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  بيان من رئيس جملس األمن    
    

 فيمـا يتـصل     ٢٠٠٩أغـسطس   /آب ٥يف   األمـن    جملـس  اليت عقـدها     ٦١٧٨يف اجللسة     
 األمـن   ، أدىل رئيس جملس   “حلفظ السالم  املتحدة   عمليات األمم ”بنظر اجمللس يف البند املعنون      
  :بالبيان التايل باسم اجمللس

) ٢٠٠٠ (١٣٢٧اريــه يعيــد جملــس األمــن تأكيــد توصــياته الــواردة يف قر     ”    
 ١٩٩٤مــــــــايو / أيــــــــار٣بيانــــــــات رئيــــــــسه املؤرخــــــــة يف و) ٢٠٠١( ١٣٥٣ و
)PRST/1994/22( ١٩٩٤نـــــــــوفمرب / تـــــــــشرين الثـــــــــاين٤، و) PRST/1994/62(،  

ــارس / آذار٢٨و   ٢٠٠١ينـــاير / كـــانون الثـــاين ٣١ و ،)PRST/1996/13 (١٩٩٦مـ
)PRST/2001/3(،ــار ١٧  و ــايو /أيــ ــذكرة،)PRST/2004/16 (٢٠٠٤مــ ــسه  ومــ  رئيــ

ــاين ١٤املؤرخــة  ــاير / كــانون الث ــادة   ،)S/2002/56 (٢٠٠٢ين ــى زي ــه عل  ويؤكــد عزم
ويشري اجمللـس بـصفة خاصـة إىل        . تعزيز اجلهود املبذولة لتنفيذ هذه التوصيات بالكامل      

 ينبغـي  بـشأن العوامـل املناسـبة الـيت     ١٩٩٤مـايو  / أيار٣ورد يف بيان رئيسه املؤرخ     ما
  .السالم نظر يف إنشاء عملية جديدة حلفظأخذها يف االعتبار عند ال

حفــظ الــسالم متثــل يف جمــال  األمــم املتحــدة جهــودويــرى جملــس األمــن أن ”    
.  منظومـة األمـم املتحـدة برمتـها        اتمـسامهات والتزامـ   تلتـئم فيهـا     شراكة عاملية فريـدة     

ويقـر اجمللـس بأمهيـة العمـل الـذي تقـوم بـه              . واجمللس ملتزم بتوثيق عرى هذه الـشراكة      
اللجنة اخلاصة املعنية بعمليـات حفـظ الـسالم، والفريـق العامـل املعـين بعمليـات حفـظ                  
السالم التابع جمللس األمـن، واللجنـة اخلامـسة للجمعيـة العامـة، واألمانـة العامـة لألمـم                   

  .املتحدة لكفالة حتقيق جهود حفظ السالم ألفضل النتائج املمكنة
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املاضــية إىل حتــسني احلــوار الــذي وقــد ســعى جملــس األمــن يف الــشهور الــستة ”    
يتعلـق   جيريه مع األمانة العامة ومع البلدان املسامهة بقوات عسكرية وقوات شرطة فيمـا            
  :باإلشراف اجلماعي على عمليات حفظ السالم، وإىل تطوير املمارسات التالية

املتعلقـة  إجراء حوار منتظم مع األمانة العامة بشأن التحـديات العامـة              ‘١’    
  السالم؛ فظحب

عـسكرية   اجلهود لتعميق املشاورات مع البلدان املسامهة بقـوات       بذل    ‘٢’    
 مبا يف ذلك من خالل الفريـق العامـل املعـين بعمليـات         ،وقوات شرطة 

ــابع جمللـــس األ الـــسالم حفـــظ مـــن واملناقـــشات الـــيت أُجريـــت يف  التـ
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩ يناير و/كانون الثاين ٢٣

 عسكرية خاصة بعمليات حمددة لتحـسني       -سياسية  عقد اجتماعات     ‘٣’    
  ؛التنفيذية بالتحديات التحليل املشترك املتعلق

ــة        ‘٤’     ــة العام ــه األمان ــوم ب ــذي تق ــائق التخطــيط ال ــشجيع اســتكمال وث ت
  بصورة منتظمة مبا يكفل االتساق مع الواليات؛

مرجعيـة، كيفمـا    نقـاط   حتسني الرصـد والتقيـيم عـن طريـق اسـتخدام              ‘٥’    
سبما يقتــضيه األمــر، مبــا يتــيح رســم خريطــة للتقــدم تــستند إىل    وحــ

  .ومتكاملة استراتيجية شاملة
جمـاالت تتطلـب املزيـد مـن الـتمعن مـن أجـل              عـدة   وقد حـدد جملـس األمـن        ”    

