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 الشباب والسالم واألمن   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  -أوال   
 
عن  ، اـل   لـبإ يل م هـيج م بأل األمن أن أـ دم تقريرا  (2018)  2419عمال ـبللقرار  ُيـقدمم ذـ ا التقرير - 1

 .(2015) 2250 و (2018) 2419 القرارينتنفي  

، ( 2015) 2250ذ ا ذو أول تقرير عن الشــــبلإ والوــــالم واألمن من  أن اتا  م بأل األمن القرار و  - 2
ــبلإ ه  هيج رفعتُ اال     ــ  لبشـــ ــلوـــ و د اعلت وحبهل وه  الحفلظ عبى الوـــــالم. نز ال نشـــــوإ   منعبللدور األوـــ

 2419م بأل األمن  عيد تأكيده بقراروأُ من الزام ه  الوـــــــنوات الت  تبت  ل ،  مزيدا    عترافاكتوـــــــإ ذ ا اا
 (.S/PRST/2019/15) 2019كلنون األول/ديومبر ه    بألمال ةوي رئ  أصدرتج وه  بيلن (2018)

ال كرى و  ،ر ذ ا التقرير مع معللم ذلمة: اوـــــــتعراا ذيكل األمم المتحدة لبنل  الوـــــــالمنـشــــــ يتزامن و  - 3
لالق عقد عمل و  ،بشـــأن المرأة والوـــالم واألمن (2000)  1325م بأل األمن   ن اتال   رارو الوـــنوية العشـــر  ا 

منهلج عمل المؤتمر العللم  الرابع لن و ال كرى الوــنوية الالموــة والعشــر و   ،أذداف التنمية الموــتدامة  من أ ل
ــبع ،المعن  بللمرأة ــة والوـ ــل  األمم ن و وال كرى الالموـ ــة   معللمه ه الب   ااحتفللويتيح المتحدة. إلنشـ ذلمة هرصـ

ــبلإ.  ــو  عبى الدور القيم لبشـــ ــبيل اللـــ ــنويةه  الوا ع، تحتفل األمم المتحدة بلل كرى و لتوـــ ــبة من ب  الوـــ ــبوـــ وـــ
تهدف بشــكل الإ يلى تلــايم أصــوات وو هلت نظر الشــبلإ ه  و  ،ه   ميع أنحل  العللم تنظمم  الحوارات

 عللم.الموتقبل  روم

ــل  ال هيِّئي و  - 4 ــلوــــــ ــبلإ أوــــــ ، حتى أولئ  ال ين  عمل ون لباتو  وذم مواذبهم متنوعةهلببنل  عبيج.  ل  متين   شــــــ
شــــــــلإ وشــــــــلبة تتراو   وني بب 1,85 ، ثمة2020وه  علم . متفلئبون عمومل   ذم يعيشــــــــون ه  ظروف صــــــــعبة

ويعلن  واحد من كل ه  الملئة منهم ه  الببدان النلمية.   90، يعيش ( 1) وــــــنة  24و وــــــنوات   10أعملرذم بين 
يوــــعى الشــــبلإ و . (8ة ر ق، الفS/2018/86-A/72/761)  العنف أو النزاعلت الموــــبحة آثلر أربعة شــــبلإ من

__________ 

 (1) World Population Prospects 2019 [ ــللم لعـــلم ــلنيـــة ه  العـ ــور ) [2019التو عـــلت الوــــــــــــــكـ األمم المتحـــدة، ر م المبيع   اتمنشــــــــــــ
E.20.XIII.8). 

https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ar/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/ar/A/72/761
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  غ ب ن ي ل ا لتحقيق الوـــــــالم والعدالة واإلدملج والموـــــــلواة بين ال نوـــــــين وحقوق اإلنوـــــــلن.  لذدين حول العللم 
 محنتهم. ةعلل مر يمكلنلتهم و ي وان ت عي ويت تلبعلتهم وآرائهم وملللبهم. ل اإلصغل 

 رق،االفو و  ،والتغيرات الـديمغراهيـة ،والعنف ،للعولمـةبـ  بقعتت ة  ـديـديوا ـج الشــــــــــــــبـلإ تحـديـلت كبيرة و  - 5
إ لمملروـة حقوق فلـل الإ وتقب   ،والنزو  القوـر  ،و يلت ال ديدةوالتكنول ر أوـواق وتغي   ،نةوالالم  الماصـم
 الشـــبلإ  هشـــعر وـــت ت والمؤوـــوـــلت الوـــيلوـــية وي ب اثو   ترا ع الثقة ه  اليغ     لـــعذ ا الو و وتغير المنلخ.  ،العمل

دين من اتال  موـــــــتبع    من  رائهل المشـــــــلركة، ي د الشـــــــبلإ أنفوـــــــهم  ه  : ه وةذمل بلريقتين ةبشـــــــد  الصـــــــة
 الشبلإ. ه  أوولل بلللةلبه  ارتفلع حلد  والحبشكل  دوم  ت ت  الفرإ، ه  وه وة ،القرارات

 ه  وـهمظم والهيلكل، ويُ ، ويتحدى الن  منهل الوـيلوـة واليأأل ه   م الثقةاعدز ان فحتهميش الشـبلإ ي ين  - 6
ذ ه الدائرة، يكون من الوــــــهل   خ   ورـوـــــ ر عندمل تت و   واإل بيم  والعللم . لن الو  عبى الصــــــعيد انعدام األمن

 .دلاوتبعلبغلية عبى ال ملعلت المتلرهة اوتغالل اإلحبلل والغلإ النل مين عن ا

دات. تهدي  مأنهوكالشـــبلإ ر تصـــو  ج، ي إ ت نإ التوصـــيفلت الاللئة واللـــلرة الت   ات ه  الو ت  و  - 7
ــة المعنونة  ه ه دمل تم تأكي وك ــبلإ والوـــالم واألمن” الدراوـ ــأن الشـ ــتقبة بشـ ــة مرحبية موـ  “الوـــالم المفقود: دراوـ
(A/72/761-S/2018/86  الت ) بتنوــيق من صــندوق األمم المتحدة لبوــكلن ومكتإ  2018ه  علم  تُنشــر

مصــــــدر كبير لالبتكلر  ذم للشــــــبلإ ه. ونلملـوـــــ مة و عمن  لأل  وون أ مذهإن معظم الشــــــبلإ   ،دعم بنل  الوــــــالم
يقود التقـدم  من ، وذمأكثر من أ  وـ ت ملــــــــــــــىل ببعلــــــــــــــهم البعا لتـصـــــــــــــ عبى اواألهكـلر والحبول. وذم 

ــ . ويُ  ةالبيئ   ل من أ للـلــــــ د الن اا تملع  وي دِّ  ــيلوـــــ من األذمية بمكلن أن يدعم الم تمع و بهم التغيير الوـــــ
 يي لبية لبنل  م تمعلت موللمة وعلدلة. ةالدول  الشبلإ لتحقيق يمكلنلتهم الكلمبة كقو 

) رار ال معية العلمة   دول األعملل المتعبق بللشبلإ والوالم واألمنالهدف ه  صميم  ل  ويو د   - 8
الت  بشــــــبلإ،  لألمم المتحدة ااوــــــتراتي ية    :2030شــــــبلإ اوــــــتراتي ية   رؤيةتوــــــتنير بج و   (21، الفقرة 146/ 72
مبعوثـة األمين العـلم المعنيـة دعو تـ عـد ااوــــــــــــــتراتي يـة يلى تغيير مبموأل، و لتر مـة و  .2018ه  عـلم  تلبقـ أ

ــبلإ ــبلإ ،األمم المتحدة ل ه ي العبلعمل مع اإلدارة ا  ، ه  يللربللشــــ يشــــــمل  ميع  عبى نحو يلى يشــــــرا  الشــــ
 التنمية الموتدامة وحقوق اإلنولن والوالم واألمن وك ل  العمل اإلنولن .أا وذ   - المنظمة عمل ركلئز

 ،والحمــليــة ،: المشــــــــــــــــلركــة(2015) 2250القرار  نــة ه ي مب الامأل ال الركــلئزيتنــلول ذــ ا التقرير و  - 9
عـلدة اإلدمـلج وــــــــــــــريحوالت  ،والوـ لـية حتى كـلنون   والشــــــــــــــراكـلت. ويعرا التقرير اات ـلذـلت والتقـدم المحرز ،وا 

اتاــل  القرار   نــ م  ــدول األعمــلل المتعبق بــللشــــــــــــــبــلإ والوــــــــــــــالم واألمنه  تنفيــ   2019األول/ديوــــــــــــــمبر 
ــمبر    (2015) 2250 ــتند يلى التحبيل والبيلنلت المقدمة من منظومة األمم 2015ه  كلنون األول/ديوـــــــ . ويوـــــــ

هتم  ت و   الشبلإ لذدو قي   ت لاالمنظملت  هلالمتحدة والدول األعلل  ومنظملت الم تمع المدن  واإل بيمية، بمل هي 
 .ؤونهمشب 

ل ااعتراف المتزايد بدور الشبلإ األولو  ه  الوالم همأول .برز ذ ا التحبيل اوتنتل ين والحينيُ و  - 10
هيهــل الحكومــلت وكيــلنــلت األمم المتحــدة  هــإ  رؤيــة العــديــد من الحــلات الت  ت  ور الوـــــــــــــــلرةممن األو واألمن. 

ا تزال  أنــج لهمــ ثــلني و . (2015) 2250لتببيــة متلببــلت القرار وال هــلت الفــلعبــة ه  الم تمع المــدن  و يرذــل 
ه  تأثير ال عبى مو درته الشــــــبلإ ةمل الحوا ز الهيكبية الت  تحد من مشــــــلركتـشـــــ ية، أوــــــلـوـــــ ذنل  تحديلت 

، همل اندمل وـــــهِّ ي  مل بهم؛ وعدم كفلية ااوـــــتثملر ه ة  ب او انتهلكلت حقوق اإلنوـــــلن الو اتال   رار؛  عمبيلت 
 الصة من االل التعبيم.

https://undocs.org/ar/A/72/761
https://undocs.org/ar/A/RES/72/146
https://undocs.org/ar/A/RES/72/146
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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يكون  و عللم يوــــــوده الوــــــالم   لمة يمن أ ل  و لتنفي . ا  الى عي توــــــر ى لي ا   دن ذ ا التقرير  هإنل ل ،  - 11
ــتدام ــرا لب ميع، يت  ا  ومزدذر  ل  موـــــ ــبلإ    عين يشـــــ نلتهم.  كلمل يمكل  ة الظروف الت  ُتمك نهم من يلالقوتهيئ الشـــــ

 وتو علتهم بشكل كلف. همعللج احتيل لت ت هم و ون معلتتعو  همبي إ أن تكون المؤوولت شلمبة لبشبلإ وتمثِّ و 

آليلت لبمشــلركة الموــتمرة والهلدهة ه  اتال  القرارات  يي لد  ديدال  يتلبإ عصــر مشــلركة الشــبلإو  - 12
 وصيل ة الويلولت واعتملد ااوتراتي يلت وتنفي  اإل را ات.

