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  ) ٢٠١٣ (٢٠٨٦القرار     
/ الثــاين كــانون ٢١، املعقــودة يف ٦٩٠٣األمــن يف جلــسته  الــذي اختــذه جملــس    

  ٢٠١٣ يناير
  ،إن جملس األمن  
 مــسؤوليته الرئيــسية مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة عــن صــون الــسالم إذ يعيــد تأكيــد  

  ع احلاالت قيد نظره،واألمن الدوليني واستعداده للسعي إىل حتقيق السالم املستدام يف مجي
مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، مبا يف ذلك التزامـه  بدعم  التزامه وإذ يعيد تأكيد    

مببادئ االستقالل الـسياسي واملـساواة يف الـسيادة والـسالمة اإلقليميـة جلميـع الـدول واحترامـه                
 امتثـال الـدول   هلذه املبادئ عند اضطالعه بكافة أنـشطة حفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم وضـرورة               

  اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل،
 بالــدور احلاســم لعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف صــون الــسالم   وإذ يــشيد  

واألمن الدوليني، ومنع نشوب الرتاعات واحتوائها، وتعزيز االمتثال للمعايري الدولية وقـرارات            
  اء الرتاع،جملس األمن، ويف بناء السالم يف حاالت ما بعد انته

 علــى تعزيــز الــدور املركــزي لألمــم املتحــدة يف حفــظ الــسالم وعلــى وإذ يعقـد العــزم   
  كفالة األداء الفعال لنظام األمن اجلماعي املنشأ مبوجب ميثاق األمم املتحدة،

 تقـوم  أن عمليات حفظ السالم تتراوح بني بعثات تقليدية حلفظ السالم،            وإذ يالحظ   
ف إطــالق النــار، وعمليــات معقــدة متعــددة األبعــاد، تــسعى إىل       وقــبرصــد يف املقــام األول 

  النهوض مبهام بناء السالم والتصدي لألسباب اجلذرية الكامنة وراء نشوب الرتاعات،
أن احترام املبادئ األساسية حلفظ السالم، مبـا يف ذلـك موافقـة      على   تأكيدالوإذ يعيد     

 ،واليـة الة الـدفاع عـن الـنفس والـدفاع عـن            األطراف واحلياد وعدم استخدام القوة إال يف حالـ        
  هو أمر أساسي لنجاح عمليات حفظ السالم،
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 االلتزام بتعزيز فعاليـة األمـم املتحـدة يف التـصدي للرتاعـات يف مجيـع                 وإذ يكرر تأكيد    
  ،يف فترة ما بعد الرتاعبناء السالم ب وانتهاءاملراحل بدءا مبنع نشوهبا، مرورا بتسويتها، 

 هنج شامل متكامل متـسق يف جمـال         اعتمادإحراز مزيد من التقدم يف       على   وإذ يشجع   
 نـشوب الرتاعـات ومنـع االنتكـاس وبنـاء الـسالم             يـسهم يف منـع    صون السالم واألمن الدوليني     

املستدام عن طريق اتباع استراتيجيات فعالة يف جمـاالت الدبلوماسـية الوقائيـة، وصـنع الـسالم،                  
  وحفظ السالم، وبناء السالم،

 يف هـذا الـصدد إىل التزامــه بالقيـام بـصورة منتظمــة، بالتـشاور مـع اجلهــات       ذ يـشري وإ  
ــديالت         ــها بغــرض إجــراء التع ــها وتكوين ــسالم وواليت ــات حفــظ ال ــوام عملي ــيم ق ــة، بتقي املعني

لـتغريات الـيت تطـرأ علـى األوضـاع علـى أرض             االالزمة، عند االقتضاء، وفقـا للتقـدم احملـرز أو           
أو حتويلــها أو   تلــك العمليــاتوضــع األمــين، مبــا يــسمح بإعــادة تــشكيلالواقــع، مبــا يف ذلــك ال

   على أساس كل حالة على حدة،سحبها
 املــسؤولية الرئيــسية للــسلطات الوطنيــة عــن حتديــد أولوياهتــا ووضــع  وإذ يعيــد تأكيــد  

يـة  أن امللك علـى   تأكيـد   الوإذ يكرر يف هذا الـصدد       استراتيجياهتا لبناء السالم بعد انتهاء الرتاع،       
أمـور  حلكومات الوطنية واجملتمـع الـدويل        وتضافر جهود ا   الوطنية اإلرادة السياسية و واملسؤولية

  أساسية يف بناء السالم املستدام،
 على الدور احليوي الذي تقـوم بـه األمـم املتحـدة، بالتـشاور مـع الـشركاء                   وإذ يشدد   

ــائم    ــة مـــن أجـــل توطيـــد دعـ  الـــسالم ووضـــع الـــدوليني، يف تقـــدمي الـــدعم للـــسلطات الوطنيـ
االستراتيجيات اخلاصة بأولويات بناء الـسالم، وكـذلك يف كفالـة تعزيـز هـذه االسـتراتيجيات                  
ــة حبقـــوق اإلنـــسان      ــة واألنـــشطة املتعلقـ ــسياسية واألنـــشطة األمنيـ لالتـــساق بـــني األنـــشطة الـ

