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  بيان من رئيس جملس األمن    
 فيمــا يتــصل ٢٠٠٩يوليــه /متــوز ٢٢ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف ٦١٦٥يف اجللــسة   

، أدىل رئيس جملس األمـن بالبيـان        “بناء السالم بعد انتهاء الرتاع    ”بنظر اجمللس يف البند املعنون      
  :التايل باسم اجمللس

 ويـشدد  ،)PRST/2008/16 (رئيـسه  عن الصادر البيان إىل األمن جملس شريي”    
 بينينـ  الـذي  األسـاس  باعتبـاره  حامسـة  أمهيـة  مـن  الـرتاع  انتهاء بعد السالم لبناء ما على
  .الرتاع أعقاب يف املستدامني والتنمية السالم عليه

ــة        ”     ــسالم يف املرحل ــاء ال ــام عــن بن ــر األمــني الع ــن بتقري ــس األم ويرحــب جمل
ــيت ــرتاع مباشــرة    ال ــهاء ال ــاره مــسامهة قيمــة يف تكــوين   ) S/2009/304(تعقــب انت باعتب

 اجمللـس  ويرحـب . استجابة دولية أكثر فعاليـة واتـساقا لبنـاء الـسالم بعـد انتـهاء الـرتاع                
 جهـود  تحـسني ب املتعلـق  التقريـر  يف العـام  األمني عنه أعرب الذي القوي االلتزامب أيضا
 .األهداف ههذ لتحقيق السعي على وحيثه املتحدة، األمم تبذهلا اليت السالم بناء

ويــشدد جملــس األمــن علــى أمهيــة امللكيــة الوطنيــة وعلــى ضــرورة حتمــل         ”    
 وقـت ممكـن، مـسؤولية إقامـة املؤسـسات احلكوميـة مـن               سـرع السلطات الوطنية، يف أ   

ســيادة القــانون، وتنــشيط االقتــصاد، وإصــالح قطــاع األمــن،  إحــالل عــادة إجديــد، و
ويؤكـد  . اء الـسالم الرئيـسية األخـرى      وتوفري اخلدمات األساسية، وتلبية احتياجات بنـ      

اجمللس الدور احليوي الذي تضطلع به األمم املتحدة يف دعم السلطات الوطنيـة لوضـع    
بالتشاور الوثيق مـع الـشركاء      لتلبية هذه األولويات يف وقت مبكر، وذلك        استراتيجية  

ين دعـم مـايل وتقـ     مواءمـة مـا يقدمونـه مـن         الدوليني؛ ويشجع الشركاء الـدوليني علـى        
  .هذه االستراتيجيةمع وسياسي 

ــرتاع،     ”     ــن الـ ــة مـ ــدان اخلارجـ ــة، يف البلـ ويـــشدد جملـــس األمـــن علـــى احلاجـ
، وعلـى أمهيـة اخلـربة    بأسـرع مـا ميكـن     مـن القـدرات الوطنيـة وتطويرهـا          فادةاالست إىل
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ــ  للمــساعدة علــى حتقيــق ذلــك، مبــا يف ذلــك اخلــربة   ميكــن نــشرها بــسرعة  يتاملدنيــة ال
ويرحــب اجمللــس، يف هــذا الــصدد،  . ئمــة، حيثمــا تقتــضي احلاجــة ذلــك اإلقليميــة املال

ألمــم تتــيح لبتوصــية األمــني العــام بــإجراء اســتعراض يهــدف إىل حتليــل الطرائــق الــيت    
 عمــاملتحــدة واجملتمــع الــدويل تقــدمي املــساعدة لتوســيع وتعميــق دائــرة اخلــرباء املــدنيني، 

  .مية، والنساء خاصةالبلدان النا إيالء اهتمام خاص حلشد القدرات من

مـن البدايـة    تـوافر   أن ت ويقّر جملس األمن بأن حاالت ما بعـد الـرتاع تتطلـب             ”    
ــادة  ــة، ويطلــب إىل األمــم    متتلــك اخلــربات واملهــارات قي ــة دعــم فعال ــدان وأفرق  يف املي

 األمـني  يبذلـه  مبـا  اجمللـس  ويرحـب . الـصدد تبذلـه مـن جهـود يف هـذا           املتحدة زيادة ما  
 بـه  يـضطلعون  فيمـا  املتحـدة  األمـم  ممثلـي كبـار    ومـساءلة  سلطة تعزيزل جهود من العام
 .ومسؤوليات واجبات من

ــشدد”     ــن جملـــس ويـ ــى األمـ ــة علـ ــة حاجـ ــم منظومـ ــدة األمـ ــز إىل املتحـ  تعزيـ
 وعلــى الدوليــة، املاليــة املؤســسات وســائر الــدويل البنــك مــع االســتراتيجية الــشراكات
فيمـــا يتـــصل  واملـــسؤوليات ألدوارا توضـــيح مـــن ٢٠٠٩ عـــام هنايـــة حبلـــول االنتـــهاء

