ص  ،)169فإن االفتراض بأنّ الشباب هم عوامل

َ
بذلت الجهد كي تتغير ،فإن
حتى لو
المجتمع يلصق بك تسمية الجاني أو
الفاشل أو مصدر المشاكل ،كما لو كانت
وشما ً أبدياً.
شاب ،تونس
(تونس ،مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص )19

للتغيير أو للسالم "إنما يقلل من شأن التحديات الهيكلية وأوجه
التباين في السلطة بين الشباب وال ُنخب الطبقية أو السياسية التي
تجعل العمل من أجل السالم صعبا ً للغاية" .ومن األهمية بمكان
التصدي لالفتراضات القائلة إن الشباب هُم فئة متجانسة ،أو إنهم
لديهم مناعة بصور ٍة ما إزاء مسائل انعدام الثقة أو االنقسام التي
تنتشر بين الجماعات (فينك وآخرون .)2017 ،فمثلما ال ينخرط
معظم الشباب بهمّة في أحداث العنف ،كذلك ال يلتزم كل الشباب
التزاما ً متأصالً بالعمل من أجل السالم والعدالة.

مصادر القوالب النمطية
في حاالت كثيرة جرى تطبيع وجهات النظر السلبية من ِق َبل
الشباب أنفسهم .فخالل بحثنا ،كثيراً ما أعرب الشباب عن هذه
اآلراء ،إما كصورة ذاتية أو من خالل األساليب التنميطية
التي وصفوا بها غيرهم من الشباب في مجتمعاتهم وجماعاتهم
المحلية .وقد وصف أحد الشباب ذلك بقوله "الشباب يقوّ ضون
األشياء ،ليس إالّ" (مفوّ ض األمم المتحدة السامي لشؤون
الالجئين ،ورقة مواضيعية ،ص  .)12أو كما أ ّكد أحد
الجناة السابقين الجورجيين في مدينة غوري بقوله" ،معظم
الشباب غير قادرين على صنع شيء يستحق العناء" (السياق
الجورجي األبخازي ،مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص .)21
وحتى الشباب الذين عاد ًة ما ال يرون أنفسهم بهذه ُ
الطرق،
أو ممّن قد يرون في أنفسهم بنا ًة للسالم  -وهُم غالبا ً متعلمون
َّ
ومنظمون  -قد أتوا في بعض األحيان على ذِكر
وموظفون
هذه اآلراء النمطية السائدة حول الشباب "اآلخرين".
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نحنُ  ،مع َ
ش َر الشباب ،أفرا ٌد حالمون
ورواد مشاريع .كما أننا ضحايا بطبيعة
ّ
الحال ،وهذا ما ال يمكننا تغييره ،بيدَ أننا
أيضا ً كل شيء آخر.
أحد الشباب ،كولومبيا.
(كولومبيا ،بحث قُطري مر ّكز  -ب ،ص )21

ومع أنّ الشباب قد ّ
يعززون أحيانا ً هذه القوالب النمطية ،إال أنهم
ُمنهج من األعلى أكثر من ذلك بكثير.
يتعرّضون إلى
ٍ
تلفيق م ٍ
فالدول والقيادات السياسية هي التي تسعى أساسا ً إلى التالعب
بالشباب لتحقيق أغراض سياسية ،إما بتعبئتهم كمج ّندين
لخوض الحروب ،أو بإشاعة خو ٍ
ف عارم من الشباب
ّ
المنضوين في تنظيمات عسكرية أو المتمردين أو المنشقين
َ
أو ال ُغزاة .في كثير من الحاالتُ ،تط َّب ُع العالقة بين الشباب
والعنف أو ُتستغ ّل من خالل دورهم "كجنود مشا ٍة لدى الحنكة
السياسية"( ،كوماروف وكوماروف ،2005 ،ص .)24
كما ُت َّ
عزز هذه القوالب النمطية وتستمر على نطاق واسع عن
طريق وسائل اإلعالم فبدءاً من الشباب األمريكي من أصل
إفريقي في شيكاغو ونيويورك (الواليات المتحدة ،البحث
القطري المر ّكز) ،إلى الجيل الثاني من الشباب من المهاجرين
في يارفا (السويد ،مناقشة جماعية مر ّكزة) ،إلى أفراد العصابات
من الشباب في أمريكا الوسطى(المثلث الشمالي ،البحث القطري
المر ّكز) ،إلى بناة السالم الشباب في بوروندي (مناقشة جماعية
مر ّكزة) اشتكى الشبان من التركيز المفرط لإلعالم على العنف
في أوساط الشباب على حساب إيالء أي اهتمام بالشبان العاديين
ممن هم أقل إثارة الهتمام وسائط اإلعالم أو أولئك الذين
يشاركون في بناء السالم" :وتنشر معظم الصحف الرئيسية في
الغالب األخبار عن الشباب فيما يتعلق بحوادث العنف" (مشاورة
شرق أوروبا وآسيا الوسطى ،ص  .)4وكما أوضح أحد الشبان
من تونس" :عندما يلفظون كلمة شباب ،في كل الخطابات ،سواء
كانت سياسية أو إعالمية أو حتى في المجتمع ،فإن مصطلح
'مشكلة' يرتبط دائما ً بها :مشكلة البطالة ومشكلة الفقر ومشكلة
الجنوح"(تونس ،مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص .)17
بالنسبة إلى البعض ،كان ي َ
ُنظر ،إلى سوء تمثيل الشباب من
قبل وسائل اإلعالم على أنه يساهم في إدامة الصراعات
أو تفاقمها (التقرير الموجز للمناقشة الجماعية المر ّكزة
 ،)Conciliation Resourcesأو كانت وسائل
اإلعالم ُتع َتبر متآمرة مع األعمال الحكومية العنيفة أو
القمعية( .الئق.)2013 ،
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كما يصف الشباب أنفسهم بأنهم غير مرئيين ،وحتما ً دون
صوت مسموع في وسائل اإلعالم الشعبية .وهم يشتكون
من رؤية الشباب في الصحافة ،لكنهم ال يسمعون أبداً
أصوات أو وجهات نظر الشباب بصورة مباشرة .ويصف
الشباب كيف ّ
تعزز التمثيالت اإلعالمية وجهات النظر التي
ترى أنَّ الشباب قصيرو النظر وغير صبورين وأنَّ آفاقهم
المستقبلية متد ّنية ،كما تتقاعس عن نقل فهمهم المتطوّ ر
ونضجهم السياسي أو تنظيمهم السلمي للتغيير الحقيقي أو
إسهاماتهم المُح َّنكة في حل النزاعات ومعالجة المظالم.
كما وصف طالب شاب من جنوب أفريقيا كيف انجذبت
التغطية اإلعالمية بصورة حتمية إلى العنف في أثناء نقلها
الحتجاجات الطالب األجانب في جنوب أفريقيا على رسوم
الجامعات التي ال يمكن تحملها .وبذلك فإن وسائل اإلعالم
تقاعست عن تقديم نفس التغطية لمجموعة من الطالب
المنظمين الذين تقدموا باقتراحات سياسية متطورة تو ِّفر
نماذج وآليات تمويل بديلة قابلة للتطبيق لنظام التعليم العالي
في جنوب أفريقيا (باري ،مزوّ دي المعلومات الرئيسيين).
كذلك ّ
تعززت الصُّور النمطية السلبية للشباب في مناسبات
مختلفة من خالل المنح الدراسية في التخصّصات األكاديمية
المختلفة ،بما في ذلك علم النفس التنموي وعلم اإلنسان
وعلم االجتماع وبعض مجاالت علم الجريمة .وغالبا ً ما
أبرزت هذه الحقول وصف المشاكل المرتبطة بالشباب
على أنها مشاكل َم َرضية استناداً إلى وصم معظم الشبان
بـ "االختالل الوظيفي" أو "الجنوح".

أخذ ُالكل ّ بجريرة البعض
إن النتيجة الشاملة لهذه القوالب النمطية السلبية هي أنها
تساهم في تهميش الشباب ووصمهم من خالل تأطير الشباب
وكأنهم مشكلة يجب حلها أو بأنهم يشكلون تهديداً حقيقياً،
بدالً من تقدير اإلمكانات والموارد التي يقدمونها ،أو اآلمال
والتطلعات التي يجسدونها .وتتجاهل وجهات النظر هذه
حقيقة أن معظم الشباب ال يشاركون في الواقع في أعمال
العنف .وبدالً من ذلك ،تهدّد هذه القوالب النمطية بربط
جميع فئات الشباب بالفئة التي تكاد ال ُتذكر ،والمؤثرة بقدر
غير متناسب من الشباب الذين ينجرّ ون إلى عوالم العنف.

ولهذه الممارسة تأثير على الشباب أنفسهم وكذلك على
مساهماتهم المحتملة في منع الصراع .يقول شاب من
جنوب السودان منتحباً:

لقد جع َلنا مجتمعنا نعتقد بأننا نفتقر إلى المعرفة
ونجهل العمليات السياسية وال يمكننا المشاركة
في صنع السالم الب ّناء دون إشراك كبار السن أو
السياسيين .نحن نكافح دائما ً إليجاد سبيل يمكننا
من خالله إثبات جدارتنا أو تجربة أفكار جديدة
أو المشاركة في العملية السياسية األوسع .إن عدم
وجود مساحة للمساهمة في بناء السالم يجعلنا
أكثر ميالً لقبول العنف واالنخراط فيه .العنف هو
السبيل الوحيد المتب ّقي إلى حد ما ،بالنسبة للشباب.
(جنوب السودان ،مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص )10
تستند ُنهُج السياسات والبرامج القائمة على القوالب النمطية
السلبية ،سواء كانت شيطنة الشباب كمفسِ دين أو بإضفاء
الطابع الرومانسي عليهم كأبطال للسالم؛ إمَّا على العمل
من أجل الشباب أو بشأنهم بدالً من العمل معهم؛ وعلى
توجيه الشباب والتحدث معهم بدالً من االستماع إليهم
والتشاور معهم وإشراكهم في صنع القرار؛ وعلى معاملتهم
كقدرة كامنة للمستقبل بدالً من أن يكون لهم دور في تشكيل
حاضرهم .وال ُنهُج التي ترعى الشباب بهذه الطريقة ال تعزز
فقط هذه القوالب النمطية عن طريق حرمان الشباب من
طاقتهم وقدرتهم المحتملة على إحداث التغيير ،ولكنها قد
تشوّ ه أيضا ً بشكل خطير أولويات السياسات واألولويات
التشغيلية وتسيء توجيه االستثمار وتخصيص الموارد.

"طفرة الشباب"
خالل السنوات الخمسين الماضية ،أفضت األبحاث في
العالقة بين "طفرة الشباب"  -وهي نسبة عالية من الشباب
قياسا ً إلى مجموع السكان– وخطر الحروب وازدياد العنف
وعدم االستقرار السياسي؛ إلى اتباع نهُج سياسات قائمة
أساس يفترض وجود عالقة ترابطية بسيطة بين هذه
على
ٍ
العوامل.

ُينظر إليك في وسائط اإلعالم وفي المجتمع
كشيء سلبي ،ثم يصبح من السهل أن تبدأ
في النظر إلى نفسك بهذا الشكل  ...ربما
هم يتحدثون عني؟
شاب ،السويد
(السويد ،مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص )8

طفرة الشباب والصراع العنيف
"بغضّ النظر عن
يفترض بحث جرى في وقت سابق أنه ِ
الظروف االجتماعية واالقتصادية ،فإن زيادة عدد الشباب في
أي مجتمع تنطوي على زيادة في االضطرابات االجتماعية
[ما تؤكده إحصائياً] حقيقة أن الذكور ممّن تتراوح أعمارهم
بين  15و  29عاما ً في أرجاء العالم الغربي ،يرتكبون مزيداً
ً
مقارنة
من الجرائم ضد الممتلكات ومزيداً من جرائم القتل
بالسكان األكبر سنا ً "(مولر ،1968 ،ص .)257-256
وقد أ ّكدت األبحاث الالحقة أن العمر ،في الواقع ،ليس
عامل زعزعة لالستقرار ،بل إن عدم االستقرار يرتبط
باألحرى بالقدرة االستيعابية المحدودة لسوق العمل على
توفير فرص عمل ،وباألخص للشباب المتعلم (شكري،
 ،1974ص .)3–71واستنتج هذا البحث أنه "كلما زادت
البطالة بين الشباب المتعلم ،ازدادت الميول النفسية نحو
عدم الرضا وعدم االستقرار والعنف" (شكري،1974 ،
ص .)73
مع نهاية الحرب الباردة ،كانت نظرية تهديد السالم التي ّ
مثلتها
طفرة الشباب تكتسب اهتماما ً في دوائر السياسة الخارجية،
وال سيما عند ارتباطها مع الميل المفترض للشباب نحو
العنف .ثم تحوّ لت الحجة إلى االدّعاء بأن طفرة الشباب في
البلدان اإلسالمية تمثل تهديداً دوليا ً للسالم واألمن ،ألن هذه
التطورات الديمغرافية "تو ّفر مج ّندين لألصولية واإلرهاب
والتمرد والهجرة" (هنتنغتون ،1997 ،ص  .)129وفقا ً
لهنتنغتون ،فإن "المستوى الحرج" أو النقطة الحرجة التي
يمكن أن تقود البلدان إلى التعرّض للعنف تقع عند مرحلة
بلوغ تعداد السكان من الشباب  20في المائة على األقل
(هنتنغتون ،1997 ،ص .)143-140
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وقد ب َُّثت هذه النظريات ،التي تعاملت مع العالقة المتبادلة
كما لو كانت عالقة سببية ،إلى الجمهور األوسع عبر وسائل
اإلعالم الرئيسية .ساهم كابالن ( ،1996ص  )46في
هذه السردية من خالل مشاركة مالحظاته عن ستة بلدان
في غرب أفريقيا" :رأيت ...شبانا ً في كل مكان ،حشوداً
منهم .كانوا يجولون كجزيئات مف ّككة ضمن سائل اجتماعي
مضطرب للغاية ،سائل على وشك االشتعال بشكل واضح".
كما بيّن زكريا في تحليله ( ،)2001على إثر الهجمات
اإلرهابية في  11أيلول/سبتمبر  ،2001أن "المجتمعات
العربية تمرّ بطفرة ضخمة في صفوف الشباب بوجود أكثر
من نصف سكان معظم الدول دون سن الخامسة والعشرين
 ...فالتد ّفق الضخم من الشبان القلقين في أي بلد هو خبر سيئ.
وعندما يترافق ذلك مع تغيير اقتصادي واجتماعي ،مهما كان
صغيراً ،فإنه عادة ما ينتج احتجاجات سياسية جديدة".
وفي وقت الحق ،وصف هندريكسون هذا التقاطع المقلق
لهذه السردية مع العِرق بقوله:

جس ُد طفرة الشباب بتعابير سلبية وعنصرية وجنسية
ُت َّ
من قبيل شاب أسمر غاضب من أفريقيا أو من الشرق
األوسط أو من أجزاء من آسيا أو أمريكا الالتينية،
يوسم بأنه إرهابي .هذه الصورة النمطية هي
وغالبا ما
َ
مثال لما تطلق عليه عالمة األنثروبولوجيا نانسي شيبر
هيوز تعبير "الخطابات الخطيرة" التي تبالغ في التك ّهن
حول أفعال فردية من عنف الشباب ،وحتى عندما تقلل
من دور أشكال العنف األخرى والتفاوتات الهيكلية التي
تساهم في فقر الشباب وعجزهم.
(هندريكسون ،2014 ،ص )128
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وذهبت دراسات أخرى (كولير1999 ،؛ كولير وهوفلر،
2002؛ أورالد )2004 ،إلى أبعد من ذلك في تحديد
دور التحصيل العلمي الرسمي والعمالة كمتغيّرات
رئيسية حدّت من تأثير الطفرات الشبابية على آفاق العنف
المجتمعي .وناقش كولير ( ،1999ص  )5بأن "وجود
نسبة عالية من الشبان في مجتمع ما يزيد أيضا ً من خطر
الصراع ،في حين أنه كلما زادت العناية بالتعليم كلما ق ّل
الخطر" .ساهمت هذه الفكرة في تطوير "نظرية تكلفة
الفرصة البديلة" ،والتي افترضت أنه بالنسبة إلى الشباب
الذين يعملون أو لديهم خلفية تعليمية عالية ،فإن مخاطر
المشاركة في العنف تفوق فوائد المشاركة فيه (كولير
وهوفلر ،2002 ،ص .)34
أخطأت هذه الدراسات التي ّ
أطرت نسبة عالية من الشباب
بشكل غير عادي كتهديد لالستقرار االجتماعي ،في "قياسها
حجم مجموعات الشباب ...نسبة إلى مجموع السكان
وليس إلى السكان البالغين" (أوردال 2004 ،ص .)7حدّد
ّ
منظري الجيل الثاني لطفرة الشباب
أوردال ،بوصفه من
إمكانية اعتبار المجموعات الكبيرة من الشباب إما كعبء
أو كورقة رابحة في المجتمعات التي تنخفض فيها معدالت
الخصوبة ونسب اإلعالة ،أي كعائد ديمغرافي ،للتنمية
االقتصادية.
ومع ذلك ،ذهب أوردال ( ،2006ص  )617إلى استنتاج
أن "زيادة نقطة مئوية واحدة في طفرات الشباب ترتبط
بزيادة احتمال حدوث صراع بنسبة تزيد عن  ،"%4رغم
أنه ال يكف عن كشف زيف مفهوم العالقة الخطية البسيطة
بين االثنين .وفي الوقت الذي وجد فيه أوردال (،2006
ص  )623أن "مجموعات الشباب الكبيرة نسبيا ترتبط
بخطر متزايد بشكل كبير بالنزاع المسلح الداخلي واإلرهاب
وأعمال الشغب أو المظاهرات العنيفة" ،فقد كان سريعا ً في
اإلشارة إلى أنه "وُ ِجد أن ...عوامل مثل مستوى التطوّ ر
ونوع النظام تقدّم تفسيرات أكثر عن العنف" .ونتيجة لهذا
البحث ،اقترح أوردال ( ،2012ص  )9أن على الحكومات
"[توفير] فرص العمل أو الفرص التعليمية للشباب في
فترات التدهور االقتصادي" لتجنب عدم االستقرار والعنف.

طفرة الشباب والعائد الديمغرافي
هناك في أفضل األحوال ،عالقة متبادلة ضعيفة بين أفواج
الشباب الكبيرة ومستويات العنف المرتفعة .وعالوة على
ذلك ،تتناقض األبحاث التي تزعم وجود عالقة متبادلة
قوية ،مع األدلة التي تثبت أن العديد من البلدان التي لديها
أعداد كبيرة نسبيا ً من الشباب ،ال تزال تتم ّتع بسالم نسبي
(معهد االقتصاد والسالم ،ورقة مواضيعية) .بما في ذلك
بنِن وبوتسوانا ومالوي وزامبيا .وتشير النتائج اإلرشادية
الصادرة عن معهد االقتصاد والسالم أيضا ً إلى أن بعض "أقل
ً
سلمية" في العالم ليست لديها أفواج كبيرة من الشباب
البلدان
(معهد االقتصاد والسالم ،ورقة مواضيعية).
كما يبدو أن الدراسات العالمية على المستوى الكلي والمستندة
إلى بيانات سكانية على المستوى الوطني والتي تفترض أن
الطفرات الشبابية تؤدّي إلى العنف تتناقض مع البيانات
والتحليالت دون الوطنية .وفي اآلونة األخيرة ،وجد
بحث حول هذه العالقة في أفغانستان وكولومبيا أن الدول
أو المناطق التي يوجد فيها عدد أكبر من الشباب بالنسبة
ً
عرضة لصراع عنيف في
إلى مجموع السكان ،تبدو أقل
المستقبل (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ورقة مواضيعية).
ّ
يعزز االنتقادات األوسع لهذه االفتراضات المتعلقة
وهذا
بالسياسات ،والتي ال تسمح "بمعلومات عن حياة الشباب
ومنظوراتهم اليومية من أجل توضيح ،وتحديد ،بل وربما
تحدّي العالقات المتبادلة" (سومّرز ،2015 ،ص .)23
تر ّكز دراسات طفرة الشباب فقط على األرقام أو على الحجم
النسبي للسكان الشباب ،وليس على توزيع الموارد والسلطة بين
األجيال داخل المجتمعات .فهم ال يسألون كيف يفاوض الشباب
أو يفسّرون الواقع االجتماعي والقضايا المشتركة بين األجيال،
أو يف ّكرون بمعنى أو بوظيفة العنف من منظور أطراف النزاع
الشباب (أولونيساكين واسماعيل ،قيد اإلصدار ،ص .)20
تعاملت نظريات طفرة الشباب مع الدول تاريخيا ً كجهات
فاعلة سلبية ،وفشلت في دراسة دورها في زيادة العنف وعدم
االستقرار السياسي .لكن األدلة تبيّن أن حكومات عديدة في
المجتمعات التي لديها أعداد كبيرة من الشباب ،تعتمد بصورة
استباقية ُنهجا ً قمعية تحسبا ً منها لمعارضة الشباب (نورداس
ودافنبورت ،2013 ،ص .)936

"عندما تواجه الحكومات مجموعة كبيرة من الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  15و ،24فمن المرجح أن تلجأ إلى
أعمال قمعية (على سبيل المثال ،فرض قيود متنوعة على
الحقوق وكذلك القيام باعتقاالت وحاالت اختفاء وعنف)"
(نورداس ودافنبورت ،2013 ،ص  .)937يتجلى هذا
العمل القمعي على الصعيدين الوطني والدولي على حد
سواء ،واسما ً نِسبا ً متزايدة من الشباب من السكان كتهديد
لألمن الوطني أو الدولي:

يدعم [التفكير في طفرة الشباب] النظريات اإلجرامية
المستندة إلى السكان مثل نظرية "المفترس األول"
المزيفة في التسعينيات ،والتي ادّعت أن أعداداً كبيرة
من الشبان ساهمت في ظهور مزيد من المجرمين
الذين سيرتكبون جرائم عنف أكثر من أي وقت
مضى .وقد أدى ذلك إلى زيادة القبضة البوليسية
على الشبان السود والالتينيين في الواليات المتحدة.
(هندريكسون ،2012 ،ص )3
ً
واستجابة لنظريات طفرة الشباب والجهود المبذولة للتخفيف
ُ
من "مخاطر الشباب" ،وُ ضِ عت نهُج أكثر إيجابية للسياسات
والبرامج التي سعت إلى االستثمار في مهارات وسِ مات
وإبداع الشباب والتزامهم ،من أجل جني ثمار التنمية للبلدان
التي تمر بالتحوّ الت الديمغرافية:

البلدان التي تتمتع بأكبر قدر من المزايا الديمغرافية
للتنمية هي تلك التي تدخل في فترة ستشهد فيها
ً
نسبة منخفضة
الفئة السكانية لمن هم في سن العمل
من المعالين الشباب ،ويتم ّتعون بفوائد صحة جيدة
وتعليم جيد وعمالة الئقة .وعادة ما يؤدّي وجود عدد
صغير من األطفال لكل أسرة إلى استثمارات أكبر
لكل طفل ،وإتاحة مزيد من الحرية للمرأة للدخول
ضمن القوى العاملة الرسمية والمزيد من المدخرات
المنزلية من أجل ضمان شيخوخة آمنة .وعندما
يحدث هذا ،يمكن أن تكون الفائدة االقتصادية الوطنية
كبيرة ،مما يؤدي إلى الحصول على عائد ديمغرافي.
(صندوق األمم المتحدة للسكان)2018 ،
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ّ
ويؤطر هذا العائد الديمغرافي أيضا ً فيما يتعلق بالسالم
واألمن على وجه التحديد ،من خالل النظر في قدرته
على "تسريع التنمية التي تحتاجها البلدان التي تمرّ في
مرحلة ما بعد األزمة للتعافي والمضي قدماً" (صندوق
األمم المتحدة للسكان ،2015 ،ص  .)85ومع ذلك،
عند الحديث عن الشباب باعتبارهم عائداً ديمغرافياً،
فمن المهم عدم النظر إلى الشباب حصريا ً من منظور
المنفعة االقتصادية أو التنموية التي يؤدّونها للمجتمع
(مهما كان هذا األمر قيّماً) بحيث ال يُحرم الشابات
والشبان من اإلدارة الكاملة لشؤونهم.
ينبغي النظر إلى العائد الديمغرافي باعتباره مصدراً
للقدرة على الصمود يجب استثماره ،ال سيما بسبب
الحوكمة والشمول
المنافع المحتملة العائدة إلى َ
والمساهمات الفريدة للشباب في السالم واألمن .من
المهم أيضا ً أن نقدّر أن هذا العائد الديمغرافي هو
عائد نوعي ،وليس كميا ً فقط ،وكذلك ،ليس استثماراً
يقتصر على المستقبل حصراً .بالنسبة لمعظم الشباب،
تتجاهل وجهة النظر األخيرة حياتهم وما يخصّهم في
الوقت الحاضر .ويؤ ّكد الشباب أن المكافأة التي ينبغي
جنيها من العائد الديمغرافي ال يمكن افتراضها فقط،
بل تعتمد أيّما اعتماد على االستثمار في تحويلها إلى
عائد للسالم.

ما ال يقل عن

2.5
مراهـــق

مليون

نزحوا في عام 2014
(معهد االقتصاد والسالم ،ورقة مواضيعية ،ص)17-12 .
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التحرك"
طور
الشباب "في
ّ
ِ
غالبا ً ما تشتمل تحركات السكان ،مثل الهجرة من الريف
إلى المدن والتشريد الداخلي والهجرة القسرية أو غير
النظامية عبر الحدود ،على الشباب في المقام األول .وقد
نزح ما ال يقل عن  2.5مليون مراهق (تتراوح أعمارهم
بين سن  12إلى  17سنة) في عام  ،2014بينهم  15في
المائة من "األشخاص موضع اهتمام" مفوض األمم المتحدة
السامي لشؤون الالجئين (معهد االقتصاد والسالم ،ورقة
مواضيعية ،ص .)12-17

مخاوف بشأن الشباب والهجرة
على الرغم من األدلة التي تبيّن عكس ذلك ،فكثيراً ما يُنظر
إلى الشباب المهاجر (ال سيما الالجئين الشباب منهم والشباب
الذين أجبروا على الهجرة دوليا ً ألسباب اقتصادية) على
أنهم استنزاف لنظام الضمان االجتماعي ومصدر للمنافسة
الرخيصة مع السكان المحليين على الوظائف النادرة ،وليس
كرواد لألعمال واالبتكار االقتصادي .وغالبا ً ما يت ّم التعامل
معهم على أنهم غير قادرين على "االندماج" أو رافضين
ومقاومين له ،بدالً من التعامل معهم كمصدومين وقادرين
على الصمود .والواقع أن هجرتهم أو تشريدهم القسريّ
كثيراً ما يمثالن اختيارا مقصودا للفرار بدال عن القتال.
وعندما يكون التخوّ ف من الهجرة مرتبطا ً باالختالفات
العنصرية أو الدينية أو الثقافية ،فإن المواقف التمييزية تساعد
في عزل المهاجرين الشباب والالجئين والشباب المشردين
داخليا ً على أنهم يشكلون تهديداً لألمن أو إرهابيين محتملين
أو مجرمين أو متمردين .وكثيراً ما تكون هذه التمثيالت
شديدة التمييز جنسياً ،حيث يُنظر إلى الشبان المهاجرين
على أنهم "يالحقون" النساء المحليات أو أنهم منحرفون
الخطاب الشع َبوي
جنسياً .تغذي مثل هذه القوالب النمطية
َ
وتدعم الحركات المتزايدة المعادية للمهاجرين أو الكارهة
لألجانب التي ُتذكي العنف والتنافر االجتماعي .وتتجلّى هذه
الظاهرة في العديد من مناطق العالم ،من الشرق األوسط
(باندي )2013 ،وأوروبا (منظمة العفو الدولية2014 ،؛
هاغن-زانكر وماليه ،)2015 ،إلى الواليات المتحدة
وجنوب أفريقيا (هاريس .)2001 ،ويتسبب القلق الناتج عن
ذلك بتشويه اإلدراك العام وسياسة الهجرة ،ال سيّما عندما
َ
مستغلّة سياسيا ً ومبال ٌغ فيها من
تكون االستجابات الدفاعية
قبل وسائل اإلعالم والقادة السياسيين االنتهازيين .وغالبا ً ما
يحدث ذلك من خالل تب ّني صور مثيرة ُتنذِر بحصول انزياح
ديمغرافي في المجتمع" ،ذعر أخالقي" (كوهين،)2002 ،
ّ
مما ّ
ويتغذى بشكل خاص من هجرة الشباب.
يؤثر

ويشدّد تقرير الهجرة العالمي لعام  2018الصادر عن
المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة،2017 ،
ص  )222على أن "هناك خطر حقيقي ّ
يتمثل في أن التركيز
على الهجرة والتشريد وحدهما كسبب للتطرف العنيف أو
نتيجة له ،يؤدّي إلى تفاقم التهديد ".وبذلك قد يصبح "ذريعة
لتقييد دخول المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين؛ والح ّد
من حقوقهم؛ أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع غير
آمنة في بلدانهم األصلية ".
و ُتعتبر البيانات الموثوقة المصنفة حسب العمر حول
النزوح القسري واتجاهات الهجرة نادرة ،مما يجعل من
الصعب تقدير التأثير المباشر على الشباب .ومع ذلك،
فقد أدّت السياسات الناجمة عن الخوف من الالجئين
والمهاجرين ،والتي تربطهم بالتطرف العنيف ،إلى زيادة
أعداد وفيات الالجئين والمهاجرين ،مع آثار غير متناسبة
على األطفال والشباب (المنظمة الدولية للهجرة،2017 ،
ص .)347
في السياق األوروبي ،يقول موللر-لوزفيك ( )2017إن
االتحاد األوروبي بحاجة إلى "فهم الهجرة كمظهر من مظاهر
العنف وانعدام األمن ،وتحديد أولويات معالجة أسبابها...
بتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان واالندماج السياسي
واالجتماعي بدالً من تعزيز قمعية أجهزة أمن الدولة ".

الواقع بشأن الشباب والهجرة
أفادت دراسة حديثة أجرتها األمم المتحدة والبنك الدولي حول
منع النزاعات العنيفة أن "الهجرة المُدارة بشكل جيد يمكن
أن تقدم العديد من الفوائد ،وهي بديل عن تحمل الضغوط
الناجمة عن التحوالت الديمغرافية .يساهم المهاجرون في
البلدان المضيفة لهم من خالل سد النقص الحاد في اليد
العاملة ،ودفع الضرائب ومساهمات الضمان االجتماعي،
وخلق فرص عمل كأصحاب مشاريع" (األمم المتحدة
والبنك الدولي ،2018 ،ص  .)63وباإلضافة إلى المنافع
االقتصادية التي تح ّققها هجرة الشباب ،تشير مؤسسة آ ّنا
ليند أيضا ً إلى قيمة الحوار بين الثقافات القائم على الشباب
والمرتبط بالهجرة وحق حرية الحركة نفسها.

لدينا نحن الشباب ثالث فرص:
إما الموت اغتياالً ،أو الهجرة،
أو االنضمام إلى إحدى العصابات.
أحد الشباب ،المثلث الشمالي
(البحث القطري المر ّكز ،ص )50

و في استقصاء لالتجاهات الثقافية في المنطقة األورو-
متوسطية قامت به المؤسّسة ،عبَّر الشباب من أوروبا
وشمال أفريقيا عن رغبتهم في المشاركة في التبادالت
الثقافية واحتضانها ،فقد رأوا أن هذه التبادالت "ستش ّكل
إجراءات فعالة للتعامل مع الصراعات والتطرّ ف" ،على
النقيض من نهج السياسات السائدة (مؤسّسة آنا ليند،
 ،2017ص .)2
وقد رأى أوردال ( ،2004ص  )18–17أن الهجرة
قد ُتعتبر في الواقع "صمام أمان" محتمل ُتطلِقُه حالة
عدم المساواة والتنمية غير المتوازنة ،وأنه إذا كانت
فرص الهجرة مقيّدة "فمن المرجّ ح أن يتسبّب ذلك في
زيادة الضغط من الطفرات الشبابية مع زيادة مخاطر
االضطراب والعنف السياسِ َّييْن في عدد من البلدان
النامية" .وال يزال هذا المنظور يعتمد على ارتباط سلبي
بين فرص الهجرة ومشاركة الشباب في النزاع.

ضرنة
الشباب
والح َ
َ
وتشكل ظاهرة التحضر وانتشار الشباب في المناطق
الحضرية بُعداً آخر للقلق السياسي المرتبط بحركة الشباب.
الحضرن ُة ّ
المطردة في المناطق األكثر شبابا ً في العالم
و ُتعزى
َ
بصورة جزئية إلى النمو السكاني والتنمية غير المتكافئة
ووجود فرص لكسب العيش في المناطق الحضرية في مقابل
المناطق الريفية (صندوق األمم المتحدة للسكان.)2014 ،
وكما أكدت المنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة،
للحضرنة نظراً لغلبة
 ،)2017فإنَّ "الهجرة أصبحت مرادفة َ
المدينة كوجه ٍة لمعظم المهاجرين".
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ومع ذلك فإن هجرة الشباب من المناطق الريفية إلى
المناطق الحضرية ليست مدفوعة باألسباب االقتصادية
وحدها .ويشرح سومرز ( ،2015ص  )95أن "السبب
الشائع للهجرة نحو المدن هو االبتعاد عن الضوابط
والتو ّقعات التي تفرضها التقاليد والجيل األكبر سنا ً على
الشباب" .وعلى سبيل المثال ،يفسَّر التحضّر في تونس من
خالل اإلحساس المفرط بالتهميش الذي يعاني منه الشباب
في المناطق الريفية أو الحدودية في البالد ،والذي يوصف
بأنه يلخص إقصاء الشباب (بوخارز.)2017 ،
الحضرنة السريعة
يُفترض في كثير من األحيان أن أنماط
َ
للشباب تسهم في زيادة مستويات العنف في المناطق
الحضرية ،ولكن هذه االفتراضات ال تؤ ّكدها األدلة.
ال تظهر البيانات المأخوذة من  55مدينة رئيسية في آسيا
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أي دليل على أن النمو
السكاني في المناطق الحضرية في البلدان النامية يزيد
من خطر االضطراب االجتماعي أو من تواتره (بوهاوغ
وأوردال.)2013 ،كما ُتظهر نتائج  34دراسة استقصائية
لألسر المعيشية من المدن األفريقية واآلسيوية الكبرى أنها
ليست الهجرة من الريف إلى المدن في حد ذاتها هي التي

© UNFPA/Ricardo Ramirez Arriola

تخلق اضطرابات اجتماعية أو تزيد من مخاطر حصول
صراع ،بل هو تهميش المهاجرين والتفاوت االجتماعي
واالقتصادي والتعليمي في المناطق الحضرية والضغط
الواقع على الحكومات الحضرية غير القادرة على توفير
الخدمات االجتماعية األساسية ألعداد الشباب المتزايدة
(أوستبي.)2016 ،
ووفقا ً لسومّرز ( ،)2015قد يكون الباحثون وصانعو
السياسات ساهموا في تفاقم الوضع من خالل تجاهل
وجهات نظر الشباب ودوافعهم وتطلعاتهم ،وبالتالي تركيز
استثمارات المانحين على المناطق الريفية وسبل العيش.
ويمكن لهذا النهج أن يؤدّي أيضا ً إلى تفضيل "سياسات
المزرعة أوالً"( ،بريسيسون وبوتس ،2005 ،ص ،)9
التي تسعى إلى عكس اتجاهات حركة السكان بدالً من
معالجة الحقائق المرتبطة بالوجود الحضري للشباب.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن استجابات السياسات المستندة إلى
الحضرنة السريعة ،تدور أساسا ً حول الشباب،
األمن إزاء
َ
خاصة فيما يتعلق بالعصابات والعنف المرتبط بالعصابات.
وهذا على الرغم من إشارة "معظم الدراسات تشير إلى
أن الرقم المتوسط [للشباب الذين يعيشون في المجتمعات
المتضرّ رة من العصابات والذين ينضمون إلى العصابات]
يتراوح بين  3و 5في المائة" (مو ّغاه.)47-48 ،2012 ،
إنَّ االستجابات السياساتية المتصلّبة القائمة على األمن،
التي تشوِّ ه صورة الشباب في المناطق الحضرية ،ليست
فقط عديمة الجدوى من ناحية التكلفة ،بل إنها تؤدّي أيضا ً
إلى نتائج عكسية ،وهي ليست سوى بديل عن "أوجه الفشل
َ
والمواطنة
بالحو َكمة
االجتماعية واالقتصادية المتعلّقة
َ
الشاملة (مو ّغاه ،2012 ،ص .)x

الحِرا ُك على اإلنترنت والعولمة
الشباب مُتحرِّ كون ،ليس فقط جسديا ً من خالل الهجرة
ولكن بشكل افتراضي أيضاً .ال تزيد أعمار ثلثي مستخدمي
اإلنترنت في العالم عن  35عاماً ،ونصفهم دون  25عاما ً
(البنك الدولي .)2016 ،وفي عالم تسوده العولمة ،ورغم
التباين في فرص الوصول إلى التكنولوجيا ،يُعا ُد تحديد آفاق
الشباب بحكم ّ
اطالعهم المتزايد على المعلومات ووجهات
النظر العالمية المتنوعة عن طريق وسائط التواصل
االجتماعي واإلنترنت .فهم يدركون بشكل متزايد حقوقهم
وحرمانهم بالنسبة ألشخاص آخرين في مجتمعاتهم وحول
العالم ،فضالً عن الفرص التي قد توجد في أماكن أخرى:
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لدى شباب اليوم توقعات أعلى من األجيال السابقة
لهم حول التوجيه الذاتي والحرية والفرص لقد
علّمهم عصر المعلومات حقوقهم اإلنسانية وأعطاهم
رؤية أوسع لما يمكن أن تكون عليه حياتهم.
(صندوق السكان ،2014 ،ص )79
تجلب العولمة قوة توسيع اآلفاق والرؤية ومساحة
االتصال ،ومنصات لتوسيع المشاركة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية المباشرة .يوضح تقرير الشباب
العالمي أن هذه التقنيات اإللكترونية تو ّفر أدوات تنظيمية
فريدة من نوعها من أجل السالم وأشكاالً إيجابية من
التنظيم الرقمي ،فضالً عن منصات للمشاركة المدنية
بين الشباب (إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية .)2016 ،ومع ذلك ،يمكن أن تكون شبكة
اإلنترنت بمثابة منصة للتضليل ونشر خطاب الكراهية.
لذا فإن بإمكانها إما "تمكين انتشار النزاع العنيف أو
الحيلولة دونه" (األمم المتحدة والبنك الدولي،2017 ،
صفحة  .)10وقد أبرز بعض الشباب الذين شاركوا في
بحثنا هذه االزدواجية واصِ فين كيف يمكن للتكنولوجيا
"تجاوز خطوط الصراع و  ...بناء مجتمعات إيجابية"
ولكن يمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي "كأداة
للكراهية وسوء المعاملة والتمييز والتحريض على
العنف" (التقرير الموجز للمناقشة الجماعية المر ّكزة
 ،Conciliation Resourcesص .)24
ُتغ ّي ُر العولمة دوائر النفوذ بصورة هيكلية وتعيد تشكيل
الحدود المكانية والزمانية للثقافات الفرعية للشباب ثم
تطمسها بطرق رائعة .وبعد أن لم يعد الشباب مقيدين ضمن
"حلبة" ّ
تمثل ح َّداً جغرافيا ً بسيطاً ،صار بإمكانهم الوصول
عبر االنقسامات األوسع إلى تأثيرات أكثر تنوعاً ،سواء
إيجابية أو سلبية ،والوصول إلى نماذج لالقتداء ونقاط
للمرجعية .ور ّداً على تهميشهم ،أصبح لدى الشباب اآلن
القدرة على تجاوز التجربة المحلية البحتة .ومع فقدان
الشباب الثقة في الحكومات التي تخونهم والشركات التي
تضلّلهم والنزعة االستهالكية التي ال يمكنهم الوصول
إليها والمنظمات المتعددة األطراف التي تبيعهم كالما ً في
أفضل األحوال ،فإن وسائل اإلعالم االجتماعية والفضاء
اإللكتروني يغيّران التأثيرات السائدة على حياتهم وطريقة
وجودهم في هذا العالم.

ُثلثا

مستخدمي اإلنترنت في العالم
هم دون سن  35عاماً.
© Marc Shoul/Panos

التطرف العنيف
ّ
وثمة مجال رئيسي آخر أدت فيه التصورات النمطية عن
الشباب إلى اختالل كبير في أولويات السياسات يتمثل في
تجنيد ومشاركة الشبان والشابات في الجماعات المتطرفة
العنيفة .وتستند مخاوف صانعي السياسات في بعض جوانبها
إلى الغالبية المفترضة للشباب المنتسبين إلى هذه المجموعات.
صحيح أن "غالبية مقاتلي بوكو حرام هم من المراهقين ،و
يبلغ سنُّ المجند االعتيادي لداعش  26عاماً ،ومعظم أعضاء
الجماعة اإلسالمية هم شباب وذكور" (،SfCG ،2017
ص  ،)3وأن غالبية أعضاء العصابات ،سواء في أمريكا
الوسطى أو الكاريبي أو جنوب أفريقيا أو كوت ديفوار أو
شيكاغو ،ينتمون لفئة أعمار الشباب .لكن الشباب الذين
ينضمون إلى جماعات عنيفة أو متطرفة ال يشكلون سوى
جزء صغير من الشباب .إن الغالبية العظمى من الشباب،
وحتى في مواجهة المظالم االجتماعية والسياسية واالقتصادية
بشكل مشروع ،تبقى سلمية ،وتقاوم أي باعث على التورّط في
نزاع عنيف .إن مقاربة شابات وشبّان على أساس االفتراض
الضمني بأنهم جميعا ً معرّضون لالنضمام إلى الجماعات
المتطرفة العنيفة يسِ م الشباب بوصمة (ألياغا و أُوفارّيل،
 ،2017ص .)22
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اال ُنهج الحالية إزاء اللتطرف العنيف
غالبا ً ما تكون اإلجراءات الحكومية ،المستندة ظاهريا ً إلى
هذه المخاوف مدفوعة أكثر بال ُنهج الوقائية القائمة على األمن
(نورداس ودافنبورت )2013 ،منها باألدلة أو بأي التزام
بالتدخالت الوقائية (مجموعة سيك ديف ( ،)SecDevورقة
مواضيعية) .وعلى الرغم من أن بعض ُنهج منع التطرف
العنيف ُتقرُّ بأهمية تمكين الشباب ومشاركتهم وشمولهم ،مثل
خطة عمل األمين العام لألمم المتحدة لمنع التطرف العنيف
( ،)A/70/674فإن التوجّ هات السياسية السائدة ال تزال تسِ م
الشباب ككل ،مما يؤدي إلى تفاقم األمور بدالً من معالجة
تجاربهم الكامنة حول التهميش (عطري.)2017 ،
وفي البلدان الديمقراطية واالستبدادية على السواء ،يدفع
تو ّقع اإلرهاب أو االشتباه به والتطرّ ف العنيف ،بعض
الحكومات إلى التضييق أو إغالق األماكن المدنية المتاحة
ألصوات الشباب المعارضة؛ وتجاهل حقوق اإلنسان؛
انتها ًء باالعتقال والسجن ،وحتى إلى استهداف الشباب
ومهاجمتهم ( .)CIVICUS، 2017ويتطابق هذا مع ما
قاله المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بمكافحة اإلرهاب
في أنَّ "العديد من الحكومات قد دأبت بالفعل على نعت
المعارضين السياسيين والصحفيين باإلرهابيين .واعتبار أنّ
' التطرف' هو المشكل َة ،ال يتيح سوى مزيد من المبررات
لسحق المعارضة"( ".مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين.)2016 ،

"إنّ شغل حكومتي الشاغل هو أن يصبح
الشباب هادئين بقدر اإلمكان .فالشباب لديهم
القوة والمرونة والصوت  ...ولكن هذا ال ُيسعد
كل الحكومات".
شابة ،آسيا والمحيط الهادئ.
(استشارة آسيا والمحيط الهادئ ،صفحة .)7
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وتعتقد إحدى المشاركات في المشاورات التي جرت في
آسيا والمحيط الهادئ أن "شغل حكومتي الشاغل هو أن
يصبح الشباب هادئين بقدر اإلمكان .فالشباب لديهم القوة
والمرونة والصوت  ...ولكن هذا ال يُسعد كل الحكومات"
(استشارة آسيا والمحيط الهادئ ،صفحة  .)7وفي البلدان
التي تواجه التمرد الذي تقوده الجماعات المتطرفة العنيفة
 مثل مالي وليبيا ونيجيريا والصومال وتونس (سيلييرز، 2015بوخارس - )2017 ،أفاد أعضاء المجتمعات
المحلية عن خوفهم من انتهاك حكوماتهم المستمر لحقوق
اإلنسان أكثر من خوفهم من الجماعات المتطرفة .وقد
ُ
ب عن ذلك باعتباره دافعا ً هاما ً وراء قرارات الشباب
عر َ
أ ِ
في االنضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة في أفريقيا
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،)2017 ,وكثيراً ما أسهم
قمع الدولة في تعاطف الشباب مع التنشئة العنيفة ألفراد
العصابات (مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ،ورقة
مواضيعية ،ص  .)13في تونس" ،اعتمدت الحكومة وقوات
األمن التابعة لها نظاما ً من السياسات الصارمة التي ُتجرِّم
وتكثف الرصد األمني للمجتمعات المحلية المشتبه فيها...
مما يغرس في الشباب مشاعر عميقة من اإلذالل والمرارة
تجاه سلطة الدولة .كما تعتبر هذه التكتيكات من قِبل الشرطة
أفضل أدوات التجنيد للجماعات اإلرهابية" (بوخاريس،
 ،2017ص  .)18وفي واقع األمر ،استخدمت الجماعات
العنيفة ردود األفعال القمعية من الحكومات كأسلوب إلقناع
أو تجنيد األعضاء الجدد ،والكتساب الشرعية بين حركات
المقاومة والحركات االجتماعية غير العنيفة (نيومان،
 ،2017ص  ;25نوفيلي.)2017 ،
تطبق ُنهُج إنفاذ القانون واألمن ذات القبضة الحديدية  -أو
ما يطلق عليه "مانو ديورا" ( )mano duraفي أمريكا
الوسطى  -على نطاق واسع عبر سياقات قطرية وأنواع
مختلفة من العنف ،كما يظهر ذلك من خالل أبحاثنا في
البرازيل (بحث قطري مر ّكز)؛ وجامايكا (بحث قطري
مر ّكز – ب) والسلفادور وغواتيماال وهندوراس (المثلث
الشمالي ،بحث قطري مر ّكز)؛ وجنوب أفريقيا (بحث
قطري مر ّكز) .وعبر هذه السياقات المتباينة من العنف
الجنائي المنظم أو النزاع العنيف أو التطرف العنيف
(والخطوط الفاصلة بينها التي تتالشى في كثير من
األحيان) ال مناص من أن نجد الشباب في مواجهة مع
العدالة الجنائية أو المؤسسات األمنية .وعلى مدار أبحاثنا
ً
كافة ،تحدث الشباب عن خوفهم من الشرطة والعنف الذي
يواجهونه على أيدي أفراد إنفاذ القانون.

في أمريكا الوسطى ،تزيد مخاطر المواجهة السلبية مع
الشرطة بمقدار أربعة أضعاف بالنسبة لمن هم دون سن
ً
 25عاما ً
مقارنة بمن تزيد أعمارهم على  66عاما ً (موغاه
وآخرون ورقة مواضيعية) .في المملكة المتحدة ،يتعرَّ ض
 33-50في المائة من المراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين
 11و 15عاما ً إلى "تجارب االحتكاك العدائي مع الشرطة"
(آندرسون وآخرون ،1994 ،ص  .)9وفي أستراليا ،يزعم
 40في المائة من الشباب المحتجزين تعرضهم للهجوم
البدني (موغاه وآخرون ورقة مواضيعية ،ص .)10
وفي الصومال ،يشرح شابٌ في مقديشيو كيف أن الشباب
ال يحصلون على العدالة بصفة منتظمة" .العديد من أقراننا
الشباب لديهم مشكالت مع الشرطة وغيرهم من الكبار
ألننا "شباب" .فالشباب بصفة خاصة يتعرضون للتحرش
المستمر أو يقذفون في السجن" (البنك الدولي وآخرون،
 ،2018ص  .)34وبذريعة مجابهة التطرف العنيف" ،تلقي
الشرطة في مقديشو القبض بصفة روتينية على الشباب
وتودعهم السجن لمجرد أنهم شباب وربما من المتعاطفين مع
'حركة الشباب' ،سواء بمبرر للشك في تعاطفهم هذا أو بدون
مبرر ،باستثناء عمرهم" (البنك الدولي وآخرون ،2018
ص  .)27وقد تتفاوت عواقب هذه اإلساءة الستغالل السلطة
سياق إلى آخر ،ولكن التجربة الشائعة للشباب تظل
ومداها من
ٍ
صادمة على الرغم من ذلك.

آثار ال ُن ُهج الحالية إزاء التطرف العنيف
ولكن سياسات منع التطرف العنيف والتصدي له التي تنتهك
أبسط حقوق اإلنسان تؤدي في المقابل إلى تأجيج التطرف
العنيف (منظمة األمن والتعاون في أوروبا .)2014 ،فقد
شعر شاب سلفادوري ،بعد أن ضربته الشرطة ،بأنه "أكثر
ضعفا ً وغضبا ً وقلة حيلة من ذي قبل" (مفوضية األمم المتحدة
السامية لشئون الالجئين ،ورقة مواضيعية ،ص .)13
أ ّكد األمين العام السابق لألمم المتحدة ،بان كي مون ،عند
إطالقه خطة العمل لمنع التطرف العنيف أن االستجابات
االرتكاسية قصيرة النظر التي "تر ِّكز حصراً على التدابير
األمنية والتجاهل المفرط لحقوق اإلنسان ،كثيراً ما أدت
إلى مفاقمة األوضاع" (األمين العام لألمم المتحدة .)2016

أدّت حملة مناهضة التمرد انتقاما ً من هجمات منظمة
الشباب  -بهدف إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم
أو قتلهم  -والتي مارستها الوكاالت األمنية الكينية
إلى المزيد من العزلة للكينيين المسلمين ،وبخاصة
شباب المسلمين .وشعر الكثيرون أنهم عرضة إللقاء
القبض عليهم واعتقالهم ومن َث َّم قمعهم في الحملة
ضد منظمة الشباب .وفي مثل هذه السياقات ،أصبح
التحول نحو األصولية والتطرف العنيف مقترحا ً جذابا ً
للشباب باعتباره منصة لتأكيد الحقوق والمصالح
الفردية والجماعية للمجتمعات المحلية الساحلية.
(كينيا ،بحث قُطري مر ّكز ،ص )9
في أمريكا الوسطى ،قال الشباب "إن الشرطة كانت أسوأ من
العصابات ألنها من المفترض أن تساعدنا ،ولكنها تالحقنا وتقتلنا
ألننا شباب ،لكي تحقق حصتها" (المثلث الشمالي ،بحث قطري
مر ّكز ،ص  .)60ويعني وجود تجارب مماثلة في اليمن أن
الشباب "ليس لديهم إيمان بسيادة القانون وال يفكرون  ...في
الذهاب إلى نقطة شرطة أو محكمة أو أية مؤسسة" (اليمن ،بحث
قطري مر ّكز ،يصدر قريبًا ،ص  .)13بالنسبة إلى الشباب في
النيجر" ،تؤدي حالة الطوارئ والخوف من الشرطة وظلمهم
لنا ،واستخدامهم للقوة والعدوان حتى ضد الشهود ،وانعدام ثقتهم
بنا" تؤدي إلى نشوء سردية قوية للغاية قوامها 'نحن' [أولئك
الذين لم يرتكبوا خطئاً] و'هُم' [الحكومة/السلطات التي تتجاهلنا]"
(المناقشة الجماعية المركزة ،النيجر ،ص .)33
تح ُّد االستجابات األمنية العلنية من نطاق استكشاف ُنهج أكثر
ابتكاراً في مُعالجة أوجه الضعف واإلقصاء لدى الشباب
(أولونيساكين وإسماعيل ،يصدر قريبا ً ص  .)5أعرب
النشطاء من الشباب في شتى أنحاء العالم عن مخاوفهم من أن
ال ُنهُج األمنية تؤدي إلى تشويه سمعة العمليات الشرعية التي
تقوم بها المنظمات السياسية القائمة على الشباب والحركات
االجتماعية واالحتجاجات السلمية والتعبير عن المعارضة أو
قد تقوّ ضها أو تقمعها في معظم األحيان ،مما يضيِّق مجال
المشاركة السياسية للشباب.

إن الشك والتكهن بشأن التطرف العنيف ،واستجابات
السياسات التي تنتج عنهما ،غالبا ً ما تتسبب في شعور
الشباب بأنهم "بين المطرقة والسندان" ،يسيرون في
ممر ضيق بين عنف الجماعات المتطرفة أو االستجابات
الحكومية العشوائية القمعية .وتبيُّن األبحاث التي أجريت في
كينيا هذه المعضلة:
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وقد أثبتت ُنهُج إنفاذ القانون التقليدية الصارمة وآليات العقوبات
واالستجابات العسكرية عدم فعاليتها في منع مشاركة الشباب
في عوالم اإلجرام والجريمة العنيفة وغالبا ً ما تأتي بنتائج
عكسية (كولومبيا ،بحث قطري مر ّكز – أ؛ مفوضية األمم
المتحدة السامية لشؤون الالجئين) .وهناك مجموعة متزايدة
من أدبيات علم الجريمة تشير إلى ضعف األدلة على فعالية
سياسات عدم التسامح والتعامل العسكري الطابع والعشوائي
وال ُّش َرطي والمالحقة العدائية واالحتجاز في ردع األنشطة
المستقبلية للعصابات أو ثنيِ األعضاء الجدد (سكوت,2017 ،
ص  .)7وتسهم ممارسات التعامل العشوائي والعقوبات،
باإلضافة إلى ممارسات إنفاذ القانون التمييزية  -والتي عاد ًة
ما تقترن باالفتقار إلى البنية التحتية المناسبة وضعف تدريب
القائمين باإلنفاذ وعدم مالءمة الضوابط والتوازنات في األنظمة
القضائية والعقابية ،وتخلّف أنظمة العدالة لألحداث  -جميعا ً في
تنامي عجز الثقة في العالقة بين الدولة والمجتمع في مجال إنفاذ
القانون (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.)2017 ،

"يبدو األمر كما لو كانت السجون مخصصة حصريا ً
للشباب".
أحد الشباب ،بوروندي
(بوروندي ،مناقشة جماعية مُر ّكزة).

وغالبا ً ما ينعكس انعدام فعالية ال ُنهج األمنية القاسية في
ارتفاع معدل االعتقاالت ،الذي يُرسِّخ اإلجرام بدالً من
إعادة التأهيل ويدعم نمو الشبكات اإلجرامية ،وبالتالي
يؤدي إلى ارتفاع معدالت العودة إلى اإلجرام .على سبيل
المثال ،في البرازيل ،اح ُت ِج َز  22,000شاب في مراكز
احتجاز األحداث على خلفية اتهامهم بجرائم بسيطة في
عام  ،2014على الرغم من أن هذه المراكز ال تتسع
ألكثر من  18,000شخص وطبقا ً لمو ّغاه وآخرون (ورقة
مواضيعية ،ص  ،)12فإن "مثل هذه البيئات [من السجون
المكتظة] يمكن أن تتسبب في سلوك عدائي وعدواني ،مما
يزيد من احتمال االنتكاس" .وال يوضع الشباب في مرافق
مكتظة لرعاية األحداث فحسب ،ولكنهم عادة ما يُحتجزون
بين البالغين في ظروف أشد قسوة بكثير .ونتيجة لذلك ،فإن
 70-80في المائة من الشباب المعتقلين في فلوريدا يُلقى
القبض عليهم مرة أخرى  -ولكن بسبب جرائم أكثر خطورة -
في غضون ثالث سنوات من إطالق سراحهم (موغاه
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وآخرون ،ورقة مواضيعية ،ص  .)8في الواليات المتحدة،
وصف أحد الشباب نظام السجن بأنه "ال يساعد أحداً على
أن يصبح شخصا ً أفضل .إنه موجود فقط للعقوبة وتحطيم
األسر  ...إنها موجة ثانية من العبودية" (الواليات المتحدة
األمريكية ،بحث قطري مركز ص  .)59في بوروندي ،ذكر
أحد الشباب أن "األمر يبدو كما لو كانت السجون مخصصة
حصريا ً للشباب" (بوروندي ،مناقشة جماعية مُر ّكزة).
األمر سوءاً وجو ُد أدلة متنامية على أن هذه ال ُنهج األمنية
ويزيد
َ
ً
القاسية ال تحقق فعالية التكلفة ،وتحرف التمويل بعيدا عن
الخدمات االجتماعية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2016 ،أ،
ص  ;131كولومبيا ،بحث قطري مر ّكز – أ ،ص  )9وعن
تدابير أخرى أكثر فعالية في منع أو خفض األذى تعد أكثر
أهمية في التعامل مع دوافع الجريمة العنيفة والعنف السياسي
والتطرف .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ال ُنهج األمنية الصارمة
مُكلفة للغاية بالمقارنة مع النماذج البديلة التي تستند إلى الوقاية
لخفض األذى والمخاطر (موغاه وآخرون ورقة مواضيعية).
وعلى الرغم من األدلة ،فإن الضرورة الملحّ ة المرتبطة
بمكافحة التطرف العنيف ال تزال ترى صرف أغلبية الموارد
على نهج إنفاذ القانون والنهج األمنية التقليدية التي تنتهجها
الحكومات المركزية .وهي مستمرة في إقصاء المجتمع المدني
والمنظمات الشبابية من تلقي الدعم المالي الكبير لبناء قدرة
المجتمعات المحلية على الصمود في وجه العنف (روزاند،
 ,2016ص  .)9–6فيما بين عا َمي  2002و ،2017أنفقت
الواليات المتحدة وحدها  2.8تريليون دوالر على مكافحة
اإلرهاب ،بما في ذلك  175مليار دوالر في عام 2017
(مركز ستيمسون .)2018 ،وكما أشار إليه سكوت آتران
أمام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة (آتران )2015 ،فإن
"التركيز منصبٌ على الحلول العسكرية والمنع الشرطي؛
لقد ذهب األمر إلى أبعد كثيراً مما ينبغي .وإذا استمر هذا
التركيز ،فقد نفقد جيالً بأكمله".

التطرف العنيف في المجال الرقمي
يعتبر دور المنصات الموجودة على شبكة اإلنترنت
من بين المخاوف الرئيسية للحكومات والجهات الفاعلة
الدولية ،نظراً ألنها ُتعتبر أدوات محتملة للتعبئة أو التجنيد
بغية الترويج للتطرف العنيف والجريمة المنظمة؛ وقد
وصفت هذه اآلليات في بعض األحيان بأنها "الجانب
األسود من العولمة" (آتران .)2017 ،وبالفعل ،تبدو
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بعض الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات المسلحة
أفضل تجهيزاً من الحكومات في استخدام التقنيات الرقمية
إلشراك الشباب الذي يعاني من اإلقصاء والتهميش:

وطبقا ً لبعض المصادر ،قام تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام في عام  2015بتشغيل 70,000
حساب على موقع تويتر ونشر  200,000تغريدة
يومياً .ولدى حساب مجموعة سينالوا اإلجرامية في
المكسيك على موقع تويتر أكثر من  34,000متابع.
وتلقت إحدى عصابات أمريكا الالتينية التي يطلق
عليها اسم مارا سالفاتروتشا أو  MS-13أكثر من
 40,000إعجاب على الفيس بوك وهي تتواصل مع
أعضائها عبر أمريكا الشمالية والجنوبية من خالل
شبكة اإلنترنت .كما يزداد بروز وسائل التواصل
االجتماعي كمنصة يمكن من خاللها للجماعات المؤمنة
بتفوّ ق الجنس األبيض نشر أيديولوجياتها العنصرية
وترويج خطاب الكراهية.
(مجموعة سيك ديف ،ورقة مواضيعية ص )2-1
ُتظهر األبحاث التي أجريت مؤخراً أنّ الجماعات العنيفة قد
تكون بالغة التعقيد .ويمكن أن تخصص استراتيجياتها التسويقية
وأساليب ترسيخ هويتها لتالئم الشباب بصفة خاصة ،وتستهدف
سياقات لبل ٍد أو إقليم معين (روجرز .)2017 ،وهي تسعى
لتقديم "مجتمع محلي جاهز الصنع وهوية وفرصة ألن يصبح
المرء جزئا ً من قضية [مما] يمكن أن يكون جذابا ً للشباب بصفة
خاصة" (ليتمان ،2017 ،ص .)2

وأدى استخدام الجماعات العنيفة والمنظمات اإلرهابية
والجريمة المنظمة لوسائل التواصل االجتماعي إلى ما يمكن
أن يطلق عليه الذعر األخالقي (سوكايريه وتانوك.)2017 ،
وقد دفع هذا بالكثير من الحكومات إلى أن ترصد األنشطة
التي تجري على شبكة اإلنترنت وأن تح َّد من حرية التعبير
وأن تستهدف األنشطة السياسية المشروعة و ُتسكِت أصوات
الشباب المعارضة:

وتستخدم الحكومات القمعية جدران الحماية الوطنية
والحظر الكلي لشبكات التواصل االجتماعي وحتى
إغالق اإلنترنت في محاولة منها للسيطرة على األنشطة
التي تتم عبر شبكة اإلنترنت .ولكن حتى في البيئات
غير المستبدة ،هناك تناقض بشأن قدرة اإلنترنت على
التعبئة االجتماعية .فقد يُعجب الناس بالطريقة التي يُنظم
نشطاء الديمقراطية بها أنفسهم من خالل اإلنترنت ،إالَّ
أنهم يقلقون حين تقوم الدولة اإلسالمية (تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام) بالتجنيد عن بعد.
(هيومان رايتس ووتش ،2017 ،ص )42
باسم مكافحة التطرف العنيف ،يكمن الخطر في اعتبار
اإلنترنت والعولمة يمثالن تهديداً في حد ذاتهما ،وبالتالي
يمكن أن يؤدي هذا إلى تدمير ما يقدمانه من إتاحة وتواصل
افتراضيين للشابات والشبّان من أجل الوصول إلى
وجهات نظر وخبرات غيرهم من الشباب .وال تعد أنشطة
واستراتيجيات المراقبة التي تخترق الخصوصية حكراً على
األنظمة القمعية أو المجتمعات المتضررة من النزاعات .كما
أنها ليست في مأمن من التعاون المثير للقلق بين الحكومات
وبين شركات القطاع الخاص التكنولوجية التي تتحكم في
هذه المواقع (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم
المتحدة  ،2016ص  ،)103وهذه مشكلة عالمية.
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الذعر السياساتي
سا َه َم اإللحاح السياسي على تصدي الحكومات للتهديد
الذي يشكله اإلرهاب العالمي في ّ
بث خطاب أفضى ما
يتضمنه من تعميم لتوصيفات الشباب باعتبارهم عرضة
لخطر التطرف العنيف بصورة رئيسية إلى إفراز استجابات
سياساتية مبسّطة بشكل مفرط وذات نتائج عكسية .كما
أجَّ جت الخرافات واالفتراضات المرتبطة بطفرة الشباب،
وأثر الهجرة والعولمة والتطرف العنيف "الذعر السياساتي"
(أولونيساكين وإسماعيل ،يصدر قريباً ،ص  ،)11الذي
يؤدي بدوره إلى انحراف استجابات وأولويات برامج
الشباب والسالم واألمن انحرافا ً مدمراً .وال يستند الذعر
السياساتي هذا إلى أدلة سليمة ،طبقا ً لما يبينه فشل الحكومات
المُتف ِّشي في تدقيق إجراءات األمن وإنفاذ القانون الصارمة
من أجل الوقوف على مدى كفاءتها وفعاليتها من حيث
التكلفة ،وبخاصة فيما يتعلق بالشباب.
على سبيل المثال ،هناك افتراضات بشأن الكيفية التي تؤدي
بها "األيدي العاطلة عن العمل" المرتبطة بالبطالة ونقص
التعليم إلى دفع الشباب الرتكاب العنف .على الرغم من وجود
أدلة متاحة على مدار أكثر من عقد كامل تطعن في العالقة
بين بطالة الشباب والتعليم والعنف ،إال أن البعض أسرع في
االفتراض خطئا ً وجود تسلسل طبيعي يدفع بالشباب العاطل
أو غير المتعلم لالنضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة أو
المشاركة فيها .وقد أدى هذا إلى نهُج إدماج اقتصادي غير
فعالة وقصيرة األمد (نوفيلّي.)2017 ،
ال تستفيد الوقاية الفعّالة من التفسيرات التي تستند إلى سب ٍ
ب
واحد وال من الحلول المُس ِّكنة المُفرطة في التبسيط .وينطبق
هذا بصفة خاصة حين تستند الحلول البرامجية أو التشغيلية
إلى خرافات سياساتيّة وليس إلى بيانات جيدة ،وتتجاهل
وجهات نظر الشباب أنفسهم وانطباعاتهم ،و ُتعالج األعراض
بدالً من األسباب الكامنة للنزاع والعنف .وإلقصاء الشباب
أسباب ومصادر وتجارب متعددة األبعاد .وتبيّن األدلة بجال ٍء
أنَّ هناك "مزيجاً" من العوامل االقتصادية واالجتماعية
والسياسية  -التي غالبا ً ما ترتبط بالشعور بفساد الحكم  -تدعم
اإلحساس بالظلم الذي يشعر به الشباب .وحين يتفاقم هذا
بفعل الفوارق بين المجموعات وأنماط التهميش التي تستند
إلى االنتماء العرقي أو الدين أو النوع االجتماعي أو الطبقة
أو الطائفة أو الهوية الثقافية ("أوجه عدم المساواة األفقية")،
فإن األثر المُجمَّع قد يدفع بالشباب إلى التجمع والمشاركة في
عمل جماعي ينطوي على العنف أحيانا ً (ريتشاردز1996 ،؛
آبينك َوكاسّيل2005 ،؛ أوياولي .)2006 ،ويعكس هذا
الطبيعة المعقدة لهوية الشباب وتطلعاتهم ،وبالتالي يستلزم
نهجا ً تشغيليا ً متباينا ً وكلياً.
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واألهم ،أن الذعر السياساتي يحمل في طيّاته عواقب تنفير
الشباب وإقصائهم ،بدالً من جذبهم من خالل الخدمات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية الشاملة .وهي تزيد من
إقصاء الشباب وتضعف ثقتهم في حكوماتهم وفي النظام متعدد
األطراف .وبدالً من تقديم ُنهُج استباقية وقائية لتسوية النزاع
العنيف ،فإن هذه السياسات قد ينجم عنها خطر تثبيت الشباب
في هذه األدوار وإعطائهم إحساسا ً بعدم وجود مسارات بديلة
متاحة أمامهم .وكما ذكر بقوة ك ٌل من أولونيساكين وإسماعيل
في السياق اإلفريقي (رغم ما له من صلة عالمية أوسع):

إن الذعر السياساتي فيما يتعلق بالشباب ليس
باألمر الجديد ،فقد ظل يتنامى منذ الثمانينات حين
ظهر الشباب كموضوع محوري ،حل محل أفكار
العرقية والوطنية في استجابة الدراسات والسياسات
للجوانب السياسية واألمنية في أفريقيا .وغالبا ً ما
يشار إلى ذلك بعبارة الدور الواسع االنتشار للشبان
والشابات في عمليات التغيير االجتماعي ،بما في
ذلك االنتفاضات العنيفة  ...وتستمر تقوية الذعر
في مجال السياسات سواء بقصد أو من غير قصد
من خالل الفعاليات المتتابعة ،بما في ذلك ظهور
زيادة نسبة الشباب من السكان والنزاعات المسلحة
المطولة والعنف بين المجموعات وزيادة انتشار
التطرف العنيف والجريمة المنظمة وانتشار عنف
المليشيات ومجموعات الحراسة واالنتفاضات التي
يقودها الشباب (الربيع العربي) في أفريقيا.
(أولونيساكين وإسماعيل ،يصدر قريبا ً ص )11
إن رسم الصور النمطية السلبية للشباب ،الناجم عن هذا
الذعر السياساتي ،ال يحجب تجارب الشباب العاديين فحسب،
وإنما يحجب أيضا ً إسهاماتهم في بناء السالم ومنع العنف.

