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СЛЕДНИ ЧЕКОРИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 2250 

НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА МЛАДИ, МИР И БЕЗБЕДНОСТ 

 

Вовед  

Започнувајќи од премисата дека младите како социо-демографска категорија се незаменливи 

во намерите за постигнување мир и одржлив развој, ние, Националниот младински совет на 

Македонија, ја поддржуваат резолуцијата на Обединетите нации 2250 за млади, мир и 

безбедност како одлучен чекор напред кон унапредување на позицијата и добросостојбата на 

младите луѓе во општеството, со акцент на напорите за градење на мир и социјална 

вклученост. Резолуцијата 2250 на Советот за безбедност на Обединетите нации ги обединува 

концептите и нормативни претпоставки кои се во јадрото на вредностите кои ги застапува 

Националниот младински совет на Македонија со акцент на младинска вклученост.  

Бидејќи ние го разбираме мирот како широк и инклузивен концепт, ние во целост ја 

прифаќаме и ја поддржуваме потребата за понатамошно структурно и релевантно 

вклучување на младите луѓе во постигнување на одржлив мир и структурна превенција. Ние ја 

сметаме Резолуцијата 2250 како клучно дополнување на резолуцијата на Обединетите нации 

1325 за жени, мир и безбедност, убедени дека едната е неефективна без другата.  

Национален контекст 

Постигнувањето на оваа цел побарува силни национални и локални напори кои примарно би 

биле водени од владата, но и од граѓанското општество кое треба да работат заедно со 

институциите на оваа тема. 

За жал, од донесувањето на резолуцијата во 2015 од страна на Советот на безбедност, 

Република Македонија се уште ја нема ратификувано оваа резолуција во Собранието на 

Република Македонија што придонесе кон недостиг на конкретни чекори во насока на 

постигнување на напредок во спроведувањето на резолуцијата.  

Како земја во развој лоцирана во регион кој се соочува со низа на предизвици како раст на 

национализмот, етничка партикуларизација, илегална миграција и закани од радикализација, 

од исклучителна важност е да се поддржи потполна реализација на потенцијалот на младите 

луѓе притоа вклучувајќи го секој ентитет кој е заинтересиран и подготвен да придонесе во 

адресирање на овие мулти-секторски предизвици.  

Во овој контекст, Националниот младински совет на Македонија како најголемо и 

најрепрезенативно тело на младите на национално ниво, е подготвен да ги преземе 

потребните чекори во форма на обезбедување поддршка преку своите човечки и 

материјални ресурси за да го поддржи целокупниот процес на имплементација на оваа 

Резолуција, преку заеднички напор со своите организации-членки, надворешни партнерства 
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со граѓанските организации и Агенции на Обединетите нации, како и Собранието и Владата 

на Република Македонија 

Како младинско претставничко тело сочинето од 49 организации членки, ние целиме да 

покажеме лидерство во овој процес и да ја охрабриме владата да го насочи своето внимание 

кон оваа резолуција. 

Идни чекори 

Еден од нашите предлози за операционализација на овие напори е креирање на 2250 Мрежа 

(оценување, свесност и застапување), неформална мрежа која ќе биде фасилитирана од 

страна на Националниот младински совет на Македонија и ќе вклучи институции, граѓански 

организации и други чинители. Мрежата би ги употребила ресурсите на вклучените ентитети 

во мрежата кон:  

1) зголемување на свесноста за резолуцијата на ОН 2250 за млади, мир и безбедност кај 

клучните носители на одлуки и општата јавност;  

2) да застапува кон институциите да преземат конкретни чекори во насока на имплементација 

на резолуцијата 

3) оценување на нивото на имплементација на резолуцијата во земјата.  

Мрежата е замислена да функционира како инклузивен механизам, отворен за придонес и 

експертиза од страна на заинтересираните страни, со финална цел да ги рефлектира 

потребите на застапените чинители. Ние сме убедени дека таков пристап ќе овозможи 

легитимитет на мрежата и ќе обезбеди застапувачките напори на мрежата да ги рефлектираат 

вредностите и ставовите на членовите на мрежата во однос на резолуцијата.  

Се надеваме дека напорите на Националниот младински совет на Македонија заедно со 

партнерите ќе влијаат кон брзината и длабочината на имплементацијата на Резолуцијата 

2250, што сметаме дека е клучно за младите луѓе кои живеат во Македонија.  

 

 

 

Поддржано од: 

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за 

развој (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и СИПУ. 

Мислењата кои се овде изразени не нужно ги одразуваат 

ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или спроведувачките 

организации. 
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