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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

 يف سـياق نظـره   ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ١٢ اليت عقدها جملس األمـن يف      ٥٨٩٠يف اجللسة    
دور جملــس األمــن يف دعــم إصــالح قطــاع  : صــون الــسلم واألمــن الــدوليني”يف البنــد املعنــون 

 :، أدىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس“األمن
ــسه يف   يــشري جملــس األمــن إىل ”   ــه رئي ــان الــذي أدىل ب ــر / شــباط٢١ البي فرباي

٢٠٠٧) S/PRST/2007/3(،   ــصرا أساســيا    ويؤكــد أن إصــالح ــل عن ــن ميث قطــاع األم
ويقـر  . السـتقرار وإعـادة البنـاء يف بيئـات مـا بعـد انتـهاء الـرتاع             ا  لتحقيـق  أي عملية  يف

 للمـساءلة   خيـضع املهنيـة و  الكفاءة  من يتسم بالفعالية و   لألجملس األمن بأن إنشاء قطاع      
 .هو أحد العناصر الضرورية لوضع األساس للسالم والتنمية املستدامة

ويرحــب جملــس األمــن جبهــود األمــني العــام يف جمــال إصــالح قطــاع األمــن   ”  
دور األمــم املتحــدة يف دعــم : ضــمان الــسالم والتنميــة” املعنــون وحيــيط علمــا بتقريــره
 ).S/2008/39 (٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣املؤرخ “ إصالح قطاع األمن

ويثين جملس األمـن علـى سـلوفاكيا وجنـوب أفريقيـا ملبادرهتمـا املـشتركة يف                 ”  
العمل الدولية بشأن حتـسني دعـم األمـم املتحـدة إلصـالح قطـاع األمـن يف              عقد حلقة 

 بالرســـالة املؤرخـــة  وحيـــيط علمـــا٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٨ و ٧أفريقيـــا، يف 
 مـن املمـثلَني الـدائَمني لـسلوفاكيا وجنـوب           الـواردة  ٢٠٠٧وفمرب  نـ / الثـاين  تشرين ٢٠

 . بذل املزيد من اجلهود املماثلة على ويشجع جملس األمن).S/2007/687(أفريقيا 
،  قطــاع األمــن هــو عمليــة طويلــة األجــلويــسلم جملــس األمــن بــأن إصــالح”  

صـالح قطـاع    حتديـد النـهج الـوطين واألولويـات الوطنيـة مـن أجـل إ              ويؤكد جمـددا أن     
وينبغــي أن تكــون هــذه   .األمــن هــو حــق ســيادي للبلــد املعــين ومــسؤوليته األساســية   

العملية ممتلكة وطنيـا وذات جـذور راسـخة يف االحتياجـات والظـروف اخلاصـة للبلـد                  
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األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل      ويشدد جملس األمن على أن الدعم القـوي مـن           . املعين
يعـزز تـويل البلـد نفـسه      متـتني القـدرات الوطنيـة ممـا     يف  يشكل أيضا أمرا حاسم األمهية    

 .زمام أمور عملية اإلصالح، وهذا أمر حاسم الستدامة هذه العملية
ويقــّر جملــس األمــن بالــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة يف دعــم   ”  

ــشدد علــى ضــرورة       ــوطين وي ــصعيد ال ــة إلصــالح قطــاع األمــن علــى ال اجلهــود الرامي
األمـم  اتبـاع    ضـرورة     علـى  يؤكـد جملـس األمـن     ويف هذا الصدد،    . مشاركتهااستمرار  

 علـى حنـو مـا أوصـى بـه األمـني             املتحدة لنهج كلي ومتسق إزاء إصـالح قطـاع األمـن          
 .العام، بتشاور وثيق مع الدول األعضاء

ويــشدد جملــس األمــن علــى أن دعــم األمــم املتحــدة إلصــالح قطــاع األمــن   ”  
ع النطـاق مـن سـيادة القـانون وينبغـي أن يـسهم يف التعزيـز            جيب أن يـتم يف إطـار واسـ        

الشامل لألنشطة اليت تقوم هبا األمم املتحدة يف جمال سيادة القانون، فضال عن جهـود               
 الفاعلــة هــات مـع مجيــع اجل تطلب ذلــك التنــسيقيســ و. األوســع نطاقـا الـتعمري والتنميــة 

ــم املتحــدة،    ــة يف األم ــق املعــين بال ال ســيما املعني ــانون   الفري ــسيق يف جمــال ســيادة الق تن
 .واملوارد، لضمان اتساق النهج

، عـن   يؤكد جملس األمن الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه جلنة بناء الـسالم            و”  
 يف ضــمان اســتمرار تقــدمي الــدعم الــدويل طريــق اســتراتيجياهتا املتكاملــة لبنــاء الــسالم،

ثيـق  بأمهيـة اسـتمرار التعـاون الو      ويقـّر جملـس األمـن أيـضا         . للبلدان اخلارجة من الـرتاع    
، وال ســيما  الفاعلــة مــن خــارج األمــم املتحــدة    هــاتوالــشراكات الوطيــدة مــع اجل  

املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وغريهــا مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة، مبــا يف  
ذلــك املؤســسات املاليــة الدوليــة، واجلهــات املاحنــة الثنائيــة، فــضال عــن املنظمــات غــري  

  .كوميةاحل
 إدراج ، حـسب االقتـضاء،  ويطلب جملس األمن إىل األمني العـام أن يواصـل      ”  

توصــياته املتعلقــة بإصــالح قطــاع األمــن يف التقــارير الدوريــة الــيت يــصدرها بــشأن          
 .“عمليات األمم املتحدة اليت صدر تكليف هبا من جملس األمن

 
 

 


