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بيان من رئيس جملس األمن
يف اجللسة  7694اليت عقدها جملس األمن يف  24أيار/مايو  ،2016يف سـيا ظرـ
يف البنــد املونــون ”التوــا ن بــم األمــم املتحــدة املنريــا اونليييــة ن اونليييــة يف ــون
السالم األمن الد ليم“ ،أ ىل رئيس جملس األمن بالبيان التايل باسم اجمللس:
”يشري جملس األمن إىل ن اراته بياظا رئيسه السـابقة اا اللـلة باملوعـو
اليت تؤكـد علـأ أةيـة إنامـة اـ اكا والـة بـم األمـم املتحـدة املنريـا اونليييـة،
ال سييا االحتا األ يقي ،قا مليثـا األمـم املتحـدة األظريـة األساسـية اا اللـلة
للينريا اونلييية.
” يك ر جملـس األمـن التيكيـد علـأ مسـؤ ليته ال ئيسـية بواـي امليثـا عـن
ون السالم األمـن الـد ليم ،يشـري إىل أن التوـا ن مـظ املنريـا اونليييـة ن
اونليييــة يف املســائت املتلــلة بلــون الســالم األمــن الــد ليم بــا يتسـ مــظ أ كــام
الفلت الثامن من ميثا األمم املتحدة ميكن أن يوزّز األمن اجلياعي.
” يــثجم جملــس األمــن علــأ زيــا ة إســفام االحتــا األ يقــي يف ــون الســالم
األمن ،ي ي باجلفو املفية املتوا ـلة لالحتـا األ يقـي منرياتـه ن اونليييـة
بتوزيز رةا يف جمال فظ السالم ،متشيا مظ ن ارا جملـس األمـن مق راتـه ،مـن
أات منظ ظشوب الزناعا يف القارة األ يقية تسويتفا القيـام بـد ر الوسـافة يفـا،
يشيد يف هذا اللد بشـااعة تحـحية أ ل ـل الـذين يويلـون مـظ عيليـا السـالم
اليت تقو ها أ يقيا.
” يق ـ جملــس األمــن بالتقــدم ات ـ ز يف التوــا ن املســتي بــم األمــم املتحــدة
االحتا األ يقي ،يشد علأ أةية موا لة توزيز التوـا ن إنامـة اـ اكة والـة مـظ
االحتا األ يقي تستند إىل املشا را املتبا لة بم جملس األمن جملس السـلم األمـن
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التــــابظ لالحتــــا األ يقــــي يف عيليــــا اصــــاا القــــ ارا ا ا ــــة بكــــت منــــفيا
االست اتيايا املشت كة من أات تو ري استاابة ااملة للتلدي للزناعـا  ،سـي
االنتحـــاا ،اسـ ـتنا ا إىل امليـــزة النســـبية لكـــت منـــفا ،الشـــفا ية ،املســـاالة ملواافـــة
التحديا األمنية املشت كة يف أ يقيا قا مليثـا األمـم املتحـدة ،بـا يف الـل الفلـت
الثامن الفلت األ ل املونون ’يف مقا د اهلي ة مبا ئفا‘.
” يثجم جملس األمن علأ اجلفـو الـيت يبـذهلا االحتـا األ يقـي ملوا ـلة توزيـز
ندراتــه ،بــا يف الــل مــن تــالل تفويــت منرومــة الســلم األمــن األ يقيــة ،ي ــي
باستي ار التوا ن بم األمم املتحدة االحتا األ يقي بشين خمتلـ عنا ـ املنرومـة،
بــا يف الــل مــا ذـ اوظــذار املبكـ  ،الدبلوماســية الونائيــة ،الوســافة ،املســاعدة
لـفا ،توزيـز قـو اوظسـان
االظتخابية  ،فظ السالم ،منـظ ظشـوب الزناعـا
سيا ة القاظون ،محاية النسـاا األففـال يف ـاال الـزنا مـا بوـد اظتـفاا الـزنا ،
اوظواش التويري بود اظتفاا النـزا .