  القانون، وبسيادة
 واألطفــال،  التزامــه بالتــصدي لتــأثري الرتاعــات املــسلحة علــى النــساء وإذ يعيــد تأكيــد  

وإىل مجيــع القــرارات الالحقــة املتعلقــة بــاملرأة والــسالم ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يــشري إىل القــرار  وإذ
 كاملـة فعالـة علـى قـدم املـساواة           مـشاركة  املـرأة    أن تـشارك  واألمن مؤكدا من جديـد ضـرورة        

مجيــع مراحــل عمليــة الــسالم، نظــرا لــدورها احليــوي يف منــع نــشوب الرتاعــات وحلــها ويف  يف
بـــشأن األطفـــال والـــرتاع املـــسلح وإىل ) ١٩٩٩( ١٢٦١ وكـــذلك إىل القـــرار الـــسالم، بنـــاء

  الالحقة، القرارات
 ذكرى أفراد األمم املتحدة حلفظ الـسالم الـذين جـادوا بـأرواحهم يف سـبيل             وإذ حييي   
الــسالم، وإذ يؤكــد، يف هــذا الــصدد، أمهيــة ســالمة وأمــن أفــراد األمــم املتحــدة حلفــظ     قــضية 

 املوجهـة ضـد حفظـة       االعتـداءات يعرب عن بـالغ القلـق إزاء التهديـدات األمنيـة و            السالم، وإذ 
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الــسالم التــابعني لألمــم املتحــدة يف العديــد مــن بعثــات حفــظ الــسالم الــيت تــشكل حتــديا كــبريا 
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، وإذ يدين بأشد العبارات قتل أفراد األمم املتحـدة حلفـظ       

ــع أعمــا  ــسالم ومجي ــك    ال ــا يف ذل ــة  إســقاط طــائرة ل العنــف املوجهــة ضــدهم، مب ــة تابع  عمودي
املتحدة مؤخرا يف جنوب السودان، وكذلك اإلصـابات األخـرية الـيت وقعـت يف بعثـات                  لألمم
املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وكـوت ديفـوار، ودارفـور، وإذ يـشدد علـى                     األمم

  العدالة،ضرورة إحالة مرتكيب تلك االعتداءات إىل 
 بإسهام عمليات حفظ الـسالم يف اسـتراتيجية شـاملة لتحقيـق الـسالم               يرحب  - ١  

واألمن الدائمني، ويالحظ مع التقدير مسامهات أفراد حفظ السالم وبعثـات حفـظ الـسالم يف         
  بناء السالم يف وقت مبكر؛

 على أن أنشطة األمم املتحدة حلفظ السالم ينبغـي أن تـتم حبيـث تيـسر                 يشدد  - ٢  
بناء السالم بعد انتهاء الرتاع، ومنـع االنتكـاس إىل الـرتاع املـسلح، والتقـدم حنـو حتقيـق الـسالم           

  والتنمية املستدامني؛
 نظــره وتفكــريه يف مهــام بنــاء الــسالم يف تعميــق التزامــه مبواصــلة يعيــد تأكيــد  - ٣  

 امقيـ واليـات عمليـات حفـظ الـسالم وتكوينـها، ويؤكـد ضـرورة               إطـار حتديـد     وقت مبكر يف    
التخطيط ملهام بناء السالم يف وقت مبكر على مراحل وحتديد أهـداف واضـحة              باألمانة العامة   

 يف أهداف بناء الـسالم الطويلـة    يسهم مباهلا، يف مراعاة للظروف احمللية والدروس املستخلصة،        
  النجاح يف مرحليت االنتقال واالنسحاب يف عمليات حفظ السالم؛بالتايل يتيح واألمد، 

 أمهيـــة إدراك حتـــديات بنـــاء الـــسالم منـــذ نـــشأة بعثـــة حفـــظ الـــسالم  يؤكـــد  - ٤  
 ختطـيط مـن أجـل كفالـة االتـساق والتكامـل بـني             ةخالل تقييم استراتيجي متكامـل وعمليـ       من

صــنع الــسالم وحفــظ الــسالم وبنــاء الــسالم والتنميــة ســعيا إىل التــصدي بفعاليــة حلالــة مــا بعــد 
  الرتاع؛ انتهاء

: ام الـذي تـضطلع بـه بعثـات حفـظ الـسالم املتعـددة األبعـاد يف          بالدور اهل  يقر  - ٥  
ــساعدة البلـــدان املـــضيفة يف وضـــع أولويـــات واســـتراتيجيات بنـــاء الـــسالم احلامســـة        )أ(  ؛مـ
 يف إجياد البيئة املواتية اليت ميكن من خالهلا للجهـات الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة                 اإلسهام )ب( و

  بنفسها؛املبكرة تنفيذ مهام بناء السالم  )ج(  و؛أن تضطلع مبهام بناء السالم
 ضـــرورة دمـــج خـــربة البعثـــات وجتارهبـــا يف عمليـــة وضـــع       يكـــرر تأكيـــد   - ٦  

