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 الشباب االفريقي سفراء السالم

دعوة للترشح****  

 

بتوقيت اديس ابابا 3:592، الساعة 2019 سبتمبر  15 أخر أجل للترشح  

 

.    المقدمة1  

 

تعتزم مفوضية االتحاد االفريقي تعيين شاب افريقي واحد عن كّل اقليم من أقاليم افريقيا، كسفراء للسالم في 

الشباب من اجل السالم الذي أطلقته إدارة السلم واالمن. وكان مجلس السلم واالمن قد أصدر برنامج  إطار

ن مفوضية االتحاد االفريقي تعيين شباب طلب فيه م ،2018نوفمبر  8المعقود في  ،807اجتماعه بعد  ،بيانا

مع مبعوث االتحاد االفريقي من اجل السالم على مناصرة قضايا السلم واالمن لسالم ليعملوا لسفراء كافريقيين 

عبر القارة. وفي هذا السياق توجه إدارة السلم واالمن هذا النداء الى الشباب االفريقي الذين تتوفر فيهم الشروط 

 لترشح.ل

 

وسيعمل الشباب االفريقيون سفراء السالم تحت اشراف إدارة السلم واالمن على مناصرة مشاركة الشباب في 

وفي كّل القارة االفريقية. وسيعمل الشباب سفراء السالم على قضايا السلم واالمن على المستوى اإلقليمي 

لميثاق االتحاد  17تسترشد بالمادة الترويج لألولويات الخمس لإلطار القاري للشباب والسلم واالمن التي 

)انظر االختصاصات -( 2015)2250( وقرار مجلس االمن التابع لألمم المتحدة 2006االفريقي للشباب )

 في القسم الثالث(.

 

 .    شروط التأهيل2

وتُشجع  .شباب افريقي يبدي التزاما ويقدم مساهمات هامة لتشجيع السلم واالمن المستدامينيمكن الترشح لكّل 

الخاصة، الذين تتوفر فيهم  االحتياجاتترشحات الشباب والشابات حتى وان كانوا من المشردين وذوي 

 الشروط التالية: 

  سنة؛ 35و 15ان يكون سنهم يتراوح بين 

  ان يتوفروا على شهادة جامعية في العالقات الدولية، السالم والنزاعات، العلوم السياسية، القانون

   ميزة إضافية؛ او ريستجالصلة؛ وتكون شهادة الما والمجالت ذات

  سنتان على األقل كتجربة في السلم واالمن مع قدرة ُمبينة لمناصرة قضايا الشباب والسلم واالمن

 ولحشد الموارد؛

  وتيسير الحوارات مع العديد من أصحاب  إطالقتجربة في تشجيع ودعم العمليات السلمية السيما

 ود الوساطة؛المصلحة والنهوض بجه

 عالقة قوية مع المجتمعات المحلية التي يعمل فيها المترشح؛ 

 مهارات قوية في االتصال والمناصرة؛ 

 في واحدة او أكثر من لغات عمل االتحاد االفريقي )اإلنجليزية، الفرنسية، العربية،  التمكن

 البرتغالية(، وتكون معرفة أكثر من لغة واحدة ميزة إضافية للمترشح؛
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 االختصاصات    .3

من ميثاق الشباب االفريقي وقرار مجلس االمن  17حدّدت اختصاصات الشباب سفراء السالم في المادة 

 ، على النحو التالي:2250

 

   تشجيع المشاركة القوية للشباب في جميع مستويات صنع القرار، وصياغة المشاركة: . 1

ومتابعتها؛ ودعم التعاون المتعدد  واالمن/االتفاقات، وتنفيذ مقررات مجلس السلم السياسات

لقضايا الشباب وللقضاء على الحواجز الهيكلية لمشاركة  القطاعات في إطار مقاربة شاملة

الشباب؛ ودعم صياغة خطط العمل الوطنية لتشجيع مشاركة الشباب القوية في مجال السلم 

  يذها.واالمن من خالل الهياكل الوطنية واإلقليمية، وتنف

: تشجيع ودعم قدرات الشباب في الوقاية من خالل ثقافة السالم، دعم صياغة وتنفيذ هياكل الوقاية.  2

في نشاطات الوقاية من العنف بما في ذلك عمليات السلم؛ وتيسير ادماج الشاب من ذوي الكفاءة 

شد الدعم الحوار والوساطة التي يقودها الشباب او يدعمونها؛ وتعزيز قدرات الشباب بح

لالستثمار والتمويل إلدماج الشباب في مختلف المشاريع لضمان التعليم والتدريب المهني وفرص 

وما يالزمها من ظواهر كاالستغالل والتالعب والتطرف  الشبابالشغل من اجل الحدّ من بطالة 

 والتجنيد في المجموعات المتطرفة واالجرامية والمسلحة.

القانون اإلنساني وحقوق االنسان لضمان الحماية للشباب خالل النزاعات  : تشجيع احترامالحماية . 3

المسلحة وتيسير التنقل االمن وإعادة توطين المشردين للحدّ من مخاطر التجنيد القسري وكذلك 

 العنف الجنسي والجنساني.

لتخطيط ا تسهيل التنسيق الفعلي واالتصال بين الشباب وذوي المصلحة فيالشراكات والتنسيق: .  4

وتقييم التدخالت من اجل النهوض بالسلم واالمن، تشجيع التنسيق واستدامة الدعم السياسي 

 والمالي والفني لدعم مبادرات الشباب في مجال السلم واالمن.

: تشجيع البرامج الرامية الى اإلعادة الى الوطن وإعادة االستقرار فك االرتباط وإعادة التأهيل.  5

تسريح وإعادة االدماج وإعادة التأهيل للشباب المسرح من المجموعات المسلحة ونزع السالح وال

او المتطرفة. وتشجيع تدريب الشباب لدعم نشاطات إعادة االعمار وتحقيق االستقرار في 

المناطق المتضررة من الحرب بما في ذلك ضمان تلبية الحاجيات الخاصة للشابات والشباب؛ 

 من اجل تحقيق التعافي في حاالت النزاعات وما بعد النزاعات.ودعم قدرات الشباب للتدخل 

 

-سفراء-االفريقي-الشباب/https://auyouthenvoy.orgزيارة الرابط التالي الرجاء  

 ، علما بانه لن يأخذ فى االعتبار بها الذاتيةالستيفاء استمارة البيانات وارفاق السيرة / السالم

 االستمارات غير الكاملة.

 .المقبولينلن يتّم االتصال اال بالمترشحين 
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