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( 2021) 2594 الدويل رقم  األمنجملس  قراريف قانونية ة ءاقر
 خبصوص التخطيط االنتقايل يف عمليات بناء السالم

المعقودة في  8852 ة المجلس رقمفي جلس 2594رقم  األمنصدر قرار مجلس 

األمم  ميثاقإلى مقاصد  األمرفي بداية  األمنمجلس  يشير، وفيه 2021 أيلول 9

يؤكد من جديد المسؤولية الرئيسية التي يتحملها مجلس األمن المتحدة ومبادئه، و 

هذه  أنباعتبار  بموجب ميثاق األمم المتحدة عن صون السالم واألمن الدوليين،

لعمل المجلس واالختصاص الجوهري الذي يضطلع  األساسيالمهمة تمثل االطار 

يعمل بشكل مستمر من اجل  أشخاصهالمجتمع الدولي على اختالف به، وان 

والسلم  األمنعالم خالي من النزاعات المسلحة تسود فيه قيم  إلىالوصول 

 الدوليين. 

ا وإ  إيجادوانسجاما مع رؤيته في  األمنمجلس  أقرهاللبرامج التي  ستكماال

إلى قراراته مجلس بهذا الخصوص ال يشير  االستقرار في الحياة الدولية  أسباب

، وهو يعلم وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة التي تتناول مسائل حفظ السالم

وما يمثله من تحدي حقيقي على مستوى  وأهميتهقيمة هذا الموضوع وخطورته 

سية ، وإذ يعيد تأكيد المبادئ األساواإلقليميالتنظيم الدولي المعاصر العالمي منه 

لحفظ السالم مثل رضا األطراف، والحياد، واالمتناع عن استخدام القوة إال في حالة 

الدولي يكشف عن  األمن. وهنا نجد ان مجلس الدفاع عن النفس والدفاع عن الوالية

يتعامل معها باعتبارها مبادئ و لمتعلقة بحفظ السالم المسارات الجوهرية ا

 لما له من والية قانونية في هذا االطار.  بأدائهاوالتزامات جوهرية يضطلع هو  أساسية

المباشرة في اطار  وأثارهالعمل السياسي وجدواه  أهمية األمنوال يغفل مجلس 

يشدد على أن أولوية العمل  إذالنزاعات ،  تسويةمساعي المنظمة الدولية في 

ينبغي أن تكون السمة المميزة للنهج الذي تتبعه األمم المتحدة والتي السياسي 
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الوساطة والمساعي الحميدة في تسوية النزاعات، بما في ذلك من خالل جهود 

 ورصد وقف إطالق النار وتقديم المساعدة من أجل تنفيذ اتفاقات السالم،

تبني الحلول السياسية لتسوية النزاعات  بأهميةنظرة خاصة  األمنلمجلس و

أهمية حفظ السالم باعتباره إحدى المجلس في هذا االطار على إذ يؤكد المسلحة، 

أنجع الوسائل المتاحة لألمم المتحدة في مجال تعزيز السالم واألمن الدوليين 

يتسنى الحفاظ عليه  وصونهما، وإذ يؤكد مجددا أن السالم الدائم ال يتحقق وال

بالتدخالت العسكرية والتقنية وحدها، وإنما عن طريق الحلول السياسية، ويعرب 

عن اقتناعه الشديد بان هذا ما ينبغي االسترشاد به في تصميم ونشر عمليات األمم 

المتحدة للسالم، وإذ يفهم عمليات األمم المتحدة للسالم بوصفها عمليات لحفظ 

 األمنوما تقدم يكشف حقيقة تطور نظرة مجلس  ية خاصة،السالم وبعثات سياس

لحد من مخاطر المباشر في ا وتأثيرها وأهميتهاعمليات حفظ السالم  إلىالدولي 

 تزايد المنازعات المسلحة. 