  استراتيجيات بناء السالم؛
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 بــأن واليــة كــل بعثــة مــن بعثــات حفــظ الــسالم تراعــي احتياجــات البلــد يقــر  - ٧  
  املعين وتستجيب للحالة السائدة فيه؛

ــه أن يكلــف بعثــات حفــظ    ، يف هــذا الــصدد، أن يالحــظ  - ٨    جملــس األمــن ميكن
  :السالم املتعددة األبعاد، يف مجلة أمور، مبا يلي

 واألمــن األساســيني مبــساعدة الــربامج الوطنيــة يف جمــايل الــسالمةتقــدمي الــدعم   )أ(  
إلصالح القطاع األمـين، عـن طريـق تقـدمي املـساعدة االسـتراتيجية لوضـع أطـر القطـاع األمـين                    

مؤســـسات إنفـــاذ القـــانون يف اجملـــاالت ات العـــسكرية والـــشرطة وســـائر القـــووبنـــاء قـــدرات 
ــاء          ــبيل بن ــة، يف س ــشراكة احلقيقي ــة وال ــة الكامل ــة الوطني ــروح امللكي ــع التمــسك ب ــسية، م الرئي

ــاع ــستجيب         قط ــتمرار، وي ــات االس ــه مقوم ــساءلة، ولدي ــشرعية، وخيــضع للم ــين حيظــى بال أم
  ؛السكان الحتياجات

ية مـن تـصور ووضـع بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح               متكني احلكومات الوطن    )ب(  
يف سبيل كفالة انتقال فعال من مرحلـة        للجميع   عملية سياسية شاملة     مبوجبوإعادة اإلدماج،   

ميــع املختلفــة جلالحتياجــات لنــزع الــسالح والتــسريح إىل مرحلــة إعــادة اإلدمــاج، يف مراعــاة  
   على حدة؛السكان املتضررين، ووفقا لالحتياجات يف كل حالةفئات 

دعم تعزيـز مؤسـسات سـيادة القـانون يف البلـد املـضيف، بطريقـة منـسقة مـع                      )ج(  
كيانات األمم املتحـدة األخـرى، ضـمن واليـات كـل منـها، ملـساعدة الـسلطات الوطنيـة علـى                  
بلــورة األولويــات واالســتراتيجيات احلامســة يف جمــال ســيادة القــانون لتلبيــة احتياجــات الــشرطة 

 الروابط بينها، بغية تدعيم قدرة الدول علـى         مع مراعاة ية ونظام السجون،    واملؤسسات القضائ 
 مـسامهة حيويـة يف بنـاء الـسالم وإهنـاء اإلفـالت        تقـدمي كفالة املهـام احلامسـة يف هـذه امليـادين، و          

  العقاب؛ من
كفالة سرعة االستجابة يف جمال مكافحة األلغـام فـضال عـن إسـداء اخلـدمات                  )د(  

التدريب الذي يلـيب احتياجـات الـسلطات الوطنيـة، بنـاء علـى طلبـها، بغيـة                  االستشارية وتوفري   
متكينـــها مـــن احلـــد مـــن املخـــاطر، ومـــساعدة الـــضحايا، وإزالـــة األلغـــام، وإدارة املخزونـــات   

  ؛والتخلص منها
دعم توطيـد الـسالم والعمليـات الـسياسية الـشاملة مـن خـالل بـذل مـساعيها                     )هـ(  

 دعمهــا، فــضال عــن قــدرهتا علــى ردع التهديــدات احملدقــة   احلميــدة وإســداء مــشورهتا وتقــدمي 
لـيني واجملتمـع املـدين ملـساعدهتم        بعملية السالم اجلارية، وتيسري عملية التـشاور بـني الـسكان احمل           

على اإلسهام يف العمليات واملناقشات الوطنية، والقيام، بناء على الطلب، بتقدمي الدعم األمـين              
  والتقين واللوجسيت واإلداري للعمليات االنتخابية التمثيلية، يف حدود قدراهتا ومواردها؛
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ــس     )و(   ــة لتيـ ــة الالزمـ ــروف األمنيـ ــة الظـ ــساعدة يف هتيئـ ــساعدات  املـ ــصال املـ ري إيـ
اإلنسانية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصـة لالجـئني، واملـشردين داخليـا، والنـساء، واألطفـال،                
وكبار السن، واملعوقني، وهتيئة الظروف الضرورية لعودة الالجـئني واملـشردين داخليـا بـصورة               

  طوعية آمنة مستدامة حتفظ كرامتهم؛
فـق عليهـا حلمايـة حقـوق اإلنـسان بطـرق منـها              اإلسهام يف اجلهود الدولية املت      )ز(  

الرصد والوقاية وتقدمي الدعم للجهـود الـيت تبـذهلا احلكومـات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان            
  ؛ طوال مدة البعثةومحايتها، يف حدود قدراهتا ومواردها ووفقا لواليتها

ين، وفقـا   سيما املعرضني منهم لتهديـد وشـيك بـالعنف البـد           محاية املدنيني، ال    )ح(  
، ويف حــدود القــدرات  البعثــات، يف منــاطق عمليــات)٢٠٠٦( ١٦٧٤ مــن قــراره ١٦ للفقــرة