 4-1الجانب ال ُمشرق

في غياب الفرص الشاملة والمجدية للمشاركة اجتماعيا ً
وسياسيا ً واقتصادياً ،يصبح الشباب المهمشون مبتكرين
بصورة مذهلة في إيجاد طرق بديلة لالنتماء والمغزى
يعبرون بها عن أنفسهم .وتظهر سعة الحيلة والقدرة على
الصمود بطرق مختلفة عبر مختلف جماعات أصحاب
المصلحة والقطاعات والمكوّ نات االجتماعية ،في السياقات
الهشة والمتضررة من النزاعات ،باإلضافة إلى السياقات
المُسالمة نسبياً.

مصادر قدرة الشباب على الصمود
ُتستكشف قدرة الشباب واألطفال على الصمود في األدبيات
النفسية ،و ُتعالج في مجاالت التعليم (شوارتز وغورمان،
 )2003وعلم األمراض النفسية المتعلقة بالنمو (رو ّتر،
 )2012والصدمة (والش وآخرون .)2010 ،و ُتحلّ ُل ديناميات
عنف الشباب وهويتهم وشذوذهم وعمليات التماسك االجتماعي
اإليجابية والسلبية في مجالي علم اإلنسان وعلم االجتماع.
وقد خضعت هذه المجاالت للدراسة المستفيضة عبر مختلف
السياقات العنيفة ،بما في ذلك أوضاع الحرب والالحرب.
وهناك أدبيات موسعة بشأن الثقافة الفرعية لعصابات الشباب،
سواء داخل السجون أو خارجها ،تبحث في قدرة الشباب على
الصمود في مختلف البيئات ،وتدرس انحراف األحداث في
المجتمعات الغنية ،وتتأمل في حركات الشباب غير العنيفة
في المجتمعات المحلية التي تعاني من الفقر والعنف ،وتحلل
عوامل القدرة على الصمود في تفسير معدالت االنتكاس في
أنظمة العدالة الجنائية وأنظمة العدالة لألحداث .وفي تقريره
الصادر عام  2011بعنوان تقرير عن التنمية في العالم ،يحدد
البنك الدولي بطالة الشباب باعتبارها عامالً هاما ً  -من بين
عوامل أخرى  -في بناء القدرة على الصمود في أثناء بناء
السالم وبناء الدولة في المجتمعات المتضررة من النزاع (البنك
الدولي ،2011 ،ص .)157-145

الكثير من األعمال التي تناولت قدرة الشباب على الصمود
ر ّكز بصورة ضيقة إلى ح ٍد ما على السّمات والتجارب
الشخصية ،بدالً من التجارب والمظاهر الجماعية .وقد
بحثت هذه األعمال في التفسيرات الفردية التي تستند إلى
عوامل الخطر والحماية بين الشباب في مختلف مراحل
النمو.
وتتجاهل وجهات النظر التي تستند إلى األفراد بشأن قدرة
الشباب على الصمود العالقة بين الشباب وبين مجتمعاتهم
المحلية األوسع ،ومجموعات النظراء والثقافات الجمعية
المميزة .وهي ُتخفي العوامل المتباينة والمبتكرة التي تشكل
القدرة الجماعية على الصمود أمام النزاع العنيف ،وتركز
على أثر تدمير النسيج االجتماعي الذي يعتبر ناتجا ً حتميا ً
للحرب والعنف .وعادة ما يُدمَّر الشعور بالمجتمع المحلي
 والذي قد يوفر في أحوال أخرى "البيت" أو اإلحساسبالتماسك االجتماعي لدى الشباب  -أو يتعرض للخطر
في ظل أوضاع العنف والنزاع .ويمكن لألسرة والمدرسة
و ِجهة العمل والرياضة والمنظمات الثقافية والدينية أن
توفر مجاالت هامة للتماسك االجتماعي والثقة واألمان
لدى الشباب .ولكن هذه البيئات في المجتمعات والمجتمعات
المحلية تميل إلى أن تصبح أول ضحايا الفوضى وانعدام
الثقة المرتبطين بالنزاع والعنف واإلرهاب .وقد أقرت
األبحاث التي أجريت مؤخراً بالعوامل البيئية والعوامل التي
تستند إلى المجتمع المحلي التي قد تؤثر على االستجابات
ذات القدرة على الصمود (مثل التعرض السابق للعنف
والصدمة والعالقات األسرية والعالقات مع الوالدين وقدرة
الحصول على التعليم والترفيه) (باربر ،2009 ،والش
وآخرون2010 ،؛ جونز والفرينير  .)2014لذلك يمكن
أن يكون لفقدان الثقة في المؤسسات المجتمعية ،الذي يرتبط
بصفة خاصة بفقدان الثقة في مؤسسات الدولة ،تداعيات
بالنسبة لقدرة الشباب على الصمود.

مع أ ّنهم يعيشون في ظل أوضاع صعبة للغاية ،إال أن الشباب الذين تم التشاور
معهم لم يتحولوا إلى العنف على الرغم من تحول الكثيرين من مجتمعاتهم
المحلية إليه .و ُتعتبر مقاومة العنف نقطة قوة ينبغي استثمارها.
(النيجر ،مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص )33
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إن لهذا [العنف] تأثير سلبي
للغاية علينا ،ولكنه زودنا
بالمعرفة الالزمة لمنع تكراره.
شاب ،نيجيريا
(نيجيريا ،مناقشة جماعية مُر ّكزة ،ص )16

وتظهر األبحاث أن قدرة الشباب على الصمود في مواجهة
االضطرابات العنيفة وتجارب التمييز تعتمد بشدة على
الوظيفة االجتماعية لهذه المؤسسات ،والعالقات التي تنشأ
من داخلها ،وعلى قدرة الشباب على الحفاظ على هذه
العالقات في مواجهة النزاع والعنف  -أو على تشكيل
مجاالت بديلة بصورة خالقة .وتشير الدراسات إلى أن
"المجتمعات المحلية القوية" ،أو مشاركة الشباب في
جمعيات المجتمع المحلي تؤدي إلى بناء رأس مالهم
االجتماعي وإحساسهم باالنتماء وأن فرص التمكين هذه
تعتبر أدوات هامة لردع المشاركة في العنف (داوندي،
2005؛ كويستا وآخرون.)2007 ،
و ُتظهر الدراسات في سياقات مثل كينيا (فان ميتري
وكالدير )2016 ،والعراق (كاربنتر )2012 ،أن قدرة
الشباب على الصمود تكمن في األصول والخصائص
والسمات والقدرات والقيادة المدمجة داخل المجتمعات
والمجتمعات المحلية .وتعد هذه الصور من القدرة على
الصمود خصائص اجتماعية ينبغي للجهات الفاعلة
الخارجية أن تقر بوجودها ،وأن تستفيد منها وتدعمها ،وال
يمكن لهذه الجهات أن تخترعها أو تبينها:

ترتكز مشاركة الشباب وإسهاماتهم في بناء السالم في
كينيا إلى موارد وممارسات تخص الشعوب األصلية،
وبخاصة إلى تكييفا ٍ
ت شبابية للموارد الثقافية .وتدعم
ممارسات الشعوب األصلية ،وبخاصة اللغة ،مساهمات
الشباب في السالم واألمن في كينيا .على سبيل المثال،
طوّ ع الشباب اللغة المحلية ،وبخاصة اللغة السواحلية
ولغة شِ نغ ،لوضع إطار ألفكار ورسائل وأنشطة
بناء السالم وإضفاء طابع مميز عليها ،بطرق تجذب
الفهم العام والمشاركة .ومن خالل الموارد المحلية،
ُتنزع عن بناء السالم المصطلحات الفنية ،إال أن هذه
الموارد قوية وتحقق الغايات المرتبطة بها من منع
العنف وتجنبه وتعزيز المصالحة .ويؤدي هذا إلى
زيادة احتمال تصميم تدخالت بناء السالم ال ُكبرى أو
مواءمتها لكي تعكس رؤية الشباب للسالم وخريطة
الطريق للحفاظ عليه في السياقات ذات الصلة.
(كينيا ،بحث قُطري مر ّكز ،ص )25
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الدورات الحميدة أو الحلقات ال ُمفرغة:
المظاهر اإليجابية والسلبية للقدرة على الصمود
من الواضح أن القدرة على الصمود يمكن أن تتخذ صوراً
سلبية وإيجابية .إذا شعر الشباب باإلقصاء عن العمليات
السياسية وأيقنوا أنهم ال يستطيعون التأثير في القرارات
الرئيسية التي تؤثر على حياتهم ،فقد يتحول البعض منهم
إلى عوالم اإلجرام العنيفة التي توفر مصادر بديلة للوجاهة
االجتماعية والتقدير والتماسك االجتماعي (ماكلين هيلكر
وفريزر .)2009 ،يمكن لمثل هذه المظاهر السلبية للقدرة
على الصمود أن تسهم في حلقات مفرغة ،وقد تؤدي
إلى تصاعد العنف والنزاع بدالً من منعهما أو معالجتهما
(سمبسون وآخرون .)2016 ،وتظهر آثار القدرة السلبية
على الصمود بقوة في حالة المقاتلين الشباب السابقين .ففي
العديد من البلدان ،لوحظ على نطاق واسع أن الشباب المهمّش
العائد إلى مجتمعه المحلي ،قد ينضم إلى منظمات الدفاع عن
المجتمع المحلي أو إلى مجموعات الحراسة أو العصابات.
وقد أعطى الشباب المشاركون أثناء الدراسة أمثلة أخرى على
القدرة السلبية على الصمود .وقال أحد المشاركين "يعيش
الشباب اليوم في ظل هذا القدر من انعدام األمن والضغوط،
وليس لديهم إيمان بالمجتمع وصبرهم محدود للغاية على
انتظار الحلول طويلة األمد .لذلك يلجأ العديد منهم الستخدام
المخدرات ،والعديد منهم يعاني من اضطرابات نفسية
مزمنة وخطيرة" (تقرير موجز للمناقشة الجماعية المر ّكزة
 ،Conciliation Resourcesص  .)12وقالت إحدى
الشابات التونسيات عن نظرائها "لكي يعلنوا للمجتمع عن
وجودهم ،وأنهم موجودون  ...هم يضربون وي ِّ
ُحطمون
ويهاجمون ال لشيء إال ليُالحظهم األخرون" (المناقشة
الجماعية المركزة ،تونس ،ص .)13-12

وص َفت مشاركة الشباب في جنوب السودان كيف أدى
َ
انتشار األسلحة الصغيرة والخفيفة بين المدنيين نتيجة النزاع
إلى زيادة مستوى انعدام األمن ،مما دفع إلى ضرورة أن
يُسلِّحوا أنفسهم .وألنهم لم يعرفوا في حياتهم سوى النزاع،
وصف بعض الشباب اقتصاديات فرعية قائمة على الحرب
ذات قدرة على الصمود تعكس الهياكل السياسية واالقتصادية
لبيئتهم .وكما شرح أحد الشباب" ،إن سالحي هو راتبي،
والبد أن أهاجم ألحصل على أي شيء" (جنوب السودان،
مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص  .)10ولكن على الرغم من
تجارب الشباب مع اإلقصاء االجتماعي وعدم امتالك القوة
والوصم ،وما يحيط بهم من فوضى ،إال أن أغلبية الشباب
يُقدّمون صوراً إيجابية (وليست سلبية) من القدرة على
الصمود 7.تظهر قدرة الشباب اإليجابية على الصمود

بطرق مختلفة .وفي بعض الحاالت ،قد تتخذ صورة
الطرق "المتكيفة" أو "القادرة على البقاء" في التعامل
مع العنف أو طلب الحماية أو تجنب التجنيد أو تحاشي
المناطق الخطرة أو تقديم الدعم لآلخرين أو إيقاف القتال
المباشر أو اإلسهام في االستجابات اإلنسانية أو الهجرة
الداخلية أو عبر الحدود.

في حاالت أخرى ،قد تكون القدرة على الصمود بين الشباب
ذات طبيعة تميل أكثر نحو التحويل ،من خالل الدفع إلى
التغيير السياسي وإعادة بناء العالقات المدمرة وحتى معالجة
األسباب الكامنة وراء النزاع ومنع صوره العنيفة .ولوقوفهم
في "مفترق طرق" بين الخطر والقدرة على الصمود ،يتمتع
الشباب بمنظور فريد للعوامل التي قد تمكنهم من التعامل مع
تجاربهم من التهميش واإلقصاء من خالل مظاهر إيجابية أو
سلبية للقدرة على الصمود .وكما قال أحد الشباب من الهند:

للشباب القدرة على النظر إلى األشياء من منظور
مستقبل أفضل إلى النظر
جديد  ...ويدفعهم األمل في
ٍ
إلى األشياء بشكل إيجابي لمحاولة إيجاد حلول للقضايا
التي تسببت في المشكلة بأكملها في المقام األول.
(مشاورة إلكترونية رقم )2
تتعلق المظاهر اإليجابية والسلبية للقدرة على الصمود
بمرحلة معينة من النمو في حياة الشباب .وكالهما تتجاوب
مع أصداء احتياجاتهم النفسية واالجتماعية ،وتساعد على
معالجة تجارب اإلقصاء التي يتعرضون لها .وكالهما قد
تناسب روح المغامرة وطلب التقدير وتأكيد االستقالل والتي
تعد جميعا ً من األبعاد الطبيعية لنفسية الشباب وهويتهم.
ولكن الصور اإليجابية للقدرة على صمود الشباب فيما يتعلق
بالسالم والنزاع تعتبر حيوية لبناء السالم المستدام :فهي
تساعد المجتمعات في مُعالجة مظاهر النزاع العنيف وأسبابه
وتبعاته ،ويمكن أن تكون بالغة األهمية بالنسبة للطريقة التي
تحول بها المجتمعات والمجتمعات المحلية دون تجدد النزاع
(إنتربيس .)2016 ،وقد يلزم احتواء المظاهر السلبية أو
تحييدها عندما يكون لها أثر معاكس يسهم في النزاع العنيف.
إن الدورة الحميدة للقدرة اإليجابية على التكيف تبين الطرق
المتباينة التي يمكن للشباب من خاللها توفير أساس إلعادة
بناء الحياة والمجتمعات المحلية في أعقاب النزاع العنيف.
ويبين هذا أكثر من مجرد قدرات وصِ فات الشباب أنفسهم
في مجال القدرة على الصمود :فحين يُمنحون مجاالً مُجديا ً
للمشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية؛
فإنهم يصبحون مساهمين حيويين في إعادة بناء المجتمعات
المحلية وبناء مجتمعات أكثر عدالة وسالماً.

الحرب بفائدة خير من السالم بدون فائدة
شاب ،جنوب السودان
(تقرير موجز للمناقشة الجماعية المر ّكزة  ،Conciliation Resourcesص )8

7

و ُتع ّد صور القدرة على الصمود االستيعابية والمتكيفة والتحويلية من التصنيفات التقليدية في
أدبيات القدرة على الصمود .وتظهر هذه الصور إما بصورة سلبية أو إيجابية.
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ما يزال أمامنا سؤال يحتاج إلى إجابة :لماذا يكون ُمعظم الشباب
ُمسالمين؟ ...الشباب هُم من يستطيعون تفسير هذه األحجية
الرائعة .ولكن ال ُبد من سؤالهم أوالً.
(سومّرز ،2015 ،ص )24
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الفصل الثاني

الشباب من أجل السالم
نحن غالبا ً ما نتوانى عن طرح السؤال حول سبب بقاء
أغلبية الشباب مسالمين ،حتى في وجه الظروف الخطرة،
وحول ما يعني لهم السالم واألمن ،وما يفعلونه فعالً من
هم وجهات نظر
أجل استدامة السالم .وهذا يح ّد من بروز و َف ِ
الشباب بشأن السالم واألمن ،وبالتالي يكبح الدعم المالي
والف ّني والسياسي لعملهم بشكل كبير.
وفي البحث الذي أُجري من أجل الدراسة المرحلية ،تشاطر
ً
مجموعة
اآلالف من الشباب الذين شاركوا في الدراسة
ّ
ً
استثنائية من األمثلة عن عملهم والتأمالت الذاتية فيها .وتمثل
هذه المشاركات المِشكال الذي يعرض مواظبتهم وشجاعتهم
وابتكارهم للمساهمة في بناء السالم وإدامته ومنع النزاع
العنيف  -وغالبا ً تحت ظروف شديدة الصعوبة والتحديات.

 1-2تعريف السالم واألمن
ي َُعد السالم واألمن من المسائل الحيوية التي تحظى باهتمام
عام لدى الشباب في جميع البلدان ،وليس فقط بالنسبة إلى
الشباب الذين تقسّمهم النزاعات العنيفة أو الخارجين منها.
غير أنّ األفكار حول السالم واألمن وما تعنيه تتخذ أبعاداً
مختلفة بالنسبة إلى الشباب.

جرد غياب العنف
ما يتجاوز ُم ّ
عندما سُئل الشباب القادمون من سياقات شديدة االختالف عمّا
يعني السالم واألمن بالنسبة إليهم ،أعربوا عن أنّ السالم واألمن
نزاع عنيف .ففي
هما أكثر من مجرّد غياب العنف ،أو انتهاء
ٍ
منطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،وصف المشاركون
السالم بأنه انسجام جماعي" ،وانعدا ٌم للتوتر" و"عدم إلحاق
األذى باآلخرين" (مشاورة منطقة شرق أفريقيا والجنوب
األفريقي ،ص  .)5وتحدّث الشباب ببالغ ٍة عن السالم واألمن
بوصفهما يعبّران عن القيم والطموحات التي يحملونها ،وعن
االنتماء والكرامة والعيش مع األمل من دون خوف.
واشتملت هذه المفاهيم الطموحة حول السالم واألمن أيضا ً
على تطلعات إيجابية لمجتمعات حرّة وديمقراطية ذات بيئات
ُتفضي إلى تحقيق اإلنماء وحفظ الكرامة ،وتتناول أوجه
عدم المساواة في النواحي االجتماعية والسياسية والبنيوية.
وبالنسبة إلى الشباب الذين جرت مشاورتهم خالل الدراسة،
فإن إدامة السالم تتطلّب التعامل مع األسباب الكامنة وراء
الفساد وعدم المساواة وفقدان العدالة التي يقوم عليها النزاع
العنيف ،إلى جانب العوامل المباشرة التي تح ّفز العنف
(السالم اإليجابي) ،بدالً من مجرد إنهاء العنف ومعالجة أعراضه
وعواقبه (السالم السلبي) .وأكد الشباب أن حتمية بناء سالم إيجابي
يعتمد أيضا ً على تحقيق سالم سلبي ،وال يُقصي هذان النهجان
أحدهما اآلخر وال يش ّكل أحدهما بديالً لغيره ،ويمكن اتخاذهما في
ً
أهمية
وقت واحد بدالً من اتخاذهما الواحد تلو اآلخر .ويش ّكل ذلك
ألشكال متنوعة ومتغيرة من العنف
ألن الشباب ذكروا تجربتهم
ٍ
ّ
في حياتهم اليومية ،حتى عندما لم يكن هناك نزاع مسلح.
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لم نعرف السالم ألكثر من  26عاماً.
أود فقط لو أشعر به لمر ٍة في حياتي.
شاب ،الصومال
(البنك الدولي وآخرون ،2018 ،ص )34

الحماية والوقاية
تشارك الشبابُ من المجتمعات المتضررة من العنف  -سوا ًء
َ
ما يتخذ شكل اإلرهاب ،أو الجريمة المنظمة ،أو العنف
ً
سلمية،
السياسي  -إلى جانب الشباب من المجتمعات األكثر
بتفصيل الفِت
اهتماما ً شامالً بمسألة الحماية .وأوضحوا
ٍ
المخاطر وأشكال العنف العديدة التي يتعرّ ض لها الشباب
َ
في حياتهم اليومية .وقد سارع الشباب إلى اإلشارة إلى أنهم
ً
عرضة لخطر االنضمام
على الرغم من النظرة التي تراهم
إلى الجماعات المسلّحة والمتطرّ فة ،إال أنهم في الواقع
ّ
األهداف والضحايا الرئيسيين لتلك الجماعات .وقد
يمثلون
َ
ً
حساسية تجاه ظاهرة االنتحار واإلدمان على
أبدى الشباب
المخدرات وغيرها من أشكال إلحاق األذى بالنفس التي
ترتبط بشعور الشباب باالغتراب .ومع ذلك فقد تحدثوا عن
خبرات جماعية بدالً من مجرد الحديث عن تجارب فردية
في العنف النفسي والتكويني مستقاة من تجارب اإلجحاف
واإلقصاء التي عايشوها .وقال أحد الشباب الكولومبيين،
"أنا أؤمن بالسالم ...ألنني أريد أن أعيش في بل ٍد شامِل
للجميع ،حيث ال تكون الحرية امتيازاً ال يحصل عليه سوى
قلّة من الناس" (مشاورة كولومبيا ،ص  .)5وقد ردد هذه
المشاعر الشبان والشابات من بلدان كثيرة في المشاورة
التي أُجريت في الدول العربية.
ّ
ومثلت مسألتا الحماية واألمن بالنسبة إلى بعض الشباب شرطا ً
مُسبقا ً ضروريا ً من أجل تحقيق السالم .وبالنسبة لآلخرين،
كان السالم شرطا ً مُسبقا ً إلحالل األمن .وعلى سبيل المثال،
بينما ينظر كثي ٌر من الشباب األلبان في كوسوفو* إلى
السالم بوصفه "حرية التعبير عن الذات في مجتمع تقليدي"
(مشاورة كوسوفو* ،ص  ،)12ربط معظم الشباب الصربي
في كوسوفو* السالم بعدم التعرّض لتهديد ،ونظروا بالتالي
إلى األمن بوصفه شرطا ً مُسبقا ً في إحالل السالم (مشاورة
كوسوفو* ،ص .)12

"األمن هو شعور المرء بأنه آمن ،وحينما يتحقق ذلك
يعيش المرء في سالم" (إحدى اإلناث؛ مشاورة كوسوفو*،
ص  .)12ولم يقتصر التعبير عن الحاجة إلى الحماية على
ما يتصل بالعنف المُباشر وآثاره الصادمة فقط ،بل أيضا ً بما
يشمل على نحو أوسع حماية حقوق الشباب ،والبيئة التمكينية
لعملهم من أجل السالم ،وال ُنهج الوقائية للتصدي ألشكال
العنف البنيوي وال ُم َمن َهج .وأوضحت الشابات والشبان أنّ
الحماية والوقاية هما أمران ال ينفصالن.

السالم والتنمية والظلم
أشار الشباب أيضا ً إلى أن السالم واألمن يرتبطان ارتباطا ً
وثيقا ً بخطة العمل األوسع المتعلقة بحصة الشباب في
التنمية المُستدامة ،وفي تأكيد أو إنكار حقوقهم االجتماعية
واالقتصادية والثقافية .ومثلما ذكر أحد المشاركين
من منطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي" ،ال يوجد
تنمية وازدهار بال سالم" (مشاورة منطقة شرق أفريقيا
والجنوب األفريقي ،ص  .)5وفي المشاورة التي جرت في
أمريكا الالتينية ،ربط المشاركون مفهوم السالم بالحصول
على مؤسسات ديمقراطية وثقاف ٍة ديمقراطية تعزز
المشاركة ،وتتصل على وجه الخصوص بالتنمية الشاملة
والمُستدامة .وفي المشاورة األوروبية ،أبدى المشاركون
اهتمامهم بشأن إقصاء الالجئين وطالبي اللجوء من سوق
العمل والخدمات االجتماعية.

السالم واألمن كشأ َن ْين شخص َّي ْين
أوضح الشباب أيضا ً مفاهيم للسالم واألمن تحمل طابعا ً
َ
شخصيا ً عميقاً" :إذا لم يكن المرء متسالما ً مع نفسه،
فمن أين يأتي بالسالم؟" (أحد الشباب الذكور ،تيمور
ٌ
شابة من إيران بقولها "يتحقق
الشرقية) ،أو كما أعربت
األمن حين يتحرر الناس من التوتر الذهني وال ينشغلون
بالقلق" (مشاورة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،ص .)5
وكان من بين المسائل الشخصية األساسية التي ذكرها
الشبان والشابات الرفاه والسعادة واألمل ،إلى جانب العيش
بانسجام وفي ِح ٍّل من الخوف ،وهو ما يترافق غالبا ً بمشاعر
شخصية من تقدير الذات اإليجابي واإلحساس بالكرامة.
ولفت شابان من بوتان حضرا مشاورات منطقة آسيا
والمحيط الهادئ االنتباه إلى "مؤشر السعادة" في بلدهما
ً
عالمة هامّة على حالة السالم واألمن في ديارهما.
بوصفه

*
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ينبغي أن ُتفهم اإلشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس األمن رقم 1244
لعام .1999

بالنسبة إلى الشباب في النيجر المتأثرة بالنزاع ،ش ّكلت
صحتهم البدنية ورفاههم األولوية .وقد ُع ّد األمن الغذائي
والحد من الفقر أمران ال بديل لهما في العيش حياة مديدة
وفي استدامة السالم واألمن (النيجر ،مناقشة جماعية
مر ّكزة ،ص  .)24-25وتحدّثت الشابات والشبان أيضا ً عن
السالم المستدام بكونه متجذراً في عالقات الثقة المتبادلة:
مع أقرانهم؛ ومع الوجهاء والزعماء في مجتمعاتهم المحلية؛
ومع حكوماتهم ،ومؤسساتهم االجتماعية ،وحتى مع
المنظمات المتعددة األطراف .في كوت ديفوار ،فسّر أحد
الشباب ذلك على أنه "العيش معا ً بسالم ،بين الناس الذين
يشاطرونني معيشة حياتي اليومية" (كوت ديفوار ،بحث
قُطري مر ّكز ،ص  .)6وبالنسبة إلى أحد الشبان الفيجيين،
تعلّق األمر بالقدرة على "التعبير عن المشاعر والثقة
بسهولة" (مشاورة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ،ص .)5

ً
أهمية ،ولكنّ للتغيير الفردي أهميته كذلك،
الجماعي
ّ
ً
ألنه على المدى الطويل يؤثر أيضا في األشخاص من
حولي .فكيف لي أن أبدأ بحديث من هذا النوع في بيتي؟
كيف لي أن أنظر إلى التغيير والمواطنة الفعّالة في بيتي
أيضاً ،بدالً من مجرّد الحديث فيه حين أخرج من منزلي؟"
(الهند ،مناقشة جماعية مر ّكزة) .وقد عكست أهمية وجود
"كوكب آمِن" والوعي بمخاطر التغير المناخي بكونها
مصدراً للنزاع (مشاورة منطقة الدول العربية وأوروبا؛
شبكة حلول التنمية المستدامة ،ورقة مواضيعية) االرتباط
الوثيق للشباب أيضا ً بين ما هو شخصي وما هو سياسي،
والعالقة بين ما هو فرداني وما هو عالمي.

وقد ربط كثير من الشباب ربطا ً قويا ً بين الظروف الشخصية
والفردية والخبرات الجماعية لمجتمعاتهم األوسع .ومثلما
ّ
أطر أحد الشباب من الهند حديثه قائالً" ،يش ّكل العمل

© UNICEF/Ashley Gilberston

فالشباب مثل جميع اآلخرين ال يريدون
سوى أن يعيشوا حيا ًة مديد ًة وهانئة.
فونمي أولونيساكين؛
(تقرير االجتماع  ،2#فريق الخبراء االستشاري)

وبحكم س ّنهم ،جرى توضيح هذه القضية على أنها تتصل
على نحو فريد بمستقبلهم كأفراد وكشباب َّ
منظمين على
حد سواء .تحدّث الشباب من فيجي عن التغير المناخي
وكيف أدى إلى زيادة التوتر بين أوساط العائالت ،مع
تسليط الضوء على الحاجة الملحّ ة لمعالجة التغير المناخي
بوصفه مسألة بقاء بالنسبة إلى جيل الشباب من شعب
فيجي (فيجي ،مناقشة جماعية مر ّكزة).
وحين تعلّق األمر بالسلم واألمن ،كانت الخطوط الفاصلة
بين ما هو شخصي وما هو سياسي ،أو بين ما هو عمومي
وما هو خصوصي ،نفيذ ًة بالنسبة إلى الشبان والشابات.
وقد وصفت إحدى الشابات من بورنو ،نيجيريا ذلك
ُ
منعت نفسي عن الذهاب إلى أماكن ،و[كنت]
بقولها" ،لقد
أجلس وال أفعل شيئاً ،وكل ذلك نتيجة الخوف من
الهجمات" (نيجيريا ،مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص .)13
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وبالنسبة إلى الشباب  -والشابات على وجه الخصوص -
فقد كانت مفاهيم السالم واألمن مرتبطة ارتباطا ً ال ينفصم
عن قضايا المساواة بين الجنسين ومشاكل المعايير غير
المنصفة بين الجنسين.

النزاع بوصفه أمراً طبيعيا ً
مجتمع يخلو أو يكون حصينا ً من
أقرّ الشباب بأنه ما مِن
ٍ
النزاع أو االنقسام .وقد ميّزوا تمييزاً واضحا ً بين العنف
والنزاع ،وأدركوا أن النزاع ليس مجرد جانب عادي
وطبيعي في أي مجتمع من المجتمعات وحسب ،بل وأنّ
النزاع غير العنيف قد يش ّكل أيضا ً دافعا ً ذا أهمية نحو التغيير
8
االجتماعي ويمكنه أن يساهم في توافق اآلراء في المجتمع.
وفي ضوء ذلك ،شدَّد الشباب على أهمية بناء ثقاف ٍة من
الحوار السلمي واالحتجاج والمعارضة داخل مجتمعاتهم
(مشاورة منطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي) .وقد
ّ
تمثل التحدي من وجهة نظرهم في تطبيع النزاع وإدارته

8

يعكس ذلك الفكرة القائلة إنّ النزاعات ليست بمجملها ذات طبيعة هدّامة .يوضّح البحث،
"النزاع أمراً طبيعيا ً في العالقات
حول التحوّ ل في النزاع ،المنظورَ الذي يجد في
ِ
البشرية" .فالنزاع هو محرّ ك التغيير" (ليديراخ ،2015 ،ص .)11

وإضفاء الطابع المؤسسي عليه ،حرصا ً على عدم تجلّيه
بطريقة عنيفة .ومثلما شرحت إحدى الشابات من نيجيريا،
يعتمد السالم واألمن في المقام األول على "القدرة على
ً
فرصة هامّة إلحداث
إدارة النزاع بشكل ب ّناء وباعتباره
تغيير ،ولزيادة التفاهم .ويعني ذلك القدرة على تب ّني
الالَّعنف كطريق ٍة للحياة" (مشاورة إلكترونية .)#2
وقد أشاروا إلى أن ذلك يتطلّب وجود قنوات اجتماعية
وسياسية واقتصادية ،فضالً عن وجود منصات مؤسساتية
الستكشاف مصادر النزاع المتنوّ عة.
وكان المشاركون الشباب متنبّهين إلى أنّ عمليات إدارة
النزاع يُحتمل أن تخضع إلى رقابة شديدة من ِق َب ِل آخرين
بما يتعلق بسبيل المشاركة فيها وبصيغتها ،وفي محتوى
حواراتها أو مشاوراتها؛ وأنّ الشباب قد يتعرّ ضون للتالعب
بهم أو احتوائهم .وقد يُع َم ُد إلى ذلك لتقييد التغيير والتحوّ ل
تيسيرهما:
المُجد َيين :بدالً من
ِ

هل السالم بعيد المنال؟
بالنسبة إلى بعض الشباب ظلّت النقاشات حول السالم واألمن
تجريدية وبعيد ًة بعض الشيء ،بسبب أوضاع العنف اآلني
والمتطرف التي تعرّضوا لها .فهناك عد ٌد كبير من الشباب،
من الصومال إلى جنوب السودان ،ومن كولومبيا إلى إقليم
كردستان في العراق ممّن "لم يعرفوا سوى الحرب والنزاع"
(البنك الدولي وآخرون ،2018 ،ص 25؛ مشاورة تح ُّقق
نهائية) .وحتى في المجتمعات الخالية من الحرب األهلية أو
النزاع المسلّح المستمر ،يصف بعض الشباب العيش "في
فراغ قانوني ،وأوضاع سالم غير مستقرة أو ...عنف محلي
مستمر" (مكلين هيلكر وفرايزر ،2009 ،ص  .)10وقد
بعض
دفع التعرّض لمستويات مرتفعة من العنف واإلكراه
َ
الشباب في المثلث الذهبي من أمريكا الوسطى إلى وصف
حياتهم اليومية بأنها قريبة لحياة المدمنين على الكحول ،وأنهم
يوم آلخر" (المثلث الذهبي،
ال يقوون على البقاء "سوى من ٍ
بحث قُطري مر ّكز ،ص .)19

ُ
ولست أج ُد سالماً...
أنا ناشط اجتماعي
ال يمكنني أن أشعر بالسالم ما َلم تخفف
سلطات الدولة وطأة رقابتها على عملي
وطالما أنها ال تثق بي أو تجد عملي ذا
أهمي ٍة للمجتمع.
شاب ،منطقة جامو وكشمير الخاضعة إلدارة هندية
وباكستانية
(تقرير موجز لمناقشة جماعية مر ّكزة حول بحث قُطري ،ص )8

وفي كثير من هذه الحاالت ،أعرب الشبان والشابات عن
إحساس عميق بالهجران وخيبة األمل .وفسّرت إحدى
ٍ
الشابات من أفجوي في الصومال ،بالقول "إنّ مصطلح بناء
السالم غير عملي بالنسبة إليّ  ...فليس هناك شيء قادر على
وقف العنف فعالً في مجتمعاتنا المحلية .فالعنف موجو ٌد في
بيوتنا وفي شوارعنا وفي هياكلنا السياسية" (البنك الدولي
وآخرون ،2018 ،ص  .)41وقد انهارت شابة أخرى من
بُناة السالم من ميانمار عند وصفها للعنف وحال الصدمة
التي شهدتها مؤخراً في مجتمعها ،بينما بدا المجتمع الدولي
وكأنه قد أصيب بالشلل (مشاورة منطقة آسيا والمحيط
الهادئ) .وتساءل أحد الشباب عند حديثه عن الدمار الذي
لحق بمدينة حلب قائالً" ،كيف يسعنا أن نتحدث عن قرار
لمجلس األمن حول الشباب والسالم واألمن ،في حين أن
مُدننا تتعرض لوابل النيران و ُتقصف لتسوّ ى باألرض؟"
(مُغفل الهوية  ،#3مقابالت مع مقدّمي معلومات رئيسيين).
وقد أعرب أحد الشباب المناصرين للعدالة االجتماعية عن
نمط مختلف من الشك بالقول" :أنا ال أؤمن بالسالم على
الطريقة التي ينتهجونها اآلن .فمن أجل بناء سالم حقيقي
علينا أن نتغلّب على التفاوت االجتماعي بالتصدي للسلطة
ُ
اضطررنا إلى القلق
المتمركزة في أيدي ال ُنخب .أما إذا
بشأن الغذاء ،فلن ننعم بالسالم أبداً ،إنها كذبة قذرة .نحن
مُضطرون إلى البحث عن بدائل من أجل البقاء ولذلك
ننضوي تحت عمل العصابات" (كولومبيا ،بحث قُطري
مر ّكز  -ب ،ص .)24

الشباب من أجل السالم
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ينظر الشباب إلى "السالم" بوصفه مسألة سياسية للغاية
والحوكمة الرسمية التي فقدوا ثقتهم فيها.
تتصل بالسلطات َ
ً
ومن ناحية أخرى ،يُنظر إلى السالم بوصفه عملية تقتصر
على ال ُنخب االجتماعية والسياسية .تلعب األسرة والمحيط
االجتماعي دوراً هاما ً في التأثير في هذه الديناميات -
وعلى سبيل المثال ،إذا كان األبوان يفضّالن عدم الخوض
في أمور السالم وتجاهلها ،بوصفها "سياسة قذرة ال أحد
يشغل نفسه بها سوى النخبة" (كولومبيا ،بحث قُطري
مر ّكز  -ب ،ص  .)18في بوروندي ،أشار الشباب إلى
أن المجال الوحيد لالنخراط في قضايا السالم واألمن هو
من خالل األحزاب السياسيّة التي ينظرون إليها بارتيا ٍ
ب
بالغ (بوروندي ،مناقشة جماعية مر ّكزة).

انقسامات الشباب
بس أنَّ العمل من
أكد المشاركون في الدراسة بما ال يقبل اللّ َ
أجل السالم واألمن ليس ه َّما ً لجميع الشباب بصورة طبيعية
أو تلقائية .وعلى الرغم من آمالهم التي أعربوا عنها على
نطاق واسع ،فإن الشابات والشبان ال يفترضون افتراضات
حالمة ترى الشباب "متحدين" أو "مترابطين" بروابط
مشتركة بسِ حر ساحر .لقد كان كثي ٌر من الشبان والشابات
َ
على دراي ٍة بأنّ َمن يعملون في أنشطة بناء السالم أو
المنظمات الشبابية قد يُنظر إليهم بسهولة على أنهم "جماعة
النخبة" ،وخصوصا ً عند مقارنتهم بالجماعات األشد تهميشا ً
وإقصاءً .وسلّط الشباب الضوء على أنّ الثقة  -بوصفها
الدعام َة األساسية التي يقوم عليها السالم واألمن  -يجب أن
ُتبنى على امتداد أفقي بين الشباب أنفسهم وعبر الفجوات بين
األجيال داخل مجتمعاتهم المحلية ،وعلى امتداد رأسي في
العالقات بين الشباب والمؤسسات االجتماعية ،وحكوماتهم
والجهات الدولية صاحبة المصلحة.
وفي بعض الحاالت وجد الشباب أنفسهم موالين لكال
طرفي النزاع بسبب االنقسامات االجتماعية أو السياسية
القائمة .فقد ذكر أحد المشاركين في المناقشات الجماعية
المر ّكزة في منطقة جامو وكشمير الخاضعة إلدارة الهند
وباكستان" ،إننا منقسمون إلى جماعات مختلفة بنا ًء على
طوائفنا الدينية وطبقاتنا االجتماعية .وهذا يجعل حياتنا
صعبة" ( ،Conciliation Resourcesتقرير موجز
للمناقشة الجماعية المر ّكزة ،ص  .)12في اليمن ،قسّمت
الحرب األهلية الشباب إلى اصطفافات مختلفة؛ ومثل جميع
الجهات الفاعلة األخرى في النزاع ،فقد تعرّض الشباب إلى
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"الجذب والسحب في اتجاهات ش ّتى بفعل جهات فاعلة مختلفة
ناهيك عن التعامل مع انقساماتهم الداخلية الخاصة" (اليمن،
مناقشة جماعية مر ّكزة  -أ ،ص  .)2في بوروندي ،أشار
الشباب إلى كيفية تعبئة الجهات الفاعلة السياسية لالختالفات
اإلثنية بوصفها مصدراً لالنقسام" :مع اقتراب موعد
االنتخابات ،يُج ِّند زعماء األحزاب السياسية الشباب إلطالق
حمالت إعالمية عنيفة في بعض األحيان .ونحن نؤلّف أحيانا ً
أغان عنيفة وخطابات كراهية في حق خصومنا لترهيبهم"
ٍ
(بوروندي ،مناقشة جماعية مر ّكزة) .ر َثت إحدى الشابات
ً
لحال بالدهاً ،
"نتيجة للضغط الثقافي واالجتماعي
قائلة
اليمنيات ِ
والنفسي ،بتنا منقسمين إلى عدّة مذاهب" (اليمن ،مناقشة
جماعية مر ّكزة  -أ ،ص  .)5وقد ذكر الشباب الفلسطيني
انقسامات مشابهة ،إذ أقرّوا باالنقسامات السياسية الداخلية التي
ال مناص منها بين الشباب داخل مجتمعاتهم المحلية ،ولكنهم
أسفوا لألثر السلبي الناتج عنها في بعض األحيان .وكان من
بين التوصيات الرئيسية التي برزت من المناقشات الجماعية
المر ّكزة في فلسطين ،المطالبة بإيجاد حركة شبابية موحّ دة
ّ
التحزب واالنقسام
بمعزل عن
في المجتمع الفلسطيني تكون
ٍ
السياسي الداخلي أو التالعب.
ليست مسائل االنقسامات وانعدام الثقة هذه حكراً على الشباب،
غير أن الشبان والشابات كانوا على دراي ٍة بأنهم غالبا ً ما يكونون
عرضة دون غيرهم للتعبئة أو للتالعب على أيدي األعيان
أو النخب السياسية ،ليس في التنظيم السياسي وحسب ،وإنما
ّ
المنظمة ،والجماعات
من خالل العصابات أيضاً ،والجريمة
المسلّحة .كما تعكس الخبرات في السالم واألمن واقع هذه
كثير من الشباب.
الدوائر المتقاطعة والمتداخلة أحيانا ً في حياة ٍ

 2-2الفاعلية وتولي زمام األمور والقيادة
ذيوع الشعور بالظلم واإلحباط وانعدام
على الرغم من
ِ
الثقة ،بل وحتى اليأس ،يحتشد كثير من الشباب في
جميع أنحاء العالم من أجل السالم واألمن في مجتمعاتهم
وتجمعاتهم المحلية ُ
بطرق خالّقة وال تعوزها الحيلة.
وفي جميع البلدان المتأثرة باستفحال العنف المسلّح -
ً
نتيجة للعنف المسلّح الدائر ،كما في سوريا ،أو في
سوا ًء
المجتمعات التي اب ُتليت بعنف العصابات في أمريكا الوسطى
 حيث يسعى بعض الشباب بهمّة إلى تهدئة التوترات،وإعادة بناء الثقة وتوطيد التالحُم االجتماعي .وفي البلدان
التي "يعمّها السالم" ،كثيراً ما يكون الشبابُ هم الدافع للتغيير

االجتماعي واالنتقال السياسي ،إذ يعملون من أجل التصدي
لحالة التهميش واإلقصاء التي يتعرّض لها أقرانهم .ويمكن
لهذه التعبئة من أجل السالم أن تتخذ أشكاالً مختلفة كثيرة ،من
المنظمات الشعبية للمتطوعين إلى الشبكات العابرة لألوطان،
ومن المعارضة االجتماعية والسياسية  -عبر اإلنترنت وفي
الشارع  -إلى التف ّنن في مساءلة الوضع الراهن.

دراسة استقصائية للمنظمات التي يقودها الشباب
تماشيا ً مع مبادئ المِلكية المحلية والفاعلية والقيادة في السالم
والتنمية ،فمن األهمية بمكان َل ُ
فت االنتباه إلى المساهمات
الفريدة لمنظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب.
ّ
وتوثق دراسة استقصائية أُجريت كجزء من الدراسة
المرحلية عمل  399منظمة من هذه المنظمات ال َمعنيّة ببناء

السالم (رسم خرائط الشبكة الموحدة لبُناة السالم الشباب
ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة.)2017 ،

غايات وأهداف المنظمات التي يقودها الشباب
لقد تنوعت المنظمات المشمولة باالستقصاء تنوعا ً
كبيراً من حيث الحجم والعمق والتأثير .وكانت معظم
ّ
وتمث َل الهدفان
المنظمات تعمل على المستوى المحلي.
المُعرب عنهما على نحو أكثر شيوعا ً في "تمكين الشباب
بهدف تطوير مهاراتهم في فهم تسوية النزاعات"،
تاله "الحد من العنف وتعزيز ثقافة السالم في المجتمعات
المحلية" (وضع خرائط الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب
ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة ،2017 ،ص .)19

 399منظمة

لبناء السالم بقيادة الشباب:
عكست توازنا ً جنسانيا ً قويا ً
 %45إناث

1+89+L
97+3+L
%11

%97

 %55ذكور

عمِلت بميزانية تشغيلية تقل عن
 5000دوالر أمريكي في الشهر
وهناك  %11فقط لديها ميزانية سنوية تتجاوز
 100000دوالر أمريكي.

ش َّكل َ المتطوعون

قُراب َة  %97من العاملين

(متطوّ عوا األمم المتحدة ،ورقة مواضيعية ،ص )3

(رسم الخرائط من قِبل الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب
ومنظمة "البحث عن أرضية مشتركة")2017 ،
الشباب من أجل السالم
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كما كانت المنظمات تطمح إلى لعب دور هام في الحفاظ
على اللُّحمة االجتماعية أو دعمها ضمن الجماعات المنقسمة
وإلى تغيير ُ
الطرق السلبية عموما ً التي تنظر من خاللها
الجماعات إلى فئاتها الشبابية  -سعيا ً لتحويل وجهات النظر
من انعدام ثقة سائد في الشباب إلى تمثيل الشباب بوصفهم
"عوامل تغيير اجتماعي إيجابية وب ّناءة" (رسم خرائط الشبكة
الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث عن أرضية
مشتركة ،2017 ،ص  .)38وشملت األهداف التنظيمية
األخرى التي ذكرها المُجيبون حشد الدعم من أجل حقوق
اإلنسان وتشجيع الشباب على التعليم وزيادة سُبل حصول
الشباب على الفرص االقتصادية والسعي إلى منع الشباب
من االلتحاق بالجماعات المتطرفة العنيفة.

مزايا تشغيلية
اعتقد المُجيبون أن قوّ ة منظماتهم و ُنهجها تتجذر في فهمهم
للظروف المحلية والعالقات القائمة على الثقة مع مختلف
الشباب في المجتمعات المنقسمة ،وكذلك مع غيرهم من
أصحاب المصلحة .وقد م ّكنتهم هذه العالقات من العمل مع
أوضاع لم تتمكن جهات فاعلة أخرى
المجاميع السكانية وفي
ٍ
من الوصول إليها بسهولة .ومثلما أشار ممث ٌل عن إحدى
المنظمات من كينيا قائالً" ،نستطيع اختراق مناطق يُنظر
ُ
ناس ُكثر ،مثل
إليها كبقاع ساخنة لإلرهاب وموضع خشية أ ٍ
( )...معقل ميليشيا حركة الشباب في شرق أفريقيا" (وضع
خرائط الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث
عن أرضية مشتركة ،2017 ،ص  .)40وأشارت منظمة
أخرى يقودها الشباب من أفغانستان إلى أن "القيادة وطاقم
العاملين في منظمتنا هُم جميعهم دون  30سنة من العُمر.
وقد ساعدنا ما نحمله من شغف وطاقة في العمل مع أكثر من
 15,000شاب وشابة خالل فترة قصيرة جداً من الوقت"
(رسم خرائط الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة
البحث عن أرضية مشتركة ،2017 ،ص .)40
ومن حيث التعريف ،كانت المنظمات التي يقودها الشباب
والتي خضعت للدراسة االستقصائية يُديرها شبان وشابات.
وقد عكست توازنا ً أقوى من حيث نوع الجنس في أطقم
العاملين فيها وفي تركيبتها ،بنسبة  55في المائة للذكور
و 45في المائة لإلناث (رسم خرائط الشبكة الموحدة
لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة،
 ،2017ص  .)22وبلغ متوسط سنّ القيادات  29عاما ً
للرجال و 28عاما ً للنساء.
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العقبات
حدد المُجيبون على الدراسة االستقصائية العقبات التي تواجه إمكانية
نسب كثي ٌر من المُجيبين
العمل بحرّية بأنها التحدي األكثر شيوعاً .وقد َ
ذلك إلى انعدام الثقة في الشباب ومنظماتهم" :ال يثق أعضاء المجتمع
المحلي والجهات المانحة في الشباب والمنظمات الشبابية؛ مما يجعل
من الصعوبة الحصول على تمويل لتنفيذ المشاريع" (رسم خرائط
الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث عن أرضية
مشتركة ،2017 ،ص  .)33وقد تجلّى انعدام الثقة أحيانا ً في حظر
تسجيل المنظمات الشبابية أو منعها من الحصول على اعتراف
رسمي يم ّكنها من الحصول على تمويل إضافي (مشاورات منطقة
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ،ومنطقة الدول العربية).
كما ُذكر التمويل المحدود بوصفه العامل األشد أهمية الذي يحت ّل
المرتبة الثانية .تلعب العقبات التمويلية دوراً بالغ األهمية في تحديد
أنواع األنشطة التي يمكن للمنظمات أن تضطلع بها .وغالبا ً ما
عانت المنظمات وعملها من تواضع التمويل أو نقصه .وتعمل
نصف المنظمات التي أجابت عن أسئلة الدراسة االستقصائية بأقل
من  5,000دوالر أمريكي سنوياً ،ويعمل  11في المائة منها فقط
بميزانيات سنوية تتجاوز  100,000دوالر أمريكي .وتؤدي
العوائق المختلفة المؤسسية والمتعلقة باألهلية التي تحول دون استالم
أموال خارجية وإدارتها والتر ّشح لها إلى دفع المنظمات التي يقودها
الشباب لالعتماد بشدة على التبرعات المحلية ومساهمات أعضائها
بشكل حتمي .و ُتعد المنظمات غير الحكومية الدولية المصدر
ً
متبوعة بمنظمات المجتمع المدني الوطنية.
الرئيسي الثالث للتمويل،
وقد أوضح المُجيبون على الدراسة االستقصائية أن عدم القدرة
على الحصول على أصغر المبالغ من التمويل األولي أو المِنح
أعاق امتداد بعض البرامج إلى جماهير أوسع نطاقا ً وتحقيق
أثر أكبرّ .
ولخص أحد المُجيبين على الدراسة االستقصائية من
كولومبو ،سري النكا ،بالقول إنَّ "معظم المنظمات منخفضة
المستوى ولكنها ال تستطيع رفع مستواها بسبب التمويل
غير الكافي واالفتقار إلى القدرات من أجل جمع التبرعات"
(رسم خرائط الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة
البحث عن أرضية مشتركة ،2017 ،ص  .)33ومع ذلك،
فقد ّ
حذر بعض القادة الشباب أيضا ً من االفتراض أن المبادرات
الواسعة النطاق أو الكبيرة النطاق هي مفضّلة بالضرورة ،إذ
سلّطوا الضوء على أن المبادرات أو الشبكات األوسع ُتصبح
بمرور الوقت أقل رسوخا ً في المجتمعات المحلية وأقل ً
ثقة
بين األقران .حتى أنَّ آخرين قد ّ
حذروا من أنّ الطبيعة الذاتية
الفريدة لهذه البرامج وسالمتها قد تتعرّض لخطر التلف أو
ً
نتيجة لض ّخ موارد كبيرة (مشاورة تح ُّقق نهائية).
العطب

وأدركت المنظمات التي يقودها الشباب أنّ مراقبة وتقييم
األثر الذي تخلّفه مبادراتهم غالبا ً ما ش ّكلت لهم عائقا ً
إضافيا ً  -ليس بسبب االفتقار إلى العزيمة ،وإنما بسبب
االفتقار إلى الوقت والسعة والموارد البشرية .ومثلما
أشار أحد الشباب من عمّان ،األردن ،قائالً "يجب أن
ُتخصص نسبة من التمويل لصالح دعم البحوث وتنمية
القدرات التنظيمية ،عوضا ً عن تخصيصه فقط لتنفيذ
البرنامج" (رسم خرائط الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب
ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة ،2017 ،ص .)13
ويعتقد كثير من الشباب أنهم ال يحظون بالمعرفة والتدريب
الالزمين للمشاركة في المشاريع المتصلة بالسالم واألمن
بطريقة مُجدية .وقد لحظت الدراسة االستقصائية أنّ "االفتقار
إلى المهارات الكافية والثقة والوعي بأهمية االنخراط في
بكثير من الشابات والشبان إلى الخمول
السالم واألمن يدفع
ٍ
والتردد في االنضمام إلى جماعات الشباب النشِ طة" (وضع
خرائط الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث
عن أرضية مشتركة ،2017 ،ص .)32

التطوعي
العمل
ّ
ذكرت معظم المنظمات التي يقودها الشباب والعاملة في
مجال السالم واألمن أنها تعتمد اعتماداً كبيراً على المتطوعين
الذين يش ّكلون  %97تقريبا ً من طاقم العاملين .ويعكس ذلك
اتجاهات أوسع وُ صفت في مواضع أخرى ،كما أنها ليست
حكراً على المنظمات التي يقودها الشباب .ووفقا ً للمؤشر
العالمي للنهوض بالشباب ،تطوّ ع  21في المائة من الشباب
بهمّة من خالل المنظمات المتنوعة في عام  - 2016وهو
ما يُقدّر بنحو  230مليون شخص تبلغ أعمارهم ما بين
 15و 24عاما ً (برنامج متطوعي األمم المتحدة ،ورقة
مواضيعية ،ص  .)3ويُعد هذا االعتماد الكبير على العمل
ً
سمة للمنظمات القائمة على الشباب والتي يقودها
التطوعي
الشباب في ميدان بناء السالم وما يتجاوزه .وفي حاالت
كثيرة ،ذكر الشباب أنهم اكتسبوا "خبرات قيّمة ،وتقدير
الذات ،والوعي ،والصوت ،والمنزلة االجتماعية ،وشبكات
اجتماعية أوسع وأكثر تنوّ عاً" في التطوع (برنامج متطوعي
األمم المتحدة ،ورقة مواضيعية ،ص .)3
ومع ذلك ،فقد تعوق هذه التبعية عمل المنظمات التي يقودها
الشباب والبرامج المتمحورة حول الشباب ،مما يح ّد استدامتها
ونطاقها وقيادتها ،ويقيّد قدرة اآلخرين على استنساخ تلك
األشكال التنظيمية .كما أن االعتماد على العمل التطوّ عي قد
ً
عرضة للتقييد في مواردها البشرية.
يجعل المنظمات

فضالً عن ذلك ،فإن التوقع بأن المتطوعين يبذلون وقتهم
بدون مقابل قد يعني أن فرص التطوع ال تتاح سوى
للشباب القادرين على بذل وقتهم في أنشطة ال تدرّ عليهم
أي دخل .في مشاورة كوسوفو* ،ذكر الشباب أنّ معدّل
البطالة بين الشباب الذي يبلغ  57في المائة يعني أن نخبة
قليلة فقط هي القادرة على التطوّ ع .وعالوة على ذلك،
قد يصبح العمل التطوّ عي أيضا ً عائقا ً للشباب الساعين إلى
تطوير مصادر مستقلّة من الدخل أو فرص العمل .ووصف
شباب من نيبال كيف أثناهم أولياء أمورهم عن المشاركة في
بنزر يسير
األنظمة التطوعية التي ال تعود عليهم بأي دخل أو
ٍ
منه (نيبال ،بحث قُطري مر ّكز ،ص .)26

القيادة
ُتمثل المنظمات التي يقودها الشباب مصدراً هاما ً لقيادة الشباب
وفاعليته من أجل السالم واألمن  -ولكنها ليست المصدر
الوحيد .فالعديد من المنظمات التي تضطلع بأعمال هامّة مع
الشباب أو لصالحهم ال يقودها شباب ،ولكنها "تتمحور حول
الشباب" (أو قد يكون لديها برامج مخصصة تتمحور حول
الشباب وموضوعة ضمن جداول أعمال أوسع) .وال تعرّف
هذه المنظمات عن نفسها دوما ً بوصفها منظمات تعمل في
بناء السالم ،لكنها تبذل مساهمات هامّة في بناء السالم ومنع
اندالع النزاع المصحوب بأعمال العنف .وتوجد القيادة الشبابية
في مؤسسات ومجاالت متنوعة من الحياة المدنية ،وكذلك
في منظمات المجتمع المدني وفي المجتمعات المحلية النائية،
وضمن مؤسسات الدولة واألنشطة التجارية والجماعات
الدينية ،من بين ساحات أخرى .وال بُد بالتالي من معرفة هذا
الطيف المتنوّ ع
الشكل العضوي للقيادة الشبابية .ويعكس ذلك
َ
الهتمامات الشباب ذات الصلة بالسالم واألمن .وكثيراً ما
تقع هذه االهتمامات خارج المؤسسات السياسية والمنظمات
الشبابية الرسمية ،في نظم تبدو غير منظمة وحركات غير
رسمية ،وتعمل كثير منها على محور أفقي عوضا ً عن العمل
من خالل القيادة المتجهة من القمة إلى القاعدة .ومن األهمية
بمكان االعتراف بالتنوع الكامل في القيادة الشبابية ودعمها
من أجل مضاعفة قدرة وفاعلية الشباب في تولّي زمام األمور
إلى الحد األقصى  -وهي اإلمكانات الذاتية للشباب وقدرتهم
على الصمود للنهوض بالعمل ودفع التغيير  -في قضايا السالم
واألمن التي ّ
تؤثر في حياتهم.

*

ينبغي أن ُتفهم اإلشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس األمن رقم 1244
لعام .1999
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يشارك

في جميع مراعل السلم والنزاع:

الوقائية واإلنسانية ،في أثناء النزاع وفي أعقابة.

يربط

بين التنمية وحقوق اإلنسان
والشؤون اإلنسانية والسالم واألمن.

يعمل
على جميع المستويات:

األفراد واالُسر والمجتمع المحلي ،وعلى
المستويات المحلي واإلقليمي والدولي.

عمل الشباب
في مجال
السالم

يتعاون

مع شركاء متنوعين:

الحكومات المحلية والوطنية ،وزعماء المجتمع المحلي،
ووسائل اإلعالم ،والمؤسسات الثقافية ،ومؤسسات العدالة،
والشرطة وغيرها من منظمات بناء السالم.
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يستجيب

لمختلف أنماط العنف:

ّ
المنظمة العنيفة
التطرف العنيف والصراع السياسي والجريمة
والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.

 3-2تصنيف أنواع مشاركة الشباب
وصف الشباب مجموعة هائلة من
في هذه الدراسة،
َ
المساعي التي تهدف إلى بناء السالم وإدامته .وال يسع
الوصف االنتقائي لهذه المشاريع والمبادرات أن يعطيها
ح ّقها بما تتميز به من ثراء وعمق وتنوّ ع وإبداع .وقد
قصص نجاح؛ فيما عكست
ش ّكلت بعض هذه المساعي
َ
المساعي األخرى المعوقات والقيود التي يواجهها الشباب.
ووصفت بعض القصص المُشاركات الصغيرة النطاق
على المستوى العائلي أو الجماعات المحلية؛ ووصفت
قصصٌ أخرى الطموحات التي تتصف بها البرامج
والشبكات العالمية .وكان بعضها تكيّفيا ً أو كفاحيا ً في
طبيعته؛ بينما جاء بعضها تحوّ ليا ً أكثر في مقصده .ومن
خالل جميع هذه المبادرات ،عرض الشبان والشابات
إمكانات االستثمار في قدرة الشباب على الصمود من
أجل السالم بوصفها طيفا ً من الفُرص" :لالستثمار على
الجانب اإليجابي".
هناك أنوا ٌع كثيرة من مُشاركات الشباب في بناء السالم.
ومع أنّ هذا الفصل يحلل ويص ّنف هذه المشاركات
بتصني ٍ
ف فضفاض ألنواع عمل الشباب من أجل السالم،
إالَّ أن هذه األنواع تتقاطع وتتداخل في واقع األمر ،بما
يعكس التجارب الحقيقية في بناء السالم ودرجة تعقيدها.

العمل في مراحل مختلفة من دورة السالم والنزاع
يشارك الشباب ومنظمات الشباب بنشاط في مختلف
مراحل دورات السلم والنزاع  -والتي ال تش ّكل بطبيعة
الحال عملية ّ
خطية أو ال رجوع فيها مع خطوط فاصلة
بسيطة بين كل مرحلة وأخرى.
وقد تجلّت قابليّة التكيّف هذه والتحدي الماثل في العمل
على امتداد المراحل المختلفة من طيف السالم والنزاع،
في المناقشات التفصيلية التي جرت خالل المشاورات
في منطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي .والحظ
المشاركون الشباب من بوتسوانا ومالوي والصومال
وجنوب أفريقيا وجنوب السودان أنّ السالم واألمن
يش ّكالن اهتماما ً
مشتركا ً بالنسبة إليهم جميعاً ،إالّ أنّ
َ
المعوقات واالستراتيجيات المتعلقة بالتصدي للمشاكل
المتفشية تنوّ عت عبر سياقاتهم المختلفة:

•وُ صفت الصومال وجنوب السودان بأنهما مجتمعان
نزاع مستمر .وتفرضُ المخاطر
ُز ّج بهما في أتون
ٍ
ً
األمنية والمساحة المدنية المقيّدة حدودا واضحة على
ما يمكن للشباب أن يقوموا به وعلى حريتهم في
التنظيم العلني.
•وُ صفت جنوب أفريقيا بأنها في وضعية إعادة البناء
لما بعد مرحلة النزاع ،حيث يمكن للشباب عموما ً
أشكال من
أن يش ّكلوا تنظيمات ،بل وأن يعبّروا عن
ٍ
المعارضة بحرية أكبر ،على الرغم من تفاوت درجة
الحرية المدنية والسياسية .و ُن ِّظمت البرامج حول
المطالب إلحداث تغيير مُجدٍ ،عوضا ً عن تشكيلها
بطريق ٍة دفاعية بفعل السياق السياسي القمعي والخطِ ر
نحو وشيك.
على ٍ
• ُعدّت بلدان مثل بوتسوانا ومالوي بأنها بلدان تتمتع
بسالم نسبي .ومع ذلك فإنّ التجارب المتمثلة بإقصاء
الشباب وتهميشهم ال تزال تستدعي المعالجة المُلحّ ة.
رسم المشاركون صور ًة لالستراتيجيات واألولويات،
َ
حور حول الشباب ،بما يُظهر
م
ُت
م
ال
السالم
ببناء
المتعلقة
َ
ِ
كيفية اختالفها عبر السياقات .ولم يكن من المستغرب أن
تعكس ال ُنهج المتخذة في العمل الشبابي من أجل السالم حول
العالم هذا التنوّ ع.

