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 الشباب والسالم واألمن   
  

 العامتقرير األمين    
  

 موجز  
جتئحا مسض   :واجه الشـــ تح يحد تي  مس مقـــالو ا عام الاتممض المتســـممض تقـــالد   متي متاد ة 

( ويغمس المنتخ والانف والنزاع المقلح ويفت م آثترهت. إال  ن ياالئا الش تح مض  جل  19-فمسوس كورونت )كوفمد
ــتواة  ل  مقـــــــ  ــلمما للم تماتي. القـــــــاا والادالا االجتمتعما والامل المنتعا والمقـــــ تمسة وحمويا للتنمما القـــــ

مض  ن  ثس ال تئحا   ى إلى  يت ة الحواجز وطسح يحد تي   وواصل الش تن والشتتتي  فع ع لا القاا تتلس م
جديدة  متا مشــتركت م الم د ا فا عملمتي القــاا واألمض. ولم يتحقــض لــاما الشــ تح و من م وحمتيت م: ف د  

ا تسانت تأثس النزاعتي المقــــــــــــلحا وال تئحا، إلى طسح يحد تي جقــــــــــــمما فا م تم    ى ي لص الحمز المدنا، 
لـممت الشـتتتي، ماسسـون لخطس التخلف عض السكد  إجساءاي عتجلا. وإن الشـ تح، وال الحمت ا يتطلد ايختذ

ــت  ا والصــــحا والحمت ا االجتمتعما عام مسحلا حتلــــما مض حمتي م.  وياد مض حمث التالمم والفسص اال تصــ
الشــساكتي الشــتملا مع  نتة القــاا الشــ تح  لــتلــما للخطا المتال ا تتلشــ تح والقــاا واألمض وين غا  ن يولم ت 
جممع الشـسكتء األولويا. وال  منض  ن يوون ال  و  الو تئما فاتلا إال فا حتم االلـتفت ة مض  دراي م موعتي  

 داع م. ل د يقـــــترع  ويمسة عملما إســـــفتء الطتتع متنوعا مض الشـــــ تح ووج تي نوسهم وماترف م القـــــمت ما وإ
(،  S/2020/167المؤلقا على الخطا تشنل ملحوظ منذ صدور الت سيس األوم عض الش تح والقاا واألمض )

صــــنع ال سار ويمويل  نشــــطا    إال  ن يحد تي عمم ا ال يزام  تئما فممت يتالق تتلمشــــتركا الم د ا للشــــ تح فا
  نتء القاا التا   و هت الش تح والتا يوون شتملا للش تح.
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 مقدمة  - أوال   
ا هـــذا الت سيس عما تـــتل سار   - 1 ، الـــذل طلـــد فمـــه م لد األمض ي ـــد م ي سيس كــل  (2020)  2535ُ  ـــده

 .(2015) 2250و  (2018) 2419 و (2020) 2535لنتمض عض ينفمذ ال ساراي 

ا الت سيس األوم لألممض الاتا عض الشـــــــ تح والقـــــــاا واألمض - 2 إلى م لد    (S/2020/167)  وعندمت ُ د ِّ
ــتن الاــــتلم  ــــد  ،  2020  سيــــل  /األمض فا نمقـــــــــــــــ  فمسوس كورونــــت مسض  جــــتئحــــا   ــــد  يتزعزع مض جساء  كــــتن 

من  ا وعممق تشـــــــــــنل  على حمتة الشـــــــــــ تح وآفت  م يؤثس     تئحازام الي عتممض، ال مسور  باد و (.  19-)كوفمد
ــ تح مادالي  الوصــــوم إلى التالمم والخدمتي، والنمو ال تئل فا إمنتنما    مع ياطل ،و مس متنتلــــد تطتلا الشــ

 .( 1) ويفت م   ما الصحا الا لما

ضـخمم  وجه الضـاف  إلى ي لـ تح ال ذريا للنزاع تشـنل كالمس و إلى يفت م األ 19-  ي   ما كوفمدف د  - 3
عدا المقـتواة االجتمتعما اال تصـت  ا والقـمتلـما ال تئما التا  اتنا من ت الشـ تح، ال لـممت فا القـمت تي التا و 

ــما وحد ــقـــــ يتاسض و الوصـــــــوم إلى الخدمتي. ي مض إمنتنما   وســـــــ  فم ت النزاعتي واأل متي ال دراي المؤلـــــ
هويتي م فا حتم كتن  ، ال لــممت ياتنون مض الضــاف تشــدةحتمتجتي الختصــا لخطس متزايد و الشــ تح ذوو اال

ومز وجا الممل ال نقا   والمثلمتي  المثلممضالشتتتي، والش تح مض م تمع ، على لالمل المثتم اد ة ال واندمت 
ــتنما  ــمض ومغتيسل ال ويا ال نقــــــ ــفتي ال نقــــــ ــتنما وحتملا صــــــ ــ تح  مم(  م تمع الم)و حسار ال ويا ال نقــــــ والشــــــ

ــع . ويز ا  هذا اإلعت ا ذول  ــ ا الوسـ ــس يض  اعلًمت والم تجسيضإلى اليا مًدا تتلنقـ ــ تح و   ،اجئمض والمشـ الذيض الشـ
 و  مس الملتح مض ـتتلمـدارس، والشـــــــــــــــ تح اـلذيض  عمشــــــــــــــون فا مقــــــــــــــتوطـنتي عشــــــــــــــوائـما   فت سون إلى مـأوى  

الذيض ينتمون  الشـــــ تح  و   ،اإليد /المنتعا ال شـــــسياض تفمسوس ن ص م سيفما، والشـــــ تح المصـــــت  المنتطق  ال فا  و
ــلما   لمتي عس ما  و م موعتيإلى  ــتنما للو .  الشـــــــاوح األصـــــ ينمض شـــــــدة و تتلغا ال   تئحاكتن  اآلثتر ال نقـــــ

 المقتواة  مض ال نقمض.فا م تم  المنتلد التا يح   الخطس فا  ن يؤ ل إلى ي ويض 

 تئحا   الل الو .  والمطتل ا تإ تمت ت كثس عدال ولـامتاألتي م تماالفا ياالئا    واالـتمس  الشـ تحإال  ن  - 4
ويولوا  مت ي ت فا كثمس مض األحمتن  احت تجتي عتما كالمسة فا جممع  نحتء الاتلمفا ، شترك الش تح  و ثنتءهت
، فضـا  االجتمتعماد م ساطما، والمقــتواة  مض ال نقــمض، والفسص اال تصــت  ا والادالا النوم تحقــمض ال  للمطتلا  

فا حسكتي  بتر ة أ وار  مت  ا و ت الشـــــــتتتي  تم   مت   وكثمساتشـــــــأن يغمس المنتخ. ذل  حدث يحوال الامل العض  
 لامت ض ورفته ض لت ديداي متزايدة، ال لممت عالس اإلنتسن .ياسض االحت تج على الس م مض 

ــ تح  - 5 ــو ان،  ل الشـــ ــدرون وفا القـــ ــلما، و انت مض  جل يح مق الدعواي يتصـــ ــا لـــ ــمتلـــ عملوا تم لـــ
االيصــتم وال مع الانم . ياطل ولــتئل على الس م مض   لل ممع  يغممس لــلما وشــتمليح مق  كلل مض  جل    ا
فا نم مسيت،   ي االحت تجتي ال متهمسيا التا  ت هت الشــــــــــ تح إلى حل الفس ا الختصــــــــــا لمنتفحا القــــــــــس ا  و 

ــتءلا الشــــسطا.   ــمتن فا ممتنمتر،  د  الاتملون فو ويحقــــمض مقــ ا م تم السعت ا الصــــحما والشــــ تح حسكا عصــ
. كمت ُنوم  احت تجتي حتشـــــــدة  2021فالسايس  شــــــــ ت / 1مدنا رً ا على الــــــــتماء ال مس على القــــــــلطا فا 

الاتلم، حمث طتلد النشطتء الش تح تتلمقتواة الاس ما والادالا ومقتءلا  فا جممع  نحتء  الاديد مض الاللدان  فا
التا يواج  ت  تحد تيالروًحت ال ي  س مض المسونا والقمت ة فا مواج ا   “الاتا اإل اق  جمل”   س  و الشـــــسطا.  

 __________ 

 (1) International Labour Organization (ILO), Youth and COVID-19: Impacts on Jobs, Education, Rights 

and Mental Well-Being – Survey Report 2020. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
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 ولـــــعاأل متج اإللمشـــــتركا و إمنتنما االمدنا وفسص المشـــــتركا حمز  يتح  الس منا المتقـــــترعا للو .  الاتلم الموا
 إجساءاي عتجلا.ايختذ حمت ا يتطلد فا م تم اليحد تي جديدة وإن طسح  ، نطت ت

مقـــــــــــتهمتي لم يتم تاد االعتساف ت ، (2015) 2250ايختذ ال سار  على لـــــــــــ  لـــــــــــنواي مسور باد  و  - 6
ــ تح الحتلـــــــــما فا القـــــــــاا ويازيزهت و  ي سيس األممض الاتا على النحو المالمض فا  . و يل تئا تشـــــــــنليالنم ت  الشـــــــ

ال تئما   اي،  فت س الشــــــ تح إلى الث ا فا  درة المؤلــــــقــــــتي والقمت (A/75/982)  “المشــــــتسكاعطتنت  ”المانون  
يتطلد ي ديد الا د االجتمتعا ياممق التضــــــــــتمض  مض األجمتم والتسكمز على و شــــــــــوا ل م. االلــــــــــت تتا لعلى 

ــتركا ال ــ تح  اعل األم د ا  المشــــــ ــ تح ت  الخطا المتال اإن  و مم المتحدة وعترج ت.  والمتنوعا والفاتلا للشــــــ تلشــــــ
التنمما    جديدة للقاا، تمت يتمتشى مع عطاعطا  هذه األهداف ويح مق   لاللوغوالقاا واألمض ها ولملا  ويا  

 .2030اتا ل المقتداما

كتنون  تلشـــــــــــ تح والقـــــــــــاا واألمض منذ الخطا المتال ا ت ويغطا هذا الت سيس الت دا المحس  فا ينفمذ   - 7
: المشــــــــتركا والحمت ا والو ت ا  (2015)  2250ويتنتوم السكتئز الخمد المالمنا فا ال سار   .2020ينتيس  /الثتنا

متحدة األمم ال يتحت ت تلتحلماي والالمتنتي التا  ت الت سيس    تسشــــــد فاقــــــ وإعت ة اإل متج والشــــــساكتي. ويُ التقــــــسيح  
والدوم األعضتء والمنومتي اإل لممما ومنومتي الم تمع المدنا، تمت فا ذلك المنومتي التا   و هت الش تح  

 والتا يسكز على الش تح.
  

لى نطاق   القائ ة والفجوات والعحديات    ال حرز  العقدم معلومات مستتتتتتعن لة  ن   -  ثانًيا  
 الشباب والسالم واألمن الخطة ال ععلقة ب 

 شاركةال  -  ألف 
 زمن جائحة مرض فيروس كورونا مشاركة الشباب في    

يحد تي جديدة  متا مشــــــــــــتركا الشــــــــــــ تح  طسح  الحواجز ال تئما و    يت ة   إلى   19-   ى  ثس جتئحا كوفمد  - 8
  كمقــــــت مالمض فا  وا الشــــــ تح فا جممع  نحتء الاتلم عمل إال  ن تتلقــــــاا واألمض. صــــــلا فا الاملمتي المت م د ا ال 

، ومنتفحا  المحلما الدعم النفقا االجتمتعا لم تماتي م  لاوا إلى يوفمس  ، حمث   تئحا ل عام ا الخطو  األمتمما  
المتطوعون    اســــطلع فا القــــو ان،  و الم مشــــا.  المحلما  والوصــــوم إلى الم تماتي  ختطئا، انتشــــتر المالومتي ال 

شــــــ نتي األ سان  الــــــتحداث ممت حفز   اعلًمت فا ال نمنا،  فا صــــــفوف المشــــــس يض    19- تنوفمد توعما ال أنشــــــطا ت 
ــ تح.  ــو ان   فا و الشــــــــ ــطمنما المحتلا، يل    و األر ن وجنوح القــــــــ كولومالمت ولمالسيت وهتيتا والممض واألرض الفلقــــــــ

دعم مض صــندوق المس ة للقــاا والامل ال منومتي الم تمع المدنا التا   و هت الشــ تح والتا يسكز على الشــ تح  
 . 19- شتتتي فا  نتء القاا ويازيز االلت تتتي الشتملا ل تئحا كوفمد يحقمض يمثمل ال مض  جل  اإلنقتنا  

م د فا الفضتء الس ما. تشنل  االيصتم والمشتركا وفتلا مواصلا  ل السيا ايال تئحا ا توتر ولدي و  - 9
ي مع  مض  التا  مختلطا،  النمتذج الفا الاديد مض الاللدان، يومف  ج و   نتء القــاا التا   و هت الشــ تح مع و 

 تولــــــمع النطتق  اإللوتسونا  لــــــمح ال اد و عالس اإلنتسن .   الم تشــــــسة الم تسنا تأنشــــــطا  ايالامل والحوار حل تي  
صــوم إلم ت، ممت  يتح مشــتركا عد   كالس ال غسافا لتلك الم ت راي، تمت فا ذلك فا المنتطق التا  صــاد الو 

 مض  نتة القاا الش تح.

https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/A/75/982
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
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يطويس هويتي م  مض  جل  للشــــــ تح المتتحا  الفسص  ا  ا ي  المدنا،  حمز الطتتع الس ما للا   ت  ومع   - 10
ل م  تحو ن  نض ممربمت لم حمث  ن م طتلالوا تأ اء  ور ،  تشـــــنل عاق عض موا ف م القـــــمتلـــــما  إلعساحالمدنما وا

ــتويتي الالنما التحتماإال  ن اعتاف  المدنا الت لمدل.  ز  حم فا ال ــوم إلى اإلنتسن فسص و  ،مقــ واإللمتا   ،الوصــ
اإلنتسنــ ، لى  الحمــت ــا عمقـــــــــــــــتئــل  و   ،وال ــدرة على يحمــل يوــتلم  الخــدمــتي واألج زة  ،الس ممــاتــتلتونولوجمــت  

