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Національна молодіжна рада України та звертається до Президента України, Верховної          
Ради України, Кабінету Міністрів України та Агенцій ООН в Україні з вимогою            
розробити Національний План дій з імплементації резолюцій 2250 та 2419 в Україні            
згідно з інтегрованим підходом до втілення цілей сталого розвитку 2030.  
 
Відповідно до Статут ООН, відповідальність за втілення рішень Ради Безпеки          
покладена на національні уряди країн Організації Об’єднаних Націй, в той же час            
відповідно до Резолюцій 2250 і 2419, молодь має приймати участь у імплементації цих             
документів спільно з урядами своїх країн. Україна є однією з країн-засновниць ООН,            
за період незалежності Україна двічі мала статус непостійного члена у Раді Безпеки            
ООН, в тому числі протягом місяця головувала у Радбезі ООН на початку 2017 року,              
визначаючи пріоритетні питання для обговорення. 
 
Резолюції 2250 та 2419 направлені в першу чергу на захист прав молодих людей,             
особливо тих, що потерпають від збройних конфліктів, або знаходяться в зоні ризику.            
Згідно з документами, вік молоді, на який вони розповсюджуються - від 18 до 29 років,               
разом з тим, резолюції поважають національне законодавство країн-членів ООН, тому          
враховує, що вік молоді в Україні, згідно Закону України “Про сприяння соціальному            
становленню та розвитку молоді в Україні”, визначається як вік від 14 до 35 років. 
Національна молодіжна рада України наполягає на тому, що в рамках формування           
ефективного Національного плану дій щодо впровадження резолюцій має бути         
проведене широке громадське обговорення за участі представників молоді, а також          
спільні заходи з впровадження даних документів в партнерстві з молоддю.          
Національна молодіжна рада України рекомендує представити результати спільного        
впровадження резолюцій та свої пропозиції і рекомендації до звіту Генерального          
секретаря ООН із виконання резолюцій, який заплановано на травень 2020 року. 
 
Обидві резолюції закликають спрямувати особливу увагу на захист прав молоді, що           
можуть порушуватись в умовах збройного конфлікту та підвищити рівень участі          
молоді на всіх рівнях для розбудови миру у суспільстві, а також попередження та             
вирішення конфліктів. 
 
Додатки: Текст Резолюції 2250 та 2419 ради Безпеки ООН  