  
 2015الشباب والسالم واألمن: تقييم التقدم المحرز منذ عام   - ثانيا  
 المشاركة -لف أ 

بأن  يعترف ،المدنية والوـيلوـية اإلعالن العللم  لحقوق اإلنوـلن والعهد الدول  الالإ بللحقوقه   - 13
ــؤون العلمة، وبللتلل  الحق ه   ــيير الشـ ــلركة ه  توـ ــعة من مملروـــ لكل شـــاإ الحق ه  المشـ ة م موعة واوـ

ــلن  مكفولة هالحقوق والحريلت ال أن  غ ب ن ي و . الحقوق والحريلتبتب   والتمتع ،اإلعالن العللم  لحقوق اإلنوــــ
 .( 2) وحرة وذلدهةمشلركة نشلة هيج  ل  المشلركة  تكون

تقدم ه  يدملج الشــــــــــــبلإ ه  الحيلة العلمة االل الفترة المشــــــــــــمولة ال بعا  يحراز من ر مبللو لكن  - 14
تشـمل ذ ه المشـلركة م موعة و . ل  صـعب  أمرا  مشـلركة الشـبلإ الفعللة ه  صـون الوـالم واألمن   ا تزالبللتقرير، 

لت الوــــيلوــــية أو اانتالبية أو عمبيلت الوــــالم يلى واوــــعة من اإل را ات، من المشــــلركة الروــــمية ه  العمبي 
بيئة مواتية  تهيئةالقيلم بللمزيد ل غ ب ن ي و ات الر مية.  لفلالمشلركة  ير الرومية عبى موتوى الم تمع وه  ال

 ميع و ويحترمون كموالنين يتمتعون بحقوق متوـــلوية وأصـــوات متوـــلوية ونفو  متوـــلو.   ونر لبشـــبلإ، حي  يُ 
تهم أو لبقتهم أو دينهم أو  نوـــهم أو ميبهم لئفالشـــلبلت والشـــبلن، بغا النظر عن  نوـــيتهم أو عر هم أو ل

الوالم والتنمية  م ه   لوهاإلال نو  أو انتملئهم الويلو ، لهم الحق األولو  ه  المشلركة ه  الحيلة العلمة و 
منع نشــــــوإ النزاعلت وحبهل،  أثنل  نهم أن يعمبوا كدعلة لبوــــــالم، بمل ه   ل لكوبإمواازدذلر ه  م تمعهم. 

ــتو  ــنلع القرار عبى الموــــــ ــة النفو  من االل النقلش العلم والحوار مع صــــــ ــوا  من االل مملروــــــ المحب   ىوــــــ
ــل بِّ ـلـــــ حمبة مأل     تصــــــدروــــــلئل الوــــــالم أو ال دي ردت والولن  والدول ، من االل   بة عبر ووــــــلئل التواصــــ

 مبلشرة ه  العمبيلت. ونشلركي و  لونر ينااا تملع ، أو عندمل 

إ من  بل ال مهور أو  ي رح ولــــع ت م  ليوــــت يفيد العديد من صــــلنع  الوــــالم الشــــبلإ بأن مشــــلركتهم و  - 15
ت لذل لحقو هم   ، ن ذم ه  منلصـــــــــــإ الوـــــــــــبلة، ممل يشـــــــــــير يلى ت لذل علم لعمبهم، وه  بعا الحلات ال ي 

الإ عبى الشـــــــــــــلبلت الالئ  يوا هن أشـــــــــــــكلا  متعددة ومتقللعة من التمييز    و ج اإلنوـــــــــــــلنية. وينلبق  ل  ب 
ــل  المت  رة بعمق ه  عدم ثق و والتهميش.  ــبلإ ه   ميع أنحل  العللم ت لرإ اإل صـــ للحكوملت ب م ته يصـــــف الشـــ

 (. 34 و   33، الفقرتلن A/72/761-S/2018/86م ) المؤوولت به وك ل  عدم ثقة تب  ،  والنظلم المتعدد األلراف 

__________ 

والملدة   ؛من العهد الدول  الالإ بللحقوق المدنية والوـيلوـية  25والملدة   ؛من اإلعالن العللم  لحقوق اإلنوـلن  21ه  الملدة    ةوـ كر م (2) 
 .من اتفل ية حقوق اللفل 12

https://undocs.org/ar/A/72/761
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 عمليات السالم المشاركة في  

عبى الر م و ه   ميع أنحل  العللم.  ( 3) المئلت من اتفل لت الوـــالم ت عيين، وُ مللـــ العقدين ال  االل - 16
تفل لت، ا يزال الشــــبلإ موــــتبعدين من اا ذ ه   عبى اوــــتدامةل  يي لبي  ا  تأثير من أن الشــــمول األووــــع  د أظهر  

ــالمي ث أت يكون لهل القرارات الت  ـوــــ  ــر عبى احتملات الوـــ ــتقبل.  ه  ر مبلشـــ يحدى  يتبين من لوكمالحلل والموـــ
ــية اللئ لنت ا ــبلإ ه  عمب  واردة ه ج الرئيوـ ــلركة الشـ ــأن مشـ ــالمالتقرير المو ز لبندوة الدولية األولى بشـ ، يلت الوـ

ــنك  ي  ه  تعقدالت   ــير ُ 2019آ ار/ملرأل  6و   5وم  ذبوـــــــ ــبلإ هوائد لويبة األ ل أو عوا إ   ، وـــــــ الشـــــــ
 .اتفل لت الوالم لويبة األ ل

ل ه  نهلية المللف تصـورذم لشـرعية ين موـألة مدى هعللية مشـلركة الشـبلإ أثنل  بنل  الوـالم تشـكِّ  - 17
ــالم ــبلإ ه.( 4) عمبيلت الوــ ــلذمللشــ ــالم بلرق متعددة، من مرا بة و ف يلالق النلر يلى  ونيوــ ه  عمبيلت الوــ

اانقوــلملت اا تملعية وصــيل ة اتفل لت الوــالم.  ر مالعال لت   ا  لمةحل النزاعلت عبى الموــتوى المحب ، و 
إ مشـــلركة الشـــبلإ ه  عمبيلت الوـــالم أنج عبى الر م من أن يشـــرا  الشـــبل    ُأ ريت عنُتظهر البحو  الت و 

ــلوــــ ، هإن و ود عين داال  رهة التفلوا أمر  كمو ِّ  ــمن دائمل   ذمأوــ تببية ااحتيل لت الالصــــة  وحده ا يلــ
عبى همن للولة المفلولــــــــلت.  هم رب مدى ب  عالوة عبى  ل ، هإن تأثير الشــــــــبلإ ا يرتبل دائمل  و بللشــــــــبلإ. 

ــبلإ حول   ــلركة الشــــــ ــبيل المثلل،  د تكون مشــــــ ــلل  رهة التفلواوــــــ من االل المظلذرات   هل الر  همأو نشــــــ
ــبمية أو الحمالت ــتادم هقد  . ( 5) متو ع ه  بعا األحيلن ذو ممل ا  عبر اإلنترنت أكثر تأثير   المنظمة  الوــــــــ اوــــــــ

عبى وــــــــــبيل المثلل،  وة ووــــــــــلئل التواصــــــــــل  ،منتدى الم تمع المدن  ل نوإ الوــــــــــودانل نتمونمالالشــــــــــبلإ  
حي  بب غوا التنشـــــــــــيل الرهيع الموـــــــــــتوى ل نوإ الوـــــــــــودان، يعلدة اا تملع  لتأكيد حقو هم كمرا بين لمنتدى 

 .( 6) عبر اإلنترنت SouthSudanIsWatching#أللراف المشلركة من االل حمبة ل آرا اذم

ف  هالوـــالم، تكون الفوائد والـــحة.   ةذلدهة ه   ميع مراحل عمبي  ةكلر شـــ مالشـــبلإ  شـــر عندمل يُ و  - 18
أدت ذ ه المشــلركة يلى ااعتراف بلــرورة اتبلع و عمبية الوــالم.   ه  دور حلوــمب القلدة الشــبلإ    لمكولومبيل، 

ه  الفببين، وــلعدت الحوارات بين  و .  2016لشــبلإ ه  العديد من أحكلم اتفلق الوــالم لعلم ا يزا   نهج ماتبف
ــلبلت من أ ل الوـــالم والقيلدة ه   ــل  العلمالت ه  م لل األديلن الت  نظمهل برنلمج الشـ ــبكة العللمية لبنوـ الشـ

الفهم  تقويموــلمورو المتمتعة بللحكم ال ات  عبى غن لمنلقة ب ب ه  الم تمعلت المتلــررة من النزاع   بنل  الوــالم
 .بلنغولمورو األولو ة  لنون بمبكي  ينالمحبي  نلوكتنمية يحولأل اللوالم و االمحب  المحدود اتفلق 

ــلر  بعثلت األمم المتحدة الميدانية  - 19 ــل  وتشــ ــورة متزايدة ه  ال هد العلمأيلــ ــبلإ ه   بصــ ــرا  الشــ إلشــ
يو المشــتركة ه  مبلدرات المصــللحة ه  الصــوملل. ع، بمل ه   ل  مشــلركة ل نة شــبلإ  للكعمبيلت الوــالم

__________ 

ــالم  هيـهل نتاتبف  واعـد البـيلـنلت عبى اإلنترـنت الت  تاز   (3)  . 2000  حوال  عـلم نـ معـدد ااتـفلـ لت المو عـة  من حـي اتـفلـ لت الوــــــــــــ
-PA لعدة بيلنلت  تلــمنوت ،اتفلق وــالم  457 بىع  UN Peacemaker الشــبك  ع لعدة بيلنلت المو  حتو تعبى وــبيل المثلل، ه

X ــيلوـــــية أبحل  برنلمجل التلبعة  1  000حو عبى ن  Language of Peace المو ع الشـــــبك  حتو وي ،ل  اتفل  1  518 التوـــــويلت الوـــ
 اتفلق والم.

 (4) Siobhán McEvoy-Lee, Troublemakers or Peacebuilders? Youth and Post-Accord Peace Building (Notre Dame, 

Indiana, University of Notre Dame Press, 2006). 
 (5) Ali Altiok and Irena Grizelj, “We are here: an integrated approach to youth-inclusive peace processes”, April 

2019. 
 .نفوج المصدر (6) 
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ل المنلقة ومع شــركل  داا المب ولة دعم المبعو  الالإ لبقرن األهريق  مشــلركة الشــبلإ ه   هود الوــالمو 
 مثل ااتحلد األهريق  والهيئة الحكومية الدولية المعنية بللتنمية.

 يصـــــبح أصـــــحلإ المصـــــبحة ه  م لل الوـــــالم واألمن أكثر يبداعل  ويوـــــتفيدون ك ل توـــــعذنل  مو  - 20
  تيحت و الشــــــبلإ عبى الصــــــعيد العللم .  مد  وــــــور التقلرإ مع  لمن أ من التكنولو يل  بأ صــــــى  در ممكن

دراج  لمع ديدة لبووــــــلل  لب اا تملع  عبى و ج الاصــــــوإ هرصــــــل   صــــــلاتو التقنيلت الر مية وووــــــلئل ال وا 
لت شـلمبة وبللتلل  لـملن عدم ينتلج أنملل  ديدة تدي الووـلل  من  ئنشـ من المهم أن يُ و و هلت نظر الشـبلإ. 

ــتبعلد أو  ــول يل الحوا ز الت  تحول دونمن ااوــــــــ يمكن آلليلت و ية.  ب لحـوـــــــــ أو التحيزات ال يهليمكلنية الوصــــــــ
تفلعالت  نتي ةمل تتلـــــام   للبل   الت  يهل،ه تحكم  تو علت ا يمكن ال كأن تُ  التشـــــلور عبر اإلنترنت أيلـــــل  

 .( 7) وولئل التواصل اا تملع ، و د تقصر مشلركة الشبلإ عبى األشكلل الولحية لإلدملج
 

 ات اإلنسانيةاألزم المشاركة في سياق   

ــلن  ت، أحرز 2015مـن  عـلم  - 21 رـية حو ملألذمـية القـدم ه  ااعتراف بـ الت  بعا منظومـة العمـل اإلنوــــــــــــ
ــيهل ا ــبلإ ومعهم. الت  يكتوــ ــلن هقد  لعمل من أ ل الشــ ــدد مؤتمر القمة العللم  لبعمل اإلنوــ ال   عقد ه   شــ

ل عبى و ج شـــــــمعبى اللـــــــرورة المبحة لحملية حقوق الشـــــــبلإ، بمل ي   2016 اوـــــــلنبول بتركيل ه  أيلر/مليو
للصـــــــــحة ال نوـــــــــية المتعبقة ب معبوملت الادملت و الو  ،الاصـــــــــوإ الحق ه  الحصـــــــــول عبى التعبيم الثلنو 

ــلركة وك ل واإلن لبية،  ــد  لألزملتا يت زأ من  هود الت   ا   ز  بلعتبلرذل  المشـــــ ــلنية.  صـــــ  وكلن مؤتمراإلنوـــــ
، بقيلدة صــــندوق األمم المتحدة لبوــــكلن ااتفلق من أ ل الشــــبلإ ه  العمل اإلنوــــلن لالق  إل منلوــــبةالقمة 

 ت أووـللاالل الوـنوات الامأل المللـية، ركز و مر.  وااتحلد الدول  ل معيلت الصـبيإ األحمر والهالل األح
ــلالم ــلني  دةعوـــ ــكل أ ةاإلنوـــ ــدبشـــ ــبلإ، بمل ه   ل  التعبيم والتدريإ المهن   شـــ ــة لبشـــ عبى ااحتيل لت الالصـــ

ــلركة و  ي لدوالمشـــ ــل ات ا  ــيقى واابتكلر الال ئين  يمكن هيهل آمنة  هلـــ ــة والمووـــ ــلركة ه  تحديلت الريللـــ لمشـــ
 اا تملع .

