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بيان من رئيس جملس األمن
يف جلســجم جملــس األمــن  7750املعقــة ة يف  15متةز/يةلي ـ  2016فيمــا يت ــظ ب ـ
اجمللس يف الب د املع ةن ”ب اء السالم واحلفاظ علي “ ،أ ىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم
اجمللس:
’’ يشـــل جملـــس األمـــن هىل ب اراتـــ وبياأـــاا رئيســـ بشـــ ن ب ـــاء الســـالم،
وال ســـــــــــيما البياأـــــــــــاا  S/PRST/2010/7و  S/PRST/2011/2و S/PRST/2012/29
و  S/PRST/2015/2و  S/PRST/2016/8والق ار  ،)2016( 2282ويشـد علـأ أةيـجم
ب اء املؤسساا باعتبـار للـع ع ـ ا حامسـا يف ب ـاء السـالم واحلفـاظ عليـ يف أف يقيـا،
األمــ الــتط يتنلــج شأاشلــا اـــاملجم ت اعــت االســت اتيلياا اللائيــجم الة يــجم للبلـــدان
األف يقيجم.
’’ويسلِّم جملس األمن ب ن ب اء السالم عمليـجم سياسـيجم يف جةه هـا ـد هىل
م ــن أشــةن ال ـــواعاا وت ــعيدها واســتم ارها ولــد ها ،ويســلِّم ـتلع ب ـ ن ب ــاء
السالم يشمظ تشكيلجم واسعجم من الربامج واآللياا السياسيجم والت مةيجم واملع يجم حبقـة
الأسان.
’’ويؤ د جملس األمن جمد ا أةيجم املسؤوليجم والقيا ة الة يـجم يف ب ـاء السـالم،
حبيث يتم علأ أنا واسن تقاسم املسـؤوليجم عـن احلفـاظ علـأ السـالم بـم احلكةمـجم
ومجين اجلااا الة يجم األخ ى صاحبجم امل لحجم ،ويؤ د يف هـتا ال ـد أةيـجم ـة
اجلميـــن لنـــمان م اعـــاة احتياجـــاا مجيـــن بناعـــاا اجملتمـــن ،ويؤ ـــد ـــتلع أن
حكةمــــاا البلــــدان وســــلنا ا مســــؤولجم يف املقــــام األو عــــن وديــــد أولةيــــاا
واست اتيلياا وأأشنجم احلفاظ علأ السالم وتسيلها وتةجيااا.
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’’ويق ـ جملــس األمــن بالــدور احلاســم الــتط يؤ ي ـ االوــا األف يقــت يف ب ــاء
الســالم واحلفــاظ علي ـ يف أف يقيــا ،ويــود علــأ اجلاــة الــا تبــتةا البلــدان األف يقيــجم
واالوــا األف يقــت واجلماعــاا االبت ــا يجم البليميــجم يف هــتا ال ــد  .ويك ـ ر جملــس
األمن الت يد علأ أن التعاون من امل ماا البليميجم و ون البليميجم أم بـال األةيـجم
لإلساام يف ب اء السالم واحلفاظ علي  ،ويشـد ـتلع علـأ أةيـجم الشـ ا جم والتعـاون
بم األمـم املتحـدة واالوـا األف يقـت وفقـا للف ـظ الوـامن مـن ميوـا األمـم املتحـدة.
ويشلن جملس األمن األمم العام علأ أن يشـ  ،،عـن يـل ـظ مـن مكتـج األمـم
املتحدة لدى االوـا األف يقـت ومكتـج عـم ب ـاء السـالم ،ومتشـيا مـن بـ ار 2822
( ،)2016يف القيام بعملياا تبا م ت مجم ومبـا راا مشـت جم مـن مفة ـيجم االوـا
األف يقت وتبا املعلةمـاا معاـا .وي حـج جملـس األمـن ختتلـحم فافـظ احلـةار بـم
حكةماا البلدان واالوا األف يقت واجملتمـن املـدو واجلاـاا املع يـجم األخـ ى ،خـا يف
للع خارج أنا األمم املتحدة.