وهـي  وإمتامهـا  ا ورصـدها وتقييمهـا       هلـ  تخطيطالعمليات حفظ السالم و   حتسني إعداد   
  :كما يلي

عمليـات حفـظ الـسالم واضـحة       تعلقـة ب  املواليـات   الضمان أن تكـون       ‘١’    
ويـشدد  . وقابلة للتحقيق ومـشفوعة مبـا يناسـبها مـن املـوارد           ومعقولة  

التـشاور مـع سـائر      مـع   اجمللس علـى ضـرورة القيـام بـصورة منتظمـة،            
ــها       ــسالم وواليت ــات حفــظ ال ــوام عملي ــيم ق ــصلحة، بتقي أصــحاب امل

ء، حـسب   وتركيبتها، بغرض إجراء التعديالت الالزمة، عند االقتـضا       
  امليدان؛ التقدم احملرز أو تغري الظروف يف

ــشكل أفــضل    ‘٢’     ــادل املعلومــات ب ــيت   ،تب ــشأن التحــديات ال  وال ســيما ب
إجراء قيـام األمانـة العامـة بـ       بوسائل منـها    رية،  تواجه العمليات العسك  

تقين الـ تقيـيم   ال اتمشاورات منهجية مع الدول األعضاء قبل نشر بعث       
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النتـــائج الرئيـــسية الـــيت بعـــرض العامـــة، و ومعايريهـــابـــشأن أهـــدافها 
عقـد  املمارسة املتمثلة يف    ويشجع اجمللس   . تتوصل إليها، لدى عودهتا   

اجتماعات بني أعـضاء اجمللـس واألمانـة العامـة علـى مـستوى اخلـرباء                
ويقــر اجمللــس . الــسياسيني والعــسكريني قبــل مناقــشة متديــد أيــة واليــة

شورة العـسكرية، ويعتـزم     باحلاجة إىل حتسني فـرص حـصوله علـى املـ          
وسيواصــل اجمللــس . مواصــلة عملــه بــشأن إقامــة آليــات هلــذا الغــرض 

  استعراض دور جلنة األركان العسكرية؛
 مــع األمانــة العامــة يف املرحلــة املبكــرة  هويعتــزم اجمللــس زيــادة تواصــل   ‘٣’    

بــشأن األبعــاد العــسكرية لــصياغة الواليــة، وطيلــة فتــرة نــشر البعثــة،  
الـشرطة والعدالـة وسـيادة القـانون وبنـاء الـسالم يف             تعلقة ب واألبعاد امل 
  أية عملية؛

ــشكل التعامــل   ‘٤’     ــر  مبكــر وهــادف ب ــدان املــسامهة بقــوات   أكث مــع البل
عسكرية وقوات شرطة، قبل متديد أو تعديل والية أيـة عمليـة حلفـظ              

ــسالم ــذه      . ال ــل ه ــق مث ــة لتعمي ــس باالقتراحــات العملي ويرحــب اجملل
 بأنـــه ميكـــن للبلـــدان املـــسامهة بقـــوات عـــسكرية ويقـــر. املـــشاورات

، أن تـسهم بـصورة كـبرية يف    وات شرطة مبا هلـا مـن خـربة ودرايـة       وق
، ا بـــشأهنقـــراراتالويف صـــنع لعمليـــات حفـــظ الـــسالم، التخطـــيط 

ويف هــذا الــصدد، يرحــب اجمللــس بــالتقرير . ها علــى حنــو فعــالونـشر 
 ويـشجعه   ،)S/2009/398(املؤقت للفريق العامـل التـابع جمللـس األمـن           

مــسألة التعــاون مــع البلــدان املــسامهة بقــوات عــسكرية   معاجلــة علــى 
ــوات شــرطة  ــن  ،  مواصــلةوق ــا م ــصلحة وغريه ــزم . أصــحاب امل ويلت

اجمللس بإحراز تقدم بشأن هـذه املـسألة وباسـتعراض مـدى تقدمـه يف         
  ؛٢٠١٠عام 

صـعيد  علـى   قراراتـه   ن  الوعي يف جملس األمن باآلثـار املترتبـة عـ         زيادة    ‘٥’    
، عنــد اقتــراح تــاح لــهُيويطلــب اجمللــس بــأن . املــوارد والــدعم امليــداين

إجراء تغيري كبري يف واليـة  عندما ُيرتأى  بعثة جديدة حلفظ السالم أو  
 بالنـسبة إىل    املـوارد يف   لآلثار املترتبة على ذلـك        بتقدير من الواليات، 
  ؛البعثة املعنية
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ت االسـتراتيجية الـيت تواجههـا      تعزيز الـوعي يف جملـس األمـن بالتحـديا           ‘٦’    
ويرحب اجمللس باإلحاطات الواردة يف     . عمليات حفظ السالم مجيعها   