الشــــــبلإ ه   ميع مراحل  ى التعلون معبعال هلت الفلعبة اإلنوــــــلنية  وــــــلعد ديدة ت   ت  أدوا  دتو  - 22
اإلنوــلنية المراعية لالعتبلرات ال نوــلنية والعمر، مثل المبلد    الموــلعدة مجاوتعزيز بر   دورة البرامج اإلنوــلنية

 ،اإلنوـــــــلنية  األزملت بللعمل مع الشـــــــبلإ ومن أ بهم ه  ظروف المتعبقة التو يهية المشـــــــتركة بين الوكلات
إ، بقيلدة منظمة األمم المتحدة لبلفولة )اليونيوــــــــــف( والم بأل النروي   لال ئين ري   لالت  وــــــــــتصــــــــــدر عم

. كمل الب نة الدائمة المشـــــتركة بين الوكلات  ولـــــعتج   ال  الوـــــنو ال نأل  عو ن مؤشـــــر الصـــــيغة المنقحة من و 
د تحدِّ  الت  األشــــــــالإ  و  اإلعل ة ه  العمل اإلنوــــــــلن ،تو يهية بشــــــــأن يدملج  ال هلت الب نة مبلدئ صــــــــدر أ

بوـبإ و وحقو هم وااوـت لبة لهل بشـكل هعلل. األشـالإ  و  اإلعل ة  احتيل لت   معرهةاإل را ات األوـلوـية ل
وعوامل العر     هموأصــب همومو عاإلثن   ئهمانتملو   هم نوــ نوع و  ذممر مع عُ   اإلعل ة  الشــبلإ  و   يعل ة تقللع

 المزيد من التهميش والتمييز. ونيوا ههإنهم أارى، 

عبى هالنتلئج.  معي دتعزيز المنظورات وت  عبىأن المشـلركة المبلشـرة يمكن أن توـلعد  أيلـل   ثبتلقد و  - 23
العللم  لبشــبلإ ااوــتشــلر   الم بأل   لريقن علشــبلإ الال ئين المبلشــرة، اوــبيل المثلل، وــلعدت مشــلركة 

__________ 

 Digital Technologies and، مركز الحوار ه  الم لل اإلنوــــلن التلبعة لألمم المتحدة و يدارة الشــــؤون الوــــيلوــــية وبنل  الوــــالم  (7) 

Mediation in Armed Conflict، 2019. 
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ــية األمم التلبع ل العللم  بشـــــأن الال ئين ااتفلق ، ه  منل شـــــلت عللمية مثل المتحدة لشـــــؤون الال ئينمفولـــ
لت زماأل  ظروف  متزايد بأذمية مشـــــــــــلركة الشـــــــــــبلإ ه العتراف  اوالمنتدى العللم  لال ئين، عبى تشـــــــــــكيل ا

لدول  وــلعد مؤتمر أووــبو او دعمهل لبشــبلإ الال ئين.  لدةزي ب الدول األعلــل    من اإلنوــلنية ولــملن تعهدات
ينهل  العنف ال نوــــــــ  وال نوــــــــلن  ه  األزملت اإلنوــــــــلنية عبى يعلل  أذمية أكبر لدور  بشــــــــأن  2019لعلم 

 ه  التغيير ه  م تمعلتهن. بلعتبلرذن عنلصر هلعبةالنول  والفتيلت 

التأذإ لموا هة األزملت بى اعتراف متزايد بأن مشـــلركة الشـــبلإ ه  ع الم كورة أعاله األمثبة دلت و  - 24
 ليوت مهمة هحوإ، بل ينهل تعزز هعللية وتأثير العمل اإلنولن . لهل والتعله  منهل صد إلنولنية والت ا
 

 السياسية والعملياتالمشاركة في الحكم   

تمثيبهم ه  العمبيلت الوـــيلوـــية ه  بنل  الوـــالم بن ل ، ومع  ك ل  و   الهلدهة  توـــهم مشـــلركة الشـــبلإ - 25
ــبلإ عبى و منافلـــة لبغلية.  هيهل الروـــمية ل  تظل مشـــلركتهم  ــتويلت ي بلل النلابين الشـ يعكأل انافلا موـ

أظهرت دراوـة   و د ت له الهيلكل الديمقرالية. ينالمتزايد  ية وعدم الرلـل وعدم الثقةيو ن ب موـتوى العللم تحديلت  
أو أ ل  علمل    25ه  الملئة هقل من األشــالإ ال ين تببأ أعملرذم  43أن   2016اوــتقصــلئية نشــرت ه  علم 

األشالإ عدد نقلة مئوية عن   20 بــــــــــــ  قلت  ه  اانتالبلت الولنية، أ  بنوبة واصوت  بأنهم اببغو أذم ال ين 
 .( 8) علمل   26 عمرذم ال ين ت لوز

  ، كلن2017ه  علم و . ( 9) نلدرا  مل يو د الشـبلإ ه  البرلملنلت وذيئلت اإلدارة العلمة وصـنع القرارو  - 26
يقـل  لته  المـلئـة من البرلمـلنيـ  0,9 عمر، و عـلمـل   30قـل من ي ه  المـلئـة من البرلمـلنيين ه  العـللم  2,2 عمر
ل مشـــــــلركتهن األعراف والقوانين اا تملعية . وتعلن  الشـــــــلبلت علدة من كره النوـــــــل  وتعر   ( 10) علمل   30من 

الشـلبلت  ثن ت  هإنهل و هل الوـيلوـيةأنملل التاويف والملـليقة والعنف لـد المرأة الت  تملرأل حق أملالتمييزية. 
 (.A/73/301)انظر  عن الداول ه  الحيلة الويلوية والعلمة

إلزالة الحوا ز الهيكبية الت  تحول دون تمثيل الشـــــــــبلإ المتا ة  ( 11) التدابير المحددة ن لـــــــــمنمو  - 27
ــلركة الفعللة ه    ــملن المشـ ــية اعتملدُ ولـ ــيلوـ ــلت الوـ ــوـ المحددة   حصـــإالتدابير مؤ تة مثل  العمبيلت والمؤوـ

آليلت  لالوــــــتفلدة من ل أكبروــــــب لــــــملن و التصــــــويت واألذبية؛   وــــــن   ا مةو ومال نأل؛  نوع العمر و   بحوــــــإ
ــبلإ و  ــيين الشــ ــيلوــ ــبلب الالتمويل؛ ودعم بنل  القدرات لبوــ ــتركةم موعلت الشــ هعللية ذ ه و بين األحزاإ.   ية المشــ

 متعددة األو ج. ل  نه واإلرادة الويلوية، وكثيرا  مل تتلبإ  ببد بظروف كل رذينةدابير الت 

 الت   الملــبِّبة الرمزية  األهعلل  مملروــلت ذ رد، و  ير مقيم   ةن والم   لهلــ تتلبإ مشــلركة الشــبلإ  و  - 28
عززت و د ، عبى وــبيل المثلل، بلوــتغالل الشــبلإ لتحقيق  ليلت وــيلوــية. بواوــلتهل يقوم القلدة الوــيلوــيون

هـل بعـثلت األمم المتحـدة المـيدانـية ه  أهغـلنوـــــــــــــــتلن و برإ والعراق وليبيرـيل وأمـلكن أارى ت المـبلدرات الت  نفـ 
__________ 

، المعهد الدول  لبديمقرالية والموـلعدة اانتالبية)وـتوكهولم،   Voter Turnout Trends around the Worldعبد الرشـيد وـوليونوف،  (8) 
2016). 

ــبك  التـلل : انظر  (9)  -https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/young-people-in-political-decisionالمو ع الشــــــــــــ

making.  
 .(2018 ) نيف، Youth Participation in Parliaments: 2018، البرلملن  الدول ااتحلد  (10) 
 (11) Ruth Beeckmans and others, Youth Participation in Electoral Processes, Handbook for Electoral Management 

Bodies (2017، ة األوروبيةمفوليبرنلمج األمم المتحدة اإلنملئ  وال). 

https://undocs.org/ar/A/73/301
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/young-people-in-political-decision-making
https://aceproject.org/ace-en/topics/yt/yt10/yt210/young-people-in-political-decision-making
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2018-12/youth-participation-in-national-parliaments-2018
http://aceproject.org/ero-en/misc/undp-ec-youth-participation-in-electoral-processes
http://aceproject.org/ero-en/misc/undp-ec-youth-participation-in-electoral-processes
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وليبريل   ف   مهورية أهريقيل الووــلى والصــومللهالحوار بين األ يلل بين الشــبلإ وال هلت الفلعبة الوــيلوــية.  
اوـــتراتي يلت األمن  لـــعوليبيل وملل ، أنشـــأت بعثلت األمم المتحدة آليلت تمكن الشـــبلإ من الموـــلذمة ه  و 

 .(A/72/761-S/2018/86) القوم 

 ي إبل .  ل شــــلتللولة المن عبى  لهم ااوــــتملع يلى الشــــبلإ وتوهير مقعد  كف  هقلومع  ل ، ا ي  - 29
الالزم لتصميم وتنفي  ويلولت وبرامج شلمبة تبب  احتيل لتهم الالصة وتدعم حقو هم  حيزبشبلإ الل هرتو ي  أن

بشـــــــــــكل الإ، ينبغ     لتالنزاعمن رة لـــــــــــر ه  األملكن المت و للتحديلت الت  يوا هونهل. ب وتعترف بتنوعهم و 
 تعميم مشلركة الشبلإ ه   ميع المؤوولت.

 
 ر الرسميةالمشاركة غي  

موـلحلت  ير روـمية لبمشـلركة، مثل المشـلركة ه  بنل  الوـالم عبى موـتوى   يحتلـن الشـبلإ أيلـل   - 30
 يمكن أن توــــهم يوــــهلمل   أمور  وذوااحت ل لت الوــــبمية،  لــــلل الوــــيلوــــ  واا تملع اعد الشــــعبية والن و الق

 .( 12) ه  الوالم حلومل  

الت  يقودذل الشبلإ لالإ   Agir Solidairement  حركة  شر  ف  مد شقر عبى وبيل المثلل، تُ ه - 31
قــدرة الشــــــــــــــبــلإ عبى اانارال ه  ب  مألال ــلمعــلت ه  مبــلدرات بنــل  الوــــــــــــــالم لبتغبــإ عبى الحوا ز الت  ت 

صـــــندوق بنل  الوـــــالم ينف ه صـــــندوق األمم ل ه  ميلنملر، يدعم مشـــــروع  و الم لات الوـــــيلوـــــية واا تصـــــلدية.  
، و د ألبق العديد منهم مبلدرات شــتىابفيلت عر ية ل تمينمن القلدة الشــبلإ الدرة  المتحدة لبوــكلن واليونيوــف  

وكللة ه  ملل ، نف ت و لبنل  الوـــالم داال م تمعلتهم وشـــلركوا ه  حوارات الوـــالم الروـــمية و ير الروـــمية. 
ة ذملوــــ مى التعزيز  درة الشــــبلإ عبيروم لصــــندوق بنل  الوــــالم  مشــــروعل   التعلون والبحو  ه  ميدان التنمية

وصـــــول الشـــــلبلت والشـــــبلن يلى ماتبف الهيئلت المنف ة   وـــــبل ه  تنفي  اتفلق الوـــــالم وزيلدة ةي  دمموـــــلذمة  
 .تهم هيهلومشلرك لالتفلق

ــمية،  - 32 ــمية و ير روــ ــورة روــ ــلركة بصــ ــبلإ من الوهل  بحقهم ه  المشــ ــملن أن يتمكن الشــ عبر ين لــ
، كلنت ثمة 2019علم  وه أوـلوـ  لتحقيق الوـالم.    ، شـرل  يلتالموـتو  وعبى  ميع  شـبكة اإلنترنت والر هل،

ــبلإ، دع ــية لرق  ديدة لتنظيم النظم  اعتملد يلى   االلهلاحت ل لت كبيرة،  لد الكثير منهل شـــــــــ ــيلوـــــــــ الوـــــــــ
، (32الفقرة  المر ع نفوــج، ) ذو حقيقة تلرياية  الشــبلإبقيلدة ه  حين أن التغيير و واا تصــلدية واا تملعية. 

