
S/RES/2033 (2012)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
12 January 2012 
 
 

 

 

12-20621 (A) 
*1220621* 

  )٢٠١٢ (٢٠٣٣القرار     
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٢، املعقودة يف ٦٧٠٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
 إىل مجيع قراراته وبيانات رئيسه الـسابقة ذات الـصلة الـيت تؤكـد أمهيـة إقامـة                   إذ يشري   

ما االحتــاد األفريقــي، وفقــا شــراكات فعالــة بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة، وال ســي  
ملنظمـات اإلقليميـة    ذات الـصلة الـيت تعمـل هبـا ا         ألحكام ميثاق األمم املتحدة والُنظم األساسـية        

  ودون اإلقليمية،
   مسؤوليته الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني، وإذ يعيد تأكيد  
يـة يف املـسائل ذات    أن التعاون مـع املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليم        وإذ يؤكد جمددا    

الصلة بصون السالم واألمن ومبا يتسق مع أحكام الفصل الثامن من ميثـاق األمـم املتحـدة أمـٌر                   
  من شأنه أن حيسن األمن اجلماعي، 

زاعات ـ بأن املنظمات اإلقليمية أقدر على فهم األسباب املؤديـة لنـشوب النـ             وإذ يسلم   
اعدها فيمـا تبذلـه مـن جهـود للمـسامهة يف منـع              املسلحة حبكم خربهتا باملنطقة مما ميكـن أن يـس         

  نشوب تلك الرتاعات أو تسويتها،
ــة علــى إ  علــى وإذ يــشدد   ــدة املترتب ــة بــني األمــم املتحــدة   الفائ قامــة الــشراكات الفعال

الــتمكني مــن التــصدي يف مرحلــة مبكــرة     مــن حيــث  واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة   
  دور األمم املتحدة يف جمال منع نشوب الرتاع، للمنازعات واألزمات الناشئة وتعزيز 

) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ه ـى قراراتـ  ـــ إل رــوإذ يشي   
ــا  ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و  وإىل التزامــــه بتنفيــــذها مجيعــ

 الوسـاطة  على حنو تام وفعـال، وإذ يؤكـد جمـددا أمهيـة الـدور الـذي تـضطلع بـه املـرأة يف جمـال                   
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ومنع نشوب الرتاع ويف التسوية السلمية للرتاع وجهود بناء السالم على حنو ما يـرد يف البيـان                  
، وإذ يعيـد أيـضا      ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨ املـؤرخ    ٢٠١١/٢٠الرئاسي جمللس األمن    

  تأكيد أمهية منع وقوع أعمال العنف اجلنسي واحلماية منها،
) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و  ) ٢٠٠٦ (١٦١٢و  ) ٢٠٠١ (١٣٧٩ قراراتـه    وإذ يؤكد جمددا    

زاعات املـسلحة، وإذ يـشجع املبـادرات الـيت     ـاملتعلقة حبماية األطفال يف الن ) ٢٠١١ (١٩٩٨و  
ال املتــضررين مــن ــــة األطفــــة ودون اإلقليميــة حلمايــــات اإلقليميــــات والترتيبــــا املنظمــــتنفذه
وة الــيت تقــوم هبــا ويف ــــل يف أنــشطة الدعزاع املــسلح ويــشجع مواصــلة تعمــيم محايــة الطفــ ـالنــ

  سياساهتا وبراجمها،
زاعات يف  ـ بتزايد مسامهة االحتاد األفريقي يف اجلهود الرامية إىل تـسوية النـ            وإذ يرحب   

وجيـري  القارة األفريقية، وإذ يعرب عن دعمه ملبـادرات الـسالم الـيت يقودهـا االحتـاد األفريقـي                   
 مـن ميثـاق     ٥٤، وفقا للمـادة     وإذ يشدد قية دون اإلقليمية،    من خالل املنظمات األفري   تنفيذها  

األمم املتحـدة، علـى ضـرورة أن ُتبقـي املنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة جملـس األمـن علـى                      
  علم تام بتلك اجلهود يف مجيع األوقات وبطريقة شاملة ومنسقة،

تعلـق بإنـشاء جملـس       إىل القانون التأسيـسي لالحتـاد األفريقـي وبروتوكولـه امل           وإذ يشري   
 عــن دعمــه لعمليــة تفعيــل هيكــل الــسالم واألمــن   وإذ يعــربالــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد،  
  باالحتاد األفريقي اجلارية حاليا، 