” ي ي جملس األمن بوعظ تارفة الط ي اجلديدة ملنرومة السـلم األمـن
األ يقيــة ( )2020-2016الــيت فــد إىل حتديــد ســبيت املحــي نــدما ــو إتا ــة
توفيد املكاسي اتققـة ،التلـدي للتحـديا األكثـ إ،ا ـاُ ،يـّ تمفوّـت منرومـة
الســلم األمــن األ يقيــة بشــكت كامــت .يال ــظ جملــس األمــن أن ت يطــة الط ي ـ
تســفم يف حتقي ـ نــدر أكــن مــن التنســي التــلزر بــم االحتــا األ يقــي املنريــا
ن اونلييية األ يقيـة كـذلل بـم يـظ عـائم منرومـة السـلم األمـن األ يقيـة،
فد إىل اصاا تـدابري والـة بشـين منـظ ظشـوب الزناعـا إ ارفـا لـفا الـتويري
التنيية بود اظتفاا الزنا .
” يال ظ جملس األمن أن عيليا استو اض كت مـن هيكـت األمـم املتحـدة
لبناا السالم عيليا األمم املتحدة للسالم تنفيـذ نـ ار جملـس األمـن  1325بشـين
ــة لبنــاا ا ـ اكة استش ـ ا ية أنــو بــم املنريــتم،
امل ـ أة الســالم األمــن تــو
با يتف مظ الفلت الثامن من ميثا األمم املتحدة زيا ة مواامـة افو ةـا مـن أاـت
حتقي تسلست مت ابط منس لليشاركة يف يظ م ا ت الزنا ما بوـد الـزنا بةيـة
ا،فـا علــأ الســالم ،الــذي ينبةــي أن يمففــم بواـه عــام باعتبــار هــد ا عيليــة لبنــاا
يظ ا ائح السـكان بوـم االعتبـار،
رؤية مشت كة للياتيظ ،تكفت أتذ ا تيااا
الـــــذي يشـــــيت األظشـــــطة اهلا ـــــة إىل منـــــظ ظشـــــوب النــــــزاعا تلـــــويدها
استي ارها جتد ها.
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” يشري جملس األمن إىل ن ار  ،)2016( 2282يكـ ر تيكيـد أن التوـا ن
مــظ املنريــا اونليييــة ن اونليييــة أم ـ بــالا األةيــة لليســاةة يف منــظ ظشــوب
النـــزاعا تلــويدها اســتي ارها جتــد ها ،يؤكــد علــأ أةيــة اتبــا ـ اــامت
للحفــا علــأ الســالم ،ال ســييا مــن تــالل منــظ ظشــوب الزناعــا مواجلــة أســبا ا
اجلذريــة ،يشــد كــذلل علــأ أةيــة الشـ اكة التوــا ن بــم األمــم املتحــدة االحتــا
األ يقي ،من أات حتسم التوا ن التنسي يف جمال بناا السالم زيا ة أ اه التـلزر
كفالة االتسا التكامت بم هذ اجلفو .
” يال ـظ جملــس األمــن أن تبــا ل املولومـا التحلــيال بــم األمــم املتحــدة
االحتا األ يقي منرياته ن اونلييية هـام مـن أاـت عـظ اسـت اتيايا مشـت كة
لـفا بنـاا السـالم ،يشـاظ علـأ
تنسي الويت ييا يتولـ بنـظ ظشـوب الزناعـا
توزيز التوا ن يف هذا اجملال.
” يقــ جملــس األمــن بالــد ر امليكــن الــذي يســتطيظ االحتــا األ يقــي أن
يحطلظ به يف بناا السالم بوـد اظتـفاا الـزنا  ،اوظوـاش ،عيليـا الـتويري التنييـة،
يال ــظ يف هــذا اللــد ائــدة السياســة اوفاريــة لالحتــا األ يقــي يف جمــال الــتويري
التنيية بود اظتفاا الـزنا ( )2006مبـا رة التحـامن األ يقـي الـيت أفلقـا يف عـام
 2012من أات شد الدعم من اتت القارة للبلدان ا اراة مـن الـزنا  ،كـذلل
املبـــا رة ال اميـــة إىل إظشـــاا م كـــز تـــابظ لالحتـــا األ يقـــي للـــتويري التنييـــة بوـــد
اظتفاا الزنا .
” يســلم جملــس األمــن بــين املنريــا اونليييــة ن اونليييــة تتبــوأ مونوــا
مناسبا يؤهلفا فم األسباب اجلذرية األسباب املباا ة للزناعـا املسـلحة يف منـاف
كت منفا ،يشـاظ املبـا را ال اميـة إىل توزيـز اسـتخدام الدبلوماسـية الونائيـة اتـت
االحتــا األ يقــي منرياتــه ن اونليييــة زيــا ة التنســي التكامــت بــم افو هــا،
با يف الل من تالل إظشاا دة لدعم الوسافة يف مفوعية االحتا األ يقي.