للبعهل التنظيم  و  نملهلال غراهية و  تهللمو ة الحللية من التعبئة اا تملعية والوــــــــيلوــــــــية وتغلي اهإن نللق  
 ه ه  شـــــــــــعورذم بلاوـــــــــــتبعلد من القرارات الت  تؤثر  مت  رة  ر ملللإ الشـــــــــــبلإو   ه. ةمهم أمور العللمية

البحو  أن مشــــــــــــلركة المرأة ه  لبيعة  تن بي  من ثمة هقد تغير المنلخ. و ب    المتعبقةبكت حيلتهم وموــــــــــــتقببهم، 
 .( 13) العنفمبدأ نب  الحركلت ااحت ل ية ترتبل ارتبللل  وثيقل  ب 

ة لبحوار والموـل لة والشـفلهية ه  صـنع القرار، بمل ه  ات الر مية هرإ مشـلركة مبتكر  لفلـ توهر الو  - 33
اإلنترنت لتعزيز الوــبم واألمن من  شــبكة يوــتادم ماليين الشــبلإو . لتاعلنز ا من رةلــر المت   المنللق ل  ه  

__________ 

 ،النهوا بللشــبلإ المشــتركة بين وكلات األمم المتحدة التلبع لشــبكة    المعن  بمشــلركة الشــبلإ ه  بنل  الوــالمالفريق العلمل الفرع    (12) 
 .2014 المبلد  التو يهية لمشلركة الشبلإ ه  بنل  الوالم،

 (13) Erica Chenoweth, “Women’s participation and the fate of nonviolent campaigns: a report on the women in 

resistance (WiRe) data set,” October, 2019. 

https://undocs.org/ar/A/72/761
https://oefresearch.org/sites/default/files/documents/publications/Womens_Participation_Nonviolent_Campaigns_Digital_0.pdf
https://oefresearch.org/sites/default/files/documents/publications/Womens_Participation_Nonviolent_Campaigns_Digital_0.pdf
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ــع  ألعلإ الوـــالم، وبرامج تنظيم ، و منصـــلت تعهيد ال موعاالل مبلدرات مثل روـــم ارائل األزملت، و  فين الموـ
ه  الو ـت و . ( 14) عبى التكنولو يـل، وتلبيقـلت األمن القـلئمـة عبى نظـلم المعبومـلت ال غراهيـة ةعتمـدمل الائـ األو 

تشـــكل اإلنترنت    و د. ( 15) بى التكنولو يل واوـــعة اانتشـــلرعصـــول  حال من حي  وـــبللت ين لب نفوـــج، ا تزال الت 
ــية ماللر عبى الشــــبلإ، بمل ه   ل  عند اوــــتادام    وووــــلئل التواصــــل اا تملع  أيلــــل   البيلنلت الشــــاصــ

والحوـــــلوـــــة لبتحكم ه  المعبوملت وارق الاصـــــوصـــــية ونشـــــر المعبوملت الاللئة واأليديولو يلت المتلرهة 
 .وااعتدا  عبيهم العنيفة وتهديد النلشلين الشبلإ

 
 الحماية -اء ب  

ــبلن والشــــ  - 34 ن وــــبل م -هم بوــــبإ النزاع والعنف كل شــــ    بيوت ال ين يغلدرون   تبللعلدة مل يفقد الشــ
ه  كثير من الحلات، يفقدون  و بى الادملت التعبيمية والصــــحية.  عصــــول  لحعيشــــهم األوــــلوــــية يلى وــــبل ا

ي إ أن تكون حملية  ميع الشبلإ، والصة ل ا ممل يعرلهم لالر أكبر.  ،حملية أورذم وم تمعلتهم  أيلل  
م بأل   ه   رارالواردة كيزة الحملية  هر ، أولوية ل ميع ال هلت الفلعبة. الشـبلإ من الال ئين والمشـردين داابيل  

 . دول األعملل المتعبق بللشبلإ والوالم واألمنأولو  ه   ركنذ   (2015) 2250 األمن

ــبلإ العديد من التهديدات والتحديلت الاو  - 35 ــكل يوا ج الشــ ــوإ، تشــ ــة بللحملية. عبى و ج الاصــ لصــ
الوــــالم الشــــبلإ والمداهعين  بنلةاوــــتمرار التهديدات وانتهلكلت حقوق اإلنوــــلن لــــد   تحد  عنالتقلرير الت  ت 

ق تقرير مفولـية األمم المتحدة لحقوق اإلنوـلن عبى وـبيل المثلل، يوثِّ هعن حقوق اإلنوـلن مصـدر  بق بللأ. 
بتفويا من م بأل حقوق اإلنوــــــــلن، التمييز والتحديلت الت  يوا ههل  معد  ال عن الشــــــــبلإ وحقوق اإلنوــــــــلن،

يوا ج و . (A/HRC/39/33) والثقلهية ةواا تصـلدي  ةواا تملعي  ةوالوـيلوـي  ةالمدني  همحقو ب  تمتعالشـبلإ ه  ال
عبى حريــة الحركــة والت مع وتكوين ال معيــلت  ا  تفراو يودالنشــــــــــــــلــل  الشــــــــــــــبــلإ ملـــــــــــــــليقــلت وذ مــلت 

ه  بعا الحلات القلرية،  كر نشـــــــلل  شـــــــبلإ يعمبون عن كثإ مع األمم المتحدة أنهم أو و . ( 16) والتعبير
ــبإ التحد  عالنية.  ــوا لالنتقلم وحتى ااحت لز بوـــ ــرذم تعرلـــ ــلن و أهراد أوـــ عمل المداهعين عن حقوق اإلنوـــ

متيقظين حيلل ذ ه  نظلمن األذمية بمكلن أن و من أ ل الوــالم والتنمية الموــتدامة.  لــرور  ل ميع ال هود
ه  حين أن الغللبية العظمى من الحلات ا تزال  ير موثقة و .  ”ا لـرر وا لـرار“نهج ب  أا الموـألة وأن ن 
األعلــــــــــــل   ، تقع عبى علتق الدولةالمعلصــــــــــــر   ةالموــــــــــــبح لتبللنظر يلى لبيعة النزاع ،هيهل  قأو  ير محقم 

ينبغ  التحقيق ه  ل ا . ( 17) موـؤولية لـملن بيئة آمنة ومواتية ل ميع أولئ  ال ين يداهعون عن حقوق اإلنوـلن
 .( 18) علل الترذيإ واللإ الكراذية بشكل شلمل ونزيج، وتقديم ال نلة يلى العدالةهات وأااعتدا التهديدات و 

__________ 

 (14) Raouf Farrah, John de Boer and Robert Muggah, “Digitally-enabled Peace and Security: Reflections for the Youth, 

Peace and Security Agenda”, November 2017. 
 (15) Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today – Inequalities in Human 

Development in the 21st Century ( األمم المتحدة، ر م المبيع  اتمنشورE.20.III.B.1)،  35الصفحة. 
 (16) A/HRC/42/30 األمين العـلم لألمم المتحـدة،شأنلونيو  وتيري؛ ، “Youth Standing Up For Human Rights”،   بيـلن أدلى بـج

 .2019 كلنون األول/ديومبر 10يوم حقوق اإلنولن،  بمنلوبة
 .74/14و رار ال معية العلمة  42/28 رار م بأل حقوق اإلنولن  (17) 
 ، المرهق.(21-ألف )د 2200انظر  رار ال معية العلمة  .العهد الدول  الالإ بللحقوق المدنية والويلوية (18) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/A/HRC/39/33
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-04/2.%20TP_Social%20Media_SecDev.pdf
https://www.youth4peace.info/system/files/2018-04/2.%20TP_Social%20Media_SecDev.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/30
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2019-12-10/secretary-generals-remarks-human-rights-day-%E2%80%9Cyouth-standing-for-human-rights%E2%80%9D-delivered
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/28
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/28
https://undocs.org/ar/A/RES/74/14
https://undocs.org/ar/A/RES/74/14
https://undocs.org/ar/A/RES/2200%20(XXI)
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 لمشلركة الشبلإ ومشلركتهما بد منج    أمر  لالعتبلرات ال نولنيةية ومراعية  ؤات لملن بيئة آمنة ومو  - 36
 ا ويمل -الون وال نأل، ممل ي عبهن لعيفلت بشكل الإ  بإوب التمييز  اتبلبللنوبة لبشلبلت، ي و . هعبيل  

 منبم موعلت العر ية أو الدينية المهمشــة. ويزيد اوــتبعلد الشــلبلت من اتال  القرارات الوــيلوــية و ل تميلتمن ال
لبتمييز والعنف ال نوــــ  وااوــــتغالل ال نوــــ  واات لر  هنتعرلــــ  يمكلنية واا تصــــلدية من يةالتعبيمالفرإ 

من العنف ال نوـــ  وال نوـــلن  النهوا بللموـــلواة بين ال نوـــين  بل النزاع  الو لية  تلبإوت ج األلفلل.  ي زو ت و 
يللهة الويلوية واا تصلدية واا تملعية،   وأثنل ه وبعده، وك ل  المشلركة الكلمبة والفعللة لبشلبلت ه  الحيلة

ــول  حاليلى  ــحية و عصــ ــت يبةالب و  يلى بى الادملت الصــ ــلت العدالة واألمن الموــ ــوــ ه  و . احتيل لتهن مؤوــ
هالمأنشـلة األمم المتحدة ينصـإ اذتملم  ه   ميع أنحل  العللم، بيئلتالعديد من ال الال ئين الشـبلإ  يلى  ةو م

التحيز، وزيلدة احترامهم ل اتهم، وتعزيز   لتصـــد  لمظلذر، وااعلتنز ال  عند هانب  العنف   ملد وـــبلت ى اعبع
 اندمل هم ه  الم تمع المحب .

 
 الوقاية -يم ج  

أن  مـلوب لوـ لـية اللويـبة األ ـل. ا ه   هود  ح ر الزاوـية  2030تمـثل الـة التنمـية الموـــــــــــــــتدامـة لعـلم  - 37
 ميع   أوــلألاوــتراتي يلت الو لية  ونأن تكنية واوــعة النللق، يتعين توــبإ ه  معلنلة ينوــلا تزال ت   اعلتنز ال

ــتمرةاألعملل  ــبة الوـــالم الموـ ــبوـ ــدى  هود و . عبر وـ لويبة األ ل لبدواهع الكلمنة ورا  الالو لية ي إ أن تتصـ
ــتمرة عواملُ و . لتاعنز ال ــلن الموـــ ــتبعلد وانتهلكلت حقوق اإلنوـــ ــلواة والتمييز وااوـــ ــبإ ت  أو ج عدم الموـــ   ه توـــ

ــبلإ   ت الحللـــــــراعلت الو نز الكثير من  ــلواة تتراكم همظلذر  . ( 19) وترتبل مبلشـــــــرة بحيلة الشـــــ  مدىعدم الموـــــ
 يل  ديد  ثمةالحرملن الشــــــــديد، مظلذر  تنل إت ه  حين و . ( 20) األ يلل   م من تعل إر للالحيلة وتوــــــــتمر ب 

 هود  أن تعـللجيتعين  من ثمو  .ىالقو  ه  عميـقة من عـدم الموــــــــــــــلواة آاـ  ه  الظهور، ممـل يعكأل ااتالات
يمثل ااوـتثملر ه  الشـبلإ وتحويل نظم ااوـتبعلد يلى و . لتاعنز الو لية اللويبة األ ل الدواهع الكلمنة ورا  ال

ــيل    عنصــــــرا   لجميدنظم  ــية وموــــــؤولية   ابف الركإبعدم تر  أحد   2030 علم  ةال عهده  ت  رئيوــــ ــلوــــ من   أوــــ
 لدول األعلل .ا موؤوليلت