بالدور الحاسم الذي يؤديه حفظ السالم في في العادة يشيد  األمنومجلس 

تهيئة الظروف الالزمة إلحالل االستقرار والسالم الدائم، وبضرورة امتالك عمليات 

األمم المتحدة للسالم استراتيجيات متكاملة تحدد مسارة واضحة العمليات 

عمليات األمم المتحدة  االنتقال ولتحقيق السالم المستدام، وإذ يؤكد أن االنتقال في

للسالم يفهم على أنه عملية استراتيجية يراد بها إعادة تنظيم استراتيجية األمم 

المتحدة وحضورها وقدراتها بشكل يدعم أهداف بناء السالم ومساعي إحالل سالم 

مستدام، بما يدعم ويعزز المسؤولية الوطنية واالسترشاد بالسياق العملياتي 

اجات الوطنية للدولة المضيفة وسكانها، كما أنها تشمل التفاعل واألولويات واالحتي

مع المجتمع المحلي والمجتمع المدني، ومع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 

المعنية عند االقتضاء، ومع أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة، بمشاركة كاملة 

وما تقدم  ي اإلعاقة،ومتكافئة وهادفة للمرأة ومع إشراك الشباب واألشخاص ذو
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في مجال التعامل مع عناصر تمام  األمنواسعة لمجلس  ةإستراتيجييكشف عن 

مهام  إتمامعنصر من عناصر  أيعمليات بناء السالم ورغبة حقيقية في عدم تجاهل 

 . وإقليمياا بناء السالم عالميا 

السكان تجاه  و ارعاياهبصدد عرضه اللتزامات الدول تجاه  األمنمجلس يكرر و 

تأكيد المسؤولية الرئيسية للدول عن حماية السكان في  إقليمهاالمقيمين فوق 

ر يقر بأن عمليات إعادة تنظيم البعثات قد تنطوي على مخاطشتى أنحاء إقليمها، و 

يما النساء والشباب واألطفال واألشخاص ذوو متزايدة تحدق بالمدنيين، وال س

ضاء، على تعزيز قدرة الدول على حماية اإلعاقة، وبالحاجة إلى العمل، حسب االقت

على ما إلصالح قطاع األمن، وتدابير الحد  األمنمجلس يشدد مواطنيها المدنيين، و 

من الفقر، والمساواة بين الجنسين، ورصد حقوق اإلنسان واإلبالغ عن حالتها، 

وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة، وبسط السلطة الشرعية للدولة من 

حماية المدنيين على المدى األبعد وفي توطيد دعائم السالم  أهمية في ضمان

واالستقرار، وان يحيط علما فيما يتصل بتعزيز االستقرار بأوجه الترابط بين العدالة 

االنتقالية، وعمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج الشاملة للجميع، 

لحة الصغيرة واألسلحة وخدمات حماية الطفل الوظيفية، واإلدارة الوطنية لألس

أن التنمية والسالم ؤكد يحة الفساد، و لمنظمة وتدابير مكافالخفيفة، والجريمة ا

شير كذلك ي كذلك واألمن وحقوق اإلنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها بعضا، و

المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية  A/RES/ 70/1إلى قرار الجمعية العامة 

يطرح خطة شاملة تتسع  األمنمجلس  أنوالواضح هنا  ،2030المستدامة لعام 

 أنتكون حاضرة في برامج بناء السالم، بل  أنالتفاصيل التي يجب  أدقلتستوعب 

يتم التصدي لها عندما  أنيطرح مرتكزات حقيقية ال بد من  أنيحاول  األمنمجلس 

دولة من الدول لمعالجة  أيم وفي برنامج من برامج بناء السال أييراد الدخول في 

 الناجمة عن مراحل ما بعد الصراع.  األثار
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فان مجلس  األنسانالقانون الدولي لحقوق  ألحكاممن اجل ضمان االمتثال و

يسلم بأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن احترام وكفالة حقوق   األمن

اإلنسان الواجبة لجميع األشخاص الموجودين في إقليمها والخاضعين لواليتها على 

النحو المنصوص عليه بموجب أحكام القانون الدولي، وإن يدرك الدور الهام الذي 

المجتمع  منظماتاإلنسان وكذلك يؤديه أولئك الذين يحمون ويعززون حقوق 

المدني والصحفيون وغيرهم من العاملين بوسائط اإلعالم من أجل تعزيز حقوق 

تتمحور  أنالنقطة الجوهرية التي يجب  أعالهويعتبر ما ذكر في  اإلنسان وحمايتها،

فض المنازعات بالطرق  إلىولها كل النشاطات والفعاليات الدولية الرامية ح

 حدوث النزاع.  أسبابالسلمية والهادفة الى الحيلولة دون العودة الى 

يؤكد من جديد التزامه بالتصدي ألثر  األمنمجلس  أنبهذا الخصوص نجد و

( 2000) 1325النزاع المسلح على النساء والشباب واألطفال، وإذ يشير إلى قراراته 

( بشأن حماية المدنيين في سياق 1999) 1265و  بشأن المرأة والسالم واألمن

 1261( بشأن الشباب والسالم واألمن و 2015) 2250النزاعات المسلحة و 

( بشأن التأثير غير 2019) 2475( بشأن األطفال والنزاع المسلح و 1999)