تشــنل عتص على الشــ تح  ذلك يحد تي كالمسة. وينطالق ال يزام يمثل  ،  نقــتنماالحمت ا الشــوا ل ذلك  فا تمت
منخفضــــــــا  والذيض ينتمون إلى الفئتي ال ضــــــــسرة مض النزاعتيالمت المنتطق فا المنتطق النتئما  و  الذيض  قممون 

الوصــــــــوم إلى إمنتنما  الف وة الس مما، و يت ة  قــــــــد يوثم  ال  و  لوين غا  الشــــــــتتتي والفتمتي. على  و   ،الدعل
الس ما، وال مع  مض  حمز س مما، ويازيز ماتيمس االلـــــــــتخداا اآلمض والشـــــــــتمل للتونولوجمت والالموار  والفسص ال

 السكد.عض تح   شيخلف اللضمتن عدا وعترج ت اإلنتسن   تواصل عالس ش نا ال
 

 ال شاركة في   ليات السالم   

نت ًرا إال  نه .  يحديدهت  يتأثس الش تح تشنل م تشس  نتتئج عملمتي القاا وين غا  ن يتتح ل م فسصا - 11
ــل.   ــت الل  فضـ ــور وبنتء مقـ ــتسايم ممض فا إعت ة يصـ ــسكتء الـ ــتتتي، كشـ ــممت الشـ ــ تح، وال لـ ــترك الشـ ويدم مت  شـ

التا يقــت مد األحنتا ندرة ، و فم ت  عملمتي القــاا ومشــتركمضعلى تلشــ تح كمو امض  المتال ا ت ن ص الالمتنتي  
  متج الش تح ال يزام هتمشًمت. ن إعلى لش تح فا ايفت تي القاا، لتطلاتي ا

م اوث األممض الاتا المانا تتلشــــــــــــ تح  توجمه شــــــــــــساكا متاد ة  صــــــــــــحتح    وا ، 2019ومنذ عتا  - 12
للشـ تح   كثس شـموال  عملمتي لـاا وولـتطا  يح مق  ما ي دف إلىالـتسايم ما عمقـ  وسـع  المصـلحا  لـفسي عض

 تياملم المانا ت المؤيمس الاتلما السفمع المقـــــتوى و د ُ طل   االلـــــتسايم ما عام    لتطلاتي م.  و كثس الـــــت تتا
. وشــــترك  فا الــــتضــــتفا  2022ينتيس  /كتنون الثتنا فا  ساســــات الما و  تشــــنل اف  القــــاا الشــــتملا للشــــ تح

 الم تمع المدنا.األمم المتحدة و  المؤيمس حنومتي كولومالمت وفنلندا و طس، وشترك فا ينوممه شسكتء

إ متج لتولــمع نطتق   ايو تم  إ ارة الشــؤون القــمتلــما وبنتء القــاا  تقــخمس التونولوجمتي واال توتر  - 13
والــاا النطتق  الالحواراي الس مما على ذلك  يشــمل األمثلا و الشــ تح فا الاملمتي القــمتلــما وعملمتي القــاا. 

ــأن عملمتي القـــــاا فا لمالمت وا ــا تشـــ ــما الختصـــ ــمتلـــ ك زء مض عملمتي الحوار  و لممض،  لدعم عمل ال اثتي القـــ
الشــــــ تح  تا الــــــتحدث ت ويوند، والحواراي االفتساســــــما ال  المتاد ة ال وممتي( - ) ولا  والمصــــــتلحا فا  ولمفمت

ت إلى   ي ر منا عملمتي القـــاا إال  ن شـــمتم شـــسق آلـــمت.   فا تتلحمت ا والشـــموم، شـــوا ل يتصـــل إثترة   ضـــً
 والش تح مض علفمتي اجتمتعما ا تصت  ا وجغسافما متنوعا.فممت يتالق تتلشتتتي لممت  ال

ــ تح  - 14 ــاا. تتلغ األهمما وإن  ور الشـ ــتداا اليفت تي القـ ــ تح مع ال  تيف د عمل فا التنفمذ المقـ   الشـ
القـــــــــــــمتلـــــــــــــما واألمنما الوطنما مض عام منتد تي نومت ت تاثا األمم المتحدة فا جنوح القـــــــــــــو ان،  الفتعلا

ــ تح فا ينفمذ ايفت تي القــــــاا. اعتساف  عز    ممت فا جم وريا  فسيقمت الولــــــطى، لــــــتعد و الحنوما  دور الشــــ
، هو الولمت   ى إلى يازيز يولا المقــــــــؤولما عنه متيفتق القــــــــاا، ت  إذكتء وعا لــــــــنتن األريتف الشــــــــ تح فا

ــندوق  نتء القــــــــاا نفذلعام مشــــــــسوع  مض ــتواة  مض ال نقــــــــمض ويمنمض ه همئا األمم المتحدةي صــــــ لمس ة  ا  للمقــــــ
 فا يشــت و وصــندوق األمم المتحدة للقــنتن ومنوما ال حث عض  رســما مشــتسكا. ( األمم المتحدة للمس ة  همئا)

مض لــفساء القــاا الشــ تح  دعم مض منوما األمم المتحدة  1 800يضــم الوتممسون، لــتهم  شــ نا  و   و ت ون 
تتلمخدراي وال سيما وبسنتمج متطوعا األمم للتسبما والالم والث تفا )المونقــــــــــنو( ومنتد األمم المتحدة المانا 

 .التصدل ل تالنزاعتي و نشوح المتحدة فا إنشتء آلمتي ي دف إلى فا منع 
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 واالنعخابات   ة ك  و ة والح ي السياس الحياة  ال شاركة في    

 د انخفض و ال يزام مشــتركا الشــ تح فا الاملمتي القــمتلــما السلــمما منخفضــا تشــنل مثمس لل لق.  - 15
ــ تح إلى التصــــــوي  م موعتي ممل ي فا جممع  نحتء الاتلم، و  على التصــــــوي   إ  تم النتعالمض   ل   درجا  الشــــ

  مـا وـيلكـل الثـ ا فاالحواجز ال منلـما الـ تئ ذـلك  الم موعـتي األكالس لـــــــــــــــنًت فا الاـدـيد مض األمـتكض. وياند  مض
عطتنت ا الم تسح فا م القــمتلــ الحمتة تلشــ تح فا  المتالق ت   مؤشــسالــتخداا اليمنض  و   .( 2) المؤلــقــتي الد م ساطما

 .تشنل واسح تح   جمتم الش ته لدتالاتلم، وهو مت يطفا جممع  نحتء القمتلا  م تمالفقح تت ع  لالمشتسكا 

د  مــ ف   ــت ة شــــــــــــــ ــتح فا الحنومــتي،  وجو   اإل  ــت مــا فممــت يتالق   وعلى الس م مض تاض التطوراي   - 16
عام الفتسة ف ط  أن يمثمل الشــــــــــــ تح فا الالسلمتنتي الوطنما  ا  تشــــــــــــنل هتمشــــــــــــا ت االيحت  الالسلمتنا الدولا 

ــئما.  فا المتئا ف ط مض الالسلمتنممض فا الاتلم  ون  2,6، كتن 2020فا عتا فالمشــــمولا تتلت سيس وال يزام ســ
،  تمض مئوي   تمضون ط 0,4طفمفا  درهت   ةعتًمت، ممت مثل  يت  40فا المتئا  ون لـــــــض   17,5تًمت، و ع  30لـــــــض 

ــتء الالسلمتنممض  فا المتئا ف ط مض  1، كتن حوالا  2020فا عتا  و . 2018اتا  ت  م ترناعلى التوالا،   مض النقــــ
لم لد الواحــد  الالسلمــتنــتي ذاي افا المــتئــا مض    25، لم  نض لــدى  2020وفا عــتا  عــتمــت.    30 ون لــــــــــــــض  

فا المـتـئا مض الم ـتلد الالـمت   73عـتمـًت، ولم  نض ـلدى  30 ون لــــــــــــــض  فا الاـتلم  عضــــــــــــــتءالنواح  وم ـتلد
 .( 3) عتًمت 30 ون لض  عضتء 

لـممت   الشـ تح، وال و درة  التحمز الث تفا يحد مض مشـتركا   شـنتم وال يزام الحواجز ال منلما والمؤلـقـما و  - 17
فا المتئا مض الاللدان، يوجد    69فا  و فا الاملمتي القمتلما. المشتركا الشتتتي والش تح مض م تمع الممم، على  

 امق الشـــــــــ تح  األمس الذل    . ( 4) والقـــــــــض المطلوبا للتسشـــــــــح لانتختتتي التصـــــــــوي   ف وة  مض الحد األ نى لقـــــــــض 
 مواءماال بتإلسـتفا إلى  و لمتي القـمتلـما األولـع.  فا الام المشـتركا فا الالسلمتن و    م التسشـح للمنتصـد ويمثمل  عض 

 د يقـتعد فا  يت ة مشـتركا الشـ تح.   قـض ال  لـتس  الحصـص ال تئما على فإن  األهلما،     مض لـض التصـوي  ولـض 
التوتفؤ  مض ال نقـمض  اعل كل فئا   ن  شـتس   هذه الحصـص فا لـمتق النوتا االنتخت ا و وين غا  ن يتم يصـممم 
حتجا   ضـــت  ثما ال ند. و نوع ياتنا منه الشـــتتتي تقـــالد الامس و كثمسا مت  المز وج الذل   عمسيا لماتل ا التمممز 

 .ل ت ة الش تح فتئدة ا إلى مصت ر  كالس و كثس التداما لتمويل الحماي وبنتء ال دراي ل 

 الل و الشــــــــ تح للمشــــــــتركا فا الاملمتي االنتخت ما  مسا تتلغ األهمما. ال  و  التا يالذل ت  ويول  عم   - 18
،  ـتمـ  تاثـا األمم المتحـدة المتوـتملـا المتاـد ة 2020مـترس  /آذار  فاالتا  جسيـ   االنتخـتتـتي التشــــــــــــــسيعمـا  

يازيز المشـــــــــتركا  تغما تتالنتختتتي صـــــــــلا المت   م توعما الشـــــــــ تح تح و  األتات  لتح مق االلـــــــــت سار فا متلا
تاثـا األمم المتحـدة لت ـد م وفس  ي و عنف انتخـت ا.    و وع  ، وي لمـل احتمـتمد ـا للشـــــــــــــــتتـتي تشــــــــــــــنـل عـتصم ـ ال

لشـ تح مض عام التدريد والتواصـل  الدعم لالمقـتعدة إلى الصـومتم وصـندوق األمم المتحدة للقـنتن والشـسكتء 
ألمم المتحدة اإلنمتئا على يامل  سنتمج او والحواراي  مض األجمتم تشــــــأن المشــــــتركا فا الاملمتي االنتخت ما. 

هندوراس. و  فا  امالمتومؤعسا  فا عد  مض الاللدان،    وانخساط م المدنا المشـــــتركا القـــــمتلـــــما للشـــــ تحشـــــ مع  ي 
ت إلى  عمو  ــً ــ تح   ضــــــ  تاثا  تنومت   مايدريال  ورة    يعز  و د  انتخت  م:    ي تاد دراال نتء  فا م تم يحتتج الشــــــ

 __________ 

 (2) United Nations Development Programme (UNDP), “Youth, peace and security: fostering inclusive 

political processes” (forthcoming). 
 (3) Inter-Parliamentary Union, Youth Participation in National Parliaments (Geneva, 2021). 
 المسجع نفقه. (4) 
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ــتتتي    45 ل لمت عد هقمت الدور الشــــسكت هت  و  األمم المتحدة فا جنوح القــــو ان  مئا فا المض الالسلمتنمتي الشــ
،  طلق م اوث األممض الاتا 2021فا عتا و . ال مئتي التشــــــسيعما على مقــــــتوى الوال تيو   االوطنم   االتشــــــسيعم 

ــ تح  عوة  ــتتتييازيز  لامل مض  جل  إلى االمانا تتلشــ ــما للشــ ــمتلــ ــتركا القــ و ورهض القمت ل فا الم تم    المشــ
 .م تراي ض القمت  امض عام  عم المسشحتي الشتتتي وااللتثمتر فا  القمتلا

تتلتنمما والقـــاا صـــلا لمشـــتركا الشـــ تح فا المقـــتئل المت  الـــتسايم متمدعا  االمحلم حوكما  وفس الي و  - 19
  اتركا الشـــ تح المتاد  األعساق فا عملم مشـــ  ( 5) يدعم تاثا األمم المتحدة لإل ارة المؤ تا فا كولـــوفوو واألمض.  