ــكي و  - 38 ــيل   التعبيم لريقل   لشــــ ــهم، وذو بمثلبة محر  ا تملع   و   رئيوــــ ــبلإ وهرصــــ ــكيل آهلق الشــــ لتشــــ
ــمود. ومع  ل ، بتقويا اآلهلق لويبة األ ل لبتنمية د تهدِّ أزمة تعبم عللمية   هإن أ  لبوـــالم والقدرة عبى الصـ

ي إ ملـــــلعفة ل ا . ( 21) لتاعنز ال من رةلـــــر ، والصـــــة ه  المنللق المت عبى الوـــــوا  والتملوـــــ  اا تملع 
. لتاعالنز  أثنل تعبيم ه   ميع أنحل  العللم حتى ال توهير ال هود المب ولة لوــــــــــــــد الف وة التعبيمية ولــــــــــــــملن

 ظهورمن االل اله رة و   لتعزيز ثقلهة الوــــالم، حي  تصــــبح الم تمعلت أكثر ترابلل   العمل لــــرور  أيلــــل  و 
 له  وـبي ذنل  عدة مبلدرات  لرية لدعم القلدة الشـبلإ  و تصـبح النزاعلت أكثر تعقيد ا. من ثم تقنيلت  ديدة، و 

التعبيم من أ ل الموالنة يدعم يللر  و تعزيز الوالم وحل النزاعلت والتملو  اا تملع  والحوار بين األديلن.  
منظمة األمم المتحدة لبتربية والعبم والثقلهة )اليونوـــكو(، عبى وـــبيل المثلل، المتعبمين   ال   ولـــعتج العللمية

__________ 

 ,Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict البنـــ  الـــدول ،م موعــــة األمم المتحـــدة و  (19) 

(Washington, D.C., World Bank Group, 2018), p. 109. 
 .3 فحةص ال، 2019لعلم  تقرير التنمية البشرية (20) 
 .85و  1 و iiiج، الصفحلت وفن عر الم (21) 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
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بقدر أكبر من صــفلت الوــالم والتوــلمح تتوــم  م تمعلت لمة   ميع األعملر ليصــبحوا داعمين نشــلين إل من
 وتدامة.واا واألملن والشمول

ــبلإ م لا آار يتلبإ ااذتملم والعمل - 39 ــلد  لبشــــ ــكل اإلدملج اا تصــــ . ( 22) العل ل ه  القريإ ويشــــ
الوصــول يلى  من حي أووــع  تفلوت ذيكبيةية بأو ج  يرتبل عدم الموــلواة ه  الوصــول يلى الموارد اا تصــلدو 

ا يزال من اللرور  دعم و . ( 23) م الم تمعلتقوِّ ي الوبلة والموارد، ممل يحد من الفرإ اا تصلدية لبشبلإ و 
 عمل، بمل ه   ل  من االل ااوــــــــــتثملر ه  اانتقلل من التعبيم يلى ال د  بى عمل معلبحصــــــــــول  الشــــــــــبلإ 

 المحبية وااوت لبة احتيل لت الشبلإ بيئلتف مع التوظيف الشبلإ، تكيم لة  دي لو   والتدريإ المهن  وويلولت
، والت  مؤارا    تلبقأُ الت    شـــراكة ” يل لبيق“بعيد المدى، مثل  عمال تعلونيل    ال هد ذ ا  . ويتلبإهموتلبعلت 
، الت  العللمية لتوهير هرإ العمل الالئق لبشــــبلإ المبلدرةو  ،والتوظيف التدريإم و ي اوــــتمرارية التعب لىي تهدف

ة لــرر قيلدة منظمة العمل الدولية وبرنلمج األمم المتحدة اإلنملئ  عبى تمكين الشــبلإ ه  المنللق المت ب  ركزت 
ــبل العيش، ي إ النظر يلى و . ( 24) لتاعنز المن  ــلد ووــــ ــلئل الوــــــالم واألمن واا تصــــ  بل كل شــــــ  ، ه  موــــ

-A/72/761)الفرإ ك ز  من اوـــــــتراتي ية أكبر لإلدملج اا تصـــــــلد  واا تملع  والوـــــــيلوـــــــ  لبشـــــــبلإ  

S/2018/86 42، الفقرة.) 

صــوت أ وى   وــير وــملعلموــلواة وااوــتبعلد الت  يوا ههل الشــبلإ تي ألو ج عدم ا  صــد تلبإ الت وي  - 40
الت  يكون  موــلئلالوــيلوــلت  ميع ال ب ت شــمل ت ينبغ  أن و ولــع الوــيلوــلت الولنية والمحبية.  لدىلبشــبلإ  

عبى و لبشــبلإ هيهل مصــبحة، مثل التعبيم والعمل والصــحة، بمل ه   ل  الصــحة والحقوق ال نوــية واإلن لبية. 
 شـر  الشـبلإ ه تُ يدارة الشـؤون اا تصـلدية واا تملعية وبرنلمج األمم المتحدة اإلنملئ    أا توـبيل المثلل، 

حفلظ عبى الوــــــالم ه  بوركينل هلوــــــو وتو و وكوت تحديد وــــــيلوــــــلت الشــــــبلإ مع التركيز بقوة عبى ال عمبية
 ديفوار.

 
 الشراكات -ال د 

ــ  ي لمة - 41 ــركل  أ تكتوـ ــعة من الشـ ــراكلت مع م موعة واوـ ــي  ذميةالشـ ــلوـ ــهلم  ةأوـ وـ ه   ل  مهم ل  لبو لية وا 
ــراكلت بين المنظملت الت  يقودذل ي أـشـــــ ، (2015) 2250القرار وه   تعزيز تعددية األلراف.   ر يلى أذمية الشــــ

ــل  وكيلنلت األمم المتحدة والمنظملت اإل بيمية والم تمع المدن .  ــبلإ والدول األعلــــــ ــراكة و الشــــــ نمو ج الشــــــ
ــلمل ال   يوـــــــتادمج التحللف العللم   ــبلإ والوـــــــالم واألمن مثلل  بلالمعن  الشـــــ يعد التحللف و عبى  ل .  لشـــــ

الفريق العلمل الفرع  المعن  تحت اوــــــــم   أنشــــــــئ  كلن  د  ال  و ، ال   ُأعيدت توــــــــميتج به ا ااوــــــــم العللم 
، بمثلبة منبر لتحديد المبلد  التو يهية إلشـرا  الشـبلإ ه  بنل  الوـالم 2012ه  علم   بللشـبلإ وحفظ الوـالم

شــــــراكلت بين أصــــــحلإ   ي لمة عبى توــــــهيل برعمل المن وي  ه.وتنفي   (2015) 2250بدعوة يلى اعتملد القرار  لو 
الدول األعلـــــــل  و  وتهتم بشـــــــؤونهمالمصـــــــبحة المتعددين بين منظملت الم تمع المدن  الت  يقودذل الشـــــــبلإ 

 ومنظومة األمم المتحدة.

__________ 

 .62 فحةص ال، Pathways for Peace البن  الدول ،م موعة األمم المتحدة و  (22) 
 .19 فحةص ال، 2019 لعلم تقرير التنمية البشرية (23) 
ــى (24)  العمللة والعمل الالئق من أ ل الوـــــــــالم والقدرة عبى  شـــــــــأن منظمة العمل الدولية بل  205ال هود مع التوصـــــــــية ر م  ذ ه تتملشـــــــ

 .2017، الصمود

https://undocs.org/ar/A/72/761
https://undocs.org/ar/A/72/761
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/106/reports/texts-adopted/WCMS_561214/lang--ar/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/106/reports/texts-adopted/WCMS_561214/lang--ar/index.htm
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ه   ميع أنحل  العللم أوــــلوــــية لتكثيف   بنلة الوــــالم الشــــبلإ بين ربلالتظل المبلدرات الرامية يلى و  - 42
ــبت  2018ف  علم هال هود وتبلدل الابرات.   ــبلإ المتحدة، وصـ ــالم الشـ ــبكة بنلة الوـ ة عللمية م موع، وذ  شـ

مبلدرات الوالم واألمن. ماليين شلإ لدعم مشلركتهم ه     10   رابة، يلى  ا  دبب  55منظمة شبلإ ه    116تلم  
 شـبكة شـبلإ الببدان األهريقية من أ ل ثقلهة الوـالمبلنتظلم منظملت وشـبكلت الشـبلإ اإل بيمية، مثل  وتتعلون

ال هلت  معلبوـالم وشـبكة وـفرا  دول الكومنول  لبشـبلإ،  ةومنتدى الشـبلإ األوروب  وشـبكة الشـبلإ اآلوـيوي 
 لوالم واألمن.ا ئللموالفلعبة الولنية واإل بيمية ه  

البن    م موعة، تعمل أهر ة األمم المتحدة القلرية مع لتاألزم من المتلـــــــــــررة الببدان  ه  حلاتو  - 43
ــتركة والتحبيل ــتر  الدول  من االل البيلنلت المشـ ــميم الو  المشـ ــتر  اتصـ ــتر  وير ببرامج. للمشـ كز التحبيل المشـ

البن  الدول  ه   م موعةواألمن، بينمل تشــلر  األمم المتحدة و ه  لل يكوــتلن وتونأل عبى الشــبلإ والوــالم 
ق ي عمت مكن لوي لبشــــــبلإ ه  الم تمع.  ةاا تصــــــلدي   مصــــــبحةبرامج تكميبية لعمللة الشــــــبلإ ه  ملل  لتعزيز ال

ــراكلت و  ــة أن  بيئلتالبن  الدول  ه  ال م موعةالتآزر بين األمم المتحدة و أو ج الشــ البرامج  مراعلة يكفلالهشــ
ز  ي تعبقة بللعمللة والحد من العنف الم تمع  والحكم المحب  لو هلت نظر الشـــــــــــبلإ، ودعم تلبعلتهم وتعز الم
 ه  الم تمع. ةواا تصلدي  ةوالويلوي  ةهم اا تملعي لحلمص

ااتحلد األهريق  الللبع المؤوـوـ  عبى أعمللج المتعبقة بللشـبلإ والوـالم واألمن من االل   وألـفى - 44
ــنوي عبني  بوــــلت   للر اإل بإعدادم بأل الوــــالم واألمن  قد أمر. ه2018ة لم بأل الوــــالم واألمن من  علم ة وــ

الوــالم واألمن ه  أهريقيل،  ت لهأدوار وموــلذملت الشــبلإ   عندراوــة   قلر  لبشــبلإ والوــالم واألمن، وك ل ال
ــلركية، ُأعد ــمرة وتونأل و لبورون وليبرهيل.   تمبـشــــــ ت من االل عمبية تشـــــ ــلورات ي بيمية ه  أبو ل وأوـــــ مشـــــ
بوالم ل ، بلإلللهة يلى اموة وفرا  ي بيميينمعن  بللشبلإ للهعي نت مفولية ااتحلد األهريق  أول مبعو  و 

لبق برنلمج وأُ الوـــالم واألمن ه   ميع أنحل  القلرة.  ئللموـــ من شـــبلإ األهلر ة، لتعزيز مشـــلركة الشـــبلإ ه   
ه  مبلدرة  ينإلعلل  األولوية لدور الشــــــــبلإ كموــــــــلذم  2018لشــــــــبلإ من أ ل الوــــــــالم ه  أهريقيل ه  علم ا

 نللق وـــتراتي ية لزيلدة تووـــيع اح هرصـــل  ي ، ممل يت “2020بحبول علم  بنلدقيوـــكلت ال”هريق  الرائدة ااتحلد األ
 ا  الشبلإ من أ ل الوالم.إشر ب  قةعبالمت مة بين ااتحلد األهريق  واألمم المتحدة حلوالشراكة ال

اعلت نز ركز مؤوـوـلت ااتحلد األوروب  بشـكل متزايد عبى توـاير يمكلنلت الشـبلإ لمنع نشـوإ الوت  - 45
ــالم.  ــتنتل لت 2018مليو أيلر/ف  هوالحفلظ عبى الوـ ــأن، اعتمد م بأل ااتحلد األوروب  اوـ ــبلإ  بشـ دور الشـ

أكدت منظمة األمن والتعلون ه  أوروبل دور الشـبلإ ه  و ه  بنل  م تمع آمن ومتملوـ  ومتنل م ه  أوروبل. 
الوزار ؛ وك ل  عن لريق تعيين ممثبين  هلم بـوــــــــ  صـــــــــدرت مؤارا  عن  هود الوـــــــــالم واألمن ه  يعالنلت

ــين  ــبلإ واألمنب  يينعن م لبرئيأل الحلل  لمنظمة األمن والتعلون ه  أوروبلالصــــــ ــبكلت الت   ،للشــــــ ودعم الشــــــ
 لت لبحوار بين األ يلل ه  آويل الوولى وأوروبل الشر ية و رإ الببقلن.تدي من  ئةي هيقودذل الشبلإ وت 

لمشــــــلركة الشــــــبلإ عبى الموــــــتوى   يزدعم األمم المتحدة بشــــــكل متزايد ال هود المب ولة لتوهير حوت  - 46
الشـبلإ والوـالم  بشـأن ي بيميل   وحكومة منغوليل حوارا   نظمت يدارة الشـؤون الوـيلوـية وبنل  الوـالمهقد اإل بيم . 