ن األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي،         ـــ اون القـائم بي   ـــ ي التع ــرز ف ــدم احمل ــ بالتق وإذ يقر   
ون مع جملس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي            على أمهية مواصلة توطيد التعا     وإذ يشدد 

 بغيـة   ،مبا يتسق مـع أحكـام الفـصل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة                 معه،  وإقامة شراكة فعالة    
  التصدي لتحديات األمن اجلماعي املشتركة يف أفريقيا،

ــسلم   ــة يف جمــال منــ     وإذ ي ــة ودون اإلقليمي ــدرات املنظمــات اإلقليمي ــز ق ــة تعزي ع  بأمهي
  زاع،ـزاع وإدارة األزمات ويف ميدان إحالل االستقرار فيما بعد النـنشوب الن
 بأن إحدى العقبات الرئيـسية الـيت تواجـه بعـض املنظمـات اإلقليميـة،                وإذ يسلم أيضا    

الم واألمــن ــون الــســــ صــــةي االضــطالع علــى حنــو فعــال بواليــــوخاصــة االحتــاد األفريقــي، ف
   كفالة توافر موارد مستدامة تتسم باملرونة وميكن التنبؤ هبا، إمنا تتمثل يف،اإلقليميني
 مــع التقــدير التعــاون بــني القــائمني علــى املــساعي احلميــدة املبذولــة باســم وإذ يالحــظ  

  زاع،ـاألمني العام، مبن فيهم ممثله اخلاص، وبني االحتاد األفريقي يف جمال منع نشوب الن
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مم املتحدة لدى االحتاد األفريقـي يف توطيـد    مبسامهة مكتب األوإذ يعرب عن ترحيبه    
  التنسيق والتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي،

 مــع التقــدير جبهــود األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة ومفوضــية االحتــاد   وإذ حيــيط علمــا  
األفريقي يف جمال وضع مبادئ توجيهية موحدة ترسي إطارا للوساطة يف أفريقيا يف مـسعى إىل                
إضفاء مزيد من االتساق على الشراكة بني األمم املتحدة واالحتـاد األفريقـي عنـد اضـطالعهما               

  جبهود مشتركة للوساطة، 
حفـظ  ميـدان    بالدعم الذي تقدمه األمـم املتحـدة إىل االحتـاد األفريقـي يف               وإذ يرحب   

الــسالم بــسبل تــشمل دعــم جهــود االحتــاد األفريقــي الراميــة إىل وضــع سياســات ومبــادئ           
ي جمـاالت منـها علـى وجـه اخلـصوص إصـالح القطـاع األمـين         ـــ واد تدريبيـة ف ـــ ة ومـــ استرشادي

ة العنـف اجلنـسي يف سـياق        ــمـشكل يـشمل   زاع ومحايـة املـدنيني، مبـا        ـــ وإعادة البناء فيما بعد الن    
  زاع املسلح،ـالن

 ضرورة إجراء حتليـل شـامل للـدروس املـستفادة مـن التعـاون العملـي بـني                   وإذ يالحظ   
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، وخاصة فيما يتعلق بالعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمـم             

ــصومال،     ــة االحتــاد األفريقــي يف ال ــور وبعث ــدروس  وإذ يقــراملتحــدة يف دارف ــضرورة اختــاذ ال  ب
 كوإذ يقـر كـذل    املستفادة من التعاون العملـي بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي منطلقـا،                  

باملكاســب املنبثقــة عــن تنــسيق الــسياسات واالســتراتيجيات بــني جملــس األمــن وجملــس الــسالم 
  واألمن التابع لالحتاد األفريقي،

الـشراكة بـني األمـم      ” املعنـون    ،بتقرير رئيس االحتاد األفريقـي     كذلكوإذ حييط علما      
اق الــسياسي حنــو مزيــد مــن االتــس   : املتحــدة واالحتــاد األفريقــي يف شــؤون الــسالم واألمــن     

دة واالحتاد األفريقي يف شـؤون الـسالم واألمـن       ـــن األمم املتح  ـــة بي ــي الشراك ــي ف ــاالستراتيج
  ،“يف أفريقيا
 بتقرير األمني العام عـن التعـاون بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي يف                   وإذ يرحب   

