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 ،إن مجلس األمن 

 ،(2015) 2250التزامه بالتنفيذ التام للقرار  إذ يؤكد من جديد 
ــــــرارا ــــــــه  وإذ يشييييييييييييييييييييير   (2009) 1889و  (2008) 1820و  (2000) 1325إىل ق

، بشأن املرأة والسالم (2015) 2242و  (2013) 2122و  (2013) 2106و  (2010) 1960 و
 مجيع بيانات رئيسه ذات الصلة، واألمن، وإىل
 (2014) 2178إىل قرارا ه املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك القرارات  وإذ يشيييييير  ي ييييي  

، وإىل بيان رئيســـــــــته (2017) 2396و  (2017) 2395و  (2017) 2354و  (2014) 2195 و
S/PRST/2015/11، 

بشـــــــــــأن  اية املدني  يف  (2009) 1894و  (1999) 1265إىل قراريه  وإذ يشيييييييييير كذل  
 حاالت النزاع املسلح،

بشأن هيكل  (2018) 2413و  (2016) 2282و  (2005) 1645ارا ه إىل قر  وإذ يشير 
ــــا  رئيســــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــأن  ــــاس الســـــــــــــــالم، وإىل بي ــــاس الســـــــــــــــالم بعــــد انت ــــاس النزاع بن  S/PRST/2012/29بن

 ،S/PRST/2015/2 و
أن املقصـــــطل مبصـــــ لح الشـــــااب يف  ـــــياة هذا القرار هط الف ة الع رية ال   شـــــ ل  وإذ يالحظ 

ما قد يكطن هلذا املصــــــ لح من  عاريي متااينة  ويالحظ كذلكعاما،  29إىل  18من  ــــــن  األشــــــ ا 
 A/RES/50/81على املستطي  الططين والدويل، مبا يف ذلك  عريي الشااب الطارل يف قراري اجل عية العامة 

 ،A/RES/56/117 و
مقاصـــــــد ميماة األمم املتحدة وماالئه، واملســـــــ ولية الرئيســـــــية عن صـــــــطن  وإذ ي يييييا في اهت  ره 

 السالم واألمن الدولي  ال   قع على عا ق جملس األمن مبطجب امليماة،
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أمهية  عزيز قدرة األمم املتحدة على حتقيق الغاية من  أ ـــيســـ ا، وهذ إنقاذ  وإذ يؤكد من جديد 
على الدبلطما ــــــــية الطقائية والط ــــــــاطة واملســــــــاعذ احل يدة  وإذ يشــــــــدل، األجيال املقالة من ويالت احلرب

 وحفظ السالم وبناس السالم واحلفاظ على السالم، 
الذي ميكن أن يقدمه الشـــــــــااب يف اجل طل اإل ـــــــــ ام اهلام واإل ا    ي ييييييي  وإذ يؤكد من جديد 

 املاذولة لصطن و عزيز السالم واألمن،
الدور اهلام الذي ميكن أن يضـــــــــــ لع به الشـــــــــــااب يف منع نشـــــــــــطب  وإذ يؤكد من جديد كذل  

النزاعات وحّل ا، وباعتااره من اجلطانب الرئيســية ال ــتدامة ج طل حفظ الســالم وبناس الســالم وهطلية هذه 
 ح ا،اجل طل وجنا
أمهية  طيل زمام املاالرة والقيالة على الصـــــعيد الططين يف جمال بناس الســـــالم،  وإذ يؤكد من جديد 

حبيث  ري  قا ــــــم املســــــ ولية عن احلفاظ على الســــــالم على ن اة وا ــــــع ب  احلكطمة و ــــــائر اجل ات 
 الططنية، املعنية

كطمات والســـــل ات الططنية يف حلى الامللقاة عاملســـــ ولية األ ـــــا ـــــية  وإذ يؤكد من جديد  ي يييي  
لاناس الســالم واحلفاظ على الســالم، ويف الدفع  الالزم  نفيذهاحتديد األولطيات واال ــتا يايات واألنشــ ة 

أن الشـــ طل، بســـال من ا كفالة املشـــاركة  وإذ ي كدبتلك األولطيات واال ـــتا يايات واألنشـــ ة و طجي  ا، 
أي نطع، كأن يكطن بســــــــــــاب االنت اس العرقذ، أو اللطن أو نطع  لومنا متييز منالكاملة والفعالة للشــــــــــــااب 

اجلنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي الســــــــيا ــــــــذ أو ألص الســــــــيا ــــــــذ، أو األصــــــــل القطمذ أو االجت اعذ، 
أمر أ ــــــــــا ــــــــــذ للن طء بع ليات وأهدا  بناس الســــــــــالم على المروة، أو املطلد، أو ألي وضــــــــــع   ر،  أو