ــوارد املتاحــة  ــاوامل ــة     ، و هل ــضيفة حلماي ــدان امل ــود ســلطات البل ــم جه ــدنيني ادع ــف مل ــن العن ، م
ذلك مجيـع أشـكال العنـف اجلنـسي والعنـف اجلنـساين، واملـساعدة، يف هـذا الـصدد، يف                      يف مبا

ؤسسات القطاع األمين للبلد املـضيف حبيـث تكـون قـادرة علـى محايـة املـدنيني                 بناء وإصالح م  
بصورة مستمرة ومطردة، مع التسليم بأن املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني تقع علـى عـاتق      

  البلد املضيف؛
التعاون والتنسيق مع وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، وكـذلك                )ط(  

املعنـيني، مبـا يف ذلـك املؤسـسات املاليـة الدوليـة واجلهـات املاحنـة، مـن أجـل                   مع كافة الشركاء    
ــط          ــات وخطـ ــع سياسـ ــة لوضـ ــة املعنيـ ــسات احلكوميـ ــضيف واملؤسـ ــد املـ ــة البلـ ــم حكومـ دعـ

  واستراتيجيات للحد من الفقر والتنمية االقتصادية، يف سياق كل حالة على حدة؛
 ات وحلـها وبنـاء الـسالم،   دعم مشاركة النساء يف جهـود منـع نـشوب الرتاعـ        )ي(  

ــساء        ــن أجــل إشــراك الن ــضيف م ــد امل ــة البل ــود حكوم ــم جه ــرار يف  وكــذلك دع  يف صــنع الق
  مؤسسات احلكم بعد انتهاء النـزاعات؛

 كانـت املـسؤولية     ، حـىت وإن   بعثات حفـظ الـسالم املتعـددة األبعـاد         أن يدرك  - ٩  
ات الفاعلـة الوطنيـة املعنيـة،       الرئيسية عـن النجـاح يف بنـاء الـسالم تقـع علـى احلكومـات واجلهـ                 

تـستمد القـوة مـن الـشرعية الدوليـة       )أ: (حتقق مزايا نسبية يف بناء السالم يف وقت مبكر إذ إهنا      
تستخدم مزجيا من القـدرات املدنيـة        )ب( والزخم السياسي املنبثقني عن والية جملس األمن؛ و       

  ود امليداين الكثيف؛تستفيد من الوج )ج( والشرطية والعسكرية حتت قيادة موحدة؛ و
ــد   - ١٠   ــات      يكــرر تأكي ــسالم والي ــظ ال ــات حف ــسند إىل عملي ــن أن ي ــرره م ــا ق  م

  واضحة وذات مصداقية وقابلة لإلجناز وأن يرصد هلا املوارد املناسبة؛
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أمهيـة إيفـاد أفـراد حلفـظ الـسالم مـن ذوي املهـارات الفنيـة واحلاصـلني                   يؤكد    - ١١  
المتيـاز وامللتـزمني بـسياسة األمـم املتحـدة الـيت تقـضي              على التدريب وأصـحاب اخلـربة وأهـل ا        

بعـدم التــسامح مطلقــا مــع ســوء الــسلوك، ويــشجع، يف هــذا الــصدد، البلــدان املــسامهة بقــوات  
وبأفراد شرطة على أن تواصل، يف إطار روح الـشراكة، املـسامهة بالعـسكريني وأفـراد الـشرطة         

يـذ واليـات حفـظ الـسالم املتعـددة األبعـاد،       املهنيني مـن ذوي املهـارات واخلـربات الالزمـة لتنف        
  ؛املناسبة يف املستوياتيف ذلك املهارات اللغوية  مبا

 أمهية القيام، لدى إنشاء وجتديد واليـات بعثـات األمـم املتحـدة،           يكرر تأكيد   - ١٢  
بتضمينها أحكاما بشأن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف حـاالت مـا بعـد انتـهاء                      

، بوسـائل منـها تعـيني مستـشارين للـشؤون اجلنـسانية،           وبـشأن األطفـال والـرتاع املـسلح        عالرتا
، حــسب ، ومستــشارين يف شــؤون محايــة الطفــلومستــشارين وخــرباء يف شــؤون محايــة النــساء

االقتضاء، ويرحب بدعوة األمني العام إىل تعزيز مشاركة النـساء ومتثيلـهن وإشـراكهن يف منـع                 
 إضـــافة إىل تعزيـــز االلتـــزام بالتـــصدي ، وحلـــها ويف بنـــاء الـــسالمنـــشوب الرتاعـــات املـــسلحة

  للتحديات أمام مشاركة النساء على مجيع املستويات؛
 احلكومات الوطنية واألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة          يشجع  - ١٣  

 القـدرات   وكـذلك علـى توسـيع وتعميـق نطـاق     املتاحـة االسـتعانة بـاخلربات املدنيـة    مواصلة  على  
 السالم يف املرحلة اليت تعقب مباشرة انتهاء الرتاعات، مبا يف ذلك من البلـدان           يف جمال بناء  املدنية  