، وأنشـــأت شـــبكة ي بيمية لبشـــبلإ 2019 حزيران/يونيجه   رو بلت  ه  أوان ، انعقدواألمن ه  شـــملل شـــرق آوـــيل
منل شـلت وـيلوـية ي بيمية أكثر شـموا .    را المتعبقة بللوـالم واألمن وابق الظروف المالئمة إل ئللموـ لبل تعنى

هريقيل والوــــــلحل وال ملعة اا تصــــــلدية لدول  رإ يهريقيل المنتدى الوــــــنو  أتإ األمم المتحدة لغرإ نظم مكو 
كلنون ه   األول لبشـــبلإ من أ ل الوـــالم واألمن ه   رإ يهريقيل ومنلقة الوـــلحل، ال   عقد ه  وا لدو و

 .2018 األول/ديومبر
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عادة اإلدماج -اء ه   التسريح وا 
علدة اإلدملج (2015) 2250ه  القرار   - 47 ، ُيشــــ ع المشــــلركون ه  التاليل لنزع الوــــال  والتوــــريح وا 

ن  و لمقلتبا بدا من أن يكونو .  ةالموـــــبح  لتاحتيل لت الشـــــلبلت والشـــــبلن المتلـــــررين من النزاع اعلةر معبى 
ــلبق ــبلإ موــــ  نو الوــ ــببيين،الشــ ــال   تفيدين وــ ــميم وتاليل وتنفي  عمبيلت نزع الوــ ــلذموا ه  تصــ ينبغ  أن يوــ

علدة اإلدملج للملن تمثيل مصللحهم وتلبعلتهم )المر ع نفوج، الفقرة   ف   مهورية أهريقيل ه(. 43والتوريح وا 
أكثر من   2019 كلنون األول/ديوــمبروملل ، اوــتفلد حتى  الووــلى و مهورية الكونغو الديمقرالية والوــودان

 تدعمهل بعثلت حفظ الوالم. من ذ ا القبيلمقلتل ولبق، معظمهم من الشبلإ، من برامج  6 500

ُيوـــــــــــتثنى   اأكثر شـــــــــــموا من القلعدة يلى القمة   ه ل  و د اعتمدت البعثلت الميدانية لألمم المتحدة نُ  - 48
علدة اإلدملج من االل برامج الحد من العنف  منهل أ  أحد من الشـــــبلإ ه  م لل نزع الوـــــال  والتوـــــريح وا 

ف   مهورية أهريقيل  هه  الملئة من الوـــــكلن.  50الم تمع  ه  الم تمعلت الت  يمثل هيهل الشـــــبلإ أكثر من 
لإ والنوـــل  للـــملن أن يكون لبوـــبللت المحبية والقلدة التقبيديين وممثب  الشـــب  الووـــلى، أنشـــأت البعثة ل لنل  

ــموعرأ  م ــلريع.  وــــ ــميم المشــــ ذنل  حل ة يلى ب ل مزيد من ال هود لدعم المنظملت العلمبة ه  لكن ه  تصــــ
ــريحم لل   ــيمل  التوــــــ ــمية، ا وــــــ علدة اإلدملج الروــــــ ــريح وا  ــال  والتوــــــ علدة اإلدملج الرج عمبيلت نزع الوــــــ وا 

ركز منظمة ركن الشــــبلإ المحب  الت  ف  الكلميرون، عبى وــــبيل المثلل، ت هالمنظملت الت  يقودذل الشــــبلإ.  
عـلدة يدمـل هم، وـتدعم الم تمعـلت  اذتمـلمهـل يقودذـل الشـــــــــــــــبلإ عبى يعـلدة ـتأذـيل ال ـنلة الشـــــــــــــــبلإ العنيفين وا 

 المحبية والحكومة ه   بول ال نلة الولبقين.

علدة اإلدملج، عبى ىليو و  - 49 وــبيل  اذتملم أكبر إلدملج الشــلبلت ه  عمبيلت نزع الوــال  والتوــريح وا 
العمبيــة الماتبلــة لالتحــلد و  بعثــة األمم المتحــدة لــدعم نظــلم العــدالــة ه  ذــليت المثــلل من االل اوــــــــــــــتاــدام 

ــلنية و األهريق  واألمم المتحدة ه  دارهور  . ومع  ل ، ا تزال ه  التقييملت المحددة األذدافالحصـــإ ال نوـ
علدة اإلدملج، وذنل   كثير من األحيلن ت لرإ واحتيل لت الشــلبلت ا تعلل هل برامج  نزع الوــال  والتوــريح وا 

 برامج.تب  اله  تصميم وتنفي  وتاليل  د   حل ة يلى مزيد من العمل إلشرا  الشلبلت بشكل م

اــدمــلت التعزيز  عبىد العــديــد من بعثــلت األمم المتحــدة الميــدانيــة الحكومــلت الولنيــة وــــــــــــــــلعــ ت و  - 50
 هرإ ال هود المب ولة لزيلدة الموـــلعدة ب ت شـــمل ت . و ةاإلصـــالحي   المؤوـــوـــلتقلـــل  األحدا  و لالماصـــصـــة  

ــبلإ يلى ال  و ل  ــملن أن  لقلــــ الشــ ــلئية  يكون من االل لــ ــبلإ وأن لراعيل  مالتحقيقلت واإل را ات القلــ  بشــ
ه  أهغلنوـــــــتلن و نوإ الوـــــــودان ودارهور وليبيل وذليت ،  و بمعليير الدولية. ل ل  هي موـــــــتو احت لز األحدا    يكون

ــبلإ دعمت عنل علدة اإلدملج لبشـ ــر العدالة واإلصـــالحيلت ه  بعثلت األمم المتحدة تدابير يعلدة التأذيل وا  صـ
الشــرلة الولنية لمنع ومعلل ة ماتبف   ذل ه  أ هزةدعمت شــرلة األمم المتحدة نظرا و والم رمين الشــبلإ. 

اللبيعية  ير المشـروع، الت  أشـكلل ال رائم الاليرة والمنظمة، مثل اات لر  ير المشـروع واوـتاراج الموارد 
 لهل تأثير  ير متنلوإ عبى الشبلإ.

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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 ورا  ةمنـ لكـ ال هود الحـللـية المـب وـلة لبتصــــــــــــــد  لبتلرف العنيف ـبللعوامـل ال ه  عترفيُ  ا ـللـبل  مـل و  - 51
الشــبلإ، مثل اإل صــل  الوــيلوــ  أو النزاعلت المحبية  ه  أووــللتردد صــداذل بشــكل مبلشــر الت  ي الصــراع و 
 .( 25) وارد أو الفولد أو التمييز لد م موعلت عر ية أو دينية معينةعبى الم

ؤد  التصـد  ألهعلل التلرف ي أا  العمل عبى لبشـبلإ أيلـل    الوا بة تتلبإ حملية حقوق اإلنوـلنو  - 52
 ل  منع اإلرذلإ و   هود  ر الشـــلبلت والشـــبلن كعنلصـــر لبتغيير ه ي توـــا يلى الشـــبلإ، بل مالعنيف يلى وصـــ 

ــلدر عن ه  تقريرو التلرف.  ــعة من المبلدرات  صــــــــــ برنلمج األمم المتحدة اإلنملئ ، تم تحديد م موعة واوــــــــــ
ة عدلموـ  األذمية بمكلن نوم. ( 26) النل حة الت  يقودذل الشـبلإ والت  تعللج األوـبلإ ال  رية لبتلرف العنيف

ــلم األاـبلر المزيفـ  بي نت  وعبى اإللمـلم ـبللتكنولو ـيل الر مـيةعبى  الشـــــــــــــــبلإ ة ومقـلومـة الالـلإ المثير لالنقوــــــــــــ
 ذوبرنلمج يشرا  الشبلإ وتمكينهم التلبع لمكتإ مكلهحة اإلرذلإ   من  هدفوالاإل صل  واللإ الكراذية.  أو

ذنل  حل ة و . عبى الصــمود رة الشــبلإ داإلي لبية لبشــبلإ ه  منع التلرف العنيف وتعزيز  لتالموــلذم دعم
ــتثملر ه  نهج  ــتوى ااوـــ ــلهية لزيلدة موـــ ــ يع   برمتج لمل لبم تمعـشــــ يلى موارد يلـــ لمنع التلرف العنيف وتشـــ

  ل،وتراع  المنظور ال نوــلن  وتحترم حقوق الشــبلإ وتحميه األولــلع القلئمةالوــيلوــلت والبرامج الت  تراع  
 هلدهة بشكل منه  .ال تهمدمج مشلركت وتعزز صمودذم و 

 
 الشباب والسالم واألمنالمتعلق بعمال األضفاء الطابع المؤسسي على جدول إ -او و  

الدول األعلــل     بلتحظى بلعتراف متزايد من   2015من  علم  أصــبحت مشــلركة الشــلبلت والشــبلن - 53
ــرا   ــركلئهل بلعتبلرذل عنصــــ ــيل   ومنظومة األمم المتحدة وشــــ ــلوــــ ــتدامة وبنل    أوــــ ــلمبة والموــــ ه   هود التنمية الشــــ

عبى الموـــــــــتوى  المتا ة ل التدابيرنهموـــــــــبل وـــــــــالم. ولكن ا يزال يتعين تر مة الوع  يلى عمل مبموأل، ب ال
للــملن  درة  ميع ال هلت  و ل  ،لهلة  اصــصــ الولن  واألولويلت المؤوــوــية وتدابير التمويل والموــل لة الم

 .(2018) 2419و  (2015) 2250 الفلعبة عبى تحقيق الدعلئم المولوعية لبقرارين
 

 الشباب والسالم واألمن في مجلس األمن والمنتديات الحكومية الدولية األخرى  

دور  دراوـــــــــــــــة عبى م بأل األمن لك  يعكفلريق  ــديــد  (2015) 2250من االل القرار انفتح  - 54
الشبلإ  عنأ رى الم بأل عدة منل شلت ماصصة  و د وظروف الشلبلت والشبلن ه  صون الوالم واألمن. 