 توليــد يتـسىن  كــي املنـتظم،  االســتعراض قيـد  وإبقائهــا األساسـية  الــسالم بنـاء  اجـات حب
 .به التنبؤ ميكن حنو وعلى أواهنا يف االستجابة لتوفري املالئمة اخلربة

 للجنـة  اهلـام  بالـدور  ويقـرّ  ،)٢٠٠٥ (١٦٤٥ قـراره  إىل األمن جملس ويشري”    
 ، وتـوفري الـدعم لـه      الـسالم  لبنـاء  ومتـسق  متكامـل  هنجلدعوة إىل اتباع    ا يف السالم بناء

 تقدمـه  ومـا  االستشاري دورها تعزز أن باللجنة ويهيب تقدم، من تهأحرز مبا ويرحب
 الــيت التوصــياتتلقــي  إىل ويتطلــع أعماهلــا، جــدول علــى املدرجــة للبلــدان دعــم مــن

 التأسيــسية لقراراهتــا ٢٠١٠ عــام يف اللجنــة ســتجريه الــذي االســتعراض عــن ستــصدر
  .دورها تعزيزفيما يتصل بكيفية مواصلة 

 من أمهيـة حامسـة      قابل للتنبؤ  جملس األمن مبا للتمويل السريع واملرن وال       ويقّر”    
وحيــث اجمللــس الــدول األعــضاء علــى املــساعدة يف . يف بنــاء الــسالم بعــد انتــهاء الــرتاع

دة يف التقريـر، وخباصـة مـا يتعلـق منـها            األمر باالستناد إىل التوصـيات الـوار       حتقيق هذا 
بزيــادة أثــر صــندوق بنــاء الــسالم، وحتــسني ممارســات اجلهــات املاحنــة علــى حنــو جيعــل 
ــددة        ــة املتع ــصناديق االســتئمانية الداخلي ــة، واســتخدام ال ــر ســرعة ومرون ــل أكث التموي

  .ة شروط التمويل اليت تضعها اجلهات املاحنةتلبياملاحنني اليت صممت ل

 جملس األمن التأكيـد علـى ضـرورة وضـع حـد لإلفـالت مـن العقـاب          يدويع”    
 االنتـهاكات الـيت   جتـاوز التعـايف مـن الـرتاع مـن     الـذي ميـر مبرحلـة       يـتمكن اجملتمـع      كي
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ارتكبــت يف املاضــي ضــد املــدنيني املتــأثرين بــالرتاع املــسلح ومنــع حــدوث مثــل تلــك   
 أن هالعدالــة واملــصاحلة ميكنــ آليــات ا ويــشري اجمللــس إىل أن. االنتــهاكات يف املــستقبل

تعــزز، ال املــسؤولية الفرديــة عــن اجلــرائم اخلطــرية فحــسب، بــل الــسالم واحلقيقــة           
  .واملصاحلة وحقوق الضحايا أيضا

 ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملس األمن، وفقا لقراريـه       ويؤكد”    
ة إىل  الــدور األساســي الــذي ميكــن أن تؤديــه النــساء والــشباب يف إعــادة اللحمــ  علــى

النسيج االجتماعي، ويشدد على احلاجة إىل إشراكهم يف صوغ وتنفيـذ اسـتراتيجيات            
  .ما بعد الرتاع لكي يتسىن األخذ بتوقعاهتم وحاجاهتم يف االعتبار

 منـع  يف اإلقليميـة  ودون اإلقليميـة  املنظمـات  دور تأكيـد  األمـن  جملس ويعيد”    
 وضـرورة  املتحـدة،  األمـم  ميثـاق  مـن  نالثـام  للفـصل  وفقا هاتسويتو وإدارهتا الرتاعات
 .الرتاع انتهاء بعد السالم بناء على قدرهتا تعزيز

أســرع ري املــساعدة لبنــاء الــسالم يف فتــوالبــدء يف  جملــس األمــن بأمهيــة ويقــّر”    
بنـاء الـسالم يف مرحلـة مبكـرة مـن           مـسألة   ويؤكد اجمللس أمهيـة النظـر يف         .وقت ممكن 

نع الـسالم وحفظـه وبنائـه والتنميـة علـى حنـو يتـيح               مداوالته وكفالـة االتـساق بـني صـ        
وسـيبذل اجمللـس مـا يف وســعه    . بعـد الـرتاع   تـوفري اسـتجابة مبكـرة وفعالـة حلـاالت مــا     

ــام أن      ــني العـ ــب إىل األمـ ــل، ويطلـ ــهج املتكامـ ــذا النـ ــق هـ ــوده يف   لتطبيـ ــف جهـ يكثـ
 .امليدان هذا

لـس وإىل اجلمعيـة      جملس األمـن األمـني العـام إىل تقـدمي تقريـر إىل اجمل              ويدعو”    
شــهرا، عمــا أحــرز مــن تقــدم يف تطبيــق برنــامج عملــه الرامــي إىل   ١٢العامــة، خــالل 

حتسني اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة يف ميدان بنـاء الـسالم، آخـذا يف االعتبـار آراء                  
  “.السالم جلنة بناء

  