 الدميقراطي، مع إيـالء اهتمـام      االنتقالذات اخلربة يف جمال بناء السالم بعد انتهاء الرتاعات أو يف            
هـذا الـصدد، علـى ضـرورة     خاص حلشد القدرات من البلـدان الناميـة ومـن النـساء، ويـشدد، يف       

تكليف القـدرات املدنيـة ونـشرها يف امتثـال لقـرارات األمـم املتحـدة وقواعـدها وإجراءاهتـا ذات                     
  الصلة، بغية التقليل من احتماالت ازدواجية اجلهود وضمان اتساقها وتكاملها؛

 أمهية توضيح أدوار عمليات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم، وأفرقـة األمـم               يؤكد  - ١٤  
تحدة القطرية، وسائر اجلهات الفاعلة املعنية، مبـا يف ذلـك كيانـات هيكـل األمـم املتحـدة لبنـاء             امل

السالم ووكاالت األمم املتحدة، وصناديقها وبراجمها، يف تقدمي الدعم يف اجملاالت ذات األولوية             
ات الوطنية،  ألي بلد وفقا الحتياجاته وأولوياته اخلاصة يف جمال بناء السالم، كما حتددها السلط            

  ومسؤوليات كل منها يف هذا الصدد من أجل ضمان تكامل فعال للجهود؛
ــة        يؤكــد  - ١٥   ــة األمني ــات الفاعل ــه اجله ــضطلع ب ــذي ت ــل ال ــسيق العم ــزم تن ــه يل  أن

واإلمنائيــة يف امليــدان علــى حنــو متكامــل مــع الــسلطات الوطنيــة مــن أجــل تثبيــت احلالــة األمنيــة  
اجلهـود بـني مجيـع    توحيـد  النتعـاش االقتـصادي، ويؤكـد أمهيـة         وحتسينها واملـساعدة يف حتقيـق ا      

ــرتاع       ــساق يف عمــل األمــم املتحــدة يف حــاالت ال ــز االت كيانــات األمــم املتحــدة يف جمــال تعزي
  بعد انتهاء الرتاع؛ وما
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 األمانة العامة علـى أن تقـوم، يف سـياق التقيـيم االسـتراتيجي املتكامـل           يشجع  - ١٦  
املتكامــل، بتقــدمي تقيــيم مبكــر لتحــديات بنــاء الــسالم يف بعثــات وضــمن اإلطــار االســتراتيجي 

ــن املــوارد           ــوات واالحتياجــات م ــدرات ولتكــوين الق ــك تقيــيم للق ــسالم، مبــا يف ذل ــظ ال حف
شـرطة واجلهـات املعنيـة الرئيـسية     وبأفراد اللوجستية، إىل جملس األمن والبلدان املسامهة بقوات  

السالم وبنـاء الـسالم وترتيبـها حـسب األولويـة           األخرى، وذلك من أجل تنسيق أنشطة حفظ        
  يف واليات البعثات؛

 ضرورة مواصلة تعزيز التعاون واملشاورات مع البلدان املسامهة بقـوات           يدرك  - ١٧  
وبــأفراد شــرطة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التعــاون الثالثــي بــني جملــس األمــن والبلــدان املــسامهة  

 اجملــاالت الــيت تــضطلع فيهــا الوحــدات العــسكرية  بقــوات وبــأفراد شــرطة واألمانــة العامــة، يف 
ووحـدات الــشرطة مبهــام بنـاء الــسالم يف وقــت مبكـر، ويــشجع أيــضا علـى املــشاركة النــشطة     
جلميع اجلهات املعنية يف عمليات تشاورية مفتوحة وأكثـر تـواترا بغيـة حتـسني تنفيـذ مهـام بنـاء         

  السالم يف امليدان؛
 اإلقليميـة ودون  املنظمـات اون مـع الترتيبـات و     أمهيـة إقامـة شـراكة وتعـ        يؤكد  - ١٨  

اإلقليمية، وفقـا للفـصل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، دعمـا ألنـشطة حفـظ الـسالم وبنـاء                    
  السالم وكذلك لتعزيز أخذ املنطقة وبلدان املنطقة بزمام األمور؛

ويعـرب عـن اسـتعداده املـستمر لالسـتفادة          ) ٢٠٠٥ (١٦٤٥إىل قـراره    يشري    - ١٩  
 الدور االستشاري الذي تضطلع بـه جلنـة بنـاء الـسالم يف أنـشطة بنـاء الـسالم، ودورهـا يف                      من

، ويــشدد علــى ضــرورة  اللجنــةجمــايل الــدعوة وتعبئــة املــوارد، ويرحــب بالتقــدم الــذي أحرزتــه 
مواصلة االستفادة من هذه األدوار يف تعزيـز وتـدعيم هنـج متكامـل ومتـسق خبـصوص واليـات            

  تعددة األبعاد يف البلدان املدرجة على جدول أعماله؛بعثات حفظ السالم امل
 االعتداءات املوجهة ضد أفراد األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم مـن               يدين بشدة   - ٢٠  

أي طرف يف الرتاع ويهيب، يف هذا الصدد، بـاألمني العـام أن يتخـذ مجيـع التـدابري الـيت يراهـا                       
 امليدان وحتسني مـستوى أمـن وسـالمة مجيـع           ضرورية لتعزيز الترتيبات األمنية لألمم املتحدة يف      

