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  من بيان من رئيس جملس األ    
  

 بنظـر   يتعلـق  ما ، يف ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٢ املعقودة يف    ٦٦٢١يف جلسة جملس األمن       
  :التايل ، أدىل رئيس جملس األمن بالبيان“صون السلم واألمن الدوليني”اجمللس يف البند املعنون 

ــصل      ”     ــسابقة ذات الـ ــسه الـ ــات رئيـ ــه وبيانـ ــن إىل قراراتـ ــس األمـ ــشري جملـ ة يـ
  .بالدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب الرتاعات املسلحة والوساطة وتسوية املنازعات

حتقيـق  : لدبلوماسـية الوقائيـة   ا” ويرحب جملس األمن بتقرير األمني العام عن      ”    
  .التوصيات الواردة فيهحييط علما ب، و)S/2011/552 (“النتائج

صون الـسلم واألمـن     يؤكد جملس األمن من جديد مسؤوليته الرئيسية عن         و”    
عــن تــصميمه كــذلك  ويعــرب . وفقــا ملقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدةالــدوليني

ــشوب      ــع ن ــم املتحــدة يف من ــة األم ــز فعالي ــى تعزي ــصعيدها   عل ــسلحة أو ت ــات امل  الرتاع
  .انتهائها بعد، ويف منع جتددها  وقوعهاانتشارها عند أو

ــى   و”     ــن عل ــس األم ــشدد جمل ــضروراتي ــسياسية واإلال ــة   ال ــسانية واألخالقي ن
  .املزايا االقتصادية ملنع نشوب الرتاعات أو تصعيدها أو العودة إليهاوعلى  السامية،

منوطـة  مسؤولية رئيـسية    يظل  ويشري جملس األمن إىل أن منع نشوب الرتاع         ”    
يــشري كــذلك إىل املــسؤولية الرئيــسية عــن احتــرام وتــأمني حقــوق الــدول األعــضاء، وب

شخاص املوجودين يف أراضيها واخلاضعني لواليتـها القـضائية، علـى           اإلنسان جلميع األ  
ويشدد اجمللـس أيـضا علـى مـسؤولية كـل           . حنو ما ينص عليه القانون الدويل ذو الصلة       

دولة من فرادى الدول عن محاية سكاهنا من أعمال اإلبادة اجلماعية وجـرائم احلـرب،       
  .يةوالتطهري العرقي، واجلرائم اليت ترتكب ضد اإلنسان
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ويؤكد جملس األمن من جديد، أن اإلجراءات الـيت تتخـذها األمـم املتحـدة                ”    
يف إطار منع نشوب الرتاعات جيب أن تدعم وتكمل، عنـد االقتـضاء، األدوار املنوطـة                

  .حلكومات الوطنية يف جمال منع نشوب الرتاعاتبا
مـساعيه  ويشيد جملس األمن بـاجلهود الـيت يبـذهلا األمـني العـام يف اسـتخدام                 ”    

احلميدة، وإيفاد املمـثلني واملبعـوثني اخلاصـني والوسـطاء بغـرض املـساعدة علـى تيـسري                  
 جملـــس األمـــن األمـــني العـــام علـــى  ويـــشجع. التوصـــل إىل تـــسويات دائمـــة وشـــاملة

يسخر على حنو متزايد وفعال مجيع الطرائق واألدوات الدبلوماسية املتاحة مبوجـب             أن
 وأنـشطته لتقـدمي الـدعم، ويـشري يف هـذا الـصدد إىل               امليثاق، ألغراض حتسني الوسـاطة    

، وكــذلك إىل تقريــر ٢٠١١ يوليــه/متــوز ٢٨ املــؤرخ ٦٥/٢٨٣قــرار اجلمعيــة العامــة 
ويـشجع اجمللـس كـذلك      ). S/2009/189 (٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٨األمني العام املؤرخ    

 جهــود للوقايــة الــدول األطــراف املعنيــة علــى التــصرف حبــسن نيــة عنــدما تنخــرط يف  
  .والوساطة، مبا يف ذلك اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة

كــذلك األمــني العــام علــى مواصــلة حتــسني اتــساق   جملــس األمــن ويــشجع ”    
وتوحيد اجلهود املبذولة داخل منظومـة األمـم املتحـدة هبـدف حتقيـق أقـصى أثـر ممكـن          

ويؤكـد اجمللـس    . للجهود الوقائية اليت تبذهلا األمم املتحدة على حنو سـريع وأوال بـأول            
أمهية اإلحاطات املنتظمة اليت يتلقاها، ويدعو كذلك األمـني العـام إىل مواصـلة األخـذ                

  .هبذه املمارسة احلميدة
ويؤكد جملس األمن ضرورة أن تتـضمن االسـتراتيجية الـشاملة ملنـع نـشوب               ”    

ابري الرتاعـات، إضــافة إىل بنــاء الــسالم بعــد انتــهاء الــرتاع، مجلــة أمــور أخــرى منــها تــد 
املـساءلة، وأن   إلنذار املبكر، واالنتشار الوقائي، والوساطة، وحفـظ الـسالم، و         تشمل ا 

  .م بأن هذه العناصر مترابطة ومتكاملة وليست متتابعةتسلّ
 منـع نـشوب النــزاعات     ات  استراتيجيبضرورة أن تعاجل    جملس األمن   م  يسلّو”    
ــسياسي   ا ــسلحة واألزمــات ال ـــزاعات امل ــة للن ــة ألســباب اجلذري ــى حنــو  ة واالجتماعي عل

، وذلــك بــسبل منــها تعزيــز التنميــة املــستدامة، والقــضاء علــى الفقــر، واملــصاحلة شــامل
الوطنية، واحلكم الرشيد، والدميقراطية، واملساواة بني اجلنسني، ووضـع حـد لإلفـالت             

  .البيئة من العقاب، وسيادة القانون، واحترام حقوق اإلنسان، ومحاية
بطريقــة ســلمية مــن خــالل ملنازعــات احملليــة ان تــسوية ويــشجع جملــس األمــ”    

اجمللــس بــاجلهود املبذولــة قــر وي. الترتيبــات اإلقليميــة وفقــا للفــصل الثــامن مــن امليثــاق  
لتعزيــز التعــاون التنفيــذي واملؤســسي بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلقليميــة ودون    
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يـد علـى ضـرورة مواصـلة        اإلقليمية ملنع نشوب الرتاعات، ويكرر يف هذا الـصدد التأك         
تعزيز احلوار االستراتيجي وإقامة الـشراكات وتبـادل اآلراء واملعلومـات بـصورة أكثـر               

 ، وذلـــك هبـــدف بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة واإلقليميـــةيستوى العملـــاملـــانتظامـــا علـــى 
مجـع  الوسـاطة و مجلـة أمـور، منـها        يفيتعلق بأدوات الدبلوماسية الوقائية املتمثلـة        ما يف

  .ت وحتليلها واإلنذار املبكر والوقاية وصنع السالماملعلوما
تعزيـز شـراكاته علـى املـستوى االسـتراتيجي       أن يواصل   جملس األمن   عتزم  وي”    

ســيما اجلمعيــة  ، والاألخــرىاجلهــات املعنيــة مجيــع مــع  علــى حــد ســواء  ويف امليــدان
ــسالم، واملؤســسات      ــاء ال ــة بن ــصادي واالجتمــاعي، وجلن ــة العامــة، واجمللــس االقت املالي

 كـــذلك أن يواصـــل تعزيـــز شـــراكاته  ويعتـــزم اجمللـــس.الدوليـــة، مثـــل البنـــك الـــدويل
  .املكاتب اإلقليمية لألمم املتحدة مع

ويشدد جملس األمن على أن وجود إطار فعال للدبلوماسية الوقائيـة يتطلـب             ”    
ــل     إشــراك اجملتمــع املــدين، وال  ــة، مث ــشباب، وســائر اجلهــات املعني األوســاط ســيما ال