 ، بمنلوــبة تقديم2018 نيوــلن/أبريله    ة ماصــصــةعبني ل منل شــة  ن لــمنه، م2015والوــالم واألمن من  علم 
ذو  رار بشـــأن الشـــبلإ والوـــالم واألمن، و    ثلن لاى النقلش يلى ات هلـــ أو . “الوـــالم المفقود” الدراوـــة المعنونة

 من  نفــِّ لمــل  ل  الم بأل تقييمــ  أ رى، 2019 تموز/يوليــج، وه  2018 حزيران/يونيــجه   (2018) 2419القرار 
 . دول األعملل المتعبق بللشبلإ والوالم واألمن

لبإ الم بأل وي . ات مع الشـــــــــبلإ االل نصـــــــــف زيلراتج القلرية تقريبل  ور لمحأ رى م بأل األمن و  - 55
بصــفة  بللتعلون معهمدعم مشــلركة الشــبلإ، يمل ت  أن ةعلمبصــراحة عددا  من بعثلت األمم المتحدة الميدانية ال

__________ 

 (25) Siobhan O’Neil and Kato Van Broeckhoven, eds., Cradled by Conflict: Child Involvement in Armed Groups in 

Contemporary Conflicts (New York, United Nations University, 2018). 
 .(2019 )نيويور ، التلرف العنيف الشبلإ ه  المقدمة لموا هة ومنع: الالول األملمية ،برنلمج األمم المتحدة اإلنملئ  (26) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
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تقلرير و  2015من  كلنون األول/ديوـمبر و تيوـير مشـلركة الشـبلإ. ى بعالوـبللت الولنية  وـلعدةمب مبلشـرة أو  
 ل عبى نحو متزايد حللة الشبلإ.و لتتن مة يلى الم بأل األمين العلم المقدم 

الشـبلإ  ”تعبئةبعنوان  الوـبم واألمن ه  أهريقيل بشـأن  ة شـ لن م  ت، أد2019ه  تشـرين األول/أكتوبر و  - 56
ــل ــلت من أ ـ ــداهعال دو  يوــــــــــــــكـ ــلم  مـ ــلن“2020بحبول عـ ــلد بيـ ــج ، يلى اعتمـ ــدتـ  ة م بأل األمنـوــــــــــــــــ ي رئ  أعـ

(S/PRST/2019/15 أعيد هيج التأكيد عبى ،) الوكلن، يشكبون علئدا  أن الشبلإ، بوصفهم هئة عريلة من 
معنية لاااتحلد األهريق   ةمبعوث  ت. وكلن يمكن أن يوــهم ه  الوــالم الدائم والرال  اا تصــلد  هريدا   ديمغراهيل  

م بأل األمن عبى نحو   بإويل.  للتحلاإل مقدِّم  لشــــبلإ وبنلة وــــالم شــــبلإ من الم تمع المدن  من بينبل
ــبلإ   ــيعيةا أثنل متزايد الحصــــول عبى آرا  الشــ ــليل مثل تغير المنلخ  بشــــأن الت  ت رى لمنل شــــلت الموالــ  لــ

أهغلنوــــــــــــتلن  منالالصــــــــــــة بكل قلرية  الالمنل شــــــــــــلت ك ل  أثنل  و  الالة المتعبقة بللمرأة والوــــــــــــالم واألمنو 
 وال مهورية العربية الوورية.

األول/ديوـــــــــمبر ف  كلنون هذ ه الموـــــــــألة من زوايل ماتبفة.   وتنلولت منتديلت حكومية دولية أارى - 57
ــلل أكبر ه  64/ 74ت ال معية العلمة القرار  ا ، ات 2019 ــلركة بنشـــــــ ــبلإ عبى المشـــــــ ــُ ع هيج الشـــــــ ، ال   شـــــــ

ــلر.  ــال  وعدم اانتشــ ــلت المتعبقة بنزع الوــ ــبعين لب معية العلمة أن  ةأعبنت رئيوــــ و المنل شــ الدورة الثللثة والوــ
ــيعية و المتعبق ب عملل األ دول   ــبلإ والوــــالم واألمن ذو أحد أولويلتهل الموالــ ــبلت  تور لحت للشــ ه  عدة منلوــ

ــلد   ةلبن مع  وايتهل  االل هترة ــبلإ التلبع لبم بأل اا تصــــــــ ــبلإ، بمل ه   ل  ه  منتدى الشــــــــ ــالم الشــــــــ الوــــــــ
بشـبلإ بنلة  تهيِّئ لل نة بنل  الوـالم و   2015. وبللمثل، من  علم 2019لن/أبريل ه  نيوـ  ال   عقد واا تملع 
الزيلرات و  تملعلت  امن االل ا  العلمة  توصـــــــــيلتهم ه  م لل الوـــــــــيلوـــــــــلت همللعمأ عرال تدىالوـــــــــالم من 

ــلت  الو  القلرية ــة،المنل شــ ــيعية ماصــــصــ ــرين الثلن /نوهمبركلن آارذل ه   الت   موالــ ، بمبلدرة من 2019 تشــ
ــبفلدور و ال ــة كولومبيل. ب وــ ــت وارئلوــ ــبلإ ه   لمبيل و  بنلةعمل ل ل  بهلموــ ــالم الشــ ــتلن، التزمت الب نة ي الوــ ر يزوــ
 وبل مواصبة دعم مبلدرات بنل  الوالم لبشبلإ. لبح  عنبل
 

 الشباب والسالم واألمن والدول األعضاء  

  ئزالركل  دول األعملل المتعبق بللشــــبلإ والوــــالم واألمن هود الدول األعلــــل  لدعم تنفي   شــــملت  - 58
ــلن (2015) 2250لقرار مبينة ه  الاالامأل   ــبلإ وآليلت حقوق اإلنوــــ ــية لبشــــ ــيلوــــ ــلركة الوــــ ، من تعزيز المشــــ

ــي   دول األعملل . ومع  ل ، هإن تر مة  ىار أ ه   مبة أمورلوــــــــــلت العمللة، واإلصــــــــــالحلت التعبيمية ووــــــــ
ــية أووـــع ذالمتعبق بللشـــبلإ  ــيلوـ ــتراتي   والمنوـــق  ووالوـــالم واألمن يلى ألر وـ المفتل  للـــملن العمل ااوـ

 عبى الموتوى الولن .

هل يب لة الت  يمكن أن توــــــــــلعد زيلدة اعتراف الوــــــــــبللت الولنية ب هود الوــــــــــالم المحبية والولني و  - 59
يمكن لببرلملنلت الولنية و  رارات الوــيلوــة العلمة بموــلذملت الشــبلإ.  شــلدالشــلبلت والشــبلن ه  لــملن اوــتر 

من االل اعتملد  دول األعملل المتعبق بللشــــــــــبلإ والوــــــــــالم واألمن دورا  ذلمل  ه  لــــــــــملن تنفي   تؤد أن 
صــــدار التشــــريعلت  ات الصــــبة، و  لريق ولنية لبشــــبلإ والوــــالم واألمن، وتاصــــيإ ارائل  روــــم التكبيف ب ا 

 الموارد المللية ودعم المشلركة الشلمبة لبشبلإ.

كولومبيل وني يريل عبى ولـــع ارائل لريق ولنية لبشـــبلإ والوـــالم و والفببين وهنبندا  لمبيل تعكف و  - 60
يمكن أن تكون   ،لشــبلبيةصــيل ة الة عمل بللتعلون مع شــبكة من المنظملت ا حلليل   تمي ف  هنبندا، هواألمن. 

ــل  أارى.   لـــــــــــعبمثلبة مالل لو   د أثبتت الل العمل الولنية المتعبقة و الل العمل من  بل دول أعلـــــــــ

https://undocs.org/ar/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ar/A/RES/74/64
https://undocs.org/ar/A/RES/74/64
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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الموارد الكلهية، أنهل ألر عمل  ت لهلدُرصــ بللمرأة والوــالم واألمن، عندمل ولــعت من االل عمبية تشــلركية 
 أولوية لبعمل عبى الموتوى القلر .

يلى ينشـل  ائتالهلت ولنية بشـأن الشـبلإ والوـالم واألمن ه  العديد من   (2015) 2250دهع القرار  و  - 61
الكلميرون وني يريل  و انكل وهنبندا   الببدان لتوـهيل مشـلركة أصـحلإ المصـبحة المتعددين. ولدى واألردن ووـر 

ــبلإ وبدعم من الوـــــــبللت الولنية. مل تُقلم  ائتالهلت نشـــــــلة،  للبل   بمبلدرة من منظملت تلوعية يقودذل الشـــــ
أهغلنوـــــــــــــتلن وبوروند  وتونأل و مهورية أهريقيل  هود مملثبة إلنشـــــــــــــل  تحللفلت ولنية ه   ب ل تواصـــــــــــــلوي 

 .الوولى و مهورية الكونغو الديمقرالية والعراق ولبنلن وميلنملر والني ر والهند واليمن

قيلدة األردن والنرويج، وولعدت ب   2017الشبلإ والوالم واألمن ه  علم   “م موعة أبللل”تشكبت و  - 62
 عبى كوإ التأييد الويلو  ل دول األعملل من الدول األعلل .

 
 الشباب والسالم واألمن في منظومة األمم المتحدة  

، اريلة لريق 2018بتمبر ت ه  أيبول/ـوــــ لبقاوـــــتراتي ية األمم المتحدة لبشـــــبلإ، الت  أ تلـــــمنت  - 63
امأل أولويـلت  تحتو  عبى ل، بـللنظر يلى أنهـ تهـلمبـة ه  لبيعلـشـــــــــــــ  لنهـ كو عبى الر م من و داابيـة لبمنظمـة. 
مبلشــرة مع  ، تمشــيل  وبنل  القدرة عبى الصــمودالوــالم بنل  أولوية محددة بشــأن  ل عبىمشــت ت  لموالــيعية، هإنه

ــتراتي يةوه  يللر .  (2018)  2419و   (2015) 2250القرارين  ــبلإ اوـــــــ ، تبتزم األمم المتحدة بلاعتراف الشـــــــ
والكوار  والحد  ؛ومنع العنف ؛والعدالة اا تملعية ؛بللموـلذملت اإلي لبية لبشـبلإ ه  التنمية والوـالم واألمن

 دعم ذ ه المولذملت.ب و  ،والعمل اإلنولن  والمنلا  ؛من أاللرذل

ــبلإ، تبتزم األمم المتحدة   ه  يللرو  - 64 ــتراتي ية الشــ ــل   اوــ ــل لة لإلدارة العبيل أيلــ ن عبتعزيز تدابير موــ
ين موـؤولون عن لـملن دمج األذداف المتعبقة بللشـبلإ كبلر المدير هاالتزاملت واألذداف المتعبقة بللشـبلإ. 

والوـالم واألمن بللكلمل ه   ميع ااوـتراتي يلت والوـيلوـلت وماصـصـلت الميزانية ولببلت التمويل الالصـة 
 بكيلنلتهم.

ــمبر  اعتبلرا  و  - 65 ــيق ل  هة  14، كلن ذنل  2019من كلنون األول/ديوـ ــؤون اتنوـ ــبلإ ه   شـ بعثة  22لشـ
لشــــؤون ين نوــــقم 3ه  الصــــوملل، و لشــــؤون الشــــبلإ  ة، بمل ه   ل  موــــتشــــلر متفر  لمبعوــــيلوــــية الصــــة  

دولة  49ه    لبعمل ذمييفلديمكن لموــتشــلر  الوــالم والتنمية، ال ين تم و عمبية لحفظ الوــالم.   13ه    الشــبلإ
ــلدات مهمة يلى أهر ة األمم المتحدة القلرية بشـــأن تعزيز 2019ومنلقة ه  علم  ــبلإ ، تقديم يرشـ مشـــلركة الشـ

ويشــــكل اعلت. نز و هود منع نشــــوإ ال  لتلنزاعاصــــوصــــيلت اة لعي امر مج الاالبر ولــــع ه  تحبيل النزاعلت و 
ه  األهر ة القلرية التلبعة لألمم المتحدة موارد بشـرية مهمة عبى الموـتوى   شـؤون الشـبلإب  ون المعنيونمنوـقال

العللم ، كلن ألملنة  صـــعيدعبى الو . ركلئز  ماتبف الالميدان  لقيلدة تنفي  برنلمج الشـــبلإ والوـــالم واألمن ه
 مشــتركة معنية بللشــبلإ والوــالم واألمن أنشــأذل مكتإ دعم بنل  الوــالم وصــندوق األمم المتحدة لبوــكلن دور  

الوـبوـبة الت  تربل ا    ز ه   ميع أ  دول األعملل المتعبق بللشـبلإ والوـالم واألمنحلوـم ه  تيوـير تنوـيق 
ــالمبين العمل اإلن  ــلن  والتنمية والوــــــ ــملن أن تكون الابرة الداابية ه  م لل  ويتعين. وــــــ اتال  ي را ات للــــــ

المحب  والقلر  واإل بيم   ىالشــــــبلإ والوــــــالم واألمن داال األمم المتحدة ه  ولــــــع منلوــــــإ عبى الموــــــتو 
 والعللم .