اندالع أعمال العنف
مساع للحيلولة دون اندالع أعمال
ينخرط الشباب في
ٍ
العنف في أوضاع السالم النسبي أو "ما قبل النزاع" ،من
خالل ما يشمل تدخالت مب ّكرة لمنع وقوع العنف .تتخذ
هذه المبادرات االستباقية وسائل متنوعة ،وتشمل التعليم،
والمناظرات والحوارات حول السالم ،والحوارات الدينية،
والتعليم المدني واالنتخابي ،والمسرح التعليمي ،واإلذاعة
المحلية ،والرياضة والمهرجانات الموسيقية.
وتشمل األمثلة على العمل الذي يقوده الشباب أو المتمحور
نماذج التدخل المب ّكر
حول الشباب لمنع اندالع النزاع العنيف
َ
(على المدى الطويل) مع الصغار ،فضالً عن ُنهج المنع
األكثر آ ِني ًَّة (التدخالت على المدى القصير) مع الشباب في
المجتمعات المنقسمة.
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ومن األمثلة على نهج التدخل المب ّكر الذي يتيح التعليم لألطفال
في سن المدرسة مبادرة "مديرو السالم" (غيستروس دي ال باز)
التي أطلقتها المنظمة الدولية للرؤية العالمية "وورلد فيجن" في
كولومبيا ،والتي يبادر فيها الشباب إلى زيارة المدارس ونقل
رسائل السالم إلى األطفال في جميع أنحاء البالد .ويُرى نه ٌج آخر
في العمل الذي اضطلعت به شبكة نانسن للحوار في بلدان متعددة
من يوغسالفيا سابقاً ،ويجمع بين طالب المدارس من المجتمعات
المنقسمة قوميا ً ودينيا ً من خالل الحوار ،لكسر الحواجز والقوالب
النمطية سعيا ً للمساهمة في تحقيق المصالحة (مشاورة منطقة
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى) .في السويدُ ،ت ّ
نظم شبكة "معا ً
من أجل السويد" (تِلسامانس فور سفيريج) مخيّمات صيفية لدعم
التماسك االجتماعي والحوار بين جماعات المهاجرين في األحياء
المعزولة من استكهولم (السويد ،مناقشة جماعية مر ّكزة).

النزاع العنيف المستمر والمتصاعد
يتدخل الشباب أيضا ً لتخفيف آثار النزاع العنيف حيثما ظهر،
ولبناء السالم والتماسك االجتماعي  -وعلى سبيل المثال ،عن
طريق إجراء حوار بين األقران في مجتمعات محلية متضررة
من النزاع في قيرغيزستان (مناقشة جماعيّة مر ّكزة) ،أو
عن طريق دعم تسريح المقاتلين السابقين في حركة الشباب

المجاهدين في الصومال وإعادة إدماجهم في خضم النزاع.
وينطوي البرنامج األوغندي إلصالح المحاربين على فك ارتباط
الشباب الذين كانوا متورطين في اإلغارة على قطعان الماشية،
وتيسير بناء الثقة بينهم وبين مجتمعاتهم المحلية .وقد أصبح
كثي ٌر من الشباب المشاركين في هذا البرنامج "سفراء سالم"،
يحشدون الدعم من أجل السالم بما يتجاوز مجتمعاتهم المحلية
(أوغندا ،بحث قُطري مر ّكز) .في كينيا ،طوّ ر الشباب
المنضوون في برنامج سفراء كابونغ للسالم مهارات في إقامة
المشاريع ومهارات معيشية من خالل التدريب لتحسين فرص
العثور على سبل العيش للمقاتلين السابقين في أثناء النزاع ،من
خالل برامج االدّخار والقروض (كينيا ،بحث قُطي مر ّكز).
9

وفي أمثلة أخرى ،وصف الشباب تحملهم المسؤولية الرئيسية في
تقديم الدعم اإلنساني والغذاء والمعونة ،وهُم يساعدون بذلك في
الحفاظ على اللُحمة االجتماعية في سياقات تعتريها مخاطر حقيقية
باندالع نزاع محلي ،وحيث تتقهقر المنظمات الدولية كذلك بسبب
تصاعد المخاطر باندالع حرب .وعلى سبيل المثال ،فمن خالل
" 1000مخبز" في اليمن ،خبز الشباب الخبز ووزعوه على
أكثر من  12,000أُسرة في صنعاء في خضم النزاع .بالشراكة
مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،تحشد 'الشبكة

9
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المشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ' الدع َم لمناصرة
استمرار التعليم في أوقات النزاع ،للحفاظ على المدارس بوصفها
مساحات آمنة وأماكن إلجراء حوار بين األطفال (اليونيسف،
2016أ؛ لوبي كاردوزو وسكوتو ،ورقة مواضيعية).

وباإلضافة إلى ذلكّ ،
يوزع هذا الفريق الشبابي جوائز ريادة
مشاريع على مرتكبي العنف السابقين إلشراكهم بهمّة في
الحيلولة دون وقوع التطرّف المصحوب بعنف والمساعدة في
الحد من العودة إلى اإلجرام.

كما لعب الشباب دوراً أساسيا ً في رصد انتهاكات حقوق
اإلنسان وتوثيقها في إبان النزاع.ب الشباب دوراً أساسيا ً في
رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها في إبان النزاع .في
بوروندي ،يجمع 'منتدى الضمير واإلنماء' المعلومات حول
القضايا التي تتراوح من العنف االنتخابي إلى االتجار بالبشر،
ّ
ٌ
منظمة محلية (إناما)
شبكة تضم ما يزيد عن 20
وتتولّى
توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان وتدريب "مراسلين مواطنين"
شباب على إدراج االعتقاالت وعمليات االختفاء القسرية في
تقاريرهم اإلخبارية (بوروندي ،مناقشة جماعية مر ّكزة).

وتوضّح قدرة الشباب على "التعامل مع الماضي" الدور
األساسي الذي يلعبه الشباب بوصفهم عوامل ناقلة للذاكرة
التاريخية حرصا ً منهم على تعلّم أجيال المستقبل من نزاع
الماضي .لقد انخرط الشباب ومنظماتهم على نحو موسّع في
عمليات الكشف عن الحقيقة وتحقيق المصالحة ،وفي غيرها
من عمليات العدالة االنتقالية  -على سبيل المثال ،في كندا
وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتيمور
الشرقية (المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ورقة مواضيعية).
وقد نظمت "شبكة العمل من أجل العدل والسالم" (آر إيه جيه
پي) في كوت ديفوار بالشراكة مع اليونيسف تطوير دورات
تدريبية ومُعت َكفات للشباب للحديث عن منع النزاع وصاغت
توصيات لسياسات التعويضات من أجل اللجنة الوطنية
للمصالحة والتعويض عن الضحايا (المركز الدولي للعدالة
االنتقالية ،ورقة مواضيعية) .إنّ تقييم أهمية مبادرة "شبكة
العمل من أجل العدل والسالم" يحظى بتطبيقات أوسع ،بما
فيها كثير من األمثلة الموصوفة هنا:

بناء السالم ما بعد النزاع
ينخرط الشباب في جهود تهدف إلى ضمان عدم وقوع أو
عودة ظهور األشكال المختلفة من النزاع العنيف .ويُدرك
الشباب أيضا ً االستمرارية والتغيّر في ُ
طرق انتقال أنماط

النزاع العنيف وارتقائها بمرور الوقت ،وأهمية مجابهة
خطوط التصدع اإلقصائية الجديدة ،والتي غالبا ً ما تن ّم عن
َ
يحظ بح ٍّل
نزاع في الماضي لم
األسباب الكامنة وراء اندالع
ٍ
مالئم .وقد انخرط الشباب بصور ٍة مباشرة وغير مباشرة في
عمليات السالم الرسمية وغير الرسمية ،مع درجات متنوعة
من النجاح  -ومنها على سبيل المثال في الفلبين وجنوب
السودان وسوريا واليمن .وفي مالي والصومالُ ،ت ِّ
وظف دائرة
األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام الشبان والشابات
في فِرق تعمل داخل المجتمعات المحلية ،وتو ّفر للشباب
بالتالي فُرص العمل في سياقات ما بعد النزاع ،وتتيح لهم
المساهمة الملموسة في بناء السالم وتحقيق سالمة المجتمع.
وقد شارك الشباب في برامج نزع التسلّح والتسريح وإعادة
نزاع ما أو في بعض أوضاع
اإلدماج ،في أعقاب اندالع
ٍ
النزاع المُستمر .وعلى سبيل المثال ،في سيراليون والصومال
وأنحاء مختلفة من أمريكا الوسطى ،ساهمت برامج إعادة الدمج
والتحوّ ل التي يقودها الشباب الموجّ هة نحو المقاتلين السابقين
والشباب الجانحين وأفراد العصابات في منع االنتكاس والعودة
إلى نزاع مصحوب بالعنف .في الكاميرون ،تهدف منظمة
"رُكن الشباب المحلي" (لوكال يوث كورنر) إلى تحويل الجناة
السابقين المرتكبين ألعمال عنف إلى أبطال من أجل السالم
من خالل بناء القدرات والتدريب ،بغرض تيسير إعادة تأهيلهم
وإعادة إدماجهم بنجاح (سانيي وآتشاليكي.)2017 ،

لقد ش ّكل األثر التحفيزي لهذا المشروع أهمية أكبر من
نواح عدّة :فقد نتج عن عملية الحوار
أي من َتج آخر ،من ٍ
إيجاد أدا ٍة قوية ،صنعها الشباب من أجل الشباب .كما
ش ّكل زخما ً لما سيتحوّ ل إلى عملية طويلة األمد من
التوعية وحشد الدعم واإلصالح في نهاية المطاف.
(الديش ورايس)2016 ،
ومن األمثلة على انخراط الشباب في إحياء ذكرى نزاعات
الماضي في السنوات التي تعقبها هناك المبادرة الكينية
الشبابية "معرض الشارع" (بيتشا متاني) ،التي استضافت
معرضا ً في الشارع على مدار  24ساعة في اليوم زاره
نحو  500,000شخص من عموم أنحاء البالد للتأمل في
أحداث العنف التي وقعت بعد انتخابات 2008-2007
(كينيا ،بحث قُطري مر ّكز).
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إنّ مواظبة الشباب على انخراطهم الطويل األمد والتزامهم
بالسالم ،الذي قد يمتد أحيانا ً طيل ّة عقو ٍد من الزمن تعقب
نزاعا ً عنيفاً ،إنما يتمثل في النموذج المُذهل لمشاركة الشباب
الياباني في "خطة عمل شعوب العالم لعق ٍد من الزمن
للتخلص من األسلحة النووية" .وتعقد حملة نزع التسلّح
النووي الحيوية ،القائمة على الشباب والمتمحورة على
ً
مستعينة
الشباب ،ورش عمل وملتقيات حوارية ومعارض
بهذا كله في حشد الدعم للقضاء على انتشار األسلحة النووية
(سوكا غاكاي إننترناشيونال ،ورقة مواضيعية).

العمل عبر سياقات مختلفة من النزاع والعنف
إنّ العمل مع الشباب وبواسطتهم من أجل صون السالم يتناول
ألنواع مختلفة من النزاع وأشكال العنف وقد تحدث
التصدي
ٍ
ّ
الشباب عن طيف أوسع ،بما يشمل التمرّد المسلح ،والتطرف
العنيف ،والعنف القائم على االنتماء القومي أو الديني ،والعنف
الجنائي ،واالنتفاضات المصحوبة بأعمال عنف ،والعنف
الجنسي والجنساني ،والنزاع على الموارد الطبيعية ،والعنف
10
في السجون ،والعنف المرتكب بأيدي نظام العدالة الجنائية.
وقد أشار تقري ٌر عالمي لمشاركة األطفال والشباب في بناء السالم،
ر َّك َز على كولومبيا وجمهورية كونغو الديمقراطية ونيبال ،إلى أن:

لدى الصغار والشباب من الفتيات والفتيان فه ٌم أوسع
لبناء السالم ينصبّ على الحاجة إلى التصدي ألنواع
مختلفة من أوجه العنف والتمييز واإلجحاف الذي
ّ
يؤثر في عائالتهم ومدارسهم ومجتمعاتهم ،بما في
ذلك العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس
والزواج المب ّكر والتمييز اإلثني وعدم االحترام.
(مكغيل وأوكان ،2015 ،ص )111
في معظم المناطق والسياقات القُطرية العديدة ،شدّد
الشباب على أنّ خطة العمل ال َمعنية بالشباب والسالم
واألمن ال ينبغي لها أن تر ّكز تركيزاً ضيّقا ً جداً على
أشكال معيّنة من أعمال العنف ،مثل التطرف أو اإلرهاب
ٍ
المصحوب بأعمال عنف ،على حساب استبعاد مختلف
الحقائق أو األولويات التي يواجهونها في بُلدانهم أو
مناطقهم (مشاورات منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي،
ومنطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي).

 10لالطالع على التصنيف الكامل ألنواع العنف هذه ،انظر أولونيساكين وإسماعيل
(تحت الطبع ،ص .)9-12
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وقد أبدت الشابات والشبان حماسهم تجاه إمكانية التعلّم
من بعضهم بعضا ً وتطوير ممارسات ابتكارية من خالل
تبادل خبراتهم في مختلف أنواع العنف واستجاباتهم
الخالّقة تجاهها.

التطرف العنيف
ّ
يُنظر إلى العنف المتطرّف بقلق بالغ عبر مناطق كثيرة.
تهدف منظمات مثل 'اتحاد شباب باكستان' (مشاورة
إلكترونية  )#1إلى بناء قدرة الشباب على الصمود لمنع
ّ
وينظم
تجنيدهم في الجماعات المتطرفة أو اإلرهابية.
اتحاد شباب باكستان حمالت توعية وفعاليات ثقافية في
بمشروع يُعرف
المدارس والجامعات .وقد اش ُتهر االتحاد
ٍ
باسم "عربة الريكشو من أجل السالم" ،الذي وضع فيه
رسائل حول السالم والتماسك االجتماعي على عربات
الريكشو ،الستدراج الحمالت والوسائل التي تستخدمها
بعض الجماعات المتطرفة (باكستان ،بحث قُطري مر ّكز).
في الصومال ،تر ّكز مؤسسة تنمية قدرات الشباب
الصومالي على تنمية المجتمع بما يتوافق مع أهداف
التنمية المُستدامة ،باالقتران مع الرياضة والحوار الثقافي
المتعدد ،لتزويد الشباب ببدائل عن الجماعات المتطرفة
وصف الشباب اليمني
العنيفة (مشاورة إلكترونية .)#1
َ
كيف أنهم يسعون إلى حماية الزمالء "المستضعفين" من
التجنيد في الجماعات المسلّحة من خالل توليفة إجراءات
تشمل بناء شبكات مع الشباب اليمني خارج البالد؛ ونشر
الروايات المُضادة من خالل اإلذاعة وشبكات التواصل
االجتماعي والفِرق المسرحية؛ والتصدي لألسباب
الجذرية للنزاع بتعزيز حقوق اإلنسان واألمن واإلنماء؛
وتوسيع انتشار رأي الشباب اليمني في المجتمعات المحلية
المتأثرة بالنزاع .وقد وصف أحد الشباب المشاركين هذا
النهج بقوله" :ما نحتاج إليه ليس مجرّ د االنطالق إلى
وسائل التواصل االجتماعي ومواجهة [تلك الجماعات]،
بل أن نقدّم للشباب بدائل حيوية" (اليمن ،بحث قُطري
مر ّكز ،ص  .)27وقال مٌشارك آخر" ،نحن نتنافس مع
متطرفين وجماعات مسلّحة الستمالة الشباب إلى جانب
المجتمع المدني" (اليمن ،بحث قُطري مر ّكز ،ص .)22

© insightshare_ingridguyon

العنف الجنائي

العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس

عرض الشباب مالحظات هامّة حول العالقات المتبادلة
َ
والخطوط الفاصلة الراشحة بين األنواع المختلف من العنف.
وقد أُشير إلى أمثلة كثيرة حول كيفية تمويل أو دعم العنف
ّ
المنظم للعنف السياسي والمتطرف ،أو العكس .وفي
الجنائي
أماكن مثل السلفادور وغواتيماال وهندوراس (المثلث الذهبي،
بحث قُطري مر ّكز)؛ وكولومبيا (كولومبيا ،بحث قُطري
مر ّكز  -أ؛ كولومبيا ،بحث قُطري مر ّكز  -ب)؛ وجنوب أفريقيا
(جنوب أفريقيا ،بحث قُطري مر ّكز؛ سمبسون،)2001 ،
كما في حاالت كثيرة أخرى ،تظهر أمثلة مذهلة على
كيفية بلوغ التعبئة أو التالعب على أيدي األعيان والنخب
السياسية ما يتجاوز الشباب المنخرطين سياسيا ً ليشمل
الشباب المنضمين إلى العصابات والجريمة المنظمة .وقد
تشارك الشباب المشاركون في الدراسة كثيراً من تفاعالتهم
اإلبداعية وال ُ
شجاعة في جانب العنف الجنائي ،وبما يتعلّق
ّ
خصوصا ً بتفشي مشكلة العنف المنظم وانخراط الشباب في
العصابات اإلجرامية (انظر القسم  .)3-5وقد أولى الشباب
اهتمامهم أيضا ً في جوانب أخرى تتصل بالعنف ،وتشمل
أنشطة مكافحة العنف في السجون في السلفادور وجنوب
أفريقيا وتونس؛ والنشاط المتصل بضبط السالح ر ّداً على
العنف المرتكب تحت تهديد السالح في كولومبيا وجنوب
أفريقيا والواليات المتحدة.

ينخرط الشباب في ُنهج متنوعة لمنع العنف القائم على نوع
الجنس والتصدي له .ويقدّمون دعمهم لضحايا العنف الجنسي
وحماية الشابات في األوضاع المعرّضة للخطر .في باكستان،
ُتقدّم منظمة 'فتيات واعيات' (أوير غيرلز) المساعدة النفسية
واالجتماعية للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس،
وتساند التمكين المالي والتعليمي للشابات ،و ُتجري حمالت
ّ
وتحث على
توعية حول حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية،
المساواة بين الجنسين بصورة عامة أكثر (باكستان ،بحث
قُطري مر ّكز) .في الهند ،طوّ ر الشباب تطبيق "دبوس
السالمة" ( )SafetiPin Appلتحديد خرائط المناطق
اآلمنة وغير اآلمنة من المُدن ،باستخدام التع ّقب بواسطة
النظام العالمي لتحديد المواقع ،للحيلولة دون وقوع أعمال
عنف جنسية أو قائمة على النوع الجنساني ،ولحماية الشابات
(مجموعة سيكديف ،ورقة مواضيعية) .وسرعان ما امتد
حضرية
التطبيق ليغطي  10مُدن هندية وثالثة مراكز
َ
في أنحاء أخرى من العالم ،واستعانت به وكاالت حكومية
وإدارات أمنية.
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ويُساعد الشباب في تغيير المواقف وإصالح العدالة الجنائية
لمواجهة الجرائم القائمة على نوع الجنس .يُجري ملتقى جامايكا
للمثليات والمثليين وجميع الميول الجنسية حملة توعية من خالل
مشروع المناصرة االجتماعية للشباب الذي يتعلق بالعنف
واإلساءة الذي يتعرّض له الشباب من جماعات الميول الجنسية
(المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية
الجنسانية وحاملو صفات الجنسين) ،ولتطوير ُنهج وقائية.
ويُعد الملتقى أول منظمة من نوعها في جامايكا تتعاون بنجاح
مع الحكومة في الدفاع عن حقوق جماعات الميول الجنسية
(منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي ،بحث قُطري مر ّكز) .وقد
حشد المنتدى التأييد بنجاح لفرض حمايات دستورية ،وهو يقدّم
المشورة وخدمات الدعم للشباب من جماعات الميول الجنسية
المذكورة .وقد أطلق الملتقى كذلك حمالت تثقيفية عامة
متعددة الوسائط واسعة االنتشار ،مثل حملة 'نحن جامايكا'،
التي عرضت قصص حياة الجامايكيين من جماعات الميول
الجنسية المُشار إليها .وفي بُلدان مثل البرازيل وتركياّ ،
نظمت
المنظمات الشبابية أنفسها لمجابهة سوء استغالل أفراد الشرطة
لسلطتهم في استهداف األشخاص من مُغايري الهوية الجنسية.

وهناك عمل عام يجري اتخاذه مع الشبان وبواسطتهم للتصدي
للقوالب النمطية الجنسانية المؤذية وصقل الهوية الذكورية التي
ال تقوم على التحكم بالنساء .وتستضيف حملة 'رج ٌل واحد قادر'
التي بادرت بها 'شبكة سونكه للعدالة الجنسانية' في جنوب
أفريقيا مجموعة حوارات مع الشبان حول ما يمكنهم عمله لمنع
العنف القائم على نوع الجنس 11.في الواليات المتحدة ،تأسست
مبادرة 'الرجال قادرون على وقف االغتصاب' للترويج لفكرة
"الذكورة اإليجابية" بين الشباب في المدارس الثانوية والكليات.
وتشجّ ع هذه المبادرة الشبان على التفكير في ُ
الطرق التي
تعلّموها إلثبات أنفسهم والتي قد تعزز التحامل على النساء
أو ارتكاب العنف في ح ّقهن ،كما تشجعهم على االعتراض
عليها 12.وفي مستوطنات بومواني غير الرسمية في نيروبي،
كينيا ،يضطلع برنامج 'دريمز' بتنظيم حملة "وكالء التغيير"
من الذكور لتعليم الرجال والصبيان كيفية منع العنف المرتكب
في حق النساء والفتيات في مجتمعاتهم المحلية 13.والحظ
الشباب أن هناك عوامل ارتباط راسخة بين العنف القائم على
نوع الجنس وغيره من أنماط العنف ،وأن ذلك قد ّ
يمثل تحديات
وفُرص على حد سواء للتدخل في دورات العنف.

http://genderjustice.org.za/project/community-education- 11
mobilisation/one-man-can/
www.mencanstoprape.org/ 12
www.dreamspartnership.org/ 13
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العنف الطائفي والديني والسياسي
يُش ّكل التصدي للعنف الطائفي والديني والسياسي جانبا ً آخر من
الجوانب الهامّة التي ُتر ّكز عليها المبادرات التي يقودها الشباب
أو التي تتمحور حول الشباب ،وتشمل بعض األمثلة التي سبق
ذِكرها في البوسنة والهرسك وكولومبيا وكينيا والفلبين واليمن.
وقد سعت مبادرات كثيرة يقودها الشباب إلى اتخاذ منظور جديد
قرون مضت.
تجاه النزاعات القومية أو الطائفية الممتدة منذ
ٍ
تحت ظروف سياسية وأمنية شديدة التقييد تمكنت منظمة 'جاما'
من الجمع بين شباب من قبائل التوتسي والهوتو للمشاركة في
أنشطة رياضية وترفيهية في بوروندي (كيمبر ،)2005 ،فيما
ير ّكز برنامج القيادات الناشئة الفلسطينية واإلسرائيلية على
المشتركة لمكافحة العنف القائم بين المجتمعين على
الحمالت
َ
مستو َيي االنتماء الديني واالنتماء القومي (مجموعة سيكديف،
ورقة مواضيعية) .وقد سعى مؤتمر الشباب اإلثني الوطني
في ميانمار إلى تعزيز الثقة بين الجماعات اإلثنية المختلفة
من خالل المشاركة في حوارات وضع الدستور ،إلى جانب
عقد النقاشات حول السالم والمصالحة وسيادة القانون وحقوق
اإلنسان (ميانمار ،بحث قُطري مر ّكز) .في الكاميرون ،تعمل
'الحلقة الدولية إلعالء قيمة َ
الخلق' على الترويج للحوار بين
أتباع األديان من الشباب ،باالقتران مع طرح برامج للتطوير
القيادي ،وبرامج مسرحية متعددة الثقافات تهدف إلى تطوير
التفاعل المدني بديالً للعنف (مشاورة إلكترونية  .)#1وفي
أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغواتيماالّ ،
نظم
الشباب أنفسهم لمجابهة النزاعات والعنف المتصاعد المرتبط
باستخراج الموارد الطبيعية ،التي غالبا ً ما تنطوي على مصادرة
أراضي الجماعات المحلية أو األراضي الموروثة أبا ً عن جد.

العمل على مستويات مختلفة من المجتمع
يُشرك عمل الشباب من أجل السالم مجموعات مختلفة
من أصحاب المصلحة ويعمل عل مستويات مختلفة من
المجتمع .ويعكس هذا العمل المتعدد المستويات في بناء
السالم تنوّ ع سُبل الوصول المتعددة إلى الشباب  -فهُم
حاضرون كأصحاب مصلحة في
بوصفهم فئة ديمغرافية
َ
جميع هذه الطبقات من مجتمعهم.

العمل مع المجتمع المحلي وداخله

مثلما ُذكر سابقاً ،يجري مقدار كبير من العمل الذي يقوده
الشباب في بناء السالم على مستوى محلي للغاية ،وغالبا ً ما
يكون توجهه على نطاق صغير أو على مستوى األقران .غير
أنّ األثر الذي يخلّفه هذا العمل ّ
يغطي المجتمع المحلي بأسره.
ففي قيرغيزستان ،انطوى أحد األمثلة على إشراك الفتيات
على مستوى األقران من خالل مدرستهن (الدينية) للحيلولة
دون دعمهنّ المحتمل للجماعات المتطرفة أو تجنيدهن فيها.
أغان تحمل سرديات إيجابية عن اإلسالم ،والتي
وبتسجيل
ٍ
جرى تشاركها بعد ذلك داخل مجتمعهنّ المحلي ،سعى
هذا النهج إلى بناء الثقة والتماسك االجتماعي اإليجابي
ضمن المجتمع المحلي (قيرغيزستان ،مناقشة جماعية
مر ّكزة) .في ميدلين ،كولومبيا ،ساهم الشباب في تحوّ ل
حي كوميونا  ،13الذي كان يُعد سابقا ً أحد األحياء األشد
خطور ًة في المدينة ،إلى مجتمع محلي نابض بالحياة
يصطحب السياح بترحاب في جول ٍة لالطالع على رسومات
الغرافيتي الجدارية ،وللمشاركة في أنشطة المجتمع المحلي
الثقافية (كولومبيا ،بحث قُطري مر ّكز).

توارث العمل بين األجيال
يمكن لعمل الشباب من أجل السالم أن يتجاوز أيضا ً
حدود برامجه المحلية أو الصغيرة النطاق .ويجري ذلك
عن طريق العمل ما بين األجيال ،من بين وسائل أخرى.
ومن أحد األمثلة على ذلك 'منتدى تنمية الشباب المسلم
األوغندي' ،الذي سعى إلى تنظيم لقاءات بين األئمة من
جميع األعمار لمناقشة كيفية تقديم اإلرشاد إلى أتباعهم
الشباب والتشجيع على التفاهم المتعدد الثقافات (معهد
الواليات المتحدة للسالم ،ورقة مواضيعية) .وقد بادر اتحاد
شباب والية كاريني ،وهي شبكة من منظمات كاريني
(كاياه) في ميانمار ،برعاية اللقاءات بين الزعماء األكبر سنا ً
للجماعات المسلّحة اإلثنية واألحزاب السياسية ،الذين نادراً
ما التقوا وتحدثوا إلى بعضهم بعضا ً (مؤسسة بيرغهوف،
ورقة مواضيعية) .وقد استند ذلك إلى بناء الثقة أوالً بين
أجنحة الشباب في مختلف الجماعات المسلّحة واألحزاب
السياسية ،ليستندوا إليها في الحوار بين الجماعات اإلثنية
وما بين األجيال.
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الشباب ُبناة السالم بوصفهم وسيطا ً

الصعيدان الوطني والدولي

يمكن للعمل الشبابي ال َمعني بمنع العنف وإدامة السالم أن
يُشرك الشباب على مستوى المجتمع المحلي ،ولكنه قابل
للترجمة أيضا ً إلى سياس ٍة ومناصر ٍة ما بين المجتمعات
المحلية ،وكذلك مع السلطات والمؤسسات الوطنية واإلقليمية
والمتعددة األطراف .وحيثما تتمكن مبادرات الشباب من
تحقيق هذه الوظيفة الوسيطة القائمة على "اإلصغاء"
و"الت ّكلم علناً" على حد سواء ،فإنّ بناء السالم على أيدي
الشباب يكون قادراً على لعب دور النسيج القوي الذي
يربط بين تلك المستويات المختلفة من المُشاركة .في بعض
األحيان ،يلعب الشباب والمنظمات الشبابية هذه األدوار
بصفة وسطاء داخل مجتمعاتهم الخاصة " -ترابُط الهيكل
االجتماعي" .وفي حاالت أخرى ،تكون وظيفتهم الوسيطة
بين المجتمعات المحلية " -تجسير الهيكل االجتماعي".
بدور رابط في الواجهة ،أي
وفي أحيان أخرى ،يضطلعون
ٍ
الوساطة على المستوى الوطني ،أو مع المجتمع الدولي -
"وصل الهيكل االجتماعي".

يمكن لعمل الشباب من أجل السالم أن يتخذ شكل البرمجة األوسع
والترابط الشبكي على المستويين الوطني والدولي .وقد عملت
برامج مثل برنامج مركز 'مُنطلق خارجي لبناء السالم' (آوتوورد
باوند بيسبلدنغ) الذي ينظمه برنامج القيادات الناشئة الفلسطينية
واإلسرائيلية ،على ترجمة الحوارات القيادية بين النظراء إلى
لقاءات وطنية ودولية مستدامة ،بتطبيق الدروس في أكثر من
 25بلداً
وبدعم من شبكة عالمية متنامية من الشباب العاملين في
ٍ
ُ
مجتمعاتهم المحلية .تدرّب "بذور السالم" (سيدز أوف بيس) الشباب
من مختلف المناطق المتضررة من النزاع على القيادة وإدارة النزاع
ليتمكنوا من العودة إلى بلدانهم وتأسيس منظماتهم الخاصة (الي،
 .)2017ومن خالل االستعانة بحضور قوي عبر اإلنترنت،
تعمل مبادرة "شباب الترانزيت" (اليمن) من أجل التواصل بين
الشباب اليمنيين الذين أُجبروا على الهجرة داخل حدود اليمن أو
خارجها على حد سواء (اليمن ،بحث قُطري مر ّكز) .وقال أحد
ّ
المنظمين" ،يستطيع اليمنيون في الخارج أن يكونوا جسراً للوصل

وحيثما تس ّنى دعم قابلية التوصيل هذه ،فإنها تتيح قدرة
فريدة على المساهمة في مقارب ٍة أكثر منهجية في بناء السالم
وإدامته .وعلى سبيل المثال ،وُ صفت الشابات في النزاع
الدائر في جنوب السودان بأنهن "جُسور ووسيلة تواصُل
خالل النزاعات القبلية [الداخلية]" ،ويعود ذلك من ناحي ٍة إلى
أنهن يستطعن عبور الخطوط الفاصلة لزيارة أقربائهن وحمل
رسائل إلى الجانب المقابل من النزاع (جنوب السودان ،مناقشة
جماعيّة مر ّكزة ،ص  .)11وفي مثال آخر ،ارتقى مركز
الحوار الثقافي الدولي في مقدونيا من الحوار المحلي الطابع
المُدار "في غرفة معيشة أحدهم" إلى مبادرة تدعمها الحكومة
لطرح التعليم الثنائي اللغة للشباب من مختلف الثقافات ،من
أجل التشجيع على الحوار والتفاهم (مشاورة منطقة أوروبا
الشرقية وآسيا الوسطى) .وقد ساعد االتحاد الوطني لطالب
المدارس الثانوية في كولومبيا بتأسيس لجان لحقوق اإلنسان
في  18مدرسة بغية توثيق استغالل المدارس كأماكن للتجنيد
في القوات المسلحة ومكافحته ،وشاركت الحقا ً في مجلس
السلم الوطني في كولومبيا (المجلس النرويجي للطفولة
والشباب .)2017 ،واضطلعت 'أكاديمية الشابات للسالم' في
القوقاز بالشراكة مع المنظمة النسائية السويدية 'من النساء
إلى النساء' (كڤينا تِل كڤينا) ،بترجمة برنامج التوجيه والقيادة
ٌ
شبكة تض ّم  130منظمة في
المحلّي للشابات عمليا ً لتنبثق عنه
ثالثة بُلدان تتولّى التدريب في أنشطة السالم وبناء القدرات.
في عام  ،2015صاغت األكاديمية 'ميثاق الشابات من أجل
السالم' الموجّ ه نحو الجهات الفاعلة الوطنية والدولية (هيئة
األمم المتحدة للمرأة ،ورقة مواضيعية).
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بين الناشطين على المستوى الشعبي في اليمن والمنظمات الدولية
في بُلدان إقامتهم" (اليمن ،مناقشة جماعية مر ّكزة  -أ ،ص .)21

وبالنسبة إلى كثير من المنظمات العاملة على الصعد الوطنية
واإلقليمية والعالميةّ ،
تمثل حمالت التوعية ومنتديات الشباب
وبرامج القيادة تدخالت مشتركة لبناء القدرات وتبادل المعارف
متساو في ميدان
وتحسين فاعليّة األثر ،مع أ ّنها ال تحظى بنفو ٍذ
ٍ
السياسات العامة العالمي .وتتراوح هذه التدخالت بين حشد
الدعم ضد التحيّز العنصري في مجتمعاتهم المحلية مثل حملة
'صديقي' (ماي فريند) في ميانمار (انظر اإلطار  ،)1وتقديم
التوصيات إلى المجتمع الدولي من خالل منتدى الشباب التابع
للمجلس االقتصادي واالجتماعي .إن اتخاذ مجلس األمن القرار
 )2015( 2250هو في حد ذاته شهادة على قوة عمل الشباب
نطاق عالمي :فقد كانت منظمات الشباب ،مع وجود الشبكة
على
ٍ
الموحدة لبُناة السالم الشباب في الطليعة ،أوّ َل من دعا إلى اتخاذ
مثل هذا القرار.

العمل من خالل الشراكات والربط بين صوامع التوقع
واالنعزال على مستوى العمليات
يتقاطع عمل الشباب من أجل السالم واألمن مع مجاالت
وتخصصات وقطاعات متنوعة .وقد دفع ذلك في بعض
الشباب ومنظماتهم نحو التوسع وإثراء عملهم بإقامة
األحيان
َ
تعاون وشراكات فعّالة.
أوجه
ٍ

الشراكات مع المجتمع المدني والكيانات الدولية
لقد أسست المنظمات الشبابية العاملة في ميدان السالم واألمن
شراكات مع منظمات مدنية ونقابية وسياسية وحقوق إنسان
ونسائية وثقافية ورياضية؛ ومع جماعات دينية؛ ومقدّمي
خدمات تعليمية؛ ومنظمات كثير أخرى .وقد أظهرت المنظمات
الشبابية براعتها أيضا ً في صياغة شراكات مع وسائل اإلعالم
ومؤسسات الثقافة والفنون  -وعلى سبيل المثال' ،راديو أوكابي'
في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،حيث ُدمج الشباب في
تصميم المحطات اإلذاعية وتطويرها وإعداد برامجها بالتركيز
على قضايا السالم واألمن (جمهورية الكونغو الديمقراطية،
بحث قُطري مر ّكز).
وقد أشارت منظمات عديدة إلى الشراكات البالغة األهمية
التي تمكنت من صياغتها مع طيف متنوع من كيانات
األمم المتحدة والمنظمات الدولية دعما ً لعمل الشباب من
أجل السلم ،ومنها الشراكة في كوت ديفوار بين المركز
الدولي للعدالة االنتقالية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

(اليونيسف) إلنشاء برنامج إذاعي يستطيع فيه الشباب
أن يُناقشوا القضايا الحالية وعملية المصالحة الوطنية
(المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ورقة مواضيعية) .وقد
وُ ّثقت شراكات أخرى توثيقا ً جيداً في المواد المرفوعة إلى
الدراسة ،مثل الشراكة بين بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق
االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومجالس
الحضرية ،التي تسعى إلى تحسين العالقات بين
الشباب
َ
المجتمع المدني وقوات األمن.

العمل مع الحكومة
كثير من المنظمات الشبابية ُتع ّد الشراكات مع
بالنسبة إلى
ٍ
حكوماتها ،حيثما أمكن ،بُعداً له أهميته في عملها .وعلى
سبيل المثال ،شدّد الشباب في المشاورة التي أُجريت في
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى على أن إحضار الجهات
الفاعلة الحكومية إلى لقاءات بُناة السالم الشباب ساعد كال
مشتركة من أجل العمل،
المجموعتين في إيجاد أرضية
َ
وتطوير احترام متبادل ،وجبر روابط الثقة (مشاورة منطقة
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى) .وفي كينيا ،عملت 'شبكة
شباب النغاتا' بالشراكة مع اللجنة الوطنية للتكامل والتالحم
َ
"المواطنة
بغية تطوير ملتقيات حوارية وبرامج حول
ّ
المسؤولة" بين الشباب (كينيا ،بحث قُطري مركز).

اإلطار1:

حملة 'صديقي' – ميانمار
ً
حملة لتشجيع الشباب على نشر صور ألنفسهم مع
في عام  ،2015أطلقت مجموعة من مناصري حقوق اإلنسان الشباب في إقليم يانغون
شباب من قوميات أخرى ،على صفحات التواصل االجتماعي اإللكترونية فيسبوك وتويتر ،تحت وسم #صديقي أو #ال_حدود_للصداقة.
ً
استجابة إلى ارتفاع االنقسام والتوتر بين الجماعات اإلثنية ،والعنف والتمييز الموجّ هين ضد األقلّيات اإلثنية ،وعلى وجه الخصوص
وجاء ذلك
ضد جماعات الروهينغا.
واي واي نو ،إحدى المؤسسات الشريكات للحملة' ،هي من مسلمي الروهينغا ،وقد حُكم عليها حين كانت في سنّ  18بالسجن لمدة  17عاماً.
وبعد أن أمضت  7سنوات من عقوبتها ،تابعت دراستها للحصول على درجة جامعية في القانون وبدأت تحشد الدعم لمناصرة حقوق اإلنسان
جمع منذ ذلك الحين اآلالف من الشباب ،عبر اإلنترنت
لألقليات اإلثنية .وما بدأ بمثابة حمل ٍة عبر اإلنترنت لتعزيز السالم واالحتفاء بالتنوّ ع
َ
وعبر فعاليات شخصية على حد سواء ،مع قادة المجتمع المدني والموسيقيين والفنانين واألكاديميين وحتى مع بعض المسؤولين الحكوميين.
وخالل سنتين تم ّكنت المبادرة من جمع متابعين لها عبر صفحة فيسبوك فاق عددهم  30,000متابع .وقد ارتقت إلى شبك ٍة دائمة للشباب
المرتبطين بالحملة عبر اإلنترنت.
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وحيثما كان العمل مع الحكومة صعبا ً على المستوى
الوطني كان الشباب قادرين في أحيان كثيرة على العمل
مع السلطات المحلية والزعماء التقليديين أو الحكومات
الحضرية .وقد ذكر الشباب الليبيون المشاركون
المحلية
َ
في مشاورات الدول العربية أنه حتى عندما يستحيل العمل
مباشر ًة مع الحكومة الوطنية في أثناء النزاع ،فبمقدورهم
التعاون مع السلطات المحلية ،بل وبناء شبكات أوسع من
خالل الشراكات الحكومية المحلية المتعددة من هذا القبيل
(مشاورة منطقة الدول العربية) .وقد ظهر ذلك أيضا ً في
منطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،حيث أ ّكد الشباب
قيمة المعلومات التي يمكن أن تزودهم بها الحكومات المحلية
بشأن المجتمع المحلي في اتخاذ إجرا ٍء عن ّ
اطالع (مشاورة
منطقة شرق أفريقيا والجنوب األفريقي ،ص  .)11في
أمريكا الوسطى ،سعت الجماعات الشبابية بهمّة إلى العمل
الحضرية
بشراك ٍة مع رؤساء البلديات والسلطات المحلية
َ
(المثلث الذهبي ،بحث قُطري مر ّكز؛ موغاه وآخرون،
ورقة مواضيعية).
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وكثيراً ما يتضمن التعاون مع الحكومة العم َل على مستوى
المؤسسات  -وعلى سبيل المثال ،بناء العالقات مع دوائر
الشرطة من خالل مساعي ضبط النظام في المجتمع
المحلي ،في سياقات شديدة التنوّ ع مثل كندا (شرطة أوتاوا،
 )2016وجنوب أفريقيا (بحث قُطري مر ّكز).

فوائد الشراكات
يمكن لهذه الشراكات المتنوعة تح ِّدي االفتراضات التقليدية
بشأن المعوقات الصغيرة النطاق أو المحلية لمساعي الشباب
في بناء السالم ،إذ ُتم ّكن المنظمات الشبابية من توسيع
نفوذها وأثرها ونطاق عملياتها ،فضالً عن توسيع مدى
انتشارها وحجم ظهورها (وضع خرائط الشبكة الموحدة
لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة،
 .)2017ولكن مزايا هذه الشراكات وأوجه التعاون ال
تتعلّق بتوسيع النطاق وحده .فقد سلّط بُناة السالم الشباب
والمنظمات التي يقودها الشباب الضو َء على كيفية زيادة
تلك الشراكات لقدرتهم على المشاركة في الحمالت الوطنية
والدولية ،وكيف ّ
وطدت مشروعيّة عملهم على األرض،
ً
درجة من الحماية في البيئات
ومنحتهم في بعض األحيان
القمعية أو التي يشعرون فيها بالتهديد.

وصف الشباب الشراكات أيضا ً بأنها وسائل قيّمة
كما
َ
في تبا ُدل المعلومات وس ّد الفجوات في جوانب معرفتهم
وفي البيانات .يعتقد القادة الشباب أنهم استفادوا كثيراً
من أدوات الرصد والتقييم والموارد التي كثيراً ما
كانوا يتل ّقونها من شركائهم ،وال سيّما الحصول على
المعلومات لسد الفجوات في البيانات .وقد ُنظِ َر بأهمية
خاصة إلى الشراكات التي تنطوي على حوار مُج ٍد
وتبادل للممارسات السليمة والتي تستند إلى توازن
ٍ
متعادل في الصالحيات بين الشركاء ،والتي تتمكن
من خاللها المنظمات التي يقودها الشباب من اكتساب
موقعهم القيادي والتأكيد عليه وحشد الدعم ألنفسهم.
إنّ الشراكات العادلة بما فيها الشراكات مع المنظمات
من القطاعات األخرى (مثل المنظمات النسائية أو
اإلنمائية أو حقوق اإلنسان) التي تيسّر تبادل الممارسات
االبتكارية ُتتيح منافع محتملة عديدة لمنظمات الشباب.
وشملت هذه المزايا زيادة نطاق إبرازهم ونفوذهم،
وتحسين قدراتهم البرامجية.
الشباب في هذه المنظمات وحسب ،بل
وال ُتفيد الشراكات
َ
ّ
تحسّن كذلك فاعليّة األثر الذي يخلفه عم ُل جميع الجهات
الفاعلة في حقل بناء السالم ،بما يشمل قادة المجتمعات
المحلية والسلطات والمؤسسات الدينية والمنظمات غير
الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني .ويمكن
لمنظمات بناء السالم وغيرها من الجهات الفاعلة أن
تستفيد من المعرفة المحلية والطاقة والعزيمة التي يتحلّى
بها الشباب المنخرطون في هذه األنشطة .وقد فسّر ذلك
أحد المُجيبين من الصومال بقوله" ،من خالل الشراكات
يسعنا أن ُنساهم بالدور الملقى على عاتقنا وأن نجني
الفوائد من جهود اآلخرين .ونستطيع أن نسرّ ع خطوات
التعلّم وأن ننشر المهارات والمعرفة" (رسم خرائط
الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث عن
أرضية مشتركة ،2017 ،ص .)28
كما ُتتيح هذه الشراكات وأوجه التعاون تجاوز حواجز
االنعزال والتقوقع التشغيلي بين أطراف التنمية وحقوق
اإلنسان والعمل اإلنساني والسالم واألمن في مجاالت
العمل المتعلق بالشباب والسالم واألمن .ويمكن
للحكومات والنظام المتعدد األطراف جني فوائد كبيرة
من هذا العمل الشبابي من أجل السالم.

حيازة مساح ٍة من خالل األدوات االبتكارية وال ُنهج
اإلبداعية
يُع ّد استخدام الشباب للفن والثقافة واإلعالم والرياضة سِ َمة
مميّزة في عملهم من أجل السالم ،بما في ذلك ابتكاراتهم
المتصلة بوسائل التواصل االجتماعي ومنصات التخاطب
والتقنيات الحاسوبية.

تقنيات المعلومات واالتصاالت
يُستعان بوسائل التواصل االجتماعي  -وتقنيات المعلومات
واالتصاالت على نحو أوسع  -كأدوات لبناء شبكات
عالمية والربط بين الشباب في مواقع متعددة .و ُتتيح تقنية
المعلومات واالتصاالت آليّات للتخاطب والتواصل الشبكي
في المجتمعات المنقسمة والمتضررة من النزاع ،ومن أجل
توسيع انتشار المنظمات الشبابية بواسطة دعم التدريب
والتثقيف حول السالم.
ّ
وتمثل هذه المبادرات أكثر بكثير من مجرّد "صندوق أدوات
حاسوبي إبداعي" يبر ُع الشبان والشابات في استعماله بصفة
خاصة .فالمبادرات ّ
تمثل مساحات ابتكارية يحوزها الشباب
َ
ويشغل الشبابُ هذه المساحات
من أجل الحوار والمُشاركة.
بصفة رئيسية وعلى نحو إبداعي مما يجعل تقنيات اإلنترنت
ً
ً
بديهية في أي إستراتيجية ُتوجَّ ه نحو مشاركة
أولوية
تحت ّل
ً
الشباب وإدماجهم .وعوضا عن السياسات الهرمية التمثيلية
التقليدية غير المتاحة في األغلب ،يستعين الشباب بأدوات تقنية
المعلومات واالتصاالت لتيسير مشاركتهم المباشرة وطرح
رأيهم والنهوض بمسؤولياتهم وقيادتهم بشكل مُباشر وبطابع
ديمقراطي .وعلى سبيل المثال ،يذكر الشباب استخدامهم
تطبيق 'واتساب' في أغراض متعددة ،بما يشمل التواصل
المُباشر اللحظي بين الشباب وممثليهم في مفاوضات السالم
الحساسة ،وإنشاء دورات لبناء السالم عبر تطبيق 'واتساب'
حيثما ال يتس ّنى للشباب التجمّع بسهولة.
وقد ش ّكلت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أيضا ً أهمية
قيّمة للشباب في رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها
ونشرها في أوضاع النزاع ،إلى جانب إرشاد الجماعات
المحلية الضعيفة وحمايتها .فهناك أمثلة كثيرة على مقاطع
الفيديو التي ّ
توثق الفظائع التي التقطها مصوّ رو فيديو شباب
في المناطق التي أنهكها النزاع ورفعوها إلى شبكة اإلنترنت.
في سوريا ،أُنشِ ئت منصة "سالمة تِك" اإللكترونية من أجل
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السوريين في مناطق الحرب ،وتساعدهم في إدامة الحوار
والتواصل وتزوّ دهم بالمستجدات حول الوضع و ُتساعد
في تنسيق االستجابات اإلنسانية لمن هُم في حاج ٍة إليها.
في مصر ،يُتيح تطبيق 'خريطة التحرّ ش' (هاراس ماپ)
عبر اإلنترنت للشابات اإلبالغ عن تجاربهن في التعرّ ض
لعن ٍ
ش جنسيُ .تعد مبادرة 'أُشاهِدي' (وتعني
ف أو تحرّ ٍ
شهادة) في كينيا إحدى المبادرات األكثر شهرة وعراقة
في هذا المجال ،و ُتطبّق على نحو واسع حول العالم في
مراقبة االنتخابات وجمع البيانات حل حوادث العنف ،إذ
تتل ّقى أكثر من  10ماليين رسالة وتحظى بنحو  25مليون
مستخدِم (مجموعة سيكديف ،ورقة مواضيعية).
وهناك أيضا ً تقنيات ألعاب فيديو عبر اإلنترنت جرى
ً
خدمة لبناء السالم ،مثل تقنية 'صانع
تكييفها بطريقة مذهلة
السالم' (إسرائيل-فلسطين) ،التي طوّ رت لعبة حازت على
جوائز تدور أحداثها حول إيجاد حلول سلمية للنزاع في
المنطقة؛ وقد باعت اللعبة أكثر من مائة ألف نسخة في
اللغات اإلنجليزية والعبرية والعربية 15.وهناك منصات
أخرى ظهرت سريعا ً وميدانٌ
متنام من "تقنيات السالم"
ٍ
(پيس تِك) التي يطوّ رها بُناة السالم الشباب ويستعينون بها.
16
وتشمل األمثلة 'المختبر التقني للسالم' (پيس تِك الب)،
الذي يعمل على خفض النزاع العنيف باالستعانة بالتقنية
ووسائط اإلعالم والبيانات لتسريع وتوسيع نطاق مساعي
بناء السالم؛ و'مختبر ستانفورد االبتكاري للسالم' 17،الذي
يستعين بالنمذجة السلوكية ،واالبتكار ،والتقنيات المُقنعة
واالجتماعية ،والتمويل لزيادة السالم اإليجابي .وحتى
عندما ال تكون هذه المبادرات بقيادة شباب أو موجّ هة
حصراً نحو األفراد الشباب ،يظل من الواضح أنّ الشباب
هُم المُستخدمون الرئيسيون لها وجمهورها األساسي.

الفنون واإلعالم

تبرز الفنون والموسيقى والشعر إلى جانب ال ُنهج
اإلعالمية التقليدية في عمل الشباب من أجل السالم .فكثي ٌر
من المبادرات المذكورة آنفا ً في هذا الفصل تحتوي على
فنون أو ألعاب رياضية أو أنشطة ثقافية كأحد مكوّ ناتها.
ففي عام  ،2016ر ّكز مهرجان الشعر الدولي السنوي
في غواتيماال الذي ّ
ينظمه الشباب على قضايا تواجهها
الشعوب األصلية في البالد ،وانتهاكات حقوق اإلنسان
التي تعرّ ضوا لها في إبان النزاع الداخلي الذي شهدته
البالد (مفوّ ض األمم المتحدة السامي لالجئين ،ورقة
مواضيعية).

www.peacemakergame.com/ 15
www.peacetechlab.org 16
https://peaceinnovation.stanford.edu// 17
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وكذلك في غواتيماال ،استعانت فرقة مسرح الشارع
'صندوق المرح' (كاذا لوديكا) 18بعروض الرقص
والمهرجين إلنقاذ أحياء خطرة من مدينة غواتيماال
سيتي ،وللوقوف في وجه سطوة عصابات الشوارع
وسوء استغالل أفراد الشرطة للسلطة التي تستهدف
الشباب على حد سواء.
ذكرت عدّة منظمات شبابية استخدامها الواسع لإلذاعة
والتلفزيون ،ليصل مدى عملها بصفة خاصة إلى شباب
األرياف والمهاجرين .ويشمل ذلك منظمات متنوعة في
بوروندي (بوروندي ،مناقشة جماعية مر ّكزة) ،باإلضافة
إلى استخدام اإلذاعة في أوغندا (راديو السالم ،أوغندا)
لتيسير الحوار بين جماعات الالجئين والمجتمعات
المستضيفة .في العراق ،يُدير شبابٌ برنامج 'سالم شباب'
من برامج تلفزيون الواقع الذي يدعو نحو  50عراقيا ً
من الشبان والشابات للتنافس في سلسل ٍة من المسابقات
ليُصبحوا "سفراء للسالم" في بلدهم (مجموعة سيكديف،
ورقة مواضيعية).

الرياضة
أتاحت الرياضة ُنهجا ً أخرى في عمل الشباب من أجل
السالم .تستعين مؤسسة تنمية قدرات الشباب الصومالي
بالبطوالت الرياضية لرعاية الحوار الثقافي المتعدد ومنح
الشباب بدائل عوضا ً عن االنضمام إلى الجماعات العنيفة
(مشاورة إلكترونية  .)#1في كينيا ،استعان برنامج 'سفراء
كابونغ للسالم' بالرياضة والموسيقى والبرامج الثقافية
والراقصة في عمله مع عمليات السالم المتصلة بالخالفات
على األراضي ،وكذلك في الحوارات بين المجتمعات
المحلية والمسؤولين األمنيين (كينيا ،بحث قُطري مر ّكز).
على مستوى عالمي ،تهدف المنظمة الدولية لالعبين من
أجل السالم 19إلى نقل قيم السالم إلى الشباب من خالل
الرياضة .ويُذكر أنها دخلت في شراكات مع أكثر من
 260منظمة ودرّبت أكثر من  2,000مدرّب وتواصلت
مع أكثر من  75,000شاب وشابة من خالل برامجها،
في بلدان شديدة التنوع مثل إسرائيل-فلسطين ،وأيرلندا
الشمالية ،وجنوب أفريقيا (وكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات المتحدة.)2017،

www.cajaludica.org/caja/ 18
www.peaceplayers.org/ 19

ال ُمساهمة في السالم من خالل العمل ال ُمباشِ ر
ي ّ
ُمثل الشباب عنصراً قويا ً في التصدي للوضع الراهن
من خالل االحتجاج السلمي ،والنقد االجتماعي ،والتعبير
الثقافي ،وتعبئة الجهود وتنظيمها عن طريق شبكة اإلنترنت.
وهذا البُعد قديم العهد ولربما كان عالميا ً في قدرة الشباب على
التغيير ،مع وجود أمثلة كثيرة على امتداد التاريخ كان فيها
الشبان والشابات في صدارة التغيير السياسي واالجتماعي.
تشمل هذه األمثلة دور الشباب في حركة الحقوق المدنية
في الواليات المتحدة؛ واالحتجاجات الطالبية ضد الفصل
العنصري التي بدأت على نحو سلمي في جنوب أفريقيا؛
وحركة "ساخِطون" في إسبانيا ،التي احتجت على إجراءات
التقشف االقتصادي الحكومية؛ والحركة االحتجاجية "النضال
من أجل التغيير" ،التي طالبت بالحماية والمساءلة في جمهورية
الكونغو الديمقراطية (بحث قُطري مر ّكز)؛ واالحتجاجات
التي اندلعت مؤخراً في غواتيماال؛ واالحتجاجات السلمية
لحركة "مقاومة!" (أوتپور) الصربية النابذة للعنف ،التي
تتوحّ د فيها جماعات المعارضة الديمقراطية لحماية حرية
التعبير؛ والحركات المناهضة للفساد مثل حركة "مكنسة
المُواطن" (بالي سيتواين) في بوركينا فاسو ،التي تستعين
بالموسيقى والفن لبناء دعم شعبي؛ وحركة "سئِمنا" (يا َنمار)
في السنغال؛ وانتفاضاتي الشباب في مصر وتونس؛

واالحتجاجات الشعبية الشبابية في الهند ضد العنف الجنسي
والقائم عل نوع الجنس؛ والحركة االحتجاجية األخيرة التي
أطلقها الطالب وجماعات األقليات في الواليات المتحدة ضد
العنف تحت تهديد السالح وإساءة أفراد الشرطة الستخدام
السُلطة .وغالبا ً ما واجهت هذه الحركات عنف الدولة رداً
على حشد جهودها.
إنّ االعتراف بعمل الشباب المباشر والسلمي والشعبي هو أم ٌر
هام لتفادي تصوّ ر مساهمة الشباب في عملية السالم على أنها
عم ٌل مؤسسي أو تنظيمي بحت أو أنها تتخذ شكل "المشاريع"
َو َحسب .وقد يتجاهل هذا الرأي قوّ ة حركات الشباب التلقائية،
ّ
المنظمة.
يحجب دور الحركات الشبابية واالجتماعية غير
ومع ذلك فال ُب ّد من اإلقرار أن ضلوع الشباب في
االحتجاجات الشعبية والحركات االجتماعية ليس شامالً
في جوهره أو خيّراً بالضرورة أو مُسالما ً بصورة حتميّة.
ويتضح ذلك بقوة من خالل ضلوع الشباب في عودة ظهور
الحركات الشعبوية والقومية التي كثيراً ما تكون مناهضة
للمهاجرين وتتسم بكراهية األجانب وتقوم على التحامل
واإلقصاء .وقد ولّدت مثل هذه الحركات العنف في بعض
األحيان أو عززته بدالً من المساهمة في تحقيق النتائج
السلمية.

اإلطار2 :

مؤسسة 'القتال من أجل السالم' (لوتا بيال باز) – البرازيل
تجمع مؤسسة 'القتال من أجل السالم' (لوتا بيال باز )20المالكمة والفنون العسكرية إلى التعليم ،لتساعد في خطوات تسريح أفراد العصابات ومنع
غيرهم من االلتحاق بها .وقد تأسست على يدَ ي أحد الشباب عام  ،2000الذي أنشأ صالة رياضية في حيّ ماري فافيال في ريو دي جانيو عملت
بمثابة قاعدة لتقديم الدعم إلى الشباب ومعالجة ما يختبرونه من حالة اإلقصاء فضالً عن التعرّ ض للضغط من أجل االنضمام إلى العصابات.
ُت ّ
وظف المؤسسة التدريب في المالكمة والفنون العسكرية في تعليم الشباب االنضباط والتحكم بالنفس والروح الرياضية .ويقترن التدريب بأعمال
المساعدة بعد دوام المدرسة والتدريب المهني والخدمات المُساندة التي يقدّمها العاملون في الرعاية االجتماعية .و ُتتاح للشباب في البرنامج أيضا ً
فُرص قيادية ،وتشمل إمكانية االلتحاق بمجلس شبابي م َ
ُنتخب.
عملت مؤسسة 'القتال من أجل السالم' (لوتا بيال باز) منذ تأسيسها بالشراكة مع المنظمات حول العالم وتوسّعت لتقدّم خدمات مُشابهة في  25بلداً.
وتؤمن المؤسسة أن التغيّرات في طريقة تصوّ ر الشباب ألنفسهم يمكن أن تح ّفز تغييرات سلوكية ُتفضي إلى تحوّ ل في عالقاتهم الشخصية وفي
نظرتهم إلى المستقبل .وصف ما يزيد عن  90في المائة من الشباب المُشاركين في أنشطة مؤسسة 'القتال من أجل السالم' (لوتا بيال باز) شعورهم
ً
بأنهم أكثر ً
وعافية نتيجة انخراطهم في المؤسسة؛ وأبدى  89في المائة استعداداً أكبر في التعاون مع اآلخرين؛ وشعر  88في المائة بتفاؤل
ثقة
أكبر حيال مستقبلهم.

http://fightforpeace.net/ 20

الشباب من أجل السالم

|

57

)© Courtesy of the University of Wisconsin-Madison Archives (ID: S00673

وباإلضافة إلى ذلك ،فمع أنّ الحركات الشبابية قد تبدو أنها
ُتدار بأيدي الشباب إال أنها قد تخضع أحيانا ً إلى سيطرة
جهات سياسية مختلفة من أصحاب المصلحة ،بما في ذلك
الحكومات أنفسها (سومرز .)2015 ،قد يُستولى على
القيادة الشبابية أو يُطاح بها بواسطة جهات فاعلة سياسية
أكبر سنا ً أو ذات موارد أفضل؛ وفي بعض األحيان قد
ُتفضي مثل هذه التعبئة الشعبية إلى تفاقم إقصاء جهات
شبابية كثيرة صاحبة مصلحة في الواقع (بيرينتس ومكيفوي
ليفاي.)2015 ،
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ومع ذلك ،ال تزال االحتجاجات السلمية وحركات المعارضة
تمثل بعض أهم األدوات للحركات القائمة على عنصر
الشباب والتي تكافح من أجل السالم الذي يستند إلى التغيير
السياسي وتحقيق العدالة .وتتيح تلك األدوات حلوالً بديلة
ُتفضَّل على العنف ،ويمكنها أيضا ً أن تحفز التغيير اإليجابي
داخل المجتمعات .وال يحظى ذلك دوما ً بالتقدير باعتباره أحد
المكوّ نات الهامّة في عمل الشباب من أجل السالم ،ويعود
السبب إلى ح ٍّد ما إلى أنّ كثيراً من الجهات الفاعلة الحكومية
والدولية تجد في ذلك غالبا ً مصدر تهدي ٍد محتمل .وهناك
أهمية بالغة في حماية فضاءات هذه الحركات االجتماعية -
واالعتراف بها على أنها مكوّ ن هام في مساهمات الشباب في
بناء السالم وإدامته  -بدالً من التعامل معها على أنها مجرّد
َّ
الموظفة.
تهدي ٍد للوضع الراهن وللمصالح

َ 4-2نيل ُ المكافأة :تعزيز عمل الشباب
من أجل السالم
تعكس األنشطة وال ُنهج واالستراتيجيات الموضّحة في هذا
الفحص لعمل الشباب من أجل السالم وجهات نظر متعددة
األوجه بشأن السالم واألمن بالنسبة إلى الشباب .و ُتصوّ ر
ُ
السمات المميزة للعنف والنزاع والسياق التي
كيف تش ّكل
يواجهها الشباب معال َم تدخالتهم ومظاهرها .وفي بعض
الحاالت ،جاءت أفعال الشباب استباقية واتقائية ووقائية؛
وفي حاالت أخرى كانت مقيّدة وتكيّفية ودفاعية.
وبقدر ما يسعى الشباب إلى مواجهة األسباب الكامنة وراء
ِ
النزاع العنيف عوضا ً عن مجرّ د مواجهتهم ألعراضه،
بقدر ما يُح َت َمل أن يكون عملهم قادراً على إحداث التحوّ ل.
و ُتعد هذه هي المظاهر الملموسة "للجانب اإليجابي" في
فاعلية الشباب وقيادتهم وقدرتهم اإليجابية على الصمود في
وجه العنف والنزاع .و ُتتيح سُبالً بديلة (لالستجابات األمنية
القاسية) من أجل االستثمار في بناء السالم وإدامته وحل
النزاع العنيف .وال بُد لنا من استكشاف الطريقة األفضل في
دعم هذه السُبل وإدامتها.

تناقُل واستدامة القيادة الشبابية وقدراتها
تضع الطبيعة االنتقالية لمرحلة الشباب ،بوصفها فئة
ً
هوية ،العمل الذي يقوده الشباب ،وذلك
اجتماعية ،وبكونها
المُنصبُّ عليهم ،في مواجهة تح ٍّد رئيسي هو :ضمان انتقال
هذا العمل ومنافعه من إحدى جماعات الشباب في مرحل ٍة
ما إلى الجماعة التي تأتي بعدها .وتعني تركيبة قيادة
المنظمات التي يقودها الشباب أنها تواجه تحديات فريدة في
االستدامة ،ألنها ُتضطر إلى تغيير قيادتها حينما يُصبح س ّنها
خارج فئة الشباب .و ُتش ّكل القدرة على إعادة إنتاج القيادة
ً
أهمية كبير ًة في استدامة
الشبابية المُلتزمة بمرور الوقت
حرك ٍة شبابية تعمل من أجل السالم واألمن وتطوّ رها وأثرها
التراكمي على المدى الطويل.
ويُع ّد هذا الجانب من الشواغل الهامّة لكل من المنظمات
التي يقودها الشباب والتي تتمحور حول الشباب،
حيث يتعيّن عليها تحرّ ي طريقة تطوير القيادة وإعادة
إنتاج الممارسات التنظيمية ونقل الذاكرة المؤسسية
َ
آخر.
والدروس التجريبية من جيل شباب إلى

وال يتعلّق األمر بطول أمد منظمات بعينها ،بل بصقل
القيادة الشبابية والنهوض بفاعليتها وتولّيها لزمام األمور
وإعادة إنتاجها واستدامتها .ومع ذلك ،فإن تدوير القيادة
ً
مناعة داخلية (مع عدم
قد يكون ميز ًة أيضاً ،ألنها تش ّكل
وجود ضمانات) في وجه إغراء المحاباة وسيطرة النخبة
والمحسوبية.
تضطلع المنظمات الشبابية ،وال سيّما منظمات الطالب ذات
العضوية العابرة ،بهذه األهداف أحياناً ،من دون توثيقها
بالضرورة أو تقييمها أو حتى االعتراف بها .تو ّفر بعض
المنظمات الدولية القديمة العهد العاملة مع الشباب  -وال
سيّما في تنمية القيادة  -أمثلة واضحة عن قدرات االستدامة
المؤسسية اإليجابية عبر مجموعات الشباب .و ُتعد الحركة
الكشفية العالمية إحدى المنظمات الشبابية الدولية األكبر
واألطول أمداً التي تنهض بعمل كبير من أجل السالم وتقوم
على أساس انخراط الشبيبة في العمل المدني ،وقد نجحت
أيضا ً في االستثمار في تطوير القيادات الشبابية ودعمها
على امتداد أجيال متعددة 21.ومن األمثلة األخرى برنامج
االتحاد األوروبي "إيراسموس" للتبادل الطالبي ،الذي
استثمر في بناء القدرات ودعم القيادة الشبابية  -ويشمل ما
ً 22
يتصل بالسالم والنزاع  -ألكثر من  30عاما.