المتناسب للنزاع المسلح واألزمات اإلنسانية المتصلة به على األشخاص ذوي 

وهو يطرق هذه  جميع القرارات التي صدرت الحقا بشأن هذه المسائل،اإلعاقة وإلى 

بناء الحقيقي الي مسعى جاد ل وتأثيرهاوخطورته  بأهميتهالموضوعات مدركا 

 دولة من الدول.  أيالسالم في 

يؤكد من جديد التزامه بتضمين نجده في هذا المجال  األمنمجلس  أنكما 

واليات عمليات السالم نتيجة منشودة تتمثل في تنفيذ مهام متسلسلة مشمولة 

بالوالية وتضمين هذه الواليات، حسبما يكون مناسبا، أولويات واضحة للمهام 

يعكس الحاجة إلى تهيئة ظروف مواتية الالزمة التحقيق هذه النتيجة، على نحو 

إلحالل السالم المستدام؛ وإن يفهم تحديد األولويات باعتباره قيام البعثة بالتركيز 
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حديث للنزاع وإلى  على تلك المهام المحددة الموكلة إليها التي تستند إلى تحليل

 فهموهنا البد من أنها تستجيب لالحتياجات المتغيرة على أرض الواقع، وتخطيط 

تسلسل المهام باعتباره تنفيذا منطقية ومرنة للوالية على مر الوقت يتوافق مع 

الرؤية االستراتيجية على نحو ما تحددها الوالية ويتسق مع مقتضيات السالم 

وهكذا فان مجلس   واألمن في الدولة المضيفة، بما يفضي إلى توطيد دعائم السالم،

يتضمنه هذا  أنالدولي يطرح بشكل قوي فكرة السالم المستدام وما يمكن  األمن

 نظام الدولي القائم. المصطلح من معاني ومفاهيم قانونية وسياسية في اطار ال

هو  لواليات حفظ السالمال عبأن التنفيذ الف األمنمجلس يسلم  أخروفي اطار 

وهو مرهون بعدة عوامل أساسية، منها  األطرافمسؤولية تقع على عاتق جميع 

وضع واليات محددة جيدا وواقعية وقابلة لإلنجاز، وتوافر اإلرادة السياسية، وضمان 

القيادة واألداء والمساءلة على جميع المستويات، وتوافر الموارد الكافية، 

ات، ووضع المبادئ التوجيهية التشغيلية، واالضطالع بالتخطيط، ورسم السياس

مزيد من التواصل والحوار اليركز المجلس على بذل و  وتوافر التدريب والمعدات،

بين األمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة وأصحاب المصلحة 

وإذ  المعنيين اآلخرين لتحسين األداء وتوجيه القرارات فيما يتعلق بوضع الواليات،

قتناعه بأن أنشطة األمم المتحدة في ميدان حفظ السالم، بما في ذلك يؤكد مجددا ا

كة عالمية فريدة من نوعها تحشد معا إسهامات  عمليات انتقال البعثات، هي شرا

والتزامات منظومة األمم المتحدة بأسرها، وإذ يؤكد مجددا التزامه بتعزيز هذه 

كة ألغراض منها ض مان أن يبع في أبكر مرحلة مم كنة نهج متسق ومتكامل الشرا

إذ يالحظ الجهود التي يبذلها األمين العام لحشد  ومخطط له إزاء عمليات االنتقال،

جميع الشركاء وأصحاب المصلحة دعما لتعزيز فعالية عمليات األمم المتحدة 

لحفظ السالم من خالل مبادرتيه المعروفتين باسم "مبادرة العمل من أجل حفظ 

ديدة من مبادرة العمل من أجل حفظ السالم اللتين تسلطان السالم و المرحلة الج
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الضوء على أهمية الدفع بالحلول السياسية، وتعزيز حماية المدنيين، وتحسين 