  ، )S/2011/805(شؤون السالم واألمن 
ختاذ خطوات فعالة حنو مواصلة توطيـد العالقـة بـني       عن تصميمه على ا    يعرب  - ١  

األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، وال سيما االحتـاد األفريقـي، وفقـا ألحكـام                
  الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة؛

 اســـتمرار مـــشاركة املنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف تـــسوية يـــشجع  - ٢  
ق منـع نـشوب الـرتاع وبنـاء الثقـة وبـذل             ــــ ي ذلك عـن طري    ــة، مبا ف  ــبل السلمي ات بالس ــاملنازع

  جهود الوساطة؛
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ــشجع   - ٣   ــف      كــذلكي ــز وتكثي ــى تعزي ــة عل ــة ودون اإلقليمي املنظمــات اإلقليمي
التعاون فيما بينها، مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل حتسني قدرات كل منـها، وذلـك فيمـا يتعلـق         

   الدوليني؛بصون السالم واألمن
 أمهية إقامة عالقة أكثـر فعاليـة بـني جملـس األمـن وجملـس الـسالم                  يكرر تأكيد   - ٤  

واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي، مبــا يف ذلــك يف جمــال منــع نــشوب الــرتاع وتــسويته وإدارتــه    
  واملساعدة االنتخابية، ويف مساعي منع نشوب الرتاع على الصعيد اإلقليمي؛

ؤيتني االسـتراتيجيتني للـشراكة بـني االحتـاد األفريقـي واألمـم              بـالر  حييط علمـا    - ٥  
ويف تقريـر رئـيس   ) S/2011/805(املتحدة على حنو ما يرد يف تقرير األمني العـام لألمـم املتحـدة             

ــذهلا جملــس األمــن    ويؤكــدمفوضــية االحتــاد األفريقــي،    أن اجلهــود املــشتركة واملنــسقة الــيت يب
حتاد األفريقي يف إطار مسائل الـسالم واألمـن ينبغـي أن تـستند       وجملس السالم واألمن التابع لال    

  إىل سلطات كل منهما وكفاءاته وقدراته؛
 حتــسني التفاعــل والتــشاور والتنــسيق املنــتظم، حــسب االقتــضاء، بــني  يــشجع  - ٦  

ــسائل       ــق بامل ــابع لالحتــاد األفريقــي فيمــا يتعل ــسالم واألمــن الت  موضــع جملــس األمــن وجملــس ال
  االهتمام املشترك؛

ــة التــصدي املنــسق علــى الــصعيد الــدويل ألســباب نــشوب     يــشدد  - ٧    علــى أمهي
 ضـرورة أن    ويؤكـد  باحلاجـة إىل وضـع اسـتراتيجيات فعالـة علـى املـدى البعيـد،                 ويقرزاع،  ـالن

تعتمد مجيع أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا استراتيجيات وقائية وأن تتخذ إجراءات، يف إطـار              
دول األعـضاء واملنظمـات اإلقليميـة مـن أجـل           ـــ دة إىل ال  ــكـل منـها، لتقـدمي املـساع       ختصــاص  ا

ــد التعــاون واملــساع    ــز  ــالقــضاء علــى الفقــر وتوطي ــرام دة اإلمنــائيني وتعزي ــسان  احت حقــوق اإلن
  واحلريات األساسية؛

  االلتزام الواقع على عاتق مجيـع الـدول األعـضاء بفـض املنازعـات              يعيد تأكيد   - ٨  
ــاق األمــم املتحــدة،     ــا مليث ــسوية الرتاعــات وفق ــساعدة   ويهيــبوت ــدويل أن يقــدم امل ــاجملتمع ال  ب

االحتـاد األفريقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة مـن أجـل التـسوية الـسلمية                 يبـادر هبـا     للجهود اليت   
  زاعات وفقا مليثاق األمم املتحدة؛ـللمنازعات وحل الن

 مـشاورات وثيقـة مـع االحتـاد األفريقـي            بـاألمني العـام أن يواصـل عقـد         يهيب  - ٩  
واجلماعــات االقتــصادية األفريقيــة ومــع الــشركاء الــدوليني بــشأن حتــديات الــسالم واألمــن يف   