، يشـــــــــ ع  سفا  عم الم تمع اقـــــــــوري الاسبما ال ال م وريافا و المحلا والمسكزل.  وكما على الصـــــــــامديض الح
آرائ م  اإلعساح عض  ، الشــــــــ تح على الــــــــوري إلى المدنا، التا  نشــــــــأهت منتد الم اوث الختص لألممض الاتا 

فا جم وريــا  فسيقمــت الولــــــــــــــطى وجم وريــا الوونغو و مــدنا.  ووج ــتي نوسهم عام مشـــــــــــــــتوراي الم تمع ال
الد م ساطما والصـومتم ومتلا، يتاتون تاثتي حف  القـاا وال اثتي القـمتلـما الختصـا مع م موعتي الشـ تح  

 المدنا على  واي األمض والدفتع على الصامد الوطنا.اإلشساف لتازيز الحوكما و 
 

 ال شاركة في السياقات اإلنسانية   

ويغمس  تفال النزاعتيالتشــس   يت ة كالمسة فا القــنواي األعمسة حتالي  ا  ا ي االحتمتجتي اإلنقــتنما و  - 20
ــالد  ــسيا فت حا، تمت فم 19-كوفمدالمنتخ، ويفت م  تقـــــ ــتئس تشـــــ ــفوف، ممت   ى إلى عقـــــ ــ تح.     ت فا صـــــ الشـــــ

 قــــــسًا.  المشــــــس ون الشــــــ تح، تمض فم م ووج تي نوس تتحتمتجتي   تاإلنقــــــتنا اهتمتم  وعز ي منووما الامل
 وإن. مسجعمت الشـــــــــ تح فا الامل اإلنقـــــــــتنا مسكًزاااليفتق مض  جل  يلالما احتمتجتي م الختصـــــــــا،  طلق  وبغما 

الصـــت رة   اإلنقـــتنما سوف األ متي  لامل مع الشـــ تح ومض  جل م فا ا - ومض  جلنت انت: مالم ت ئ التوجم ما
فا يوجمه الامل الذل يسكز على الشــــــــــــــ تح   يقــــــــــــــتعدالمتال ا  لوكتالي  لل نا الدائما المشــــــــــــــتسكا  مض اعض ا

المدنا لتفتعل مايمض مساهق فا ا 5، شـــــــــــــترك مت   سح مض 2020فا عتا و بنغا  س والاساق.  و األر ن  فا
يدعم ت  ،األ متيحتالي  نقتنما و فا القمت تي اإلمض عام  سامج المحلما  صنع ال سار فا م تماتي م  عملما و 

 .(المونمقفمنوما األمم المتحدة للطفولا )
 

 ال شاركة في الع ل ال ناخي   

 عتملالذل  اد تشـأن يغمس المنتخ،    ايحويلم ايختذ إجساءاي  لطتلمت كتن الشـ تح  وة ج ترة يدعو إلى  - 21
على المقـــتوى و األلـــ تح ال ذريا للنزاع. يزيد مض عطورة  ، يؤ ل إلى يفت م الموتلم ال تئما و خطسمضـــتعف لل

ت نشــطتء فا م تم   وعام    .( 6) المنتخ، والاند صــحمحيغمس  المحلا،  تلً ت مت  نون  نتة القــاا الشــ تح   ضــً
المتن    لا   يغمس المنتخ،  اإلطتريا تشــأن األمم المتحدة الدورة القــت لــا والاشــسيض لمؤيمس األطساف فا ايفت ما 

 نشـــــأي  وة األمم المتحدة لحف  القـــــاا و شـــــتح.   40 000منتعا نمتتا عض  كثس مض الامل التشـــــأن  عتلما 
الحماي  تشـــــأن   تاتون لل ،لالمئا والقـــــاامض  جل ا تطتم الشـــــ تح    ، السص شـــــ نا مض النتشـــــطمض الشـــــ تح فا

لوعـد المـنتعا، امض عام    ،ـ تا  سـنتمج األمم المتحـدة اإلنمـتئاو الالمئـما وبـنتء القــــــــــــــاا مض الـ تعـدة إلى ال مـا.  
 عملما يازيز المقتهما المحد ة وطنمًت.فا إطتر   ولا 80 تمقمس الحواراي الوطنما التا   و هت الش تح فا 

 __________ 

 .(1999) 1244ُيف م اإلشتراي إلى كولوفو تتلمانى الوار  فا  سار م لد األمض  (5) 
 (6) Masooma Rahmaty and Jimena Leiva Roesch, “Youth participation in global governance for 

sustaining peace and climate action”, International Peace Institute publication (New York, April 2021) . 

https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ar/S/RES/1244(1999)
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 ج   تصـــــممم نُ شـــــسكت هت وفا الصـــــومتم، ي وا تاثا األمم المتحدة لت د م المقـــــتعدة إلى الصـــــومتم و  - 22
ي مع  مض الانتصـــس و شـــتملا للشـــ تح، يوون  النوتا اإل نولوجا لمنتخ و تغمس اللولـــتطا وبنتء القـــاا مساعما ل

فا  و .  الم لنزاعتي فا وال ا همسشـــــــال ل  لتصـــــــدلل االمحلم   تي و هت الم تماي القـــــــمتلـــــــما السفماا المقـــــــتوى التا  
صــندوق  نتء لــلممتن، وبدعم مض همئا األمم المتحدة للمس ة وبسنتمج األمم المتحدة اإلنمتئا وبتمويل مض   جزر

تتعت ترهت لموار  األراســـا منصـــفا تتإل ارة  مس الصـــلا شـــترك الشـــ تح فا الاملمتي االلـــتشـــتريا المت  ،القـــاا
 جسي  ،  2021فا عتا و .  االت لمد    اكمو مشــسوع  تنون الحوســع  فا  تتلتتلا  م  لــ   للنزاع، ممت  ترئمقــم  تمحسك

مشــــــتوراي مع الشــــــ تح، انطوي على  ،  وكمسي تسوجزر مترشــــــتم   ي مممتي لمختطس األمض المنتعا فا يوفتلو
ــندوق  نتء القـــــــــاا  مض عام مشـــــــــسوع مموم مض  سنتمج األمم المتحدة اإلنمتئا والمنوما الدولما تولى  ي  صـــــــ

 .ينفمذه لل  سة

ــمى التطلاتي:  عوة إلى ا”فا و  - 23 ــتن لــ ــد  األممض الاتا“لامل مض  جل ح وق اإلنقــ على  همما  ،  شــ
شــتركا فا صــمت ا ال ساراي التا لــتؤثس على مقــت الل م، تمت فا ذلك ال ساراي  لميتمح ل م اللشــ تح جمز يوفمس 

التزاا عض  األمم المتحـدة  منوومـا  ر لـــــــــــــــتء كمـتنـتي    علض،   2021  هيونمـ حزيسان/فا  و المتال ـا  تغمس المنـتخ.  
 صــنععملما فا م د ا  تازيز حق األطفتم والشــ تح واألجمتم ال ت ما فا  مئا صــحما ومشــتركت م ال  مشــتسك  

االلــــــــــتشــــــــــترل   هفسي ومض عام  ال سار على جممع المقــــــــــتويتي فممت يتالق تتلامل المنتعا والادم المنتعا.  
لـــــد هذه الف وة    ضـــــت إلى ألممض الاتا   قـــــاى ا ،2020 تغمس المنتخ، الذل يشـــــنل فا عتا   المانا  للشـــــ تح

 المنتخ. فا م تم  ت ة الش تحالالحوار مع مواصلا و 

ــلح يغمس  ، و 19-كوفمدجتئحا    -وإن التساتط  مض األ متي المتاد ة  - 24  -المنتخ، والانف، والنزاع المقــــــــ
مختلف  التمممز المصــــــــطنع  مض  يالس ان  كثس مض  ل و   مضــــــــى ، تمت فا ذلك على الشــــــــ تح، آثترهتيفت م و 

الامل اإلنقـــــتنا  مض  نشـــــت  على نطتق الحل ا المتواصـــــلا    نواع المقـــــتعدة. لذلك مض الم م إشـــــساك الشـــــ تح   
 وفاتلمته.نطت ه وسمتن حقض يو م  الدعم و ازلا ي ند الالسم ا المن مض  جل والتنمما والقاا 

 
 الح اية -باء   

وإن الحمز المدنا على شــــــــــ نا . ت موحمتي    مو من الشــــــــــ تح ، لم يتحقــــــــــض لــــــــــاما  2020منذ عتا  - 25
، مثل ت موحمتي الشــــــــ تح مشــــــــتركا اعت    ة  يحد تي حتيقــــــــالد فا  ، ممت اإلنتسن  وعترج ت آعذ فا الت لص

ــتفا إلى ذلك، و   .( 7) األعمتم االنت تمما والتخوي  ــلحا  ال يزام ابتإلســ ــد ي لنزاعتي المقــ ــنل  مس متنتلــ ؤثس تشــ
ــتتتي. وي  ــممت الشــــ ــ تح، وال لــــ ــع يفت مت على الشــــ ــمت تي التا  ز ا  هذا الوســــ الفتعلا  فم ت ال  تي ي وا فا القــــ

 الش تح.تتلت داف تمت فا ذلك ال متعتي اإلرهت ما والمنومتي اإلجسامما، التتتاا ل ت، و مس  التتتاا للدولا 

ويتاسض نشـــــطتء    ؛طتل تن على القـــــلطا تشـــــدة على الشـــــ تححسكا وفا  فغتنقـــــتتن،  ثس الـــــتماء  - 26
ــتتتي، للخطس تشــــنل عتص.  ــممت الشــ ــم ال اض اآلعس  دمض الالل فس ال اضف د  الم تمع المدنا، وال لــ ، وانضــ

 .( 8) سد ال مو  المفسوسا على ح و  ض، تمت فا ذلك الحق فا النشت  المدنا ءإلى احت تجتي النقت

 __________ 

 (7) CIVICUS, People Power Under Attack (Johannesburg, South Africa, 2020). 
 (8) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), 

“Assessing the impact of COVID-19 on young women peacebuilders” .)صدر  سي ت ( 
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الشـــــــتمل المتصـــــــلا   ي عملمتي اإل اق  و ولم   تصـــــــس الانف على لـــــــتحا الماسكا  و الشـــــــوارع.  - 27
ــتء والفتمتي.    المسيود الاتئلا إلى يصـــــــتعد حت  وفورل فا الانفتل تئحا  ت  ــد النقـــــ ــ ا و ســـــ لاديد إلى ابتلنقـــــ

 كثس  متًنت: فا منت ل م.   نضِّ  ن   مت ين غا  كالس حمث الخطس الذل يتاسسض له  نون الشتتتي والفتمتي، فإن   مض
الاديد مض الاللدان لـــــــ ل  (،  S/2021/827ور  فا ي سيس األممض الاتا عض المس ة والقـــــــاا واألمض )وحقـــــــ مت  

الــــــتثنتًء  تي، ولم يوض الاللدان المتضــــــسرة مض النزاعطل تي الحصــــــوم على الخدمتيحت ة فا الحتالي و  يت ة  
 الي.فا المتئا فا ماوم الحت 100 وفا المتئا  20 مض ، حمث يساوح  الزيت اي فا هذا الصد 

 ولـوء الماتملا التا ل وهت مض نوم الادالا ال نتئما التاقـفما الاتملا معالشـ تح ا  ا ي ي ترح و د  - 28
فا الاــديــد مض الاللــدان،  التا ُنومــ   عام االحت ــتجــتي  و   .( 9)  ــتئحــاال   ثنــتء واي  مض الــدولــا    التا اريوالت ــت

ــ تح ألشـــــنتم   الغت  المقـــــمل للدموع الـــــتخداا و عملمتي المحتصـــــسة  متطسفا، تمت فا ذلك الانف الياسض الشـــ
فا ممتنمتر، يم اعت تم و   .( 10) إصــــــتتتي  ائما وحتى مممتافا  قــــــالد ت والسصــــــتص المطتطا، التا  منض  ن ي 

لشـــــــتتتي المتوتهساي. كمت ياسســـــــ  الشـــــــتتتي  ح وق م تمع الممم وا  فا م تم  نشـــــــطتءالوياذيد الاديد مض 
المتوتهسيض تتإلســــتفا إلى  واي  مض الدولا.    ضالايا شــــتركض فا االحت تجتي للت ديداي والانف مض  مائ 

و  ان   .( 11) يصممم  سويوكوالي حمت ا للموتهسايفا  الشتتتي مض  نتة القاا يمثل  الت تتا فا كولومالمت،  و 
الاتا األممض م اوث و لح وق اإلنقــــتن األمم المتحدة  وق اإلنقــــتن، ومفوســــما اإلجساءاي الختصــــا لم لد ح

ــ تحالمانا تت ــؤولمض عض إنفتذ   لشــ ــ تح مض  الل المقــ ــد الشــ ــد لل وة ســ ــتخداا  مس ال تنونا و مس المتنتلــ االلــ
مض عام األنشــــــــــــــطــا الموج ــا نحو و   .( 12) فا  رباــا  لــدانتــتتاــا للــدولــا  ال ال ــتنون وال  ــتي الفــتعلــا  مس

شــسكتء رئمقــممض فا منع ال سيما تتعت ترهم يواصــل شــسطا األمم المتحدة إشــساك الشــ تح لم تماتي المحلما، ا
 .والتاتمل ما ت، وكذلك فممت يتالق تتل واند األمنما األعسى 

المسا  ا والمضـت  ا والتشـ مس فا جممع  نحتء حماي  و  لغ الشـ تح عض ياسسـ م لخطتح الوساةما و  - 29
ــ تق    مثمسةالقـــس  تي  الإن  فا  سح الالل تن،  و   .( 13) الاتلم ــتُ و .  آعذة فا اال   ت للشـ ــتتتي و    دفالـ جمتعتي  الشـ

عالس اإلنتسن    دف ي ممد ح  ض خوي  األ لمتي تشــــــــــــنل عتص مض عام عطتح الوساةما والمضــــــــــــت  ا والت 
اريوتح   ل إلى يؤ  د    يمنض  ن يتصــــــــــــــدى التالمم لخطتح الوساةما، الذلو   .( 14) المتقــــــــــــــتول فا حسيا التاالمس

ــسيض األوم/فا و الانف وال سائم الفوماا.  ــنو و  تم   ، 2021 كتوبس يشـــــــــ منتد المانا تمنع اإلتت ة الالمونقـــــــــ

 __________ 

 (9) Graeme Simpson and Ali Altiok, “‘Building back better’: youth, risk and resilience in the coronavirus 

(COVID-19) pandemic”, Accord, 2 September 2020. 
 (10) United Nations, Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth, If I Disappear: Global Report on 

Protecting Young People in Civic Space (2021). 
 (11) UN-Women, “Assessing the impact”. 
 (12) Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth and United Nations Human Rights Special 

Procedures, “Joint statement on recent violent escalations during youth-led protests around the world”, 

30 October 2020. 
 (13) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Rapid analysis: digital civic engagement by young 

people” (New York, February 2020). 
 (14) United Nations, If I Disappear. 

https://undocs.org/ar/S/2021/827
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لدوم  إلى ايوصمتي محد ة    ي د ممؤيمس مشتسك  مض الو اراي   ى إلى  تا د ال متعما والمقؤولما عض الحمت ا  
 التالمم السلما و مس السلما.خطتح الوساةما مض عام تشأن التصدل لاألعضتء 

  مشـس يضاأل لمتي والشـ تح مض م تمع الممم والشـ تح ذول اإلعت ا والشـ تح ال شـ تح وال يزام الشـتتتي و  - 30
ــسًا و مسهم مض  ــا يواج ون  نمتًطت محد ة مض التمممز.  م موعتي  قـــــــ ــ تح الم مشـــــــ ــ تح الاديد و الشـــــــ يواجه الشـــــــ

وعلى النحو  .  تي تتلنزاع  المئتي المتأثسة ال لـــممت فا ال ا لما، ى صـــحت م ال ل ت  ثس  ائم عل  نون  التحد تي التا  مض 
(، فإن يازيز  A/74/976-S/2020/773 نتء القـــاا والحفتظ على القـــاا ) عض ي سيس األممض الاتا   المالمض فا 