سالمة حفظة السالم وأمنهم، وتنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن، ودعم 

كات في مجال حفظ ا لسالم، وتحسين األداء والمساءلة الفعالين، وتحسين الشرا

سير عمليات حفظ السالم وسلوك أفرادها، وتعزيز أثر حفظ السالم على بناء السالم 

 والحفاظ عليه،

الحفاظ على السالم ينبغي أن يفهم  أهميةعلى  األمنمجلس يؤكد   أخيراا و

بوجه عام باعتباره هدفة وعملية البناء رؤية مشتركة للمجتمع، تكفل أخذ احتياجات 

اإلنسان الواجبة لهم بعين االعتبار، وهو ما يشمل جميع شرائح السكان وحقوق 

أنشطة من بينها تعزيز العدالة والمساءلة تهدف إلى منع نشوب النزاعات وتالفي 

تصعيدها واستمرارها وتجددها ومعالجة أسبابها الجذرية ومساعدة أطراف النزاع 

مضي قدما على إنهاء األعمال القتالية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وال

أن الحفاظ على السالم مهمة  أيضاا يؤكد صوب التعافي وإعادة اإلعمار والتنمية، و 

لمصلحة الوطنيين ذوي يتعين على الحكومات وسائر أصحاب ا ةومسؤولية مشترك

الع بهما وينبغي أن تتخلال جميع الركائز الثالث لعمل األمم المتحدة الصلة االضط

عاده وتستلزمان مساعدة واهتماما دوليين في كافة مراحل النزاع وبكل أب

جوهرية  ةإستراتيجيويمكن ان يتم تحقيق كل هذه المطالب عبر تبني  مستمرین،

  :يأتيتتمثل بما 

الدور الحاسم الذي تؤديه عمليات السالم في مساعي إيجاد على  التأكيد: أوال

 :يأتيويجب مراعاة ما  الحلول السياسية المستدامة وبناء السالم،

مع المنسقين  مبكرةمرحلة ضرورة أن تتعاون عمليات السالم في   .1

حدة القطري ووكاالت األمم المتحدة وصناديقها المقيمين وفريق األمم المت

وبرامجها األخرى ومع الدولة المضيفة وغيرها من أصحاب المصلحة 



 
 

8 

 

الوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على التخطيط والتنسيق المتكاملين 

 .لعمليات االنتقال

رارية، أن تأخذ أن عملية التخطيط لالنتقال ينبغي، إذا أريد لها االستم  .2

في االعتبار تحديات واسعة النطاق، بما في ذلك المخاطر التي تهدد االستقرار 

والحوكمة وسيادة القانون، عالوة على السياق السياسي واالقتصادي 

 . واإلنمائي واإلنساني وذاك المتعلق بحقوق اإلنسان

أن يخطط النتقال عمليات األمم المتحدة  لألمماألمين العام يتعين على  ثانياا: 

للسالم بحيث تكون مدمجة في إطار االنتقال األوسع نطاقا للبلد إلى مرحلة  المتحدة

  :يأتيويتطلب ذلك اتخاذ ما السالم 

استراتيجيات انتقال للبعثات تفضي إلى إعادة تنظيم يتم صياغة أن  .1

استراتيجية األمم المتحدة وحضورها وقدراتها بناء على مدخالت من أصحاب 

ع السلطات المصلحة من جميع المستويات، بما في ذلك بالتشاور الوثيق م

الوطنية والمنسق المقيم وفريق األمم المتحدة القطري، والمجتمعات 

والمنظمات المحلية، بما يشمل تلك التي تساهم في بناء السالم، بمشاركة 

كاملة ومتكافئة وهادفة للمرأة ومع إشراك الشباب، والمنظمات اإلقليمية 

وصناديق األمم  المالية الدولية ودون اإلقليمية، عالوة على المؤسسات

 .المتحدة وبرامجها ووكاالتها ذات الصلة

أن توضح في استراتيجيات البعثات هذه األدوار والمسؤوليات ينبغي   .2

التي يضطلع بها جميع أصحاب المصلحة المعنيين التابعين لألمم المتحدة 

وتضمينها أيضا، حيثما يكون مناسبة، نقاطا مرجعية ومؤشرات واضحة 

يس العوامل والظروف التي يمكن أن تؤثر على إعادة التنظيم وواقعية تق

 . وذلك بغية ضمان انتقال ناجح ودائم
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شجع الحكومات الوطنية على يتم ت أن أهميةعلى  األمنثالثاا: يؤكد مجلس 