’’ويسلم جملس األمن ب ن املبا راا األف يقيجم يف جما ب اء السـالم ،وال سـيما
سياسجم االوا األف يقت لعا ة العمار والت ميجم بعـد اأتـااء ال ــوا ،ومبـا رة التنـامن
األف يقت ،بإمكاهنا أن تتيح ف صا للش ا جم بم األمم املتحدة واالوا األف يقـت لويـا ة
أوج ـ التــوزر و ــمان الت ـ ابم والتكامــظ فيمــا يبتالأ ـ مــن جاــة لب ــاء الســالم يف
أف يقيــا .وطــيم جملــس األمــن علمــا يف هــتا ال ــد باعتمــا ا نــجم  2063لالوــا
األف يقــت وخنــجم ت فيــت ســ ةا ا العشــ األوىل ،الــا وــد أهــم املشــارين ال ئيســيجم
األف يقيــجم ،وبــ امج املســار الســ ين ،واجملــاالا لاا األولةيــجم ،واألهــدا ال ةعيــجم،
واالست اتيلياا والتدابل السياساتيجم األف يقيجم علأ مجين املستةياا.
’’ويؤ ــد جملــس األمــن أةيــجم تنــةي القــدراا الة يــجم النةيلــجم األجــظ عــن
يل ب اء املؤسساا وت ميجم املةار البش يجم وب اء الوقجم بـم اجلاـاا الفاعلـجم الة يـجم،
وهت أمةر أساسيجم للحفاظ علأ السالم .ويسلِّم جملس األمن ب ن اتبـا ،هنـج متكامـظ
ومتماسـع بــم اجلاـاا الفاعلــجم السياســيجم واألم يـجم والت مةيــجم املع يـجم ،اخــظ م ةمــجم
األمم املتحدة وخارجاا ،خا يتفل من واليجم ظ م اا ومـن ميوـا األمـم املتحـدة ،أمـ
بــال األةيــجم لتحقيــل تلــع اليايــاا .ويايــج جملــس األمــن خ ةمــجم األمــم املتحــدة،
ويدعة الدو األعناء ،هىل مساعدة البلدان األف يقيجم ا ارججم مـن ال ــوا ،،ب ـاء علـأ
لباا ،سعيا هىل وقيل الت ميجم العامليجم والتماسا للتعاون املفيد لكظ األ ا .
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’’ويعيد جملس األمن ت يـد أةيـجم معاجلـجم األسـبان اجلتريـجم لل ــواعاا يلـجم
عمليجم ب اء السالم ،فنال عن فالجم امل ـاحلجم الة يـجم واالأتقـا اـة الأعـاا وهعـا ة
العمــار والت ميــجم .وعلــأ وج ـ ا ــة  ،يشــد جملــس األمــن علــأ أةيــجم الت ميــجم
االجتماعيجم واالبت ا يجم للحفاظ علأ السالم يف أف يقيا من خـال الت ميـجم االبت ـا يجم
خا يف للع تنـةي اةيا ـظ األساسـيجم العـاب ة للحـدو الة يـجم والبليميـجم ،والت ـ ين،
وهجيــا ف ـ العمــظ ،ووــديث الوراعــجم ،وتعويــو مباا ـ ة األعمــا احل ـ ة .ويف هــتا
ال ــد  ،يؤ ــد جملــس األمــن أينــا أةيــجم ســيا ة القــاأةن لــدعم الت ميــجم االجتماعيــجم
واالبت ا يجم .ويالحظ جملس األمن أينا أن سياسجم االوـا األف يقـت لعـا ة العمـار
والت ميــجم بعــد اأتــااء ال ــوا ،تؤ ــد ـ ورة ب ــاء املؤسســاا علــأ اــة اــامظ لتعويــو
ال ارة االبت ا يجم اجليدة عـن يـل تقةيـجم مؤسسـاا ال ارة النـ يبيجم واملاليـجم عمـا
لفعاليجم و يظ الي ا اا وآلياا ال صد والتقييم وهيا ـظ مكافحـجم الفسـا مـن أجـظ
ــمان املســاءلجم والشــفافيجم .ويشــد جملــس األمــن علــأ أةيــجم تعويــو الش ـ ا اا بــم
القناعم العام وااللتواماا السياسيجم لتعويو هت اجلاة .