االجتمتعا فا ممترلـــــــــا  نتء القـــــــــاا  مس تتلغ األهمما، تمت فا ذلك  ج الصـــــــــحا الا لما والدعم النفقـــــــــا  ت  م إ 
ــ ت ما فا عمل   مض  ــدمتي  المتالق تتاللتئتا والتاتفا مض  ت عام  عم المنومتي الشـــــ على نحو يساعا الامس الصـــــ

فتئدة والدعم النفقـــــا االجتمتعا ل ا لما  يدعاي الصـــــحا ال  نتء القـــــاا   عم صـــــندوق  و .  واالعت تراي ال نقـــــتنما 
  ذه التدعاي    تالق ي  الصـــومتم و عطى األولويا لم تسحتي و لشـــ تح المتضـــسريض مض النزاع فا جنوح القـــو ان ا 

 . 2021لاتا  تلش تح الشؤون ال نقتنما والن وض ت م ت رة يازيز    إطتر   فا 

على الحتجا   ،  شــد  األممض الاتا“لامل مض  جل ح وق اإلنقــتن لــمى التطلاتي:  عوة إلى ا”فا و  - 31
ونوع  امسالحمت ا النتشــــــــئا عض االعتافتي فا ال مض حتمتجتياالالت ترح و ساعا مختلف حمت ا ي للإلى عطا  

المـدنا   لحمزمـذكسة األمم المتحـدة التوجم مـا تشــــــــــــــأن حمـت ـا ا  إنعاوة على ذلـك،  و ال ند واإلعـت ـا والتنوع.  
ــ تح عم دل  همما اإل متج اليالس   ويازيزه   ــتركا والحمت ا  حمز لل “الثاثا واند  لا”لى نطتق  للشـ المدنا: المشـ

ت وي وا .  ازيزوالت  لشــــ تح، وال لــــممت الشــــتتتي. اا فا يازيز آلمتي حمت ا تدور ه  عملمتي حف  القــــاا   ضــــً
 تم  تاثا األمم المتحدة المتوتملا المتاد ة األتات  لتح مق االلت سار فا متلا تحمت ا الش تح الذيض  املون و 

ــلم  ــوء على انت تكتي على يقـ ــتن فا م تماتي م  وي تو اي  ط الضـ   ، تمت فا ذلك مض عامالمحلماح وق اإلنقـ
  اعل متلا.إلى  متكض المؤ    االنت تم

يمنمنمـا وآمنـا يـدعو م لد األمض الـدوم األعضـــــــــــــــتء إلى يازيز  مئـا    ،(2020)  2535 ه سار ا  فو  - 32
نشـس م اوث ، 2021فا عتا و المدنا.  حمز  حمت ا الولـتئل من ت  القـاا واألمض،   فا م تم    ضم ملتللشـ تح الا

ُحد ي   متنوعا  علفمتي  ينتمون إلى  ش ت ة مض ش تح  500األممض الاتا المانا تتلش تح ي سيًسا عتلمًمت يتضمض  
ــ  فئتي فمه ــما وال تنونما والس مما والمت  ا: الت ديداي االجتمتعما امض الت ديداي لــ ــمتلــ . لث تفما والمتلما والقــ

  الشـــــــــ تحالـــــــــت تتتي مصـــــــــمما عصـــــــــمصـــــــــت لمساعتة احتمتجتي  مض عام التصـــــــــدل لنلك الت ديداي  وي د
 .واالعت تراي ال نقتنما

ويفت س الش تح فا كثمس مض األحمتن إلى الش نتي والموار  الا ما للحصوم على  عم الحمت ا عند  - 33
لشـ نا الاتلمما التتتاا لياد م ت راي مثل شـ نا حمت ا الم تمع المدنا الختصـا تتلشـ تح و   .( 15) ت تك ح و  مان 

ثغساي  هذه القـــــد ل لـــــتلـــــما  القـــــاا والشـــــ نا المتحدة لالنتة القـــــاا الشـــــ تح الاتماي فا م تم  نتء  للنقـــــتء 
ــ تح فا النتة  واللوجقـــــــتا لالدعم المتلا يوفس الوعا و يسهف   تإن فويحقـــــــمض الحمت ا.  مثل   لدانالقـــــــاا الشـــــ

آلمتي ومؤلــــــقــــــتي وةمتكل  قــــــ م ي كمت ين غا  ن  فغتنقــــــتتن وبنغا  س وجنوح القــــــو ان والفلالمض وممتنمتر.  
 .االلتفت ة من ت يدا مس حمت ا  ويا ويمنضللش تح هذه الثغساي و ن يضمض  تئما فا لد الحمت ا ال

 

 __________ 

 المسجع نفقه. (15) 

https://undocs.org/ar/A/74/976
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
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 الوقاية -  جيم 
ــتن يثمس النزاعتي ال يزام  و  - 34 ــتواة والتمممز والت ممس وانت تكتي وي تو اي ح وق اإلنقــــــ جه عدا المقــــــ

ال تصـــت  ا  امتزايد أل ما المنتخ والاوا د االجتمتعما تشـــنل  اآلثتر المدمسة قـــ م ي و ويؤثس لـــلً ت على الشـــ تح.  
إلى   ور  شنتم جديدة.  االجتمتعما ال تئما، ويؤ لو شنتم التمممز  ياممق التفتويتي فا  19-ل تئحا كوفمد

يمنض  ن  نون للف واي فا الخدمتي االجتمتعما آثتر عمم ا على الصــــــحا وااللــــــت سار اال تصــــــت ل والث ا و 
يتاسض الشــــــ تح، والشــــــتتتي على وجه الخصــــــوص، لخطس التخلف  و الحنومتي والتمتلــــــك االجتمتعا.   فا
لحصـــــــوم على السعت ا الصـــــــحما والحمت ا  السكد مض حمث التالمم والفسص اال تصـــــــت  ا والمقـــــــتواة فا ا عض

 الش تح.الت ات  دعم ال يزام ي ال متكل التا وين غا إصاح االجتمتعما عام مسحلا حتلما مض حمتي م. 
 

 الععليم   

لشــــــــــ تح والامل كمحسك  ول للقــــــــــاا وال درة على لفسص  يوفمس ال ول التالمم عتما حتلــــــــــمت فا   - 35
ياسسـ ت  يزيد احتمتم إلى  ن الاللدان التا يسيفع فم ت مادالي عدا المقـتواة فا التالمم  أل لا يشـمس او الصـمو .  

التالم ن ص شديد فا م تم ، كتن الاتلم يواجه  19-وحتى  الل جتئحا كوفمد  .( 16) مسة 2,5ادم لنزاع عنم  تم
    ال تئحايقـالال و   .( 17) اللحمتة والامل والمشـتركا المدنم على النحو المنتلـد  ألن التالمم لم  نض يؤهل الطاح  

متالم  لمون    1,6على مــت   سح مض    تذروي ــ   ي فاثس ن ــت  نوم التالمم فا التــتري ، حمــث  ياطمــل لفا  كالس  
ــدا  190 كثس مض   فا ــد  .   لـ ــتكض التالم األعسى على  و ـ ــدارس و مـ ــا مض طاح    94 ثس إ اق المـ ــتئـ فا المـ

يسيلمون لــــتعا   1,8مت   در  نحو  د فوي  طتلد    ملمون   131كتن  ،  2021وبحلوم  يلوم/لــــالتمالس    .( 18) الاتلم
 .( 19) الشخصاتتلحضور مض التالم  

ــت  ا تتهوا  و  - 36 ــ ا إلى ايتقــــالد إ اق المدارس فا يوتلم  اجتمتعما ا تصــ . المحلما  لم تماتيتتلنقــ
ــت  ــا  ف فا المــتئــا مض األطفــتم    40  كــتن  ،حــت ةالى لــــــــــــــالمــل المثــتم، فا لالنــتن، فا لــــــــــــــمــتق   مــا ا تصـــــــــــــ

 مس  ت ريض على الحصــوم على  اقــوري ال م وريا الاسبما الالمدرلــا والاجئمض الشــ تح النت حمض مض  لــض فا
حمث يواجه مت   در ي، تتلنقـــــــــ ا للفتمتللغت ا    ما التالمم مألـــــــــتويا و   .( 20) 2021 ل نوع مض التالمم فا عتا 

عطس  واج األطفتم على مقــــتوى الاتلم فا الا د الم الل، تتإلســــتفا إلى  عسى ملمون فتتة  13إلى  10 نحو 
، لض  او   تيالمتأثسة تتلنزاعالالمئتي فا و   .( 21) الحمل  مس الم صـو حتالي  عطس التقـسح مض المدرلـا و   ا   ت 

وال ـديدة وي ـد   تـفت م  تئمـا إلى يغـذ ا  نمـت  االلــــــــــــــت اـت  ال الاـديد مض الطاح إلى المـدرلــــــــــــــا، ممـت  د يؤ ل

 __________ 

 (16) UNICEF and FHI 360 Education Policy and Data Center, “Does horizontal education inequality lead 

to violent conflict?” (New York, 2015). 
 (17) World Bank, Ending Learning Poverty: What Will It Take? (Washington, D.C., 2019). 
 .2020، آح/  قطد “ ومت تادهت 19-موجز لمتلتيا: التالمم  ثنتء جتئحا كوفمد” األمم المتحدة،  (18) 
 (19) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Education: from 

disruption to recovery”. دون يتري  ، 
 .2021، كتنون الثتنا/ينتيس (2021 عتا)يحديث  2021-2017 لأل ما لالت تتا لالنتن عطا األمم المتحدة والحنوما اللالنتنما، (20) 
 (21) United Nations Population Fund, “Impact of the COVID-19 pandemic on family planning and ending 

gender-based violence, female genital mutilation and child marriage”, April 2020. 
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فا كثمس مض األحمـتن إلى   19-كوفمـدجـتئحـا   يكمـت     .( 22) الث ـاحـتالي اناـداا  االن قــــــــــــــتمـتي  مض األجمـتم و 
ــتلـــــــــــــــما، مـثل عـدمـتي ينومم األلــــــــــــــسة ومنع الحمـل )فا    فا المـتـئا  40ياطـمل الخـدمـتي الصــــــــــــــحـما األلــــــــــــ

عــدمــتي  (، و فا المــتئــا  33(، والسعــت ــا  الــل الوال ة وباــدهــت )واأل ــتلمم الم ــدمــا للت ــتريسالــدوم   مض 135 مض
وعدمتي  الم دما إلى الاشــمس   خدمتيال، و فا المتئا( 28تاد اإلج تض )  عدمتي السعت او مأمون  إلج تض الا

 .( 23) (فا المتئا 39له )تصدل الو ت ا مض الانف ال نقا وال

القـــــــاا والمصـــــــتلحا وح وق  الحفتظ على ن مقـــــــتهما نوم التالمم فا ســـــــمتثما حتجا ملحا إلى و  - 37
يتتاا القـــــــاا م ت رة يثقم  فا م تم    نتة القـــــــاا الشـــــــ تح سنتمج   ويمثلاإلنقـــــــتن والتمتلـــــــك االجتمتعا.  

تزويد الشـــــــــــ تح تتلم تراي التا  منض  ن ياز   دري م على ومصـــــــــــمما لتحتلف األمم المتحدة للحضـــــــــــتراي  ل
يتضـمض الالسنتمج الاتلما للتثقم  و . االانمفنزاعتي النشـوح  إ  ت ا فا القـاا واألمض ومنعالمقـتهما تشـنل  

 .لل ممعشتملا للمما و على يدريد الش تح لالنتء م تماتي  افا م تم ح وق اإلنقتن يسكمز 
 

 اإلدماج االقعصادي للشباب وتوفير فرص الع ل الالئق لهم   

الفسص  يوفمسللشـــــــ تح  ن يقـــــــ م فا يح مق القـــــــاا مض عام   المتتحاالامل الائق  فسص منض ل - 38
الموتلم   تقـــــــــويااالن قـــــــــتمتي األفقما، ويازيز الحوار االجتمتعا وح وق الامل ل على  التغلداال تصـــــــــت  ا، و 

ؤون القـمتلـما  تلولم، على النحو الذل   س يه الشـساكا  مض منوما الامل الدولما وإ ارة الشـ ت   اإلحقـتسوماتل ا  
ــت   و دوبنتء القـــــــاا وبسنتمج األمم المتحدة اإلنمتئا والالنك الدولا.  ــدة،   ال تئحا   صـــــ ــ تح تشـــــ الامتم الشـــــ

 د  مثله جمل   الذل  ى إلى يفت م انفصــتم الشــ تح عض لــوق الامل ولــلط الضــوء على الخطس الحقم ا  ممت
ســـــــمتن و و تئف منت ا يوفس  عًا عت ال؛  انا إ  ت   يوفمس فسص الامل الائق للشـــــــ تح    وإن.  ( 24) ســـــــتئع

الشـــخصـــا واالندمتج  نمتءآفتق  فضـــل لل وإيتحااألمض والتمثمل فا منتن الامل والحمت ا االجتمتعما لأللـــس؛  
والمشــــتركا فا ال ساراي التا يؤثس    شــــوا لعض ال  إلعساححسيا التنومم وات   الشــــ تح  يمتع وســــمتياالجتمتعا؛ 

 ال ند. نوعفا الماتملا لل ممع، تغض النوس عض  لمقتواة اعلم م؛ وسمتن يوتفؤ الفسص و 

الئق للشـــــــــــــــ تح  فسص عمـل   يوفمسمنومـا الامـل اـلدولـما    عمـ وفا جم ورـيا  فسيقـمت الولــــــــــــــطى،  - 39
لنزاع مض عام إعت ة  نتء ال متكل األلــــتلــــما المتدهورة و عم ا  مختطسالم مشــــمض فا منط ا ماسســــا تشــــدة ل

المحلما   الم تماتيالصــغمسة والمتولــطا، ممت   ى   ضــت إلى يحقــمض االيصــتم والفسص  مض    ؤلــقــتينمو الم
ــسرة مض الانف.  ــت ، و المتضــ ــط يشــ ــتثمتراي فا التدريد الم نا التا ي وا   ت المنوما الدولما اال إنفا ولــ لــ