  أفريقيا، خاصة فيما يتصل مبنع نشوب الرتاع وتسويته؛ 
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ــر  - ١٠   ــا،        يق ــام يف أفريقي ــني الع ــذهلا األم ــيت يب ــدة ال ــساعي احلمي ــام للم ــدور اهل  بال
ــشجع ــى مواصــلة اســتخدام الوســاطة     األمــني وي ــام عل ــا أمكــن  الع ــسوية  كلم للمــسامهة يف ت

زاعات بالسبل السلمية مع العمل عن كثب وبالتنسيق مع االحتاد األفريقي واملنظمـات دون              ـالن
  الصدد مىت استلزم األمر ذلك؛ذلك اإلقليمية يف 

ــاد األفريقــي إىل مواصــلة جهــو      يــدعو  - ١١   ــب األمــم املتحــدة لــدى االحت ده  مكت
للمسامهة يف توطيـد التعـاون بـني األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة ومفوضـية االحتـاد األفريقـي يف                       

 أمهيـة العمـل، يف ظـل تـشاور وثيـق مـع سـائر الـشركاء                  ويؤكدميادين منها مساعي الوساطة،     
 لبنـاء قـدرات االحتـاد األفريقـي         ٢٠٠٦الدوليني، على اإلسراع بتنفيـذ الربنـامج العـشري لعـام            

ي اعتمدته املنظمتان والـذي يركـز يف املقـام األول علـى الـسالم واألمـن، وال سـيما تفعيـل                      الذ
هيكل السالم واألمن يف االحتاد األفريقي، بوصف ذلك مسامهة هامة حنـو منـع نـشوب الـرتاع              

  يف القارة األفريقية؛
 زاع وتـسويته، ويف   ـ الدور احليوي للمرأة يف جمال منـع نـشوب النـ           يعيد تأكيد   - ١٢  

مفاوضات السالم، وجهود بناء السالم وحفظه، ويف جمايل االسـتجابة اإلنـسانية وإعـادة البنـاء                
عمـل األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي علـى            ترورة أن   ـــ ى ض ـــ  عل ويـشدد زاع،  ـــ د الن ـــ فيما بع 
يـع  ة بـشكل تـام يف مج      ـــو كامـل وإدمـاج املنظـورات اجلنـساني        ــــ راك املـرأة علـى حن     ــــة إش ــكفال

اجلهـود الراميـة إىل إحــالل الـسالم واألمــن الـيت تبــذهلا املنظمتـان، مبــا يف ذلـك عــن طريـق بنــاء        
  القدرات الالزمة؛

الـدعم الـذي     األمني العام علـى مواصـلة العمـل مـن أجـل كفالـة تنـسيق                  حيث  - ١٣  
نــة مكتــب األمــم املتحــدة لــدى االحتــاد األفريقــي، واللجإىل االحتــاد األفريقــي كــل مــن يقدمــه 

االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، ووكاالت األمم املتحدة اليت تعمل مـع آليـة التنـسيق                
  اإلقليمية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة؛

 بالتفاعل املنـتظم بـني األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة ومفوضـية االحتـاد                  يرحب  - ١٤  
مـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي املعنيـة بالـسالم            األفريقي من خالل فرقة العمل املشتركة بني األ       

 فرقة العمل على مواصـلة التركيـز علـى املـسائل االسـتراتيجية وتلـك اخلاصـة               ويشجعواألمن،  
 ويطلـب إليهـا أن تنظـر    ،موضـع اهتمـام املنظمـتني    تكون   اليت   ،ببلدان حمددة يف القارة األفريقية    

ي جمــال منــع ــــن األمــم املتحــدة واالحتـاد األفريقــي ف ــــاون بيـــ د التعــــي الــسبل الكفيلــة بتوطيـــ ف
ي أعقـاب اجتماعاهتـا بتقـارير عـن     ـــ ن فــــ س األمـــ ي جملــي أفريقيا وأن توافــزاع فــوب الن ـــنش

  آخر املستجدات؛



S/RES/2033 (2012)
 

6 12-20621 
 

 ملزيــد مــن التفاعــل بــني األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة        يعــرب عــن دعمــه    - ١٥  
إعـــداد دل املعلومـــات والقيـــام، عنـــد اللـــزوم، بتنـــسيق ومفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي بغيـــة تبـــا