وضع وتنفيذ خطط أو سياسات أو استراتيجيات وطنية شاملة لحماية المدنيين 

وينبغي لتحقي  تحتوي على نقاط مرجعية وطنية قبل بدء انتقال عمليات السالم،

أن يوعز إلى عمليات األمم المتحدة  لألممين العام األمى ما تقدم مراعاة  انه عل 

المتحدة للسالم أن تتعاون مع حكومات الدول المضيفة وكيانات األمم المتحدة 

األخرى وجهات المجتمع المدني، بما يشمل النساء والشباب، وأولئك الذين 

يعملون على حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، والمؤسسات المالية الدولية وجميع 

ة ذوي الصلة من أجل المساعدة، حسب طلب حكومات الدول أصحاب المصلح

المضيفة، في وضع االستراتيجيات والخطط الوطنية لالنتقال وتنفيذها ورصدها، بما 

فيها تلك المتصلة بحماية المدنيين وحقوق اإلنسان وإمكانية الوصول إلى العدالة، 

 للسالم؛على نحو يتسق مع استراتيجية انتقال عمليات األمم المتحدة 

واليات واضحة وقابلة لإلنجاز ومنظمة  أهمية وضع األمنمجلس يؤكد : رابعاا 

، إلى معلومات  بشكل متسلسل ومحددة األولويات تستند، على النحو المناسب

دقيقة وموثوقة عن الحالة في الميدان وتقييم واقعي للتهديدات المحدقة 

  :يأتيوكما  بالمدنيين وموظفي األمم المتحدة ومبانيها وأصولها،

مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وبطلب  وضع بالتشاوران ت .1

إلى األمين العام أن يزود مجلس األمن بتحليالت وتقييمات استراتيجية 

ومشورة صريحة يكمل بعضها بعضا وتقوم على األدلة وتستند إلى البيانات 

من أجل تيسير إعادة النظر، حسب مقتضى الحال، في تشكيلة البعثات 

 .حقائق على أرض الواقعووالياتها استنادا إلى ال

كبر تداعيات قراراته على األمن   .2 أهمية أن يعي مجلس األمن بدرجة أ

والموارد والدعم الميداني وأهمية اإلبالغ عن هذه المسائل على نحو شفاف 
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في محافل األمم المتحدة المالئمة، ويؤكد ضرورة كفالة تنفيذ المهام التي 

 .ي الميدانتسهم في حماية المدنيين ف 

ويطلب كذلك أن يقاس التقدم المحرز في إنجاز المهام ذات األولوية   .3

المنصوص عليها في قرارات مجلس األمن باالستعانة بنقاط مرجعية واضحة 

 وواقعية وقابلة للقياس؛ 

أهمية وجود حضور لألمم المتحدة مشكل على النحو المالئم تتوافر له خامساا: 

 زمة لدعم جهود حماية المدنيين خالل عمليات االنتقال،القدرات واإلمكانات الال

  :يأتيويجب مراعاة ما 

في التدابير المالئمة التي يمكن من خاللها الحضور لألمم  النظر .1

المتحدة صدر به تكليف وأعيد تنظيمه أن يوفر مثل هذا الدعم، بما في ذلك 

الستجابة السريعة وتدريب عن طريق دعم إنشاء نظم اإلنذار المبكر وا

القائمين عليها، ونشر أفرقة رصد متنقلة، وتيسير الوساطة لحل األزمات على 

الصعيد المحلي، واستخدام استراتيجيات االتصال والتواصل مع السكان 

 .المعرضين لخطر العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني

فيف من حدتها ومساعي والنهوض بجهود منع نشوب النزاعات والتخ  .2

المصالحة بوسائل منها تعزيز ودعم الحوار بين األهالي، والحد من العنف 

المجتمعي، وبناء جسور الثقة بين سلطات الدولة والمجتمعات المحلية، 

ودعم مبادرات الشرطة المجتمعية وغير ذلك من أساليب الحماية غير 

اية ئيسية للدول عن حمالمسلحة للمدنيين، وإذ يشير إلى المسؤولية الر 

 .السكان في شتى أنحاء إقليمها

األمين العام أن يكفل تضمين جميع مراحل تخطيط البعثات سادساا: على 

جنسانيا شامال  الوتنفيذ الواليات واستعراضها ومرحلة االنتقال بكاملها تحلي

 وما تقدم يتطلب: وخبرات فنية في المسائل الجنسانية، 
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مشاركة المرأة بشكل كامل  تعميم منظور جنساني فيها، وأن يكفل .1