تل ـًت مـت  نونون  ـ داـئل للشـــــــــــــــ تح اـلذيض  ـ  وفسـتتلشــــــــــــــساكـا مع  سـنتمج األ ـذـ ا الاـتلما ي  2020لل  سة مـنذ عـتا 
 فا منتجم الذهد  و الم نديض مض  الل ال متعتي المقلحا. قخسةفا شسك االي تر تتل شس  و ال  وا امض

اال تصـــــــــــــت ل مض النزاعتي وجتئحا    تاتفاااللـــــــــــــت تتا لحتالي الطوارئ والج و   ندرجوين غا  ن ي  - 40
مس المقـــتداما وياتلج الاوامل الوتمنا إطتر ر يا  ولـــع وطويلا األجل للتاتفا ياز  لـــالل الع فا 19-كوفمد

ــتشـــــا.  لحمت ا االجتمتعما  اوم ن  إلىالضـــــوء على الضـــــسورة الملحا   19-لـــــلط  جتئحا كوفمد و دوراء ال شـــ
المقـــــــتداما والمسنا والمقـــــــت م ا للصـــــــدمتي والتا يلالا احتمتجتي م موعتي متنوعا مض الشـــــــ تح ويضـــــــمض 

 __________ 

 .2020آح/  قطد  “ ومت تادهت 19-موجز لمتلتيا: التالمم  ثنتء جتئحا كوفمد” األمم المتحدة،  (22) 
 (23) World Health Organization, Second Round of the National Pulse Survey on Continuity of Essential 

Health Services during the COVID-19 Pandemic: Interim Report, 22 April 2021. 
 (24) ILO, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work – seventh edition”, 25 January 2021. 
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متعما التا  منض التنالؤ   ت والمقـــــتعدة الامنما وبسامج ســـــمتن الوصـــــوم إلى التحوياي الن د ا االجت   إمنتنما
فسص الامل الائق للشـــــــــــ تح المنفذة  لتوفمس عمًت للم ت رة الاتلمما و والتأممض الصـــــــــــحا واالجتمتعا.   امتلاال

للشــــــــــــ تح   يتح ق التانتتئج  الت ع المقــــــــــــتراي الو مفما و يت لتاتفا لمقمتس    عضاألمم المتحدة  الضحتلمت، لــــــــــــت 
  جل يح مق  هداف التنمما المقتداما. مضإطتر ع د الامل  فاق الامل لو  فا
 

 وإ ادة اإلدماج  العسريح -دال   
  حتربمض التقـــــسيح وإعت ة اإل متج فا لـــــمت تي  نون فم ت ماوم الم تيلمض والم تيمت ي سل عملم  كثمسا - 41

فا نزاع مقــلح    منخسطمض مئا و تئما مض عام يزويد الشــ تح ال  ي مئايقــتعد هذه الاملمتي فا  و مض الشــ تح. 
تـتل ـدرة على الاو ة إلى م تماـتي م المحلمـا، ومض عام ماـتل ـا تاض الاوامـل اال تصـــــــــــــــت  ـا واالجتمـتعمـا  

يقــ م هذه و المقــلحا.     متعتيي نمد الشــ تح فا ال  وراءوالقــمتلــما والشــخصــما الوتمنا فا كثمس مض األحمتن 
ت فا ج و  الالاملمتي     تتلشـــــــــــ تح التا  متال االوحدة ال  ويالمضمض عام الحد مض إعت ة ي نمدهم.   و ت اضـــــــــــً

 لالالنزع القاح والتقسيح وإعت ة اإل متج    المن حالماتيمس المتوتملا امؤعسا فا صمغت ت الن تئما فا    وسا 
ــ تح على  يسكز مايوعما م تمع  عدمتيو   ماإعام   نشـــطايدعاي و  لتطويس ــنل م د  إلو   الشـ ــ تح تشـ ــساك الشـ شـ

 فا عملمتي القاا.

ــ تح الماسســـــــــ   إشـــــــــساك  يمو  - 42 فا جم وريا   اض لخطس الت نمد فا  سامج إعت ة اإل متج الم تمعم م الشـــــــ
 فسيقمت الولــــــــطى والوونغو والقــــــــو ان والاساق وكولومالمت، وفا  سامج الحد مض الانف الم تماا فا جم وريا 

ــو ان ومتلو الوونغو الد م ساطما   يوفس هذه الم ت راي  دائل للانف مض عام التدريد الم نا و ا وهتيتا.  القـــــــــــ
الشـتمل لل ممع والمقـتعدة لوقـد الس ق الوسيم على المدى ال صـمس، تمت فا ذلك الن د م ت ل الامل واألنشـطا  

ــتسايم ما طويلا األجل للامتلا و  التاو  نزاعتيالمدرة للدعل التا يساعا ال م ت راي  يوون جزءا ال يت ز  مض الـــــــــ
 التقـــــسيحعاوة على ذلك، فا الصـــــومتم ومنط ا حوض تحمسة يشـــــت ، شـــــ ا  األمم المتحدة و يازيز األمض.  

وإعت ة    مللدولا وإعت ة يأهمل  تتتاالذيض كتنوا مسي طمض لـــــــتتً ت تتل متعتي المقـــــــلحا  مس الا  للشـــــــ تح الطوعا
مقــف  عم القــلطتي المحلما فا وســع عطط  فا كولومالمت، واصــل  المنوما الدولما لل  سة والمون و .  مإ متج

فا  لـــتسالمت والقـــو ان والقـــويد،  تا منتد األمم المتحدة و عمل لمنع ي نمد الشـــ تح والـــتخدام م والـــتغال م. 
على األ سان لالسنتمج إشــساك الشــ تح    ال تئمنموذج الال ت ة الشــ تح مض عام    وجمهلمنتفحا اإلرهتح  تدريد وي 

منع  تشأنال ت ة والنشطتء الش تح تتأل واي الا ما إلجساء محت ثتي صع ا  ذلكويمنمن م التتتع له. و د  و  
إلى  تيماومنتفحا التطسف الانم  واإلرهتح  اعل م تماتي م المحلما ومنن م مض ي د م يوصـــــــمتي م القـــــــمتلـــــــ 

 د الوطنا.الصام  علىك تر صتناا ال سار 

يتزايد    مختلف القمت تي، تمت فا ذلك عملمتي حف  القاا وال اثتي القمتلما الختصا،  نطتق علىو  - 43
مض عام  و وإعت ة اإل متج التا يسكز على الشــــ تح ويقــــت مد لاعت تراي ال نقــــتنما.  التقــــسيحعد  م ت راي 

اح والتقــــــــسيح وإعت ة اإل متج  ن ياتلج  املمتي نزع القــــــــ ل  ن غايحلمل جنقــــــــتنا فا جممع المساحل، ي   اعتمت 
ــتـتتي وال   لمساعـماياز  الن ج التحويلـما ا   نوالفتـمتي والفتـمتن، و   شـــــــــــــــ تناالحتـمتجـتي واألولوـيتي المحـد ة للشــــــــــــ

 دفعمـت يـ  كثمسال نقــــــــــــــتنا لتغممس األعساف االجتمـتعـما وماـتل ـا  وجـه عـدا المقــــــــــــــتواة ال منلـما التا ا للمنوور
فا  و .  ضج ت مإؤثس لـلً ت على إعت ة ي  منض  ن   التاال متعتي المقـلحا و  معالنخسا   تلشـتتتي والفتمتي إلى ات 

صـفوف الم تيلمض المقـسحمض، فإن الاديد مض مشـتريع الحد مض الانف   فاحمض  ن النقـتء  تلً ت مت  مثلض   لما 
الى لـــالمل . فام  نقـــتن حصـــص الالويحديد   نقـــتنمافا يمنمن ض مض عام المشـــتريع ال   لـــ م الم تماا  د 
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ــوى   ــتء ال  مثلض لـــــــــ ــسيح فا جم وريا الوونغو  4المثتم، فا حمض  ن النقـــــــــ فا المتئا مض عد  حتالي التقـــــــــ
مشـــــتريع الحد مض الانف الم تماا.   مضفا المتئا مض المقـــــتفمديض الم تشـــــسيض   23الد م ساطما، فإن ض  مثلض  

ــ ا  تاثا األمم المتحدة المتوتملا المتاد ة األتات  لتح مق و د ــتركا  شـ ــتء على المشـ ــت سار فا متلا النقـ االلـ
ن  الُن ج المساعما  و فا يصـــــــممم وينفمذ مشـــــــتريع نزع القـــــــاح والتقـــــــسيح وإعت ة اإل متج.   فا الصـــــــومتم، منِّ

ــتنا التا يت ا ت تاثا األمم المتحدة لت د م المقـــتعدة إلى الصـــومتم مض يوفمس  م تم   فادعم الللمنوور ال نقـ
ــ تح، ل متج اإلإعت ة يأهمل وإعت ة  ــتتً ت تحسكا الشــــ ــتء المسي طتي لــــ فا المتئا مض عد   56اللوايا مثلض و لنقــــ

 .2021فا عتا  الدعم يل مض ائاالمقسحتي ال النقتء
 

 الشراكات -هاء  
ــ تح مع ت ف ال  االنخسا إلى  الاتا  األممض  عت  ا،المشـــتسك  عطتنت فا - 44   الم د اشـــساكتي  ال  وإ تما الشـ
ــمح الحنومتي و . ويتطلد ذلك   مما ــ تح   منومتين يقـــــــ الم تمع المدنا والمنومتي الحنومما الدولما للشـــــــ

يمنع  وجه ال صــور المتاد ة يح مق و  تحديد احتمتجتي م مض  جل المشــتركا فا شــساكتي حقمقما  مض األجمتم.  
ــتملا لل ممع تشـــــنل كتمل.   ــ  و الشـــــساكتي الشـــ ت ما يول الشـــــساكتي  و المقـــــتعا المشـــــتسكا  مض المنومتي الشـــ

، ويفت س  متوـتفـئا   مسماـتماي و ال على  ـ تئمـاوال  ـتي الـفتعـلا الوطنـما  و اـلدولـما فا م ـتم القــــــــــــــاا واألمض  
  ألنشــطامنفذة   ج تيفا كثمس مض األحمتن، ُينوس إلى المنومتي الشــ ت ما على  ن ت  و إلى المقــتءلا التنت لما.  

القــاا الشــ تح ح س الزاويا فا الخطا     نتة. وياد الشــساكتي الشــتملا مع ( 25)  مدون     يوســع نتء القــاا التا 
ــاا واألمض وي  ــ تح والقــ ــسكتء  على   تامضالمتال ا تتلشــ األمم  م ت ئ  واي مثل  إناألولويا. و   إيا هتجممع الشــ

  2020علمه الصــــــــت رة فا عتا   والحفتظما تشــــــــأن  نتء القــــــــاا المحل تيإلشــــــــساك الم تما التوجم ماالمتحدة 
 اعملم   يالتا ياتمدهت الشــ نا المتحدة لالنتة القــاا الشــ تح يوفس يوجم ت  الم د اا للمشــتركا م مسجعال تئما الو 

 مع الم تمع المدنا، تمت فا ذلك م موعتي الش تح. االنخسا لتازيز  

 مض المنومتي التا   و هت     و د ُ نشـــــــــئ  يحتلفتي وطنما تشـــــــــأن الشـــــــــ تح والقـــــــــاا واألمض جما - 45
ــ تح والقـــــلطتي الوطنما والشـــــسكتء الدولم ا ــلفت ور والقـــــو ان والقـــــويد والصـــــومتم والاساق  م لشـــ كندا و ض فا القـــ

ــطمنما المحتلا. و   األمسينماالوال تي المتحدة و والنسويج وال ند  ــماهذه التحتلفتي و األرض الفلقـــــــ ــتلـــــــ ل  و     لـــــــ
تلشـــــ تح والقـــــاا واألمض موجو ة  ت   مانماالالتنقـــــمق اإل لممما   ت سمن و الوطنا.  صـــــامدالتنقـــــمق والتنفمذ على ال

 الـتسايم ا  يواصـل التحتلف الاتلما للشـ تح والقـاا واألمض الامل كمنالسو المنط ا الاسبما وآلـمت و وروبت.   فا
التا يالذل ت منومتي الم تمع المدنا والدوم األعضــــــــــــتء ومنووما األمم المتحدة    و للتنقــــــــــــمق ارئمقــــــــــــا  

 .تتلخطا لن وضا  جل مض

ُ طل   حسكا عتلمما مشــــــــــــتسكا  مض   ،2021فا يمو /يولمه   الما و منتدى جمل المقــــــــــــتواة   عامو  - 46
عــد  سكز  ي نقـــــــــــــــتنا. و المس ة والقــــــــــــــاا واألمض والامــل اإل  ممثــتقها  و األجمــتم ي ــدف إلى الامــل ال مــتعا،  

 زويدهضوي  الشـــــــــتتتيعلى الشـــــــــ تح، وال لـــــــــممت مشـــــــــتركا   ممثتقفا إطتر ال المتخذةاإلجساءاي التحويلما  مض
 .ت ضتلموار  وحمتي ت 

 __________ 

 (25) Mie Roesdahl, Jasper Peet-Martel and Sweta Velpillay, “A global system in flux: pursuing systems 

change for locally-led peacebuilding”. Conducive Space for Peace (April 2021). 
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  وااللـــــــــــــتسايم مـتي  ي التاـتون مع م موعـا الالنـك الـدولا تشــــــــــــــأن الالمـتنـتي والتحلما   نون وين غا  ن    - 47
ذلك   على على احتمتجتي الشـــــــــ تح و ولويتي م. ومض األمثلا الواعدة   ا يسكمز    كثس المتأثسة تتأل متي  قـــــــــمت تي ال  فا 

الالنك الدولا والمملوا المتحدة واألمم المتحدة  يولى الت ممم اإل لمما المشـتسك للمختطس وال درة على الصـمو  الذل 
مد فمه ن ج شـتمل لتحلمل مت الولـطى، والذل اعتُ  عسى فا آلـ  بلدان إجسا ه فا المنتطق الحدو  ا  مض  فغتنقـتتن و 

 .الث تفما والمؤلقما التا يواج ون ت و  ا واال تصت    ا الش تح، تمت فا ذلك التحد تي االجتمتعم   حتلا 
  

 إضفاء الطابع ال ؤسسي  لى الخطة ال ععلقة بالشباب والسالم واألمن  - ثالثا  
تشــــنل ملحوظ منذ ايختذ  سار م لد    الخطاإســــفتء الطتتع المؤلــــقــــا على  عملمايقــــترع  ويمسة  - 48

 نـه ال يزام    إالمساحـل هـتمـا على الصــــــــــــــاـد الوطنا واإل لمما والاـتلما.    إن ـت ، مع  (2020)  2535األمض  
الموار  الوتفما   إيتحا، تمت فا ذلك الخطاتلوتمل على  ت يتامض إن ت ه إلســــــفتء الطتتع المؤلــــــقــــــا   ممتالوثمس  

 والسصد المنتوم والمقتءلا مض ال تعدة إلى ال ما.
 