” ي ي جملس األمن بش اكة األمم املتحدة مظ االحتـا األ يقـي يف ميـدان
فـــظ الســـالم ،بـــا يف الـــل عـــم افـــو االحتـــا األ يقـــي يف عـــظ سياســـا
توايفــا مــوا تدريبيــة ،يف جمــاال منــفا علــأ اــه ا لــوط إ ــال نطــا
األمن ،التويري بوـد اظتـفاا الـزنا  ،املـ أة السـالم األمـن ،محايـة املـدظيم ،بـا يف
الل محاية األففال منـظ الونـ اجلنسـي اجلنسـاا يف الزناعـا املسـلحة ـاال
مــا بوــد الــزنا التلــدي لــه ،يؤكــد علــأ ع ـ رة توزيــز ا ليــا املشــت كة بــم
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األمــم املتحــدة االحتــا األ يقــي للتخطــيط مل لــة مــا نبــت النشـ لتقيــيم البوثــا ،
سـي االنتحــاا ،مـن أاــت النـفوض بــالففم املشـت ف لبوثــا فـظ الســالم زيــا ة
واليتــفا ،حتســم التخطــيط لويليــا الســالم الــيت يقو هــا االحتــا األ يقــي عنــد
اللز م ،و ارة عيليا االظتقال من بوثا فظ السالم اليت يقو ها االحتا األ يقـي
إىل بوثا فظ السالم التابوة لألمم املتحدة.
” يسلم جملس األمن بين جنا عيليا فـظ السـالم يوتيـد اعتيـا ا متزايـدا
علأ التوا ن الوثي بم األمم املتحدة االحتا األ يقي ،يشاظ يف هذا اللد األماظة
الوامة علأ التشا ر مظ االحتا األ يقي ،ال سييا عند االظتقال من عيلية فظ سـالم
يقو ها االحتا األ يقي إىل عيلية فظ سالم تابوة لألمم املتحدة .يسلم جملس األمن
بين جتارب تنا البلدان املساةة بقوا بي ا ا فة يف مسار الويليـا ميكـن
أن تساعد كثريا يف التخطيط للويليا  ،يشد علأ أةية إا اا مشـا را والـة بـم
جملـس األمــن البلـدان املســاةة بقـوا بــي ا اـ فة األماظــة الوامـة .يكـ ر جملــس
األمن تيكيد أةية إنامة عالنة أكث والية بم جملس األمن جملس السلم األمـن التـابظ
لالحتـا األ يقـي ،بوسـائت منـفا حتسـم واليـة االاتياعـا التشـا رية السـنوية عقـد
املشــا را يف الونــا املناســي إيفــا بوثــا ميداظيــة توا ظيــة مــن أعحــاا اجمللســم،
سي االنتحاا ،بةية ـو موانـ اسـت اتيايا متسـقة أساسـفا التوامـت مـظ كـت
الة علأ دة عند تنا ل اال النـزا يف أ يقيا.
” يؤكد جملس األمن جمد ا الد ر ا،يـوي لليـ أة يف منـظ ظشـوب النــزاعا
لــفا يف مفا عــا الســالم بنــاا الســالم فرــه يف االســتاابة يف ا،ــاال
اوظســاظية الــتويري بوــــد اظتــفاا النــــزا  ،يشــد علــــأ عــــ رة أن تســوأ األمــم
املتحــدة االحتــا األ يقــي إىل كفالــة مشــاركة املـ أة علــأ ــو تــام يف يــظ اجلفــو
ال اميــة إىل إ ــالل الســالم األمــن الــيت تبــذهلا املنريتــان إ مــاي املنرــورا امل اعيــة
لنــو اجلــنس بشــكت تــام يفــا ،بطـ منــفا بنــاا القــدرا الالزمــة .ي ــي جملــس
األمن باجلفو اليت يبذهلا االحتا األ يقي لتنفيذ الق ار  ،)2000( 1325بطـ مـن
بينــفا توــيم مبووثــة تا ــة ل ئيســة مفوعــية االحتــا األ يقــي مونيــة بــامل أة الســالم
األمن ،عظ النظام ا يسي لليسا اة بـم اجلنسـم السـالم األمـن (-2015
 ،)2020يشاظ االحتا األ يقي علأ موا لة التنفيذ.