تفادي النخبو ّية أو إضفاء الطابع الرومانسي
على الرغم مما لرعاية القيادات الشبابية من أهمية ،إالَّ أنه من
الها ّم أيضا ً االحتراز من استمالة أو التودد إلى نخب الشباب
المنضوين في تنظيمات ،ممّن يتمتعون بالمهارات اللغوية
والسبيل الذي يُتيح لهم إسماع صوتهم بسهولة ،فهؤالء قد
يتسرعون أحيانا ً إلى التحدث باسم الشباب األكثر تهميشا ً أو
األقل تأثرا بأي تنظيم رسمي .وفي كوت ديفوار ،على سبيل
المثال ،وُ صفت التحديات التي تواجهها قيادات بعض المنظمات
التي يقودها الشباب بظاهرة "أنا أوال" ،حيث يفضّل بعض القادة
الشباب تحقيق طموحاتهم الفردية على مصالح المجتمعات
المحلية ،أو حيث يقوم ّ
"قطاع الطرق" ،الذين اس ُتعين بهم
للمساعدة في تحديد المشاركين في المشاريع ،باختيار أصدقائهم
أو أقرانهم (كوت ديفوار ،بحث قُطري مر ّكز).

www.scout.org/ 21
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 22
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وال بُد من مراعاة الحاجة إلى الوصول إلى طي ٍ
ف واسع من
ّ
منظمين أو قياديين
الشباب الذين قد ال يكونون بُناة سالم
بالضرورة .وكما ُذكر سابقاً ،ليس الشباب متجانسين وال بُد
من تمثيل انقساماتهم وآرائهم المختلفة في عمل الشباب من
أجل السالم .إنّ إدراك حقائق المطامح الفردية واالنقسامات
االجتماعية والسياسية والتنافس على الموارد الشحيحة أو
على الظهور هو عنصر ضروري لتفادي إضفاء طابع حالم
على الشباب عن طريق االفتراض الخاطئ أنهم يتشاركون
جميعا ً التوق اإليثاري المتأصّل إلى العمل من أجل الصالح
العام .وليست هذه العوامل حكراً على الشباب.

"عدم إلحاق الضرر" :المحافظة على الصفات الجوهرية
لعمل الشباب من أجل السالم
لزيادة فوائد االستثمار في الشباب العاملين في بناء السالم
وإدامته إلى أقصى حد ،ال بُد لالستثمار أن يُبنى على نهج
َ
الحفاظ على
"عدم إلحاق الضرر" ،بحيث يضمن بحذر
الصفات الجوهرية لعمل الشباب من أجل السالم ودعمه
واالنتفاع به.
وكما ورد ذِكره ،هناك كثي ٌر من المنظمات الشبابية التي
يقودها الشباب ينقصها التمويل الحاد وتعتمد اعتماداً شديداً
على العمل التطوعي .و ُتقرّ كثي ٌر منها ببساطة بافتقارها
إلى القدرات المؤسسية والف ّنية والبشرية ،بما فيها القدرة
على جمع األموال األكبر حجما ً وإدارتها وحسابها ،وإلى
تقييم ورصد األثر على مبادراتها .ولذلك ،تش ّكل زيادة
االستثمارات والموارد في هذا العمل عنصراً بالغ األهمية،
باإلضافة إلى تيسير العمل من أجل السالم ضمن نطاق
أوسع من المنظمات الشبابية وتوسيعه وتوحيده ،وصقل
القيادة الشبابية ودعمها .ومن األهمية أيضا ً المساهمة في
تحويل ميدان العمل إلى عمل احترافي وتحفيز الشباب على
المُشاركة إلى جانب االلتزام التطوعي القوي.
ومع ذلك ،ال يخلو األمر من مزالق محتملة ال بُد من تفاديها
أو استكشافها بحذر .فإذا لم يُن ّفذ العمل مع بذل العناية
الواجبة فإنّ ض ّخ التمويل الها ّم والمطلوب بشدّة قد يقدّم
تنازالً بشأن نزاهة بناء السالم بقيادة الشباب عوضا ً عن
إثراء مسعاه.
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وال بُد أن يكون االستثمار في موارد إضافية جزءاً من
إستراتيجية أوسع لبناء القدرات المؤسسية للمنظمات التي
يقودها الشباب ،وضمان بيئ ٍة تمكينية ،والتأكد من أن
الموارد اإلضافية تحسّن القدرة اإلبداعية في عمل الشباب
من أجل السالم ،عوضا ً عن تحويله إلى عمل بيروقراطي
بصورة مُفرطة .وقد يؤدي اإلخفاق في تنفيذ ذلك إلى
إعاقة تلك المنظمات عوضا ً عن تعزيز قدراتها المحدودة
أو تعريضها للتالعب أو إلى ما هو أسوأ منه .وعالوة
على ذلك ،ففي السعي إلى بناء القدرات وإضفاء الطابع
المؤسسي على البرامج التي يقودها الشباب ،ال بُد من
تحقيق التوازن بين االحترافية والتطوعية ،حرصا ً على
عدم استغالل الشباب العاملين من أجل السالم ،وكذلك
لضمان أالَّ يتعرّ ض عمل بناء السالم بقيادة الشباب إلى
التسليع غير السليم.
لقد ُذكر سابقا ً أيضا ً أنّ كثيراً من المنظمات التي يقودها
الشباب والتي تتمحور حول الشباب كانت إمَّا صغيرة أو
محلية أو ذات مجال تركيز ضيّق .ومع أن ذلك ال ينطبق
على جميع المنظمات أو ال ُنهج البرامجية ،إالّ أنه يطرح
السؤال حول الطريقة التي يمكن من خاللها للشباب أن
يُترجموا إبداعهم على أحسن وجه وتوسيع أثر عملهم
البرامجي إلى نطاق مناسب .و ُتعد الشراكات اإلبداعية
والجوانب التعاونية مع المنظمات األخرى عبر القطاعات
ذات أهمية أساسية بالنسبة إلى كثيرين ،ليس فقط ألنها تشق
طريقها عبر صوامع االنعزال التشغيلية ،بل وألنها تلعب
دوراً مركزيا ً أيضا ً في توسيع نطاق وأثر عمليات بناء
السالم التي يقودها الشباب والتي تتمحور حولهم .وبذلك
فإنّ دعم أوجه التعاون المتقاطعة تلك يش ّكل أهمية في نمو
هذا الميدان وتطوّ ره.
ومع ذلك ،فرعاية الشراكات وأوجه التعاون يجب أالّ
تسلب الشباب قوتهم أو تحرف ميزان القوى بين الشباب
و َمن يدخلون معهم في شراكة .غير أ ّنه ال تجب المبالغة
في أهمية الحفاظ على قيادة الشباب والمساواة في هذه
العالقات المؤسسية .وتكون مراعاة الحساسية مطلوبة
أيضا ً تجاه ما تحمله القيادة الشابة من تهديد للقيادة الحالية
ولألجيال األكبر سنا ً في أحيان كثيرة.

© UNFPA/Daniel Bravo

وال بُد من الوعي بالعواقب غير المقصودة لتفاقم التوترات
عبر األجيال أو خلقها ،أو تقويض عالقات السلطة
التقليدية بين األجيال (دواير .)2015 ،وقد أبرز الشباب
المشاركون في الدراسة أهمية إجراء الحوارات والتفاعل
ما بين األجيال .وال بُد كذلك من تفادي االفتراض الذي
يرى أنّ اتساع نطاق البرامج وحجمها يعني تلقائيا ً تحقيق
أثر أكبر  .فقد يُضعِف توسيع نطاق البرامج نزاهة أو
موثوقية أنشطة بناء السالم التي يقودها الشباب والتي
قد تعتمد على كونها مترسخة وموثوقا ً بها على الصعيد
المحلي .وبالفعل ،فقد أوضح كثي ٌر من بُناة السالم الشباب
أثر
أنّ الحفاظ على
توازن بين العمل محليا ً وإحدا ِ
ٍ
ث ٍ
ً
ّ
ً
على الصعيد العالمي ،قد شكل مع ذلك ميزة جوهرية في
عملهم وتحديا ً له.
وال ُب ّد من تناول المعوقات في القدرات وقاعدة المهارات
الالزمة لدعم تقييم األثر وقياس العمل من أجل السالم
الذي يقوده الشباب عن طريق تقديم الدعم واالستثمار.
ومع ذلك فاالحتمال وارد أيضا ً أنه في أثناء الطلب على

اتخاذ الوسائل القياسية في تخطيط البرامج وتصميمها
ومراقبتها وتقييمها ،قد يتعرّ ض االبتكار والمجازفة
كثير من عمل الشباب
اللذين يشكالن شريان الحياة في
ٍ
من أجل السالم واألمن إلى الكبح غير المقصود.
ُتعد جميع التدابير التي نوقشت في هذا القسم  -بما فيها
احتياجات التمويل وتنمية القدرات والمهارات وتيسير
تدابير مشروعة ومطالبات هامة من الشباب
الشراكات،
َ
أنفسهم الساعين للتصدي للقيود والعوائق التي يصادفونها،
ولدعم محيطٍ يم ّكنهم من تحسين مساهماتهم إلى الحد األمثل.
ومع ذلك فال بُد من اتخاذ كل شيء بحرص شديد لكيال
ُتفرض حلول خارجية قد ّ
تؤثر سلبا ً على أصالة العمل الذي
يقوده الشباب في بناء السالم وجوانبه الوظيفية .وال بُد من
الحفاظ على قدرة الشباب الذاتية على الصمود وعلى سعة
حيلتهم ،وكذلك على فاعليّتهم وقيادتهم ،من خالل االستثمار
الذكي والمراعي للنزاع في الجانب اإليجابي من عمل
الشباب من أجل السالم.
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تش ّكل الثقة تحديا ً أساسيا ً إذ ُينظر إلينا بمثابة أطفال غير قادرين على دفع
عجلة األمور نحو التطور والتغيير .ولكن ص ّناع القرار ما كانوا ليفهموا
احتياجاتنا لوال انخراط الشباب في العمل من أجل السالم واألمن .وال ُبد من
أن ُيؤخذ الشباب على محمل الجد وأن يتح ّملوا المسؤولية عن مشاريعهم
[التي يقودها الشباب].
أحد الشباب ،فرنسا
(وضع خرائط الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة ،2017 ،ص )32
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الفصل الثالث

التصدي
لـ "عنف اإلقصاء"
وصف الشباب في جميع أنحاء العالم تجاربهم المتعلقة
باإلقصاء كشكل من أشكال العنف الهيكلي والنفسي الذي
ال يمكن فصله عن استضعافهم السياسي واالجتماعي
والثقافي واالقتصادي .ويتجلى ذلك في كل من انعدام الثقة
لدى الشباب في العالقات بين الدولة والمجتمع وفي انعدام
الثقة في الشباب لدى مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم األوسع.
ويتناول هذا الفصل "عنف اإلقصاء" ويطرح طريقة
لمجابهته بتوضيح حتمية إشراك الشباب بصورة مجدية في
جميع أنحاء العالم.

 1-3اإلدماج السياسي ال ُمجدي
يُمثل اإلدماج السياسي المُجدي قضية معقدة وجوهرية
في صميم جدول أعمال الشباب والسالم واألمن .وقد ظل
يمثل مطلبا ً محوريا ً للشباب في شتى أنحاء العالم في أثناء
بحثنا ،واع ُت ِب َر أنه يعزز جميع أشكال اإلقصاء االجتماعي
واالقتصادي والثقافي .وعلى مدار مشاوراتنا ،كثيراً ما ردد
الشباب شعار حركة حقوق المعوقين "ال شيء يخصنا بدون
مشاركتنا" (تشارلتون.)1998 ،

وطالب الشباب باإلدماج في جميع عمليات ومنتديات صنع
القرار التي تخص السياسة ووضع السياسات ،معللين ذلك
بأنهم ينبغي أن يكون لهم رأي مباشر في صياغة السياسيات
وال ُنهج التي تؤثر عليهم وتصميمها وتنفيذها وتقييمها .كما
بيَّن الشباب بوضوح أن "المشاركة" و"اإلدماج" ليسا غير
مشروطين :إذ ال يمكن أن يكونا في صورة احتواء أو مشاركة
رمزية حيث يستخدم آخرون الشباب أو يتالعبون بهم.
فاإلدماج في أنظمة فاسدة ،غير ديمقراطية أو قمعية ،هو أم ٌر
غير مقبول أو غير مقبول عند معظم الشباب" :على الرغم
من معاناة الكثير من الشباب من اإلقصاء ،إال أن اإلدماج
في ظل نظام ظالم أو فاسد ليس حالً لمعاناتهم" (المناقشة
الجماعية المركزة ،تونس ص  .)22وقد شاعت مشاعر
مماثلة عبر أبحاثنا .فقد أصر الشباب وعبروا بوضوح عن
أن اإلدماج السياسي يجب أن يكون شرعيا ً ومُجدياً.
ويثير هذا سؤاالً هاما ً حول :ما الذي يمثل إدماجا ً
ومشاركة سياسية مجدية بالنسبة للشباب ،وكيف يمكن
تنفيذ ذلك لمنع العنف واستدامة السالم؟ كان هذا موضوعا ً
للنقاش المفعم بالحيوية على مدار أبحاثنا ،ولم تكن
هناك إجابة وحيدة .فاإلسهام في السالم المستدام ،ومنع
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توجه إلينا دعوة إال عندما
نحن الشباب ال ّ
يحين الوقت للتلويح بالرايات أو وضع
الملصقات .حين نرغب في مشاركة
المقترحات ال ينظرون إلينا بعين االعتبار،
وحين ننتقد يتجاهلوننا.
أحد الشباب ،المثلث الشمالي
(المثلث الشمالي ،بحث قطري مر ّكز ،ص )19

اندالع النزاع العنيف واستمراره وتصاعده وتكراره،
جميعها أمور تتطلب توسعة لدور الشباب ومشاركته في
العمليات والمؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية.
وهي تتطلب اهتماما ً بتحسين أدوار الشباب في العمليات
السياسية التمثيلية ،وبشكل أعم في العمليات السياسية
والسياسات التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حياتهم وعلى
عالقاتهم بمجتمعاتهم المحلية وبالدولة .وصف الشباب
طيفا ً َّ
خلقا ً من االحتماالت المحددة تبعا ً للسياق ،بما في
ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه في النقاط المختلفة لدورتي
السالم والنزاع ،وكذلك ما يمكن تحقيقه على المستويات
المختلفة  -محليا ً أو وطنيا ً أو إقليميا ً أو دولياً .تتضمن
هذه الخيارات "المسارات" المختلفة والمترابطة لبناء
السالم  -سواء من خالل المشاركات الشعبية على مستوى
القاعدة أو من خالل مشاركة المجتمع المدني أو من خالل
العمليات السياسية الرسمية أو مفاوضات السالم الرسمية.

ُمعالجة اإلقصاء السياسي :بناء الثقة المدنية
على مدار هذه الدراسة ،عبَّر الشباب بصورة متسقة عن
مظهرين هامين ومترابطين من اإلحباط يمثالن تهديدات
مستمرة للسالم واألمن وهُما :إقصاؤهم من المشاركة
المدنية والسياسية المجدية  -والذي غالبا ً ما يستند النعدام
الثقة فيهم كشباب وبالتالي انعدام اإلرادة السياسية لمعالجة
إقصائهم  -وانعدام ثقتهم في أنظمة الحكم التي تتسم
بالمحسوبية والفساد .وقد أثر هذا بصورة مباشرة على
ثقتهم في عمليات التغيير.
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َل َح َظت الدراسة االستقصائية لمنظمات بناء السالم التي
يقودها الشباب اعتقاد المستجيبين أن "الجانب األكثر
تحديا ً من عملهم هو أن الشباب يواجهون عدم إتاحة مجال
إلبداع وتنفيذ أنشطتهم ،وأنهم مهمشون ويساء فهمهم
بسبب المفاهيم السلبية من جانب أفراد مجتمعاتهم المحلية
والكبار ،مما يؤدي إلى انهيار الثقة" (رسم الخرائط من قِبل
الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ومنظمة "البحث عن
أرضية مشتركة" ،2017 ،ص  .)32وقد أقر الكثيرون
أن اإلدماج السياسي للشباب ومشاركتهم السياسية يجب
أن يستندا إلى كل من استعادة ثقة الشباب في مؤسسات
الدولة ،والتعددية والعقد االجتماعي بين الدولة والمجتمع،
وإلى استعادة الثقة في الشباب التي يعبر عنها الساسة
والكبار والنخبة المجتمعية والعديد من الجهات الفاعلة
الدولية .ووصف شابٌ من جورجيا الوضع قائالً "يعد
مستوى الثقة [في الشباب] منخفضا ً بوجه عام .وهذا يمنعنا
من  ...تحقيق إمكاناتنا .وفي مثل هذه الحاالت ،فإنك تفقد
الدافع وتفقد ثقتك  ...وكثيراً ما تثير آراؤنا سخرية الكبار.
ونادراً ما يؤخذ رأينا في االعتبار .إنني غاضبٌ كثيراً
من ذلك" (المناقشة الجماعية المركزة للسياق الجورجي-
األبخازي ،ص .)15
تؤدي هذه المشاعر بعدم القدرة على التعبير وقلة
الحيلة إلى مخاطر محتملة على السالم واألمن تتولَّد
نتيجة اإلحباطات غير المُعالجة لدى الشابات والشبان،
وبخاصة حين تجتمع مع اإلحساس بأنهم ضحايا
لحكوماتهم .ولكن ،من وجهة نظر وقائية أكثر استباقية،
ينظر الشباب للمشاركة السياسية أيضا ً باعتبارها أمراً
ال غنى عنه لالعتراف بدورهم ولكرامتهم .كما توفر
أيضا ً سُبالً مؤسسية لمعالجة المظالم وقضايا النزاع لمنع
اإلحباط والعنف المحتمل ،وبالتالي استدامة السالم.

السياسات الشبابية
شهدت اآلونة األخيرة حدوث زيادة في عدد البلدان
ِ
التي لديها سياسات وطنية للشباب (باكالسو وفارّ و،
 .)2016وقد قُ ِّد َمت مثل هذه السياسات في بعض
األحيان باعتبارها طريقة تستجيب بها الحكومات لتعبير
الشباب عن إحباطهم نظراً إلقصائهم السياسي .وغالبا ً
ما ُتعتمد هذه السياسات لمراعاة "القضايا المتعلقة
بالشباب"؛ وأحيانا ً ما ُتعتمد أكثر من باب أداء الواجب
وليس نتيجة االحتياجات المُقيّمة للشباب أنفسهم.

وليس بالضرورة أن يُعتبر وضع سياسة للشباب ،في
ح ّد ذاته ،مؤشراً مجديا ً على أخذ مشاركة الشباب على
محمل الجد .قد تؤدي سياسات الشباب إلى اجتزاء قضايا
الشباب وترسيخها في مجال من مجاالت السياسات ،على
حساب اتباع نهج أكثر تكامالً تجاه قضايا الشباب عبر
الحكومة بأكملها ،ومختلف إدارات الحكومة ومؤسساتها
(أوستيروم .)2017 ،وهذا صحيح بالنسبة إلى قضايا
السالم واألمن ،التي عاد ًة ما تغيب بصورة مذهلة عن
سياسات الشباب.

المجالس الشبابية
يرى البعض أن إنشاء برلمانات الشباب أو مجالس الشباب
الوطنية أو ما يماثلها من الهياكل الحكومية يمثل آلية
هامة يمكن من خاللها زيادة المشاركة التمثيلية الشرعية
للشباب في السياسة والحوارات السياساتية .ولكن دور
سياق
هذه الهياكل ،ومصداقيتها ،يتباينان تباينا ً شديداً من
ٍ
إلى آخر .كان للشباب الذين شاركوا في أبحاثنا آراء
متباينة للغاية بشأن ما إذا كانت هذه المجالس قد عملت
على مجابهة تجارب اإلقصاء السياسي وانعدام المساواة
التي يواجهها الشباب أم عملت على ترسيخها.
وفي بعض البلدان ،يُنتخب أعضاء المجالس الشبابية،
وتكون المجالس بمثابة هياكل تمثيلية يُنظر إليها من قِبل
الشباب على أنها ُتو ِّف ُر نقاط دخول شرعية إلى العمليات
السياسية ،وتزيد الروابط بين الشباب وبين البرلمانات
23
الوطنية  -على سبيل المثال ،منتدى الشباب األوروبي.
شعر بعض الشباب أن المجالس الشبابية تقوم بدور هام
في تمكين الشباب والتخفيف من إحباطاتهم السياسية .في
مشاورات كوسوفو*ُ ،ذك َِر أن "الشباب علّقوا أمالً كبيراً
على إدخال الشفافية في العملية وخلق ظروف تتيح لمجالس
عمل الشباب المحلية تمكين بعضها البعض ،وتبادل أفضل
الممارسات وبالتالي زيادة قدرتها على تحمل الضغوط
السياسية (مشاورة كوسوفو* ،ص  .)14وصف الشباب
في المشاورات األوروبية األدوار المتعددة التي يمكن
كل
لمجالس الشباب القيام بها لتحسين مشاركة الشباب في ٍ
من عمليات صنع القرار وعمليات صنع السياسات ،على
الرغم من إقرارهم أن هذا معيا ٌر يصعب تحقيقه.

وقد شعر آخرون أن مثل هذه المجالس تعوقها
بشدة أدوارها االستشارية الخالصة .في الصومال
وفي سريالنكا ،ال تتصل مجالس الشباب مباشر ًة
بالبرلمانات الوطنية ،مما أثار تساؤالً يتعلق "بالسُلطة
الفعلية التي تمتلكها هذه الهياكل لكي توجه أصوات
الشباب بصورة فعّالة من أجل إحداث تغيير فعلي".
(ورقة مواضيعية من االتحاد البرلماني الدولي ،ص .)16
وبالنسبة إلى البعض ،تتيح مجالس الشباب سبيل
الوصول إلى موظفي الحكومة وإلى عمليات صنع
القرار ،في حين ينظر إليها البعض اآلخر باعتبارها تقسِّم
السياسات بصورة غير مفيدة إلى قضايا "تخص الشباب"
وقضايا "ال تخص الشباب" ،مما يمكن أن يؤدي إلى
زيادة تضييق قنوات المشاركة المجدية ،أو إحكام سيطرة
األحزاب السياسية على الحياة السياسية للشباب.
كما ُتنتقد المجالس الشبابية في بعض الحاالت ألنها
تفتقر إلى اآلليات الالزمة لضمان المشارة الواسعة أو
التمثيل الذي يعكس الطبيعة المتقلبة والمتباينة للسكان
من الشباب" :فهي نادراً ما تهتم بالمجموعات الفرعية
المهمشة وغالبا ً ما توفر مدخالت قليلة للغاية لصنع القرار
السياسي" (هدشتروم وسميث ،2013 ،ص  )40ويمكن
أن تكون وثيقة االرتباط باألحزاب أو الهياكل السياسية
القائمة ،ويمكن أن ينظر إليها الكثير من الشباب باعتبارها
خاضعة للضغوط السياسية والتالعب من ِق َبل جهات
تشمل الحكومات .في الواقع" ،عاد ًة ما تذ ُكر األدبيات
أنه على الرغم من وجود مجالس الشباب الوطنية في
العديد من البلدان ،إال أنها كثيراً ما تفتقر إلى الشرعية بين
الشباب ولكن بدالً من ذلك يُنظر إليها باعتبارها أدوات
للحكومة وليس مؤسسات يمثل موظفوها بالفعل مصالح
الشباب" (ماكلين هيلكر وفريزر ،2009 ،رقم .)68
بل يرى البعض أن الكثير من النشطاء الشباب ينظرون
إلى المجالس الشبابية باعتبارها "مواقع قمعية للتحكم
االجتماعي وليس مجاالت يقودها الشباب لتوجيه النقد.

* ينبغي أن ُتفهم اإلشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس األمن رقم 1244
لعام .1999
www.youthforum.org/ 23
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إن المعارضة والتفكير النقدي من األمور المحورية في
فهمهم للمشاركة الديمقراطية ،ولذلك فإنهم ينظرون لمجالس
ً
جذرية في
الشباب باعتبارها محاولة لتقييد العناصر األكثر
سياسة الشباب" (تافت وغوردون 2013 ،ص .)95
وعلى الرغم من أن األمثلة اإلشكالية التي سبقت اإلشارة
إليها ال ينبغي أن تشوّ ه الممارسات الصحيحة لمجالس
الشباب الشاملة األكثر ابتكاراً ،إال أنه من الواضح أن هذه
سياق إلى آخر في ممارساتها
المجالس تتباين تباينا ً شديداً من
ٍ
ُ
وشرعيتها ،وفي مدى "مالءمتها للغرض الذي أنشئت
من أجله" .وليس من الممكن التعميم بشأن كفاءتها بالنسبة
لمشاركة الشباب السياسية بشكل أعم .ولكن إنشاء مجالس
الشباب الوطنية في حد ذاته ال يمكن أن يحل محل اإلدماج
السياسي المُجدي والعام للشباب في سياق السالم واألمن.

على الرغم من حجم السكان من الشباب على مستوى العالم ،إال
أن الشباب َّ
يمثلون تمثيالً ناقصا ً بصورة غير متناسبة في الهياكل
السياسية الرسمية ،وال سيّما الشابات .في عام  ،2015لم يشغل
الشباب (دون سن  30عاماً) سوى  1.9في المائة من المقاعد
البرلمانية الوطنية .وفي عام  ،2016أشارت التقارير إلى أن
"أكثر من  80في المائة من المجالس العليا للبرلمانات في العالم لم
تكن تضم أعضا ًء للبرلمان دون سن  30عاما ً (ورقة مواضيعية
من االتحاد البرلماني الدولي ،ص  .)7ذكر المسح العالمي للقيم
أن مشاركة الشباب في االنتخابات ( 43.6في المائة) تق ُّل أيضا ً
بكثير عن المشاركة اإلجمالية للسكان ( 59.1في المائة) (المؤسسة
24
الدولية للديمقراطية واالنتخابات ( ،2017 )IDEAص .)103
فيما بين عامي  2010و ،2014كانت المشاركة االنتخابية
وعضوية األحزاب بين الشباب في الفئة العمرية  18-29عاما ً أقل
بكثير من إجمالي السكان (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
باألمم المتحدة ،2016 ،ص  .)72-71تدل عضوية الشباب في
األحزاب السياسية على فقدان الشباب للثقة في السياسة الحزبية :ففي
المجمل يشارك في عضوية األحزاب السياسية  5في المائة فقط
من إجمالي السكان (وهو رقم منخفض بالفعل) ،بينما تقل عضوية
الشباب في األحزاب السياسية عن هذا بمقدار  20في المائة ،إذ
تبلغ  4.1في المائة فقط (المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
 ،(IDEA) 2017ص  .)103ويجب أن تعطى األولوية لسد
هذه الفجوات بين األجيال في المشاركة والتمثيل على المستويات
المحلية واإلقليمية وعلى المستوى العالمي.
وخلصت األبحاث التي أجريناها إلى أنه على الرغم من
وجود البيانات العالمية المفصلة بشأن سلوك التصويت
والتسجيل بصفة عامة ،إال أن هناك نقص شديد في
مجموعات البيانات المصنفة للشباب في أغلبية قواعد
البيانات االنتخابية الحكومية .ويشير هذا إلى أن معظم
الحكومات  -بما في ذلك البلدان المتقدمة  -ال ترصد بفعالية
النسبة المئوية من أصوات الشباب أو ال تتيحها للجمهور.
ومن بين  202بلداً وإقليما ً شملها الفحص في دراسة خط
األساس ،كان لدى  7منها فقط بيانات حكومية مسجلة
ومتاحة للجمهور بشأن أنماط التصويت الفعلية للشباب،
وكان لدى  91منها بيانات تستند إلى دراسات استقصائية،
و 10لديها بيانات حكومية غير كاملة ،و 94لم يكن لديها
بيانات متاحة على اإلطالق بشأن أنماط التصويت لدى
الشباب (سيمبسون وآلتيوك ،ورقة مواضيعية) .وهذه فجوة
حل لها.
كبيرة في البيانات تحتاج إلى إيجاد ٍ

 24إذا عقدنا المقارنة البسيطة بين الشباب والبالغين (أي أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 30
عاماً) ،بدالً من المقارنة بين الشباب والسكان بصفة عامة ،فإن الفارق سيصبح أكثر بكثير.
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ترتبط المستويات المنخفضة من المشاركة االنتخابية من قِبل
الشباب وتمثيلهم المنقوصُ بصورة حادة في هياكل صنع
القرار المحلية أو الوطنية ارتباطا ً جزئيا ً بالعوائق الهيكلية
التي يواجهها الشباب .على الرغم من أن الحد األدنى لسن
التصويت في معظم البلدان هو  18عاما ً أو أكثر ،إال أن
الشباب في  73في المائة من البلدان محظورون من الترشح
للمناصب بالرغم من أهليتهم للتصويت (ليس صغيراً لدرجة
تمنع من خوض االنتخاباتْ .)2018 ،إذ تؤدي متطلبات
الحد األدنى للسن التي تبلغ  25و ،35ال بل وتصل حتى
 45عاما ً إلى تأخير أهلية الشباب للترشح للمناصب تأخيراً
شديداً .وينظر الشباب في العديد من السياقات إلى المفهوم
الذي يرى أن الشباب ليسوا مستعدين أو ال يملكون الخبرة
الكافية للقيام بأدوار سياسية رئيسية في هذه المجاالت
باعتباره إستراتيجية إقصائية متعمدة من قِبل الكبار والنخبة
السياسية .كما أن هناك أدلة على أن تفضيالت األحزاب
السياسية غالبا ً ما تعطي ميزة للمرشحين الذكور األكبر سناً،
الذين ينظر إليهم باعتبارهم أكثر خبرة أو لديهم سجالت
إنجازات أكثر رسوخاً .ويمثل هذا تحديا ً أكبر بالنسبة
للشابات المستعدات للمشاركة في السياسة االنتخابية أو
الحزبية (االتحاد البرلماني الدولي.)2016 ،
هناك الكثير من الطرق المبتكرة إلدماج الشباب في العمليات
السياسية الرسمية على نحو أفضلُ .تعد حصص الشباب
في الهيئات المنتخبة (وطنيا ً ومحلياً) أحد التدابير التي ينبغي
تشجيعها لضمان نقاط دخول سياسية (يمكن أن تكون تحفيزية)
للشابات والشبان للدخول إلى الهياكل السياسية الرسمية .ويزيد
متوسط مستويات تمثيل الشباب في البلدان التي تستخدم حصص
الشباب (االتحاد البرلماني الدولي  2016ص  .)23ولكن
الحصص ليست هي الحل الوحيد للتحديات األساسية وأوجه
القصور الهيكلية .فقد ُتعزز النخبوية أو تسمح لنفسها باحتواء
الفاعلية السياسية للشباب وبخاصة من قِبل األحزاب السياسية.
لذلك يجب أن تتكامل الحصص مع جهود أخرى لتمكين
الشباب من المشاركة في االنتخابات والحكومة وصنع
السياسات بصفة عامة .وقد يتضمن هذا التكامل من خالل
المجالس والجمعيات والبرلمانات الشبابية الموثوقة باإلضافة
إلى منتديات صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية
واإلقليمية وعلى المستوى العالمي .وفي داخل األمم المتحدة،
عززت إدارة الشؤون السياسية مشاركة الشباب في العمليات
االنتخابية في أدوار متعددة :كناخبين ومرشحين ووكالء لتثقيف
الناخبين ،وموظفين لتسجيل الناخبين ومسؤولين عن نقاط

االقتراع (إدارة الشؤون السياسية في األمم المتحدة.)2017 ،
كما وضع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دليالً للممارسات
بعنوان تحسين المشاركة السياسية للشباب على مدار الدورة
االنتخابية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،)2013ودليالً
بعنوان مشاركة الشباب في العمليات االنتخابية  -كتيِّب لهيئات
إدارة االنتخابات (المفوضية األوروبية والبرنامج اإلنمائي،
 ،)2017وكجزء من هذه الجهود ،من المهم إيالء االهتمام
للوصول إلى الشباب على اختالف مشاربهم ،فالهياكل
والعمليات الرسمية كثيراً ما تكون غير متاحة للشباب في
المناطق الريفية والشباب غير المنتمي لمنظمات والشابات
والشباب الذين يعيشون في ظل الفقر وأولئك الذين يهاجرون
إلى المراكز الحضرية.

مجرد التمثيل :الشباب في ملتقى العالقات
ما يتجاوز
ّ
بين الدولة والمجتمع
بالنسبة إلى الشباب في جميع مناطق العالم تقريباً ،أدت
تجربة اإلقصاء من المشاركة المدنية والسياسية المجدية
إلى ترسيخ انعدام الثقة المتنامي لديهم في الهياكل
الحكومية ،وعاد ًة ما يرتبط هذا بفقدان الثقة في السياسية
التمثيلية الرسمية .ورداً على هذا ،انسحب الشباب الذين
ربما كانوا مهتمين بالسياسة الرسمية من هذه المجاالت،
وسعوا بدالً من ذلك إلى إنشاء مسارات بديلة للمشاركة.
أكد بعض المشاركين من الشباب أن ما يشير إليه البالغون
عاد ًة باعتباره عدم اكتراث بالسياسة ،يكون في أحيان
كثيرة انسحابا ً نشطا ً من األنظمة السياسية التي فقد الشباب
إيمانهم بها وثقتهم فيها.
وهناك تداعيات هامة لبحث الشابات والشبان عن بدائل في
مجالي السالم واألمن .وقد عبَّر أحد الشباب عن هذا في
يامبيو ،جنوب السودان بقوله:
لقد جع َلنا مجتمعنا نعتقد بأننا نفتقر إلى المعرفة ونجهل
العمليات السياسية وال يمكننا المشاركة في صنع
السالم الب ّناء دون إشراك كبار السن أو السياسيين .إننا
مستبعدون من صنع القرار المحلي .ونحن نكافح دائما ً
إليجاد سبيل يمكننا من خالله إثبات جدارتنا أو تجربة
أفكار جديدة أو المشاركة في العملية السياسية األوسع.
إن عدم وجود مساحة للمساهمة في بناء السالم يجعلنا
أكثر ميالً لقبول العنف واالنخراط فيه .العنف هو السبيل
الوحيد المتب ّقي إلى حد ما ،بالنسبة للشباب.
(المناقشة الجماعية المركزة ،جنوب السودان ،ص )10

التصدي لـ "عنف اإلقصاء"

|

67

ويعكس هذا المصلحة الشخصية الواضحة للحكومات في
إنشاء سبل موثوقة للمشاركة السياسية المجدية للشباب.
وقد تكون المشاركة من خالل مزيج من األدوار التمثيلية
داخل الهياكل السياسية الرسمية (والتي يجب أن تشمل
كافة أطياف أصحاب المصلحة من الشباب) ولكنها يمكن
أن تتضمن أيضا ً مجاالت يُستشار فيها الشباب ويُش َملون
في حوار مواضيعي وعمليات سياسية بشأن قضايا تؤثر
تأثيراً مباشراً على حياتهم ،ويجب أن تتضمن الشباب غير
المنتمين لتنظيمات والشباب في المناطق الريفية والنائية
والشابات بوجه خاص
وال يؤدي هذا النوع من المشاركة المجدية للشابات والشبّان
إلى استفادة الشباب فحسب؛ ولكنه يؤسس لتحسين شرعية
الحكومات ولالستقرار في المجتمع بشكل أعم .ويعد هذا
ذا أهمية خاصة حين تتجاوز هذه المشاركات المشاركة
الرسمية للشباب في الهياكل السياسية التمثيلية .ومن خالل
صور مختلفة من المشاركة المدنية ،يمكن للشباب ،وينبغي
لهم ،أن يقوموا بأدوار حاسمة وب َّناءة في وضع السياسات
والحوكمة المؤسسية وآليات تقديم الخدمة.

وهذا أم ٌر ضروري بوجه عام ،ولكنه ينطبق بصفة خاصة
على المؤسسات والخدمات والوظائف التي لها أثر معين
على حياة الشباب.
وقد ثبت أن مشاركة الشابات والشبان في تصميم استراتيجيات
تنمية المجتمع المحلي وتنفيذها أمر هام لمنع العنف وتثبيط
التطرف واستدامة السالم (انظر القسم  .)3-2وبالمثل ،فإن
مشاركة الشباب في التعليم الرسمي وغير الرسمي ،بما في
ذلك في تصميم المناهج وبخاصة في هياكل َحو َكمة المؤسسات
التعليمية ،يمثل مجاالً رئيسيا ً لإلدماج ومشاركة مباشرة للشباب
في نقطة التقاء حيوية بين الشباب والدولة (انظر القسم )3-3
(لوبيز كاردوزو وسكو ّتو ،ورقة مواضيعية).
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من منظور السالم واألمن ،وباإلضافة إلى التعليم ،ال توجد
سوى نقاط تماس محدودة بين الشباب وحكوماتهم تضاهي
في األهمية تلك المتعلقة بالشرطة والعدالة الجنائية واألجهزة
األمنية .وبالتالي ،فإن الشابات والشبان هم أصحاب المصلحة
الرئيسيون في عمليات إصالح العدالة الجنائية ومنظومة
األمن والتي تعد بالغة األهمية في (إعادة) بناء العالقات
بين الدولة والمجتمع .ومن الجدير بالذكر أن الشباب ،في
بعض الحاالت ،يقومون بأدوار الشرطة أو األمن بصفة غير
رسمية ،من مراقبة األحياء السكنية أو المؤسسات الشرطية
الخاصة إلى شرطة المجتمع المحلي أو مجموعات المراقبة.
في مجموعة التركيز الخاصة بنيجيريا ،كانت المناقشات التي
قام بها أعضاء الهياكل الشرطية غير الرسمية تنظر إلى هذه
الخدمة كالتزام اجتماعي على عاتق الشباب" :البعض منا
يشعر بأنه أكثر قوة ويق ِّدم أفضل ما لديه ألننا نحمي أ ُ َسرنا
ووالدينا وأصدقائنا وأحيائنا السكنية .لقد هيأنا أنفسنا وأردنا
القيام بهذا ،لذلك فإننا نشعر أن حماية بيئتنا مسؤولية ملقاة
على عاتقنا" (المناقشة الجماعية المركزة ،نيجيريا ،ص.)17
يوجد العديد من األمثلة التي سعت فيها مبادرات بناء السالم
تحديداً إلى تنمية عالقات عمل وشراكات مع نظام العدالة
الجنائية والمؤسسات األمنية سواء على المستوى المحلي
أو الوطني (انظر الفصل الثاني) بوصفها تندرج في إطار
جهود بناء الثقة .ويُنظر إلى هذه العالقات والشراكات
باعتبارها آليات حاسمة لبناء السالم أو منع النزاعات -
وهي بديل للشرطة غير الرسمية وما يرتبط بها من مخاطر
العنف وانعدام المساءلة .من الممكن أن تستفيد الحكومات
مع الشباب من بناء مثل هذه الجهود التعاونية ،استناداً
إلى عالقات السلطة المتحولة بين الشرطة والشباب .وقد
وضِ َعت آليات للتعامل مع القطاع المدني وآليات للشكاوى
ومرافق ألمناء المظالم ،بما في ذلك داخل بعض السجون.
نحو هام
ولكن ،على الرغم من أن هذه ال ُنهج تستهدف على ٍ
تحسين العالقات والمساءلة بين المجتمع المحلي والعدالة
الجنائية أو األنظمة األمنية ،إال أنها نادراً ما تركز تحديداً
على العالقات بين الشباب والدولة ،وذلك على الرغم من
انتشار الشباب على كال جانبي هذه العالقات .ويمكن أيضا ً
بسهولة أن يصبح "المجتمع المحلي" مدفوعا ً من قِبل الكبار
وقد يُقصي الشباب في واقع األمر من نقاط التماس هذه.

وث ّم َة العديد من االبتكارات البرامجية التي قامت بها
الحكومات ،ودعمتها أو بدأتها المؤسسات متعددة األطراف،
المعنية بتحسين العالقات بين الدولة والمجتمع من خالل
مشاركة المجتمع المحلي في إصالح العدالة الجنائية
ومبتكرات عدالة األحداث وتنظيم العملية الديمقراطية
وبناء العالقات بين الشرطة والمجتمع المحلي وإصالح
نظام العقوبات وإصالح قطاع األمن بشكل أعم (جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،بحث قُطري مر َّكز) .وعلى الرغم
من أن العديد من هذه البرامج تولي اهتماما ً واسعا ً بأهمية
التعامل مع المجتمع المحلي والمجتمع المدني ،إال أنه ليس
من الواضح أن هذه ال ُنهُج أعطت قدراً كافيا ً من االهتمام
بإدماج الشباب ومشاركتهم باعتبارهم مكوّ نا ً محوريا ً
(فورمان.)2004 ،
يجب أن يتمتع الشباب الساعون الستعادة جميع هذه المجاالت
والمشاركة فيها بالتمكين الكامل حتى يمكنهم القيام بذلك،
من خالل المشاركة المدنية والسياسية المباشرة ،فضالً عن
التمثيل السياسي الرسمي.

المشاركة المجدية في عمليات صنع السالم
تظل مشاركة الشباب في عمليات السالم الرسمية محدودة
للغاية ،على الرغم من األهمية الواضحة لهذه العمليات بالنسبة
لهم .وعلى العكس من ذلك ،فإن الشباب العنيف ،ومعظمهم
من الذكور ،باعتبارهم جماعة تشكل أغلبية الجنود في
النزاعات العنيفة ،هم الذين تكون لهم أفضل فرص اإلدماج
في عمليات السالم .وفي حاالت نادرة يكون ذلك باعتبارهم
زعماء في فصائل متحاربة أو في بعض الحاالت من خالل
العالقات األسرية أو غيرها مع زعماء الجماعات المسلحة.
وفي الوقت ذاته ،يغلب إقصاء الشباب الذين ظلوا مسالمين أو
عملوا بنشاط من أجل السالم  -حتى في الحاالت التي كانوا هم
فيها الدافع األساسي للتغيير السياسي  -من المباحثات الرسمية
والعمليات االنتقالية وبخاصة على المستوى الوطني .وبالطبع،
فإن الخط الفاصل بين أدوار الشباب كمرتكبين للعنف وضحايا
له أثناء النزاع كثيراً ما يكون غير واضح.
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يجب أال ُيمثل الشباب موضوعا ً على طاولة
المفاوضات بل أن يجلسوا حولها
أحد الشباب،

غرب ووسط أفريقيا

(مشاورة غرب ووسط أفريقيا ،ص )5

إسهامات الشباب في بناء السالم
في أثناء النزاع النشط وعمليات السالم على ح ٍد سواء،
غالبا ً ما يُستخدم الشباب أو يُستغلون أو يعاملون باعتبارهم
سلعا ً استهالكية من ِق َبل أطراف النزاع وأصحاب المصلحة
الرئيسين .وهذا ما يفسر جزئيا ً إقصاءهم من المفاوضات أو
التسويات السياسية المتعلقة بعمليات السالم الرسمية .ولكن
مشاركة الشباب في العنف السياسي والجنائي بعد التوصل
التفاق ،تتشابك أيضا ً مع مصالح النخبة السياسية ،التي غالبا ً ما
تحشد الشباب المُهمَّش عمداً كوسيلة لتأكيد قدرتها التفاوضية
على مائدة المفاوضات .ونتيجة ذلك ،ترتبط الفاعلية السياسية
للشباب بصورة أساسية بالمخاطر التي يشكلونها كمعارضين
سياسيين و"مفسدين" أو مقوِّ ضين الستقرار عمليات السالم
الوليدة (ماكيفوي-ليفي .)2001 ،وفي غياب مشاركة الشباب
الشرعية في العملية ،قد يسهم هذا في تالشي الخط الفاصل
بين فاعلية الشباب وبين التالعب بهم في هذه العمليات
(شوارتز2010 ،؛ بانغورا .)2016
ولهذه األسباب ،فإن اإلدماج المُجدي للشباب في عمليات
السالم يعد استثماراً هاما ً في منع تكرار النزاع المسلح
بعد التوصل التفاق .وتقدّم النزاعات في آيرلندا الشمالية
ً
أمثلة شديدة الوضوح
وجنوب أفريقيا والشرق األوسط
للطريقة التي يمكن أن تتحول بها احتجاجات الشباب
التي يؤججها اإلحباط إلى عنف في مواجهة اإلحساس
بعدم عدالة اتفاقات السالم (ماكيفوي-ليفي.)2001 ،
لذلك فإن إقصاء الشباب من عمليات السالم التي تتم
بالتفاوض يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة الستدامة السالم،
نظراً ألن اإلحباط المرتبط بهذا اإلقصاء يُعت َبر "أحد
األسباب الرئيسية التي تدفع المجموعات للجوء إلى العنف
واالحتجاجات" (بافنهولز ،2015 ،ص ) 1أو التي تتسبب
في حشدهم من أجل التخلي عن دعم عمليات السالم الناشئة.
لذلك فإن استخدام العنف الشبابي كأداة ،والطبيعة المعقدة
للعالقة بين الشباب والنخبة السياسية ،يُلقيان الضوء على
أهمية اإلدماج المجدي للشباب في عمليات السالم ،بما
في ذلك أولئك الذين قد يتجمهرون للتعبير عن معارضتهم
"على هامش األطراف المناصرة للسالم" (ماكيفوي-ليفي،
 ،2001ص .)33
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إالَّ أنَّ هناك أساس منطقي أكثر إيجابية بكثير لمشاركة
الشباب في عمليات السالم من مجرد منعهم من التصرف
كمخرّبين .توفر مشاركة الشباب ما يمكن اعتباره أفضل
وسائل استدامة السالم ،نظراً "ألن قدرة اتفاق السالم على
البقاء تعتمد على قبول أو رفض األجيال القادمة له ،وكيفية
معاملتهم اجتماعيا ً في أثناء عملية السالم ،وتصوراتهم لما
حققته عملية السالم" (ماكيفوي-ليفي 2001 ،ص .)5
تؤدي األدوار اإلستراتيجية المحتملة للشباب كمناصرين في
االنتقال من النزاع السابق ،وإعادة بناء العالقات المدمرة،
إلى جعلهم حلفاء حيويين ألي عملية سالم  -وضامنين
محتملين عبر األجيال لصمود اتفاقات السالم وإمكانياتها
التحويلية .و ُتعد المشاركة المجدية للشباب في عمليات السالم
هذه ذات أهمية حاسمة إلحساسهم بالملكية ،ويمكن أن تسهم
بشدة أيضا ً في المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بشكل أعم.
ً
لذلك يجب اإلقرار بالشباب باعتبارهم أطرافا ً
فاعلة تحظى
بالتقدير في السالم  -وليس مجرد مستفيدين منه (كريري
وبيرني:)2014 ،

الجيل السابق هو الذي رفض التفاوض ،وبدالً من
ذلك يجب أن يشارك الشباب في عملية التفاوض.
وألسباب معيّنة ،ال يريد الجيل األكبر أن يتخذ هذه
الخطوة ،لذا يجب أن نقوم نحن بها.
(المناقشة الجماعية المركزة للسياق الجورجي-
األبخازي ،ص )26

الحصص وصور اإلدماج األخرى في صنع السالم
يمكن لحصص الشباب أن تضمن المشاركة في
مفاوضات السالم الرسمية ويمكن أن تكون بمثابة
آلية سواء لمعالجة إقصاء الشباب من هذه العمليات أو
تحسين جودة مشاركة الشابات والشبان (انظر ،على
سبيل المثال ،اإلطار رقم  .)3ويمكن القول بأن نظام
الحصص في عمليات الحوار أو الهيئات التمثيلية مثل
هيئات وضع الدستور ،يسهل استيعابها بالمقارنة بالعمليات
الحرجة التي تجري بوساطة وراء األبواب المغلقة.

اإلطار3 :

حصص الشباب في عمليات السالم  -مؤتمر الحوار الوطني في اليمن
بتشجيع كبير من الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ،قبلت األطراف بحصة قدرها  20في المائة للشباب في مؤتمر الحوار الوطني لتشكيل
مالمح الدستور اليمني الجديد في عام  .2011اختير أربعون شابا ً مستقالً (من غير المنتمين حزبياً) من بين  10,000متقدم من خالل نظام الحصص
(منتدى المرأة والشباب ،)2014 ،مما يعني أن  7في المائة من إجمالي أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كانوا من الشباب المستقلين سياسياً .ولكن ،في
غضون شهرين من وجودهم في مؤتمر الحوار الوطني ،بدأ ممثلو الشباب المستقلين ،باستثناء البعض ،في التصويت ككتلة واحدة (الوزير.)2013 ،
وككتلة واحدة ،قاموا أيضا ً ببناء تحالفات مع النساء والدوائر التنظيمية األخرى داخل المجتمع المدني ،مما مكن هذه المجموعة "غير المنتمية لحزب
سياسي" من اكتساب دور بارز وسلطة في جزء كبير من عملية صنع القرار (بافنهولز وروس ،2016 ،ص  .)205وكما شرح بافنهولز وروس
( ،2016ص  )205فإن هذه الكتلة التصويتية غير المنتمية لحزب سياسي كان لها "وبصور ٍة غير معتادة ،درجة عالية من التأثير المُعطى لمثل هذه
المكوِّ نات السياسية والمجتمعية بالمقارنة مع الحوارات الوطنية األخرى".
لم يكن تحالف المجتمع المدني وأنشطة بناء التحالفات كافيين لعزل هؤالء الشباب تماما ً عن مزاعم احتوائهم من قِبل أصحاب المصلحة السياسيين الرئيسين
في العملية .وعزا بعض النقاد هذا إلى تفاعلهم المحدود مع الشباب خارج مؤتمر الحوار الوطني (على الرغم من أن هذا موضع تشكيك) ،في حين زعم
آخرون "أن بعض وفود الشباب عزلوا أنفسهم عمداً عن الشباب في الخارج كرد فعل لالنتقاد الالذع الذي تل ّقوه" (الوزير 2013 ،ص  .)7وعلى الرغم
من االنتقادات التي توجه إلى الشباب المشاركين في عملية السالم المقتصرة على النخبة إلى ح ٍد بعيد ،سواء لجهة احتوائهم بل وحتى مزاعم الفساد ،إال أن
نظام الحصص يُرى أنه أنشأ معايير جديدة لإلدماج السياسي للشباب في اليمن .و كما علقت إحدى ممثالت الشباب في مؤتمر الحوار الوطني ،فقد "غيّر
نظام الحصص المطبَّق في مؤتمر الحوار الوطني بصورة دائمة أسلوب النظر تجاه مشاركة المرأة والشباب في مثل هذه العمليات في اليمن" .وواصلت
ً
زاعمة أنه "على الرغم من استمرار وجود بعض المقاومة لمشاركة المجتمع المدني األعم ،إال أن اإلدماج المؤقت نتيجة نظام الحصص أظهر القيمة
اإليجابية لمشاركة الشباب" (مجهولة الهوية رقم  ،2مقابلة مع مزوّ دي المعلومات الرئيسيين).
ً
صراحة عن القضايا الحساسة (مثل قانون
تولى ممثلو الشباب أدواراً قيادية في تيسير بعض جلسات مجموعات العمل الفنية .وقد كانوا يتحدثون
الحصانة المقترح) وتحدوا الكثير من التقاليد السياسية الهيكلية الراسخة (الوزير .)2013 ،ويرى البعض أن أثرهم اإلجمالي في مؤتمر الحوار
الوطني كان تحويليا ً إذ غيَّر العقلية السائدة بشأن "الفاعلية السياسية للشباب" .وعلى الرغم من أنه لم يتسنَّ لمشاركة الشباب في عملية السالم أن
تمنع تصاعد النزاع العنيف الذي نشب بعد ذلك في اليمن ،والمستمر حتى وقت كتابة هذه السطور ،إال أنه من المأمول أن ِّ
تمثل سابقة تحد من
خيارات األحزاب السياسية في إقصاء أصوات الشباب في عمليات السالم القادمة في اليمن.

ولكن هذا يمكن الرد عليه بأن العمليات التي تتم وراء
األبواب المغلقة أو الحصرية إلى درجة كبيرة أو المقتصرة
على النخبة هي تحديداً التي تكون مشاركة الشباب فيها
مطلوبة بشدة وتكون المطالبة بها على أشدها .تو ِّف ُر

المشاركة في هذه المنتديات نقطة دخول هامة للشباب،
مما يتيح لهم تقديم خبراتهم الفريدة واحتياجاتهم باعتبارهم
من أصحاب المصلحة الرئيسيين في بناء السالم واستدامته
في مجتمعاتهم.

التصدي لـ "عنف اإلقصاء"

|

71

ومن الناحية العملية ،تؤدي متطلبات الحصص إلى الدفع
قُ ُدما ً بمشاركة الشباب ،بدالً من التعويل على هذا بوصفه
عمالً طوعيا ً بحتا ً أو اختياراً انتقائياً .وعندما ُمنِحت الفرصة
للشابات والشبّان ،فقد استخدموا هذه األدوار لتوسعة مجال
مشاركتهم ،وتحفيز إجراءات بناء السالم األخرى وإثراء
عمليات السالم أنفسها.
كانت مشاركة الشباب في مفاوضات السالم الرسمية بين
الحكومة الفلبينية وجبهة مورو اإلسالمية للتحرير ما بين عامي
 1997و 2016أكثر تجانسا ً ولم تستند إلى حصص أو أي
أسس تمثيلية أخرى .وشارك الشباب إلى ح ٍد كبير في العملية
من خالل الروابط غير الرسمية ،بما في ذلك الروابط األسرية،
وعادة ما جاءت مشاركتهم للقيام بأدوار تشغيلية ،وتوفير الدعم
اللوجستي والفني في الجوانب المختلفة من االنقسام السياسي.
بالنظر إلى ما مضى ،م ّكنت هذه الوظائف األقل حساسية
الشباب من القيام
من الناحية السياسية لدى مختلف األطراف
َ
(بشكل غير رسمي عاد ًة) عبر
بدور رئيسي في بناء الجسور
ٍ
ً
الخطوط الحزبية ،مما أسهم كثيرا في إيجاد حلول خالقة في
عملية المفاوضات (الفلبين بحث قُطري مر ّكز ،ص .)13
ولكن هذه األنواع من الفرص يمكن أن تكون محدودة للغاية
ومن السهل أن ُتقصي الشباب الذين ال يملكون المهارات
الالزمة أو العالقات أو القاعدة التنظيمية.
في جنوب السودان ،يسَّرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين مشاركة ستة شباب الجئين كمراقبين في منتدى
اإلنعاش رفيع المستوى لجنوب السودان .وعلى الرغم من
بعض المقاومة لوجودهم ومشاركتهم ،إال أنَّ الشباب الذين
شاركوا شعروا بشعور إيجابي للغاية ألنهم حصلوا على
مجال لتبادل مخاوفهم ورؤاهم من أجل السالم .كما شعروا
أنهم تمكنوا من وضع احتياجات شباب الالجئين وتجاربهم
وأولوياتهم على مائدة المفاوضات ،وأن هذا أدى إلى تحويل
اهتمام الكثيرين من المشاركين اآلخرين عن المالحقات
السياسية الباحثة عن "المصلحة الذاتية" (فوني ،مقابلة مع
مزوّ دي المعلومات الرئيسيين) .وبعد بعض اإلحباطات ،بدأ
هؤالء المندوبون لشباب الالجئين أيضا ً في تحدي أدوارهم
المحدودة في الغرفة ،من خالل المطالبة بحقهم في إصدار
ُشترك .وفي أثناء مشاركتهم في عملية السالم ،كان
بيان م َ
هؤالء الشباب متأكدون من أنهم يجب أن يكونوا في الغرفة
باعتبارهم شباب ،وكأعضاء شباب في المجتمع المدني،
وكأعضاء شباب في األحزاب السياسية (مجهول الهوية
رقم  ،1مقابلة مع مزوّ دي المعلومات الرئيسيين) .ويثير هذا
أسئلة هامة بشأن المفاهيم المُبسطة للغاية لتمثيل الشباب في
هذه العمليات ،ويثير أيضا ً أسئلة بشأن الحاالت التي تتجاوز
فيها هويات الشباب وأدوارهم هذه الفئات المختلفة.
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في سوريا ،ر ّكزت جمعية الشباب السوري ،التي ترجع
أغلب جذورها إلى السوريين في الشتات خارج البالد التي
مزقتها الحرب ،على التواصل مع الشباب الذين ال يزالون
مقيمين في سوريا في أثناء مرحلة ما قبل المفاوضات،
وتوفير الدعم لهم ،والعمل بمثابة قناة لتوصيل أصواتهم،
وخصوصا ً توصيلها للمبعوث الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة في سوريا وغيره من ص ّناع السياسات .وبنا ًء
على الحفاظ على هذه الشبكات وجهات االتصال ،انحصر
دورها إلى حد كبير في تقديم التقارير والدعوة التي تهدف
إلى غرس منظور الشباب في مشاركات المجتمع المدني
األعم .وقد سعت إلى تحديد مالمح الحاجة إلى معالجة
القضايا المحددة بالنسبة للشباب وتأكيدها داخل عملية
السالم ،حيث بدا أنَّ هذه القضايا ال تحظى بالتقدير الكافي.
على الرغم من تعبير أعضاء جمعية الشباب السوري عن
خيبة أملهم بشأن هذه التحديات ،إال أنهم استمروا أيضا ً
في السعي إلى تحقيق طموحهم بتشكيل مجلس استشاري
للشباب ،يماثل المجلس االستشاري للمرأة السورية ،أمالً
في أن يؤدي هذا بصورة أكثر منهجية إلى إبراز قضايا
الشباب في مقدمة عملية السالم (بدوي ،مقابلة مع مزوّ دي
المعلومات الرئيسيين).
ولكن على الرغم من أن حصص الشباب وضمانات
مشاركتهم تفتح أبوابا ً هامة ،إال أنه ال يجب أن يُنظر
إليها باعتبارها هدفا ً حصريا ً (بالنسبة لمجاالت المشاركة
األخرى) .وقد تؤدي هذه الحصص إلى توليد مستويات
مرتفعة من اإلحباط ،وبخاصة في ظل محدودية القدرة أو
اإلرادة السياسية لضمان التنوع الكامل واالستقالل السياسي
للمشاركين من الشباب .وفي واقع األمر ،فإن "الشغف الزائد
باإلدماج في عمليات السالم الرسمية  -ثم عدم الحصول
عليه  -يزيد من اإلحباط الذي قد يؤدي إلى تقليل سلطة
الشباب الحقيقية في بناء السالم" (مؤسسة بيرغهوف ،ورقة
مواضيعية ،ص .)16
وقد اك ُتسِ ب الكثير من المعرفة حول هذا الموضوع من
األبحاث المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات السالم .وال
خِالف تقريبا ً بشأن قيمة وأهمية الحصص كنقطة دخول،
وفي إسهام الحصص في جودة التسويات السلمية المتحققة
ومدى استمرارها (أوريلي وآخرون .)2015 ،بيدَ أن األدلة
تبيّن أيضا ً أن قيمة المشاركة تتحدد من خالل جودتها وليس
مجرد كميتها:

"الحصص وحدها ال تؤدي تلقائيا ً إلى زيادة تأثير
المرأة ،نظراً ألن أبحاث دراسات الحالة تشير إلى أن
الوالءات لألحزاب السياسية كثيراً ما تغلَّبت على مصالح
المرأة الحقيقية" (بافنهولز وآخرون ،2016 ،ص .)6
ويبدو أن جميع العوامل مثل تباين المشاركين على طاولة
المفاوضات (بما في ذلك الشابات على سبيل المثال)،
واستقالل المشاركين ومدى تحلي المشاركة بالمعلومات الكاملة
والعالقات  -والتي قد تكون األكثر أهمية  -بين المشاركات في
عملية السالم الرسمية والحركة النسائية األعم خارج حدود
عملية المفاوضات ،تعتبر عوامل حيوية في تشكيل جودة وأثر
مشاركة المرأة في عمليات السالم الرسمية.
وال شك أن هناك مخاوف مماثلة تنطبق على حصص الشباب،
فهي تفيد بوضوح في اإلسراع بالعملية في مجال يمثل فيه
إقصاء الشباب مشكلة خطيرة يجب مُعالجتها .إالَّ أنَّ الحصص
ال يمكن أن تحقق أفضل فعالية لها دون ضمان التنوع الالزم
والتمثيل واالستقالل السياسي النسبي للشباب المشاركين.

© Danielle Rudnisky

عقبات اإلدماج
ٌ
قبيل األعداد والتمثيل ومخاوف الكفاءة إلى
تؤدي
عقبات من ِ
الحد من المشاركة المجدية للشباب في عمليات الشباب الرسمية
التي عادة ما تكون عمليا ٍ
ت حساسة .وقد ظ َّل إدماج المجتمع
المدني في عمليات السالم موضع نقاش منذ فترة طويلة:
فتوسيع المشاركة في عمليات التسوية التي تتم بالتفاوض يمكن
أن يقوِّ ض كفاءة صنع السالم ومالءمته من الناحية العملية،
وبخاصة من ناحية الوساطة في التوصل إلى اتفاقات:

فمن ناحية ،قد يكون من األفضل تضمين الجهات
الفاعلة من نطاق واسع من المجتمع كطريقة لكسب
الدعم لعملية السالم؛ وفي المقابل فإن إدماج عدد
كبير من الجهات الفاعلة يمكن أن يُع ِّقد المفاوضات
بل وأن يحول دون التوصل التفاق في المقام األول.
وبالتالي ،هناك احتمال لنشوء معضلة بين تحسين
شرعية عملية السالم وضمان كفاءتها.
(نيلسون ،2012 ،ص )247
ولكن التحليالت اإلحصائية لمدى استدامة عملية السالم
ُتظهر أن "إدماج الجهات الفاعلة من المجتمع المدني
واألحزاب السياسية معا ً يحسِّن من استدامة عملية السالم
إلى درجة كبيرة" (نيلسون ،2012 ،ص  .)262واألكثر
ً
غرابة هو التحليل الذي يُظهر أن إدماج النساء في عمليات
السالم يرتبط بزيادة احتمال التوصل إلى اتفاق ويُحسِّن من

بقائه (أوريلي وآخرون ،2015 ،ص  .)11ومن األمور
البالغة األهمية من منظور الشباب ،أنه بعيداً عن مجرد
األسئلة التي تتعلق بكفاءة مشاركة الشباب ،فإن المشاركة
المجدية للشباب في عمليات السالم هذه يمكن أن تضيف
كل من العملية ونواتجها.
شرعية هامة إلى ٍ
ومن المهم أن يكون للشباب المشاركين في هذه العمليات
عالقات موثوقة وشرعية مع الفئات السكانية والدوائر
التنظيمية الشبابية بصفة أعم خارج نطاق عمليات السالم
الرسمية .ويُعتبر هذا حماية جزئية من استغالل الشباب
داخل هذه المنتديات ،باإلضافة إلى كونه طريقة لضمان
تبادل المعلومات في كال االتجاهين والتواصل بين عمليات
السالم الرسمية التي تجري بالوساطة وبين الجهود األقل
رسمية التي تتجاوز حدود طاولة المفاوضات .وفي جميع
األمثلة التي درسناها ،كان دور الشباب في عمليات السالم
الرسمية مرتبطا ً ارتباطا ً هاما ً بتواصلهم وعالقاتهم القائمة
على الثقة مع الجهات الفاعلة في بناء السالم من خارج
العملية ،والذين لعبوا أيضا ً دوراً رئيسيا ً في جهود بناء
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السالم غير الرسمية مع إمكانية دعم عملية السالم أو
المساعدة على استدامتها .ويمكن لهذه العمليات التشاركية
اإلضافية أن تستفيد من إسهامات الشباب و ُتوجهها نحو
عمليات السالم من خالل التواصل بين المجالين الرسمي
وغير الرسمي" :إن فهم جهود الشباب في المجال غير
الرسمي على نحو أفضل أم ٌر أساسي لتحقيق إسهاماتهم
الممكنة في عمليات السالم" (مؤسسة بيرغهوف ،ورقة
مواضيعية ،ص .)16
ُتمثل الطبيعة االنتقالية لمرحلة الشباب تحديات هامة
تعوق اإلدماج الفعال .ومع تقدم الشباب في العمر
وانتقالهم إلى سن الرشد ،فإنَّ هناك حاجة إلعادة إنتاج
أو توليد القيادات الشبابية والمشاركة في عمليات السالم
والحوارات وعمليات المصالحة ومفاوضات وضع الدستور
 وبخاصة حين تستمر هذه العمليات لعدة سنوات (انظرالقسم ُ .)2-2تشير بافنهولز وآخرون ( )2016وماك
ويليامز ( )2015إلى األثر الهام للحركة النسائية األعم
في مساعدة موقف المرأة وأثرها في مفاوضات السالم.
ويرى البعض أنه ال توجد حركة شبابية عالمية موحدة ذات
تشكيل مماثل (أو على األقل أن مثل هذه الحركة ال تزال
في المهد بالمقارنة بالحركة النسائية) ،وبالتالي فإن أنماط
المشاركة السياسية للشباب ذاتها تتطور باستمرار.
وال يُعد اإلقرار بإدماج الشابات والشبّان في عمليات صنع
السالم عمالً خيرياً ،أو معروفا ً يُسدى إلى الشباب أو محض
مساهمة مالئم ٍة لكفاءة هذه العمليات .فالشباب لهم الحق في
المشاركة الكاملة  -الذي ال يقل عن أي مجموعة اجتماعية
أو سياسية أو ديمغرافية أخرى .ويعتبر اإلقرار بالشباب
كأصحاب حقوق في هذا الصدد أمراً بالغ األهمية لتالفي
ّ
المتمثل بإقصاء الشباب عن هذه العمليات.
التقليد
ويمكن أن يكون إدماج الشباب في عمليات السالم بمثابة
"نسيج اجتماعي ضا ّم" يؤدي إلى "دمج المشاركات المتباينة
عبر المستويات المختلفة ضمن فهم أعمق الستراتيجيات
المصالحة باعتبارها متعددة األوجه وغير خطية في آن
واحد" (سيمبسون ،2016 ،ص .)8
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الشباب يحدّ دون جدول أعمال المشاركة السياسية
قد يتخذ عمل الشباب في مجال السالم الذي يركز على
المشاركة المدنية والسياسية صوراً عديدة ،بما في ذلك
المشاورات مع المجتمع المدني أو عمليات الحوار أو
التماسك االجتماعي على مستوى المجتمع المحلي أو
العمل في "بناء الجسور" ،وحتى العمل المباشر في
صورة احتجاجات سلمية أو دعوة أو تنظيم (غريزيلج،
 .)2017وتمتد هذه المشاركات عبر مراحل وأنماط
متعددة تتعلق بعمليات السالم الرسمية .ومن المهم تيسير
أو تمكين المجال لمساهمات الشباب ،ليس فقط في عمليات
السالم نفسها التي تجري بالوساطة ،بل على مدار مراحل
ما قبل المفاوضات والمفاوضات وما بعد تنفيذ االتفاق
(بافنهولز2014 ،؛ أوريلي وآخرون ،2015 ،بافنهولز
وآخرون.)2016 ،

بالنسبة لكم ،السياسة تعني
السلطة ،أما بالنسبة لي،
فالمجتمع المدني هو السلطة.
(الئق ،2013 ،ص )75

ال تتعلق المساهمات السياسية المجدية للشباب في منع العنف
واستدامة السالم أو بنائه بتمثيلهم في المنتديات السياسية،
أو مشاركتهم في السياسات والممارسات الراسخة أو
بمشاركتهم في عمليات السالم الرسمية فحسب .إن التركيز
الضيق على مفهوم اإلدماج يُخفِق في إدراك الحاالت التي
يتخذ فيها الشباب مبادرات مستقلة ويحددون منصات
يمكنهم من خاللها التعبير عن أنفسهم سياسيا ً بصورة أفضل
من أجل السالم واألمن  -هما مجاالن للمشاركة المباشرة.
وهذان ليسا مجالين "أُدمِج" فيهما الشباب أو " ُدعوا إليهما"
 إنهما مجاالن ابتكرهما الشباب أو تملكوهما.ويتعلق األمر جزئيا ً بقضايا انعدام الثقة ومقاومة االحتواء
والتالعب والتحكم من قِبل األحزاب السياسية التي وجدناها
على مدار األبحاث .واستجابة لهذه القضايا ،انسحب العديد
من الشباب من الحياة السياسية والنظم االنتخابية والمؤسسات
األخرى ،وهُم يو ِجدون ألنفسهم ميادين بديلة للمشاركة.