 الجهود الوطنية -ألف   
تلشــ تح ت  المتال ا  الخطاايخذي الدوم األعضــتء عطواي يدري ما إلســفتء الطتتع المؤلــقــا على  - 49

 طلق كل مض فنلندا ونم مسيت و اإل لممما والوطنما والمحلما.   يماالقــــــمتلــــــتطس  األفا  توالقــــــاا واألمض وإ متج 
مخصـــــصـــــا    اإلى وســـــع عط السامما. ويتواصـــــل ال  و  2021عمل وطنما مخصـــــصـــــا فا عتا    ا وم عط

صـحتح المصـلحا،     متاد ةهذه الخطط مض عام عملمتي يشـتركما   وسـا   و دمض األر ن والفلالمض.    كل فا
 ممع الدوم  ل  ين غاقـؤولمض الحنومممض ومنومتي الم تمع المدنا، وها ممترلـا جمدة إشـساك الشـ تح والم مع

ــتء   عدة،  2022طلق فا كتنون الثتنا/ينتيس   ،  الامومممض  و فمضيحد   لمل للمو .  اعتمت هت  فا النوساألعضــــــ
 .( 26) الوطنا مقتوى تلش تح والقاا واألمض على الت مقتراي لتفامل الخطا المتال ا 

  ، مقــألا الشــ تح والقــاا واألمض فا القــمتلــتي وال وانمض الوطنما فا  ذربم تن، واألر ن   رج  كمت  - 50
ــمك،   ــو، والمنقــــــ ــويد    فاوبوركمنت فتلــــــ ــمس األر ن و تاتون اإلنمتئا.  لل هتفا إطتر   الخطاحمض   رج  القــــــ يشــــــ

ــمسالمون إلى و  ــتسالمت و يسلندا وإ طتلمت وبلغتريت وجم وريا الوونغو الد م ساطما ولـــــــ ــ تح ت  المتال ا  الخطا لـــــــ تلشـــــــ
ــئ والقــــــاا واألمض فا عطط عمل ت الوطنما المتال ا تتلمس ة والقــــــاا واألمض.   ــا دراي م و نشــــ ــألال نسلــــ   مقــــ

حمض  فاالاساق والفلالمض وفنلندا، و والقـــــويد    الومتنتي الحنومما فا  يسلندا  نطتق لىلشـــــ تح والقـــــاا واألمض عا
 .ماو ارة الش تح األر ن  فاتلش تح والقاا واألمض ت  عتصنشئ  قم  ُ 

ــقــــ  فا عتا  - 51 ــ تح والقــــاا واألمض، التا يألــ ــل  ”م موعا  تطتم“ الشــ تقمت ة األر ن  2017وواصــ
ــتسايم ما للدوم  لدا 26يضـــــــــم   التاو  ــتء  وااليحت  األوروبا، يوفمس منصـــــــــا الـــــــ   الخطا فا  لانخسا األعضـــــــ

 تلش تح والقاا واألمض و عم ينفمذهت.ت  المتال ا
 

 __________ 

المقـــــــتوى ال طسل:  لمل للمو فمض  ينفمذ الخطا المتال ا تتلشـــــــ تح والقـــــــاا واألمض على التحتلف الاتلما للشـــــــ تح والقـــــــاا واألمض،   (26) 
 (.2022)نمويورك، الامومممض 

https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
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 الجهود اإلقلي ية -باء   
  الخطا ما نحو إسـفتء الطتتع المؤلـقـا على ت ايخذي المنومتي اإل لممما الحنومما الدولما عطواي ه  - 52

لشــــ تح والقــــاا واألمض ل تلشــــ تح والقــــاا واألمض. ويشــــمل ذلك الخطط اإل لممما، مثل اإلطتر ال ترل  ت   المتال ا 
. 2029- 2020  للفتسة   الاشـــــــــــــسيـا تنفمـذ  ال طسيق عطـا   عض ، الـذل يم يفاملـه  2020التـتتع لايحـت  األفسي ا لاـتا  

ا أولوي ك شــــ تح والقــــاا واألمض  ال  مقــــألا   رلــــممت على إ راج  األمم المتحدة و  راتطا  مم جنوح شــــسق آلــــمت    ف  واي 
  مض الساتطـا واألمم المتحـدة  تشــــــــــــــأن الشـــــــــــــساكـا الشــــــــــــــتملـا   المشـــــــــــــتسك   لتنفمـذ اإلعان   عطـا الامـل   جـديـدة فا 

الساتطـا إلى جـتـند الصـــــــــــــمض وال ـند والـمتـتتن    شــــــــــــــمل لساتطـا، اـلذل ل اعتـمد المنـتدى اإل لمما و (.  2021-2025) 
تلشــــــــ تح والقــــــــاا واألمض فا عتا ت  المتال ا   للخطا   التسويج ن والوال تي المتحدة،  وم  متن و ارل مشــــــــتسك تشــــــــأ 

لمنط ا  ل قـاا واألمض  وال  شـ تح ل ا   تشـأن الـتسايم ما إ لممما  وسـع جتماا الدوم الاسبما حتلًمت على  نف . ويا 2021
 المصلحا.   صحتح  متاد ة عملما يشتركما   ع د ( 2025- 2022الاسبما ) 

  اة االيحت  األوروبا   نالتمويل، حمث   يوفمسعلى المقتوى اإل لمما  المالذولاال  و  األعسى   مضو  - 53
لشـــ تح فا  نتء القـــاا  ا تدعمل سنتمً ت   60كثس مض  ألل ي مو الت  وفسااللـــت سار والقـــاا ي  يح مقيقـــ م فا   التا

روبت على المقـــــتوى القـــــمتلـــــا،  نشـــــأي منوما األمض والتاتون فا  و و وإ ارة األ متي وحتالي النزاع الانم . 
  رج الوومنولث و الحوار  مض المندوبمض والمو فمض وممثلا الشــ تح.   مقــمسم موعا  صــد تء الشــ تح واألمض لت 

، وهو ي سيس رئمقـا  صـدر كل ثاث لـنواي، 2020الشـ تح لاتا   ينمماالقـاا واألمض فا مؤشـس   عض متنتي  
  ون التاسض لخطس الانف.يح مق  هداف م  إلىالعمس تأمتن والقاا  علىلش تح ا  درة مدى  المضي 

ــت ال  و  اإل لممما.  - 54 ــتسايم ما األمم المتحدة لتوطمد القـــــــاا ومنع    فإنويدعم األمم المتحدة   ضـــــ الـــــ
ــوح النزاعتي وحل ــا ت منتد الم او S/2020/1168 انوسفا منط ا ال حمساي الوالسى )  تنشــــ ث (، التا وســــ

مقــــــألا النقــــــتء/الشــــــ تح والقــــــاا واألمض   يتضــــــمضالختص لألممض الاتا لمنط ا ال حمساي الوالسى والشــــــسكتء،  
فا  و فا المنط ا على مدى الا د الم الل.    االنخسا تتعت ترهت واحدة مض عشــــــــس  ولويتي مواســــــــمعما لــــــــتوجه  

ــ تح والقـــــاا  عوســـــ لمزيا وال ولند ا، يدعم المونقـــــنو  ومنط ا ال حس الوتريالا النتط ا تتإلن  عترطا طسيق للشـــ
  منط امسكز األمم المتحدة اإل لمما للد لومتلـــــــــما الو تئما ل ع د، 2021  قـــــــــمالس /األوم  كتنون فا  و واألمض.  

ــمت وعسي م  ــط آلـــ ــمت الحوار الثتلث  مض حنومتي  وم ولـــ ــط آلـــ ــما الو تئما.   مض ضولـــ فا  و  كت  مما الد لومتلـــ
لـلقـلا مض الحواراي   2021شـمتم شـسق آلـمت، ع دي إ ارة الشـؤون القـمتلـما وبنتء القـاا والمونقـنو فا عتا 

ــ تح مض جم وريا كوريت   ــما مع شـ ــأن  و االفتساسـ ــمض ومنغولمت والمتتتن لتازيز التاتون اإل لمما تشـ ــتئلالصـ  المقـ
 تتلقاا. المتصلاالسئمقما   القمتلتيما

 
 الجهود العال ية -جيم   

 األمم ال عحدة   

فا م تم الشـــــ تح والقـــــاا واألمض  اعل    اي الضـــــوء على  همما يازيز الخالس  2020لـــــلط ي سيس عتا  - 55
ــت تتا لذلك، ( 2020)   2535ال سار   فا ده  م أك ي  يوسر  الذل  النحو   على األمم المتحدة،   ــئ  . والـــــــــــ ــ نا   ُ نشـــــــــــ شـــــــــــ

عملما لحف     11عد ه  لمت الممدان،    فا على مقـــــتوى الم س و   ، تلشـــــ تح والقـــــاا واألمض ت   المانممض   المنقـــــ مض  مض 
م موعا   عالساء فا   المنقـ مض   و ولئك كمتنت مض كمتنتي األمم المتحدة.   24تاثا لـمتلـما عتصـا، و   13القـاا، و  

ــمتلـــــا و   الممدان ، تمت فا ذلك مت يض والـــــاا مض الم  ــمت ة ال تنون وال دراي النوتمما.    ممت يض القـــ  ويا دالحمت ا ولـــ
 ،صــندوق األمم المتحدة للقــنتن وإ ارة الشــؤون القــمتلــما وبنتء القــاا ل يح   مت ة األمتنا المشــتسكا   المنقــ ون، 

https://undocs.org/ar/S/2020/1168
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
https://undocs.org/ar/S/RES/2535(2020)
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ــاا واألمض.  ــ تح والقــــــ ــأن الشــــــ ــلما تشــــــ ــاا والتنمما  عًمت ه  وفس ي و اجتمتعتي فصــــــ ــترو القــــــ ــتشــــــ ًمت، حمث  ت مقــــــ
أن م كتنوا  املون  ت   ، 2020فا عتا  وا،  فت    مقـــــتشـــــتريض   106مض المقـــــتشـــــتريض ال تلغ عد هم  المتئا  فا  62  ن 
  جتند  إلى   ،  متنا الشـــ تح والقـــاا واألمض  ولـــتامل .  ( 27)  جل يازيز مشـــتركا الشـــ تح فا الحوار والولـــتطا  مض 

ــ مض،  ــنل   المنقـ ــ تح الم تسح تت   المانا وثمق مع منتد األمم المتحدة   تشـ ــت ه لشـ ــتسك   ت عطتن فا    إنشـ ــمتن ا المشـ ، لضـ
 .اإلنقتن   اإلنقتنما وح وق  مقتئل عملنت فا م تم القاا والتنمما المقتداما وال   نطتق  لى االيقتق ع 

  وينفمذعمل المنقــ مض  الت نا ونشــسهت على نطتق والــع لدعم توجمه تنمما ال دراي وال ل ويم يطويس   واي  - 56
تتلش تح والقاا  لما للالسم ا الختصا   طل   األمم المتحدة و كت  مما فولك  سنت وي  ، 2021فا عتا  و .  الخطا 

، ذـلك اـلدلـمل بـنتًء على  و ألمم المتحـدة.  ممـترلـــــــــــــمض الـتتتامض ل و ـدراي ال الـتأهـد الاملـمتيا  يازيز  مض  جـل واألمض  
 ،المنومـتي الشــــــــــــــ ت ـما كـت  مـما وـبدعم مض  األ شـــــــــــــساكـا مع  فا إطـتر كلـما مو فا منوومـا األمم المتحـدة   ـ تمـ  

يدا مس  حزما  وإن .  ( 28) تلشــــــ تح والقــــــاا واألمض الخطا المتال ا ت يح مق على  لمو فمض  ا تدريد  ل  سنتمج   تصــــــممم  
ــ تح، ا ينفمذ   ــتسايم ما األمم المتحدة للشـــ ــ تح   لـــ    فس ا لدعم عمل جممع  وســـــا   التا  ، 2030الماسوفا تتلـــــم شـــ

إرشــــت اي   الحزما  . ويتضــــمض 2021لــــالتمالس   يلوم/ فا  فسي ت، صــــدري   130األمم المتحدة ال طسيا ال تلغ عد هت 
تلشـ تح والقـاا واألمض تشـنل متزايد فا الخطط  و  م   الخطا المتال ا ت محد ة تشـأن الشـ تح والقـاا واألمض.  