   الشرطة، واملراقبني العسكريني، وخباصة األفراد غري املسلحني؛أفرادالوحدات العسكرية، و
 أحكـام هـذا القـرار يف تقـارير          يأخذ بعـني االعتبـار     إىل األمني العام أن      يطلب  - ٢١  

  حفظ السالم وبناء السالم ذات الصلة؛
  .سألة قيد نظره إبقاء امليقرر  - ٢٢  
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	وإذ يشدد على الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة، بالتشاور مع الشركاء الدوليين، في تقديم الدعم للسلطات الوطنية من أجل توطيد دعائم السلام ووضع الاستراتيجيات الخاصة بأولويات بناء السلام، وكذلك في كفالة تعزيز هذه الاستراتيجيات للاتساق بين الأنشطة السياسية والأنشطة الأمنية والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وبسيادة القانون،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه بالتصدي لتأثير النزاعات المسلحة على النساء والأطفال، وإذ يشير إلى القرار 1325 (2000) وإلى جميع القرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن مؤكدا من جديد ضرورة أن تشارك المرأة مشاركة كاملة فعالة على قدم المساواة في جميع مراحل عملية السلام، نظرا لدورها الحيوي في منع نشوب النزاعات وحلها وفي بناء السلام، وكذلك إلى القرار 1261 (1999) بشأن الأطفال والنزاع المسلح وإلى القرارات اللاحقة،
	وإذ يحيي ذكرى أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام الذين جادوا بأرواحهم في سبيل قضية السلام، وإذ يؤكد، في هذا الصدد، أهمية سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء التهديدات الأمنية والاعتداءات الموجهة ضد حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في العديد من بعثات حفظ السلام التي تشكل تحديا كبيرا لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإذ يدين بأشد العبارات قتل أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام وجميع أعمال العنف الموجهة ضدهم، بما في ذلك إسقاط طائرة عمودية تابعة للأمم المتحدة مؤخرا في جنوب السودان، وكذلك الإصابات الأخيرة التي وقعت في بعثات الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، ودارفور، وإذ يشدد على ضرورة إحالة مرتكبي تلك الاعتداءات إلى العدالة،
	1 - يرحب بإسهام عمليات حفظ السلام في استراتيجية شاملة لتحقيق السلام والأمن الدائمين، ويلاحظ مع التقدير مساهمات أفراد حفظ السلام وبعثات حفظ السلام في بناء السلام في وقت مبكر؛
	2 - يشدد على أن أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام ينبغي أن تتم بحيث تيسر بناء السلام بعد انتهاء النزاع، ومنع الانتكاس إلى النزاع المسلح، والتقدم نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامين؛
	3 - يعيد تأكيد التزامه بمواصلة تعميق نظره وتفكيره في مهام بناء السلام في وقت مبكر في إطار تحديد ولايات عمليات حفظ السلام وتكوينها، ويؤكد ضرورة قيام الأمانة العامة بالتخطيط لمهام بناء السلام في وقت مبكر على مراحل وتحديد أهداف واضحة لها، في مراعاة للظروف المحلية والدروس المستخلصة، بما يسهم في أهداف بناء السلام الطويلة الأمد، ويتيح بالتالي النجاح في مرحلتي الانتقال والانسحاب في عمليات حفظ السلام؛
	4 - يؤكد أهمية إدراك تحديات بناء السلام منذ نشأة بعثة حفظ السلام من خلال تقييم استراتيجي متكامل وعملية تخطيط من أجل كفالة الاتساق والتكامل بين صنع السلام وحفظ السلام وبناء السلام والتنمية سعيا إلى التصدي بفعالية لحالة ما بعد انتهاء النزاع؛
	5 - يقر بالدور الهام الذي تضطلع به بعثات حفظ السلام المتعددة الأبعاد في: (أ) مساعدة البلدان المضيفة في وضع أولويات واستراتيجيات بناء السلام الحاسمة؛ و (ب) الإسهام في إيجاد البيئة المواتية التي يمكن من خلالها للجهات الفاعلة الوطنية والدولية أن تضطلع بمهام بناء السلام؛ و (ج) تنفيذ مهام بناء السلام المبكرة بنفسها؛
	6 - يكرر تأكيد ضرورة دمج خبرة البعثات وتجاربها في عملية وضع استراتيجيات بناء السلام؛
	7 - يقر بأن ولاية كل بعثة من بعثات حفظ السلام تراعي احتياجات البلد المعني وتستجيب للحالة السائدة فيه؛
	8 - يلاحظ، في هذا الصدد، أن مجلس الأمن يمكنه أن يكلف بعثات حفظ السلام المتعددة الأبعاد، في جملة أمور، بما يلي:
	(أ) تقديم الدعم في مجالي السلامة والأمن الأساسيين بمساعدة البرامج الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، عن طريق تقديم المساعدة الاستراتيجية لوضع أطر القطاع الأمني وبناء قدرات القوات العسكرية والشرطة وسائر مؤسسات إنفاذ القانون في المجالات الرئيسية، مع التمسك بروح الملكية الوطنية الكاملة والشراكة الحقيقية، في سبيل بناء قطاع أمني يحظى بالشرعية، ويخضع للمساءلة، ولديه مقومات الاستمرار، ويستجيب لاحتياجات السكان؛