يراد بها حماية مصالح  تدابيرومتكافئ وهادف وإشراك الشباب واتخاذ 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

األمين العام كفالة دمج احتياجاتهم بالكامل في جميع المراحل  على  .2

 . المتسلسلة وذات األولوية لواليات البعثات وعمليات انتقال البعثات

أن يزيد من تعزيز التنسيق بين أنشطة المتحدة  لألمماألمين العام سابعاا: على 

الشرطة والعدالة والمؤسسات اإلصالحية التابعة لألمم المتحدة، وكذلك بين 

عناصر األمم المتحدة النظامية وحسب االقتضاء سلطات الدولة المضيفة ذات 

ت، الصلة، دعما لقدرة الدول على االضطالع بمهام حاسمة األهمية في هذه المجاال

 :يأتيالى ما  اإلشارةوهنا البد من 

أن تعزيز قدرات مؤسسات القطاع األمني وسيادة القانون التابعة  .1

للدولة المضيفة، بما يتسق مع احتياجاتها، بحيث تمثل فيها جميع الفئات 

وتكون ملبية لالحتياجات وخاضعة للمساءلة وتمتثل للقانون الدولي الساري 

 .ر أمرا حيوية إلحالل سالم مستداميعتب

ألمين العام أن يجري على نطاق بعثات حفظ السالم ذات الصلة ا على  .2

استعراضا لتنفيذ الواليات المتعلقة بدعم استعادة وبسط السلطة الشرعية 

للدولة وإصالح قطاع األمن بغية تبين الدروس المستفادة لتطبيقها في سياق 

 .التخطيط لالنتقال

ليات حفظ أن يضمن تقاريره المنتظمة إلى مجلس األمن عن عم .3

السالم ذات الصلة معلومات عن التحديات الماثلة وأفضل الممارسات 

والدروس المستفادة في سياق تنفيذ الواليات المتعلقة باستعادة وسط 

 . قطاع األمن بغية تيسير التخطيط لالنتقال وإصالحالسلطة الشرعية للدولة 
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على أهمية تحسين سالمة حفظة السالم وأمنهم  األمنمجلس يشدد ثامناا: 

( وغيره من قرارات مجلس األمن ذات الصلة، بما فيها 2020) 2518لقراره وفقا 

( بشأن تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد حفظة 2021) 2589القرار 

السالم، وخطة العمل من أجل تحسين السالمة واألمن المتعلقة بالتقرير الصادر 

وما تقدم يجب ان يتم تحسين أمن حفظة السالم التابعين لألمم المتحدة،  بشأن

  :يأتيمع مراعاة ما 

 .يالحظ المخاطر الماثلة تحديدا قبل االنتقال وفي أثنائه .1

األمين العام في هذا الصدد أن يواصل اتخاذ كافة التدابير الالزمة على  .2

لتعزيز سالمة وأمن أفراد حفظ السالم، بما في ذلك من خالل تزويد مجلس 

عضها األمن بالمشورة المستندة إلى تحليالت وتقييمات استراتيجية يكمل ب

بعضا وتستند إلى األدلة والبيانات من أجل تيسير إعادة النظر، حسب 

مقتضى الحال، في مخاطر السالمة واألمن وتشكيلة البعثات ووالياتها 

 . استنادا إلى الحقائق على أرض الواقع

األمين العام والبعثات الميدانية إلى االستفادة من  األمنمجلس يدعو تاسعاا: 

ل فيما تضعه األمم المتحدة وتقذه الحقا الدروس المستخلصة من عمليات االنتقا

من سياسات وتوجيهات ذات صلة باالنتقال، بما في ذلك األمر التوجيهي الصادر 

عن األمين العام بشأن التخطيط لوضع عملیات انتقال متسقة ومتماسكة لألمم 

المتحدة وسياسة التقييم والتخطيط المتكاملين، وكذلك يدعو األمين العام إلى 

رار في تعزيز تخطيط عمليات االنتقال وإدارتها وفي تحسين التعلم والتوجيه االستم

 . على الصعيد المؤسسي فيما يتعلق بعمليات االنتقال

بأهمية التنسيق واالتساق القويين والتعاون المتين  األمنمجلس يقر تاسعاا: 