هذا الشأن من إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليـداين منـذ             
  .منتظمة ، واليت ينبغي أن تستمر بصورة٢٠٠٩يناير /كانون الثاين

، عنـد تنـاول أي حالـة    ةسـتجاب االأوجـه  ويقر اجمللس باحلاجـة إىل تقيـيم كامـل         ”    
عــدم نــشر بعثــات األمــم املتحــدة إىل عــّرض الــسلم واألمــن الــدوليني للخطــر، وميكــن أن ت

ويقــر . بـديل عنـها  كباعتبارهـا مــصاحبة لالسـتراتيجية الـسياسية ولــيس     حلفـظ الـسالم إال  
  .عليهاجمللس بأمهية تعبئة الدعم السياسي والتشغيلي من مجيع أصحاب املصلحة واحملافظة 

لمـسامهة  ملـستعدة ل  البلـدان ا  عدد  زيادة  باحلاجة املاسة إىل    ويقر جملس األمن    ”    
بقــوات عــسكرية وقــوات شــرطة، ويرحــب بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األعــضاء مــن  

القيـام  ويؤيد اجمللس اجلهود املبذولة من أجـل        . هلااملقدمة   أجل تنسيق املساعدة الثنائية   
مــع املنظمــات اإلقليميــة ودون حــسني التعــاون والتنــسيق طــوال فتــرة عمــل البعثــات بت

 ويقــر اجمللــس بأولويــة تعزيــز قــدرة االحتــاد .والــشركاء اآلخــرينذات الــصلة اإلقليميــة 
واألمــن يف جمــال صــون الــسلم األفريقــي، ودور املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، 
  .الدوليني وفقاً للفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة

ويرحب جملس األمن بـاجلهود الـيت تبـذهلا األمانـة العامـة السـتعراض عمليـات                 ”    
حفـظ الــسالم وتــوفري التخطــيط والــدعم علــى حنــو أفــضل، ويــشجع األمانــة العامــة علــى  

ويف هــذا الــصدد، حيــيط اجمللــس علمــا بالتقييمــات والتوصــيات   . مــضاعفة تلــك اجلهــود 
رسـم آفـاق جديـدة لعمليـات        : اكة جديـدة  برنـامج شـر   : الواردة يف ورقتها الُغفل املعنونة    

  .األمم املتحدة حلفظ السالم، وباستراتيجية الدعم الواردة فيها، ويعتزم النظر فيها بتمّعن
األعـضاء،  الـدول   إجراء املزيـد مـن املناقـشة فيمـا بـني            بأنه يلزم   ويقر اجمللس   ”    

توافـق آراء   بنـاء     من أجـل   ،مبا يف ذلك يف اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم         
بـاع هنـج قـوي حلفـظ الـسالم وتنفيـذ       أوسع نطاقـا بـشأن طائفـة مـن املـسائل تـشمل اتّ           

ذات الـصلة مـن     حكـام   األويؤكد اجمللس مـن جديـد       . الواليات املتعلقة حبماية املدنيني   
ــراره  ــع). ٢٠٠٦( ١٦٧٤ق ــذا اخلــصوص، ويتطل ــذه   ، يف ه ــوم آجــال يف ه  إىل أن يق

  .اليات املتعلقة حبماية املدنينيالسنة باستعراض تنفيذ الو
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ــؤرخ    ”     ــسه املـ ــان رئيـ ــن إىل بيـ ــشري جملـــس األمـ ــوز ٢٢ويـ ــه /متـ  ٢٠٠٩يوليـ
)PRST/2009/23 ( ،ويعيــد التأكيــد بوجــه خــاص علــى احلاجــة إىل بــشأن بنــاء الــسالم

الترابط والتكامـل بـني صـنع الـسالم وحفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم والتنميـة مـن أجـل                       
ويطلـب اجمللـس إىل األمـني    . بدايتـها زاع، منـذ  ـلة حلاالت ما بعد الن    حتقيق استجابة فعا  

لتقدم احملرز صـوب حتقيـق هنـجٍ منـسقٍ          ل حمددة   أي بعثة يف تقاريره بشأن    شري  العام أن ي  
سيما ما يتعلق بـالثغرات اجلوهريـة يف حتقيـق أهـداف بنـاء               لألمم املتحدة يف البلد، وال    

  .السالم موازاة مع البعثة
األمـم املتحـدة   جلهود جملس األمن ملتزما بزيادة حتسني األداء العام  ل  وما زا ”    

  .“٢٠١٠أوائل عام يف حلفظ السالم، وسُيجري استعراضاً آخر 
  