وليست هذه ال ُنهُج متضادة ويمكن أن توجد جنبا ً إلى جنب.
وكما يشرح تقرير شباب العالم بشأن مشاركة الشباب
المدنية ،فإن "المشاركة السياسية للشباب آخذةٌ في التطور
وليس االنحسار .على الرغم من أن الشباب يصوتون
بمعدالت أقل ومن غير المحتمل أن يكونوا أعضاء نشطاء
في األحزاب السياسية ،إال أنهم يشاركون في نطاق واسع
من األنشطة السياسية البديلة" (إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية باألمم المتحدة ،2016 ،ص .)78
استكشف القسمان  1-3و 2-3نطاق األنشطة السياسية
وأنشطة بناء السالم التي يشارك فيها الشباب ،بما في
ذلك المشاركة المجتمعية والبرامج المبتكرة واستخدام
وسائل التواصل االجتماعي .على سبيل المثال ،في سياق
السالم واألمن ،أدت التكنولوجيا الرقمية إلى "صورة
جديدة من صور التمكين تؤدي إلى تغيير العالقات بين
كل من
المواطنين والدول بصورة أساسية ولها أثر على ٍ
المستويين العالمي والمحلي" (مجموعة سيك ديف ،ورقة
مواضيعية ص  .)1يتخذ الشباب زمام المبادرة بصورة
متزايدة في مجال وسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،باعتبارها وسائل بديلة لممارسة
فاعليتهم السياسية ،والمطالبة بالمساءلة وتعظيم أصواتهم
ورعاية التواصل وإنشاء شبكات جديدة .و ُتعد المنصات
عبر شبكة اإلنترنت ذات أهمية خاصة بالنسبة لمن قد ال
يستطيعون المشاركة في العمليات التشاورية أو العمليات
السياسية الرسمية (ولديهم قدرة الدخول الرقمية) ،أو
أولئك الذين تقيدهم السياسات المؤسسية المُقيِّدة .يشير
استخدام الشباب للمنصات على نطاق واسع إلى أن
"الشباب لم يعودوا بحاجة لالنضمام إلى المنظمات
السياسية الرسمية من أجل المشاركة في العمل السياسي
الجماعي أو اكتساب معلومات بشأنه" (فرومِن وآخرون،
طبقا ً لالقتباس الوارد في برويت ،2017 ،ص .)510
ولكن إتاحة الوصول الرقمية غير المتساوية يمكنها في
بعض األحيان أن ُتفاقِم تجارب اإلقصاء:

على مستوى العالم ،هناك  4مليارات من البشر
ليس لديهم أي اتصال باإلنترنت ،وثمّة ما يقرب
من  2مليار ليس لديهم هواتف محمولة ،ونصف
مليار تقريبا ً يعيشون خارج نطاق إشارات الهواتف
المحمولة  ...في البلدان األفريقية ،يبلغ احتمال أن
يتاح لنسبة الـ 40في المائة األدنى دخالً االتصال
باإلنترنت ثلث قيمته بالنسبة للـ 60في المائة
األعلى؛ و 18في المائة من الرجال يُبلغون عن

استخدامهم اإلنترنت في مقابل  12في المائة من
النساء ،و 20في المائة من الشباب في مقابل  8في
المائة ممّن هم فوق  45عاماً.
(البنك الدولي ،2016 ،ص )9-8
وعلى الرغم من أن تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت
ُتيسِّر المشاركة السياسية للجهات الفاعلة المُقصاة عن
السياسة ،إال أنها يمكن أيضا ً أن " ُترسِّخ الخطوط الفاصلة في
المجتمع ،على مستوى القاعدة" (تيليديس وكابلر،2016 ،
ص  .)86ويمكن للفجوة الرقمية أن ّ
تعزز "أوجه انعدام
المساواة العالمية من ناحية َمن يستطيع الوصول إلى أي
التكنولوجيات ،و َمن الذي يُقصى عن النقاشات بين المجتمعات
وبين الثقافات" (تيليديس وكابلر ،2016 ،ص  .)77ويمثل
هذا تحديا ً بالنسبة للشابات على وجه الخصوص الالتي يملن
إلى أن ي ُكنَّ أقل قدرة على الوصول إلى اإلنترنت ،وبالتالي
يعانين من مستوى أعلى من األمية الرقمية ،مما يؤثر بصورة
مباشرة على فرصهن في التوظيف أو الحصول على التعليم
(مجموعة سيك ديف ،ورقة مواضيعية) .وبالنظر إلى ما
يمكن أن تؤديه اإلنترنت من أدوار إيجابية وسلبية ،ال ينبغي
معاملة المشاركة السياسية عبر اإلنترنت على أنها الحل
األقصى لمعالجة اإلقصاء السياسي للشباب.
فاألنشطة السياسية التي يقوم بها الشباب تتضمن أيضا ً
األدوار التي يلعبونها في الدفاع عن حقوق اإلنسان،
وتوثيق ورصد انتهاكات اتفاقات وقف إطالق النار،
وتيسير المصالحة أو بناء التماسك االجتماعي على
مستوى المجتمع المحلي في المجتمعات المنقسمة.
ويشارك الشباب أيضا ً في األبحاث والتحليالت السياسية،
ويقدمون تقييمات لإلنذار المبكر ونماذج لتقييم المخاطر
(إدارة الشؤون السياسية في األمم المتحدة.)2017 ،
ُتعد جميع هذه ال ُنهُج واألدوار والمنصات أدوات للمشاركة
السياسية المستقلة ،والتعبير عن الذات والنشاط ويجب حمايتها
والحفاظ عليها بصورة كاملة .يمكن أن تجني الحكومات
والعمليات السياسية فوائد حقيقية من ابتكارات الشباب وقيادتهم
عن طريق تب ّني هذه المجاالت .وعادة ما تميل الدول غريز ّيا ً
إلى السيطرة على المشاركة السياسية المستقلة أو تنظيمها
بصورة صارمة أو حتى إغالقها  -مثل المجاالت الموجودة على
شبكة اإلنترنت أو محطات اإلذاعة المستقلة (المناقشة الجماعية
المركزة ،بوروندي) .وقد يؤدي هذا إلى نتائج عكسية" :كلما
زادت 'إدارة' المواقع أو التحكم فيها ،غالبا ً ما يقل ميل الشباب
إلى المشاركة فيها .وبدالً من هذا ،يريد الشباب أن يُؤخذوا على
محمل الجد كمنتجين وشركاء في عمليات المشاركة والمداوالت
على شبكة اإلنترنت" (كولين ،2015 ،ص .)40
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ويُع ّد مجال المجتمع المدني حاسما ً باعتباره أحد المجاالت التي
يمكن للشباب فيها صقل القيادة المستقلة والحشد من أجل السالم:

واليوم ،يقف الشباب في موق ٍ
ف فريد  ...فقد قاموا
ً
بتوسعة المجال السياسي والمدني وأعطوا عمقا لمعنى
الحركات التي يقودها المواطنون .وهُو يتمتعون
بشرعية واسعة تستند إلى سياسة تق ُع خارج نطاق
هياكل الدولة .وقد أتقنوا العمل على وسائل التواصل
االجتماعي ،وهو ما يمكن توظيفه لتوفير المزيد من
الطرق المبتكرة  ...لتنظيم وإنشاء هياكل جديدة تستند
إلى المواطن .وهم مؤمنون بأن استخدام المرء لصوته
هو أحد أعمال المواطنة .الشباب هم الطليعة المثالية
لبناء أسس كيان سياسي أكثر شموالً وتشاركية.
(الئق ،2013 ،ص )75
وعادة ما يُنظر إلى اإلدماج السياسي المجدي للشباب
باعتباره ترياقا ً هاما ً للوقاية من خيبة األمل التي قد
تؤدي إلى استجابات عنيفة .ولكن المشاركة الشاملة ُتع ّد
من األمور المجدية وتمثل حقا ً في حد ذاتها .وهي تتعلق

باإلقرار بمجاالت فاعلية الشباب الخالقة  -وإن كانت ُم ِخلَّ ًة
في بعض األحيان  -في التغيير والحفاظ عليها.

مجرد وظائف
 2-3ما يتجاوز
ّ
على مدار جميع مشاركات الدراسة مع الشباب ،أثيرت المخاوف
المتعلقة بسُبل عيش الشباب ودورهم في االقتصاد باعتبارها
قضية رئيسية ،بغض النظر عن السياق القطري أو مستوى
العنف .بالنسبة لمعظم الشباب الذين شاركوا في هذه العملية ،يتعلق
اإلدماج االقتصادي بصفة أساسية باإلتاحة العادلة للوصول إلى
الوظائف المجدية والموثوقة .وليس هذا باألمر المفاجئ ،بالنظر
إلى معدالت البطالة العالمية بين الشباب التي تصل إلى  13في
المائة  -أي ما يقرب من ثالثة أضعاف معدل البطالة بين البالغين
(منظمة العمل الدولية2017 ،أ) 25.ولكن الوظائف ال تمثل سوى
جزء واحد من األحجية عند محاولة حل مشكلة إقصاء الشباب
من السياسة االقتصادية األعم وعمليات صنع القرار .وكان من
الواضح أنه ،بالنسبة للشباب ،فإن المسائل المتعلقة بالقدرة على

 25ولكن ال بد من التدقيق بعناية في االفتراضات المتعلقة بمعنى معدالت البطالة بالنسبة
للشباب وما تنطوي عليه من َوصم (سوكاريه وتانوك.)2015 ،
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النفاذ إلى السلطة السياسية والثقل االقتصادي كانت مرتبطة
ببعضها ارتباطا ً وثيقاً .ورغم إيالء اهتمام كبير ألهمية سبل
العيش والتوظيف للشباب ،فإن تشكك الشباب المتزايد وتضاؤل
ثقتهم في قدرات حكوماتهم على تحقيق فوائد النمو االقتصادي
بشكل منصف لم يحظ بنفس القدر من االهتمام.
يجب أن ُتتيح الوظائف لجميع الشباب ،بغض النظر عن
العرق والقومية والنوع االجتماعي والتوجه الجنسي ووضع
الهجرة واإلعاقة والموقع الجغرافي والخلفية االجتماعية
ً
فرصة لبناء قدراتهم فضالً عن زيادة إدماجهم
واالقتصادية،
االقتصادي واالجتماعي والسياسي بصفة أع ّم .ونادراً ما
ربط الشباب الذين تم التشاور معهم بين برامج خلق الوظائف
وبين بناء السالم .ولكنهم تحدثوا عن البطالة ،والبطالة المقنعة
والوظائف غير المستقرة وارتباطها بالفقر وانعدام المساواة،
وأثر هذا على رفاههم وعلى مجتمعاتهم المحلية بشكل عام.
وشرح أحد الشباب من أبخازيا كيف تساهم الوظائف في
الشعور باالعتزاز بالنفس والمساعدة على توضيح دور
الشباب في المجتمع:

االستقالل المالي أم ٌر ضروري .فحين تحصل على
مصروفك الشخصي من جيب أمك ،من الصعب
بمكان الحديث عن كيفية نفعِك لبلدك.
(المناقشة الجماعية المركزة للسياق
الجورجي-األبخازي ،ص )12
وكما وصف أحد الشباب من جورجيا ،فإن البطالة تمثل
عوائق أمام مشاركة الشباب في أنشطة بناء السالم ،وتعيق
قدرتهم على التخطيط للمستقبل:

حين يعاني شاب من مشكالت مالية في األسرة ويحتاج
إلى ما يس ُّد رمقه ،فليس هناك طائل من التحدث معه
عن السالم.
(المناقشة الجماعية المركزة للسياق الجورجي-
األبخازي ،ص )7
كما أن للبطالة وفقر العمالة  26آثار مدمرة على قدرة الشباب
على االنتقال إلى سن الرشد .وجدت منظمة اإلشعار الدولية
(آماراسوريا وآخرون )2009 ،أن فقدان االستقالل المالي
بالنسبة إلى الشباب العاطلين أو غير المتزوجين في سري
النكا ،أدى إلى إقصائهم عن المعاملة كبالغين "حقيقيين"،
حتى بعد بلوغهم عمر  29عاماً.

 26من المهم عدم الخلط بين البطالة والفقر ،إذ تشير التقديرات إلى أن  16.7في المائة من
الشباب العاطلين عن العمل في البلدان النامية والناشئة يعيشون على دخل أقل من حد
الفقر المدقع (شارما وآخرون.)2017 ،

في المجتمعات التي تمارس الزواج المبكر والزواج
القسري ،يُسهم عدم االستقالل المالي للشابات في انتقالهن
مباشرة من الطفولة إلى سن الرشد وانعدام فرص الختبار
27
الجوانب اإليجابية من فترة الشباب.

تحدي سردية "األيدي العاطلة عن العمل" والعنف
وكما سبقت مناقشته في القسم  ،1.3فإن برامج وسياسات
السالم واألمن تواصِ ل استنادها إلى عالقة سببية مُفترضة
على نطاق واسع بين بطالة الشباب والعنف .وضمن
هذا المنظور ،توضع بطالة الشباب في إطار "األزمة
االجتماعية المحدقة" وي َ
ُنظر "للشباب العاطل" باعتبارهم
مفسدين محتملين للسالم (كولتر وآخرون2008 ،؛ دياغير
وباكستر.)2014 ،
صت إلى عدم وجود
غير أنَّ مجموعة متنامية من األبحاث خلُ َ
َ
دليل تجريبي واضح يدعم عالقة سببية بسيطة بين بطالة
الشباب والعنف (كرامر2010 ،؛ هولمز وآخرون2013 ،؛
كرامر وآخرون .)2016 ،وفي أبحاثها في أفغانستان ،وجدت
منظمة فيلق الرحمة (ميرسي كوربس) ( )2015أنه ،على
الرغم من أن  84في المائة من المشاركين وجدوا وظائف
وحسَّنوا وضعهم االقتصادي ،إال أنه ال يوجد انخفاض
ملموس في دعمهم للجماعات المسلحة .وفي الصومال ،لم
يُظهر التغير في حالة التوظيف للخريجين من مبادرة 'زعماء
شباب الصومال' أي عالقة مع االستعداد للمشاركة في العنف
السياسي (ميرسي كوربس.)2013 ،
ويبدو أن العوامل االقتصادية التي تحث الشباب على المشاركة
في العنف محدودة للغاية .في كولومبيا ،تصف األبحاث بشأن
التجنيد في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا كيف أن الشباب
يحركهم في المقام األول الوضع االجتماعي لحياة المتمردين
ً
مقارنة مع حياة العمال الزراعيين (غوتيريز سانين،
وإغرائها،
 .)2008في كينيا ،ظلت مستويات بطالة الشباب ثابتة نسبيا ً
على مدار العقدين الماضيين ( 17في المائة تقريباً) ،في حين
تذبذبت مستويات العنف على مدار الزمن (المؤسسة الدولية
للشباب.)2017 ،

 27على سبيل المثال ،في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،تزوجت نسبة  37في المائة من
الشابات البالغات من العمر  20-24عاما ً قبل بلوغهن سن  18عاماً ،بالمقارنة مع نسبة
 6في المائة من الشبّان في نفس الفئة العمرية (جمهورية الكونغو الديمقراطية ،بحث
قُطري مُر َّكز).
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وفي الوقت ذاته ،تمتلك إسبانيا أحد أعلى معدالت البطالة في
العالم ( 28ما يقرب من  40في المائة) (منظمة العمل الدولية،
2017ب) ،ولكنها لم تتعرض لعنف على نطاق واسع يقوده
الشباب.
وعلى الرغم من قلة األدلة على وجود رابط سببي بين بطالة
الشباب والعنف ،إال أن بعض األدلة تشير إلى أنه حيثما تتقاطع
خيبة األمل االقتصادية مع اإلقصاء االجتماعي والسياسي للشباب،
يزداد احتمال نشوب العنف (سومرز2009 ،؛ والتون2010 ،؛
إدريس .)2016 ،في تقريرها بشأن كوت ديفوار ومالي،
وجدت منظمة إنتربيس وآخرون ( )2016أن البطالة ليست
الدافع الحاسم الوحيد للمسارات العنيفة للشباب ،ولكن الديناميات
االجتماعية تحدد مسارات بعض الشباب نحو العنف في بحثهم
عن االعتراف بهم وعن الهوية واإلحساس بالتقدير .لذلك يجب
فهم اإلقصاء االقتصادي للشباب كمكوِّ ن ضمن واقع أكبر وأكثر
تعقيداً ،لكي تنتقل المناقشة إلى ما يتجاوز مجرّد وظائف.

أوجه القصور في برامج التوظيف الحالية
ي ِّ
ُمثل تقييم أثر بناء السالم لتدخالت التوظيف مهمة صعبة ،بالنظر
إلى التصميم والتقييم الحالي للبرامج .وقد أظهر استعراض أجرته
في عام  2016منظمة العمل الدولية ومكتب األمم المتحدة
لدعم بناء السالم والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )2016ش َمل  432من التدخالت الخاصة بالتوظيف عبر
 32بلداً أن نواتج بناء السالم ،في معظم األحيان ،ليست مصممة
جيداً وال مدمجة في أ ُ ُطر نتائج المشروع لبرامج التوظيف .وفي
الحاالت التي ُ
ص ِّم َمت فيها البرامج مع وضع نواتج بناء السالم في
االعتبار ،فإن هذه النواتج لم تقيم بصورة شاملة.

 28طبقا ً لحسابات منظمة العمل الدولية بنا ًء على فئة من يبلغون  24-15عاماً.
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ومن بين أوجه القصور الهامة األخرى في تصميم وتقييم
برامج التوظيف عدم وجود البيانات المص ّنفة طبقا ً لنوع
الجنس والعمر؛ ومحدودية التحليالت الشاملة للنزاع التي
تأخذ في االعتبار انعدام المساواة االقتصادية والتفاوت
االقتصادي ،واعتماد نهج "عدم التسبب في األذى"؛ واإلخفاق
في رسم خرائط لعالقات السلطة التقليدية الحالية القائمة على
الحرب والتي قد تسهم في اإلقصاء االقتصادي للشباب إذا
لم تتم مُعالجتها ،وعدم وضوح نظريات التغيير 29،بنا ًء على
عالقة مف َت َرضة بين التوظيف وبناء السالم (آماراسوريا
وآخرون2009 ،؛ هيئة اإلنقاذ الدولية.)2012 ،

عدم التوافق بين التطلعات والتدريب والوظائف
إلى يومنا هذا ،يجري تطوير تدخالت التوظيف بصورة
رئيسية باعتبارها من برامج سوق العمالة النشطة 30مع
القليل من التركيز على احتياجات الشباب وتطلعاتهم وتوقهم
إلى الكرامة .وغالبا ً ما تكون الوظائف التي ُتخلق من خالل
برامج سوق العمالة النشطة وظاف للعمالة غير الماهرة أو
العابرة ،ونتيجة لذلك ،فإنها ال تأخذ في االعتبار رغبات الشباب
أنفسهم أو آمالهم لمستقبلهم (آماراسوريا وآخرون.)2009 ،
في كولومبيا ،تحدَّث الشباب عن:

أنَّ فرص التوظيف التي تلبي احتياجات سوق العمالة
هامة ،ولكنه من المهم للغاية أيضا ً أن يشعر الشباب
بأن هذه الفرص ّ
جذابة وليست مُملة أو حتى مُخزية
 ...وكيف أنَّ العمل بمهنة مزارع أو مزارع قهوة أو
عامل بناء لم تكن خيارات ّ
جذابة ،سواء من الناحية
االقتصادية أو االجتماعية.
(كولومبيا ،بحث قطري مركز  -ب ،ص )29

ّ
تتمثل نظريات التغيير الثالث ،أو "آليات التحويل" ،األساسية المستخدمة في تزويد
29
اإلطار التحليلي لتدخالت التوظيف بالمعلومات في )1( :أنَّ برامج التوظيف يمكن أن
تيسر التواصل بين المجموعات االجتماعية في النزاع؛ ( )2أن برامج التوظيف يمكن
أن ُتعالج المظالم التي تعد من األسباب الجذرية للنزاع؛ ( )3أن برامج التوظيف يمكن
أن تقدم فرصا ً وبدائل للعنف (منظمة العمل الدولية وآخرون.)2016 ،
ً
استجابة الرتفاع معدالت البطالة
 30طوِّ رت برامج سوق العمالة النشطة في األصل
ومساعدة األشخاص في العودة للعمل من خالل تزويدهم بالمهارات الالزمة لسوق
العمالة وإتاحة دخولهم إليه؛ انظر ِّ
إزي (.)2013

وعلى مدار المشاورات اإلقليمية للدراسة ،حدد الشباب
بصفة مستمرة انعدام التوافق بين فرص التدريب المهني
واحتياجات سوق العمالة المحلي باعتباره من العوائق التي
تحول دون إدماجهم االقتصادي .ويسهم عدم التوافق هذا
في مُفاقمة "فجوة خيبة األمل في التوقعات" التي تؤدي إلى
خطر زيادة التوقعات التي ال يمكن تلبيتها وبالتالي اإلسهام
في المظالم( ،ميرسي كوربس.)2015 ،

كما يكون التدريب المقدم للشباب في كثير من األحيان
موجها ً إلدماجهم في االقتصادات الرسمية ،حيث تكون
القدرة االستيعابية محدودة ،وبخاصة في البلدان التي
تعاني من عدم االستقرار أو النزاع العنيف (سومرز
2009؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2016 ،أ).

إنني خائفة للغاية من أال يوظفونني
حين أنهي دراستي
شابة ،قرغيزستان
(قرغيزستان ،مناقشة جماعية مركزة ،ص )9

االقتصاد غير الرسمي
على المستوى العالمي ،يعمل  3من كل  4شباب ( 75في
المائة) ممَّن تبلغ أعمارهم  15-29عاما ً في االقتصاد غير
الرسمي .في البلدان النامية ،تصل نسبة الشباب العاملين في
االقتصاد غير الرسمي إلى  19من بين ك ّل  20من الشباب
برز زيادة معدالت
(منظمة العمل الدولية2017 ،ب) .و ُت ِ
نمو الشباب ،مصحوبة بتقلُّص الفرص االقتصادية في
القطاع الرسمي ،أهمية التدخالت التي تركز على االقتصاد
غير الرسمي (تشغونتا وآخرون2005 ،؛ سومرز،
 .)2012وأشارت األبحاث التي أجريت مؤخراً إلى التحدي
الخطير الذي تمثله البطالة المقنعة للشبابْ ،إذ يُجبر الشباب
المتعلمون والمهرة على القيام بأعمال غير مستقرة وغير
منتظمة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2016 ،ب؛ فوكس
وتوماس .)2016 ،وغالبا ً ما يتفاقم هذا الوضع في البيئات
المتضررة من النزاع؛ على سبيل المثال ،في سوريا ،أصبح
مفرطة في الوظائف غير الرسمية
الشباب "ممثلون بنسبة ِ
وفي العمل غير المسجل وفي العمل بدون عقود" (برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي2016 ،أ ،ص .)139

75+25+L

على مستوى العالم

75%

من الشباب يعملون في وظائف

في االقتصاد غير الرسمي
(منظمة العمل الدولية ٢٠١٧،ب)

ظهر االقتصادات غير الرسمية قدرة الشباب
وغالبا ً ما ُت ِ
اإليجابية على الصمود واستجاباتهم المتوائمة مع الظروف
الصعبة ،مما ي َمكنهم من تجنب بعض العوائق الهيكلية
التي تحد من مشاركتهم في االقتصاد الرسمي .ولكن خطر
التوظيف في االقتصادات غير الرسمية أو 'اقتصادات الظل'
يتمثل في أنَّ هذه االقتصادات ال تقدم للشباب سوى قدر ضئيل
من إتاحة حقوق العمالة وأوجه الحماية االجتماعية األعم،
ناهيك عن األثر النفسي السيء لغياب األمان الوظيفي على
رفاه الشباب بصفة عامة (آماراسوريا وآخرون.)2009 ،
في البلدان النامية ،تعمل الشابات واألقليات الجنسية
والجنسانية بصفة رئيسية في االقتصادات غير الرسمية.
ونتيجة لذلك ،فهم يتعرضون لقدر أكبر من التحرش
والعنف مع ضعف قدرتهم على اللجوء إلى العدالة ،ويرجع
ذلك جزئيا ً إلى تجريم هذه االقتصادات (إدريس،2016 ،
بوخارس )2017 ،وإلى المعايير االجتماعية غير المنصفة
بين الجنسين 31.وفي أثناء النزاع العنيف وبعده ،غالبا ً ما
تضطر الشابات إلى العمل في أعمال غير رسمية قليلة
العائد ومرتفعة المخاطر ،بما في ذلك ممارسة الجنس من
أجل البقاء ،التي لها عواقب وخيمة على رفاههن الجسدي
والعقلي ،وتؤدي إلى تداعيات أسرية ومجتمعية (هيئة األمم
المتحدة للمرأة .)2015 ،وبُغي َة خفض احتياج الشابات
لالنخراط في األعمال مرتفعة المخاطر ،هناك حاجة لمزيد
من االستثمارات لضمان قدرتهن المتساوية على النفاذ إلى
تدخالت التعليم وسُبل العيش (هيئة األمم المتحدة للمرأة،
ورقة مواضيعية).

 31على سبيل المثال ،في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وجنوب آسيا والشرق األوسط وشمال
أفريقيا 88-86 ،بالمائة من النساء هن من أصحاب المهن الحرة (غولدين.)2015 ،
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يواجه الشباب الذين يعملون في االقتصادات غير الرسمية
قدراً أكبر من التعرض للمعاملة المسيئة والتعسفية من قِبل
مسؤولي إنفاذ القانون ،الذين عادة ما يضعون العمل الشرعي
غير الرسمي واألنشطة غير المشروعة في سل ٍة واحدة
بوصف ِِهما تهديدات ألمن الدولة (دافنبورت .)2007 ،وتضم
االقتصادات غير المشروعة واالقتصادات القائمة على
الحرب قطاعات واسعة من الشباب ولها تأثير دائم على
الشباب يمكن أن يستمر بعد انتهاء العنف بوق ٍ
ت طويل.
ويعد هذا صحيحا ً بصفة خاصة في األماكن التي استطاعت
فيها الجماعات المسلحة أو اإلجرامية توفير خدمات وفرص
اجتماعية أفضل ،لتحل بذلك محل هياكل الحكم الرسمية
وتؤجج االستياء من الوعود غير المُوّ فاة (كيمبر2005 ،؛
ديفاراجان والنشوفيتشينا .)2017 ،ويمكن أيضا ً أن
تؤدي مشاركة الشباب في المنظمات اإلجرامية إلى عكس
العالقات بين األجيال  -أي أن يصبح الوالدان معتمدين ماليا ً
على انخراط أطفالهم في األنشطة غير المشروعة ،بل وقد
ّ
يعززون في واقع األمر انخراط الشباب في هذا النوع من
العمل .ويلقي هذا الضو َء على أهمية المشاركة ليس فقط مع
الشباب أنفسهم ولكن أيضا ً مع أسر الشباب المشاركين في
االقتصاد غير المشروع.
ومن الواضح أن الشباب يتوقون للوظائف المستقرة التي توفر
الحماية االجتماعية ،والرواتب الجيدة وفرص التطوير المهني
(شارما وآخرون .)2017 ،ظلت الجهات الفاعلة متعددة
األطراف تولي اهتماما ً متزايداً بتوسعة ُ
أطر السياسات التي
يمكنها أن ُتعالج هذه القضايا األعم (منظمة العمل الدولية
2017 ،2016 ،2012ب) .كشف البحث القطري المركز
الذي أجري في ليبيا عن التفاوت بين العمّال في القطاعين
العام والخاص ،حيث ال يحصل على الضمان االجتماعي
في القطاع الخاص سوى  37في المائة من الشباب الذين
ً
مقارنة مع نسبة
تتراوح أعمارهم بين  15-34عاماً،
 90في المائة بالنسبة إلى العمّال في القطاع العام (بحث
قُطري مر ّكز ،ليبيا) .وفي عام  ،2015اعتمدت منظمة
العمل الدولية التوصية رقم  ،204التي تقدم إرشادات إلى
الدول األعضاء بشأن االنتقال من االقتصاد غير الرسمي
إلى االقتصاد الرسمي (منظمة العمل الدولية.)2015 ،
وقد دعا مصرف التنمية األفريقي مؤخراً إلى أن تركز
سياسات الشباب داخل االقتصاد غير الرسمي على تحسين
الحمايات االجتماعية ودعم االنتقال من التوظيف غير
الرسمي إلى التوظيف الرسمي ومعالجة ضعف الرقابة على
بعض الصناعات (مصرف التنمية األفريقي ،بدون تاريخ).

المكاسب الفردية مقابل المكاسب الجماعية
ُتعد أغلبية التدخالت في مجال التوظيف محدودة نظراً
لالفتراض السائد بأن التغييرات في السلوك الفردي سوف
تؤدي إلى نواتج إيجابية للتنمية والسالم على مستوى
المجتمع المحلي .وبهذه الطريقة تتجاهل هذه التدخالت
العوامل االجتماعية والسياسية واالقتصادية األوسع التي
ُترشِ ُد نجاحها .على سبيل المثال ،شارك الشباب بصورة
متكررة شعورهم بانعدام الثقة في حكوماتهم وفي القطاع
الخاص ،ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انعدام الشفافية
والمساءلة ،وشعورهم بعدم اليقين إزاء دوافع الجهات
المانحة للمشاركة (آماراسوريا وآخرون2009 ،؛
مشاورة غرب ووسط أفريقيا) .تستمر المزاعم بشأن
المحاباة عبر التوزيع غير المنصف للموارد والفرص،
إذ يصف الشباب عمليات اختيار المستفيدين بأنها موبوءة
32
بالمحسوبية والفساد.

وعبَّر العديد من الشباب عن إحباطهم بسبب
الصور المختلفة من التمييز التي يواجهونها عند
سعيهم للحصول على وظيفة ،نظراً ألن الشباب
من المجتمعات المهمشة "يعانون من الوصم حين
يذكرون عنوانهم" (كولومبيا ،بحث قطري مركز -
شكوك الشباب
أ ،ص ُ .)9ت َغ ّذي جميع هذه العوامل
َ
العميقة عند المشاركة مع حكوماتهم ومع القطاع
كيف
الخاص والمجتمع الدولي .وهناك حاجة لتحرّ ي
َ
يمكن لإلدماج االقتصادي المنهجي عبر المجتمع أن
يساعد في معالجة هذا العجز في الثقة .وعالو ًة على
ذلك ،فإن برامج التوظيف التي تشدد على النهوض
االقتصادي بالفرد ،بدالً من النظر إلى الشباب
باعتبارهم مدمجين في مجتمع محلي أوسع ،تفوِّ ُ
ت
فرصة لمعالجة المعايير الثقافية واالجتماعية المُقيّدة
وبخاصة فيما يتعلق بالشابات.

 32بالنسبة للشباب الذين يعملون في االقتصاد الرسمي ،تهدف حملة منظمة العمل الدولية
للشباب التي تحمل عنوان الحقوق في مكان العمل ( )Rights@Workإلى زيادة
وعي الشباب بحقوقهم طبقا ً لمعايير العمالة الدولية (منظمة العمل الدولية.)2016 ،
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حظيت تدخالت التوظيف الموجهة من جانب العرض والتي
و َّفرت للشابات التدريب في مهن "غير تقليدية" بنجاح
محدود ،نظراً للممارسات التمييزية بين أصحاب األعمال
وغياب الهياكل االجتماعية المُسانِدة (ترتيبات رعاية األطفال
والنقل والحماية وفترات العمل المرنة) (فيلمر وفوكس،
2014؛ غولدين .)2015 ،ومن المهم للغاية أن تعمل
تدخالت التوظيف جنبا ً إلى جنب مع البرامج الهادفة إلى
تعزيز الهويات الذكورية المنصفة بين الجنسين ،والتي تلعب
دوراً هاما ً في تشكيل اإلدماج االقتصادي للشابات واألقليات
الجنسية والجنسانية (ميرتينين وآخرون 33.)2014 ،وينطبق
هذا بصفة خاصة على الشابات الالتي حصلن على مكاسب
واستطعن تخطي المعايير الجنسانية المُقيِّدة في أثناء فترات
النزاع العنيف ،ولكنهن فقدن تلك المكاسب بعد ذلك في
فترة ما بعد النزاع (هيئة األمم المتحدة للمرأة.)2015 ،
ويجب أن تعتمد مشروعات التمكين االقتصادي للشابات
نهجا ً يشمل المجتمع ككل ،لتجنب إلقاء عبء غير ضروري
على الشابات أنفسهن ومنع رد الفعل العكسي بين الشبّان
(ميرتينين وآخرون .)2014 ،وفي الوقت نفسه ،ينبغي أن
تحرص البرامج التي تهدف إلى تناول اإلدماج االقتصادي
ً
صراحة على أالَّ ُترسِّخ أوجه انعدام المساواة بين
للشباب
الجنسين من خالل المشاركة في الهياكل االجتماعية التي
ُتقصي الشابات واألقليات الجنسية والجنسانية وتعترف بها
(سيفر وورلد.)2014 ،

يؤدي التركيز الضيق على برامج التوظيف ،باعتبارها
وسيلة لحل مشكلة اإلقصاء االقتصادي للشباب
واإلسهام في السالم ،إلى إخفاء الصورة األع ّم .فهذه
البرامج محدودة في نهاية المطاف بعدد الشباب الذين
يمكنهم المشاركة فعلياً ،وغالبا ً ما تهمل الفئات األشد
احتياجا ً (مثل األمهات الشابات غير المتزوجات
والشباب الالجئين والشباب في المناطق الريفية) .ولهذا
فإنها غالبا ً ما تخاطر بترسيخ أوجه انعدام المساواة ،أو
حتى توليد النزاع أو مفاقمته.

يك ُمن التحدي اآلخر في العنصرية ضد
الفتيات  ...إذا كن ِ
ت فتاة ،فلن تحصلي على
وظيفة  ...لن تتمكني من دراسة الهندسة،
فهذا ليس للفتيات.
شابة ،ليبيا
(مشاورة ليبيا ،ص .)19

ولِتحسين كفاءة برامج توظيف الشباب وبناء الثقة ،يجب
نحو مُج ٍد في التقييمات التي تستند
إشراك الشباب على
ٍ
لالحتياجات ،وفي تصميم التدخالت الحساسة بالنسبة
للنزاعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها .ويجب أن تعمل
البرامج جنبا ً إلى جنب مع المجتمعات المحلية من أجل
تحديد المجاالت التي يمكن للشباب أن يشاركوا فيها في
األعمال التجارية المحلية وحيث يمكن للشباب وأفراد
المجتمع المحلي التشارك في خلق الفرص االقتصادية.
ولمثل هذه العمليات فوائد إضافية من ناحية الملكية التي
ُتنشئها؛ وفي الواليات المتحدة ،رأى المشاركون في
المناقشات الجماعية المر ّكزة "أنه من المهم خلق الحِسِّ
بالواجب بين الشباب (بما في ذلك إعطاء الشباب الفرصة
في القيادة أو تعليم غيرهم من الشباب)" (الواليات المتحدة،
بحث قُطري مُر َّكز ،ص .)49

التحرك نحو مزي ٍد من اإلدماج االقتصادي
تتشابك أوجه انعدام المساواة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية تشابكا ً عميقا ً وتؤثر أيّما تأثير في قدرة الشباب
على المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
ويؤدي انعدام المساواة المتنامي داخل البلدان إلى تهديد
االستقرار االجتماعي والتنمية وهياكل الحكم التي تستند
إليها تلك العمليات (صندوق النقد الدولي.)2017 ،
وهناك حاجة إلى تغيير نظامي لمعالجة الفساد وأنظمة
المحسوبية التي تظهر في المؤسسات االحتكارية والقائمة على
المحسوبية (ديباري2018 ،؛ الوسون - )2018 ،وجميعها
ذات أثر مدمر على حياة الشباب من خالل تقييد قدرتهم على
تنمية رأس المال وإبقائهم ضمن العمال الفقراء.

 33لمزيد من المناقشات المتعلقة بالهويات الذكورية ،انظر القسم .3-4
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في بالدي ،يتجه معظم الشباب للعنف نظراً لخيبة األمل التي يشعرون بها .الفقر ليس القضية
الوحيدة؛ فالبطالة يمكن أن تؤدي إلى ذلك ،ولكن بالنسبة لي ،فإن أهم شيء يمكن أن يجعل
الشباب يشعرون باإلحباط هو عدم االعتراف بهم وعدم قدرتهم على التعبير عن وجهات
نظرهم وآرائهم.
شاب ،نيجيريا
(مشاورة غرب ووسط أفريقيا ،ص )7

كل شيء مقلوب رأسا ً على عقب في هذا البلد .فنحن
شباب المناطق المحرومة والفقيرة الذين كنا لهيب الثورة.
ونحن الذين ثرنا من أجل الوظائف والتنمية والكرامة
والحرية ،ولكننا أصبحنا أكثر فقراً ،دون مشروعات
للتنمية ،وتدهورت بنيتنا التحتية ،وارتفعت البطالة
وأصبحت المناطق الساحلية واألغنياء هم المستفيدون
[من الثورة] .وأعطونا مكافأة[ ،أال وهي] اإلرهاب
أحد الشباب الذكور من تونس (مناقشة جماعية مركزة،
تونس ،ص .)17
تؤثر زيادة انعدام المساواة في الثراء والدخل بصورة
غير متناسبة على الشباب ،وال سيّما الشابات( .منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .)2014 ،وحتى
في األماكن التي حققت فيها الشابات مكاسب صغيرة ،فإن
رواتبهن وقدرتهن على النفاذ إلى الموارد ،واألراضي
واألسهم والشبكات المالية تظل محدودة (الفقي وآخرون،
2017؛ الوسون.)2018 ،
ومع تزايد انعدام المساواة ،ينخفض مستوى الفرص المتاحة
للشباب الذين يولدون في أسر معيشية متدنية اجتماعيا ً
واقتصاديا ً وتنخفض قدرتهم على التحرك االجتماعي،
مما يسهم في إقصائهم .وبالنسبة لهؤالء الشباب" ،تتسبب
الفوارق في الظروف األولية في تفاوت الكسب والثروة
واإلمكانيات على مدى الحياة أكثر مما تسببه الفوارق
في الصدمات التي يتعرضون لها على مدار حياتهم في
العمل" (هوغيت وآخرون .)2011 ،وبعبارة أخرى ،في
المجتمعات التي تتسم بانعدام المساواة إلى درجة عالية،
يكون احتمال نهوض الشباب من قاع ُّ
توزع الدخل إلى قمته
ضئيالً للغاية ،ويعتمد كثيراً على الظروف التي يولدون
فيها (كروغير .)2012 ،يعيق انعدام المساواة قدرة الشباب
على الحركة االقتصادية من خالل الحد من إتاحة الوصول
إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية ،مما يؤدي إلى دورة
تغذية عكسية سلبية تخفض نواتج الصحة والتحصيل
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في التعليم ،وبخاصة في المجتمعات المحلية المنخفضة
المستوى االجتماعي واالقتصادي (كوري.)2011 ،
تعرَّ ض الشباب تاريخيا ً لإلقصاء من مناقشات التنمية
االقتصادية وصنع القرار التي غالبا ً ما تكون عمليات
رسمية ومركزية إلى درجة عالية .ويمكن إلعادة توزيع
صناديق التنمية وبناء السالم على المستوى المحلي ،بما
في ذلك توزيعها على البلديات في المراكز الحضرية
الكبرى والمجتمعات المحلية الريفية ،أن يجعلها تعكس
االحتياجات المحلية ،وتستجيب لها بصورة أفضل .يجب
أن يشارك الشباب على المستوى المحلي في عمليات
التدقيق االجتماعي لمجتمعاتهم المحلية ،باإلضافة إلى
تخصيص األموال بنا ًء على أولويات المجتمع المحلي .على
سبيل المثال ،ركزت مبادرة 'موازنة الشباب التشاركية'
( )Presupuesto Participativo Jovenمن مدينة
روزاريو األرجنتينية على مشاركة الشباب في عمليات
صنع القرار ووضع الموازنات على مستوى المدينة
(ديل فيليس وويزلر .)2007 ،ولضمان الشفافية والمساءلة
العامة عن األموال ،يجب أن يشارك الشباب في آليات
الرصد والرقابة المالية.

االقتصادات البديلة الناشئة
يتطلب اإلدماج االقتصادي المجدي للشباب إعادة توجيه
في فهمنا لشكل االقتصاد الفعّال .يجب أن تنتهج التدخالت
الرامية إلى تحسين مشاركة الشباب االقتصادية في المجتمع
نهجا ً يُحد ُ
ِث تحوّ الً ،بدالً من أن تركز فقط على توفير إتاحة
النفاذ إلى األنظمة االقتصادية التي كانوا يُقصون عنها
تاريخيا ً (وال يثقون فيها غالباً) .ويُعد االستثمار في إنشاء
االقتصادات البديلة المصممة لمُعالجة أوجه انعدام المساواة

المتقاطعة واألفقية التي تحدد تجارب الشباب أمراً حاسما ً
لتطوير اقتصاد أكثر شموالً وإنصافاً.
تشمل النماذج االقتصادية البديلة التي ظهرت على مدار
العقود القليلة السابقة ملكية الموظفين ،واألعمال التجارية
الهادفة للمنفعة والمؤسسات االجتماعية واالقتصادات
االجتماعية والتضامنية بصفة أعم .وغالباً ،ولكن ليس
دائماً ،ما تكون هذه النماذج مدفوعة بأغراض اجتماعية
وتعطي سلطة ألصحاب المصلحة على عمليات الحوكمة
وتركز على احتياجات أفراد المجتمع المحلي وتفضلها
على تعظيم األرباح .ويجب أن تعمل الحكومات الوطنية
والمحلية والقطاع الخاص عن كثب مع الشباب الذين
يقودون تطوير هذه النماذج في مجتمعاتهم المحلية وأن
تدعمهم إذ يش ّكل هذا خطوة هامة نحو التصدي إلقصائهم
االقتصادي .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن تعمل الجهات
الفاعلة الدولية عن كثب مع النقابات والجمعيات التنظيمية
لزيادة المشاركة اإليجابية للشباب مع الدولة (أولونيساكين
وإسماعيل ،يصدر قريباً) ،وأن ُتظهر دعمها لحق الشباب
في التنظيم والمشاركة في عمليات المفاوضة الجماعية -
وهذا ما حددت ُه توصية منظمة العمل الدولية رقم 205
بشأن العمالة والعمل الالئق من أجل السالم والقدرة على
الصمود ،التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في عام .2017
34
(منظمة العمل الدولية 2017جـ).

االقتصادات االجتماعية والتضامنية
أظهر تقرير صادر عن معهد األمم المتحدة لبحوث
التنمية االجتماعية األدلة القوية على "اإلمكانية التحررية"
لالقتصادات االجتماعية والتضامنية (أوتنغ.)2015 ،
وتجمع االقتصادات االجتماعية والتضامنية بين أهداف
اجتماعية واقتصادية من خالل العمل الجماعي الذي يوفر
للشباب فرصة تحقيق سيطرة أكبر على الموارد وصنع
القرار الذي يؤثر في حياتهم.
حين ظهر برنامج 'الشعوب المتحدة من أجل اإلسكان
المستدام' ،الذي طوّ ره شباب من األمريكيين األفارقة عام
 2005في بافالو ،نيويورك ،كان في بداية األمر مشروعا ً
لتعزيز المشاركة المدنية ،إالَّ أنه سرعان ما تمت مواءمته
لكي يتضمن التنمية االقتصادية والوعي البيئي .وقد كان
تعزيز قيادة الشباب المحلي الستعادة السيطرة على التخطيط
للمجتمع المحلي وتشجيع النمو االقتصادي المجتمعي (الذي
يتجاوز النهوض االقتصادي الفردي) أمراً حاسما ً في النهج
الذي اتبعوه .ومن خالل إنشاء مجاالت آمنة وشاملة مُج َتمعيا ً
من أجل المشاركة المدنية للشباب ،استطاع األعضاء تطوير
إستراتيجية جماعية ناجحة أدت إلى النمو االقتصادي وتحسين
النواتج االجتماعية (ماثي وغافينتا .)2012 ،في مشاورات
آسيا والمحيط الهادئ ،ضرب الشباب أمثلة على التعاونيات
الزراعية االجتماعية ،باإلضافة إلى الفرص الجديدة في
مجال السياحة البيئية ،باعتبارها من سبل مواجهة انعدام
المساواة االقتصادية في مجتمعاتهم ،وبناء روابط أقوى مع
بعضهم البعض ومع بيئتهم (مشاورة آسيا والمحيط الهادئ).

كل شيء مقلوب رأسا ً على عقب في هذا البلد .فنحن شباب المناطق المحرومة والفقيرة الذين كنا لهيب
الثورة .ونحن الذين ثرنا من أجل الوظائف والتنمية والكرامة والحرية ،ولكننا أصبحنا أكثر فقراً ،دون
مشروعات للتنمية ،وتدهورت بنيتنا التحتية ،وارتفعت البطالة وأصبحت المناطق الساحلية واألغنياء
هم المستفيدون [من الثورة] .وأعطونا مكافأة[ ،أال وهي] اإلرهاب
شاب ،تونس
(مناقشة جماعية مركزة ،تونس ،ص .)17

 34يؤدي تناقص معدالت االنضمام إلى النقابات إلى مشكالت في مجال المساواة بين
الجنسين ،نظراً ألن النقابات كانت تاريخيا ً تمثل أدا ًة حيوية لمعالجة أوجه انعدام المساواة
في الرواتب والمعاملة التميزيية للمرأة (غولد وماك نيكوالس.)2017 ،
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يعدوننا بإعطائنا الوظائف؛ وأننا سوف ندمج في مؤسسات الدولة سواء محليا ً أو على المستوى
الوطني .اُن ُظر اليوم ،إن أكثر من يعانون من البطالة هم الشباب ،وهم غير ممثلين في مؤسسات صنع
القرار حتى داخل الوزارة التي تتولى ملف الشباب.
أحد الشباب ،بوروندي
(المناقشة الجماعية المركزة ،بوروندي)

وفي أوغنداَّ ،
نظم الشباب أنفسهم من أجل تشكيل 'جمعيات
مدخرات وقروض القرية' إلنشاء صندوق مُج َتمَعيّ يوفر
رأس المال لألنشطة المولدة للدخل ذات القيادة المحلية.
وقد جمعت 'جمعيات مدخرات وقروض القرية' بين
'المحاربين الذين تم إصالحهم' 35إلى غيرهم من الشباب
في المجتمع المحلي؛ وأدى هذا إلى تجنب تأجيج االستياء
أو النظر إليها على أنها مكافأة للمحاربين المُص َلحين
على سلوكهم العنيف السابق .وفرت القاعدة االقتصادية
المستقرة والعالقات المُج َت َمعية المعززة من خالل جمعيات
مدخرات وقروض القرية الدع َم للمشاركات في أنشطة بناء
السالم المحلية التي يقوم بها المحاربون الذين أُصلِحوا أو
غيرهم من الشباب (أوغندا ،بحث قُطري مُر َّكز).
ومن خالل إشراك المجتمعات المحلية في الحوار مع
بعضها البعض ،يمكن لالقتصادات االجتماعية والتضامنية
أن ُتزيل أوجه التوتر بين األجيال ،وأن تعالج الوصم
والتمييز القائ َمين نتيجة للصورة النمطية السلبية للشباب.
وهي تعزز النهوض االقتصادي الجماعي ونمو المجتمع
المحلي الذي يستند إلى احتياجات جميع أفراد المجتمع
وآمالهم ورغباتهم .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التركيز
القوي على التنظيم الجماعي للمجتمع المحلي يقلل من
احتمال تعرُّ ض العملية للتالعب والسيطرة من قِبل النخب
السياسية .ولكن في هذه الحالة ،من المهم أن يكون الشباب
على اختالف مشاربهم قادة ومشاركين في هذه العمليات،
وبخاصة الشابات.

 35عبارة تستخدم لإلشارة إلى الشباب الذين تخلُّوا عن العنف في منطقة كاراموجا في أوغندا.
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وإلى يومنا هذا ،أُجريت مشروعات االقتصادات االجتماعية
والتضامنية على مستوى القاعدة بصفة أساسية 36.لكي
تنجح االقتصادات االجتماعية والتضامنية على المستويين
العالمي والوطني ،هناك حاجة إلى مزيد من االتساق
عبر جميع قطاعات برامج الشباب ،إلى جانب الربط بين
ال ُنهج القائمة على الحقوق وال ُنهج االقتصادية واالجتماعية
السياسية .ويجب أن تساعد الجهات المانحة الدولية،
والحكومات الوطنية والقطاع الخاص في توسيع نطاق
هذا النهج ،واستخدامه لكي تستنير به سياساتهم وتدخالتهم
البرامجية ،مع التمسك بقيمها وأهدافها األساسية واإلقرار
بقدرات الشباب وقدرتهم التفاوضية.
يُعتبر تأطير نهج اإلدماج االقتصادي للشباب من خالل
منظور حقوقهم االجتماعية واالقتصادية أمراً بالغ األهمية
لضمان أال تتحدد األهمية االقتصادية للشابات والشبان
من خالل سياسات االقتصاد الكلي فحسب ،بل أن تتحدد
بصورة حازمة في نطاق العدالة والمساواة.

 36قدَّم المجتمع الدولي بعض الدعم إلى االقتصادات االجتماعية والتضامنية ،وبخاصة
منظمة العمل الدولية ،ولكن ما تزال هناك فجوات كبيرة بين السياسات والممارسة
(فونتينيو وآخرون.)2011 ،

© WVI/Mark Nonkes

 3-3التعليم

ً
ً
حاسمة في عالقة الشباب بالسالم واألمن.
مكانة
يشغل التعليم
فمن الشبان والشابات المقيمين في مناطق العالم النائية،
إلى أولئك المشاركون في الشبكات العابرة للوطنيات،
وُ ِجدَ أن التعليم أم ٌر ال غنى عنه لبناء السالم ومنع النزاع
العنيف .وقد ظهر التعليم على نحو شامل كأحد المخاوف
الرئيسية المتعلقة بالسالم واألمن بالنسبة للشباب عبر جميع
المشاورات التي تمت ألغراض الدراسة  -سواء باعتباره
موضع تظلُّ ٍم وإحباط أو كتجسيد لطموحات الشباب
وآمالهم؛ وسواء كمكان للتماسك االجتماعي واالنتماء أو
كتجربة لالنكسار واإلقصاء .كما يُعتبر النظام التعليمي
أيضا ً  -في المستويات االبتدائية والثانوية والعليا  -نقطة
التقاء رئيسية تشكل وتحدد العالقة بين الشباب والدولة.

يتعين علينا إشراك الشباب في سن مبكرة؛
ويجب أن تشمل المناهج الدراسية لألطفال
أيضا ً بناء السالم ،حتى تتربى عقولهم على
هذه الطريقة من التفكير.
شاب ،فيجي
(مشاورة آسيا والمحيط الهادئ ،ص )9
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ميدانٌ للكفاح
يُعد التعليم ميدانا ً للكفاح ،فهو مجال متنازع عليه أيديولوجيا ً
وسياسيا ً بنا ًء على االنتماءات السياسية والهوية والدين
والطبقة والقضايا االجتماعية واالقتصادية وديناميات النوع
الجنساني .ويمكن أن يكون التعليم بمثابة قاعدة تنظيمية
للتعبير عن المظالم ومقاومة الظلم والقمع:

ف َقد يعاد إنتاج العنف الهيكلي داخل أنظمة التعليم
اإلقصائية التي تقصر اإلتاحة المجدية على الجماعات
ذات الحظوة في المجتمع .وفي العديد من السياقات،
مثل رواندا وليبريا وكوسوفو وسيراليون ،أظهرت
األبحاث أن عدم إتاحة التسجيل في المدارس على
قدم المساواة بين السكان المدنيين أدى إلى مظالم بين
األطراف المتحاربة وساعد على تأجيج النزاع المسلح.
(دوبوي ،2008 ،طبقا ً لالقتباس الوارد في الورقة
المواضيعية من لوبيز كاردوزو وسكوتو ،ص )23
ظهر الدراسات النوعية أن المؤسسات التعليمية قد
و ُت ِ
تكون أماكن لتحقيق التالحم االجتماعي والمصالحة
واالنتماء أو نقاط ساخنة تؤدي إلى تأجيج االنقسام
واإلقصاء .كما ُتبين الدراسات الكمية التي أجريت حديثا ً
(منظمة صحة األسرة الدولية ( )FHI 360واليونيسف)2016 ،

على مدار خمسة عقود وجود عالقة إحصائية متسقة بين
ارتفاع مستويات انعدام المساواة في التحصيل التعليمي
بين الجماعات العرقية والدينية واحتمال تعرض بل ٍد ما
للنزاع العنيف (اليونيسف .)2017 ،ومن المهم تحدي
االفتراض الرغبَويّ الذي يرى أنَّ بإمكان التعليم بمفرده
أن يحل مشكالت النزاع والعنف:

ال يمكن أن يكون التعليم في حد ذاته هو الترياق
السحري الوحيد لتحويل النزاع ،ومن عجيب
المفارقات أن هناك أبعاداً معينة من نظام التعليم أو
موقعه داخل االقتصاد السياسي الثقافي في مرحلة ما
بعد النزاع قد يكون ضررها أكثر من نفعها.
(شاه ولوبيز كاردوزو ،2014 ،طبقا ً لالقتباس
الوارد في الورقة المواضيعية من لوبيز كاردوزو
وسكوتو ،ص )28
يمثل التعليم مجاالً استراتيجيا ً لسلطة الدولة المستقلة.
وعلى الرغم من أن التعليم يُنظر إليه غالبا ً باعتباره
أداة للحرية من قِبل الشبان والشابات ،إال أنه يمثل أداة
ظهر
للتحكم والمحسوبية والتميز بالنسبة آلخرين .و ُت ِ
جنوب أفريقيا مدى تقدم وتراجع التعليم باعتباره ميدانا ً
للكفاح بين الشباب والدولة (انظر اإلطار رقم .)4

© Tony Carr
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وغالبا ً ما ي ِّ
ُمثل التحكم في مناهج التاريخ وتشكيل عقيدة
تاريخية انتقائية تعكس المنظور الغالب للنزاعات السابقة
أه َم مخاوف الحكومات (كول2004 ،؛ آرثر.)2009 ،
كما الحظ لوبيز كاردوزو وسكوتو (ورقة مواضيعية،
ص  ،)18أنَّ بعض البلدان ،مثل المملكة المتحدة وأستراليا،

بدأت ،بعد الواليات المتحدة ،النظر إلى بناء المدارس
وتعزيز التعليم في أجزاء محددة من مناطق النزاعات
باعتباره جزئا ً من استراتيجيتها العسكرية لمواجهة التمرد
بهدف كسب "قلوب وعقول" السكان المدنيين.

اإلطار4 :

جنوب أفريقيا :من "تعليم بانتو" إلى "التعليم من أجل التحرير" إلى "تسقط الرسوم الدراسية"
ُتبيِّن جنوب أفريقيا طبيعة التعليم المتنازع عليها بوصفها أداة للسيطرة ومصدراً للتحرير عبر عقود وجماعات متعاقبة من الشباب.
في عام  ،1953أصدر هـ .ڨي .ڤيرورد ،وزير شؤون الشعوب األصلية الذي أصبح فيما بعد رئيسا ً للوزراء عن الحزب القومي في جنوب أفريقيا
قانون تعليم بانتو رقم  47كجزء أساسيّ من هيكل نظام الفصل العنصري .وقد أوضح بما ال يقبل اللبس أن السيطرة على األغلبية السوداء في
جنوب أفريقيا  -التي ال يصلح أفرادها ،طبقا ً لكالمه ،ألكثر من مجرد "جمع الحطب وجلب المياه"  -كانت هي الهدف الوق ُح الستخدام التعليم في
السيطرة السياسية العرقية الحصرية واالستغالل االقتصادي.
وعلى الرغم من هذه النية ،إال أن زعامة المؤتمر الوطني األفريقي تحت قيادة نيلسون مانديال ،المدمجة في جمعية شباب المؤتمر الوطني األفريقي،
كانت في حد ذاتها من عدة نواح مُش َّك ً
لة من القاعدة في المدارس والكليات والجامعات في شتى أنحاء البالد.
ٍ
في عام  ،1976ور َّداً على محاولة جديدة من قبل حكومة الفصل العنصري الستخدام نظام التعليم للسيطرة على األغلبية السوداء التي تزداد إقامتها
في المناطق الحضرية (من خالل فرض اللغة األفريكانية بدالً من اإلنجليزية في المدارس) ،انطلق الطالب إلى الشوارع محتجين .ومن رحم انتفاضة
عام  1976هذه وما أعقبها من قمع ،وُ لِد جنود حركة التحرير المناوئة للفصل العنصري .ول ِع َبت المنظمات القائمة مثل االتحاد الوطني لطالب جنوب
أفريقيا والمنظمات التي ُ
ش ِّك َلت حديثا ً مثل منظمة الطالب اآلزانيين التي أُنشئت عام  ،1979دوراً أساسيا ً في تعزيز إحداث تحوّ ل في أنظمة التعليم
في البالد (كلين1985 ،؛ آلكسندر .)2013 ،وعكست عبارة "التعليم من أجل التحرير" محورية التعليم في إحداث التحوّ ل في البالد.
في عام  ،2015وبعد ما يقرب من  25عاما ً من التحرير ،خرج الطالب في جنوب أفريقيا مرة أخرى إلى الشوارع ،مُحتجين هذه المرة على
حكومة ما بعد الفصل العنصري بسبب اتهامهم لها بخيانة الشباب والفشل في تقديم تعليم جامعي عالي الجودة بسعر مناسب ،ومتاحا ً للجميع .وعلى
الرغم من لجوء بعض الطالب إلى لعنف وتهديدهم بإحراق الجامعات ،إال أن هناك آخرين قاموا ببناء الشراكات ووضعوا مقترحات متطورة لنماذج
تمويل بديلة من أجل تعليم ذي سعر مناسب .وأدى نشاط الطالب تحت شعار "تسقط الرسوم الدراسية" (( )FeesMustFallالنغا )2017 ،إلى
مفاوضات مع الحكومة بشأن إيقاف الزيادة المستمرة في المصاريف الدراسية.
إال أنَّ خيبة أمل الطالب في نظام التعليم ال تقف عند حد المصاريف الدراسية ومعقولية أسعار المدارس فقد كان الطالب يحتجون أيضا ً على نظام تعليم
يعتقدون أنه ورث الكثير من الديناميات القمعية و"االستعمارية" لعهد الفصل العنصري .وقد أشار تقرير صدر حديثا ً عن اتحاد بحوث التعليم وبناء
السالم التابع لليونيسف إلى هذه المفاهيم (سيد وآخرون .)2016 ،وطبقا ً لمنظمة صحة األسرة الدولية ( )FHI 360واليونيسف ،)2016( ،وسِ يد
وأحمد ( )2015الذين ترد اإلشارة إليهم في هذا التقرير ،فإن جودة المدارس والموارد تعكس أوجه تباين جغرافية وعرقية راسخة ،ولم ُتبذل جهود أو
استثمارات كافية لمعالجة هذه األوجه من انعدام المساواة.
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يتعرض للهجوم
التعليم ّ
غالبا ً ما تكون المؤسسات التعليمية من بين أوائل ضحايا
النزاع العنيف .في الجمهورية العربية السورية على
سبيل المثال ،تشير التقديرات إلى أن  1.75مليون
طفل على األقل ممن هم في سنّ الدراسة وأكثر من
 40في المائة من األطفال الالجئين السوريين فقدوا
إمكانية الوصول إلى المدارس بسبب النزاع الدائر.
وال يؤدي هذا إلى تقويض التعليم فحسب ولكنه يقوِّ ض
أيضا ً على نطاق أوسع محاور لتماسك المجتمع
والمجتمعات المحلية ،والتضامن االجتماعي وحتى
المجاالت العالجية لتعافي الشبان والشابات" :من خالل
إعادة تأسيسها للروتين اليومي والمساعدة في استعادة
الشعور بالحياة الطبيعية ،فإن هدف المدارس هو أن
تصبح مجاالت عالجية في وسط الدمار" (اليونيسف،
 ،2015طبقا ً لالقتباس الوارد في الورقة المواضيعية
من لوبيز كاردوزو وسكوتو ،ص :)22

وفي أعقاب العنف ،يمكن أن يوفر التعليم والمؤسسات
التعليمية سبالً للتعافي النفسي ،واستعادة الحياة الطبيعية واألمل
واكتساب القيم والمهارات لبناء مستقبل يسوده السالم والحفاظ
عليه (سومرز ،2002 ،طبقا ً لالقتباس الوارد في الورقة
المواضيعية من لوبيز كاردوزو وسكوتو ،ص  ،43انظر
اإلطار رقم .)5
تتزايد الهجمات المتعمَّدة على المدارس مع سعي الجماعات
المتطرفة وغيرها من األطراف المتحاربة إلى إحكام سيطرتها
على هذه المجاالت .ويمكن أن تتضمن تلك الهجمات االستهداف
المنهجي للتعليم "على الطراز الغربي" (والذي قد يعني التعليم
العلماني أو المؤسسات التي ُتعلِّم الفتيات أو مجرد المؤسسات

اإلطار5 :

التعليم في األوضاع اإلنسانية
"في حاالت النزاع واألزمات ،يشكل التعليم العالي دافعا ً قويا ً إلى التغيير وتجد فيه فئة هامة من الشبان والشابات المالذ والحماية ،ذلك أنه
يحافظ على آمالهم في المستقبل ،ويعزز اإلدماج وعدم التمييز ،ويعمل بمثابة حافز إلنعاش البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع وإعادة بنائها"
(إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين.)A/RES/71/1 ،
وغالبا ً ما يتعرض شباب الالجئين إلى صعوبات كبيرة في الحصول على التعليم ،وبخاصة في المستويين الثانوي والعالي ،مما له العديد من اآلثار
السيئة .على المستوى العالمي ،يستطيع نحو نصف األطفال الالجئين االلتحاق بالتعليم االبتدائي ،بالمقارنة مع النسبة المئوية العالمية التي تبلغ
 90في المائة .ومنذ بداية الحرب في سوريا ،تشير التقديرات إلى أن  90في المائة من األطفال الالجئين والشباب الذين تبلغ أعمارهم  17-6عاما ً
ً
مقارنة بنسبة
غير ملتحقين بالمدرسة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2016 ،أ ،ص  .)142وال يلتحق بالجامعة سوى  1في المائة من الالجئين،
 34في المائة بالنسبة للسكان على المستوى العالمي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي2016 ،أ) .كما يؤدي التشرد الناتج عن النزاع بصورة كبيرة
إلى تقليص فرص الشباب في الحصول على التعليم المستمر والتعليم المهني (موغاه.)2000 ،
وعاد ًة ما يقدَّم التعليم لالجئين باعتباره مطلبا ً طارئا ً أو قصير األمد في هذه السياقات ،ولكنه كثيراً ما يصبح احتياجا ً مطوالً يحتاج إلى استجابات
ٌ
ٌ
بديلة في مجال السياسات واألبحاث التعليم باعتباره تدخالً يهدف إلى بناء القدرات،
سردية
مستمرة ،وبخاصة في سياق مخيمات الالجئين .وتحدد
وتوفير الفاعلية ألفراد الالجئين وجماعاتهم ،وليس مجرد استجابة طارئة أو مطلبا ً طارئا ً (لوستشر وآخرون2008 ،؛ لوبيز كاردوزو وسكو ّتو،
ورقة مواضيعية).
ويمكن لتوفير التعليم العالي والتدريب َّللجئين مع وجود بُع ٍد محد ٍد يختص ببناء السالم ،أن يعزز مشاركة الشباب في عمليات التغيير اإليجابي
وأن يسهم في منع التوترات والنزاعات ،سواء داخل المجتمعات المضيفة َّللجئين أو حين يعودون إلى بلدانهم األصلية.
ويقول الجئ سوري يعيش في مخيم َّللجئين في األردن "إن الدراسة في أفضل الجامعات والتواصل مع العالم الخارجي [األكاديمي] تجعلك تشعر
أنك جزء من شيء أكبر  -ولست مجرد رقم في مخيم الالجئين" (مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،2017 ،ص  .)21كما أنه يجلب
ومنحنا هذا األمل في أن نتمكن من فعل
وجهات نظر جديدة بشأن المستقبل" .لقد تعلمنا كيف أعيد بناء بلدان أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
َ
الشيء نفسه في سوريا".
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التي تديرها الدولة) ،كما في حالة جماعة بوكو حرام النيجيرية
المسلحة ،وتنظي َمي طالبان والشباب األفغانيين الباكستانيين؛ أو
توجيه الهجمات إلى الطالب والمعلمين المنفردين ،مثل مالال
يوسف زاي في باكستان؛ أو تدمير مباني المدارس (واستهدافها
المتعمَّد)؛ أو االستخدام االستراتيجي لمقار المدارس من
قِبل األطراف المتحاربة (لوبيز كاردوزو وسكوتو ،ورقة
مواضيعية ،ص .)21
في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى ،أشارت التقارير إلى
أن المدارس تجتذب العنف نظراً ألن أبناء أفراد العصابات
يذهبون إلى المدارس لتجنيد أعضاء جدد؛ ويؤدي هذا
بالكثيرين إلى ترك المدرسة دون إتمام تعليمهم (المثلث
الشمالي ،بحث قُطري مر ّكز ،ص  .)14وفي جنوب أفريقيا
أيضاً ،أشارت األبحاث إلى أن العصابات استخدمت المدارس
عمداً كميادين للتجنيد ،باإلضافة إلى استهداف أسواق السلع
الممنوعة (منكوبي وشتينمان .)2014 ،وفي الواليات
المتحدة ،أصبحت المدارس وقضايا سالمة المدارس ميدانا ً
للمعارك بشأن التحكم في األسلحة وانتشار العنف المسلح
37
الذي يؤثر على األطفال والشباب.