إجراء التقييمات املشتركة، مىت كان ذلك مناسـبا، ملـساعدة          عن طريق   التوصيات، مبا يف ذلك     
جملس األمن وجملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي على صياغة مواقـف واسـتراتيجيات            

  تتسم باالتساق؛
حاطــات اجلاريــة الــيت يقــدمها كبــار مــسؤويل   لإلكــذلكيعــرب عــن دعمــه   - ١٦  

األمــم املتحــدة إىل جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي وتلــك الــيت يقــدمها االحتــاد   
ــم املتحــدة   ــي إىل األم ــات      ،األفريق ــادل املعلوم ــشاور وتب ــق الت ــة يف توثي ــسامهة هام  بوصــفها م

  املشترك؛واالتصاالت بني اهليئتني بشأن املسائل موضع االهتمام 
، بالتــشاور مــع جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي، إرســاء   يقــرر  - ١٧  

، حـسب االقتـضاء، حتـسني فعاليـة     مبـا يـشمل   ،املزيد من طرائق توطيـد العالقـات بـني اجمللـسني      
االجتماعات التـشاورية الـسنوية وعقـد املـشاورات يف الوقـت املناسـب وإيفـاد بعثـات ميدانيـة                    

ن أعضاء اجمللسني بغية صوغ مواقف واستراتيجيات متـسقة علـى أسـاس التعامـل مـع                 تعاونية م 
  زاع يف أفريقيا؛ـكل حالة على حدة عند تناول حاالت الن

متابعـة البيانـات الـصادرة عـن االجتماعـات التـشاورية الـسنوية               كـذلك يقرر    - ١٨  
شوب الرتاعــات يف للمجلــسني مــن خــالل قنــوات منــها فريقــه العامــل املخــصص املعــين مبنــع نــ 

  أفريقيا وحلها؛
ــشدد  - ١٩   ــالزم للمنظمــات      ي ــل ال ــؤ بالتموي ــة التنب ــز إمكاني ــى احلاجــة إىل تعزي  عل

اإلقليمية عند اضطالعها جبهود حفظ السالم بتكليٍف من األمم املتحدة، وإىل حتسني اسـتدامة              
  هذا التمويل ومرونته؛

املـوارد البـشرية واملاليـة      تـأمني   ن   أن املنظمات اإلقليمية مسؤولة ع     يعيد تأكيد   - ٢٠  
واللوجستية وغريها من املوارد الالزمة ملنظماهتا بسبل منـها املـسامهات الـيت يقـدمها أعـضاؤها                 

 مبا يقدمه شركاء االحتـاد األفريقـي مـن دعـم مـايل              ويرحب،  شركائهاوالدعم الذي تتلقاه من     
ــيت يقــوم هبــا االحتــاد وذلــك عــرب      ــسالم ال ــات حفــظ ال ــيِّم لعملي ــسالم   ق ــها مرفــق ال ــوات من  قن

   جبميع الشركاء أن يواصلوا توفري الدعم؛ويهيباألفريقي، 
 إىل األمني العام أن يقوم، بالتشاور مع االحتاد األفريقي، بإجراء حتليـل             يطلب  - ٢١  

شامل للدروس املستفادة من التعاون العملي بني األمم املتحدة واالحتاد، وال سيما فيمـا يتعلـق                
ــة  ــي يف        بالعملي ــاد األفريق ــة االحت ــور وبعث ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــاد األفريق ــة لالحت املختلط

  الصومال، وذلك بغرض حتسني التنسيق عند االقتضاء؛
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ــاريره     يطلــب كــذلك   - ٢٢   ــضاء، يف تق ــدرج، حــسب االقت ــام أن ي  إىل األمــني الع
 بــني األمــم املتحــدة  التعــاونبــشأن املقدمــة بانتظــام إىل جملــس األمــن تقييمــات للتقــدم احملــرز    

  واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية؛
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٣  

  


	القرار 2033 (2012)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6702، المعقودة في 12 كانون الثاني/يناير 2012