 حتياجات مجيع شرائح اجملت ع بع  االعتاار،الصعيد الططين  عياً أل ذ ا
بأمهية اجملت ع املد ، مبا يف ذلك اجملت ع املد  األهلذ والشـــــــــــــااب والق اع ا ا   وإذ يسييييييييييل  

واألو ـــــــامي األكالميية ومراكز الفكر وو ـــــــائ  اإلعالم واملرأة والزع اس يف اجملال  المقايف والتبطي والزع اس 
 ذ باأل  ار ال  يشكل ا اإلرهاب والتصدي هلا بقدر أكرب من الفعالية، الدينيطن، يف إذكاس الطع

األ ذ بن ج شـــامل يف بناس الســـالم واحلفاظ على الســـالم، ال  ـــي ا من  الل  وإذ يؤكد  همية 
 ،يف مجيع مراحل النزاع منع نشطب النزاعات ومعاجلة أ ااهبا اجلذرية

 ، 2030بأن لأل ذ بن ج متكامل لوراً هاماً يف  نفيذ   ة التن ية املستدامة لعام  وإذ يسل  
من ا ـــــــــــــــتفحـال ا ـــــــــــــــت ـدام اإلرهـابي  ومنـاصـــــــــــــــري م، يف جمت ع م عط ،  وإذ يعرب هن القلق 

للتكنطلطجيات اجلديدة يف جمال املعلطمات واال صـــــــــــــاالت، وال  ـــــــــــــي ا شـــــــــــــاكة اإلنتن ، ألألراء  نيد 
 م على ار كاب األع ال اإلرهابية، وكذلك لت طيل أنشـــ ت م والت  ي  والتحضـــص هلا، الشـــااب وحتريضـــ

أن  ع ل الدول األعضـــــــــــــــاس متعاونًة على منع اإلرهابي  من ا ـــــــــــــــتغالل التكنطلطجيا  وإذ ي كد ضـــــــــــــــرورة
واال صــاالت واملطارل للحع على لعم األع ال اإلرهابية، وأن حتر  يف الطق  نفســه على احتام حقطة 

 اإلنسان واحلريات األ ا ية وعلى االمتمال لاللتزامات األ رى القائ ة مبطجب القانطن الدويل، 

أوجه التفاوت ، مبا يف ذلك و عرضــ م   ر شــديد بالتحديات ال  يطاج  ا الشــااب وإذ يسل  
بات   ر ال   عرء الشــــا التفاوتاجلنســــا  ال   كرع العني والت ييز   يع أشــــكاله، وا ــــت رار أوجه 

 ، يف هذا السياة، االلتزام بت ك  املرأة واملساواة ب  اجلنس ، وإذ ي كد من جديدشديد، 
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مبا للرياضـــــة والمقافة من إ ـــــ ام متعاام يف حتقيق التن ية والســـــالم بالن ر إىل أيضـــــا  وإذ يعترف 
فرال واجملت عات ويف بلطغ لورمها يف  شــــايع التســــامح واالحتام ومســــامهت  ا يف متك  الشــــااب واملرأة واأل

 األهدا  املنشطلة يف جماالت الصحة والتعليم واإللماج االجت اعذ،
وإذ يســـــــــلم احلق يف التعليم وما له من إ ـــــــــ ام يف حتقيق الســـــــــالم واألمن،  وإذ يؤكد من جديد 
 قطم به بأن اال ـــتم ار يف  ع يم التعليم والتدريب الشـــامل  للا يع ا ـــتم ار  ـــيا ـــا  ميكن أن  كذلك

على أن إ احة التعليم اجليد والشامل  وإذ يكرر التأكيدالدول لكفالة  ن ية الشااب  نيا ويف األمد الاعيد، 
واملنصـــــــــــي، الن امذ منه وألص الن امذ، عامل هام ميكن الشـــــــــــااب من اكتســـــــــــاب امل ارات النافعة وياين 

 قدراهتم،
، “السالم املفقطل”اب والسالم واألمن، الدرا ة املرحلية املستقلة بشأن الشاإىل  يشير - 1 
 عد الرئيسذ وفريق ا رباس اال تشاري؛امل ال  قدم ا
  يع اجل ات الفاعلة املعنية أن  ن ر يف الســــال الكفيلة بزيالة الت ميل الشــــامل  يهيب - 2 