التعليم والعنف
أدى الذعر السياساتي المرتبط بتهديد التطرف العنيف ،بطريقة
غير مفيدة ،إلى تشويه مناقشات السياسات ووجهات النظر
البرامجية للتعليم فيما يتعلق بالشباب والسالم واألمن ،استناداً إلى
حجج واهية مفادها أن القصور في التعليم يؤدي إلى زيادة التجنيد
في جماعات التطرف العنيف (انظر القسم  .)1.3وعلى سبيل
المثال ،يصف ص ّناع السياسات الكينيون والمنظمات الدولية التي
تعمل في البالد ،بصورة متكررة ،التعليم والوظائف التي تليه
باعتبارها الحل الذي يؤدي إلى "تحويل واقع التهديد الذي يمثله
الشباب[ ...إلى] أعظم موارد ...هذه البالد" (الجمعية الوطنية
الكينية ،2010 ،ص  ،28طبقا ً لالقتباس الوارد في كينغ،
 .)2018وفي الصومال ،ذكرت أبحاث منظمة ميرسي كوربس
أن "العديد من االستراتيجيات والبرامج الحالية تستند إلى الحكمة
التقليدية أو المعلومات المست َمدة من القصص والنوادر بشأن
األمور التي نعتقد أنها تزيد من العنف .ومن بين هذه األمور،
غالبا ً ما يشار إلى االفتقار إلى التعليم المنصف والجيد ،والتهميش
السياسي ،باعتبارهما من دوافع انضمام الشباب إلى الجماعات
العنيفة (ميرسي كوربس.)2013 ،

ينتابني الخوف حين أسمع أصوات االنفجارات ،ولكنني
أشعر باألمان حين أكون في الصف الدراسي .ال أريد
سوى إتمام دراستي حتى أتمكن من أن أصبح مهندساً.
شاب إثيوبي الجئ في اليمن
(مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،2017 ،ص )20

وعلى الرغم وجود أدبيات واسعة ومتزايدة بشأن دوافع
العنف والتطرف العنيف ،إال أن األبحاث لم تركز بنفس القدر
على األمور التي تمنع الشباب من المشاركة في العنف أو
كيف يقوم الشباب أنفسهم بتشكيل مسارات بديلة غير عنيفة.
وتشير بعض النتائج المتفاوتة إلى أن التعليم الثانوي يخفض
دعم العنف ،غير أنَّ هناك العديد من المتغيرات األخرى
المؤثرة التي تتخلل النتائج ،بما في ذلك التعرض للعنف
في حد ذاته ،والرابط الذي يبدو حيويا ً بين التعليم وفرص
المشاركة المدنية والتوظيف (تيسفاي وآخرون.)2018 ،
وقد كشفت دراسة سابقة أجرتها ميرسي كوربس ()2016
أنه على الرغم من أن تحسُّن إتاحة التعليم الثانوي أدى إلى
خفض مشاركة الشباب المباشرة في العنف السياسي بمقدار
 16في المائة ،إال أنه أدى إلى زيادة دعم العنف السياسي
بمقدار  11في المائة .ولكن ،عند الدمج بين التعليم الثانوي
وبين المشاركة المدنية ،فقد انخفضت كل من المشاركة في
العنف ودعمه بصورة كبيرة  -بمقدار  14في المائة و20
في المائة على الترتيب (ميرسي كوربس.)2016 ،
كما أن افتراض وجود عالقة خطية بين العنف والقصور
في التعليم تضحده بصورة جوهرية الحاالت التي انضم
فيها شباب على درجة عالية من التعليم وميسورو الحال إلى
الجماعات المسلحة (كروغر وماليسكوفا .)2003 ،وغالبا ً
ما تستهدف جماعات المتطرفين العنيفة الشباب المتعلم
تحديداً "الذين يزودنهم بمهارات تقنية تتراوح ما بين تحرير
مقاطع الفيديو إلى الهندسة  ...ويحظون على نحو متزايد
بتقدير الميليشيات ذات االستراتيجيات اإلعالمية المعقدة
التي تخطط لهجمات شديدة األثر" (باكستان ،بحث قُطري
مُر َّكز ،ص  .)13وفي كوسوفو* ،وعلى الرغم مما يبدو من
ارتباطٍ لسوء جودة التعليم وخيبة األمل الناتجة من الفجوة
بين التحصيل العلمي والتوظيف ،بالتجنيد في الجماعات
المسلحة ،إال أن  84في المائة من المقاتلين األجانب الذين
أجرى معهم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مقابالت كانوا
ممّن أتموا الدراسة في المرحلة الثانوية (كوسوفو* بحث
قُطري مُر َّكز ،ص .)14
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كما يمكن أيضا ً أن تتعرض وجهات النظر هذه بشأن التعليم
وعالقته بالسالم والنزاع إلى النقد لكونها قد "تستغل" دور
التعليم مثلما قد تستغل اهتمامات الشباب به .ويشكك كينغ
( )2018في مفهوم أن المنطق االقتصادي الضيق هو القوة
المحركة الهتمام الشباب بالتعليم" :إن السردية السائدة -
التي تركز على التعليم والوظائف ألسباب مادية في الغالب
 هي سردية شديدة التبسيط ومبسترة ،وهي تغفل بصفةأساسية المقومات الهامة لما يهم الشباب" (كينغ.)2018 ،
وينتقد سانتوس ونوفيلي هذا النهج الضيق بصورة أعم ،إذ
يذكران أنَّ :

النظر إلى التعليم باعتباره مجرد مكون من
إستراتيجية تهدئ ٍة لتج ُّنب انخراط الشباب في العنف،
يؤدي إلى خطر تحوله إلى جزء من سردية تنظر
للشباب بوصفهم مجرد تهديد .ويؤدي هذا إلى خطر
إغفال مخاوف الشباب وتطلعاتهم المشروعة.
(سانتوس ونوفيلي ،2017 ،طبقا ً لالقتباس الوارد
في الورقة المواضيعية من لوبيز كاردوزو وسكوتو،
ص )25
ِّ
ويلخصُ هذا من جوانب عديدة الطريق َة التي أدى بها الذعر
السياساتي بشأن التطرف العنيف إلى تشويه قيمة التعليم فيما
يتعلق بالسالم واألمن .ثم يستمر لوبيز كاردوزو وسكوتو
في توجيه النقد للطريقة التي يُنظر فيها إلى الدافع الفني
واالقتصادي على أنه َيب ُُّز كل ما سواه في الجهود الرامية
لفهم قيمة مساهمة التعليم في قضايا الشباب والسالم واألمن.

وتشير هذه الدراسات إلى انعدام التركيز على قضايا
التقدير وعلى إمكانات التعليم في مجال تحقيق
المصالحة .غالبا ً ما ترتبط االستثمارات في مجال
التعليم باستراتيجيات اقتصادية تزيد من إمكانات
الشباب باعتبارهم رأس مال بشري من منظور
اقتصادي ضيق ،بدالً من بناء التالحُم االجتماعي
والمصالحة من خالل نهج أكثر شموالً تجاه التعليم
الرسمي وغير الرسمي .ويمكن فهم عدم التوافق

*
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ً
ً
تراجيدية ،ومثلما تدل على ذلك
مفارقة
هذا باعتباره
وجهات نظر الطالب  ..في أن التعليم في كثير من
المواقف ال يتمكن من تحقيق ما يمكنه القيام به في
مجال العدالة االجتماعية.
(لوبيز كاردوزو وسكوتو ،ورقة مواضيعية ص .)30-31
ع َكس المشاركون في الدراسة بصورة كبيرة وجهة النظر
السائدة في كثير من األدبيات والتي ترى أنَّ التعليم المهني
له أهمية خاصة بالنسبة للسلم واألمن فيما يخص مجموعات
معينة من "الشباب المعرض للخطر" .وقد تم التركيز على
دور مثل هذا النوع من التدريب في مجال إعادة إدماج
أو تسريح أو فض اشتباك المقاتلين أو أفراد العصابات
السابقين أو في عمليات االنتقال من الحرب إلى السالم .إال
أن لوبيز كاردوزو وسكوتو يحذران ،على الرغم من ذلك،
من االفتراضات السطحية التي ُت ُ
ساق عن أثر هذه التدخالت
إذا لم تكن مراعية لحساسيات النزاع:

فالتدريب المهني وحده ال يمكن أن يكون حالً سريعا ً
لبناء استدامة السالم .ولكن ،حين ال تكون [هذه]
واع بالسياق ويستند إلى
التدخالت مُصمّمة بأسلوب ٍ
الحقائق التاريخية ويتسم بالتشاركية ،فهناك احتمال
ألن يكون ضررها أكثر من نفعها من خالل التسبب
في توقعات غير ملبَّاة أو إعادة إنتاج أوجه الظلم
وعدم المساواة الموجودة بالفعل.
(لوبيز كاردوزو وسكوتو ،ورقة مواضيعية ص .)41
وبصف ٍة خاصة ،تبي ََّن عموما ً أن "الفجوة بين التوقعات وخيبة
األمل" التي تنمو حين يتعذر استخدام القدرات المكتسبة في
مواطن التوظيف أو المشاركة االجتماعية والمدنية تسبب
أثراً عكسيا ً (لوبيز كاردوزو وسكوتو ،ورقة مواضيعية
ص 27؛ انظر القسم .)3-2

ويخلُص لوبيز كاردوزو وسكوتو (ورقة مواضيعية)
إلى أن لغة القرار  2250يمكن أن ُتفضي إلى منظور
ضيق بشأن دور التعليم في دعم ريادة الشباب لألعمال
والمشاركة الب ّناءة .وهما ي ِجدان أن التعليم يمكن أن
يحقق المزيد فيما يتعلق باألركان الخمسة للقرار.
فمثالً ،التعليم ليس مشموالً بصورة مباشرة كأحد عناصر
رُكن الحماية ،وهو ما يرى المؤلفان أنه إغفال هام وقع فيه
القرار  .2250يُعوِّ ُل الطالب والمدارس على أن يخصص
المجتمع الدولي التزامات محددة ُتقِر بأن الطالب عرضة
للخطر ويمكن أن يتعرضوا للهجوم في أثناء النزاع ،وأن
يعيد توزيع الموارد التي توفر األمن المادي والنفسي،
وبخاصة لمجموعات الشباب المُهمّشة المتضررة من النزاع
والتمييز وأوجه انعدام المساواة.

التعليم من أجل السالم
كانت تطلعات الشباب في شتى أنحاء العالم فيما يتعلق بالتعليم
ودوره في السالم أحد أكثر القضايا الالفتة للنظر التي نتجت
من المشاورات في مجال الشباب والسالم واألمن ،وهو
المجال الذي كان للشباب فيه إلى ح ٍّد بعيد أكبر عدد من
التوصيات .فقد أعرب الشباب عن آمالهم الطموحة بالنسبة
لدور التعليم بمستوياته االبتدائية والثانوية والجامعية،
باإلضافة إلى التعلم غير الرسمي ،باعتبارها قد تمثل
جهوداً ذات أثر تحوّ لي يمكن أن تدعم بناء السالم والتالحم
االجتماعي .وقد تم التعبير عن هذا ليس فقط باعتباره وسيلة
"للنهوض" أو العثور على وظيفة ،أو باعتباره أحد التدابير
الدفاعية ضد العنف المتطرف ،ولكن بوصفه مساراً نحو
المزيد من اإلسهامات االجتماعية والرفاه والمصالحة وبناء
الثقة والتالحم االجتماعي في المجتمعات المتضررة من
النزاعات والمجتمعات المنقسمة.
تؤكد نتائج الدراسات االستقصائية للتصورات ،التي أُجريت
في دائر َتيّ مدارس في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدراسة
السلوكيات األبوية ومنظور الشباب نحو التعليم ،قدرة التعليم
على "المشاركة االجتماعية اإليجابية" واإلسهام في األبعاد
المختلفة للتالحم االجتماعي و"سلوكيات تسوية النزاعات
السلمية" (فينك وآخرون ،2017 ،ص  .)4وكما ذكر أحد
الشباب بوضوح "كان التعليم هاما ً لمساعدتي في تبي ُِّن أهمية
المشاركة المدنية" (البنك الدولي وآخرون ،2018 ،ص .)48
في الصومال ،تشير منظمة ميرسي كوربس إلى أنه يبدو
أن أنشطة المشاركة المدنية ،باإلضافة إلى التعليم الرسمي،
"تحقق رغبة مشتركة بين الشباب  -وهي الرغبة في فعل شيء
إيجابي ،ومُج ٍد ومؤثر" (ميرسي كوربس ،2016 ،ص .)2

ليس باستطاعتك أن ُتع ّلم الجميع ما هو ج ّيد
وما هو سيئ .إالَّ أن ما يمكنك فِعله هو تعليم
التعاطف ،يمكنك إخبارهم أنَّ عليهم التفكير في
الجميع بوصفهم بشراً.
شاب ،باكستان.
(بحث قطري مر ّكز ،ص.)12 .

وقد أيَّدت الشابات والشبّان بمنتهى القوة المزيد من االستثمارات
المحلية والوطنية والدولية في "التعليم من أجل السالم" .بالنسبة
للكثيرين ،يتعلق هذا األمر بقدرة التعليم على تنمية الفهم المتبادل
أو إدراك قيمة التنوّ ع في مجتمعاتهم أو على تيسير المصالحة.
وبالنسبة آلخرين ،فإنه يُعتبر وسيلة لكسر الموروثات وحلقات
العنف التي تنتقل من جيل إلى جيل (مشاورة شرق أوروبا
وآسيا الوسطى) .وذكر أحد الشباب من أبخازيا خالل المناقشات
الجماعية المركزة ،وهو يعكس بذلك وجهة نظر تكررت في
مناطقة العالم ً
كافة ،أن التعليم المدني يمكن أن يشجّ ع على التسامح
والتنوع ويتيح للشباب التفكير بمزيد من الحرية (تقرير موجز
للمناقشة الجماعية المر ّكزة ،Conciliation Resources
ص  .)21أو كما عبر عن ذلك شاب باكستاني من بيشاور ،بقوله
"ال يمكنك أن تعلِّم الخير أو الشر للجميع .ولكنك تستطيع أن تعلّم
المشاركة الوجدانية .يمكنك أن تخبرهم أن عليهم أن يفكروا في
الجميع ك َبشر" (باكستان ،بحث قُطري مُر َّكز ،ص .)12
وكما أبرز المشاركون في المناقشات الجماعية المركزة،
"فقد طالب الشباب بشدة بأن ُتعلِّم المناهج التعليمية مهارات
النقد الذاتي والتدبر .وطبقا ً آلرائهم ،فإن المجتمعات المسالمة
يجب أن تكون قادرة على النقد الذاتي الجاد وعلى التدبُّر"
(تقرير موجز للمناقشة الجماعية المر ّكزة Conciliation
 ،Resourcesص  .)21وقد دعا الشباب من كوسوفو*
الذين أجريت معهم المقابالت إلى "أساليب تعليم ومناهج يمكن
أن تشجِّ ع على التفكير الناقد وتشجع الشباب على تكوين آرائهم
الخاصة بشأن القضايا ،بدالً من ُّ
التأثر فقط بآراء اآلخرين"،
و"تطوير وظيفة للتنظيم الذاتي للشباب" (كوسوفو* ،بحث
قُطري مُر َّكز ،ص  .)14بينما دافع البعض عن أهمية "محو
األمية الدينية" والفهم المُقارن لوجهات النظر الدينية المتباينة:
"يجب أن يتعلم الشباب ويتزودوا بالمعلومات الكافية لفهم الدين
وعدم إساءة تفسيره ،نظراً ألن هذا قد يؤدي إلى نشر المعتقدات
الخاطئة" (كوسوفو* ،بحث قُطري مُر َّكز ،ص .)12
*

ينبغي أن ُتفهم اإلشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس األمن رقم 1244
لعام .1999
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وفي حاالت أخرى ،اع ُت ِب َر أن التغلب على المدارس
المنفصلة (سواء بنا ًء على اإلثنية أو الطائفة أو الطبقة أو
نوع الجنس أو عوامل أخرى) في المجتمعات المنقسمة
يمثل أمراً حاسما ً في مُعالجة الصور النمطية السلبية وزيادة
التالحم االجتماعي (مشاورات آسيا والمحيط الهادئ) .وقد
أثير هذا في سياقات متباينة مثل أيرلندا الشمالية ورواندا
وسري النكا وغرب البلقان من بين سياقات أخرى ،كما
تدعمه األدبيات األكاديمية التي تتناول الموضوع (ماغيل
وهامبر2011 ،؛ إيميرسون2012 ،؛ دافيس2014 ،؛
دونكان وكاردوزو.)2017 ،
كما أكد الشباب أيضا ً أهمية وجود إستراتيجية إلشراك
األطفال األصغر سنا ً في المرحلة االبتدائية لإلسهام في بناء
سالم دائم .ومثلما عبّر أحد المشاركين الشباب من أمريكا
الوسطى:

حين يغدو المرء شاباً ،ربما يكون األوان قد فات
بالفعل .فالشباب الذين يبلغون  16عاما ً دون االنضمام
إلى عصابة أو االنخراط في األنشطة االقتصادية غير
المشروعة من المحتمل جداً أال يفعلوا ذلك أبداً.
(المثلث الشمالي ،بحث قُطري مر ّكز ،ص )60
وتتوافق آراء الشباب هذه ،التي تدعو إلدماج قيم بناء
السالم في شتى مستويات التعليم المختلفة ،مع نتائج
دراسة مقارنة حديثة لتصورات الشباب عن التعليم (غير)
الرسمي لبناء السالم في ميانمار وأوغندا وباكستان
وجنوب أفريقيا (لوبيز كاردوزو وآخرون.)2016 ،
أعرب الشباب عبر هذه السياقات األربعة عن الحاجة
إلى إصالح هيكلي للتعليم الرسمي .كما طالبوا بدعم
المدرسين من أجل تحويل أساليب التدريس والمحتوى
لكي تدعم اإلقرار بالتنوع  -بما في ذلك التنوع اإلثني
واللغوي واالجتماعي واالقتصادي والتوجه الجنسي
والتنوع الديني  -وبخاصة من خالل التثقيف المدني
وتعليم المواطنة وتدريس التاريخ .كان نهج اإلصالح
التعليمي الشامل والمراعي العتبارات النزاع والذي
ّ
ونظار المدارس يمثل
يعطي األولوية لتدريب المعلمين
جانبا ً رئيسيا ً من برنامج اليونيسف لبناء السالم والتعليم
والدعوة (اليونيسف2016 ،أ).
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التعليم والنوع الجنساني
ال تزال إتاحة التعليم مقيدة بشدة بالنسبة للكثير من الفتيات
والشابات في شتى أنحاء العالم ،ويرجع ذلك في الغالب إلى
المعايير االجتماعية غير المنصفة لنوع الجنس ،التي إما تمنعهم
تماما ً من الذهاب إلى لمدرسة ،أو تجعل ذهابهم غير آمن ،أو
تنظر النتظامهم في الدراسة كأمر قليل الجدوى من الناحية
االقتصادية .في أثناء فترات النزاع المسلح" ،تكون الفتيات
ً
مقارنة بالفتيان"
أكثر احتماالً لترك الدراسة بمقدار  2.5مرة
(معهد التنمية الخارجية ،2016 ،ص  .)8وفي داخل مجتمعات
الالجئين والمجتمعات المضيفة ،يؤدي العبء المالي للتشرد إلى
أن تكون األسر في بعض األحيان أكثر ميالً ألن تدفع من أجل
تعليم ابنها وليس لتعليم ابنتها (العراق ،مناقشة جماعية مركزة،
ص  .)8تح ُّد أدوار النوع الجنساني التقليدية من تعليم الشابات:
"غالبا ً ما ينخفض التحاق المراهقات بالمدرسة بشدة نظراً للحاجة
إلى مساعدتهن في المنزل أو ألن تعليمهن ينظر إليه باعتباره
أقل أهمية من تعليم إخوانهن أو نظرائهن من الذكور" (برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،2006 ،ص  .)17وباإلضافة إلى ذلك،
"يزيد احتمال عدم التحاق الشابات [في البلدان المتضررة من
النزاعات] بالدراسة في المرحلة الثانوية بمقدار  90في المائة
تقريبا ً عنه بالنسبة لنظرائهن في البلدان غير المتضررة من
النزاعات" (اليونسكو ،2015 ،ص  .)3بالنسبة ألولئك الفتيات
والشابات ،فإنّ قدرتهن المحدودة للغاية في الحصول على
التعليم تؤدي إلى عواقب طويلة األمد على آفاقهن االقتصادية
واستقاللهن االقتصادي ،مما يزيد من تعرضهن لمخاطر الزواج
المبكر والزواج القسري واإلساءة واالتجار وعمالة األطفال
واالستغالل (معهد التنمية الخارجية.)2016 ،
وقد أبرز الشباب الذين جرت مشاورتهم في أبحاثنا إلى أن
لكل من الفتيان والفتيات يمكن
اإلتاحة الشاملة والمنصفة للتعليم ٍ
أن تسهم في المساواة بين الجنسين منذ سن مبكرة ،وبالتالي
تخلق مجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام النزاع .ويُقرّ ميثاق
االتحاد األفريقي للشباب بأهمية هذا من خالل تشجيع الحكومات
على "ضـمان تمكيـن البـنات والشـابات من المشاركة بنشاط
وبصورة متساوية وفعالة مـع الذكـور على كافة مستويات القيادة
االجتماعــية والتعليمــية واالقتصــادية والسياسـية والثقافـية
وكذلـك في الحياة المدنية والمساعي العلمية( .مفوضية االتحاد
األفريقي ،2006 ،المادة .)23
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وبعيداً عن الدافع األخالقي الذي ترتكز إليه اإلتاحة المتساوية
للتعليم ،فإن الفتيات والشابات المتعلمات أكثر احتماالً للمشاركة
في عمليات بناء السالم واالنخراط في الحياة المدنية والسياسية.
ولمعالجة اإلتاحة غير المتساوية للتعليم بين الفتيان والفتيات،
من الضروري العمل مع األطفال والشباب والمربين وزعماء
المجتمع المحلي واألسر لفحص المعايير االجتماعية ومعايير
النوع الجنساني المُقيِّدة .ويُعد استحداث هويات ذكورية
إيجابية وبديلة وغير عنيفة وتعميم مفاهيم التكافؤ والمساواة
بين الجنسين في المناهج التعليمية وداخل المجتمعات المحلية
خطوة ضرورية نحو معالجة العنف وانعدام المساواة .وفي
هذا الصدد ،يمكن أن يستند مجتمع الشباب والسالم واألمن،
ويستفيد بدرجة كبيرة من برنامج اليونيسف للتعلم من أجل
السالم ،الذي سعى إلى "[بناء] قدرات المعلمين على اعتماد
ُنهج تعليمية مراعية العتبارات النزاع وتحويلية من ناحية
النوع الجنساني و[تطوير] مواد تعليمية و َتعلُّمية تكميلية"
(اليونيسف2016 ،ب ،ص .)4

دراسات السالم والنزاع
دافع العديد من الشباب الذين جرت مشاورتهم في أثناء
الدراسة عن إضفاء الطابع االحترافي وبناء مجال دراسات
السالم والنزاع ،مُسلّطين الضوء على أن هذا يمكن أن يحقق
فائدة كبيرة لألفراد والمنظمات الشبابية العاملة في المجال.
كذلك فقد طلبوا الدعم في وضع دورات تعليمية في مجال
تعليم السالم على المستوى الجامعي ومناهج تعليمية وبرامج

تمنح شهادات أو درجات علمية .ويُنظر إلى هذا باعتباره
طريقة لتوسعة المعرفة بمجال الشباب والسالم واألمن،
وتنمية القيادة الفكرية للشباب في هذا المجال ،وخلق فرص
للتوظيف على المستوى األولي والمهني ،باإلضافة إلى
الملتزم .ويُع ّد القانون
المشاركة المستدامة من قِبل الشباب
ِ
رقم  1732الذي اعتمد في كولومبيا ( )2014من األمثلة
الواعدة وهو يدعو إلى تضمين موضوع السالم في جميع
المناهج الدراسية (ماكغيل وأوكين  ،2015ص .)89
ويتطلب نطاق وجودة تنفيذ مثل هذه السياسة المزيد من
الفحص على مدار السنوات القادمة.
ُدركين بوضوح للفجوة
كان المشاركون من الشباب على م ِ
بين تطلعاتهم ومحدودية القدرات واإلرادة السياسية لدى
حكوماتهم ومؤسساتهم التعليمية لتحقيقها .بيدَ أنَّ الكثيرين
أشاروا إلى أن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية
(بما في ذلك الكثير من مؤسسات المنح الدراسية) ،فضالً عن
منظمات بناء السالم التي تر ّكز على الشباب والتي يقودها
الشباب ،لها تاريخ طويل في مجال وضع االستراتيجيات
التعليمية والوحدات والمناهج الدراسية وطرائق التعليم
التشاركية غير التلقينية وأدوات تدريب المعلمين و ُنهج
التعليم من أجل السالم .وفي هذا الصدد ،دعم المشاركون
الشباب من شتى أنحاء العالم فكرة بناء شراكات إستراتيجية
تركز على التعليم من أجل السالم.
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	4-3الدور المحوري للهويات الجنسانية
بالنسبة للشباب والسالم واألمن
مصطلح النوع الجنساني كمعادل للفتيات الشابات
أُثير موضوع النوع الجنساني باعتباره مكونا ً أساسيا ً لجدول
أعمال الشباب والسالم واألمن من قِبل الشباب عبر جميع
المشاورات والمناقشات الجماعية المركزة تقريباً .وحيثما
أُلقي الضوء على عمل الشباب في مجال السالم المتعلق
بالنوع الجنساني كان القائمون عليه بصفة أساسية من
الشابات أو األقليات الجنسية والجنسانية .وغالبا ً ما كان
العمل الذي يُنظر إليه باعتباره محدداً من ناحية نوع الجنس
يركز على خفض العنف ضد المرأة وتحسين صحة األم
والصحة اإلنجابية للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين،
وجميعها مكونات هامة للنهج المراعي لنوع الجنس إزاء
الشباب والسالم واألمن.
ولكن تأطير نوع الجنس من حيث كونه ينطبق سوى على
الشابّات فيما يخص بناء السالم ،يفوِّ ُ
ت فرصة قيّمة للمشاركة
في نقاشات حول الهويات المتعلقة بالنوع الجنساني للشبان
واألقليات الجنسية والجنسانية .فال ُب َّد للسياسات والبرامج
العالمية في مجال الشباب والسالم واألمن التي تسعى

94

|

دراسة مرحلية مستقلة حول الشباب والسالم واألمن

إلى تعزيز المساواة بين الجنسين باعتبارها أحد أهدافها
لكل من
الرئيسية ،مِن االنخراط مع الهويات الجنسانية ٍ
الشبان والشابات ،لدعم وتعزيز الهويات واألدوار اإليجابية
والمنصفة من حيث نوع الجنس .ومن المهم أيضا ً أن يستند
هذا النهج على الفهم الناشئ لنوع الجنس باعتباره طيفا ً
متصالً ،وليس ثنائيا ً بين الرجال والنساء ،مع اإلقرار
بالهويات الجنسانية المتباينة الموجودة.

تجارب الشابات
على الرغم من ضرورة اإلقرار بتأثر الشابات بالعنف
على نحو غير متناسب (منظمة الصحة العالمية2014 ،؛
المفوضية األوروبية ،)2016 ،إال أنه من الضروري إلقاء
نظرة فاحصة على الكيفية التي تؤثر بها أنواع العنف المختلفة
على الشابات والشبان واألقليات الجنسية والجنسانية .ويمكن
أن ُترى هذه التفرقة في أوضح صورها من خالل صور
العنف القائم على نوع الجنس التي تظهر في المجاالت
العامة والخاصة.

فالشابات هن األكثر تعرضا ً للخطر في المجال الخاص،
حيث يزداد احتمال تعرضهن للعنف الجنسي والعنف القائم
على نوع الجنس .وبالنسبة للشبان ،فإن خطر التعرض للعنف
يظهر بجالء في المجال العام ،حيث من المحتمل أن يصبحوا
ضحايا لحوادث القتل والموت العنيف (ميرتينين وآخرون،
 .)2014في سياقات انعدام األمن ،يُحتمل أن تتعرض
الشابات للعنف في كِال المجالين الخاص والعام ،وبخاصة
حين يستخدم العنف الجنسي كسالح من أسلحة الحرب.
أما بالنسبة إلى الشباب من األقليات الجنسية وأقليات النوع
الجنساني ،فإن تعرضهم للعنف والتمييز والوصم يتخطى هذا
التقسيم ،بغضّ النظر عن سياق السالم واألمن ،مما يلقي
الضوء على تعرضهم المُتفاقِم للخطر ،ويدعم الحاجة للمزيد
من األبحاث والسياسات والبرامج لمعالجة هذا األمر.
وعلى مدار العقود القليلة الماضية ،حظي دور المرأة في
السالم واألمن باهتمام متزايد ،وال سيّما نتيجة للقرار 1325
والقرارات التي أعقبته .وقد لعب النهج الذي يركز على
المرأة ،والذي اعتمده مجتمع المرأة والسالم واألمن ،دوراً
حاسما ً في المساعدة على تحديد اآلثار اإليجابية الممكنة
والفعلية للنساء على السالم في مجتمعاتهن المحلية (انظر
القسم  .)3.1كما يتيح أيضا ً مناقشة أكثر تفصيالً بشأن
صور العنف المتعددة والمتقاطعة التي تتعرض لها النساء.
تتضرر النساء من كافة األعمار ،بصورة غير متناسبة ،من
العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ،وهنَّ أكثر
الفئات المستهدفة حين يتعلق األمر باالغتصاب واالسترقاق
الجنسي واالختطاف والعمالة القسرية والتعذيب والهجر
واالتجار في البشر (هيئة األمم المتحدة للمرأة2015 ،؛
المفوضية األوروبية .)2016 ،وتمثل النساء (بما في ذلك
الشابات) والفتيات األغلبية الساحقة ( 96في المائة) من
ضحايا اإلتجار ألغراض االستغالل الجنسي (مكالباين
وآخرون .)2016 ،وتشمل بعض أحدث دراسات الحالة
وأفضلها توثيقا ً النساء األيزيديات في العراق اللواتي
اختطفتهم داعش للعمل كرقيق جنسي ،والشابات الالتي
اخ ُتطفن من قِبل جماعة بوكو حرام في نيجيريا ،والالتي
تعرضن للعنف الجنسي والزواج القسري (أوكيوّ و2015 ،؛
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان.)2016 ،

هناك إسهام كبير من المرأة في بناء السالم.
ولكن في ظل وجود تحديات كثيرة  -فإن الدين
والثقافة والمعتقدات  ...غالبا ً ما تق ّيد مشاركة
النساء المهتمات في عمل بناء السالم.
أحد الشباب ،نيجيريا
(المناقشة الجماعية المركزة ،نيجيريا ،ص )21

بالنسبة للشابات في اليمن ،أدى التطرف العنيف إلى تقييد
حركتهن وحريتهن وقدرتهن على الوصول إلى الوظائف
والتعليم ،وأدى إلى زيادة في زواج األطفال والعنف
المنزلي (اليمن ،مناقشة جماعية مركزة  -ب ،ص .)2
ويمكن أن يُمثل تعرض النساء للعنف ،وتجاربهن معه،
مؤشرات هامة لوضعهن بالنسبة إلى الرجال ،وإشارات
هامة للتنبؤ باحتمال تعرض البالد للنزاع العنيف (هدسون
وآخرون2012 ،؛ هيئة األمم المتحدة للمرأة.)2015 ،

مشاركة الشابات في العنف
ترتبط صور العنف التي تتعرض لها الشابات والشبان
واألقليات الجنسية وأقليات النوع الجنساني ارتباطا ً وثيقا ً
بمفاهيم األنوثة والذكورة التي ينظر فيها إلى األولى
باعتبارها ترمز إلى الخضوع وإلى األخرى باعتبارها تعني
االعتداء واالستعالء .وغالبا ً ما تعزز هذه المفاهيم الصور
النمطية للشابات كضحايا يُعتبرن معرضات للخطر وبحاجة
إلى الحماية .كما أنها تقيد قدرتنا في التعرف على الشابات
الالتي يدعمن العنف بصورة غير مباشرة أو يشاركن فيه
مباشر ًة ،وعلى التفاعل معهن .ويشمل النوع األول من الدعم
النساء الالتي يشجعن الرجال على المشاركة في العنف أو
يقدمن خدمات للمقاتلين (البشرى .)2012 ،وفيما يتعلق
بالنوع الثاني ،فقد شكلت الشابات نسبة كبيرة من المقاتلين
في العديد من النزاعات ،بما في ذلك النزاعات في الجزائر
وكولومبيا وإريتريا وليبريا ونيبال ونيكاراغوا وسري النكا
وزيمبابوي (هيئة األمم المتحدة للمرأة ،ورقة مواضيعية).

وخالل أبحاثنا ،وصف الشباب في المشاورات اإلقليمية
لشرق أوروبا وآسيا الوسطى الزيجات القسرية والمبكرة،
واختطاف العروس ،والعنف المنزلي والعنف ضد الشباب
مغايري الهوية الجنسانية واالتجار في النساء والفتيات،
باعتبارها من بعض مخاوفهم األمنية الرئيسية.
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وعلى المستوى العالمي ،يُعتقد أن النساء يمثلن  30-10في
المائة من القوات والجماعات المسلحة (ماكلين هيلكر وفريزر،
 ،2009ص  38.)13وهناك العديد من األسباب التي ُتعطى
لمشاركتهن ،بما في ذلك االنتقام لقتل األسرة وتدمير المنازل؛
"وجعل الحياة أفضل عن طريق الزواج من مقاتل للترويح
عن المنظمة [داعش] وجعل أسرهن في موضع الحظوة"
(موافيني)2015 ،؛ ولحماية النساء وحقوقهن؛ وكرد فعل
لالستغالل المنزلي والفرص المحدودة خارج العمل المنزلي؛
ونتيجة لإلساءة الجسدية و/أو الجنسية (سبيكت2007 ،؛
هيئة األمم المتحدة للمرأة ،ورقة مواضيعية) ،وفي بعض
الحاالت ،تستخدم الجماعات المسلحة مشاركة الشابات كأداة
من خالل استغالل شبكاتهن االجتماعية لزيادة نفوذ الجماعة،
ولتوصيل رسائل التقدم والمساواة (سموليرز .)2015 ،كما
استغلت النساء أيضا ً الصور النمطية المرتبطة بنوع الجنس
والتي تظهرن مُسالما ٍ
ت من أجل تنفيذ تفجيرات انتحارية
وجمع المعلومات االستخباراتية لصالح الجماعات والمنظمات
اإلرهابية (هيئة األمم المتحدة للمرأة ،ورقة مواضيعية).
وبالنسبة لبعض الشاباتُ ،تعد المشاركة في العنف وسيلة
للقضاء على المعايير التقليدية و/أو المقيدة المرتبطة بنوع
الجنس والتي ُت ُّ
حط من قدرهِنّ بربطهنّ بالمنزل .ولكن الكثير
من الشابات الالتي يشاركن في العنف  -سواء كان عنفا ً عسكريا ً
أو جنائيا ً أو سياسيا ً  -يجدن أنفسهن موصومات ومنبوذات من
قبل المجتمعات التي تنظر بشكل سلبي إلى هذه االعتداءات
(بيركو وإيريز2007 ،؛ (ماكلين هيلكر وفريزر.)2009 ،
وكما هو الحال بالنسبة للمشاركة في الجماعات المسلحة،
فإن دوافع الشابات للمشاركة في العصابات  -سواء بصورة
مباشرة أو غير مباشرة  -تبدو مدفوعة بعوامل اجتماعية
وسياسية واقتصادية متقاطعة تشمل التعرض للعنف
الجنسي أو الجسدي في المنزل وسهولة الوصول إلى
األسلحة والمخدرات والفقر وارتفاع معدالت التسرّ ب من
سهم جميع
الدراسة (أغويالتر أومانا وريكيرزُ .)2012 ،ت ِ
هذه العوامل المحفزة في رغبة الشابات بأن يكنّ جزءاً من
المجتمع وأن يشعُرن بالحماية وحسّ االنتماء .ومع ذلك ،من
المهم مالحظة أن العضوية في هذه المجموعات والمشاركة
في العنف غالبا ً ما تكون قسرية أو غير طوعية بالنسبة
للكثير من النساء الشابات (والشبان).

 38من الصعب التفرقة بين النساء والشابات ،نظراً ألن األدلة القائمة غالبا ً ما تفتقر إلى
البيانات المصنفة طبقا ً لكل من الجنس والعمر.
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الشابات بوصفِهنّ بانيات للسالم
غالبا ً ما تكون الشابات مساهمات نشِ طات في السالم في
مجتمعاتهن .وعلى الرغم من العقبات الكبيرة ،تجد الشابات
طرقا ً مبتكرة لتنظيم الشبكات وتشكيلها ،ورعاية مساحات آمنة
ُ
(انظر القسم .)2.3
للمشاركة وتعزيز التماسك االجتماعي
بيدَ أن العمل المضطلع به في مجال بناء السالم ،الذي كثيراً
ما تتولى الشابات مباشرته وقيادته ،يتطلب إيالءه قدراً أكبر
من االهتمام وزيادة إبرازه .وبالنسبة للكثير من الشابات ،فإن
قدرتهن على المشاركة في بناء السالم ،وعلى وجه الخصوص،
حركتهن ،ال تزال مقيّدة بشدة بالمعايير التقليدية الجنسانية .وفي
إقليم كردستان العراق ،ت ّم تدريب األهل وزعماء القبائل على
توفير المزيد من الدعم لشمول الشابات في بناء السالم والحياة
العامة ،من خالل وصف فوائد مشاركة الفتيات (العراق،
مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص  .)8كما أن القيام باستثمارات
موجّ هة في أعمال بناء السالم للشابات ،وتحديداً في قيادتهن
واإلصغاء إليهن بعناية ،هي خطوات هامة نحو االعتراف
بدورهن المركزي في السالم واألمن.

مصطلح الشباب بوصفه معادالً للش ّبان الذكور
تفترض العديد من الدراسات حول الشباب والعنف عالقة تشير
إمّا ضمنا ً أو صراحة إلى الشبان .وقد أدّت هذه النظرة إلى
مصطلح الشباب باعتباره معادالً للشبان ،والعالقة المتصوّ رة
بين الشبان والعنف ،إلى زيادة استخدام أساليب األمن القاسية،
وإيذاء الشابات واألقليات الجنسية والجنسانية ،وجعل القضايا
المتعلقة بالذكورة غير مرئية (انظر القسم  ،)1-2وقد ر ّكز
جزء كبير من البحوث المتعلقة بنوع الجنس وبناء السالم
على التأثيرات الجنسانية للنزاع العنيف ،ولم يُول سوى
اهتمام قليل نسبيا ً للدوافع الجنسانية للنزاع العنيف (رايت،
نهج جنساني نوعي 39،إلى جانب نهج
 .)2014إن اعتماد ٍ
ير ّكز على المرأة ،يو ّفر نقطة دخول مهمة الستكشاف الدور
الذي قد تلعبه الهويات الذكورية في النزاع العنيف وفي بناء
السالم بين الشباب .وهذا ما يسمح بفهم أفضل لكيفية ارتباط
الهويات الجنسانية للشباب بالنزاع العنيف والبدائل السلمية.

ً
 39ال ُنهج الجنسانية التي ُتحد ُ
تحوال هي تلك "التي تسعى إلى إعادة تشكيل العالقات
ِث
الجنسانية وجعلها أكثر إنصافا ً بين الجنسين في محاولة لتحرير الرجال والنساء من
المعايير الجنسانية والجنسية التقييدية" (ميرتينين َودايغل.)2017 ،
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كما إنَّ إعادة التفاوض بشأن العالقات الجنسانية والهويات
تتطلب بناء السالم الذي يعمل في وقت واحد مع الشابات
والشبان والمجموعات النسائية (دوركين وآخرون،
 .)2015ولجميع أعضاء المجتمع دورهم في المساعدة
على تفكيك وإعادة تشكيل الهويات الجنسانية .فالعمل
مع الشباب وحدهم غير كافٍ .فالوالدان ومقدّمو الرعاية
(بما في ذلك المدرّ سون) يمكنهم لعِب دور محوري في
تشكيل الهويات واألدوار الجنسانية لألطفال ممن هم تحت
رعايتهم .وهذا يعني العمل معهم لتوجيه رسائل إيجابية
من الالعنف والمساواة في المنزل .فقد أجرت "بروموندو
"و" هيئة األمم المتحدة للمرأة مؤخراً دراسة استقصائية
َ
(الدراسة االستقصائية الدولية المتعلقة بالرجال والمساواة
بين الجنسين) في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ووجدت
أن الشبان الذين لديهم "آباء ملتزمون أو ذوي ظروف
حياة تجبر الرجال على القيام بأدوار منزلية جديدة ،كانوا
بمثابة العوامل المحرّ كة لمواقف وممارسات أكثر إنصافا"
(الفقي وآخرون ،2017 ،ص .)22

أهمية الهويات الذكورية
على مدى العقود القليلة الماضية ،وجّ هت جهود منع العنف
اهتماما ً متزايداً للطرق التي تقوم بها األعراف والمؤسّسات
في تعزيز عدم المساواة بين الجنسين والعنف (باركر
وآخرون .)2007 ،وعلى الرغم من أن المجتمع العالمي
قد ر ّكز في المقام األول على مقارب ٍة ُتر ّكز على المرأة ،إال
أنه بدأ ببطء في دراسة الدور الذي تلعبه الهويات الذكورية
في الحفاظ على المعايير الجنسانية غير المنصفة (الفقي
وآخرون .)2017 ،وبتركيزها على الشباب ،تقدم خطة
العمل المعنية بالشباب والسالم واألمن فرصة قيّمة للشروع
بمناقشة حول الهويات الذكورية .وتو ّفر مرحلة الشباب
والمراهقة فرصة سانحة حين يتم تشكيل هويات الشباب
الجنسانية ،مما يعد بإمكانات كبيرة لنمو مزيد من الهويات
الجنسانية المنصفة وغير العنيفة.
يُع ُّد تحديد أوجه عدم المساواة المستمرة التي تح ّد من
قدرات الشابات على المساهمة في صنع القرار في مجال
السالم واألمن والحصول على السلطة والموارد ،وتزيد من
تعرّ ضهن للعنف ،أمراً حاسما ً لتعزيز المساواة واإلنصاف بين
الجنسين .وهذا ما يكون عليه الحال بشكل خاص خالل فترات
النزاع العنيف وعدم االستقرار حيث تتفاقم هذه التفاوتات.
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ولمواجهة أوجه عدم المساواة هذه ودفع جدول األعمال قُدماً،
ال بد من إشراك أعمق للشباب بأدوارهم وتجاربهم المُعاشة
في جميع مراحل دورة السالم والنزاع .وعلى الرغم من
أن الرجال يسودون في مناقشات السالم واألمن وعملياتهما
(وأحيانا ً الشباب كأعضاء في الفصائل المتحاربة) ،إال أن
أعمال بناء السالم نادراً ما تنظر في كيفية مساهمة هوياتهم
الجنسانية في النزاع العنيف وكيف تتأثر به .ولن يصبح
باإلمكان بناء السالم إالّ من خالل دراسة الهويات الذكورية
في القوالب النمطية السلبية المحيطة بكل من الشبان
والشابات ،وهي متجذرة بعمق في األعراف واألدوار غير
المتكافئة بين الجنسين .وكما قال أحد الشباب الذكور من
المغرب في الدراسة التي أجرتها "بروموندو" و "هيئة
األمم المتحدة للمرأة":

الرجال هم أيضا ً ضحايا هذه الذكورة وهذه
العقلية األبوية .فهي تؤ ّثر على الرجال أيضاً ،ألن
المخصصة لكل جنس ،في
المعايير أو األدوار
ّ
قلب المجتمع ،تتسم باإلجحاف.
(الفقي وآخرون ،2017 ،ص )141

تضو ُغ األعراف االجتماعية تو ّقعات الشباب عن أنفسهم
وهويتهم الذكورية معاً .وعلى الرغم من أن هذه الهوية
ً
مهيمنة
يمكن أن ت ّتخذ أشكاالً مختلفة ،إالَّ أنَّ هوية واحد ًة
غالبا ً ما تن َشأ .وقد عكست الهويات الذكورية المسيطرة
التي تربط بين الجنس اآلخر والعدوان وتبعية المرأة،
تأثيراً سلبيا ً على الصحة اإلنجابية والجنس لدى الشباب
والشابات واألقليات الجنسية والجنسانية (مسمر وستيفنس،
2002؛ منظمة اإلشعار الدولية .)2017 ،ووجدت
أحدث األبحاث بشأن هويات الشبان الذكورية في المكسيك
والواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،أن الشبان الذين
شعروا بالضغط لالنصياع إلى الهويات الذكورية المرتبطة
بالعدوان والبراعة الجنسية واالكتفاء الذاتي واألعراف
الجنسانية الصارمة ،كانت لديهم بصفة خاصة معدالت
عالية من التفكير في االنتحار ،وكانوا خائفين من الظهور
بمظهر الرجل الضعيف ،وكانوا أكثر احتماالً للمشاركة في
"السلوكيات المحفوفة بالمخاطر" ،وكذلك في السلوكيات
العدوانية الموجهة إلى الرجال والنساء على ح ّد سواء ،بما
في ذلك التحرّ ش الجنسي (هايلمان وآخرون.)2017 ،
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وقد أدى تعزيز المساواة بين الجنسين دون إشراك الهويات
الذكورية إلى الح ّد من تحوّ ل النظم والمؤسّسات األوسع
نطاقا ً والتي تقصي المرأة أو تمارس التمييز ضدها .وأدّت
المقاربات التي تر ّكز على المرأة ،إلى ر ّد فعل عنيف في
بعض األحيان من جانب الرجال الذين شعروا باإلهمال
ونظروا إلى تمكين المرأة كتهديد لهويتهم الذكورية ،مما
أفضى إلى االنقسام داخل المجتمعات المحلّية واألسر،
وازدياد العنف ضد المرأة (ماكاسالن فريزر2012 ،؛
لوامبو.)2013 ،
عِ قِب فترات من الصراع العنيف في المجتمعات التي
ح ّققت فيها الشابات مكاسب تتجاوز أدوارهن التقليدية
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،)2012 ،وبينما كان
الشبان يخضعون غالبا ً لفك االرتباط وإعادة اإلدماج،
ظهرت الهويات الذكورية كمساهم هام في الشعور بعدم
التمكين وكراهية الذات والغضب (براينس وآخرون،
 .)2000وقد تظهر الذكوريات العنيفة عندما يحاول الشبان
إعادة تموضعهم فيما يتعلق بالشابات وإعادة تأكيد هيمنتهم
(هامبر .)2016 ،ونتيجة لذلك ،قد ينتقل شكل العنف من
النزاع الواسع النطاق إلى العنف اإلجرامي واالجتماعي
والجنسي والجنساني ،حيث يعوّ ض الشبان عن عدم قدرتهم
على االرتقاء إلى مستوى مفاهيم الذكورة المرتبطة ارتباطا ً
وثيقا ً بوجهة نظرهم "كمُعيلين"(برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،قادم) .في الصومال ،تتحقق الرجولة عندما يصبح
الشبان شيوخاً؛ ومع ذلك ،فإن هذا يتوقف على وضعهم
الوظيفي وقدرتهم على الزواج وإنجاب األطفال ،األمر
الذي يشكل تحديا ً بشكل خاص في سياقات انعدام األمن
(رايت .)2014 ،وبالنسبة للكثير من الشبان في أوغندا،
فإن المستويات المرتفعة من الفقر والنزاعات العنيفة تعني
أنهم غير قادرين على دفع مهر العروس ،األمر الذي يعوق
قدرتهم على االنتقال إلى مرحلة البلوغ ،والظهور بمظهر
المخصيين (سومّرز .)2006 ،وقد دفع هذا ببعض الشباب
لالنضمام إلى الجيش ،الذي يُنظر إليه على أنه فرصة
"الستعادة الذكورة المفقودة" والوصول إلى أجور أفضل
(رايت.)2014 ،

الهويات الذكورية الال ُعنف ّية والمنصفة بين الجنسين
ر ّكزت الكثير من األبحاث التي أجريت على الشبان والهويات
الذكورية حتى اآلن على الهويات الذكورية العنيفة .قد ينجم
عن هذا التركيز ضرراً يفوق ما قد يتأ ّتى من الفائدة ،وذلك
بتأطير الشبان على أنهم عنيفون بطبيعتهم وتجاهل "مجموعة
العوامل المعقدة التي تؤدّي إلى نشوء ذكوريات عنيفة تتعدّى
متناول األفراد" (هامبر ،2016 ،ص  .)25بالنسبة لعدد
صغير من الشبان الذين يشاركون في العنف ،تو ّفر الهويات
الذكورية العنيفة وسيلة الستعادة القوة والسيطرة ،والتغلب
على الشعور بعدم التمكين والتهميش الذي يتفاقم بسبب
خلفيتهم االجتماعية واالقتصادية أو العرق أو اإلثنية أو العمر
أو البيئات الريفية /الحضرية ،فضالً عن عوامل أخرى.
وبالتالي ،من األهمية بمكان أال تر ّكز دراسة بناء السالم
للشباب على الهويات الذكورية الفردية الضارّة وتستبعد عدم
المساواة االجتماعية والهيكلية الراسخة (كو ّنيل1995 ،؛
مِسنر.)1997 ،
ً
ً
فاعلة وإبداعية لتعزيز
طريقة
يش ّكل بناء السالم للشباب
الهويات الذكورية غير العنيفة والمساواة بين الجنسين
في جميع المجتمعات .وقد يساعد الشبان الذين يشاركون
في أعمال بناء السالم في زيادة مصداقيتها بين أقرانهم،
وإشراك شبان آخرين ال يزالون متشككين في كيفية إسهامها
في "رجولتهم" وصورتهم .فعلى سبيل المثال ،تحدَّث شبان
من المشاورات اإلقليمية ،في أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ومن غرب ووسط أفريقيا ،عن قيامهم
بالدعوة والتوعية بشأن الصحة الجنسية واإلنجابية مع
الشبان والشابات (مشاورة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي) .ور ّكز شبان آخرون من بناة السالم على عملهم
في توفير التعلم االجتماعي والوجداني للشبان والفتيان
من خالل خلق أماكن آمنة لهم للتعبير عن أحاسيسهم
ومشاعرهم بصراحة مع بعضهم البعض (مشاورات غرب
ووسط أفريقيا).

وقد ت ّم بالفعل تنفيذ مجموعة كبيرة من األعمال البرامجية من
أجل تعزيز هويات ذكورية إيجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين
والتي يمكن لخطة العمل المعنية بالشباب والسالم واألمن أن توسع
مجالها (انظر القسم  .)2-3في البرازيل ،يتابع فيلم من الرسوم
المتحرّكة لبروموندو" ،في يوم من األيام كان هناك صبي"،
صبيّ صغير في مرحلة المراهقة وفي مرحلة البلوغ المبكر،
ويدرس كيفية بناء هويته فيما يتعلق بالعمليات االجتماعية ،وقد
أُدخِل الفيلم في المناهج الدراسية الرسمية في والية ساو باولو.
(رايت .)2014 ،وفي منطقة غرب البلقان ،أنشأت منظمة كير
الدولية مبادرة الشبان إلشراك الشبان في المساواة بين الجنسين
ومنع العنف .وكجزء من هذه المبادرة ،شارك الشبان في
ورشات عمل تعليمية جماعية وأنشطة حمالت للمشاركة في
"تأمالت نقدية حول الطرق التي يؤثر بها المجتمع على مواقفهم
وسلوكهم ولمساعدتهم في تطوير المهارات الالزمة للتغلب على
التوقعات االجتماعية الضارة أو المقيّدة ،والتصرف بطرق
أكثر إنصافا ً و بدون عنف "(كير الدولية ،2012 ،ص .)13
ووجدت دراسة تقييم األثر لفعالية التدخل التجريبي أن "التعرّض
للحملة أو المشاركة فيها كان مرتبطا ً بشكل كبير بالمزيد من
المواقف المنصفة بين الجنسين وتقليل استخدام العنف مع مرور
الزمن" (منظمة كير الدولية ،2012 ،ص .)24
وقد أثبتت الدروس المستفادة من هذه البرمجة أن التفاعالت
المستمرة على مدى فترة زمنية طويلة تميل إلى أن
تكون أكثر نجاحا ً في تعزيز التغيّرات المبلّغ عنها ذاتيا ً
في السلوك والمواقف (باركر وآخرون .)2007 ،في
مراجعتها حول الذكورة والنزاعات وبناء السالم (رايت،
 ،)2014حدّدت سيفر وورلد ثالثة ُنهُج بارزة لتعزيز
الهويات الذكورية المنصفة جنسانيا ً من أجل السالم :التعليم
الجماعي والتواصل المجتمعي والخدمات المتكاملة .وقد
وجد الممارسون والباحثون في محتوى هذه االستراتيجيات
التعليمية أن الرسائل التي تؤكد المسؤولية الشخصية
والمشتركة أكثر فعالية من تلك التي ّ
تعزز الشعور بالذنب
والتي من المحتمل أن تثير استجابات دفاعية .فالشابات لسن
في مأمن من استيعاب وجهات النظر غير المنصفة التي
يمكنها أيضا ً أن ّ
تعزز الهويات الذكورية األبوية .وبالتالي،
يتعيّن على الشابات من بناة السالم أن يشاركن في البرمجة
المتعلقة بالهويات الجنسانية ،لتغيير التو ّقعات المسبقة لدى
كل من الشباب والشابات عن بعضهم البعض (انظر المثال
من إثيوبيا في اإلطار .)6
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اإلطار6 :

إعادة تعريف الهوية الذكورية في إثيوبيا
"أحد مشروعاتي يسمى 'آريف ووند /كول مان' .نحن نعمل على منع
العنف من خالل إعادة تعريف الذكورة .وقد جاء ذلك نتيجة سلسلة من
أعمال العنف السيئة في أديس أبابا .نلتقي كل أسبوع لمناقشة معايير
الرجولة وكيف تؤثر علينا.
"حدّثني والدي عن زميل جاء إلى الجامعة قائالً إنه ضرب زوجته .وطلب
من الناس أن يسألوه لِ َم فعل ذلك .فأجابهم أن جاره كان يضرب زوجته
فشعر بإحساس سيئ بأنه لم يكن رجالً ،لذا استيقظ صباحا ً وقام بضرب
زوجته هو أيضاً .كذلك نتحدّث عن دور الرجال في األسرة وتربية
األطفال ،والتحرّش في الشوارع ،وما إلى ذلك الرجال يف ّكرون ويعلّموننا
الكثير .سترى األمر من منظور جديد تماما ً عندما تسمعه من الرجال".

إحدى اإلناث ،أثيوبيا (مشاورة شرق وجنوب أفريقيا)

تدعم مجموعة كبيرة من األبحاث فعالية ال ُنهج التي تراعي
ً
مقارنة مع البرامج المحايدة
نوع الجنس وال ُنهج التحويلية
جنسانياً ،ويمكنها إثبات حصول انخفاض ذي داللة إحصائيا ً
في العنف ضد المرأة (باركر وآخرون2007 ،؛ دوركين
وآخرون.)2013 ،
وعلى سبيل المثال ،عند تطبيقها من قبل منظمة الصحة
العالمية في عام  ،2007أثبتت ستة من أصل ثمانية
ّ
تدخالت استهدفت العنف ضد المرأة ،واعتمدت ال ُنهُج التي
ُ
تراعي نوع الجنس والنهج التحويلية ،حصول انخفاضات
ذات داللة إحصائية في ارتكاب أعمال عنف .وفي 11
من أصل  12تدخالً ذا طبيع ٍة تحويلي ٍة جنسانياً ،أثبت
رجا ٌل تغيّراً يُعت ّد به إحصائيا ً في مواقفهم تجاه المعايير
الجنسانية (دوركين وآخرون .)2013 ،ويشير هذا إلى أنه
من المجدي االستثمار في أعمال بناء السالم للشباب التي
تركز على تعزيز الهويات الذكورية اإليجابية والمساواة
بين الجنسين.

األقليات الجنسية والجنسانية
اإلطار:7

النساء المغايرات الهوية الجنسية ّ
يعززن
السالم واألمن في البرازيل
في البرازيل ،يعمل االتحاد التحرّ ري للمرأة المغايرة الهوية الجنسية
"ألترا" على حماية حقوق الشباب من مغايري الهوية الجنسية والدفاع عنها
وعن الذين يواجهون العنف والتمييز في جميع أنحاء البالد .كما ُتجري
"ألترا" بحثا ً حول تأثير ذلك في قدرة الشباب من مغايري الهوية الجنسية
على النفاذ اآلمن والمتكافئ إلى التعليم وسوق العمل الرسمي.
في عام  ،2017ولمعالجة المفاهيم الخاطئة حول الشباب المتحوّ لين
جنسيا ،أطلقت "أولترا" حملة وطنية بعنوان "الهوية الجنسية المغايرة
ليست مرضاً" التي ساهمت في حق الشباب في تحديد جنسهم بنفسهم
في وثائق الهوية .ويركز عملها أيضا ً على تعزيز العالقات بين المجتمع
المدني لمغايري الهوية الجنسية والمؤسّسات الحكومية والمنظمات الدولية
لتعزيز الصحة العامة ورفاهية الشباب من مغايري الهوية الجنسية.

من خالل إيجاد مساحة في بناء السالم للشباب لمناقشات
حول الهويات الذكورية ،يمكن أيضا ً تناول القضايا التي تؤثر
على األقليات الجنسية والجنسانية (انظر اإلطار  40.)7تستند
الهويات الذكورية المسيطرة غالبا ً كما أسلفنا ،إلى العالقة
الجنسية بين الجنسين ويُنظر إلى الهويات الثنائية الجنسانية
على أنها هي العُرف ،مما يعني أن أي جنس أو هوية جنسية
تقع خارج هذا النطاق ُت َع ُّد شذوذاً .وكما أوضح الشباب في
المشاورة اإلقليمية لشرق وجنوب أفريقيا ،فإن الشباب المثليين
والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
وحاملي صفات الجنسين يواجهون وصما ً وتمييز كبيرين
مما يجعل من الصعب عليهم المشاركة الكاملة واآلمنة في
بناء السالم .وفي السلفادور وغواتيماال وهندوراس ،وصف
الشباب المثليون األشكال المتعددة من التمييز والعنف الذي
يواجهونه على أنه أهم المخاوف على صعيدَي السالم واألمن
(المثلث الشمالي ،بحث قطري مُر ّكز ،ص  .)35تساهم ثقافة
الفحولة السائدة واإلعجاب بالهويات الذكورية العنيفة من قبل
البعض في المجتمع في تفاقم التعصب والعنف.
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دراسة مرحلية مستقلة حول الشباب والسالم واألمن

أضحى االهتمام بالهويات الذكورية يكتسب زخما ً في
الخطاب الشعبي السائد ،ولكن ما زال يتعيّن على صناع
القرار السياسي تب ّنيه بالكامل في مجال السالم واألمن.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن وجود مجموعة متزايدة باستمرار
من األدلة ،والحجج المتنامية المستندة إلى الحقوق ،يعني أن
بناء الهويات الجنسانية للشباب يو ّفر نقطة دخول فريدة وفي
الوقت المناسب للحلول المبتكرة من أجل السالم.

إن اإلحباط والمظالم التي لم يت ّم التوصّل إلى حل بشأنها ،والتي
نتجت عن الحرمان من الحقوق ،تش ّكل مصدر قلق رئيسي
في استعداد الشباب للمقاومة ،وصوالً إلى حمل السالح ربما
أو االنضمام إلى عصابات إجرامية (أولونيساكين وإسماعيل،
يصدر قريباً) .وعلى مدار بحثنا ،كان الشباب والشابات
صريحين ويعبّرون عن قلق أساسي إزاء الحرمان األوسع
من الحقوق وعن إقصائهم الهيكلي من خالل حرمانهم من
حقوقهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية (انظر القسمين
 3-1و ،)3-2وقد وُ صِ ف ذلك على نطاق واسع وعلى وجه
التحديد من قبل الشباب المشاركين في الدراسة باعتبارها
معاناة أساسية من الظلم.

