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 من رئيس جملس األمنبيان   
 

يف سـياق نظـره     ،  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠ اليت عقدها جملس األمن يف       ٥٨٩٥يف اجللسة    
أدىل رئيس جملس األمن بالبيـان      ،  “بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع       ”يف البند املعنون    

 :التايل باسم اجمللس
م واألمـن الـدوليني      الـسال  سؤوليته الرئيـسية عـن صـون      مبـ  جملس األمن    يذكر”  

بنــاء الــسالم يف مرحلــة مــا بعــد انتــهاء الــرتاع بإرســاء أســس   لويؤكــد األمهيــة احلامســة
 . احلربويالت بعد املستدامنيم والتنمية السال

م الم جملــس األمــن بــأن دعــم الــدول للتعــايف مــن الرتاعــات وبنــاء الــس   يــسلّ”  
أن االسـتجابة الفعالـة تتطلـب    بـ يل، و يواجـه اجملتمـع الـدو    ارئيـسي يا  حتديشكل  املستدام  
ــة   وانــسجامتكامــل ــة واإلنــسانية واإلمنائي  مبــا يف ذلــك يف ، األنــشطة الــسياسية واألمني

 .للبعثات املتكاملةاملرحلة األوىل للتخطيط 
ويؤكــد جملــس األمــن أمهيــة االمــتالك الــوطين لزمــام املبــادرة واملــسؤولية         ”  

الـرتاع عـن بنـاء الـسالم والتنميـة املـستدامة،           الرئيسية للـسلطات الوطنيـة اخلارجـة مـن          
اجلهـات الفاعلـة األخـرى       ويـشجع    ،ويعرب عن نيتـه املـساعدة يف دعـم تلـك اجلهـود            

 .ذو حذوهحتعلى أن 
 ويرحــب بعمــل جلنــة بنــاء ،)٢٠٠٥ (١٦٤٥ر جملــس األمــن بقــراره ويــذكّ”   

ة لبنـاء الـسالم،     واملـوارد الدوليـ    السالم يف جمال إسداء املشورة بـشأن تنـسيق األنـشطة          
ويعرب عن دعمه لتعزيز دور جلنة بنـاء الـسالم ومكتـب دعـم بنـاء الـسالم وصـندوق                    

 .بناء السالم
ــدرك جملــس األمــن  ”    ــا وي ــضررة، ال م ــدان املت ــي    للبل ــيت تل ــرة ال ســيما يف الفت

احلـصر، إعـادة     ال   احتياجات ماسة، منـها علـى سـبيل املثـال         من  مباشرة انتهاء الرتاع،    
ات احلكم، ونزع سـالح القـوات املـسلحة وتـسرحيها وإعـادة إدماجهـا،               إنشاء مؤسس 
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 ،والعدالة االنتقالية، واملصاحلة، وإعادة بـسط سـيادة القـانون          وإصالح القطاع األمين،  
ن أن اخلـربة املدنيـة      مويؤكد جملس األ  .  واإلنعاش االقتصادي  ،واحترام حقوق اإلنسان  

ــهاء ا    ــا بعــد انت ــة م ــسالم يف مرحل ــاء ال ــرتاع يف بن ــة   أمــر ل أساســي يف العمــل علــى تلبي
 .االحتياجات هذه

 احلاجــة املاســة إىل التعجيــل تلبيــةويــشجع جملــس األمــن اجلهــود الراميــة إىل ”   
 ويؤكــد الــدور احلاســم لتلــك اخلــربة يف العمــل بتعــاون مــع         ،بإيفــاد اخلــربة املدنيــة  

 .السلطات الوطنية على تعزيز القدرات الوطنية
مــن احلاجــة إىل قيــام األمــم املتحــدة بــدور رائــد يف امليــدان   ويــربز جملــس األ”   

ويؤكــد جملــس األمــن أن  . لتنــسيق اجلهــود الدوليــة يف حــاالت مــا بعــد انتــهاء الــرتاع  
 ألجـل لالتنسيق بني السلطات الوطنية واجلهات األخرى املشاركة يف الـتعمري والتنميـة             

، مبا فيهـا أجهـزة منظومـة األمـم املتحـدة وفقـا لواليـة كـل منـها، واملؤسـسات                      الطويل
 ا حيويـ  ا أمـر   يـشكل  مع اجملتمع املدين وقطاع األعمـال     التنسيق  املالية الدولية، وكذلك    

 .إلجناح مشاركة األمم املتحدة واجملتمع الدويل يف حاالت ما بعد انتهاء الرتاع
تاحــة التمويــل مــن البدايــة ألنــشطة   ويــشدد اجمللــس علــى ضــرورة ضــمان إ  ”   

اء أسس متينة للـتعمري والتنميـة       سالسالم لتلبية االحتياجات الفورية، وإر     اإلنعاش وبناء 
 .الطويل لألجل

الرتاعـات  نـشوب   مية يف منع    يويعيد جملس األمن تأكيد دور املنظمات اإلقل      ”   
ضـرورة تعزيـز قـدرة    وإدارهتا وحلها وفقا للفـصل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، و               
 .املنظمات اإلقليمية على مساعدة البلدان على التعايف من الرتاع

 واملنظمـات الدوليـة     ،ويشجع جملس األمن األمني العـام، وجلنـة بنـاء الـسالم           ”   
 والــدول األعــضاء علــى النظــر يف كيفيــة دعــم اجلهــود الوطنيــة يف البلــدان  ،واإلقليميــة

رة أسـرع وأكثـر فعاليـة، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت               املتضررة لضمان سالم مستدام بـصو     
 األمـني العـام إىل    جملـس األمـن  ويـدعو .  والتمويـل  وقدرات نشر اخلـربة املدنيـة     التنسيق  

بـشأن  ذات الـصلة    جهـزة األمـم املتحـدة       ألاثين عـشر شـهرا       إسداء املشورة يف غضون   
ة األمــم داخــل منظومــ هــذه املــسائلبــإحراز تقــدم يف علــى أحــسن وجــه  القيــام كيفيــة

تنسيق أنشطة بناء السالم، مع مراعاة آراء جلنة بناء السالم، وتشجيع تعبئـة             واملتحدة،  
 .“بناء السالمامللحة لحتياجات االية بلتلبأكرب قدر من الفعالية املوارد واستخدامها 

 