م للشـــــــااب من أجل منع نشـــــــطب النزاعات و ســـــــطيت ا، مبا يف ذلك عند التفاوء بشـــــــأن ا فاقات الســــــال
و نفيذها، وأن  أ ذ يف االعتاار  راس الشـــــــااب ومشـــــــاركت م اهلالفة، اعتافا بأن هت ي  الشـــــــااب ال  دم 

 ؛الذي من شأنه أن يفضذ إىل اإلرهاب بناس السالم املستدام ومنع الت ر  العنيي
 ؛النزاعات و سطيت ا بالدور الذي ميكن أن يض لع به الشااب يف منع نشطب سل ي - 3 
على أمهية مراعاة بعمات جملس األمن لالعتاارات املتصـــــــــــلة بالشـــــــــــااب،  ر التأكيديكر  - 4 

 بسال من ا، حسب االقتضاس، التشاور مع اجمل طعات الشاابية احمللية والدولية؛
  يع األطرا  يف النزاعات املســــــلحة أن متتمل بصــــــرامة لاللتزامات ال   ســــــري  يهيب - 5 

علي ا مبطجب القانطن الدويل ذي الصـــــــــــــــلة حب اية املدني ، مبن في م الشـــــــــــــــااب، مبا يف ذلك االلتزامات 
والربو طكطل  اإلضـــــــــــــــافي  امللحق  هبا  1949املن اقة على هذه األطرا  مبطجب ا فاقيات جنيي لعام 

الدول األعضــــاس على الن ر يف اتاذ  دابص ،دلة، وفقا للقانطن الدويل،  كفل  اية  وحيث، 1977لعام 
 املدني ، مبن في م الشااب، يف فتات النزاعات املسلحة وما بعدها؛ 

بالدول األعضــــاس أن متتمل كلل لاللتزامات املت اة علي ا في ا يتعلق بطضــــع  يهيب  ي ييي  - 6 
أن حتقق مع املســـ ول  عن جرائم اإلبالة اجل اعية، واجلرائم  ي يب هبا كذلكو من العقاب،  حد لإلفالت

ضــد اإلنســانية، وجرائم احلرب، و ــائر اجلرائم الشــنيعة املر كاة ضــد املدني ، مبن في م الشــااب، وأن  قطم 
 مبقاضاهتم؛ 
 ل على  عزيزها أن الدول  ب علي ا أن حتتم حقطة اإلنســـــــــــــــان و ع يؤكد من جديد - 7 

و ايت ا جل يع األفرال، مبن في م الشــــــــــااب، املطجطلين لا ل أراضــــــــــي ا وا اضــــــــــع  لطاليت ا على النحط 
املنصط  عليه يف القانطن الدويل ذي الصلة، وي كد من جديد أن كل لولة  تح ل املس ولية الرئيسية عن 

 العرقذ واجلرائم ضد اإلنسانية؛  اية  كاهنا من اإلبالة اجل اعية وجرائم احلرب والت  ص
، وحيث النزاعات املســـــــلحةالدول األعضـــــــاس على  اية الشـــــــااب من العني يف  يحث - 8 

 مجيع األطرا  على القضاس على مجيع أشكال العني اجلنسذ والعني اجلنسا  واال ار بالاشر؛ 
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المقافات واألليان بدور الشــــــــااب يف إشــــــــاعة سقافة للســــــــالم والتســــــــامح واحلطار ب   يقر - 9 
هتد  إىل احليلطلة لون مشـــــــــــــــاركة الشــــــــــــــااب يف أع ال العني واإلرهاب وكراهية األجانب والت ييز   يع 

على أن اجل طل الرامية إىل مناهضة   ابات اإلرهاب ميكن أن  ستفيد من التفاعل  ويكرر التأكيدأشكاله، 
 ؛ومن  ات اجملت ع املد  ال  يقطلها الشااب مع طائفة وا عة من اجل ات الفاعلة، مبا يف ذلك الشااب

من  ات اجملت ع املد  ال  يقطلها الشـــــااب ميكن ا أيضـــــا أن  قطم بأن الشـــــااب و  يقر - 10 
 ؛بناس السالم واحلفاظ عليهبدور هام يف اجل طل الرامية إىل 

 عزيزها التزام الدول باحتام حقطة اإلنســــــــــان واحلريات األ ــــــــــا ــــــــــية و  يؤكد من جديد - 11 
و ايت ا جل يع األفرال، مبن في م الشااب، وبض ان التكاف  يف إمكانية اللاطس إىل القضاس، واحلفاظ على 
نزاهة امل  ـــــســـــات الســـــاهرة على  ـــــيالة القانطن، وهتي ة بي ة متكينية و منة ملن يع ل من الشـــــااب يف جمال 