، وبسنتمج األمم المتحدة اإلنمتئا،  متي القـــــاا عمل اإللـــــتسايم ما إل ارة الشـــــؤون القـــــمتلـــــما وبنتء القـــــاا، وإ ارة  
ــنو، والمونمقـــــــف، ومنتد األمم المتحدة  ــنتن، وهمئا األمم المتحدة للمس ة، والمونقـــــ ــندوق األمم المتحدة للقـــــ وصـــــ

 .لحضتراي ل المانا تتلمخدراي وال سيما، ويحتلف األمم المتحدة 
 

 الهيئات الحكومية الدولية   

ــت م لد األمض مض  مض   - 57 ــذهـ ــت    ال ساراي التا ايخـ ــتيس  فا الفتسة مـ ــتنا/ينـ ــتنون الثـ ــتنون    2020 مض كـ وكـ
ــمض  سارا،    114عد هت   وال تلغ  2021األوم/  قــــــمالس   ــ تح.  إ فا المتئا من ت    33 يضــــ   ذلك   وياد شــــــتراي إلى الشــــ

 (.األوم الشـــنل   انوس )   2019و    2016 مض عتما   المقـــ لا فا المتئا   10 زيت ة مض نقـــ ا   ل ،  ت إ  ت م   ت اي ته 
يغطا تشـــــــــــــنـل متزاـيد حـتـلا    2020الـثتنا/يـنتيس    كـتنون الم ـدمـا إلى م لد األمض مـنذ  األممض الاـتا  وإن ي ـتريس  

مض  صـل   11 عملمتي حف  القـاا و  مض عملما   12مض  صـل   7يشـمس وال تي و   الشـ تح )انوس الشـنل الثتنا(. 
ــما  ال   ال اثتي  مض تاثا   25 ــمتلـ ــ تح والقـــاا واألمض  و  ال قـ ــ تح  إلى ختصـــا إلى الشـ   يلزا   نه   مد .  ( 29) مشـــتركا الشـ

م لد    مد  متنتي رئ  المتئا مض  فا  42 . وبتلمثل، يس  فا انتوتمت تسكمز فا ال ساراي على الشـ تح تصـورة  كثس ال 
لالمتنتي التا لـــــلط  الاديد مض ا  فا إلى الشـــــ تح، تمت فا ذلك   إشـــــترة األمض الماتمدة فا الفتسة المشـــــمولا تتلت سيس  

 __________ 

ــاا،   (27)  ــما وبنتء القـــ ــمتلـــ ــؤون القـــ ــنول لاتا   سنتمج األمم المتحدة اإلنمتئا وإ ارة الشـــ ــتسك  مض  سنتمج 2020الت سيس القـــ : الالسنتمج المشـــ
 (.2021)نمويورك،  الوطنما على منع نشوح النزاعتيالمتحدة اإلنمتئا وإ ارة الشؤون القمتلما وبنتء القاا لالنتء ال دراي  األمم

 .www.unssc.org/courses/realizing-youth-peace-and-security-agenda-0نوس ا (28) 
ــحساء الغسبما (29)  ــتفتتء فا الصــ ــ ع ها التتلا: تاثا األمم المتحدة لالــ وباثا األمم المتحدة المتوتملا المتاد ة    ،عملمتي حف  القــــاا القــ

ــت سار فا جم وريا  فسيقمت الولـــــطى ــت سار فا متلا   ،األتات  لتح مق االلـــ   ،وباثا األمم المتحدة المتوتملا المتاد ة األتات  لتح مق االلـــ
و وة  ،دة لحف  القـــــــــاا فا  السصو وة األمم المتح  ،وباثا منوما األمم المتحدة لتح مق االلـــــــــت سار فا جم وريا الوونغو الد م ساطما

وباثا األمم المتحدة فا جنوح القــو ان. وال اثتي القــمتلــما الختصــا اإلحدى عشــسة ها التتلما:    ،األمم المتحدة األمنما المؤ تا أل ما
ــتتن، وباثا األمم الم تحدة لت د م المقــــتعدة  منتد األمم المتحدة المتوتمل فا هتيتا، وباثا األمم المتحدة لت د م المقــــتعدة إلى  فغتنقــ

ومنتد األمم المتحدة لغسح  فسيقمت   ،وباثا األمم المتحدة المتوتملا لت د م المقـــــــــتعدة عام الفتسة االنت تلما فا القـــــــــو ان  ،إلى الاساق
وباثا   ،ا لمالمتومنط ا القــــتحل، ومسكز األمم المتحدة اإل لمما للد لومتلــــما الو تئما لمنط ا ولــــط آلــــمت، وباثا األمم المتحدة للدعم ف

وباثا األمم المتحدة للتح ق فا كولومالمت، والم اوث الشـــخصـــا لألممض الاتا للصـــحساء    ،األمم المتحدة لت د م المقـــتعدة إلى الصـــومتم
 الغسبما، والمقتشتر الختص لألممض الاتا المانا ت السص.

http://www.unssc.org/courses/realizing-youth-peace-and-security-agenda-0
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ي تريس األممض الاتا الم دما إلى م لد األمض منذ كتنون    وإن على األثس اإل  ت ا إلشــساك الشــ تح.  فم ت الضــوء 
فا المتئا مض الت تريس   32(: يتضــمض الثتنا الشــنل   انوس يغطا تشــنل متزايد حتلا الشــ تح )   2020الثتنا/ينتيس  

ــالمل المثتم فا  ي سيسا  230عد هت    تلغ ال  ــ تح، على لـ ــمتق التاتون  مض األمم المتحدة و  إشـــتراي إلى الشـ  االيحت لـ
 .الصومتم  إطتر المشتركا القمتلما السلمما و مس السلمما للش تح فا   فا   ، فسي ا أل ا 

 
 األومالشنل   
 إشارات إلى الشباب في قرارات مجلس األمن   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 الثتناالشنل   
  إشارات إلى الشباب في تقارير األمين العام ال قدمة إلى مجلس األمن   
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ــاى م لد   - 58 ــ تح مض  جل مداواليه. و ولــــــ ــنل متزايد إلى التمتس آراء الشــــــ ــترك م دمو األمض تشــــــ شــــــ
الختصـا   طسيا  المنت شـتي الالمنت شـتي المواسـمعما التا جسي تشـأن   ما المنتخ وفا   فااإلحتطتي الشـ تح 

الم لد  تتلصـــومتم وكولومالمت ونم مسيت وهتيتا. وُ عا المندوبون الشـــ تح مض حمض آلعس إلى إل تء كلما  متا 
إلى م لد األمض، تمض    تيإحتط  وا دمالذيض   تتلـــم  لدهم، وها ممترلـــا ين غا يشـــ ما ت. وُياد حمت ا جممع 

 فم م الشتتتي والش تن،  مس تتلغ األهمما.

،  د  فسيق عتمل مض الم تمع المدنا مانا تتلشــــــــ تح والقــــــــاا 2021وفا كتنون األوم/  قــــــــمالس  - 59
المتحدة لالنتة القــــاا الشــــ تح والشــــ نا الاتلمما للنقــــتء الاتماي فا م تم  نتء واألمض عمله، تقمت ة الشــــ نا 

القاا، للدعوة إلى اإل متج الم دل والم صو  لمنووراي الم تمع المدنا ووج تي نوس الش تح فا مداوالي  
 م لد األمض.

التا   و هت الشــ تح وواصــل  ل نا  نتء القــاا  عم الدور الحتلــم الذل يؤ  ه الشــ تح والمنومتي  - 60
، اعتمـدي الل ـنا عطـا عمـل الــــــــــــــتسايم ـما لتازيز  عم ـت  2021فا  ـنتء القــــــــــــــاا والحفـتظ علـمه. وفا عـتا  

لمشـــــــتركا الشـــــــ تح على نحو  كثس جدوى. و د  لـــــــفس ذلك عض مشـــــــتركا  نتة القـــــــاا الشـــــــ تح فا مت   سح 
،      الل نا على االلــــــتمتع 2020. ومنذ عتا 2021نصــــــف االجتمتعتي التا ع دي ت الل نا فا عتا   مض

إلى آراء الشـ تح الذيض  ضـطلاون تأعمتم  نتء القـاا فا الالولـنا وال سلـك، وبوروندل، ولـمسالمون، والفلالمض،  
و مس مزلـتتن، وكولومالمت، والنم س، ونم مسيت. وبنتء على مت  ذلته مض ج و  التواصـل مع  نتة القـاا الشـ تح، 

ــتنت  إلى الزيتراي وا ــتيما وعملمتيما وبتاللــ ــمتلــ ــمتي لــ ــل  الل نا ي د م يوصــ إلحتطتي اإل لممما وال طسيا، واصــ
تشــأن الشــ تح والقــاا واألمض، تمت فا ذلك إلى م لد األمض، مثل المشــورة الم دما إلى م لد األمض تشــأن 

ــتتتي2021المس ة والقــــــــاا واألمض فا يشــــــــسيض األوم/ كتوبس    ، التا شــــــــد ي فم ت على ســــــــسورة يمنمض الشــــــ
 المقتهما فا م ت راي  نتء القاا. مض

كمت  ن ج و  الدعوة التا يالذل ت الشـــــ تح لنزع القـــــاح وعدا االنتشـــــتر يز ا  حزمت وبسو ًا. واحتفتال  - 61
،   ل  م موعا مض الشـ تح المنتصـسيض لنزع القـاح ألوم  2021آح/  قـطد   12تتلموا الدولا للشـ تح فا 

،  طلع نتشــط كمنا 2021ما لمؤيمس نزع القــاح. وفا  يلوم/لــالتمالس  مسة ماحوتي عام جلقــا عتما رلــم
شتح م لد األمض على الومفما التا  ش ع   ت الش تح الدوم على  يت ة يازيز نوتا حوس الت ترح النوويا. 
و د ا  ا ي مشـتركا الشـ تح فا االجتمتعتي السلـمما و مس السلـمما تمادم عمد مساي منذ  ن  طلق منتد 

ــ تح مض  جل نزع  شـــــؤون نزع .  2019( فا عتا  Youth4Disarmament#القـــــاح )القـــــاح م ت ريه الشـــ
، يدعو ال معما الاتما  ، وهو ال سار الثتنا المتالق تتلشـــ تح ونزع القـــاح وعدا االنتشـــتر76/45وفا  سارهت  

 تركا الش تح فا نزع القاح وعدا االنتشتر.إلى ايختذ يدا مس محد ة لتازيز مش
 

 الع ويل ال عصل بالشباب والسالم واألمن -دال   
مت فتئ ســمتن التمويل الوتفا  مثل  حد الشــوا ل السئمقــما للخطا المتال ا تتلشــ تح والقــاا واألمض  - 62

تركا الشـ تح فا  نتء القـاا  منذ  دايت ت. ويلزا التا مل فا  ذم ال  و  لقـد الف واي المقـتمسة فا يمويل مشـ 
 ومنع نشوح النزاعتي.

و اعل منووما األمم المتحدة،   ي تضـــــاا صـــــنت يق رئمقـــــما  ورا هتمت،  ولـــــتئل من ت يازيز ن ج   - 63
متاد  ال واند  حفز االلـتثمتراي فا عملمتي  نتء القـاا التا   و هت الشـ تح ويساعا اعت تراي المقـتواة  مض  

األولويتي التا يحد هت يلك ال نقمض. ومض الضسورل يمنمض الش تح مض المشتركا، كلمت  منض ذلك، فا  لورة  

https://undocs.org/ar/A/RES/76/45
https://undocs.org/ar/A/RES/76/45
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الصـــــنت يق. ويواصـــــل صـــــندوق  نتء القـــــاا  عم المقـــــتهما فا  نتء القـــــاا،  ولـــــتئل من ت م ت رة الن وض 
ــا لدعم الخطا. وفا  ــنويا، وها  كالس نتفذة يمويل مخصـــــصـــ ــ تح القـــ ــتثمس 2021و   2020 عتماتتلشـــ ، الـــ

عام الم ت رة. ومنذ إنشـــــــــــتئ ت فا عتا   مشـــــــــــسوًعت مض  35ملمون  والر فا   47,9 ماللغت إجمتلمه الصـــــــــــندوق 
( وعصــــصــــ   الثتلثمشــــسوًعت للشــــ تح )انوس الشــــنل   83مايمض  والر فا   105، الــــُتثمس ماللغ  دره  2016
 فا المتئا مض األموام للشسكتء مض الم تمع المدنا. 37,4نق ا 

 
 الثتلثالشنل   
 ندوق بناء السالم اتجاهات الع ويل في إطار مبادرة النهوض بالشباب العابعة لص   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ويموم صــندوق التضــتمض للشــ تح التتتع لتحتلف األمم المتحدة للحضــتراي تشــنل م تشــس المنومتي   - 64
منذ   ولا 42فا     مت ي تمشـسوًعت يولى الشـ تح   73ملمون  والر فا   2,5  الـتثمس  حمث ،التا   و هت الشـ تح

. ويموم صــــــــندوق األمم المتحدة للد م ساطما م تشــــــــسة منومتي الم تمع المدنا الاتملا فا م تم  2008عتا 
   ولا 68مشسوًعت يسكز على الش تح فا    118الدعوة ويازيز ح وق اإلنقتن والمشتركا الد م ساطما، مع ينفمذ  

وق المس ة للقــــــاا والامل اإلنقــــــتنا صــــــند  ويمثل.  2006ملمون  والر منذ عتا   26تإجمتلا الــــــتثمتراي  لغ  
 للتمويل المسن وال مد للمنومتي التا يسكز على الش تح والتا   و هت الش تح. آعس امصدر 

جمع الالمتنتي ويت ا ت ويحلمل ت فممت يتالق تتلتمويل الذل  عملماويتمثل الاق ا السئمقـــــــــــما فا  متح   - 65
ــ تح  ــت دف الشــــــ ــاا.  املنطتق حتفوتي التنمما وال على قــــــ ــتنا وبنتء القــــــ هذا الن ص فا الالمتنتي و اإلنقــــــ

المن  ما   ال مض الصــــاد ي ممم م دار المقــــتعدة اإلنمتئما السلــــمما المخصــــصــــا لالنتء القــــاا التا يدعم 
ــ تح، ولوض مض المحتمل  ن ي  ــ تح  و التا   و هت الشــــ ــنلالالسم ا التا يسكز على الشــــ ــغمًسا  شــــ  من تجزًءا صــــ

ــالًمت. و د ايخذي األم ــدم المتحدة عطواي لنقـ ــتئل، الف وايهذه  قـ ــتركت م    ولـ ــ تح ومشـ من ت إ راج يمنمض الشـ
ت للوحـا   متـتتاـاكـأولويـا فا لوحـا  فا المـتئـا مض ماللغ   12، فـإن   ـل مض  المتـتتاـايمويـل  نـتء القــــــــــــــاا. ووف ـً

  2020و   2015صـنت يق األمم المتحدة  مض عتما    نطتق  لىملمون  والر المخصـص لالنتء القـاا ع  876,8
ــ تح ومشـــتركت م.   ــتهم تشـــنل م تشـــس فا يمنمض الشـ ــ تح“، الذل يتم يطويسه حتلًمت  وإنلـ   إطتر فا”مؤشـــس الشـ

 نطتق جممع السكتئز. لى، لممنض األمم المتحدة مض يت ع يمويل الش تح تشنل  فضل ع2030لش تح ا
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(تمايمض  والراي الوال تي المتحدة) يمويل م ت رة الن وض تتلش تح 