ويؤكد اجمللس من جديد أيضا علـى أمهيـة         .  مشاركة فعلية  ألكادميية ووسائط اإلعالم  ا
تـسويتها ويف بنـاء الـسالم، ويكـرر دعوتـه إىل            يف  دور املرأة يف منع نشوب الرتاعات و      

ثيلــها وإشــراكها علــى حنــو كامــل زيـادة مــشاركة املــرأة علــى قــدم املــساواة، وزيـادة مت  
ــية الوقائيـــ   يف ــود الدبلوماسـ ــرارات    اجلهـ ــع القـ ــشيا مـ ــك متـ ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ة، وذلـ
، وبيـــــــــاين رئيـــــــــسه  )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و

S/PRST/2010/20 و S/PRST/2010/22.  
يقر جملس األمن بأمهية تعزيز اجلهود املبذولة، مبا يشمل التنسيق بني اجلهـات     و”    

ويتـسم    دعـم مـايل ميكـن التنبـؤ بـه          ض تـأمني  املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف املعنيـة بغـر       
باالتــساق وميكــن احلــصول عليــه يف الوقــت املناســب، لكــي يتــسىن اســتخدام أدوات         

  .الرتاع الدبلوماسية الوقائية، مبا فيها الوساطة، على النحو األمثل يف مجيع مراحل
اجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس االقتـــصادي مواصـــلة يتطلـــع جملـــس األمـــن إىل و”    

 مبـا فيهـا مؤسـسات بريتـون وودز،         ، وكذلك األطراف الفاعلة األخـرى     واالجتماعي،
يؤيـد اجمللـس   ، و“حتقيق النتـائج : الدبلوماسية الوقائية”النظر يف تقرير األمني العام عن     