	(ب) تمكين الحكومات الوطنية من تصور ووضع برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بموجب عملية سياسية شاملة للجميع في سبيل كفالة انتقال فعال من مرحلة نزع السلاح والتسريح إلى مرحلة إعادة الإدماج، في مراعاة للاحتياجات المختلفة لجميع فئات السكان المتضررين، ووفقا للاحتياجات في كل حالة على حدة؛
	(ج) دعم تعزيز مؤسسات سيادة القانون في البلد المضيف، بطريقة منسقة مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى، ضمن ولايات كل منها، لمساعدة السلطات الوطنية على بلورة الأولويات والاستراتيجيات الحاسمة في مجال سيادة القانون لتلبية احتياجات الشرطة والمؤسسات القضائية ونظام السجون، مع مراعاة الروابط بينها، بغية تدعيم قدرة الدول على كفالة المهام الحاسمة في هذه الميادين، وتقديم مساهمة حيوية في بناء السلام وإنهاء الإفلات من العقاب؛
	(د) كفالة سرعة الاستجابة في مجال مكافحة الألغام فضلا عن إسداء الخدمات الاستشارية وتوفير التدريب الذي يلبي احتياجات السلطات الوطنية، بناء على طلبها، بغية تمكينها من الحد من المخاطر، ومساعدة الضحايا، وإزالة الألغام، وإدارة المخزونات والتخلص منها؛
	(هـ) دعم توطيد السلام والعمليات السياسية الشاملة من خلال بذل مساعيها الحميدة وإسداء مشورتها وتقديم دعمها، فضلا عن قدرتها على ردع التهديدات المحدقة بعملية السلام الجارية، وتيسير عملية التشاور بين السكان المحليين والمجتمع المدني لمساعدتهم على الإسهام في العمليات والمناقشات الوطنية، والقيام، بناء على الطلب، بتقديم الدعم الأمني والتقني واللوجستي والإداري للعمليات الانتخابية التمثيلية، في حدود قدراتها ومواردها؛
	(و) المساعدة في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للاجئين، والمشردين داخليا، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والمعوقين، وتهيئة الظروف الضرورية لعودة اللاجئين والمشردين داخليا بصورة طوعية آمنة مستدامة تحفظ كرامتهم؛
	(ز) الإسهام في الجهود الدولية المتفق عليها لحماية حقوق الإنسان بطرق منها الرصد والوقاية وتقديم الدعم للجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في حدود قدراتها ومواردها ووفقا لولايتها طوال مدة البعثة؛
	(ح) حماية المدنيين، لا سيما المعرضين منهم لتهديد وشيك بالعنف البدني، وفقا للفقرة 16 من قراره 1674 (2006)، في مناطق عمليات البعثات، وفي حدود القدرات والموارد المتاحة لها، ودعم جهود سلطات البلدان المضيفة لحماية المدنيين من العنف، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والعنف الجنساني، والمساعدة، في هذا الصدد، في بناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني للبلد المضيف بحيث تكون قادرة على حماية المدنيين بصورة مستمرة ومطردة، مع التسليم بأن المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق البلد المضيف؛
	(ط) التعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وكذلك مع كافة الشركاء المعنيين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، من أجل دعم حكومة البلد المضيف والمؤسسات الحكومية المعنية لوضع سياسات وخطط واستراتيجيات للحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، في سياق كل حالة على حدة؛
	(ي) دعم مشاركة النساء في جهود منع نشوب النزاعات وحلها وبناء السلام، وكذلك دعم جهود حكومة البلد المضيف من أجل إشراك النساء في صنع القرار في مؤسسات الحكم بعد انتهاء النـزاعات؛
	9 - يدرك أن بعثات حفظ السلام المتعددة الأبعاد، حتى وإن كانت المسؤولية الرئيسية عن النجاح في بناء السلام تقع على الحكومات والجهات الفاعلة الوطنية المعنية، تحقق مزايا نسبية في بناء السلام في وقت مبكر إذ إنها: (أ) تستمد القوة من الشرعية الدولية والزخم السياسي المنبثقين عن ولاية مجلس الأمن؛ و (ب) تستخدم مزيجا من القدرات المدنية والشرطية والعسكرية تحت قيادة موحدة؛ و (ج) تستفيد من الوجود الميداني الكثيف؛
	10 - يكرر تأكيد ما قرره من أن يسند إلى عمليات حفظ السلام ولايات واضحة وذات مصداقية وقابلة للإنجاز وأن يرصد لها الموارد المناسبة؛
	11 - يؤكد أهمية إيفاد أفراد لحفظ السلام من ذوي المهارات الفنية والحاصلين على التدريب وأصحاب الخبرة وأهل الامتياز والملتزمين بسياسة الأمم المتحدة التي تقضي بعدم التسامح مطلقا مع سوء السلوك، ويشجع، في هذا الصدد، البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على أن تواصل، في إطار روح الشراكة، المساهمة بالعسكريين وأفراد الشرطة المهنيين من ذوي المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ ولايات حفظ السلام المتعددة الأبعاد، بما في ذلك المهارات اللغوية في المستويات المناسبة؛