” يشد جملس األمن علأ أةية موا لة توزيز التوـا ن مـظ االحتـا األ يقـي
لـفا،
لليساعدة يف بنـاا ندرتـه يف جمـاال منـظ ظشـوب الزناعـا إ ارة األزمـا
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كــذلل يف جمــال بنــاا الســالم بوــد اظتــفاا الــزنا  ،يشــاظ يــظ الــد ل األعحــاا
الشـ ـ كاا الـــد ليم علـــأ موا ـــلة اوســـفام ،بفواليـــة أكـــن ســـي االنتحـــاا ،يف
هذا اللد .
” يق جملس األمن باملساةة الكبرية للنظـام الوشـ ي لبنـاا نـدرا االحتـا
األ يقــي ،الــذي ينتــفي أالــه يف عــام  ،2016يف توزيــز القــدرا املؤسســية التقنيــة
لالحتا األ يقي ،با يف الل يف جمـال السـالم األمـن ،يال ـظ اعتيـا إفـار جتديـد
الش اكة بـم األمـم املتحـدة االحتـا األ يقـي بشـين تطـة أ يقيـا للتكامـت التنييـة
للفت ة  2027-2017أثناا مؤمت نية االحتا األ يقـي الـذي عقـد يف اوهاظسـن ،
يف زي ان/يوظيــه  ،2015باعتبــار النظــام الــذي ذلــ النظــام الوشــ ي لبنــاا
ندرا االحتا األ يقي ،يستفد التشايظ علـأ إنامـة اـ اكة أ ثـ أكثـ واليـة
بــم األمــم املتحــدة االحتــا األ يقــي منرياتــه ن اونليييــة عــم تنفيــذ تطــة
االحتا األ يقي لوام .2063
” يك ر جملس األمن التيكيد علأ أن املنريا اونلييية مسؤ لة عـن تـيمم
املوار البش ية املالية اللواستية غريها مـن املـوار الالزمـة ملنريافـا ،بـا يف الـل
مــن تــالل املســاةا الــيت يقــدمفا أعحــاؤها الــدعم الــذي تتلقــا مــن الش ـ كاا،
ي ي بالدعم املايل القيم املقدم من الش كاا يف هذا اللد .
” يســلم جملــس األمــن بــين إ ــد الوقبــا ال ئيســية الــيت توااــه االحتــا
األ يقــي يف االعــطال علــأ ــو وــال بالواليــا املتولقــة بلــون الســالم األمــن
اونليييم تتيثت يف كفالـة تـوا مـوار ميكـن التنبـؤ ـا تتسـم باالسـتدامة امل ظـة،
يشاظ علأ موا لة ا،وار بشين ا يارا املتا ة ملواجلة هذ املسيلة.
” ي ي جملس األمن بتويم االحتا األ يقـي ثـثال سـاميا لالحتـا األ يقـي
لشؤ ن ند السالم يسلم بفائدة بوثا التخطيط زيارا التقيـيم املشـت كة يف
حتديد ا تيااا عيليا عم السالم اونلييية.
” يال ظ جملـس األمـن الويـت املسـتي الـذي تقـوم بـه األماظـة الوامـة لألمـم
املتحدة مفوعية االحتا األ يقي مـن أاـت عـظ اللـيةة النفائيـة ،يف عـام ،2016
وفـار مشـت ف بـم األمـم املتحـدة االحتــا األ يقـي ونامـة اـ اكة موسـوة يف جمــال
الســالم األمــن ،هــو مــا ســيو خمططــا رواايــا لليشــاركة املبك ـ ة املســتي ة بــم
املنريتم نبت ظشوب الزنا تالله بوـد اظتفائـه ـد التو ـت إىل لـول سياسـية
لألزما يف القارة.
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” يتطلـظ جملـس األمـن إىل تلقــي التق يـ السـنوي لألمــم الوـام ،علـأ النحــو
الذي فلبه جملس األمن بدايـة يف كـاظون األ ل /يسـين  ،2014عـن السـبت الكفيلـة
بتوزيز الش اكة بم األمم املتحدة االحتا األ يقي ييا يتول بقحايا السالم األمـن
يف أ يقيا ،با يشيت عيت مكتي األمم املتحدة لد االحتا األ يقي“.
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