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى جميع قراراته وبيانات رئيسه السابقة ذات الصلة التي تؤكد أهمية إقامة شراكات فعالة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والنُظم الأساسية ذات الصلة التي تعمل بها المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية،
	وإذ يعيد تأكيد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، 
	وإذ يؤكد مجددا أن التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في المسائل ذات الصلة بصون السلام والأمن وبما يتسق مع أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة أمرٌ من شأنه أن يحسن الأمن الجماعي، 
	وإذ يسلم بأن المنظمات الإقليمية أقدر على فهم الأسباب المؤدية لنشوب النـزاعات المسلحة بحكم خبرتها بالمنطقة مما يمكن أن يساعدها فيما تبذله من جهود للمساهمة في منع نشوب تلك النزاعات أو تسويتها،
	وإذ يشدد على الفائدة المترتبة على إقامة الشراكات الفعالة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية من حيث التمكين من التصدي في مرحلة مبكرة للمنازعات والأزمات الناشئة وتعزيز دور الأمم المتحدة في مجال منع نشوب النزاع، 
	وإذ يشيــر إلـــى قراراتـه 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1894 (2009) و 1960 (2010) وإلى التزامه بتنفيذها جميعا على نحو تام وفعال، وإذ يؤكد مجددا أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في مجال الوساطة ومنع نشوب النزاع وفي التسوية السلمية للنزاع وجهود بناء السلام على نحو ما يرد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن 2011/20 المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وإذ يعيد أيضا تأكيد أهمية منع وقوع أعمال العنف الجنسي والحماية منها،
	وإذ يؤكد مجددا قراراته 1379 (2001) و 1612 (2006) و 1882 (2009) و 1998 (2011) المتعلقة بحماية الأطفال في النـزاعات المسلحة، وإذ يشجع المبادرات التي تنفذهــا المنظمــات والترتيبــات الإقليميــة ودون الإقليمية لحمايــة الأطفــال المتضررين من النـزاع المسلح ويشجع مواصلة تعميم حماية الطفل في أنشطة الدعــوة التي تقوم بها وفي سياساتها وبرامجها،
	وإذ يرحب بتزايد مساهمة الاتحاد الأفريقي في الجهود الرامية إلى تسوية النـزاعات في القارة الأفريقية، وإذ يعرب عن دعمه لمبادرات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي ويجري تنفيذها من خلال المنظمات الأفريقية دون الإقليمية، وإذ يشدد، وفقا للمادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة أن تُبقي المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية مجلس الأمن على علم تام بتلك الجهود في جميع الأوقات وبطريقة شاملة ومنسقة،
	وإذ يشير إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وبروتوكوله المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد، وإذ يعرب عن دعمه لعملية تفعيل هيكل السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي الجارية حاليا، 
	وإذ يقر بالتقــدم المحــرز فــي التعــاون القائم بيــن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وإذ يشدد على أهمية مواصلة توطيد التعاون مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وإقامة شراكة فعالة معه، بما يتسق مع أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، بغية التصدي لتحديات الأمن الجماعي المشتركة في أفريقيا،
	وإذ يسلم بأهمية تعزيز قدرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال منع نشوب النـزاع وإدارة الأزمات وفي ميدان إحلال الاستقرار فيما بعد النـزاع،
	وإذ يسلم أيضا بأن إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه بعض المنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي، فــي الاضطلاع على نحو فعال بولايــة صــون الســلام والأمن الإقليميين، إنما تتمثل في كفالة توافر موارد مستدامة تتسم بالمرونة ويمكن التنبؤ بها،
	وإذ يلاحظ مع التقدير التعاون بين القائمين على المساعي الحميدة المبذولة باسم الأمين العام، بمن فيهم ممثله الخاص، وبين الاتحاد الأفريقي في مجال منع نشوب النـزاع،
	وإذ يعرب عن ترحيبه بمساهمة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي في توطيد التنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،
	وإذ يحيط علما مع التقدير بجهود الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي في مجال وضع مبادئ توجيهية موحدة ترسي إطارا للوساطة في أفريقيا في مسعى إلى إضفاء مزيد من الاتساق على الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عند اضطلاعهما بجهود مشتركة للوساطة، 