دون الوقوع في فخ القوالب النمطية للشباب كضحايا
ومن
ِ
للعنف ،فإن التصدي لمشكلة تعرّ ض الشباب لالنتهاكات
ومعاناتهم من الظلم أمر أساسي بالنسبة لخطة العمل المعنية
بالشباب والسالم واألمن .ويتطلب ذلك إجراء التحوّ ل المهم
"مما هو معياري إلى ما هو تحويلي" (سيمبسون)2017 ،
في العالقة بين نظام الحقوق وبناء السالم المستدام من أجل
الشباب وبواسطتهم .وضع الفصل األول الشباب والسالم
واألمن ضمن إطار أوسع لحقوق اإلنسان ،وأشار بالتحديد
إلى أن مشكلة الشباب ليست قصوراً معياريا ً في النظام
العالمي لحقوق اإلنسان بل "فجوة في إعمال الحقوق" .وفي
كل منطقة من مناطق العالم ،وصف الشباب أهمية حصولهم
على الحماية من قبل مؤسسات الدولة ،وكذلك ،إحساسهم
مستشر من رؤية أنفسهم أهدافا ً رئيسية لإلجراءات
بقلق
ٍ
التعسفية والتخويف والعنف وسوء استخدام السلطة من
قبل هذه المؤسّسات (انظر القسمين  1-2و ،)2-1وغالبا ً
ما يصف الشباب حكوماتهم بأنها من أكبر مصادر الخطر
أو التهديد بالعنف ،وقد يكون ذلك على األغلب استباقيا ً
بسبب االفتراضات المتعلقة بالمخاطر التي تشكلّها "طفرات
الشباب" ،أو أنماط هجرة الشباب ،أو شبح تجنيد الشباب في
األنشطة العنيفة المتطرّ فة.

ويحظى البعد الثاني من معاناة الشباب من الظلم بتركيز
مؤسّسيّ أكبر .وهو يتعلق بالتفاعل الحاسم بين الشباب
والدولة من خالل إدارة العدل واألشكال المؤسّسية التي
ف هذا بأنه تجربة الحياة اليومية
يتطلَّبها ذلك .وقد وُ صِ َ
للظلم الذي يتعرّ ض له الشباب في جميع أنحاء العالم .هو
ويشمل االنتهاكات التي غالبا ً ما تحصل داخل أروقة العدالة
واألنظمة الجنائية ،وأوجه القصور في محاكم األحداث
والشرطة ذات القبضة الحديدية ،واالعتقال التعسفي والسجن
(مو ّغاه وآخرون ،ورقة مواضيعية؛ البرازيل ،بحث قطري
مر َّكز؛ جامايكا ،بحث قُطري مُر َّكز؛ المثلث الشمالي ،بحث
قُطري مُر َّكز؛ جنوب أفريقيا ،بحث قُطري مُر َّكز؛ الواليات
المتحدة ،بحث قُطري مُر َّكز) .على سبيل المثال ،شهد
الشباب من جميع أنحاء العالم بالمضايقات والعنف الذي
يتعرّ ضون له بانتظام على أيدي الشرطة .وقال أحد الشباب
من شيكاغو" :يمكن الوثوق بإدارة اإلطفاء إلطفاء الحريق،
لكن إدارة الشرطة قد تحوّ ل حالة عنيفة إلى حالة أكثر عنفاً"
(الواليات المتحدة ،بحث قُطري مُر َّكز ،ص .)17

 5-3التعامل مع الظلم وحقوق اإلنسان

معالجة اإليذاء واالنتهاك
ولضمان الحماية والمساءلة ،من األهمية بمكان معالجة
قضايا الثقة المدنية وسيادة القانون؛ وقضايا إساءة استخدام
السلطة من قبل المؤسّسات األمنية؛ وإعمال الحقوق
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الكاملة للشباب.
يمكن لذلك أن يقدم مساهمة حيوية لضمانات عدم التكرار
والسالم المستدام (مجلس حقوق اإلنسان.)2015 ،

ال يمكننا الحديث عن السالم واألمن بوجود
جماعات ال تتم ّتع بالحقوق األساسية.
فنحن نحتاج أوالً لضمان الحقوق األساسية
للناس.
أحد الشباب ،الدول العربية
(مشاورات الدول العربية)
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ويتعلق المجال الثالث الذي يتعرض فيه الشباب النتهاكات
حقوق اإلنسان بالفجوة في إعمال الحقوق التي ينبغي أن
تحمي الشابات والرجال في عملهم على بناء السالم .ير ّكز
الكثير من النقاش حول الشباب والعنف على حساسية
الشباب للتأثيرات والعواقب المباشرة للعنف الجسدي
والصدمة التي ترتبط به .وعلى الرغم من أهمية ذلك،
إال أنه من الضروري أيضا ً أن نكون حذرين من تطبيق
نوع من خطاب حماية األطفال على الشباب ،وهو ما يُنكِر
فاعلية الشباب .وقد يؤدي أيضا ً إلى تحييد االستجابات
البرنامجية بشكل ضيق جداً لصالح إدارة الصدمات ونماذج
التدخل النفسي العالجي ،بدالً من ُنهُج سبل العيش والتعليم
وحقوق التمكين المدنية والسياسية للشباب .ومن األهمية
بمكان التركيز على القيمة الوقائية التكميلية لحماية الفضاء
والبيئة المؤاتية لبناء السالم في صفوف الشباب بدالً من
العرضية لتحويل الشباب إلى ضحايا.
التركيز على األبعاد َ
ينبغي لهذه المقاربات أيضا ً أن تكون متآزرة بدالً من أن
تكون حصرية بصورة متبادلة:

إن حماية هذه الحقوق ضرورية لتوفير بيئة مؤاتية
للشباب وعملهم في بناء السالم واستدامته .لقد عبَّر
الشبان والشابات المنخرطون في بحثنا بوضوح
عن كيفية تأثير الظروف القمعية وإجراءات الدولة
لى حريتهم الجماعية في الحركة والتجمع والتعبير،
وأغلقت المجال أمام بنائهم للسالم والتماسك االجتماعي
ومنع العنف أو العمل في الحوار والمصالحة (نورداس
ودافنبورت 2013؛ بوخرص .)2017 ،وفي أوضاع
قُطرية شديدة التنوع حول العالم ،وصف الشباب كيف
اس ُتهدف التنظيم السياسي السلمي واالحتجاج السياسي
ّ
المنظم والمشروع مراراً وتكراراً ،وكيف مُنع باسم
مكافحة اإلرهاب أو بحجّ ة منع التطرّ ف العنيف ..وهذا
مجا ٌل يلعب فيه إطار حقوق اإلنسان دوراً وقائيا ً حيويا ً
في حماية حيّز الحركات الشبابية من خالل ضمان
هذه الحريات ،فضالً عن النطاق األوسع من الحريات
المدنية والسياسية الالزمة إلدارة منظمات الشباب
وممارساتهم ودعمها" .ينبع خوفي من غياب حكم
القانون الذي ال يت ّم فرضه هنا ،والقيود التي تفرضها
الحكومة علينا كناشطين شباب" (فلسطين ،مناقشة
جماعية مر ّكزة ،صفحة .)13

يخاطر بناة السالم الشباب الذين يعملون في المناطق المتأثرة بالنزاع في حياتهم
ويعملون من أجل السالم ،لذا يجب أن تكون هناك آلية /عملية لضمان سالمة بناة
السالم الشباب .ينبغي عدم استخدام جدول أعمال الشباب للسالم واألمن لتقليص
مساحات منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب ،بل يجب استخدامها لخلق
المزيد من المساحات المدنية.
أحد الشباب ،الكاميرون
(الشبكة الموحدة لبناة السالم الشباب ورسم الخرائط ،منظمة البحث عن أرضية مشتركة ،ص )9

102

|

دراسة مرحلية مستقلة حول الشباب والسالم واألمن

العدالة االنتقالية
من منظور المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية (باإلضافة
إلى العديد من المجتمعات السلمية التي تتعامل مع إرث
العنف السابق) ،فإن الشباب ،بصفتهم مزوّ دي الذاكرة
التاريخية ،لهم دور ال يقدّر بثمن في تصميم وتنفيذ آليات
العدالة االنتقالية .وهذا هو البعد الرابع للعدالة الذي له
صلة خاصة بخطة العمل المعنية بالشباب والسالم واألمن.
فالشباب هم مجموعة بالغة األهمية من أصحاب المصلحة
في العدالة االنتقالية (المركز الدولي للعدالة االنتقالية)،
والتي تدور حول كيفية تعامل المجتمعات الخارجة من
النزاع أو التعامل مع موروثات عنف سابق لم تجد حالً
لها في الماضي من خالل عمليات البحث عن الحقيقة
بر الضرر والمساءلة ،واإلصالح المؤسّسي ،وبناء الثقة
َ
وج ِ
المدنية ،والذاكرة وتخليد الذكرى.
ومن منظور المجتمعات التي تنتقل من النزاع إلى السالم
أو من االستبداد إلى الديمقراطية ،فإن أهمية الشباب حاسمة
للمستقبل حتى لو ت ّم تهميشهم في الحاضر .يُع ُّد الشبان
والشابات مروّ جين محتملين لك ّل من الذاكرة التاريخية
وآثار الصدمة على حد سواء للجيل القادم .وبذلك ،فهم من
بين أكثر الدوائر اإلستراتيجية أهمية في ممارسات العدالة
االنتقالية ،في قول الحقيقة والبحث عنها ،وإعادة بناء الثقة
المدنية المرتبطة باإلصالحات المؤسّسية ،وضمان عدم
تكرار الجرائم السابقة .كما أنهم أول المستفيدين المحتملين
من عمليات جبر الضرر عن االنتهاكات الماضية ،وحكاّم
المساءلة أو اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات الماضية.
على هذا األساس ،يتوقع المرء أن يكون للشباب دور رئيسي
في هذه العمليات على الرغم من أن ذلك لم يكن يحدث إالّ نادراً
(المركز الدولي للعدالة االنتقالية ،ورقة مواضيعية) .وكما هو
الحال في عمليات السالم بشكل عام ،فقد تتيح عمليات العدالة
ً
وسيلة للمشاركة الفعالة؛ وفرصة للتخفيف من
االنتقالية للشباب
معاناتهم وإخبار قصصهم واحتمال معالجة صدمتهم؛ أو حتى
وسيلة للحصول على التعويض عن االنتهاكات الماضية .إن
لدور الشباب في تصميم وتنفيذ آليات العدالة االنتقالية القدرة
على تحويل شكل وتوجه هذه الصكوك بالذات من أجل التعامل
مع الماضي وصياغة المستقبل.
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ويمكن لمشاركة الشباب أن تساعد في تحريك البحث
عن الحقيقة وغيرها من أدوات العدالة االنتقالية األخرى
بعيداً عن العمليات وال ُنهُج التي تقودها النخبة وخارجها.
يجب أن يتضمن ذلك "خلق فرص من داخل آليات العدالة
االنتقالية للشباب للتحدّث مع بعضهم البعض ومع قادتهم
ماض عنيف ومثير للجدل في كثير من األحيان،
حول
ٍ
وللتصدّي للحقائق والوقائع غير المريحة والتفكير فيها"
(ماكيفوي ليفي ،2011 ،ص .)173

من أصحاب حقوق إلى مدافعين عن حقوق اإلنسان
من المهم إدراك أن الشباب هم أصحاب حقوق ،ولهم تو ّقعات
ومستح ّقات مشروعة .ومع ذلك ،من المهم بالقدر نفسه اإلقرار
بأن الشبان والشابات هم أنفسهم نشطاء فاعلون وخالقون
في حماية حقوق اإلنسان وإعمالهاـ بدءاً من رصد وتوثيق
انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني ،إلى
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أنا شخصيا ً أشعر وكأنني ال أعرف نفسي،
وأتصرف بطريقة تفاجئني أحياناً .ال أعرف
لماذا.
شاب ،فلسطين
(فلسطين ،مناقشة جماعية مركزة ،ص )١٧

دعم تصميم وتنفيذ تدابير الحماية وبناء الشبكات وهياكل
الدعم للضحايا ،والعمل كمدافعين عن حقوق اإلنسان،
بما في ذلك النضال من أجل االعتراف بحقوقهم المدنية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية .على سبيل المثال ،في
اليمن ،يهدف مشروع تديره مؤسسة الشفافية والبناء للشباب
إلى توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في تعز ،وهي مدينة تقع
في جنوب غرب اليمن .وقد أشار أحد مؤسّسيها قائالً" :من
المهم منح عدالة انتقالية منصفة ،ولهذا السبب يُعتبر التوثيق
حاسما ً في هذه المرحلة" (اليمن ،مناقشة جماعية مر ّكزة  -أ،
ص .)10

الصدمة والخدمات النفسية واالجتماعية
يُثبِّط العنف وعدم اليقين وعدم االستقرار عزيمة الشباب
في االستثمار في مستقبلهم .وما لم تتم معالجتها ،فإنها يمكن
أن تقود إلى آليات تكيّف مدمّرة للذات تقوّ ض قدرة الصمود
اإليجابية عند الشباب .إن التعرّ ض للعنف ،ال سيما في سن
مبكرة وعلى أيدي المؤسّسات نفسها التي يُف َترض بها أن
تحمي الشباب ،هو عامل رئيسي في تصاعد دورات العنف
عبر األجيال .و ُتثبت مجموعة كبيرة من األبحاث الصلة بين
تعرّ ض الشباب للعنف ،بما في ذلك إساءة معاملة األطفال
(هيرينكول وآخرون ،)2008 ،والعنف المجتمعي (لينش،
 ،)2003وعنف الوالدين (هولت وآخرون )2008 ،والبلطجة
أو المضايقة في المدرسة (أيزنبراون ،)2007 ،والنتائج
 41ويترتب
السلبية بين الشباب (رايت وآخرون4 .)2016 ،
على تعرُّ ض الشباب للعنف الطويل األمد أثر ضار في
صحتهم ورفاهم من الناحية النفسية االجتماعية .وتاريخياً،
ر ّكزت الكثير من األبحاث في هذا المجال على تأثير
التعرّ ض للعنف في "مجال واحد من الحياة" ومع ذلك،
يجري إيالء اهتمام متزايد لآلثار المتراكمة ألشكال متعدّدة
ومتداخلة من العنف والصدمات عبر مختلف أبعاد حياة
الشباب .من المحتمل بالنسبة للشباب الذين تعرّ ضوا للعنف
مجال آخر
مجال ما من حياتهم أن يتعرّ ضوا للعنف في
في
ٍ
ٍ
(فنكلهور وآخرون2007 ،؛ مراغ وآخرون.)2008 ،

 41من المهم مالحظة أن هذا البحث يشير إلى احتمال متزايد من النتائج السلبية وليس حتمياً،
أي أن كل الشباب المعرضين للعنف لن يصبحوا عنيفين جميعهم.
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عندما يتقاطع العنف مع هذه األبعاد المختلفة من حياة
الشباب ،يتناقص عدد "المالذات اآلمنة" مما يجعل من
الصعب على الشباب الحفاظ على آليات التكيف اإليجابية.
ونتيجة لذلك ،فإن الشباب الذين يتعرّ ضون للعنف عبر
مجاالت حياة متعددة يطوّ رون آليات تكيّف سلبية ،مما
يؤدّي إلى مشاكل داخلية من (القلق أو االكتئاب) أو التعبير
عنها بصورة خارجية (السلوك العدواني أو االنسحاب
االجتماعي) .وكما أوضح مدرّ س في جامو وكشمير التي
تديرها باكستان والهند ،فإن التهديد المستمر بالعنف كان له
عواقب مدمّرة بالنسبة للشباب المعرّ ضين للنزاع الطويل:

يعيش الشباب اليوم في ظل جوّ من انعدام األمن
والضغط ،فليس لديهم ثقة في المجتمع وصبرهم
محدود للغاية على انتظار حلول طويلة األمد .لذلك
يلجأ العديد منهم إلى استخدام المخدرات ،والعديد
منهم يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة وخطيرة.
(تقرير موجز لمناقشة جماعية مر ّكزة،
 Conciliation Resourcesص )11
إن الثقة المتضائلة في حكوماتهم والشعور السائد باليأس
يثبطان الشباب عن االستثمار في مستقبلهم ويؤدي إلى النظر
نظر ًة قصيرة المدى إلى الحياة .وكما قال شاب من السياق
الجورجي األبخازي ،نحن "الشباب ضائعون ،وتفكيرنا يائس.
نحن ال نفكر ضمن منظور طويل األمد ألننا لسنا متأ ّكدين
من مستقبلنا" (تقرير موجز للمناقشات الجماعية المر ّكزة،
 ،Conciliation Resourcesص  .)12كما ظهر ذلك
بوضوح من مناقشة جماعية مر ّكزة مع الشباب الفلسطيني:
"الخوف من المستقبل هو واحد من أكثر المخاوف المروّ عة
التي تغشى الشباب .بالنسبة لهم ،فإن المستقبل يشكل تهديداً
أكثر منه زمنا ً لرؤية طموحاتهم وتطلعاتهم تتح ّقق .ووفقا ً لهم،
فإن التفكير في المستقبل يجعلهم قلقين ومج َهدين .إنهم يتطلعون
إلى المستقبل دون حافز يدفعهم" (فلسطين ،مناقشة جماعية
مر ّكزة ،ص .)13

ً
صعوبة
قد تجد المجتمعات التي تأثرت بالعنف الطويل األمد
في الحفاظ على مجموعة مشتركة من القيم والتماسك
االجتماعي (كاواشي وآخرون ،)1999 ،مما يجعل األمر
أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشباب الذين يعانون من الصدمات
للوصول إلى هياكل الدعم االجتماعي وعوامل الحماية
األخرى (بيتانكور وآخرون2014 ،؛ تورنر وآخرون،
.)2013
وللشباب من السكان األصليين في كندا معاناتهم مع
االنتهاكات استناداً إلى تاريخ طويل من اإلقصاء والقمع،
وقد أدى ذلك إلى مستويات عالية من حوادث االنتحار
بشكل غير متناسب (وزارة الصحة الكندية .)2018 ،ففي
عام  ،2016أعلنت منظمة "آتاوابيسكات افيرست نيشن"
حالة الطوارئ استجابة لعدد مذهل من حاالت االنتحار
بين الشباب في مجتمعهم .وبالنسبة لهذه المجتمعات ،قد
ال تتم معالجة الشبكة المعقدة للعوامل المسؤولة عن وفاة
شبابهم بشكل كامل بدون اإلقرار بالدور القيّم للممارسات
االجتماعية والثقافية في عملية التعافي .ويُع ّد دعم رفاه
الشباب النفسي االجتماعي على نحو أفضل من خالل
التدخالت المجتمعية الفعالة المالئمة من الناحية الثقافية
والمحددة السياق أمراً ضرورياً .ومع ذلك ،فإن استخدام
الثقافة كعالج يجب أال يصرف االنتباه عن استمرار
الحرمان االقتصادي والسياسي الذي يواجهه الشباب.
كما أن االعتراف بتأثير أشكال العنف المختلفة على
الشباب (انظر القسم  )1-2هو مطلب ضروري لتطوير
ت وتدخال ٍ
خدما ٍ
ت أكثر فاعلية .وهذا يعني تجاوز النقاش
القائم بشأن التوصيفات الطبية الحيوية للصدمة (القلق
واالكتئاب ،واالضطراب واإلجهاد الالحق للصدمة)،
والتي تتسم بمحدودية قدرتها على معالجة انعدام الثقة الذي
ينتج عندما تواجه المجتمعات أو مجموعات معينة صدمة
جماعية .واألهم من ذلك ،بالنسبة للكثير من الشباب ،فإن
مثل هذه التوصيفات ال تلقى دوما ً أذنا ً صاغية ،وقد يكون
استكشاف الصدمات االجتماعية والثقافية والتاريخية أكثر
أهمية (موغيمي.)2012 ،

وتتيح هذه التفسيرات للصدمة رؤية أكثر شموالً لتجارب
الشباب والتحديات المختلفة التي يواجهونها .بدالً من النظر
إلى الشباب باعتبارهم منفصلين عن محيطهم ،فإن تفسيرات
الصدمة االجتماعية والثقافية والتاريخية ُتقرّ بأن الشباب
يعانون ويتأثرون بمجموعة أوسع من القضايا االجتماعية
(هامبر .)2009 ،يدعم هذا التوجه استخدام التدخالت
المجتمعية األكثر قدرة على التصدي لعنف اإلقصاء
والتهميش الذي يعاني منه الشباب (.)Gone، 2013
وقد تبيّن أن الخدمات النفسية االجتماعية التي تعتمد نهجا ً
إيجابيا ً لتنمية الشباب ،تدعم قدرةالشباب على الصمود وتؤدي
إلى نتائج أفضل (سكيلز وآخرون2006 ،؛ ساندرز وآخرون،
 .)2015وتشمل المكونات الرئيسية لهذا النهج تطوير عالقات
إيجابية مع األفراد والمؤسّسات على أساس االحترام المتبادل
(هاينزه ،)2013 ،ودعم قدرة الشباب على االستفادة من نقاط
القوة الفطرية واالستجابة للتحديات في بيئتهم المحيطة (شوفيلد
وبييك ،)2009 ،وتزويد الشباب المعرّضين للخطر بفرص
لممارسة فاعليتهم بطريقة إيجابية اجتماعيا ً والمشاركة في صنع
القرار (دنكان وآخرون .)2003 ،وتتحدّد قدرة الشباب على
الصمود ليس من خالل قدراتهم الجوهرية وحسب ،بل كذلك
من خالل قدرتهم على "االنتقال إلى الموارد التي يحتاجون
إليها أثناء األزمات ،وقدرتهم على التفاوض من أجل توفير تلك
الموارد بطرق مجدية" (ساندرز وآخرون.)2015 ،
و ُتش ِّكل الخدمات االجتماعية عنصراً حاسما ً في العالقة
بين الدولة والمجتمع .وهي بالتالي مجاالً يمكن للدول
والمؤسسات أن تقوم فيه بشكل منطقي بتعزيز شرعيتها
وعملها الستعادة ثقة الشباب ،بما في ذلك معالجة آثار
تعرض الشباب للعنف .ومن الضروري توفير الخدمات
االجتماعية على نحو منصف ،بما في ذلك خدمات الصحة
الجنسية واإلنجابية والخدمات النفسية االجتماعية وغيرها
من الخدمات ذات األهمية البالغة بالنسبة للشباب ،بغية
تعزيز التماسك االجتماعي وكفالة أن يكون لجميع الشباب
حظوظ متساوية في بداية حياتهم.
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 6-3فك االرتباط وإعادة اإلدماج
يُعتبر نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج مجاالً راسخا ً
ومتماسكا ً للممارسة والسياسة والمنح الدراسية .ولم يكن في
ن ّيتِنا ،أو باألحرى ليس ممكنا ً أن تغطي هذه الدراسة بالكامل
العمل الجاري في هذا المجال .ومع ذلك ،وبالنظر إلى أن
الغالبية العظمى من المقاتلين السابقين هم من الشباب ،فمن
المهم أن نف ّكر في مدى تركيز مجال نزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج على الشباب ،وكذلك كيف يمكن للنهج
الخاص بالشباب أن يطوّ ر برامج إعادة اإلدماج على نحو
األفضل .ير ّكز القرار  2250على فك االرتباط وإعادة
اإلدماج (فك االرتباط وإعادة اإلدماج) كأحد أركانها
الخمسة .ويفتح هذا سُبالً جديدة للتفكير في أشكال مختلفة
من حاالت فك االرتباط وإعادة اإلدماج ،من خالل االنتباه
ليس فقط إلى المقاتلين السابقين فحسب ،بل أيضا ً إلى
الشباب المشاركين في أنواع مختلفة من العنف المنظم،
مثل المجرمين السابقين ونزالء السجون وأفراد العصابات،
واإلرهابيين والمتطرّ فين الذين يمارسون العنف .كما يشجع
هذا النهج االنتباه إلى عمليات فك االرتباط وإعادة اإلدماج
التي ال تمليها بالضرورة أو تنظمها اتفاقات السالم الرسمية.
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يجب االعتراف بأن البحث المتعلّق بهذه الدراسة كان
محدوداً (رغم أهميته) من ناحية مشاركة المقاتلين السابقين
وأفراد العصابات ونزالء السجون .فقد كان بعض من هذه
األصوات موجوداً في مناقشات مجموعة التركيز ،وغيرها
في دراسات الحالة القطرية .يجب القيام بعمل إضافي
اللتقاط خبرات الشباب الذين يشاركون بشكل مباشر على
جانبي هذه الفجوة :ميسّري فك االرتباط وإعادة اإلدماج،
وأولئك الذين كانوا أو ما زالوا متورّ طين في عوالم العنف.
وغالبا ً ما يكون هناك تردّد في التحدّث إلى هذه الجماعات
أو االستماع إليهاْ ،إذ ُتعتبر تهديداً ،وأحيانا ً تكون هناك
معوقات قانونية أو أمنية تعوق القيام بذلك .إالَّ أنَّ هذا مجال
استكشاف حيوي لم يت ّم تطويره بعدُ .ي ّع ّد ما يلي من هذا
القسم إرشادياً ،ولكنه يعكس أيضا ً قيود البحث وضرورة
تعميق هذا المجال من السعي على ح ّد سواء.
إذ يمكن تعلّم دروس مهمة حول مصادر التماسك االجتماعي
واالنتماء والمكانة التي يُكافأ بها الشباب المشاركون في
مختلف أشكال العنف المنظم وبدالً من السعي إلى تفكيكها
بسبب عواقبها السلبية ،يجب أن نفهمها بشكل أفضل من

منظور الشباب أنفسهم ،ونستخدمها لتعزيز المظاهر
اإليجابية لمرونة الشباب ،فضالً عن المشاركة االجتماعية
والمدنية في دعم استمرار السالم.

عملية فك االرتباط بالعنف وبجماعات العنف
إن القضية األساسية التي تواجه الشباب الذين يحاولون
فك ارتباطهم بالعنف وإعادة االندماج في المجتمع هي
التهميش والوصم واإلقصاء الذي يتعرّ ضون له ،وغالبا ً ما
يرتبط ذلك بعدم الثقة في الكشف عن أفعالهم الماضية أو
المساءلة عنها .والعديد من التحدّيات التي حدّدها بناة السالم
الشباب الذين تحدثنا معهم (التعليم ،واإلدماج االقتصادي،
والمشاركة السياسية) ُتعتبر ذات صلة وذات تأثير كبير في
فك ارتباط الشباب .وبالنسبة لهؤالء الشبان والشابات ،فإن
ّ
المتعثر،
تجاوزاتهم العنيفة لألعراف االجتماعية ،وتعليمهم
وانسحابهم من االقتصادات غير العنيفة ،وازدراءهم
المتكرّ ر آلليات الحكم الرسمية أيضاً ،تسهم في التحدّيات
المرتبطة بإعادة اندماجهم في المجتمع سلمياً .كما أن فك
ارتباطهم بالعنف وإعادة إدماجهم في المجتمع يرتكز أساسا ً
على إعادة بناء الثقة على المستويين المحلي والمجتمعي.
باإلضافة إلى فهم ما الذي َ
جذب بعض الشباب أو دفعهم
للمشاركة في العنف (تمت مناقشته في قسم سابق) ،من
الضروري الكشف عن "آليات االحتفاظ" في المجموعات
مشاركة
العنيفة (غيتس .)2011 ،على سبيل المثال ،و ّفرت
َ
مقاتِلة شابة سابقة من نيبال لها فرصة للنمو شخصيا ً
والكتشاف الذات" :أشعر أن االنضمام إلى الماويين قد
منحني التمكين .يمكنني أن أتحدث أمام الجمهور ،وقد
حصلت على فرصة الستكشاف العديد من األماكن .لقد
ساعدني على تعزيز معرفتي بمختلف القضايا ،لقد أصبحت
ذكية ومثقفة "(نيبال ،بحث قُطري مُر َّكز ،ص .)17
ولِفُرصة تطوير مهارات القيادة قيمة خاصة بالنسبة للشابات
اللواتي ينخرطن في العنف واللواتي ال تتاح لهن الفرصة
لتطوير هذه المهارات أو القيام بهذه األدوار.
ومن المهم إدراك األدوار المختلفة التي يضطلع بها
الشباب في مجموعات العنف ،والسلطة أو القيادة التي
قد يمسكون بزمامها ،بما يتجاوز مشاركتهم المباشرة في
العنف المنظم ،ويشمل ذلك تبادل المعلومات والتشاور

وصنع القرار والتنفيذ ومراقبة الموارد (هارت.)2004 ،
على الرغم من أن العصابات أو الجماعات اإلرهابية أو
الجماعات المتطرفة أو غيرها من الشبكات العنيفة غالبا ً ما
تكون قسرية ،فإن عوالمها المتماسكة اجتماعيا ً تقدم وضعًا
بديالً ،وسلطة ،وتسلسالً هرمياً ،وتحرّ كا ً صاعداً ،فضالً
عن شعور باالنتماء والمعنى للشباب .وغالبا ً ما يكون من
الصعب فصل هذه الروابط والهياكل عن بعضها البعض،
ومن الصعب تكرارها في العالم الخارجي ،حيث تستمرّ
التسلسالت الهرمية القائمة المفروضة بشكل صارم في
إقصاء الشباب على أساس السنّ .
ك االرتباط من جماعات العنف المنظمة
يمكن أن ي ّتخذ ف ّ
ً
أشكال متعددة ،بما في ذلك استمرار المشاركة في المجموعة
مع تناقص األدوار والمسؤوليات ،واالنفصال المادي لكن مع
استمرار االتصاالت والعالقات مع المجموعة ،أو "قطع كامل
مع األعراف االجتماعية والقيم والمواقف والعالقات والشبكات
االجتماعية" للجماعة (هورغان ،2009 ،ص  .)30-29من
المهم أن ندرك أنه بالنسبة للشباب ،فإن عمليات فك االرتباط
وإعادة اإلدماج ليست دائما ً واضحة كما قد ينطوي عليه نزع
السالح الرسمي والتسريح .وهذا هو الحال بشكل خاص في
المجتمعات التي لم تحصل فيها عملية سالم رسمية ،حيث
قد ال تكون شروط اتفاقية سالم قد َر َشحت بشكل كامل إلى
المستوى المحلي ،في الحاالت التي تحدث فيها عمليات فك
ارتباط وإعادة إدماج في سياق الصراع المستمر ،أو حيث
يوجد حضور مستمر للعصابات أو تهديد منها.
وبالنسبة للشباب الذين يرغبون في فك االرتباط من العنف
أو من الجماعات العنيفة ،فإن األسباب تكون متنوّ عة.
فقد تكون مرتبطة بخيبة أمل بالقادة أو باأليديولوجية أو
باألعضاء اآلخرين؛ أو أن الشعور باالنتماء قد زال؛
أو بسبب اإلرهاق؛ أو االستخدام المفرط للعنف؛ أو
مقاطعة المجموعة؛ أو عوامل جذب خارجية (على سبيل
المثال ،وجود عائلة أو عالقة ،أو العودة إلى مزاولة
(رينارس2011 ،؛ فر ُغسُن وآخرون.)2015 ،
مهنة)،
ِ
وهذه القائمة ليست بأي حال قائمة شاملة ،ولكن هذه األسباب
غالبا ً ما تكون متداخلة ولها تأثير تراكمي ،مما يدل على
الطبيعة المعقدة وغير الخطية لفك ارتباط الشباب عن العنف.
يمكن للحواجز أو المثبطات لفك االرتباط أن تشمل الخوف
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من رفض المجتمع؛ أو الصور النمطية السلبية فيما يتعلق
بفك ارتباط الشباب؛ أو التنافس على الموارد والوظائف مع
شباب آخرين أكثر تأهيالً أو تعليما ً أو خبرة؛ وعدم الثقة في
القادة السياسيين والمؤسّسات السياسية (فر ُغسُن وآخرون،
 .)2015وغالبا ً ما تعمل القوة القسرية والوجود المستدام
للمنظمة كمثبطات ،على سبيل المثال ،في حالة عصابات
الشوارع أو األحياء.

إعادة اإلدماج في المجتمع األوسع
بالنظر إلى تعقيدات فك االرتباط ،فإن إعادة اإلدماج تكون
متعددة األبعاد بنفس القدر .إن أحد أكبر التحديات التي تواجه
إعادة الدمج الناجح لفك االرتباط لدى الشباب هو التوتر
الدائم بين المساءلة عن الجرائم وبين الهدف العملي لبناء
السالم ،ومنع العنف المستمر أو المتكرّر .وكثيراً ما يُنظر
إلى تسريح المقاتلين السابقين وأفراد العصابات أو غيرهم
من المشاركين في أعمال العنف المنظم وإعادة إدماجهم
على أنه أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف ،ولكن في تو ّتر مع
المخاوف بشأن العدالة واإلفالت من العقاب.
وبالنسبة إلى بعض المجتمعات المحلية المتضرّرة بشدة
من العنف ،يمكن لإلخفاق في معاقبة الشباب الذين ف ّكوا
ارتباطهم أن يسهم في زيادة الشعور باإلحباط واالستياء،
والظهور بمظهر من يقوّ ض سيادة القانون ويدعم اإلفالت
من العقاب .أمّا على الجانب اآلخر ،فإن فرض إنفاذ العدالة
العقابية بشدة قد يُثني الشباب عن الخروج من جماعات
ضئيل
احتمال
العنف .واألسوأ من ذلك أنه ال يقدم سوى
ٍ
ٍ
إلعادة التأهيل أو إعادة اإلدماج االجتماعي .وتشير األدلة
إلى أن السجن قد يؤدّي إلى المزيد من توحيد الصفوف بدالً
من معالجة الهويات العنيفة ،فضالً عن تشجيع العضوية
والتجنيد في جماعات عنيفة منظمة (مكتب األمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة.)2016 ،
ومع أخذ ذلك في االعتبار ،فقد أخذت ُنهج العدالة
التصالحية التي غالبا ً ما ترتبط بمساعي المصالحة المحلية
(مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
 ،2006الوحدة  ،4.30ص  ،)41وإن لم يكن ذلك بدون
ً
أهمية وزخما ً في نظرية فك االرتباط وإعادة
جدل ،تكتسب
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اإلدماج (شرط أن تكون متوافقة مع االلتزامات القانونية
الدولية) ،على الرغم من أن تنفيذها العملي ال يزال محدوداً.
ومن بالغ األهمية لهذا النهج ضمان االعتراف بالضحايا
أو المجتمعات الضحية وتلبية احتياجاتهما ،وأن يت ّم تنفيذ
االلتزامات من قبل الجناة.
ولكي تزدهر عمليات إعادة اإلدماج وبرامجها ،يجب أن
يثبتوا فهما ً عميقا ً لتأثير التعرّ ض للعنف على فك االرتباط
بين الشباب والمجتمع الذي يُعاد إدماجهم فيه .هذه ليست
مهمة صغيرة .فهي تتطلب عمليات إعادة إدماج تتماشى
مع االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والنفسية أو تلبيها لجميع المعنيين .يجب أن تكون إعادة
ً
مراعية
إدماج الشباب الذين ف ّكوا ارتباطهم بالعنف
للجنسين وتعكس احتياجاتهم المتنوعة ،بما في ذلك الحماية
المادية؛ وتوفير خدمات عالج للصدمات والشفاء للناجين
من العنف الجنسي؛ واستعادة سبل العيش االقتصادية
الالئقة والتعليم ألولئك النازحين أو الذين ُدمّرت مدارسهم
ومنازلهم (ماك إيفوي-ليفي ،2001 ،ص  .)8وعموماً،
تقع برامج إعادة اإلدماج في فئتين عريضتين :اقتصادية
واجتماعية سياسية (بما في ذلك النفسية واالجتماعية).
إعادة اإلدماج االقتصادي

عادة ما تركز إعادة اإلدماج االقتصادي على سبل العيش
والوظائف ،سواء من خالل تعزيز قابلية توظيف الشباب
الذين تخلّوا عن العنف أو خلق بيئة تمكينية قادرة على
استيعابهم كقوى عاملة جديدة .ي ّتسم هذا األمر بالصعوبة
لعدد من األسباب .تعاني االقتصاديات المحلية التي
تضررت من العنف والصراعات بشد ٍة من معدالت
بطالة مرتفعة وبنية تحتية مدمَّرة وتدفقات نقدية محدودة
وزيادة في المنافسة (سبيشت .)2010 ،كذلك ال تزال
االقتصادات الفرعية الصامدة والمرتكزة على الحروب
تهيمن على األسواق وعلى الفرص المتاحة .وقد يكون
سبيل الوصول إلى األرض ورأس المال والتكنولوجيا
والموارد الطبيعية واألسواق الالزمة إلعادة اإلدماج
االقتصادي محدوداً للغاية.

قد يكون ممكنا ً بالنسبة إلى الشباب الذين يخرجون من
المجموعات العنيفة والذين لديهم مهارات قابلة للتسويق
أن يصلوا إلى المجتمع بقواعد اجتماعية مختلفة دون أي
مصادر دعم موثوق بها أو توجُّ ٍه واضح حول كيفية بناء
حياة جديدة .وكما وصف ذلك شاب ليبري عضو في أمانة
شباب مارجيبي" ،لو وُ ل ِْد ُ
ت في الثمانينيات ،أي نوع من
الخبرة ستكون لديّ ؟ كل ما لدي هو خبرة البندقية اآللية
كالشينكوف (" -47ماك الي وأوزردام .)2010 ،قد تنظر
المستقبلة التي عاد فيها الشباب إلى الوطن ،بال
المجتمعات
ِ
أيّ فرصة عمل أو بفرص عمل قليلة ،ومحرومين من
الفوائد المرتبطة ببرامج إعادة اإلدماج ،باعتبارهم "ال
طائل منهم أو حتى عبئا ً عليها" ،وهذا مما يضاعف من
لوون.)2014 ،
عزلتهم (ويللمز وفان ِ

يجب أن تحرص عمليات فك االرتباط وإعادة اإلدماج التي
تشجّ ع استخدام التدخالت االقتصادية ،على عدم الظهور
كأنها تكافئ الشباب الذين شاركوا سابقا ً في العنف من خالل
إتاحة الفرص االقتصادية لهم لح ّد إقصاء الشباب من المجتمع
المحلي .يمكن أن تولّد برامج فك االرتباط وإعادة اإلدماج
نفسها نزاعا ً إذا ما اع ُتبرت بمثابة امتياز للشباب الذين سبق
لهم أن شاركوا في العنف على المجتمعات التي غالبا ً ما
كانت ضحايا لهم ،أو إعطاء األولوية لالستثمار في الشبان
على حساب الشابات .وكما وصفه شاب من النيجر ،فإن هذا
الغضب يخلق فقاعات تحت السطح" :ما زلنا نرى السجناء
السابقين يحصلون على الوظائف التي أنشأتها الحكومة ،بينما
نحن ما نزال نكافح .سيكون هناك بعض العواقب "(النيجر،
مناقشة جماعية مر ّكزة ،ص .)33

قد تكون الفرص االقتصادية أكثر فاعلية إذا استهدفت
أهداف إعادة اإلدماج االجتماعي من خالل تعزيز
التفاعالت االجتماعية والمشاركة المدنية ،وتزويد الشباب
بفرصة للمساهمة في مجتمعهم .على سبيل المثال ،في
دارفور ،ن ّفذ قسم عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة
الدمج (يوناميد) في عام  2016برنامجا ً أطلق عليه تسمية
'مشاريع كثيفة العمالة تعتمد على المجتمع' ،وقد شملت بناء
مراكز ومدارس للشباب ،والتدريب المهني وتطوير البنية
التحتية في محاولة لتعزيز المصالحة .تنطبق التحدّيات
الموضحة هنا ،باإلضافة إلى استراتيجيات دمج الفرص
االقتصادية والمساحات المخصّصة للمشاركة المدنية،
بالتساوي على أفراد العصابات السابقين أو السجناء أو
المج ّندين المتطرفين ،كما تنطبق على المقاتلين السابقين.

إعادة اإلدماج االجتماعي السياسي

ويبدو أن الفرص االقتصادية ،ال سيما عندما ترتبط بالمشاركة
المدنية وبأهداف إعادة اإلدماج االجتماعي ،مهمة إلعادة
إدماج الشباب الذين ف ّكوا ارتباطهم بالعنف .وال تكمن هذه
القيمة فقط في التعويضات المالية التي تقدمها ،بل األهم من
ً
صفة ما ويُنظر إليها على أنها لبنة أساسية
ذلك أنها تضفي
في تطوير الشعور بالهوية (ألتير وآخرون .)2014 ،ومع
ذلك ،فإن إعادة اإلدماج االقتصادي غالبا ً ما ترتكز إلى
وجهة نظر مفادها أن الحرمان االقتصادي للشباب هو القوة
الدافعة وراء مشاركتهم في العنف (انظر القسم .)3-2
على الرغم من أن فرص التوظيف والتدريب المهني قد
تساعد على المدى القصير ،إال أنها ال يمكن أن تحل محل
الدعم النفسي االجتماعي األطول أجالً.

بالنسبة إلى الغالبية العظمى من عمليات فك االرتباط
للشباب ،تتطلب إعادة اإلدماج أن يتعلموا إعادة بناء العالقات
االجتماعية ،وإيجاد آليات بديلة للتكيّف ،وإعادة بناء هوية
جديدة غير عنيفة ،واعتناق أفكار جديدة ومختلفة ،من أجل
التعايش السلمي مع أفراد المجتمع .ي ّتضح من األدلة الموجودة
أن إعادة اإلدماج االقتصادي ليست كافية إلعادة إدماج
الشباب الذين كانوا ضالعين في العنف بشكل فعال (جيليغان
وآخرون ،)2013 ،وأن تب ّني هذا التركيز الحصري يفشل
في معالجة القضايا االجتماعية والسياسية األوسع المتعلقة
بإقصائهم وتهميشهم.
وتشمل إعادة الدمج االجتماعي السياسي الفعال مجموعة
واسعة من الطرق لدعم الشباب في العودة إلى المجتمع.
وقد تشمل هذه الطرق المساعدات النفسية االجتماعية
والتعليم واألنشطة المجتمعية التي ّ
تعزز الحوار والمصالحة
والمشاركة السياسية وجمع شمل األسرة .وبالنسبة إلى الشباب
الذين يفكون ارتباطهم بالعنف فغالبا ً ما يقتضي التغيّر الجذري
في دورهم المج َت َمعي شكالً من أشكال التحول في الهوية
(ألتير وآخرون )2014 ،ولهذا االعتبار أهميته في برامج
وإجراءات إعادة اإلدماج.

التصدي لـ "عنف اإلقصاء"

|

109

إالَّ أنَّ من المهم للغاية أن توازن هذه ال ُنهج وتعالج مظالم
المجتمع ككل ،بدالً من االهتمام فقط بالشباب الذين كانوا
ضالعين في العنف في السابق .لقد ر ّكزت عمليات وبرامج
فك االرتباط وإعادة اإلدماج تاريخيا ً في المقام األول على
الشباب اآلخذين بفك ارتباطهم بالعنف .وعلى الرغم من أن
هؤالء الشباب ال يزالون يُع َتبرون المستفيدين األساسيين،
إالّ أن هناك تركيز متزايد على إعادة اإلدماج األفقي
(العالقات األسرية والعالقة بين األقران) وإعادة اإلدماج
الرأسي (العالقات مع الحكومة والمؤسّسات).
وقد قامت السياسات والبرمجة األخيرة بتنفيذ ّ
تدخالت شاملة
للعمل مع المجتمعات المحلية لفهم احتياجاتها بشكل أفضل،
وللتصدّي للوصم والتمييز اللذين يؤثران على تجربة الشباب
ك ارتباطهم .وإعادة اإلدماج على مستوى المجتمع
بعد ف ّ
المحلي هي أحد األمثلة على ذلك ،وهي تكسب قوتها من
تعزيز العالقات المجتمعية التي تع ّد أساسية لنجاح إعادة إدماج
ك ارتباطهم (سبيشت .)2010 ،وأوضح أحد
الشباب بعد ف ّ
أعضاء شبكة التمكين والمبادرات التقدمية في ليبريا (مبادرة
السالم الوطنية المقاتلة سابقاً) أهمية إعادة ا ّتصال الشباب
الساعين إلى فك ارتباطهم بالعنف مع مجتمعاتهم المحلية،
وقد شرح أن "مسألة الهوية الذاتية والتعافي أمر مهم للغاية.
حين تدرك ما يمكنك تقديمه للمجتمع ،ستجد الفرص المتاحة
"(ماكالي وأوزردِم ،2010 ،ص  .)353وفي سيراليون،
وصف ويسيلز ودافيدسون ( )2006التأثير التعويضي
لبرنامج يهدف إلى "تشجيع المصالحة من خالل التعاون بين
المقاتلين السابقين والشباب المدنيين في مشاريع مدنية مختارة
من المجتمع المحلي " (فيسّلز ودافيدسُن ،2006 ،ص .)40
من خالل مجموعة من مشاريع األعمال المدنية والحوارات
حول المصالحة َووُ رش العمل النفسية االجتماعية ،تالشت
الحواجز بين أفراد المجتمع والشباب المحاربين ببطء ،فيما
تحدّث أفراد المجتمع المحلي عن "التأثير اإلنساني للمشروع".
بالنسبة لمحارب شاب ممّن أُصلِحوا في أوغندا ،لعب الحوار
المجتمعي دوراً حاسما ً في إعادة إدماجهم:
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ساعدت هذه االجتماعات بالتأكيد ألن الناس
أرادوا قتلنا عندما عدنا من جنوب السودان،
لقد ساعدتنا االجتماعات في كسب ثقتهم.
لقد اندمجنا في المجتمع من خالل هذه
الحوارات ،كنا نتو ّسل كي يغفروا لنا ،واآلن
ها نحن هنا .لذلك نشعر أن هذه االجتماعات
جيدة للغاية.
أحد الشباب ،أوغندا
(بحث قُطري مُر َّكز ،ص )7

في هايتي ،يتضمّن برنامج الح ّد من العنف المجتمعي
التابع لبعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي
أربعة أهداف أساسية تبيّن نهجه الشامل :تأمين سبُل العيش
والمصالحة والحوار والتعافي .ويدعم البرنامج الشباب
المعرّ ض للخطر ،إلى جانب المجتمع المحلي ،بمساعدة
نفسية اجتماعية ،وتعليم مدني ،وتوفير سبيل الوصول
إلى التدريب المهني وفرص القيادة .كما أنه يساعد
السجناء السابقين في إعادة إدماجهم اقتصاديا ً واجتماعياً،
ويشجّ ع الحوار األوسع بين المدنيين والعسكريين (فودوو،
 .)2016وتساعد الخدمات النفسية االجتماعية التي ُتراعي
الشباب في إعادة إدماج الشباب الساعين إلى فك ارتباطهم
بالعصابات والشباب الذين كانوا في اإلصالحيات .وقد
اكتسبت برامج مماثلة للح ّد من العنف المجتمعي زخما ً
في السنوات األخيرة ،ويُكلّف بها حاليا ً مجلس األمن في
جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى،
وتنفذها إدارة األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم في مالي
ودارفور.

UN photo/Sylvain Liechti

وتتباين إعادة اإلدماج المجتمعي تبعا ً لمدى شمولها الشباب
أو تركيزها على الشباب .في المجتمعات التي يسيطر
فيها كبار السن إلى درج ٍة كبيرة وحيث يتم إقصاء الشباب
والشابات من هياكل المجتمع والعمليات السياسية في كثير من
األحيان ،ال يوجد ضمان للتركيز على الشباب أو إشراكهم
في هذه الهياكل المجتمعية .وقد يفضي ذلك إلى مضاعفة
شعور الشباب باالغتراب عن المجتمع وربما ّ
يعزز بعض
العوامل التي دفعتهم إلى االنخراط في مجموعات العنف في
المقام األول .في بعض الحاالت ،قد يكون مصطلح "إعادة
اإلدماج" تسمية مغلوطة للعديد من الشباب الذين لم يشعروا
قط "باالندماج" في مجتمعاتهم أو محيطهم.
وقد تكون الفرص التعليمية ذات قيمة كبيرة في برامج إعادة
إدماج الشباب ،بإمكاناتها المزدوجة لتمكين إعادة إدماج الشباب
آن معاً .وللتعليم فائدة محتملة
وتطبيع عالقاتهم بمجتمعهم في ٍ
ّ
تتمثل في "تعزيز التماسك االجتماعي بدل الفصل االجتماعي،
والشمول بدل المنافسة واإلقصاء" (كردوزو وسكوتو ،العدالة
االنتقالية ص  .)13في البلدان التي وُ ِّق َعت فيها اتفاقات سالم،
يع ّد التعليم المستمر أمراً أساسيا ً لضمان عدم عودة األعمال
العدائية إلى الظهور ومنع الشباب من العودة إلى العنف
(انظر القسم  .)3-3ففي أيرلندا الشمالية ،ت ّم تطوير برنامج
"من السجن إلى السالم" "الستكشاف السبل التي يمكن للسجناء
السياسيين السابقين من خاللها استخدام قصصهم للتواصل مع
الشباب من أجل محو األساطير الرائجة عن النزاع وتجربة
السجن ،وتشجيعهم على القيام بمساهمة إيجابية في مجتمعاتهم
المحلية (إيمرسون وآخرون ،2014 ،ص .)17

هناك أيضا ً دروس مهمة يمكن تعلّمها من ميدان علم الجريمة،
حيث أثبت نهج إرشاد مماثل مع السجناء السياسيين السابقين
نجاحه بشكل خاص:

في أيرلندا الشمالية ،كان السجناء السابقون عناصر
فاعلة مركزية ،ليس فقط في الجهود الموجهة نحو
المساعدة في العمليات الجارية لنزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج فحسب ،بل كذلك في الجهود األوسع
نطاقا ً والرامية إلى دمج عملية السالم بشكل أكثر حزما ً
في المجتمعات المحلية األكثر تضرراً من العنف.
(ماك إيفوي وشيرلو ،2009 ،ص )39
ال غنى عن هذه العالقات األفقية على المستوى المجتمعي
لفك االرتباط وإعادة إدماج الشباب ممن توّ رطوا في العنف،
أو أصبحوا في تعارض مع القانون .ومع ذلك ،إذا لم ُت َّ
عزز
العالقات الرأسية بين الشباب الساعين لفك ارتباطهم
وحكوماتهم وقطاع األمن والجهات الفاعلة الدولية ،فقد
تظل األسباب الكامنة وراء التهميش واإليذاء واإلقصاء،
وفي النهاية اللجوء إلى العنف نفسه ،قائمة .ويمكن لهذا
اإلغفال أن يقوّ ض نجاح حتى أفضل الجهود الرامية إلى
إعادة اإلدماج وأكثرها ابتكاراً ،ال سيما في حاالت النزاع
والعنف الطويل األمد .وحينما ال توجد إشارات حول تغيير
محتمل وعندما ال يتم تضمين إعادة اإلدماج السياسي ،فإن
ذلك قد يساهم في استمرار الشعور بالخيانة المؤسّسية باسم
الشباب.
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إن إشراك الشباب في حوار في االتجاهين مع هؤالء
الالعبين وإشراكهم كأصحاب مصلحة في عمليات صنع
القرار ،يمكن أن يساعد في بناء الثقة؛ وتنمية اإلحساس
بالقدرة والمِلكية والقيادة لدى الشباب؛ ودعم إعادة إدماجهم
اقتصاديا ً وسياسيا ً في نهاية المطاف.

فك االرتباط وإعادة اإلدماج بقيادة الشباب وتيسيرهم
بدالً من رؤية الشباب الذين سبق أن شاركوا في العنف
كمستفيدين سلبيين من برامج فك االرتباط وإعادة اإلدماج،
يجب أن يُنظر إلى الشباب الذين الساعين إلى االنفكاك
وإعادة إدماجهم كشركاء أساسيين وكمورد ال يقدّر بثمن
بالنسبة للفعالية طويلة المدى لهذه البرامج ولعملية الحفاظ
على السالم.
وللشباب دور حاسم يلعبونه في دعم عمليات فك ارتباط
أقرانهم وإعادة إدماجهم ،سواء كانوا نزالء سابقين في
السجون أو مقاتلين أو أفراد عصابات أو متطرّ فين عنيفين.
إن التفاعل اإليجابي على مستوى األقران أمر حاسم لفك
ارتباط الشباب من مختلف العوالم العنيفة ،ويمكنه المساعدة
في تطوير رأسمالهم االجتماعي ،ودعم تعافيهم وتشكيل
هويتهم ،وتشجيع المساءلة وإدانة العنف (كوليتا وآخرون،
1996؛ مينارد .)1999 ،فبفقدانهم الثقة في أهلهم
ومؤسّساتهم الحكومية ،من المحتم أن يظل الشباب الساعين
ك ارتباطهم بالعنف متش ّككين بالبرامج التي تديرها
إلى ف ّ
الدولة أو حتى البرامج الدولية .ولذلك فإن الموجِّ هين،
الذين هم أنفسهم شباب ف ّكوا ارتباطهم بالعنف ،ومنظمات
للشباب ،هم جميعا ً في وضع فريد ألداء دور نشِ ط ،ومن
المحتمل أن يكون لهم دور أساسي في عمليات فك االرتباط
وإعادة اإلدماج.

على الرغم من أن منهجيات األقران أو التوجيه القائمة على
الشباب لم َ
تعط األولوية أو لم يت ّم استثمارها بشكل مالئم ،إال
أن هناك بعض الرسوم التوضيحية المفيدة لكيفية مساهمة
هذه األساليب في صمود كل من الذين أُعيد إدماجهم وأولئك
الذين يسهّلون هذه العمليات ويدعمونها (راجع القسم .)2-3
فهُم قد يؤدّون دور جسر قوي بين الشباب الساعين إلى فك
االرتباط بالعنف وضحاياهم والمجتمع .وتتسم هذه المبادرات
بالمرونة أيضاً :ويمكنها أن تحصل في مراحل مختلفة من
دورة النزاع وليس بالضرورة كجزء من العمليات المؤسّسية
التي ِّ
نظمت في أعقاب عمليات السالم الرسمية .ففي الواليات
المتحدة ،على سبيل المثال ،أنشأ أعضاء سابقون في جماعات
متعصّبة من البيض منظمة "الحياة بعد الكراهية" ،التي تهدف
إلى منع التطرّف العنيف بدوافع عنصرية وإيجاد قنوات لفك
االرتباط بالعنف للعنصريين البيض من خالل تفاعالت فردية
تقوم على إظهار التعاطف والشفقة والمسامحة .يعمل مركز
األزمات اإلسالمي اإلندونيسي الذي يقوده الشباب مباشرة مع
األسر والمجتمعات المحلية إلعداد بيئة آمنة خالية من الوصم
إلعادة إدماج المتطرّفين السابقين .وهو ير ّكز على حماية
حقوق اإلنسان للمجرمين العنيفين السابقين ،وهو ما ثبت
ك االرتباط (وليامز
أنه ينفع كحافز للشباب اآلخرين على ف ّ
وآخرون .)2016 ،قامت 'فامبول توك' في سيراليون ،بتنظيم
عمليات للمصالحة المجتمعية وهي غالبا ً ما تتضمّن إعادة
إدماج الجنود األطفال السابقين،على الرغم من أنها مدفوعة
من المجتمع بدالً من الشباب من خالل التعامل مع القادة
42
التقليديين والمشاركة في برامج تنمية المجتمع المحلي.
كما شاركت برامج بناء السالم للشباب على نطاق واسع في
برامج إعادة اإلدماج والتحويل للمجرمين الشباب وأفراد
العصابات في مختلف السياقات القطرية .وعلى سبيل
المثال ،في هندوراس ،تتبنى منظمة ' شباب هندوراس
إلى األمام ' نهجا ً للوقاية من خالل تقديم بدائل للشباب
المشاركين في العصابات ووضع برامج إلعادة تأهيل أفراد
43
العصابات السابقين.
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كما تدعو إلى مناهضة عنف الشرطة والفساد والعجز في
مجال اإلدارة وتهريب المخدرات (أمريكا الوسطى والبحر
الكاريبي ،بحث قُطري مُر َّكز) .وفي تيمور -ليشتي ،حيث
كان أفراد عصابات الفنون القتالية ،الذين يصل عددهم
إلى  90,000شاب ،يُرهبون المجتمعات ،وأنشأ أفراد
عصابات سابقون منظمة تدعى 'با فوتورو' لتعليم أفراد
العصابات الحاليين المهارات الالعنفية في حل النزاعات.
ومن خالل تطوير نهج مبتكر للغاية ،قامت منظمة 'نادي
األمل االجتماعي للمغامرة في مدينة بنما' ،44باحتواء هياكل
العصابات المتماسكة وقياداتها (بدالً من السعي إلى تفكيك
العصابات وتحويل أعضاء العصابات بشكل فردي) عن
طريق جلب األعضاء كمزوّ دي خدمات في برامج التنمية
للمناطق الحضرية الرئيسية .كما طوّ ر الشباب مجموعة
كبيرة من برامج الح ّد من األضرار والحد من المخاطر.
45
وتشمل هذه المبادرات 'مبادرة إدارة السالم' في جامايكا
التي تستخدم نهجا ً متعدد التخصّصات لتدريب "مقاطعي
العنف" الشباب ،الذين يتم نشرهم في  50مجتمعا ً تقريباً،

حيث تكمن مهمتهم في تحديد المجتمعات ذات المخاطر
العالية بشكل استباقي.
ُت ِثب ُ
ت هذه األمثلة (انظر أيضا ً اإلطار  )8أن المساهمات
القيّمة للشباب يمكن أن تكون عوامل حاسمة في عملية
فك االرتباط وإعادة اإلدماج ،في سياقات شديدة التنوع
وباستخدام أساليب مختلفة .يجب إعطاء األولوية لدعم
المبادرات األخرى في هذا المجال ،لخلق فرص مفيدة
للشباب للمشاركة في تصميم وتنفيذ برامج فك االرتباط
وإعادة اإلدماج .ولسوء الحظ ،لم يو َل اهتمام يذكر لألبعاد
الجنسانية لـعمليات فك االرتباط وإعادة اإلدماج التي
يقودها الشباب .يمكن لالعتماد على الشابات في هذه
األدوار النشطة أن يو ّفر إمكانات كبيرة لتحسين عمليات
فك االرتباط وإعادة اإلدماج للشابات ،وربما لمعالجة بعض
القضايا المتعلقة بالهوية الجنسانية للشبان المسرّ حين.

www.esperanzasvc.org/ 44
www.facebook.com/Peace-Management-Initiative- 45
43Ltd-669708913168929/

اإلطار8 :

فك االرتباط وإعادة إدماج المقاتلين السابقين في الصومال
"إرم البندقية ،والتقِط القلم" منذ التسعينيات .تر ّكز هذه
يدعم 'مركز إل َمن للسالم وحقوق اإلنسان' 46في الصومال فك االرتباط للشباب مع مبادرة
ِ
المبادرة على إعادة التأهيل االجتماعي االقتصادي وإعادة إدماج المقاتلين الذين ف ّكوا ارتباطهم في جميع أنحاء البالد.
لقد كان نجاح هذه المبادرة ،وبرامج المركز لفك االرتباط بإعادة اإلدماج مستنداً بصورة رئيسية إلى إشراك المقاتلين الذين ف ّكوا ارتباطهم في
توجيه الشباب الذين الساعين إلى فك ارتباطهم حديثاً ،وتوعية المجتمعات المحلية إلعادة إدماج هؤالء الشباب .ويلعب المقاتلون الذين أعيد
إدماجهم دوراً أساسيا ً في تنفيذ هذه البرامج من خالل ربط العائدين بشبكة إيجابية يمكنهم الوثوق بها والبحث فيها عن الدعم في مجتمعاتهم .وقد
ساهم تمكين الشباب الذين أعيد إدماجهم في تولي مناصب قيادية وتيسير الحوار بين الشباب الساعين إلى فك ارتباطهم ومجتمعاتهم المحلية في
استدامة هذه الجهود.
وإدراكا ً ألهمية اتباع نهج شامل ،يدعم المركز أيضا ً تماسك المجتمع المحلي والتنمية االقتصادية المحلية ،ويساعد في إنشاء هياكل محلية للوساطة
في حل النزاع دون عنف وللحوار ،ويوفر التدريب لموظفي الخدمة المدنية والسلطات المحلية بشأن عملية فك االرتباط إلعادة اإلدماج.

http://elmanpeace.org/ 46

التصدي لـ "عنف اإلقصاء"
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ما يحفزني هو أن أثبت لهم أنه بإمكاننا أيضا ً أن نفعل أشياء
مهمة جداً لمجتمعاتنا ،وأن لدينا صوتاً ،وأننا مستعدون لبناء
مستقبل أفضل.
شاب ،كولومبيا
(مفوّ ضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،مناقشات جماعية مر ّكزة)
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الفصل الرابع

من العائد الديمغرافي
إلى عائد السالم

إن عمل الشباب في السالم واألمن هو "النسيج الضام"
الذي يربط صوامع التنمية وحقوق اإلنسان والشؤون
اإلنسانية والسالم واألمن .وحتى عندما يتصرف الشباب
محلياً ،فإنهم يقدمون مساهمات هامة على المستوى الوطني
واإلقليمي والعالمي .وبُغي َة تعظيم تأثير الشباب ،يتعين
إتاحة الفرص لهم للمشاركة المباشرة على المستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية ،وكذلك المشاركة في التبادل
بين األقران والتبادل األفقي عبر السياقات القطرية .كما
أن عمل الشباب في السالم واألمن ،عبر مراحل مختلفة
من النزاع ومختلف أنواع العنف وفي مختلف مناطق
العالم ،أمر حيوي :فإذا ت ّم توظيف االستثمارات الصحيحة
في القدرة اإليجابية للشباب ،وتم االعتراف بعملهم في بناء
السالم ورعايته ،فقد تجني هذه المجتمعات عائداً كبيراً
للسالم .ترى هذه الدراسة بأن هذا هو "السالم المفقود"
الحاسم.

ويتطلب تحقيق عائد السالم هذا التزاما ً بضمان أن تتم ّكن
المبادرات الشبابية والمنظمات واألفراد من العمل في بيئة
تقدّرهم وتحترمهم ،بدالً من تلك التي تتحكم بهم أو تقمعهم.
ويمكن تحقيق ذلك من خالل توفير الوسائل السياسية
والمالية والقانونية واالجتماعية لتحسين ومضاعفة مبادرات
الشباب كي يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم للمساهمة في
إحالل السالم واألمن في مجتمعاتهم .وينبغي النظر إلى
الشابات والشبان بشكل عام ،وأولئك الذين يستثمرون في
السالم ومنع العنف على وجه التحديد ،على أنه ال غنى
عنهم في البحث عن السالم واألمن.
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ويتطلب بناء السالم وإدامته من خالل اإلمكانات
التحويلية للشباب تغيراً جذريا ً وإعادة توجيه جريئة من
جانب الحكومات والنظام المتعدد األطراف ،وهو ما
زرع القرار رقم  2250بذوره:
•أوال وقبل كل شيء ،يتطلّب هذا األمر إجراء تحوّ ل
من االستجابات األمنية العالجية والقائمة على رد
الفعل ،التي غالبا ً ما يوجّ هها الذعر السياساتي ،إلى
ا ّتباع نهج شامل لمنع العنف يكون الشباب في محوره.
كما أن التصدي المنهجي لعنف اإلقصاء هو أفضل
وسيلة لمنع العنف ،بما في ذلك جميع أشكال العنف
المتطرّ ف ،وبالتالي بناء السالم وإدامته خالل جميع
مراحل السلسلة التي تربط بين السالم والنزاع.
•يتطلب النهج الوقائي من الحكومات والمنظمات
الدولية إعطاء األولوية لدعم الصمود اإليجابي لدى
غالبية الشباب واالستثمار فيه ،بدالً من االستجابة
حصراً للمخاطر التي ُت ِّ
مثلها القلة القليلة فقط منهم.
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•يجب على الحكومات والمنظمات المتعددة األطراف أن تلتزم
بشراكات تقوم على الثقة مع مختلف الشركاء من المجتمع
المدني الذين يعملون في مجال السالم واألمن ،وعلى وجه
التحديد ،المنظمات التي يقودها الشباب والتي تركز عليهم.
وسوف يتعيّن على هذه الشراكات أن تبدي اإلخالص وأن
َ
تتجاوز مجرد القيام بمساع رمزية وسطحية.
•تتطلّب هذه التغييرات تغيير المواقف والممارسات الراسخة
بعمق .لذلك من الضروري البناء على األساس الذي يتيحه
القرار  2250في وضع معايير وسلوكيات مجتمعية جديدة
فيما يتعلق بالشباب والسالم واألمن .يمكن استخدام مجموعة
من التدابير ،بما في ذلك الحوافز والفوائد للحكومات
والمنظمات متعددة األطراف لبناء أنظمة شامل ٍة للشباب،
وآليات للحوار والمحاسبة التي تتطلّب االمتثال وااللتزام من
جانب الحكومات ،والتدريب وبناء القدرات بشأن الشباب
والسالم واألمن داخل المنظمات الوطنية والدولية ،وضمان
األخذ التام بالقرار  2250على صعيد المجتمعات وعلى
الصعيد الوطني.