  

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
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 توفير الموارد  

 2419و   (2015) 2250تنفي  القرارين  ة ه رئيوــــــــــــــي  مشــــــــــــــكبةا يزال عدم كفلية الموارد يشــــــــــــــكل  - 66
ن أل  2030والة علم  يجالوــــــــــالم والحفلظ عب بنل أملم تحقيق نهج  ا  كبير  نقإ الموارد يمثل علئقل  ه.  (2018)

ا يمكن لبمبلدرات الهلمة القبيبة الت  و االتزاملت العللمية.  تنفي  تب ع ل ب ت  عوامل الشـــــــبلإ والوـــــــالم واألمن
 الدراوـــــــــــــة المعنونةتا ذل األهراد والصـــــــــــــنلديق وال هلت الملنحة تببية احتيل لت التمويل الهلمة المحددة ه   ي 
 تعمـل بأ ل من  يةلشـــــــــــــــبلب اه  المـلئة من منظمـلت بـنل  الوــــــــــــــالم  50، حـي  تم توثيق أن “المفقودالوــــــــــــــالم ”

ببيون دوار لإل را ات   1,8 مببأتاصــــــــــيإ   يتمثل ه   ر  ذدفا تُ ، التقريروه  دوار ه  الوــــــــــنة.   5  000
 )أ((. 60و  23الفقرتلن  ،A/72/761-S/2018/86)المتعبقة بللشبلإ والوالم واألمن 

موا هة التحد  ه  م لل التمويل تعبئة موارد يلــــلهية و ديدة، بلإللــــلهة يلى تحول ه   لــــ ت قت و  - 67
 لــ ت قت وــ . و لت عبى الوــوا اعنز التركيز نحو التداالت الو لئية الت  تعللج دواهع العنف واألوــبلإ ال  رية لب

 وه  مل ياإ. لتاعنز ال من رةلـــر المت  ناببدالقدرة عبى تتبع الموـــلعدات الثنلئية لدعم الشـــبلإ ه  ال أيلـــل  
لبشــــــبلإ لتتبع التقدم المحرز  ؤشــــــرم حدا ت لـوـــــ ب  ل  مالتز ا  اوــــــتراتي ية الشــــــبلإ  تشــــــكل منظومة األمم المتحدة،

ي إ أن ترتبل ال هود المب ولة لتتبع  و ولــملن موــلذمة البرامج ه  تمكين الشــبلإ واإلنصــلف بين األ يلل.  
ــتثملر ه  الموــــلذملت  مبللأ لببرامج الت  تحدد ماصــــصــــلت التمويل من النلحية الكمية بتقييملت نوعية ااوــ

 اإلي لبية لبشبلإ ه  الوالم.

ة لبشـــبلإ ه  بنل  الوـــالم لوـــماتا  صـــندوق بنل  الوـــالم تدابير اوـــتبل ية لدعم الموـــلذملت الحو د  - 68
و   2016 بين علم  هف  الفترة مل الوــنوية. الشــبلإتعزيز مبلدرة عبى الصــعيدين المحب  والولن  من االل  

مبيون  2,7المبلدرة، ممل زاد التمويل من  لريقن عمبيون دوار  57,2، اوـتثمر الصـندوق مل م موعج 2019
ه  الملئة من  ميع أموال  40 ت نوبةصصاُ و .  2019مبيون دوار ه  علم   20,4يلى   2016دوار ه  علم 

ـلدعم تنفـي     المـبلدرة حتى اآلن أكبر ـتدبير تمويبا تزال و الم تمع المـدن .  من شــــــــــــــركـل بالمـبلدرة مـبلشــــــــــــــرة ل
. ومن األمثبة عبى اوـــــــتثملرات الصـــــــندوق ه  الشـــــــبلإ بوروند ، (2018)  2419و   (2015) 2250القرارين 
ــروع مموم  أدىحي    ــندوق  الل من مشــــ ــم  يلىصــــ ــراف وزارة الداابية، تلــــ ــبلبية، تحت يشــــ ــل  م موعة شــــ ينشــــ

 منظمة  ته   ر يزوــتلن، نفم و لــع اوــتراتي ية لزيلدة مشــلركة الشــبلإ. قوم حلليل  بو ن األحزاإ ت م علــوا   36
لصـندوق بنل  الوـالم بلوـتادام نهج يقوده الشـبلإ لبتافيف من العوامل  شـروعل   ‘البح  عن أرلـية مشـتركة’

 ه  صنع القرار المحب .و ويهم من الكبلر الت  تؤد  يلى التلرف وزيلدة التعلون بين الشبلإ 

يدعم عدد من المبلدرات أعملل بنل  الوـــــــالم الت  تلـــــــلبع بهل المنظملت الت  يقودذل الشـــــــبلإ. و  - 69
ــبلإ و يلدتهم، مثل مبلدرة يمكن لب هلت الو  ــلف نهج مبتكرة لدعم  درات الشـــــ ــتكشـــــ ــركل  اوـــــ  360ملنحة والشـــــ

بى الموارد المللية والبشــرية عصــول  حال وــبل ، الت  ت مع بينمنظمة ’البح  عن أرلــية مشــتركة‘ل يةالشــبلب 
 والتقنية لم موعلت الشبلإ الرومية و ير الرومية.

  
 الشباب والسالم واألمن دعوة لالستثمار في  - ثالثا  

تقدم ه  دعم الشـــبلإ ه  وـــيلق الوـــالم واألمن من  اتال  بعا الحرز أُ يتلـــح ه  ذ ا التقرير أنج   - 70
ــبلن هقد .  (2015) 2250 م بأل األمن   رار ــلبلت و أثر الشــ  صــــد  لألزملتعمبيلت الوــــالم و هود الت   ه الشــ

المحب  عبى الموــتوى منل شــلت الوــيلوــة    ه وا مع صــلنع  القرار ه   لــليل الوــالم واألمن وعمباإلنوــلنية. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/A/72/761
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https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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و د أظهروا  ذلدهة، ةكلر ـشـــــ ملللبوا بنظلم متعدد األلراف يشــــــركهم و عبى الموــــــتوى الولن .  هليلى منل شــــــلت 
ونوا شـــركل  يعول عبيهم ه  الحفلظ عبى الوـــالم وتعزيز التنمية ه  عللم  درتهم عبى تشـــكيل تحللفلت وأن يك

 يوا ج تحديلت متعددة.

مل يتعبق بللشـــــــــمولية، ذنل  حل ة ملوـــــــــة يلى اتبلع نهج أكثر   ومع  ل ، ر م يحراز تقدم كبير ه  - 71
 .(2018) 2419و  (2015) 2250 نقراري التنفي   ه  منه ية

مع يلالق عقــد العمــل لتحقيق أذـداف التنميــة الموــــــــــــــتــدامـة، حـلن الو ـت ل ميع ال هــلت الفــلعبـة و  - 72
دراوـة التوصـيلت الشـلمبة وااوـتراتي ية الت  صـيغت ه   و لتكثيف  هودذل ه  م لل الشـبلإ والوـالم واألمن. 

ــلدات   “الوــــــالم المفقود” ــأن، ه  ذ ا التقدم يرشــــ ــملشــــ ــهل ب   تشــــ ــتراتي يلت يعزز بعلــــ ــل  ثال  اوــــ : ، وذ علــــ
ــبلإ و  ــتثملر ه   درات الشــــــ ــبلإ و لدتهم؛  ي هم و بمعااوــــــ معلل ة الحوا ز الهيكبية الت  تحد من شــــــــمول الشــــــ

علل  األولوية لبعمل التعلون  من االل   ــلركتهم؛ وا  ــلوين و  العملومشـ ــبلإ كشـــركل  متوـ ــلوـــ مع الشـ يين من أوـ
 (.59أ ل الوالم )المر ع نفوج، الفقرة 

تال  ة، ومع ا تراإ ال كرى الوـــنوية الالموـــة ابلمشـــ التوصـــيلت ال تب تنفي   من أ ل اإلوـــراع ه و  - 73
ــيلت المحددة المقدم  ا  عدد برز، أود أن أ(2015) 2250لقرار  ا ــل  والمنظملت من التوصــــــ مة يلى الدول األعلــــــ

 المتحدة وال هلت الفلعبة األارى.اإل بيمية وكيلنلت األمم 
 

 اإلجراءات المطلوب من مجلس األمن اتخاذها  

 بللتقدم المحرز حتى اآلن، أدعو م بأل األمن يلى النظر ه  اتال  اإل را ات التللية: اعتراهل   - 74

لبشـبلإ عبى و ج التحديد ه   هود الوـالم واألمن، بمل ه   ل    ةهلدهتشـ يع المشـلركة ال )أ( 
 لمن وايلت البعثلت؛ ى الحللقتلم حوإ

المنه   مع م موعلت متنوعة من الشـــــــــــــبلإ وممثب  منظملت الشـــــــــــــبلإ االل  تعلونال )إ( 
 الزيلرات القلرية الت  يقوم بهل؛

القلرية  جيحلللت ه  منل شـــــــــــلت  مقدِّم  تووـــــــــــيع وتنظيم مشـــــــــــلركة الشـــــــــــبلإ بوصـــــــــــفهم )ج( 
 والمواليعية.

 
 ألعضاء والمنظمات اإلقليمية اتخاذهااإلجراءات المطلوب من الدول ا

ــبلإ والوـــــــــالم واألمنالمتعبق ب عملل األأن  دول  ب  من  يدراكل   - 75 من موـــــــــؤولية  ميع الدول  ذو للشـــــــ
 األعلل ، أدعو الدول األعلل  والمنظملت اإل بيمية يلى النظر ه  اتال  اإل را ات التللية:

 لشبلإ والوالم واألمن؛ا لمن أ ولع ارائل لرق محبية وولنية وا  بيمية ماصصة  )أ( 

ــبلن ه  عمبيلت الوـــالم ولوال مفلالهلدهة  تعزيز المشـــلركة  )إ(  ــلبلت والشـ ولـــلت اتفل لت لبشـ
 الوالم؛

  علل شـــــــمللشـــــــبلإ والوـــــــالم واألمن، بمل ي المتعبق ب عملل  األزيلدة التمويل لتنفي   دول  )ج( 
 ؛ؤونهمشب  مت هالموارد متلحة لبمنظملت الت  يقودذل الشبلإ وت 

https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2419%20(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250%20(2015)
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حمـلـية المـدنيين، بمن هيهم الشـــــــــــــــبلإ، وا  كفـلـتدابير محـددة ت  اتاـل وهقـل  لبقـلنون اـلدول ،  )د( 
 .لوبعدذ  ةالموبح  لتويمل المداهعون الشبلإ عن حقوق اإلنولن وبنلة الوالم، أثنل  النزاع

 
 اإلجراءات المطلوب من األمم المتحدة اتخاذها  

 لتوريع  هود الدول األعلل ، يمكن لألمم المتحدة اتال  اإل را ات التللية: - 76

 المنظمةللشــــــــــــبلإ والوــــــــــــالم واألمن ه  وثلئق المتعبق ب عملل األلج  دول  لــــــــــــملن يدم )أ( 
والمـبلدرات وأدوات التو ـيج عبى  رواأُلل  لتعـ نزاااوــــــــــــــتراتي ـية والتاليلـية، وتحبيالت ال

 د العللم  واإل بيم  والولن ؛ي الصع

القلر  د ي الشـــــبلإ واألمن والوـــــالم عبى الصـــــعشـــــؤون تنوـــــيق    هلتينشـــــل  شـــــبكة من  )إ( 
 درات   و ود الموارد البشــرية الحللية للــملن وــتفلدة منواإل بيم  وعبى موــتوى المقر واا

 للشبلإ والوالم واألمن؛ب  يتعبق ه  ملماصصة 

ــبة،  )ج(  ــريع ل دول  ا   ل ، من أ  اإلمكلن  عند تاصـــيإ الموارد المنلوـ المتعبق عملل األ لتنفي  الوـ
 ل  هود بنل  القدرات والتداالت البرنلم ية؛ للشبلإ والوالم واألمن، بمل ه   ل  تموي ب 

  يللر ون مع المنظمة ه   عمب ة لحملية الشــبلإ، بمن هيهم أولئ  ال ين ي اصــصــ ات م يرشــلد  داد ع ي  )د( 
 منظومة األمم المتحدة. ل حملية ال ك ز  من  دول أعملل مشتر   ديد بشأن  ، الوالم واألمن 

 