	وإذ يرحب بالدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأفريقي في ميدان حفظ السلام بسبل تشمل دعم جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى وضع سياسات ومبادئ استرشاديــة ومــواد تدريبية فــي مجالات منها على وجه الخصوص إصلاح القطاع الأمني وإعادة البناء فيما بعد النــزاع وحماية المدنيين، بما يشمل مشكلــة العنف الجنسي في سياق النـزاع المسلح،
	وإذ يلاحظ ضرورة إجراء تحليل شامل للدروس المستفادة من التعاون العملي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وخاصة فيما يتعلق بالعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإذ يقر بضرورة اتخاذ الدروس المستفادة من التعاون العملي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي منطلقا، وإذ يقر كذلك بالمكاسب المنبثقة عن تنسيق السياسات والاستراتيجيات بين مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي،
	وإذ يحيط علما كذلك بتقرير رئيس الاتحاد الأفريقي، المعنون ”الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في شؤون السلام والأمن: نحو مزيد من الاتساق السياسي الاستراتيجــي فــي الشراكــة بيـــن الأمم المتحـــدة والاتحاد الأفريقي في شؤون السلام والأمن في أفريقيا“،
	وإذ يرحب بتقرير الأمين العام عن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في شؤون السلام والأمن (S/2011/805)، 
	1 - يعرب عن تصميمه على اتخاذ خطوات فعالة نحو مواصلة توطيد العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي، وفقا لأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة؛
	2 - يشجع استمرار مشاركة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تسوية المنازعــات بالسبل السلميــة، بما فــي ذلك عن طريـــق منع نشوب النزاع وبناء الثقة وبذل جهود الوساطة؛
	3 - يشجع كذلك المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على تعزيز وتكثيف التعاون فيما بينها، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحسين قدرات كل منها، وذلك فيما يتعلق بصون السلام والأمن الدوليين؛
	4 - يكرر تأكيد أهمية إقامة علاقة أكثر فعالية بين مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك في مجال منع نشوب النزاع وتسويته وإدارته والمساعدة الانتخابية، وفي مساعي منع نشوب النزاع على الصعيد الإقليمي؛
	5 - يحيط علما بالرؤيتين الاستراتيجيتين للشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على نحو ما يرد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2011/805) وفي تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويؤكد أن الجهود المشتركة والمنسقة التي يبذلها مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في إطار مسائل السلام والأمن ينبغي أن تستند إلى سلطات كل منهما وكفاءاته وقدراته؛
	6 - يشجع تحسين التفاعل والتشاور والتنسيق المنتظم، حسب الاقتضاء، بين مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالمسائل موضع الاهتمام المشترك؛
	7 - يشدد على أهمية التصدي المنسق على الصعيد الدولي لأسباب نشوب النـزاع، ويقر بالحاجة إلى وضع استراتيجيات فعالة على المدى البعيد، ويؤكد ضرورة أن تعتمد جميع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها استراتيجيات وقائية وأن تتخذ إجراءات، في إطار اختصــاص كل منها، لتقديم المساعــدة إلى الــدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية من أجل القضاء على الفقر وتوطيد التعاون والمساعــدة الإنمائيين وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	8 - يعيد تأكيد الالتزام الواقع على عاتق جميع الدول الأعضاء بفض المنازعات وتسوية النزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يقدم المساعدة للجهود التي يبادر بها الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية من أجل التسوية السلمية للمنازعات وحل النـزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة؛
	9 - يهيب بالأمين العام أن يواصل عقد مشاورات وثيقة مع الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الأفريقية ومع الشركاء الدوليين بشأن تحديات السلام والأمن في أفريقيا، خاصة فيما يتصل بمنع نشوب النزاع وتسويته؛ 
	10 - يقر بالدور الهام للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام في أفريقيا، ويشجع الأمين العام على مواصلة استخدام الوساطة كلما أمكن للمساهمة في تسوية النـزاعات بالسبل السلمية مع العمل عن كثب وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية في ذلك الصدد متى استلزم الأمر ذلك؛