’’وهل ي حج جملس بالبيان ال ـا ر عـن م مـجم ال ـحجم العامليـجم يف  29آلار/
مارس  2016ب ن حالجم فلوس اليبةال يف غ ن أف يقيـا تعـد مـن ـةارص ال ـحجم
العمةميــجم الــا تســبج بلقــا وليــا ،فإأ ـ يك ـ ر ت يــد بلق ـ هزاء ال تــائج االبت ــا يجم
واالجتماعيــجم والأســاأيجم ةــتا املـ ي الفلوســت ويؤ ــد أةيــجم تشــلين ب ــاء القــدراا
البش يجم واملؤسسيجم النةيلجم األجظ لب اء أ م صحيجم و يـجم بةيـجم .ويؤيـد جملـس األمـن
اجلاة احلاليجم ويؤ د احلاججم هىل تعويو امل ةمجم ال حيجم العامليجم ،بةسائظ مـن مجلتـاا
ت فيت اللةائح ال حيجم العامليجم مل مجم ال حجم العامليـجم وب أـامج النـةارص ال ـحيجم التـابن
ةا ،وللع للتعامظ اة أفنظ من ةارص ال ـحجم العمةميـجم ،و ـتلع للتشـلين علـأ
هبامجم أ م صحيجم بةيجم ومستدامجم ومتلاوبجم من أجظ وسم االستعدا والةبايجم.
’’ويشــلن جملــس األمــن القــائمم بتســيل اجلاــة املتعلقــجم بب ــاء الســالم علــأ
اختــال ا نــةاا النـ وريجم لنــمان مشــار جم املـ أة علــأ بــدم املســاواة يف عمليــجم ب ــاء
السالم .ويؤ د جملس األمن ورة متكم املـ أة مـن القيـام بـتلع بةسـائظ مـن ببيـظ
زيــا ة متويــظ املـ أة علــأ مجيــن مســتةياا صـ ن الق ـ ار يف املؤسســاا ا ليــجم والة يــجم
والبليميـــجم والدوليـــجم ومـــن خـــال آليـــاا م ـــن أشـــةن ال ـــواعاا وحلـــاا وآليـــاا
الةســـا جم ،و ـ ـ ورة ال ـ ـ يف املســـائظ اجل ســـاأيجم يف مجيـــن امل ابشـــاا لاا ال ـــلجم
باحلفــــاظ علــــأ الســــالم .وي حــــج جملــــس األمــــن ــــتلع بــــاجلاة الــــا تبــــتةا
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الـدو األعنـاء لت فيــت القـ ار  )2000( 1325وب اراتـ الالحقــجم ،وال سـيما القـ ار
.)2015( 2242
’’ويدعة جملس األمن مجين اجلاـاا الفاعلـجم املع يـجم هىل القيـام بب ـاء القـدراا
النةيلـجم األجـظ لاـاعجم فقافــجم سـالم وتسـامح وحـةار بــم الوقافـاا واأل يـان تششـ
الشــبان وتو ــيام عــن املشــار جم يف أعمــا الع ــحم والرهــان .ويشــد جملــس األمــن
ـتلع علـأ أةيـجم و ـن سياسـاا واعتمــا أشاـج م ـممجم خ ي ـا للشـبان تســام
بشـــكظ هجيـــاو يف جاـــة ب ـــاء الســـالم ،خـــا يف للـــع وقيـــل الت ميـــجم االجتماعيـــجم
واالبت ا يجم ،و عم املشارين ال اميجم هىل ت ميجم االبت ا اا ا ليجم ،وتةفل ف العمـظ
والتــدريج املاــد للشــبان ،وال ــاةي بتعلــيمام ،وتشــليعام علــأ مبااـ ة األعمــا
احل ة واملشار جم السياسـيجم الب ـاءة .ويسـلم جملـس األمـن بـ ن هـت اجلاـة تسـاهم يف
مكافحـــجم التل يـــد ألغــ اي التنــ امل ـــحةن بـــالع حم ،الـــتط كـــن أن يـــؤ ط
هىل الرهــان ،ويف تشــلين ال مــاج والــتالحم االجتمــاعت ،خــا جيعــظ اجملتمــن أ و ـ
مقاومجم ل ـوعجم التن .