، وفي هذا الصدد يؤكد S/RES/2282( 2016مع لجنة بناء السالم، وفقا لقراره )

القيام بانتظام بطلب مشورة محددة واستراتيجية وموجهة من لجنة مجددا اعتزامه 
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بناء السالم والتداول بشأن تلك المشورة واالستفادة منها ألغراض منها المساعدة 

على أن يؤخذ في سياق إنشاء عمليات السالم واستعراضها وإعادة تنظيمها 

 .بالمنظور األطول أجال الالزم لبناء السالم والحفاظ عليه

ا:  بشدة لجنة بناء السالم على أن تواصل االستفادة  األمنمجلس يشجع عاشرا

بشكل تام من دورها الذي يخولها دعوة هيئات األمم المتحدة والدول األعضاء 

والسلطات الوطنية وسائر أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك المنظمات 

تضمن  اإلقليمية ودون اإلقليمية والمؤسسات المالية الدولية، إلى االجتماع لكي

نهج متكامل واستراتيجي ومنسق ومنسق ومراع للفوارق بين الجنسين إزاء  اتباع

بناء السالم والحفاظ عليه ولكي تیسر، على وجه الخصوص، وضع أهداف وأولويات 

مشتركة قبل عمليات االنتقال، وبطلب إلى األمين العام في هذا الصدد أن ينسق مع 

ر ذات الصلة المقدمة إلى مجلس األمن حتى لجنة بناء السالم قبل صدور التقاري

 .يتسنى للجنة أن تزود المجلس في الوقت المناسب بالمشورة التكميلية الالزمة

بمساهمة المنظمات اإلقليمية ودون  األمنحادي عشر: يعترف مجلس 

اإلقليمية في بناء السالم وعمليات االنتقال، ويدعو األمين العام إلى التشاور مع 

ية ذات الصلة، حسب االقتضاء، عند التخطيط المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليم

لعمليات االنتقال وتنفيذها، وإلى كفالة أن تتضمن خطط االنتقال بشكل واضح 

 يسلم بأن تمويل بناء السالم يظل تحدي و األدوار المحتملة لهذه المنظمات؛

بقرار الجمعية العامة عقد اجتماع رفيع العمل  أهميةيؤكد المجلس على ، و حاسم

لسادسة والسبعين من أجل النهوض بالخيارات المتاحة المستوى خالل دورتها ا

لضمان التمويل الكافي والمنتظم والمستمر لبناء السالم وبحثها والنظر فيها، ويكرر 

التأكيد على أهمية توفير الموارد الكافية العمليات األمم المتحدة للسالم، بما في 

بناء السالم واستمراريتها ذلك خالل عمليات انتقال البعثات، دعما الستقرار أنشطة 

 على المدى البعيد؛ 
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األمين العام أن يضمن تقاريره المنتظمة التي يقدمها عن بلدان  علىاثنا عشر: 

بعينها والبعثات الكائنة بها تقريرا شامال عن حالة عمليات االنتقال الجارية في 

ليات عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، وأن يوفر معلومات حديثة عن حالة عم

االنتقال في مختلف عمليات األمم المتحدة للسالم ذات الصلة، بما في ذلك 

العمليات التي جرى انتقالها خالل األشهر األربعة والعشرين السابقة، تحتوي على 

آخر المستجدات الواردة من المنسقين المقيمين المعنيين وأفرقة األمم المتحدة 

بناء السالم، وأن يدرج ذلك في إحاطته القطرية المعنية إضافة إلى رأي لجنة 

(، 2017) 2378السنوية الشاملة التي كلفه مجلس األمن بتقديمها في قراره 

تقريرا عن  2022حزيران يونيه  30وبطلب كذلك إلى األمين العام أن يقدم قبل 

حالة عمليات االنتقال في مختلف عمليات األمم المتحدة للسالم ذات الصلة، بما 

 . التي جرى انتقالها خالل األشهر األربعة والعشرين السابقة فيها تلك
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