	11 - يدعو مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي إلى مواصلة جهوده للمساهمة في توطيد التعاون بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي في ميادين منها مساعي الوساطة، ويؤكد أهمية العمل، في ظل تشاور وثيق مع سائر الشركاء الدوليين، على الإسراع بتنفيذ البرنامج العشري لعام 2006 لبناء قدرات الاتحاد الأفريقي الذي اعتمدته المنظمتان والذي يركز في المقام الأول على السلام والأمن، ولا سيما تفعيل هيكل السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، بوصف ذلك مساهمة هامة نحو منع نشوب النزاع في القارة الأفريقية؛
	12 - يعيد تأكيد الدور الحيوي للمرأة في مجال منع نشوب النـزاع وتسويته، وفي مفاوضات السلام، وجهود بناء السلام وحفظه، وفي مجالي الاستجابة الإنسانية وإعادة البناء فيما بعــد النــزاع، ويشدد علــى ضــرورة أن تعمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على كفالــة إشــــراك المرأة على نحـــو كامل وإدماج المنظورات الجنسانيـــة بشكل تام في جميع الجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن التي تبذلها المنظمتان، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات اللازمة؛
	13 - يحث الأمين العام على مواصلة العمل من أجل كفالة تنسيق الدعم الذي يقدمه إلى الاتحاد الأفريقي كل من مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة التي تعمل مع آلية التنسيق الإقليمية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة؛
	14 - يرحب بالتفاعل المنتظم بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي من خلال فرقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعنية بالسلام والأمن، ويشجع فرقة العمل على مواصلة التركيز على المسائل الاستراتيجية وتلك الخاصة ببلدان محددة في القارة الأفريقية، التي تكون موضع اهتمام المنظمتين، ويطلب إليها أن تنظر فــي السبل الكفيلة بتوطيــد التعــاون بيــن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فــي مجال منع نشـــوب النــزاع فــي أفريقيا وأن توافــي مجلــس الأمـــن فــي أعقاب اجتماعاتها بتقارير عن آخر المستجدات؛
	15 - يعرب عن دعمه لمزيد من التفاعل بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بغية تبادل المعلومات والقيام، عند اللزوم، بتنسيق إعداد التوصيات، بما في ذلك عن طريق إجراء التقييمات المشتركة، متى كان ذلك مناسبا، لمساعدة مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على صياغة مواقف واستراتيجيات تتسم بالاتساق؛
	16 - يعرب عن دعمه كذلك للإحاطات الجارية التي يقدمها كبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي وتلك التي يقدمها الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة، بوصفها مساهمة هامة في توثيق التشاور وتبادل المعلومات والاتصالات بين الهيئتين بشأن المسائل موضع الاهتمام المشترك؛
	17 - يقرر، بالتشاور مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إرساء المزيد من طرائق توطيد العلاقات بين المجلسين، بما يشمل، حسب الاقتضاء، تحسين فعالية الاجتماعات التشاورية السنوية وعقد المشاورات في الوقت المناسب وإيفاد بعثات ميدانية تعاونية من أعضاء المجلسين بغية صوغ مواقف واستراتيجيات متسقة على أساس التعامل مع كل حالة على حدة عند تناول حالات النـزاع في أفريقيا؛
	18 - يقرر كذلك متابعة البيانات الصادرة عن الاجتماعات التشاورية السنوية للمجلسين من خلال قنوات منها فريقه العامل المخصص المعني بمنع نشوب النزاعات في أفريقيا وحلها؛
	19 - يشدد على الحاجة إلى تعزيز إمكانية التنبؤ بالتمويل اللازم للمنظمات الإقليمية عند اضطلاعها بجهود حفظ السلام بتكليفٍ من الأمم المتحدة، وإلى تحسين استدامة هذا التمويل ومرونته؛
	20 - يعيد تأكيد أن المنظمات الإقليمية مسؤولة عن تأمين الموارد البشرية والمالية واللوجستية وغيرها من الموارد اللازمة لمنظماتها بسبل منها المساهمات التي يقدمها أعضاؤها والدعم الذي تتلقاه من شركائها، ويرحب بما يقدمه شركاء الاتحاد الأفريقي من دعم مالي قيِّم لعمليات حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد وذلك عبر قنوات منها مرفق السلام الأفريقي، ويهيب بجميع الشركاء أن يواصلوا توفير الدعم؛
	21 - يطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الاتحاد الأفريقي، بإجراء تحليل شامل للدروس المستفادة من التعاون العملي بين الأمم المتحدة والاتحاد، ولا سيما فيما يتعلق بالعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وذلك بغرض تحسين التنسيق عند الاقتضاء؛
	22 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج، حسب الاقتضاء، في تقاريره المقدمة بانتظام إلى مجلس الأمن تقييمات للتقدم المحرز بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
	23 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