  .“تعزيز قدرة األمم املتحدة وشركائها يف ميدان الدبلوماسية الوقائية
  


	بيان من رئيس مجلس الأمن 
	في جلسة مجلس الأمن 6621 المعقودة في 22 أيلول/سبتمبر 2011، في ما يتعلق بنظر المجلس في البند المعنون ”صون السلم والأمن الدوليين“، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي:
	”يشير مجلس الأمن إلى قراراته وبيانات رئيسه السابقة ذات الصلة بالدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات المسلحة والوساطة وتسوية المنازعات.
	”ويرحب مجلس الأمن بتقرير الأمين العام عن ”الدبلوماسية الوقائية: تحقيق النتائج“ (S/2011/552)، ويحيط علما بالتوصيات الواردة فيه.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويعرب كذلك عن تصميمه على تعزيز فعالية الأمم المتحدة في منع نشوب النزاعات المسلحة أو تصعيدها أو انتشارها عند وقوعها، وفي منع تجددها بعد انتهائها.
	”ويشدد مجلس الأمن على الضرورات السياسية والإنسانية والأخلاقية السامية، وعلى المزايا الاقتصادية لمنع نشوب النزاعات أو تصعيدها أو العودة إليها.
	”ويشير مجلس الأمن إلى أن منع نشوب النزاع يظل مسؤولية رئيسية منوطة بالدول الأعضاء، ويشير كذلك إلى المسؤولية الرئيسية عن احترام وتأمين حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، على نحو ما ينص عليه القانون الدولي ذو الصلة. ويشدد المجلس أيضا على مسؤولية كل دولة من فرادى الدول عن حماية سكانها من أعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد، أن الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة في إطار منع نشوب النزاعات يجب أن تدعم وتكمل، عند الاقتضاء، الأدوار المنوطة بالحكومات الوطنية في مجال منع نشوب النزاعات.
	”ويشيد مجلس الأمن بالجهود التي يبذلها الأمين العام في استخدام مساعيه الحميدة، وإيفاد الممثلين والمبعوثين الخاصين والوسطاء بغرض المساعدة على تيسير التوصل إلى تسويات دائمة وشاملة. ويشجع مجلس الأمن الأمين العام على أن يسخر على نحو متزايد وفعال جميع الطرائق والأدوات الدبلوماسية المتاحة بموجب الميثاق، لأغراض تحسين الوساطة وأنشطته لتقديم الدعم، ويشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 65/283 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011، وكذلك إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2009 (S/2009/189). ويشجع المجلس كذلك الدول الأطراف المعنية على التصرف بحسن نية عندما تنخرط في جهود للوقاية والوساطة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة.
	”ويشجع مجلس الأمن كذلك الأمين العام على مواصلة تحسين اتساق وتوحيد الجهود المبذولة داخل منظومة الأمم المتحدة بهدف تحقيق أقصى أثر ممكن للجهود الوقائية التي تبذلها الأمم المتحدة على نحو سريع وأولا بأول. ويؤكد المجلس أهمية الإحاطات المنتظمة التي يتلقاها، ويدعو كذلك الأمين العام إلى مواصلة الأخذ بهذه الممارسة الحميدة.
	”ويؤكد مجلس الأمن ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الشاملة لمنع نشوب النزاعات، إضافة إلى بناء السلام بعد انتهاء النزاع، جملة أمور أخرى منها تدابير تشمل الإنذار المبكر، والانتشار الوقائي، والوساطة، وحفظ السلام، والمساءلة، وأن تسلّم بأن هذه العناصر مترابطة ومتكاملة وليست متتابعة.
	”ويسلّم مجلس الأمن بضرورة أن تعالج استراتيجيات منع نشوب النـزاعات الأسباب الجذرية للنـزاعات المسلحة والأزمات السياسية والاجتماعية على نحو شامل، وذلك بسبل منها تعزيز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والمصالحة الوطنية، والحكم الرشيد، والديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، ووضع حد للإفلات من العقاب، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية البيئة.
	”ويشجع مجلس الأمن تسوية المنازعات المحلية بطريقة سلمية من خلال الترتيبات الإقليمية وفقا للفصل الثامن من الميثاق. ويقر المجلس بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون التنفيذي والمؤسسي بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع نشوب النزاعات، ويكرر في هذا الصدد التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الاستراتيجي وإقامة الشراكات وتبادل الآراء والمعلومات بصورة أكثر انتظاما على المستوى العملي، وذلك بهدف بناء القدرات الوطنية والإقليمية في ما يتعلق بأدوات الدبلوماسية الوقائية المتمثلة في جملة أمور، منها الوساطة وجمع المعلومات وتحليلها والإنذار المبكر والوقاية وصنع السلام.
	”ويعتزم مجلس الأمن أن يواصل تعزيز شراكاته على المستوى الاستراتيجي وفي الميدان على حد سواء مع جميع الجهات المعنية الأخرى، ولا سيما الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة بناء السلام، والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي. ويعتزم المجلس كذلك أن يواصل تعزيز شراكاته مع المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة.
	”ويشدد مجلس الأمن على أن وجود إطار فعال للدبلوماسية الوقائية يتطلب إشراك المجتمع المدني، ولا سيما الشباب، وسائر الجهات المعنية، مثل الأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام مشاركة فعلية. ويؤكد المجلس من جديد أيضا على أهمية دور المرأة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها وفي بناء السلام، ويكرر دعوته إلى زيادة مشاركة المرأة على قدم المساواة، وزيادة تمثيلها وإشراكها على نحو كامل في الجهود الدبلوماسية الوقائية، وذلك تمشيا مع القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009)، وبياني رئيسه S/PRST/2010/20 و S/PRST/2010/22.
	”ويقر مجلس الأمن بأهمية تعزيز الجهود المبذولة، بما يشمل التنسيق بين الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف المعنية بغرض تأمين دعم مالي يمكن التنبؤ به ويتسم بالاتساق ويمكن الحصول عليه في الوقت المناسب، لكي يتسنى استخدام أدوات الدبلوماسية الوقائية، بما فيها الوساطة، على النحو الأمثل في جميع مراحل النزاع.
	”ويتطلع مجلس الأمن إلى مواصلة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الأطراف الفاعلة الأخرى، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، النظر في تقرير الأمين العام عن ”الدبلوماسية الوقائية: تحقيق النتائج“، ويؤيد المجلس تعزيز قدرة الأمم المتحدة وشركائها في ميدان الدبلوماسية الوقائية“.