 السالم واألمن؛ 
امل  ــــــــــســــــــــات التعلي ية باعتاارها أماكن  الية من  ذ بالدول األعضــــــــــاس أن حت يهيب - 12 

العني   يع أشــــــــكاله، وأن  ضــــــــ ن انفتاا هذه امل  ــــــــســــــــات أمام مجيع الشــــــــااب، مبن في م الشــــــــااب 
 باحلق يف التعليم على قدم املساواة؛ الشابات متتع إلع ال امل  شطن، وأن  ت ذ ا  طات الالزمة 

من شـــأهنا أن  ســـ م إ ابياً يف ج طل بناس  على أمهية وضـــع  ـــيا ـــات للشـــااب يشييدد - 13 
الســـالم، مبا يف ذلك حتقيق التن ية االجت اعية واالقتصـــالية، ولعم املشـــاريع الرامية إىل  ن ية االقتصـــالات 
احمللية، و طفص فر  الع ل والتدريب امل ين للشــــااب، والن طء بتعليم الشــــااب، و شــــايع الشــــااب على 

 شاركة السيا ية الاناسة؛ مااشرة األع ال احلرة وامل
الدول األعضــــــاس على الن ر، حســــــب االقتضــــــاس، يف الســــــال ال  من شــــــأهنا أن  يحث - 14 

 عل الدعم الســــــــــــــيا ــــــــــــــذ واملايل والتقين واللطجســــــــــــــ  الذي  قدمه يف أوقات النزاع وبعدها لع اً مراعياً 
 الحتياجات الشااب ومشاركت م يف ج طل السالم؛

الســـــــالم بأن  درج في ا  ريه من مناقشـــــــات وما  قدمه من مشـــــــطرة  جلنة بناس يوصييييييي - 15 
 السال الكفيلة بإشراك الشااب بصطرة هالفة يف اجل طل الططنية الرامية إىل بناس السالم واحلفاظ عليه؛

األم  العام وماعطسيه ا اصـــــــــــــــ  على مراعاة  راس الشـــــــــــــــااب يف املناقشـــــــــــــــات  يحث - 16 
من وبناس الســــالم واحلفاظ على الســــالم، وعلى  يســــص املشــــاركة املتكاف ة الصــــلة بصــــطن الســــالم واأل ذات

 والكاملة للشااب على مستطيات صنع القرار، مع إيالس عناية  اصة إللماج الشابات؛ 
اهلي ات اإلقلي ية ولون اإلقلي ية امل تصــــــة على الن ر بصــــــفة  اصــــــة يف  يحث  ي يييي  - 17 

 وضع و نفيذ  يا ات وبرامج مطج ة للشااب، وعلى  يسص مشاركة الشااب مشاركة بناسة؛
عن اعتزامه القيام، عند االقتضــــــــــاس، بدعطة اجملت ع املد ، مبا يف ذلك املن  ات  يعرب - 18 

 الصلة؛  إحاطات إىل اجمللس بشأن األوضاع الق رية واجملاالت املطاضيعية ذاتال  يقطلها الشااب، لتقدمي 
كيانات األمم املتحدة املعنية واملقررين وماعطسذ األم  العام ومممليه ا اصـــــــــــــــ ،   يدهو - 19 

في م ماعطسة األم  العام املعنية بالشـــــــــــااب، إىل الرفع من مســـــــــــتطى  نســـــــــــيق م و فاعل م  صـــــــــــط   مبن
 الشااب يف أوقات النزاعات املسلحة وبعدها؛  احتياجات
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إىل األم  العام أن ين ر، عند االقتضـــــــاس، يف  ضـــــــ   التقارير ال  يقدم ا إىل  يطلب - 20 
جملس األمن معلطمات عن التقدم احملرز يف مشاركة الشااب يف ع ليات السالم، مبا يف ذلك ع ليات نزع 

 ربامج ذات الصلة، من قايل احلد من العني اجملت عذ؛ السالا والتسريح وإعالة اإللماج، وال
بأن ين ر األم  العام يف وضـــــــــــــع  ليات لا لية اهلد  من ا  ط ـــــــــــــيع ن اة  يوصييييييييييي - 21 

 مشاركة الشااب يف ع ل األمم املتحدة؛
، 2020إىل األم  العـام أن يقـدم إىل اجمللس، يف مطعـد ال يتاـاوز أيـار مـايط  يطلب - 22 

 ؛2250يذ هذا القرار والقرار  قريرا عن  نف
 أن ياقذ املسألة قيد ن ره. يقرر - 23 

 