’’ويشــد جملــس األمــن علــأ الفائــدة ا تملــجم التبــا ،بهنــج مبتك ـ ة مــن ببيــظ
استتدام العلم والتك ةلةجيا التط من اـ أ أن يـؤ ط ورا أساسـيا يف عـم احلفـاظ
علأ السالم وال مة االبت ا ط والت ميجم املسـتدامجم وب ـاء القـدراا الة يـجم مـن خـال
ب اء املؤسساا يف أف يقيا .ويع ن جملس األمن عن تقدي لللاة ال اميجم هىل تنـةي
وتنبيل التك ةلةجياا لاا ال لجم علـأ أأشـنجم مـن ببيـظ ه ارة االأتتابـاا ،وم اببـجم
احلدو  ،وم ن تفشـت األمـ اي ،مـن بـم أأشـنجم أخـ ى .ويشـد جملـس األمـن علـأ
احلاجـــجم هىل تعويـــو بـــدراا املؤسســـاا لاا ال ـــلجم علـــأ ال ـــعيد ا لـــت والـــة د
والبليمت والدويل من خال املويد من االبتكار ،خا يف للع عن يل وسـم الـ بم
ال بمت باستتدام هيا ظ أساسـيجم أفنـظ لتك ةلةجيـا املعلةمـاا واالت ـاالا وتعويـو
همكاأيجم احل ة علأ النابجم.
’’ويشــل جملــس األمــن هىل ب ـ ار  ،)2016( 2282وي حــج بالعمــظ القــيم
الــتط ينــنلن ب ـ ص ـ دو ب ــاء الســالم .ويؤ ــد جملــس األمــن جمــد ا أةيــجم املاــام
االستشــاريجم للل ــجم ب ــاء الســالم ،وينلــج هلياــا مةاصــلجم راســجم وتبــا املمارســاا
اجليدة بش ن ب اء املؤسساا من أجـظ احلفـاظ علـأ السـالم يف أف يقيـا .ويعيـد جملـس
األمن ت يد أةيجم تعويو الت سيل واالتسا والتعاون من جل جم ب اء السالم.
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’’ويشــد جملــس األمــن علــأ ـ ورة تــةفل متةيــظ مســتد و كــن الت بــؤ بـ
ألأشنجم األمم املتحدة لب اء السالم ،بسـبظ م ـاا زيـا ة املسـاةاا وتعويـو الشـ ا اا
من اجلااا املع يجم ال ئيسيجم ،مشلا أينا هىل األةيجم الا كن أن تكتسـياا املسـاةاا
غــل ال قديــجم يف جاــة ب ــاء الســالم ،مــن م اعــاة ـ ورة ــمان الشــفافيجم واملســاءلجم
وال صد امل اسج لألمةا .
’’ويــت ِّ جملــس األمــن بق ـ ار اجلمعيــجم العامــجم عــةة األمــم العــام هىل تقــد
تق ي هىل اجلمعيجم العامجم ،يف ور ا الواأيجم والسبعم ،وببظ االجتمـا ،ال فيـن املسـتةى
بشـ ن ”ب ــاء الســالم واحلفــاظ عليـ “ بســتم يةمــا علــأ األبــظ ،عــن اجلاــة املبتولــجم
لت فيــت القـ ار  .)2016( 2282ويــت ِّ جملــس األمــن ــتلع بــابت ا األمـم العــام
تقــد هحا ــجم اــفةيجم هىل جملــس األمــن يف مةعــد ال يتلــاوز ــاأةن األو  /يســمرب
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