	12 - يكرر تأكيد أهمية القيام، لدى إنشاء وتجديد ولايات بعثات الأمم المتحدة، بتضمينها أحكاما بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات ما بعد انتهاء النزاع وبشأن الأطفال والنزاع المسلح، بوسائل منها تعيين مستشارين للشؤون الجنسانية، ومستشارين وخبراء في شؤون حماية النساء، ومستشارين في شؤون حماية الطفل، حسب الاقتضاء، ويرحب بدعوة الأمين العام إلى تعزيز مشاركة النساء وتمثيلهن وإشراكهن في منع نشوب النزاعات المسلحة وحلها وفي بناء السلام، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالتصدي للتحديات أمام مشاركة النساء على جميع المستويات؛
	13 - يشجع الحكومات الوطنية والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على مواصلة الاستعانة بالخبرات المدنية المتاحة وكذلك على توسيع وتعميق نطاق القدرات المدنية في مجال بناء السلام في المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاء النزاعات، بما في ذلك من البلدان ذات الخبرة في مجال بناء السلام بعد انتهاء النزاعات أو في الانتقال الديمقراطي، مع إيلاء اهتمام خاص لحشد القدرات من البلدان النامية ومن النساء، ويشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تكليف القدرات المدنية ونشرها في امتثال لقرارات الأمم المتحدة وقواعدها وإجراءاتها ذات الصلة، بغية التقليل من احتمالات ازدواجية الجهود وضمان اتساقها وتكاملها؛
	14 - يؤكد أهمية توضيح أدوار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وسائر الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك كيانات هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام ووكالات الأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها، في تقديم الدعم في المجالات ذات الأولوية لأي بلد وفقا لاحتياجاته وأولوياته الخاصة في مجال بناء السلام، كما تحددها السلطات الوطنية، ومسؤوليات كل منها في هذا الصدد من أجل ضمان تكامل فعال للجهود؛
	15 - يؤكد أنه يلزم تنسيق العمل الذي تضطلع به الجهات الفاعلة الأمنية والإنمائية في الميدان على نحو متكامل مع السلطات الوطنية من أجل تثبيت الحالة الأمنية وتحسينها والمساعدة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ويؤكد أهمية توحيد الجهود بين جميع كيانات الأمم المتحدة في مجال تعزيز الاتساق في عمل الأمم المتحدة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع؛
	16 - يشجع الأمانة العامة على أن تقوم، في سياق التقييم الاستراتيجي المتكامل وضمن الإطار الاستراتيجي المتكامل، بتقديم تقييم مبكر لتحديات بناء السلام في بعثات حفظ السلام، بما في ذلك تقييم للقدرات ولتكوين القوات والاحتياجات من الموارد اللوجستية، إلى مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والجهات المعنية الرئيسية الأخرى، وذلك من أجل تنسيق أنشطة حفظ السلام وبناء السلام وترتيبها حسب الأولوية في ولايات البعثات؛
	17 - يدرك ضرورة مواصلة تعزيز التعاون والمشاورات مع البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، بما في ذلك عن طريق التعاون الثلاثي بين مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والأمانة العامة، في المجالات التي تضطلع فيها الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة بمهام بناء السلام في وقت مبكر، ويشجع أيضا على المشاركة النشطة لجميع الجهات المعنية في عمليات تشاورية مفتوحة وأكثر تواترا بغية تحسين تنفيذ مهام بناء السلام في الميدان؛
	18 - يؤكد أهمية إقامة شراكة وتعاون مع الترتيبات والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وفقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، دعما لأنشطة حفظ السلام وبناء السلام وكذلك لتعزيز أخذ المنطقة وبلدان المنطقة بزمام الأمور؛
	19 - يشير إلى قراره 1645 (2005) ويعرب عن استعداده المستمر للاستفادة من الدور الاستشاري الذي تضطلع به لجنة بناء السلام في أنشطة بناء السلام، ودورها في مجالي الدعوة وتعبئة الموارد، ويرحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة، ويشدد على ضرورة مواصلة الاستفادة من هذه الأدوار في تعزيز وتدعيم نهج متكامل ومتسق بخصوص ولايات بعثات حفظ السلام المتعددة الأبعاد في البلدان المدرجة على جدول أعماله؛
	20 - يدين بشدة الاعتداءات الموجهة ضد أفراد الأمم المتحدة لحفظ السلام من أي طرف في النزاع ويهيب، في هذا الصدد، بالأمين العام أن يتخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية لتعزيز الترتيبات الأمنية للأمم المتحدة في الميدان وتحسين مستوى أمن وسلامة جميع الوحدات العسكرية، وأفراد الشرطة، والمراقبين العسكريين، وبخاصة الأفراد غير المسلحين؛
	21 - يطلب إلى الأمين العام أن يأخذ بعين الاعتبار أحكام هذا القرار في تقارير حفظ السلام وبناء السلام ذات الصلة؛
	22 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