التوصيات
لكي تتم ّكن المجتمعات والبلدان من تسخير ودعم االبتكارات التي يسهم بها الشباب في السالم بشكل كامل والبدء في العمل
نحو التغييرات الهائلة المبينة أعاله ،ث ّمة حاجة إلى ثالث استراتيجيات ِّ
تعزز بعضها البعض:
•من األهمية بمكان االستثمار في قدرات الشباب وفاعليتهم ودورهم
القيادي ،وتيسير بيئة تمكينية لمنظمات الشباب ومبادراتهم من
خالل دعم كبير للتمويل وبناء الشبكات وتعزيز القدرات .يحتاج
هذا النهج إلى إدراك التنوع الكامل للشباب وطرق تنظيمهم (بما
في ذلك حقيقة أن العديد من مبادرات الشباب ليست منظمة بشكل
رسمي أو ليست جزءاً من منظمة مسجلة).

اإلدماج

•ينبغي تغيير النظم التي ّ
تعزز اإلقصاء بغية معالجة الحواجز
الهيكلية التي تح ّد من اندماج الشباب بشكل مج ٍد ومشاركتهم في
السالم واألمن.
•ويجب إعطاء األولوية للشراكات والعمل التعاوني بحيث يُنظر
إلى الشباب على أنهم شركاء متساوون وجوهريون في السالم.

االستثمار

الشراكة

فيما يلي تفاصيل التوصيات المتع ّلقة بهذه االستراتيجيات الثالث:

© Danielle Rudnisky
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االستثمار
االستثمار في قدرات الشباب وفاعليتهم ودورهم القيادي

بغية ضمان زياد ٍة كبير ٍة في الموارد المالية لدعم منظمات الشباب ومبادراتهم وحركاتهم التي تركز على السالم واألمن،
ينبغي للدول األعضاء والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية أن تقوم بما يلي:
•تخصيص مبلغ 1.8مليار دوالر ،الذي ّ
يمثل استثماراً قدره دوالر واحد لكل شاب ،بحلول عام  2025لالحتفال بالذكرى العاشرة للقرار
رقم  2250لعام .2015
المرن ،المُصمَّم وفق االحتياجات الخاصة لمنظمات الشباب ومبادراتهم وحركاتهم .يجب أن يشمل التمويل فرصا ً
•توفير التمويل ِ
ُ
للمشاريع والمبادرات الصغيرة ،والنهُج البرنامجية المُبتكرة التي تنطوي على المخاطرة.
•إنشاء نوافذ مخصّصة للشباب والسالم واألمن في إطار األموال الحالية ،على غرار مبادرة تعزيز الشباب التابعة لصندوق بناء السالم،
التي تسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى المنظمات الصغيرة الشعبية التي تر ّكز على بناء السالم على المستوى المحلي أو الوطني
•وض ُع هدف للتمويل لجميع صناديق بناء السالم التي تديرها األمم المتحدة لضمان تخصيص نسبة مئوية كبيرة للتدخالت التي تسهّل
مشاركة الشباب ،وكذلك منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب والتي تر ّكز على الشباب .وينبغي أن يشمل هذا الح ّد األدنى من
التمويل الذي يوجَّ ُه مباشرة إلى المنظمات المحلية التي يقودها الشباب والتي تعمل مع الشابات وحول قضايا المساواة بين الجنسين،
فضالً عن المنظمات التي تقودها الشابات.
•ضمان دعم مختلف المنظمات والمبادرات والحركات الشبابية من الناحية المالية للحفاظ على نظام بيئي متنوّ ع من المنظمات القادرة
على إشراك مختلف الفئات الشبابية على النحو األمثل وتعزيز مجموعة متنوعة من ال ُنهج المتعلّقة بالسالم
•تضمين شرط إلزامي بأنَّ أي دعم تمويلي للبرمجة المعنية بالشباب والسالم واألمن يجب أن يشمل الشراكة مع منظمة واحدة على
األقل يقودها الشباب .ينبغي أن تكون المنظمات الشريكة التي يقودها الشباب معترفٌ بها وخاضعة للمساءلة من ِق َبل الشباب الذين تعمل
منع العمل مع مجموعات وحركات الشباب غير الرسميةْ ،إذ ال يعمل جميع الشباب في المنظمات المسجلة
معهم وألجلهم .يجب عدم ِ
•تضمين الشباب في عملية اتخاذ القرار في توزيع المنح ذات الصلة ،بما في ذلك داخل الوكاالت التمويلية الحكومية والثنائية والمتعددة
األطراف والخاصة
•إعطاء األولوية ،كجزء من أي دعم تمويلي لمنظمات الشباب ،لبناء القدرات التنظيمية وزيادة استدامتها المالية وتأثير عملها .يجب أن
يشمل الدعم
	–التوجيه واألدوات الالزمة لتصميم المشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها
	–مخصّصات محدّدة لبناء القدرات والرصد والتقييم
	–فرص الحصول على اإلرشاد من قبل مهنيين شباب ،والتعاون مع المنظمات التي يقودها شباب أكثر خبرة ،حيثما كان ذلك مناسبا ً
•االستثمار في الدور القيادي للشابات والشباب الذين يعملون في مجال السالم واألمن ،مع االعتراف بأن القادة الشباب ليسوا فقط في
المنظمات التي يقودها الشباب ولكن أيضا ً في المجتمعات والمنظمات األخرى العاملة في مجال السالم واألمن .ويمكن ،على سبيل
المثال ،أن يتم ذلك من خالل دعم العمال الشباب ،الذين غالبا ً ما يلعبون دوراً استراتيجيا ً في دعم القيادة الشبابية وبناء قدراتها
•تشجيع العمل التطوّ عي من خالل االستثمار على المستويين الوطني ودون الوطني ،مع التركيز على تنوّ ع المشاركة ،بما في ذلك التكافؤ
بين الجنسين والوصول إلى الشباب األقل حظاً ،وتطوير مهارات وقيادة من المتطوّ عين
•تشجيع شركات القطاع الخاص على دعم مبادرات وحركات السالم واألمن التي يديرها أو يقودها الشباب .على سبيل المثال ،يمكن
لشركات التكنولوجيا االستثمار في مبادرات الشباب وابتكاراتهم التكنولوجية عبر اإلنترنت لتحقيق السالم.
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ولضمان تعزيز قدرات منظمات الشباب ،واالعتراف بالدور القيادي للشباب وتشجيع الشبكات الشبابية،
ينبغي للدول األعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني القيام بما يلي:
•دعم إنشاء أو تعزيز شبكات السالم الشبابية الوطنية واإلقليمية والعالمية ،عبر اإلنترنت وخارجها ،لتمكين الشباب
ومنظماتهم من التواصل؛ والتنظيم من أجل العمل؛ وتبادل الخبرات والمعارف والموارد .يجب أن توفر شبكات
السالم للشباب هذه فرصا ً للشراكة مع الجهات الفاعلة الحكومية (وما بين الحكومات) والمنظمات غير الحكومية
الدولية والجهات المانحة؛ وتوسيع نطاق المشاريع القائمة التي يقودها الشباب إلى المستويات الوطنية واإلقليمية
والعالمية؛ ودعم االبتكار والمشاركة في صنع السياسات المتعلقة بالسالم واألمن ،على جميع المستويات
•بذل كل جهد ممكن لضمان تصميم البرامج المتعلقة بخطة العمل المعنية بالشباب والسالم واألمن .وتنفيذها،
ومراقبتها وتقييمها مع الشباب أنفسهم وبواسطتهم
•االعتراف بالعمل اإليجابي للشابات والشبان الذين يعملون في مجال السالم واألمن وإبرازه من خالل تخصيص
الجوائز والمنح واأللقاب الشرفية
•إعطاء األولوية لبناء القدرات داخل منظماتهم ،لموظفي الحكومة والعاملين في مجال المعونة اإلنمائية ،من خالل
إشراك القادة الشباب وأعضاء منظمات الشباب في دورات التدريب والتوعية بشأن الشباب والسالم واألمن.
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اإلدماج
من اإلقصاء إلى اإلدماج المجدي

المشاركة السياسية

لضمان المشاركة السياسية المجدية والشاملة للشباب وزيادة الثقة المدنية ،ينبغي للدول األعضاء والمنظمات
الدولية واإلقليمية القيام بما يلي:
•اعتماد ودعم استخدام نظام الحصص من أجل تحقيق مشاركة الشباب بصورة مباشرة ومتكافئة جنسانيا ً في جميع مراحل
عمليات السالم الرسمية واالنتقال السياسي ،بدءاً من المرحلة السابقة للتفاوض حتى التنفيذ ،بما في ذلك الحوارات الوطنية
وصياغة الدستور والعدالة االنتقالية وغيرها من العمليات السياسية المتعلقة بالسالم واألمن .وينبغي أن تتضمّن هذه العمليات
آليات للتفاعل المستمر مع طيف واسع من الشباب والمنظمات ،مع إيالء اهتمام خاص إلى إدماج الشابات والنازحين والمشرّدين
وغيرهم من الشباب المهمّشين .ويشمل ذلك ضمان وجود التمويل والتدابير األمنية لمشاركة الشباب
•إضفاء الطابع المؤسّسي على التدابير الرامية إلى سد الفجوة بين فئة الشباب والجهات الممثلة لهم في مؤسّسات وعمليات
الحوكمة المحلية والوطنية من خالل تخصيص حصص للشباب ،وإنشاء مجالس وإدارات استشارية للشباب ،وأدوار للمستشارين
َ
َ
الشباب؛ وتيسير وصول الشباب إلى المناصب المُنتخبة عن طريق مواءمة سن األهلية للترشح للمناصب مع سن التصويت
•إشراك الشباب ،بمن فيهم الشابات ،بوصفهم أصحاب مصلحة رئيسيين في تصميم وتنفيذ ومراقبة عمليات العدالة االنتقالية ،بما
في ذلك برامج البحث عن الحقيقة والتعويض والمصالحة ،وعمليات اإلصالح المؤسّسي الرامية إلى إعادة بناء الثقة المدنية
ومنع تكرار االنتهاكات والعدالة الجنائية والمساءلة النتهاكات الماضي ،وبرامج الذاكرة وتخليد الذكرى التي تستهدف األجيال
القادمة .وينبغي إتاحة المعلومات المراعية للشباب حول الوظائف واألدوار والمسؤوليات والنطاق والتقارير بشأن مختلف
آليات العدالة االنتقالية للشباب على أوسع نطاق ممكن ،مع إيالء اهتمام خاص إلى أولئك المتأثرّين بالنزاع ،وأولئك الذين
يصعب الوصول إليهم ،أو لمن هم أقل مشاركة في العمليات المدنية والسياسية
•قبول الشباب في التدقيق االجتماعي ،وفي تصميم الميزانية التشاركية ،وفي آليات الرصد ،والمساءلة وصنع القرار المتعلقة
بتخصيص النفقات العامة في السياقات المحلية والوطنية ،ال سيما عندما يتعلق األمر بالسالم واألمن ،وكذلك بصناديق التنمية
وبناء السالم
•توسيع الشبكات الرقمية للمجتمعات النائية لدعم المشاركة المجدية والشاملة للشباب؛ وتصميم عمليات سياسية تشاركية ،عبر
اإلنترنت ،تكون مالئمة للشباب وترتبط بالعمليات السياسية الرسمية
•حيثما توجد آليات للمشاركة ،تحسين رؤية هذه اآلليات وإمكانية الوصول إليها بالنسبة للشباب المهمّشين ،وال سيّما عن طريق
استراتيجيات وحمالت توعية والتزام نشطة
•االستثمار في ال ُنهُج والحوافز المبتكرة لمعالجة الشباب غير المشاركين بالفعل في المجال السياسي أو المدني ،وألولئك الذين
قد يكونون عرضة لالنخراط في جماعات عنيفة؛ وينبغي أن يكون الهدف إعطاء األولوية لمشاركتهم في الحوار بين الثقافات
واألديان لتشجيع التنوّ ع ومنع العنف وتعزيز التماسك االجتماعي.
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قطاعات العدالة وسيادة القانون واألمن

لتحسين العالقة بين قوات األمن والشباب ،وهو شرط أساسي إلحساس الشباب باألمن واألمان ،والسماح بمشاركتهم
في الحياة العامة ،ينبغي للدول األعضاء ومنظمات سيادة القانون واألمن:
•الحفاظ على نزاهة مؤسّسات سيادة القانون من خالل حماية حقوق اإلنسان للشباب ،بما في ذلك حمايتهم من االعتقال والسجن
التعسّفيين ،ووضع حد لإلفالت من العقاب ،وضمان إجراءات قضائية وتحقيقات مراعية للشباب ،وضمان المساواة في الوصول
إلى العدالة والمساءلة .عند توقيفِ األحداث ،يجب فصلهم عن البالغين .ينبغي أن تدعم التدخالت إقامة العدالة التصالحية وتعزيز
إعادة إدماج األحداث بشكل فعال في المجتمع
•إعطاء األولوية للشابات والشبان باعتبارهم المحاورين وأصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك في تصميم وتنفيذ عمليات
إصالح قطاع األمن و ُن ُ
ظم العدالة الجزائية والجنائية .وعلى وجه الخصوص ،ينبغي أن ينعكس دور الشباب في تصميم وتنفيذ
عمليات الشرطة الديمقراطية ،وإصالح نظام العدالة (بما في ذلك قضاء األحداث) ،واإلصالح الجزائي واإلصالح العسكري.
وينبغي إيالء اهتمام خاص لل ُنهج القائمة على الوقاية للشباب المعرّضين للخطر ،والحؤول دون السجن للجناة الشباب غير العنيفين.
يستلزم ذلك:
قد
ِ
	–تعزيز آليات المساءلة حول سلوك إنفاذ القانون تجاه الشباب لتنظيم استخدام القوة والح ّد من إساءة استخدام السلطة والممارسات
التمييزية
	–إنشاء آليات مجتمعية للتظلم واإلبالغ تراعي الشباب ونوع الجنس.
	–إتاحة فرص إلنفاذ القانون ،والنخراط الشابات والشبان في حوار ب ّناء مع بعضهم البعض لبناء الثقة ،سواء من خالل الحوار
المجتمعي الرسمي أو غير الرسمي أو من خالل آليات التظلّم
	–إيجاد أمين مظالم شبابي لمساءلة قوات الشرطة واألمن
	–إدماج العالقة بين الشباب والشرطة في جدول أعمال اللجان البرلمانية التي تر ّكز على إنفاذ القانون.
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حقوق اإلنسان والحماية

بغية تحقيق أقصى مستويات حماية الشباب من العنف وضمان إعمال حقوقهم ،ينبغي للدول األعضاء والمنظمات
الدولية والجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان:
•احترام وحماية ودعم الحقوق العالمية واألساسية للشباب في حرية التنظيم والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والرأي والتعبير
والمشاركة في الشؤون العامة من أجل تهيئة بيئة مؤاتية وآمنة للشباب العامل في مجال السالم واألمن ،وكفالة عدم تعرضهم للتدابير
االنتقامية بسبب عملهم .وينبغي لألمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان أن تعطي هذا األمر األولوية القصوى وأن
تتمسك الدول األعضاء بإعمال تلك الحقوق غير القابلة للتصرف
•توسيع نطاق انخراط مؤسسات وعمليات حقوق اإلنسان مع الشباب من خالل تعميم مراعاة حقوق الشباب ومشاركتهم في عمل
الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان ،واإلجراءات الخاصة وغيرها من آليات حقوق اإلنسان .وقد يشمل ذلك:
	–على مستوى هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات ،زيادة التركيز على الشباب في المبادئ التوجيهية
لإلبالغ وقوائم المسائل المرسلة إلى الدول ،فضالً عن أقسام محدّدة عن الشباب في المالحظات الختامية .يجب
أن يكون شخص شاب واحد على األقل عضواً في كل هيئة منشأة بموجب معاهدة .ينبغي أن تنظر مجموعة
مختارة من هيئات معاهدات األمم المتحدة في إصدار تعليق عام مشترك بشأن حقوق الشباب.
	–على مستوى لجان التحقيق في مجلس حقوق اإلنسان ،إدراج خبير شبابيّ في اللجان ،وتركيز خاص على قضايا
حقوق اإلنسان والحماية التي ّ
تؤثر على الشباب فيما يتعلق باالختصاصات ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات
الضحايا الصغار والشهود
	–على مستوى مجلس حقوق اإلنسان ،إنشاء آلية استشارية للشباب ينبغي لها أن تجتمع سنويا ً وتقدّم توصيات
بشأن جميع القضايا المدرجة في جدول أعمال المجلس .يمكن لهذه اآللية استكشافُ ما إذا كانت القواعد
والمعايير الدولية الحالية تتناول على نحو مالئم الحقوق الخاصة بالشباب ،أو ما إذا كانت هناك فجوة معيارية
تستدعي إنشاء صك قانوني ملزم جديد
	–على مستوى االستعراض الدوري الشامل ،النظر في القضايا المتعلقة بحقوق الشباب ،وتيسير االنخراط
والمشاركة المباشرة لمنظمات الشباب والمدافعين الشباب عن حقوق اإلنسان .ثمة حاجة إلى أموال مخصّصة
لدعم مشاركة الشباب في المراجعة ،على سبيل المثال ،من خالل صندوق للتبرعات
	–على المستوى الوطني ،أحكام محدّدة للتمثيل والمشاركة الكاملة للشباب في الصكوك الوطنية لحقوق اإلنسان،
بما في ذلك لجان حقوق اإلنسان والشباب ،وتضمين آليات محددة ونقاط وصول آمنة لمُدخالت الشباب
وإجراءات تظلُّمِهم وتقديم شهاداتهم
	–حماية بناة السالم الشباب والمدافعين عن حقوق اإلنسان ومنظمات الشباب .ينبغي إيالء هذا الجانب األولوية
القصوى لضمان عدم تعرض الشباب إلى النتقام بسبب انخراطهم في العمل مع آليات حقوق اإلنسان
	–إعطاء األولوية للصحة العقلية والرفاه للشباب من خالل زيادة التمويل وتوفير خدمات صحية شاملة وغير
تمييزية تراعي العمر ونوع الجنس ،بما في ذلك خدمات الصحة النفسية واالجتماعية والجنسية واإلنجابية.
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الشباب الالجئون والشباب النازحون داخليا ً

لضمان مشاركة الالجئين الشباب والشباب النازحين داخليا ً والشباب من المجتمعات المضيفة مشاركة كاملة كمساهمين
رئيسيين في اإلغاثة اإلنسانية وحل األزمات اإلنسانية ،يتع ّين على الدول األعضاء واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
(اآللية األولى لتنسيق المساعدة اإلنسانية بين الوكاالت)؛ والمنظمات الدولية واإلقليمية وغير الحكومية المنخرطة في
العمل اإلنساني القيام بما يلي:
•إعطاء األولوية في الفرص للشباب الالجئين والمشرّدين داخليا ً والمهاجرين والشباب من المجتمعات المضيفة لتشارُك التحدّيات التي
يواجهونها في مجال السالم واألمن من خالل الحوار بين األجيال والمنتديات التشاورية ،والمشاركة في عمليات صنع القرار لضمان
تلبية احتياجاتهم
مدخل فريد إلى المجتمعات
•تحديد منظمات الشباب والمبادرات والحركات التي تقدم الدعم اإلنساني وتمويلها والتشارُك معها ،مع
ٍ
المحلية
•تضمين شرط المشاركة الفعالة للناس من خلفيات متنوعة ضمن صالحيات منسّقي الشؤون اإلنسانية والفرقاء القطريين للعمل اإلنساني،
بما في ذلك الالجئين الشباب والشباب النازحين داخليا ً والشباب من المجتمعات المضيفة ،في التقييمات اإلنسانية ،وكذلك في تصميم
البرامج اإلنسانية وتنفيذها ورصدها وتقييمها
ّ
يتجزأ من نظام مجموعات العمل اإلنساني وآليات التنسيق لالّجئين ،عن
•إضفاء الطابع المؤسّسي على التركيز على الشباب كجزء ال
طريق اشتراط أن تشمل كل مجموعة وقطاع خبيراً في قضايا الشباب
•في حاالت الالجئين ،ضمان أن يكون للمنظمة الدولية الرائدة ،على المستوى القطري ،مجموعة استشارية للشباب تتكوّ ن من الشباب
الالجئين ،بما في ذلك الشابات ،والشباب من المجتمع المضيف ،لتقديم المشورة بشأن احتياجات السالم واألمن المحلية
•ضمان قيام الدول المضيفة َّللجئين بإنشاء آليات لالستماع إلى ،وفهم ،التحدّيات المحدّدة للسلم واألمن التي يواجهها الالجئون وطالبو
اللجوء الشباب ،وكيف ّ
تؤثر هذه التحدّيات على تماسكهم اإليجابي وانخراطهم مع الدولة والمجتمعات المضيفة.
اإلدماج االقتصادي

ومن أجل دعم اإلدماج االقتصادي الهادف للشباب على نطاق أوسع وتعزيز وضع برامج توظيف شاملة تتمحور حول
الشباب وتراعي ظروف النزاع ،ينبغي للدول األعضاء والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية األخرى ومنظمات
المجتمع المدني أن تقوم بما يلي:
•االستثمار في خلق فضاءات مجتمعية آمنة للحوار المدني حتى يتمكن الشباب من تحديد األولويات في بناء السالم والتنمية من أجل
العمل داخل مجتمعاتهم المحلية والمشاركة في صنع القرار بشأن تخصيص األموال ذات الصلة
•إعطاء األولوية لمشاركة مختلف الشباب في تخطيط التنمية االقتصادية وتعزيزها ،ووضع سياسات عمل عادلة وشاملة على جميع
المستويات ،وخاصة على المستويين المحلي والوطني
•مواصلة دعم سياسات وممارسات العمل الشاملة التي تكفل المساواة في وصول جميع الشباب إلى سوق العمل ،والتم ّتع بالمبادئ
والحقوق األساسية في العمل ،وإزالة الحواجز الهيكلية التي تعترض سبيل الشباب المهمشين ،وتعزيز ُسبُل الحماية االجتماعية في كل
من االقتصادات الرسمية وغير الرسمية ،والنهوض بالمساواة بين الجنسين ،واعتماد نهج يقوم على أساس دورة الحياة
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•إشراك الشباب ،إلى جانب أفراد المجتمع المحلي في تقييم احتياجاتهم االقتصادية قبل تصميم أي ّ
تدخل للتوظيف ،وفي عملية
التصميم نفسها ،وفي تنفيذ برامج التوظيف ورصدها وتقييمها
•الوصول بشكل استباقي إلى أكثر الشباب تهميشا ً لضمان أن يكونوا الهدف الرئيسي لبرامج التوظيف وسُبل العيش .وهذا أمر
ب هذه البرامج إلى الشباب ممن يحظون برأسمال اقتصادي واجتماعي ،مما يؤدّي إلى تفاقم عدم المساواة
جوهري لتج ّنب ذها ِ
•الحرص على أن تتناول برامج تشغيل الشباب المعايير الجنسانية غير المنصفة التي تسهم في اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي
للشابات ،ولألقليات الجنسية والجنسانية .ينبغي تصميم برامج توظيف الشباب بطريقة تراعي نوع الجنس وأن تحرص على عدم
تعزيز القوالب النمطية الجنسانية .وينبغي أن ّ
تعزز البرامج مشاركة الشابات في األعمال غير التقليدية واألنشطة ذات الدخل المرتفع
•إدما ُج منهجيات تقييم مراعية للنزاعات و"عدم إلحاق الضرر" في تصميم وتخطيط برامج التدريب المهني للشباب ،على أساس
مشاركة واحتياجات الشباب من خلفيات متنوعة ،بما في ذلك الشباب المهمّش .يجب تصميم هذه البرامج بحيث توضع االستدامة
في صميمها ،ويجب تزويد الشباب باألدوات التي يحتاجونها للنجاح ،بما في ذلك إتاحة الوصول إلى رأس المال النقدي ،والتوجيه
المنتظم ،ومهارات إدارة األعمال
•وضع أدوات شاملة للرصد والتقييم لبرامج التوظيف تعطي األولوية لجمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس ،وتقييم أثرها في
بناء السالم ،ووضع عدم المساواة االقتصادية وعوامل اجتماعية وسياسية أوسع في االعتبار ،ودراسة العالقة بين مشاركة الشباب
في تدخالت التوظيف والجهود األخرى للوقاية من العنف.

فك االرتباط وإعادة اإلدماج

لضمان فعالية فك ارتباط الشباب بالجماعات العنيفة وإمكانية إعادة اإلدماج االجتماعي ،ينبغي للدول األعضاء
والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني القيام بما يلي:
•إقامة الشراكات مع الشباب لتصميم وتنفيذ عمليات فك االرتباط وإعادة اإلدماج ،على سبيل المثال ،عن طريق إبرام اتفاقات تعاون
رسمية بين منظمات الشباب والمؤسّسات األمنية ،تحدّد األدوار والمسؤوليات بوضوح
•دعم ال ُّسبُل التي ُتم ّكن الشباب من تحديد األولويات اإلستراتيجية والسياسات وال ُنهُج البرامجية لفك االرتباط وإعادة اإلدماج ذات
الصلة
•توظيف التمويل المخصّص من أجل االستثمار في تطوير معرفة وقدرة الشباب الذين يدعمون عمليات فك االرتباط وإعادة اإلدماج
داخل مجتمعاتهم
•الحرص على إمكانية إسهام النساء الشابات في تصميم وتنفيذ ومراقبة تدخالت فك االرتباط وإعادة اإلدماج على المستويات المحلية
والوطنية واإلقليمية والعالمية
•إشراك الشابات والشبان إشراكا ً مباشراً في عمليات المراجعة لمعايير نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والكتيّبات واإلرشادات
لضمان أن تعكس المساهمات الشبابية اإليجابية
•الحرص على تشكيل بعثات األمم المتحدة التي لديها تفويض لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج لِلجن ٍة من الخبراء المحليين
ُسدون المشورة بشأن عمليات الوساطة والمفاوضات واللغة في االتفاقات وتحديد نقاط الدخول للمشاركة
الشباب ،الذين قد ي
َ
البرامجية لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.
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ا لتعليم

ومن أجل ضمان االنتفاع بالتعليم على النحو األمثل بوصفه أداه للسالم وحماية المؤسسات التعليمية من العنف ،ينبغي
للدول األعضاء والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص ومنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بما يلي:
•القيام باستثمارات محدّدة في التعليم في مراحل الطفولة المبكرة واالبتدائية والثانوية والتعليم العالي تتسم بالشمول وتستند إلى القيم
اإليجابية ،وكذلك في المبادرات التعليمية غير النظامية وغير الرسمية .ينبغي أن يكون هناك تركيز على تطوير مهارات التفكير
الناقد المحددة السياق ،وقيم التنوّ ع ونبذ العنف ،والتعلّم االجتماعي الوجداني وحل النزاعات ،ومحو األمية الرقمية .يجب دعم
االستثمار من خالل إقامة "شراكات اإلرشاد بشأن السالم" تض ّم أصحاب مصلحة متعدّدين
•تطوير محتوى ومناهج تعليمية على مستوى المدارس االبتدائية والثانوية بشأن مهارات المشاركة المدنية ،والمبادئ األساسية
لحقوق اإلنسان وسيادة القانون
•إعطاء األولوية لحماية مؤسّسات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي بحيث تكون أماكن خالية من جميع أشكال العنف ،والحفاظ على
المؤسّسات التعليمية كمراكز للتفاعل المجتمعي والتماسك االجتماعي
•ضمان إتاحة السبيل إلى المؤسّسات التعليمية والمحتوى التعليمي لجميع الشباب على قدم المساواة ،بما في ذلك الشابات والمهاجرون
قسراً وغيرهم من الشباب المهمش ،والشباب من الذكور واإلناث الساعين إلى فك ارتباطهم بالجماعات العنيفة والذين تجري إعادة
إدماجهم في مجتمعاتهم .كما ينبغي العمل بنشاط على تسهيل مشاركة العمال الشباب المتخصّصين والمحترفين
•تعزيز مجال دراسات السالم المحترفة من خالل مناهج البحث والتدريس المتعدّدة التخصّصات في مؤسّسات التعليم العالي ،وكذلك
من خالل المبادرات التعليمية غير النظامية وغير الرسمية ،سواء عبر اإلنترنت أو خارجها.

الهويات الجنسانية

لضمان معالجة الخبرات الفريدة للشابات واألقليات الجنسية والجنسانية في مجال السالم واألمن ،ودعم الهويات
المنصِ فة جنسانيا ً في صفوف الشباب ،ينبغي للدول األعضاء والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني القيام
بما يلي:
لمنظوري نوع الجنس والسن على جميع عمليات تقييم النزاعات وبرامج بناء السالم
•التطبيق المنهجي
َ
•إدراك ومواجهة المواقف األبوية الضارة التي ّ
تؤثر في حقوق الشابات واألقليات الجنسية والجنسانية وسالمتهنّ وفاعليتهن ،مع
السعي الدائم إلى تهيئة شروط شاملة للمشاركة
•االستثمار في عمل الشباب في مجال بناء السالم الذي يُر ّكز على تعزيز الهويات الذكورية اإليجابية غير العنيفة والمنصفة جنسانيا ً
التي تتحدّى األعراف االجتماعية التقييدية ،بسب ٍُل من بينها العمل مع الزعماء التقليديين والدينيين.
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الشراكة

الشراكات الوطنية واإلقليمية والعالمية من أجل الشباب والسالم واألمن

تحالفات الشباب والسالم واألمن

من أجل دعم تنفيذ القرار  ،2250ينبغي للدول األعضاء ومنظومة األمم المتحدة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين
القيام بما يلي:
•إعطاء األولوية إلنشاء تحالفات معنية بالشباب والسالم واألمن لضمان تأثير جمعيّ على الشباب والسالم واألمن على المستويات
المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية .وينبغي أن تمثل هذه التحالفات شراكات شاملة ومتعددة القطاعات بين الشباب ومنظمات
الشباب والجهات الفاعلة المتعددة األطراف والحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ،بما في ذلك القطاع الخاص ،والطوائف
الدينية ،والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية
•مشاورة الشباب وإشراكهم بنشاط في تحديد األهداف الملموسة ،والمؤشرات العالمية والقطرية الخاصة لرصد التقدم المحرز وقياس
أثر تنفيذ القرار .2250
البحوث والبيانات

من أجل دعم المزيد من البحوث وجمع البيانات حول الشباب والسالم واألمن ،ينبغي للدول األعضاء والمنظمات
الدولية ومنظمات المجتمع المدني القيام بما يلي:
•دعم البحوث النوعية والكميّة وجمع البيانات عن الشباب والسالم واألمن (بما في ذلك بيانات عن تصورات الشباب ،حيثما أمكن)
على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل تخصيص الموارد التقنية والمالية والبشرية الكافية .وينبغي أن تدمج هذه
المعلومات في الجهود اإلحصائية القائمة ،وأن ُتخزن في مستودع مركزي على شبكة اإلنترنت وأن تتاح للجمهور من أجل تسيير
تبادل المعارف والممارسات الجيدة يتعيّن القيام بهذا العمل من خالل مشاركة الباحثين الشباب المحليين وبناة السالم الشباب الذين
يُجرون مبادرات لبناء السالم على مستوى القاعدة
•التصنيف المنهجي للبيانات ذات الصلة واإلحصاءات الوطنية حسب السنّ ونوع الجنس والخلفية االجتماعية واالقتصادية والموقع
الجغرافي
•إعطاء األولوية لتبادل المعارف والمعلومات مع منظمات الشباب وقادة المجتمعات المحلية وأعضاء المجتمع المدني لمساعدة
الشباب في العمل على تحقيق السالم واألمن وتعزيز التعاون والقضاء على التداخل.
تنفيذ القرار 2250

من أجل دعم تنفيذ القرار  2250على المستوى الوطني ،ينبغي أن تقوم الحكومات بما يلي:
•تعيين جهة تنسيق معنية بالشباب والسالم واألمن لقيادة وتعزيز الجهود على المستوى الوطني أو اإلقليمي لتنفيذ االلتزامات بشأن
الشباب والسالم واألمن .يجب أن يكون مسؤول االتصال المعنيّ بالشباب والسالم واألمن مسؤوالً عن تنسيق التحالف الوطني
للشباب والسالم واألمن ،ويجب أن يكون على اتصال منتظم مع نقاط االتصال للدول األعضاء األخرى لتبادل الممارسات
الجيدة ومواءمة الجهود الدولية .يجب أن تتشاور نقاط االتصال المعنية بالشباب والسالم واألمن بانتظام مع مختلف الشباب
والمنظمات الشبابية
•إنشاء مساحات آمنة وإجراء مشاورات منتظمة ومستمرة مع مختلف الشباب لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم في مجال السالم واألمن
والحفاظ عليها
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•استعراض أثر سياسات وممارسات السالم واألمن الخاصة بهم على الشباب .وقد يشمل ذلك التقييمات التشخيصية الوطنية
التشاركية لحالة مختلف الشباب ،متبوعة بمراجعات شاملة للقوانين واللوائح والسياسات القائمة من منظور الشباب إلرشاد
اإلصالحات المستهدفة
•ضمان أوجه التآزر مع الخطط الوطنية بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وقرار مجلس األمن  ،1325وتحديد آليات منتظمة
لإلبالغ والمساءلة لرصد التقدم المحرز في التنفيذ
•دمج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسالم والعدالة والشمول (" )"SDG16 +في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية ،والعمل مع
الشباب من خلفيات متنوعة لتحديد ودعم فرص التنفيذ وآليات المساءلة المالئمة على المستويين المحلي والوطني.

يتع ّين على الهيئات واآلليات اإلقليمية القيام بما يلي:
وضع أُطر السياسات التي تعالج مسائل الشباب والسالم واألمن ،بقيادة المنظمات والشبكات والتحالفات الشبابية لبناة السالم
•دعم
ِ
الشباب الذين يعملون في إطار شراكة مع أصحاب المصلحة اآلخرين على تيسير تبادل المعارف وتدفق المعلومات بين البلدان
•إجراء تقييم خط األساس لدعمهم الحالي ألعمال بناء السالم التي تر ّكز على الشباب ،وتحديد أي ثغرات وإمكانية دعم مشاركة
الشباب في بناء السالم.

نص َت إلى
وعلى المستوى العالمي ،يجب على منظومة األمم المتحدة تهيئة آليات جديدة للحوار والمساءلة كي ُي َ
أصوات الشباب والشابات ،ومن أجل تضمين أولوياتهم في االستجابات الدولية للنزاع والعنف .ينبغي أن يتم ذلك
من خالل ما يلي:
•إنشاء هيكل رصد ثالثي إلتاحة منبر مشتركٍ للدول األعضاء واألمم المتحدة والشباب من أجل اإلبالغ عن تنفيذ القرار .2250
في كتابة تقاريرها ،تحتاج الدول األعضاء إلى التشاور مع مختلف الشباب وإشراكهم في عملية الصياغة .ينبغي للدول األعضاء
واألمم المتحدة تقديم الدعم المالي للمنظمات التي يقودها الشباب والتي تركز على الشباب إلعداد "تقارير الظل".
•إنشاء فريق خبراء غير رسمي معني بالشباب والسالم واألمن يتألف من مجموعة متنوعة من الشباب يتم ّ
توخي الشفافية في
اختيارهم مع منظمات الشباب ،لتتبّع مجموعة محدّدة بوضوح من المسائل وتعميم القرار  2250في أعمال مجلس األمن
•إعطاء األولوية لالستماع مباشرة من الشباب الذي يعيش في البلدان المدرجة على جدول أعمال مجلس األمن ،من خالل جلسات
اإلحاطة المعتادة أو الجلسات المنعقدة بصيغة آريا
•إدراج إشارات محددة إلى القرار  2250في واليات وتقارير بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية
•تعيين عضو منتخب في مجلس األمن ليشترك مع عضو دائم في مجلس األمن في قيادة رصد التقدم المحرز في تنفيذ القرار 2250
من أجل ضمان إثارة قضايا الشباب الرئيسية في المشاورات المغلقة مع أعضاء المجلس؛
•الطلب إلى األمين العام أن يقدّم تقريراً سنويا ً إلى مجلس األمن عن الجهود المبذولة على نطاق األمم المتحدة لتنفيذ القرار ،2250
في إطار مناقشة سنوية مفتوحة يقدّم خاللها بناة السالم الشباب إحاطا ٍ
ت إلى مجلس األمن.
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وينبغي لمنظومة األمم المتحدة إصالح آلياتها الداخلية لتوسيع مشاركة الشباب وذلك باتخاذ التدابير التالية:
•وض ُع مجموعة أدوات وقوائم مرجعية لكي تستخدمها عمليات األمم المتحدة للسالم من أجل تمكين التدخالت المراعية للشباب،
وتوعية وتدريب موظفي األمم المتحدة والشركاء والمستفيدين
•إضفاء الطابع المؤسّسي على إدراج الشباب في عمليات تحليل السياق والنزاع التي أجرتها إدارة األمم المتحدة الجديدة للشؤون
السياسية وبناء السالم
•مواصلة تدريب الشباب في مجال الوساطة والدبلوماسية الوقائية ،وإنشاء برنامج الوسيط للصغار
•جعل إنشاء المجالس االستشارية للشباب وتعيين مستشارين لشؤون الشباب ممارسة معتادة لكل وجو ٍد قطري لألمم المتحدة ولفِرق
العمل القطرية اإلنسانية العاملة بالتعاون المباشر مع قيادة األمم المتحدة داخل البعثات وخارجها ،فضالً عن الفرق القطرية اإلنسانية
•تعيين مستشار لشؤون الشباب في المكاتب الرئيسية لألمم المتحدة في جميع البلدان وفي المكاتب التنفيذية التابعة لألمين العام وفي
جميع كيانات األمم المتحدة لضمان أن يكون الشباب محور التركيز الرئيسي لجميع األعمال التي تضطلع بها األمم المتحدة من
أجل السالم واألمن
•ضمان وجود قدرات وخبرات مكرّسة إلشراك الشباب ومنظمات الشباب في الحفاظ على السالم على المستويات الوطنية واإلقليمية
والعالمية .وقد يشمل ذلك
	–قيادة استعراض منهجي لعمل مستشاري حماية األطفال والنساء لتقييم أي عمل قائم يجري تنفيذه مع الشباب
	–التوسّع في المالمح والقوائم الحالية ،وتحديد أولويات بناء القدرات لضمان أن تكون األمم المتحدة مجهّزة على المستويات
القطرية واإلقليمية والعالمية للدخول في شراكة مع الشباب بشأن استدامة السالم
	–وضع مناهج وأدوات تدريب مخصّصة لموظفي األمم المتحدة ،بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون في عمليات حفظ
السالم ،والموظفون في البعثات السياسية الخاصة ،واألفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة ،بما في ذلك المنسّقون المقيمون
ّ
والممثلون القطريون
	–ويشمل ذلك صالحيات مستشاري السالم والتنمية والتشديد على ضمان أن تشمل مبادرات منع النزاعات التي يضطلع بها
التشاور مع الشباب واالستجابة الهتماماتهم وأولوياتهم
مستشارو السالم والتنمية،
َ
•تخصيص ميزانية لدعم مجموعة متنوعة من الشباب العاملين في مجال السالم واألمن للمشاركة في الفعاليات المحلية واإلقليمية
والعالمية ذات الصلة بالقرار 2250
•وضع خريطة طريق على نطاق المنظومة بشأن مستشاري السالم والتنمية لتسهيل العمل المشترك والتنسيق واالتساق في توفير
الموارد على نطاق جميع الكيانات العاملة في هذا المجال.
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في الختام
إن هذه التوصيات هي نقطة البداية والمرتكزات الرئيسية
الالزمة لتحقيق هذا التحوّ ل الواسع النطاق وإنجاز
التحوّ الت الجذرية المذكورة في بداية هذا الفصل .فهي
عمل يمكن من خالله للشباب والحكومات
توفر إطار
ٍ
والمنظمات المتعددة األطراف والمجتمع المدني والجهات
الفاعلة األخرى العمل معا ً لدعم ابتكارات الشباب وقدرتهم
على الصمود وبناء السالم المستدام.

وتشهد هذه الدراسة على أصوات اآلالف من الشباب الذين
خصصوا الوقت للتحدث إلينا وكانوا على ثق ٍة في أننا نستمع
إليهم .وإننا لنأمل أن نكون قد أوفينا بوعدنا لهم بأن يروا
أنفسهم وأن يسمعوا أصواتهم فيما يقدَّم إلى مجلس األمن
والدول األعضاء .ونحن مدينون وافر االمتنان ألولئك الشباب
ولجميع الشركاء الذين ساعدونا على تيسير الوصول إليهم.

من العائد الديمغرافي إلى عائد السالم
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جري هذا البحث وقُدِّ َم من أجل الدراسة المرحلية
مرفق  :1أ ُ ِ
فريق الخبراء االستشاري

تقرير االجتماع  :#1نيويورك ،الواليات المتحدة؛  21-18تشرين
األول/أكتوبر.2016
تقرير االجتماع  :#2بروكسل ،بلجيكا؛  26-24آذار /مارس .2017
تقرير االجتماع  :#3نيويورك ،الواليات المتحدة؛  14-12كانون
األول/ديسمبر.2017

قطري مر َّكز ()CFR
بحث
ّ

رسم الخرائط

المشاورات
اإلقليمية

الدول العربية (دون اإلقليمية :شمال أفريقيا) :الحمامات ،تونس؛
 31آذار/مارس  2 -نيسان /أبريل .2017
آسيا والمحيط الهادي :بانكوك ،تايلند؛  19-16أيار/مايو .2017
شرق وجنوب أفريقيا :جوهانسبرغ ،جنوب أفريقيا؛  3-1آب/أغسطس .2017
شرق أوروبا ووسط آسيا :اسطنبول ،تركيا؛  25-23أيار/مايو .2017
أوروبا :بروكسل ،بلجيكا؛  25-27كانون األول/سبتمبر عام .2017
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي :بنما سيتي ،بنما؛ 29-31
أيار /مايو عام .2017
غرب ووسط أفريقيا :كوتونو ،بنِن؛  11-13كانون األول /سبتمبر.2017 ،
مشاورة التحقق النهائي :نيويورك،
 18-19تشرين الثاني/نوفمبر .2017

الواليات

المتحدة؛

وطني

كندا :فانكوفر ،كندا؛  15-14كانون األول/ديسمبر .2017
كولومبيا :بوغوتا ،كولومبيا؛  26-25شباط/فبراير .2017
كوسوفو* :بريشتينا ،كوسوفو*؛  29 - 28حزيران/يونيو .2017
ليبيا :مقاطعات متعددة؛ تواريخ متعددة.2017 ،
ميانمار :يانغون ،ميانمار؛  24 - 23آذار/مارس .2017
سري النكا :مقاطعات متعددة؛ من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو .2017

مشاورات إلكترونية

مشاورة إلكترونية " :#1دور الشباب في منع التطرف العنيف"؛
 27 - 07نيسان/أبريل .2017
مشاورة إلكترونية " :#2مشاركة الشباب في عمليات السالم"؛
 28نيسان/أبريل  18 -أيار/مايو .2017
مشاورة إلكترونية " :#3مشاركة الشباب في بناء السالم على مدار
الدورة االنتخابية"؛  19أيار/مايو  8 -حزيران/يونيو .2017

* ينبغي أن ُتفهم اإلشارات إلى كوسوفو في سياق قرار مجلس األمن رقم  1244لعام .1999
 47معظم األبحاث متاحة على الرابط .www.youth4peace.info/ProgressStudy
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البرازيل ( :)2017مو ّغاه ،آر .الشباب واألمن والسالم :إعادة النظر
في البرازيل
أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي ( :)2017منظمة الدول
األمريكية الشباب والسالم واألمن في األمريكتين :المخاطر والفرص
المتاحة للشباب في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.
كولومبيا ( 2017أ) .AC4 :فيشر يوشيدا ،بيَ .و جي .سي لوبيز.
دراسة مرحلية بشأن الشباب والسالم واألمن :دراسة حالة ميدلين.

الدول العربية :عمّان ،األردن؛  6-4كانون األول/ديسمبر.2016 ،
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مشاورة إلكترونية " :#4دور التعليم في بناء السالم"؛
 29 - 09حزيران/يونيو .2017
مشاورة إلكترونية " :#5الديناميات الجنسانية لبناء السالم للشباب"؛
 30حزيران/يونيو  20 -تموز/يوليو.2017 ،

الشبكة المتحدة لبناة السالم الشباب والبحث عن أرضية مشتركة (.)2017
رسم خريطة لقطاع محدد :سد فجوة األدلة بشأن بناء السالم الذي
يقوده الشباب الهاي.
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كولومبيا ( 2017ب) :باتي ،إي .إشراك الشباب غير المنظمين
"المنبوذين" في بناء السالم :التحدّيات القائمة والدروس المستفادة في
القضية الكولومبية.

كولومبيا (2016ج) :منظمة الدول األمريكية عواقب اإلقصاء
االجتماعي وعدم المساواة :الشباب والسالم واألمن في األمريكتين.
مدرسة تدريب الفنون التجريبية  -حل لبناء السالم.
كولومبيا ( 2017د) :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .دراسة حالة :مدارس
قيادة الشباب للتحول االجتماعي في مقاطعة (إقليم) نارينيو ،كولومبيا.
كوت ديفوار ( :)2017السالم الداخلي وأنديغو .الشباب يتكلّمون!
التحليل التشاركي لالنخراط في سبيل السالم واألمن في كوت ديفوار.
جمهورية الكونغو الديمقراطية ( :)2017إدارة عمليات حفظ السالم.
مشاركة األمم المتحدة في حفظ السالم مع الشباب' :مونوسكو' دراسة حالة.

القرن األفريقي ( :)2017معهد الحياة والسالم" .كي تصبح من بناة
السالم" :وجهات نظر مقتبسة من  20،000ساعة من الحوارات
التي أجراها الشباب في القرن األفريقي.
جامايكا ( 2017أ) :أمانة الكومنولث .وجهات نظر الشباب حول
المشاركة االجتماعية :الحلقة المفقودة في تطوير إستراتيجية مكافحة
العصابات في جامايكا؟
جامايكا ( 2017ب) :وارد ،إي ،.كيه .ماك غرو كَ ،.و سي.
مارش .دراسة حالة الشباب والسالم واألمن ،جامايكا.

اليابان ( :)2017سوكا جاكاي الدولية .التعافي من الكوارث،
والشباب والسالم واألمن :دراسة مشروع" ،العمل العالمي لسوكا ".
كينيا ( :)2017إسماعيل ،أُو .الشباب والسالم واألمن في كينيا.
كوسوفو * (يصدر قريباً) :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .الخطوط
األمامية :الشباب في صميم الوقاية من التطرف العنيف والتصدي له،
كوسوفو * دراسة حالة.
ليبيا ( :)2017صندوق األمم المتحدة للسكان .الشباب الليبي اليوم:
الفرص والتحديات.
ميانمار ( :)2017مؤسسة داغ همرشولد .الشباب وبناء السالم في ميانمار.

نيبال ( :)2017البحث عن أرضية مشتركة" .آابا حمرو بايالو" (حان
وقتنا اآلن) :تجارب الشباب من الصراع والعنف وبناء السالم في نيبال.
المثلث الشمالي ( :)2017السالم الداخلي الشباب والسالم واألمن في
المثلث الشمالي ألمريكا الوسطى.

باكستان (يصدر قريباً) :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .الخطوط
األمامية :الشباب في صميم الوقاية من التطرّف العنيف والتصدي له،
باكستان دراسة حالة.
الفلبين ( :)2017آالر .M.F.A ،الشباب ودورهم في حكومة الفلبين
ومفاوضات السالم مع جبهة تحرير مورو اإلسالمية (جبهة تحرير
مورو اإلسالمية).

جنوب أفريقيا ( :)2017اتفاق" .سرد قصصهم" ،دراسة حالة جنوب
أفريقيا (غير منشورة).
تونس ( :)2017مؤسسة داغ همرشولد .بورهروس ،آ .و إس .سميث.
تعزيز مشاركة الشباب في ما بعد ثورة الياسمين تونس.
أوغندا ( :)2017ميرسي كوربس المحاربون المُص َلحون دراسة حالة
من أوغندا.
الواليات المتحدة ( :)2017دنلوب ،دي ،.جي .أوه ،ه .كارتي ،إل.
أوتشواَ ،وڤي .ناندا .جامعة كولومبيا ،معهد الشؤون الدولية والعامة.
الشباب والسالم واألمن :دراسة عن الواليات المتحدة.

اليمن (قادمة) :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .الخطوط األمامية :الشباب
في صميم الوقاية من التطرّف العنيف والتصدّي له ،اليمن دراسة حالة.
تقرير موجز لبحث ير ّكز على دول متعددة

مؤسسة داغ همرشولد ( :)2017سارة سميث .قادة اليوم:
إشراك الشباب في الحفاظ على السالم (تقرير موجز:
ميانمار وليبريا وتونس).
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( :)2018الخطوط
األمامية :الشباب في صميم الوقاية من التطرّف العنيف
والتصدّي له (تقرير موجز :كوسوفو * وباكستان واليمن).
مناقشات جماعية مر ّكزة ()FGD

أفغانستان ( .Conciliation Resources )2017في وجهات
نظر الشباب حول السالم والسياسة في أفغانستان :النتائج من 9CR
مناقشات جماعية مر ّكزة.
بوروندي ( :)2017غير منشورة.

النيجر ( :)2017البحث عن أرضية مشتركة .في مشاورات الشباب
حول السالم واألمن :نتائج مناقشات مجموعة التركيز والمقابالت
الفردية بما في ذلك الشباب الذين يصعب الوصول إليهم في النيجر.
نيجيريا ( :)2017البحث عن أرضية مشتركة .في مشاورات الشباب
حول السالم واألمن :نتائج مناقشات مجموعة التركيز والمقابالت
الفردية بما في ذلك الشباب الذين يصعب الوصول إليهم في نيجيريا.
فلسطين ( :)2017السالم الداخلي الشباب الفلسطيني :التحدّيات والتطلّعات.
الفلبين (' :)2017الرؤية العالمية' .أصوات األطفال والشباب في السالم
والمصالحة واألمن.
جنوب السودان ( .Conciliation Resources :)2017في مشاركة
الشباب في جنوب السودان :دراسة لصالح.Conciliation Resources .
السويد ( :)2017السالم الداخلي في وجهات نظر الشباب من شمال
الكرة األرضية.
تونس ( :)2017البحث عن أرضية مشتركة .في مشاورات الشباب
حول السالم واألمن :نتائج مناقشات مجموعة التركيز والمقابالت
الفردية بما في ذلك الشباب الذين يصعب الوصول إليهم في تونس.
اليمن (2017أ) :منظمة عالم أكثر أمانا ً (سيفر وورلد) في مساهمات
الشباب في بناء السالم خالل النزاع في اليمن.
اليمن (2017ب) :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .في المشاورات
التشاركية بشأن دور الشباب في [منع ومكافحة التطرف العنيف].

تقارير موجزة حول المناقشات الجماعية المر ّكزة
) :Conciliation Resources (2018طموحات الشباب من
أجل السالم واألمن (تقرير موجز عن مناقشات مجموعة التركيز في
أفغانستان وجورجيا ،وجامو وكشمير الخاضعة لإلدارة المشتركة للهند
وباكستان ،وجنوب السودان).

البحث عن أرضية مشتركة ( :)2017الشباب والسالم واألمن :رؤى
متعمّقة مستقاة من الشابات والشبان المنخرطين والذين ف ّكوا ارتباطهم
بالعنف في نيبال والنيجر ونيجيريا وتونس.

مقابالت مع مصادر المعلومات الرئيسية ()KII

مجهول ( #1زعيم الشباب السوداني الجنوبي) :مقابلة أجراها علي
العتيق؛  26آذار/مارس .2018
مجهول ( #2زعيم الشباب اليمني ،مشارك مستقل للشباب في مؤتمر
الحوار الوطني) :مقابلة مع علي العتيق؛  28آذار/مارس .2018

فيجي ( :)2017شبكة أسباير .في تقرير الدراسة المرحلية بشأن تنفيذ
قرار مجلس األمن رقم  2250في فيجي.

مجهول ( #3مشارك شاب) :مقابلة أجراها غرايم سيمبسون؛  6كانون
األول/ديسمبر .2018

السياق الجورجي األبخازي (.Conciliation Resources :)2017
في وجهات نظر الشباب من السياق الجورجي األبخازي.

بدوي ،إهاب (رئيس جمعية الشباب السورية) :مقابلة أجراها علي
آلتيوك؛  29كانون الثاني /يناير .2018

الهند ( :)2017غير منشورة.

باري ،ديالن (طالب من جنوب أفريقيا) :مقابلة أجراها غرايم
سيمبسون؛ .2018

العراق ( :)2017كيلي ،إم وآخرون .في الدراسة المرحلية حول قرار
األمم المتحدة رقم  :2250الشباب والسالم واألمن :مجموعات التركيز
مع الشباب الذين يصعب الوصول إليهم في إقليم كردستان العراق.

فوني ،فوني جيه (عضو المجلس االستشاري العالمي للشباب في
المفوضية) :مقابلة أجراها علي آلتيوك؛  26آذار/مارس .2018

قيرغيزستان ( :)2017روابط السالم (بيس نغروس) .في الشباب
والسالم واألمن في قيرغيزستان.

واني ،مايكل (المدير التنفيذي لمؤسّسة 'حسنا ً أفريقيا') :مقابلة أجراها
علي آلتيوك؛  23آذار/مارس .2018

مرفق ١
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األوراق المواضيعية

مؤسسة بيرغهوف (مب ّشر ،إم .وآي .غريزليش) ( .)2018فضاء
الشباب للحوار والوساطة :استكشاف.
منصة المجتمع المدني لبناء السالم وبناء الدولة (إكبون ،ت.)2017( ).
دور الشباب في منع التطرف العنيف في حوض بحيرة تشاد.
مؤسّسة داغ همرشولد (.)2017

تعزيز مشاركة الشباب في ما بعد ثورة الياسمين تونس.
معهد االقتصاد والسالم (هاغرتي ،ت .)2017( ).بيانات حول الشباب
والسالم واألمن :ملخص لنتائج األبحاث من معهد االقتصاد والسالم.
االتحاد البرلماني الدولي (كيمبر ،واي .)2017( ).مشاركة الشباب في
البرلمانات والسالم واألمن .المركز الدولي للعدالة االنتقالية (الديش،
ف .)2017( ).إشراك الشباب في العدالة االنتقالية.
المركز الدولي للعدالة االنتقالية (الديش ،في .)2017( .إدماج الشباب
في العدالة االنتقالية.
لوبيز كاردوزو ،إم.تي .إيه ،.وجي .سكوتو (بالتعاون مع الشبكة
المشتركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ) ( .)2017الشباب
وبناء السالم ودور التعليم.
ماغا ،آر ،.جيه .سي .غارثون وإم .سواريز ( .)2017مانو دورا:
تكاليف وفوائد العدالة الجنائية القمعية للشباب في أمريكا الالتينية.
الخطة الدولية (.)2017
تقديم لالستشارة بشأن دراسة التقدّم في الشباب والسالم واألمن.
منظمة عالم أكثر أمانا سيفر وورلد (.)2018

مجموعة ( SecDevفرح ،آر..جيه .دي بوير و آر .ماغا) (.)2018
التمكين الرقمي للسالم واألمن :تأمالت لجدول أعمال الشباب والسالم واألمن.
سيمبسون ،جيه ،.وعلي آلتيوك (.)2017
تقييم المشاركة االنتخابية للشباب :توافر البيانات والفجوات.

سوكا جاكاي الدولية ( .)2017دور الشباب في نزع السالح النووي:
دراسة المشروع" ،عشر سنوات للناس من أجل نزع السالح النووي"".
شبكة الحلول للتنمية المستدامة (باين ،بي ،.إيه .فارمبورغ،
و جي .أوان) ( .)2017آثار تغير المناخ على الشباب والسالم واألمن.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (جوستينو ،پي:)2017( ).

الشباب والنزاع العنيف واستدامة السالم :األدلة الكمية واالتجاهات المستقبلية.
مفوّ ض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين (جنينغز ،پي.)2017( ).

الشباب في حركتهم ومشاركتهم في السالم واألمن:
\دراسة حالة من شمال أمريكا الوسطى وجنوب السودان.
متطوّ عو األمم المتحدة (.)2017
دور الشباب التطوّ عي في استدامة السالم واألمن.
معهد الواليات المتحدة للسالم (.)2017
تنفيذ قرار مجلس األمن  :2250الشباب والهيئات الدينية المشاركة في السالم.
هيئة األمم المتحدة للمرأة ( .)2018الشابات في السالم واألمن:
عند نقطة تقاطع جداول األعمال المعنية بالشباب والسالم واألمن.

تقديم لألمم المتحدة بشأن دراسة التقدّم في الشباب والسالم واألمن.

سبحاتو ،آر .و ( .)2017جَ نسَنة الشباب من أجل السالم الجنساني العادل
مع قرار مجلس األمن رقم .2250

مرفق  :2نظرة عامة على الشباب الذين استشيروا
مجموع الشباب الذين استشيروا
(مالحظة :هذه األرقام هي تقديرات الحد األدنى)
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مجموع الشباب الذين استشيروا

4,230

مجموع اإلناث

2,070

مجموع الذكور

2,159

غير محدّدين

1

مجموع البلدان المدرجة

153
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المناقشات الجماعية المر ّكزة
البلد  /المنطقة

مناقشات
جماعية مر َكزة

العمر

عدد المشاركين

أفغانستان

9

غير محدّد

180

أوغندا

7

30–18

62

إيطاليا

1

غير محدّد

9

بوروندي

18

34–15

170

تشاد

1

35–19

20

تونس

14

35–15

163

جامايكا

2

غير محدّد

10

جامو وكشمير الخاضعتان لإلدارة المشتركة للهند
وباكستان

10

أنثى
**90
31
**4

َذ َكر
**90
31
**5

81

89

**10

**10

75
**5

88
**5

30–18

111

59

52

جنوب أفريقيا

5

42–19

118

61

57

جنوب السودان

10

35–17

106

34

72

جورجيا (أبخازيا)

9

33–17

99

45

54

سري النكا

4

28–18

88

**44

**44

السلفادور

6

29–18

92

**46

**46

**9

**10

السويد

2

32–18

19

العراق

3

29–15

74

37

37

غواتيماال

8

29–18

97

**48

**49

الفلبين

1

غير محدّد

118

**59

**59

فلسطين

3

33–15

63

31

فيجي

2

غير محدّد

18

**9

32
**9

قيرغيزستان

6

غير محدّد

54

31

23

الكاميرون

1

35–19

20

**10

**10

كوت ديفوار

3

35–17

33

10

23

كوسوفو*

5

29–16

39

25

14

كولومبيا

3

30–19

9

3

6

كينيا

1

غير محدّد

10

5

5

ليبيا

45

غير محدّد

329

138

191

المملكة المتحدة (القرن األفريقي)

2

35–15

30

15

15

نيبال

14

34–15

175

57

118

النيجر

19

35–18

155

76

79

نيجيريا

10

34–15

111

53

58

هندوراس

9

29–18

131

**65

**66

الواليات المتحدة

7

29–18

65

**32

**33

اليابان

12

29–18

99

42

57

اليمن

11

30–18

124

61

63

18

29–14

122

281

ال ينطبق

3,123

بيئات الالجئين
المجموع

***`

(رقم تقديري)

61

61

(رقم تقديري)

(رقم تقديري)

(رقم تقديري)

1,462
(رقم تقديري)**

1,661
(رقم تقديري)**

* ينبغي فهم اإلشارات إلى كوسوفو ضمن سياق قرار مجلس األمن  1244لعام 1999
** تفترض األرقام التقديرية وجود تكافؤ بين الجنسين في تلك المجموعات التي لم يتم تحديد التوازن بين الجنسين للمشاركين فيها.
*** انظر الجدول التالي.
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بيئات الالجئين (المفوضية)
البلد

عدد المناقشات
الجماعية المر ّكزة

العمر

عدد المشاركين

أنثى

َذ َكر

أثيوبيا

3

24–18

21

13

8

إريتريا

2

غير محدّد

14

تايلند

1

غير محدّد

غير محدّد

8

6
غير محدّد

تركيا

2

26–17

22

*11

*11

تشاد

1

33–21

13

4

9

الجزائر

1

غير محدّد

12

6

6

رواندا

3

25–12

غير محدّد

غير محدّد

فنزويال

1

غير محدّد

غير محدّد

غير محدّد

كولومبيا

1

غير محدّد

غير محدّد

كينيا

2

22–17

24

13

11

غير محدّد

لبنان

1

29–14

16

8

8

المجموع

18

ال ينطبق

122

61

(ح ّد أدنى)

61

(ح ّد أدنى)*

(ح ّد أدنى)*

* تفترض األرقام التقديرية وجود تكافؤ بين الجنسين في تلك المجموعات التي لم يتم تحديد التوازن بين الجنسين للمشاركين فيها.

مشاورات وطنية
البلد  /المنطقة

العمر

عدد المشاركين

أنثى

َذ َكر

سري النكا

غير محدّد

غير محدّد

غير محدّد

غير محدّد

كندا

غير محدّد

130

**65

**65

كوسوفو*

29–15

140

84

56

كولومبيا

31–18

30

14

16

<35

329

191

138

ميانمار

29–18

25

المجموع

ال ينطبق

654

ليبيا

* ينبغي فهم اإلشارات إلى كوسوفو ضمن سياق قرار مجلس األمن .)1999( 1244
** تفترض األرقام التقديرية وجود تعادل حنساني في المجموعتين حينما ال يتم تحديد التوازن الجنساني للمشاركين.
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11
**365

14
**289

المشاورات اإلقليمية
المنطقة

البلدان

العمر

عدد المشاركين

أنثى

َذ َكر

يُفضِّ ل عدم
اإلجابة

الدول العربية (الجزائر ،البحرين ،مصر ،العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان،
ليبيا ،المغرب ،عمان ،فلسطين ،المملكة العربية السعودية ،الصومال،
السودان ،سوريا  /السوريون في الدول المضيفة ،تونس ،اإلمارات العربية
المتحدة ،اليمن)

18

32–17

59

35

24

0

آسيا والمحيط الهادئ (بوتان ،كمبوديا ،الصين ،الهند ،إندونيسيا ،إيران،
اليابان ،ماليزيا ،الملديف ،منغوليا ،ميانمار ،نيبال ،باكستان ،الفلبين ،جزر
المحيط الهادئ ،سري النكا ،كوريا الجنوبية ،تايالند ،تيمور -ليشتي ،فيتنام)

20

34–15

39

20

19

0

شرق وجنوب أفريقيا (أنغوال ،بوتسوانا ،بوروندي ،جزر القمر ،إثيوبيا،
كينيا ،مدغشقر ،ماالوي ،موزمبيق ،جنوب أفريقيا ،جنوب السودان،
سوازيلند ،تنزانيا ،أوغندا ،زامبيا ،زمبابوي)

16

34–21

18

10

8

0

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (ألبانيا ،أرمينيا ،أذربيجان ،بيالروس،
البوسنة والهرسك ،جورجيا ،كازاخستان ،كوسوفو* ،قيرغيزستان،
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،مولدوفا ،الجبل األسود ،روسيا،
صربيا ،طاجيكستان ،تركيا ،تركمانستان ،أوكرانيا ،أوزبكستان)

19

أوروبا (ألبانيا ،النمسا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك ،بلغاريا ،قبرص،
كرواتيا ،الجمهورية التشيكية ،الدنمارك ،إستونيا ،فنلندا ،فرنسا ،ألمانيا،
اليونان ،المجر ،أيرلندا ،إيطاليا ،كوسوفو* ،التفيا ،ليتوانيا ،مونتينيغرو،
هولندا ،النرويج ،بولندا ،البرتغال ،رومانيا ،صربيا ،سلوفينيا ،إسبانيا،
السويد ،المملكة المتحدة ،جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة)

)**+6( 26

أمريكا الالتينية والكاريبي (أنتيغوا وبربودا ،األرجنتين ،بربادوس ،بليز،
بوليفيا ،البرازيل ،شيلي ،كولومبيا ،كوستاريكا ،دومينيكا ،الجمهورية
الدومينيكية ،إكوادور ،السلفادور ،غرينادا ،غواتيماال ،غيانا ،هايتي،
هندوراس ،جامايكا ،المكسيك ،نيكاراغوا ،بنما ،باراغواي ،بيرو ،سانت
كيتس ونيفيس ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سانت لوسيا ،ترينيداد
وتوباغو ،أوروغواي ،فنزويال)
شمال أفريقيا (الجزائر ،مصر ،ليبيا ،المغرب ،تونس)

35–19

30–15

39

44

20

22

19

21

0

1

30

31–18

61

37

24

0

()**5

31–20

32

16

16

0

غرب ووسط أفريقيا (بنن ،بوركينا فاسو ،الكاميرون ،تشاد ،جمهورية
أفريقيا الوسطى ،كوت ديفوار ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،غابون،
غامبيا ،غينيا ،غانا ،ليبريا ،مالي ،النيجر ،نيجيريا ،جمهورية الكونغو ،ساو
تومي برينسيبي ،السنغال ،توغو)

19

31–21

39

20

19

0

المجموع

148

ال ينطبق

331

180

150

1

* ينبغي فهم اإلشارات إلى كوسوفو ضمن سياق قرار مجلس األمن  1244لعام .1999
** يشير إلى البلدان المدرجة في اثنتين من المشاورات اإلقليمية.
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