(تمايمض  والراي الوال تي المتحدة)يمويل م ت رة الن وض تتلش تح  عد  المشتريع المنفذة فا إطتر م ت رة الن وض تتلش تح 
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الوصـوم    إمنتنما   إلى   فت س ي وبتلس م مض إحسا  تاض الت دا، فإن ماوم المنومتي التا   و هت الشـ تح  - 66
  لدى  اي ته  وثما النتء القــــاا، ممت  امق التطويس التنومما وياويض عمل الشــــ تح. ل تمويل  ال م تشــــس إلى  تشــــنل 

ــتفمد  نشــــــطا  نتء القــــــاا  ي  منمت    ، عطتء األولويا للمنح المحد ة  منمًت والموج ا نحو النتتئج إل ماوم المتنحمض   قــــ
 نتء    نشـــــــطا  يت ة يمويل  وبغما .  ثس   إحداث الشـــــــ تح مض التمويل المسن طويل األجل والموجه نحو   ت ا   و ه ت ال 

اإل اغ.  و   الطل تي   ي د م   شـــــــــسو  ماتيمس األهلما و  خفم  على المتنحمض ي   تامض الشـــــــــ تح، ي   ت   و ه  تا القـــــــــاا ال 
يمنض  ن يواجه  و مويل.   ولويتي الت  تشــــــــــأن علم م التشــــــــــتور مع منومتي الشــــــــــ تح    تامض ي  ذلك،  إلى   تتإلســــــــــتفا 

 .الت لمد ا   االلت ات  منومتي الشتتتي يحد تي إستفما للحصوم على التمويل تقالد التحمز الث تفا وممترلتي 

على لـــالمل المثتم صـــندوق   ومن تويتصـــدى م ت راي الم تمع المدنا الواعدة ألوجه ال صـــور هذه،   - 67
منوما القـــــــــــاا الم تشـــــــــــس، الذل و ع ماللغت  دره  ل  التتتعالقـــــــــــاا واألمض و لشـــــــــــ تح  ا   جل  مضالامل المحلا  

الدعم  يتلق م موعا   و هت الشـ تح  و يدعم الشـ تح تشـنل م تشـس وال 200 والر على  كثس مض   900 000
ــ    مض دف  وال.  امض ال  تي المتنحا الت لمد   ــندوق الشـ ــاا واألمض، الذل صـ ــئتح والقـ تم ت رة مض منوما    نشـ

على   تئمت ن  صــ ح صــندوً ت عتلمًمت   هو، الشــ تح  القــاا  لالنتة المتحدة الشــ ناال حث عض  رســما مشــتسكا و 
ــتثمتراي اال ــغمسة الح م، يدعم اللــ ــتسكا  مض األجمتم    نشــــطاصــ ــ تح حمث    تا   و هت الو  نتء القــــاا المشــ الشــ
،  ا يمنض  ن يوون نمتذج التمويل الولــــمطو . همقــــتثمسيض فم و   الصــــندوق  ملوما فا كتءشــــس    نونون الشــــ تح   ن

والمنومتي التا   و هت الشـــــــــــ تح،  الاسي االم تمع المدنا   منومتييضـــــــــــسح ت ذورهت فا التاتون  مض   التا
 على التمويل. حصومما لتمنمض المنومتي التا   و هت الش تح مض التولملا ه

ــندوق الن د الدولا، وركزي الدوم  - 68 ــقـــــــتي المتلما الدولما، مثل الالنك الدولا وصـــــ ــتء والمؤلـــــ األعضـــــ
ــ تح الوتمنا وراء النزاع ــتواة واأللــــــ ــنل متزايد على  وجه عدا المقــــــ ــتسايم م  ومض. تيتشــــــ  المتال ا تهعام إلــــــ

 وصــف م عوامل نطتق ال  و  التا يالذل ت لدعم الشــ تح   ولــمعالالنك الدولا  ت  التزا  ،والانف  نزاع شــتشــا والتتل
شــسكتء الياد  يت ة التاتون فا م تم الشــ تح والقــاا واألمض  مض  و يغممس فا الاللدان المتضــسرة مض النزاعتي. 

ت لتوجمــه االلــــــــــــــتثمــتراي    اونــافا م ــتم ي ــد م الم    جـل  مضفا مسحلتا التحلمــل ويحــديــد األولويــتي  مًسا حمويــً
 الش تح.نمت  االلت ات  التا يواج  ت أل  فضل تشنل التصدل

  
 االسعنعاجات والعوصيات  - رابعا  

يلكل  ث ا ال م ور فا الحنومتي والمؤلـقـتي تشـنل كالمس على مدى الا د المتسـا، وهو اي ته يفت م  - 69
هذا الوسـع   نطول ي و ن.  ت ن المتسـم ت ذاي الصـلا التا شـ ده الاتم   ختطئا حماي المالومتي ال و   19- كوفمد تقـالد 

ــنع ال سار التا يؤثس ف ا متوارث عالس األجمتم. ت على تاد ه  ــت ات  مض عملمتي صـ ــ تح  اتنون مض االلـ ا يزام الشـ
ــاسون علم م، ون ص الفسص المتوتفئا، و  ــنت و ت   يشـ ــح لدى األجمتم األكالس لـ ــل  مت ا ز واسـ ا ا اد ان  مض   ذلك  يتصـ

. نزاعتي عدا المقـتواة، والولم، والفقـت ، وال    وجه المنتخ، و ، مثل يغمس  األهمما  تتلغا  مقـتئل ماتل ا   عض مقـتءلا ال 
ــت  تي وي لص و  ــتفما فا شـــنل ي ديداي ومضـ ــ تح  ع تء إسـ المدنا، لـــواء   الحمز يواجه الاديد مض النشـــطتء الشـ
ــ نا اإلنتسن   و عترج  لى ع  ــتنا   المتال ا نطتق التدعاي   لى  ذه التحد تي ع ل  التصـــــدل إن و .   ت شـــ تتلامل اإلنقـــ

 .والقاا  مس  لتلا لت ديد الا د االجتمتعا ويح مق القاا والتنمما المقتداممض والتنمما  
 

 اإلجراءات العي يععين  لى مجلس األمن اتخاذها   

 لت دا المحس  حتى اآلن،   عو م لد األمض إلى النوس فا ايختذ اإلجساءاي التتلما:تت إ سارا - 70
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املمتي حف  القــــــاا وال اثتي القــــــمتلــــــما  ت وال تي المنوطا اليتضــــــمض ي ديد   نســــــمتن  ) ( 
ــ تح فا صـــــــون القـــــــاا واألمض الدولممض، و عوة  اعتسافتالختصـــــــا    متج  إلال اثتي   إلىتأهمما مشـــــــتركا الشـــــ

المقــتواة و القــمتلــما والمدنما والمتال ا تح وق اإلنقــتن والحمت ا ولــمت ة ال تنون   م ت رايمشــتركا الشــ تح فا ال
اشــــــتسا   ن يتضــــــمض    ن غاي و  تالي األعسى ذاي الصــــــلا الصــــــت ر   ت يولم .   مض ال نقــــــمض وفا جممع الم

 ؛ال نقتنما وبمتنتي مصنفا حقد الامس وال ند االعت ترايالت تريس الم دما يحلمًا يساعا الامس و 

 يساعا نحو  على  واـلدعمحمـتـ ا ال  ويوفمس   سصــــــــــــــد  ي وا  ـتأنطـلد مض الاملـمتي المـمدانـما  ال )ح( 
المدافامض عض ح وق اإلنقــــــتن وبنتة القــــــاا الماسســــــمض للخطس،   مضال نقــــــتنما للشــــــ تح  واالعت ترايلامس ا

 ؛المدنا على اإلنتسن  حمزفا ذلك عند االنخسا  فا ال تمت

  ت مداوالي   يقـتسشـدلمشـتركا تأمتن فا االجتمتعتي التا ا  جل مضي مئا الفسص للشـ تح   )ج( 
ــتر   وين غام لد األمض.   ــتملا و  ن يوون مشـ ــ تح شـ ــوم الم موعتي الممثلا   ين غاكا الشـ ــمتن إمنتنما وصـ سـ

 و  ثنتء الزيتراي ال طسيا. على المقتوى الاتلما  لواءيمثما نت صت ومنومتي ت،  
 

 اإلجراءات العي يععين  لى الدول األ ضاء وال نظ ات اإلقلي ية اتخاذها   

واألمض ها مقـؤولما جممع الدوم األعضـتء،   عو تلشـ تح والقـاا ت  المتال اخطا  الن  تأ منا ت راكإ - 71
 الدوم األعضتء والمنومتي اإل لممما إلى النوس فا ايختذ اإلجساءاي التتلما:

تاد انت تئ ت مساعما    الالنتءوإعت ة   19-ســــــــــــــمتن  ن يوون ج و  التاتفا مض جتئحا كوفمد ) ( 
 فتئدة جل ”إعت ة الالنتء تشـنل  فضـل“ ل  يتحد  على  لـتس المشـتركا النشـطا للشـ تح مض  نلشـوا ل الشـ تح و 

 ؛ألجمتم ال ت ماا

 يت ة االلــــــــتثمتراي فا ينمما ر س المتم ال شــــــــسل مض عام  يت ة فسص الحصــــــــوم على  )ح( 
ــاا، و  ــتن والقـ ــوم إلى الموار  الس مما  يوفمسالتالمم، تمت فا ذلك التثقم  فا م تم ح وق اإلنقـ إمنتنما الوصـ

 ؛والفسص اال تصت  ا ل ممع الش تح

 تشــأنمساعما للمنوور ال نقــتنا  و   مخصــصــاوســع عسائط طسيق محلما ووطنما وإ لممما  )ج( 
 ؛لش تح والقاا واألمض تتلشساكا مع المنومتي والحسكتي والش نتي الش ت ماا

قــاا واألمض لقمت ة ال  و  المالذولا على الصــامديض لشــ تح وال ا  مقــتئل ياممض ج تي ينقــمق ل  ) (  
 ؛ للش تح  م د ا م تم المشتركا ال  فا لمقؤولمض الحنومممض  ل تدريد  ال  يوفمس الوطنا واإل لمما ويمقمس  

ــمتن  )ه(   ــتثمتر  اال ســـ ــس  ال لـــ ــتداا فا ج و   نتء القـــــاا ومنع ال مسن وطويل األجل و وال م تشـــ مقـــ
لمنومتي السلـمما و مس السلـمما التا   و هت  ا   من ت   يقـتفمد   ن    منض  التا و نشـوح النزاعتي التا   و هت الشـ تح،  

 ؛ الش تح، تمت فا ذلك يلك التا ي و هت الشتتتي والش تح المشس ون  قسا، والتشتور مع الش تح تشأن األولويتي 

نوم  مـتنـتي لتت ع    تـتلــــــــــــــتحـداثتـتلتاـتون مع ال  ـتي الفـتعلـا المتاـد ة األطساف،   القمـتا، )و( 
لمقــتواة  مض ال نقــمض وح وق المس ة. ل  المخصــصتثمتراي فا الشــ تح، على  سار يلك التا يت ع التمويل االلــ 

ت النوس فا  و  ــً ــتء   ضـــــــــــــ ــتعــدي ــت اإلنمــتئمــا السلــــــــــــــممــا حــد   نيمنض للــدوم األعضـــــــــــــ   نى   ايوسس فا مقـــــــــــــ
 ؛الش تح تسكز على الش تح وي و هي ا ت  نتء القاا ال ألنشطاالمخصصتي  مض
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  لت تريس الشــــ تح تشــــأن انت تكتي ح وق  م و ت لا حمث مض حقــــتلــــا  تيكفتلا الــــت تت  تغما ) ( 
اإلنقـــــتن وي د م ال نتة إلى الادالا، ُيشـــــ ع الدوم األعضـــــتء على ياديل ويازيز النوم على الصـــــامد ال طسل  

مسهت الوساةما و   علىللتح مق تشـــــــــــــنل من  ا ونزيه فا الت ديداي واالعتداءاي و عمتم التخوي  والتحسيض 
 مض انت تكتي ح وق اإلنقتن، تمت فا ذلك االنت تكتي ال نقما وال نقتنما، التا يقت دف الش تح.

 
 اإلجراءات العي يععين  لى األمم ال عحدة اتخاذها   

ــت ت  ا ملت ال تغما - 72 ــتء، لــــ  ،إمنتنما ايختذ اإلجساءاي التتلما فااألمم المتحدة   نوس  و  الدوم األعضــــ
 :2030مع ش تح   يمشمت

ــممضي  ) (  ــتء القمت ة الالمت فا الم س وال اثتي   ضـــــــــ ــا تأعضـــــــــ ايفت تي ك تر المو فمض الختصـــــــــ
ــتء الوـمتـنتي والم اوثون الخـتصــــــــــــــون والممثلون الخـتصــــــــــــــون   فم م  ضتم  -المـمدانـما والمنـتـيد ال طسـيا  ر لــــــــــــ

  ي مصـــــــــــتاعتصـــــــــــتو  -  ماوالمنق ون المقممون والممثلون المقممون و مس المقمممض ومنق و الشؤون اإلنقتن 
ــتركا الالو  ــأن المشــــــ ــ تح،  م د اتوجم تي المامما علم م التزامتي تشــــــ ــتركا   معللشــــــ إياء اهتمتا عتص لمشــــــ

 ؛القاا واألمضو تلش تح ت  المتال ا للخطاالشتتتي و 

حمت ا )تمت فا ذلك الن ل، عند الضـــــسورة(  ال توفمسإنشـــــتء صـــــنت يق لالـــــت تتا القـــــسياا ل )ح( 
 ؛لش تح مض  نتة القاا والمدافامض عض ح وق اإلنقتن الذيض يواج ون ي ديدايل

تلشـ تح والقـاا واألمض فا الم س، وفا ال اثتي ت   الختصـا دراي  الالتمتس يالسعتي لتازيز   )ج( 
نطـتق م موعا    لىفا المو ع نفقــــــــــــــه ع  والموجو ةو ال طسل،   اإل لمما   ى على المقــــــــــــــتو  لــــــــــــــواءالمـمدانـما،  

تم ما التنقــــمق  اســــطاعالمنتيد  اعل ركمزة القــــاا واألمض و اعل الوكتالي والصــــنت يق والالسامج، ول مض
ا  مض صــندوق األمم المتحدة للقــنتن وإ ارة الشــؤون القــمتلــما وبنتء القــاا تشــأن يتوالهت األمتنا المشــتسك التا

 الش تح والقاا واألمض.
 


