
عىل  باعتبارنا،  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  نحن   - 1
العامة ومجلس  الجمعية  اختالف وتعّدد صفاتنا، أعضاء يف 
األمن وبلداناً مساِهمة بقوات عسكرية وأفراد رشطة وموارد 
وحكوماٍت  السالم  لحفظ  املتحدة  األمم  عمليات  يف  مالية 
مضيفة وأعضاء يف منظمات وتنظيمات دولية وإقليمية ودون 
إقليمية، نصدر باالشرتاك مع تلك املنظمات والتنظيمات ومع 
األمني العام لألمم املتحدة إعالَن االلتزامات املشرتكة هذا الذي 
نجّدد بواسطته التزامنا الجماعي بالتعاون مع عمليات األمم 

املتحدة لحفظ السالم. 

تحّديات شائكة، ويرتهن  اليوم  السالم  يواجه حفظ   - 2
نجاُحه بأداء جميع الجهات صاحبة املصلحة أدوارها يف إطار 
تجديد االلتزام الجماعي نحوه. ونحن نؤيّد رؤيَة األمني العام 
الرامية إىل إصالح ركيزة السالم واألمن يف األمانة العامة لألمم 
املتحدة وندعم التزاَمه بتحسني قدرة األمم املتحدة عىل الوفاء 
بوالياتها من خالل إجراء إصالحات إدارية، األمر الذي سيعزز 

األثر املتوخى من جهود حفظ السالم.

لتسوية  التصّدي  عند  السيايس  العمل  أولوية  ونؤّكد   - 3
النزاعات والدوَر الداعم الذي تؤّديه عمليات حفظ السالم يف 
إطاره، ونؤكد مجدداً املبادئ األساسية لحفظ السالم من قبيل 
موافقة األطراف املعنية، والحياد، واالمتناع عن استخدام القوة 
إالّ يف حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الوالية. ونشري إىل 
أهمية حفظ السالم باعتباره من أنجع الوسائل املتاحة لألمم 
وصونهما.  الدوليني  واألمن  السالم  تعزيز  مجال  يف  املتحدة 
لقيام حفظ  والقوي  املستمر  دعمنا  تأكيَد  ونعاود مجتمعني 
واحتوائها  النزاعات  نشوب  منع  يف  حاسم  بدور  السالم 
وتسويتها أينما تنترش عمليات حفظ السالم، ولدوره يف تعزيز 

االمتثال للقانون الدويل وبناء السالم.

أعمق  بشكل  نشارك  بأن  جماعياً  التزاماً  نلتزم  إننا   - 4
تحقيق  إىل  نسعى  وبأن  للنزاعات  السيايس  الحّل  تعزيز  يف 
أهداف سياسية ُمتتاّمة واسرتاتيجيات متكاملة، بما يف ذلك عىل 

إعالُن التزامات مشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم

الصعيدين الوطني واإلقليمي، يف حدود واليات ومسؤوليات كلٍّ 
منّا. ونؤكد أن السعي إىل إيجاد حلول سياسية مستدامة ينبغي 
أن يكون ُمرادنا عند تصميم عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم 
ونرشها. وندرك أن من الالزم أن يُحرز بالتزامن مع ذلك تقّدٌم 
القانون  وسيادة  الوطنية  واملصالحة  األمن  تعزيز  يف  مستدام 

وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة.  

مجلس  يضع  أن  عىل  بالعمل  أعضاء،  كدول  ونلتزم،   - 5
األمن والياٍت قابلة لإلنجاز واضحة ومرّكزة ومتسلِسلة ومرتبة 
حسب األولوية مع توفري ما يناسبها من موارد؛ وبالسعي إىل 
واملوارد؛  الواليات  بني  االتساق  من  مزيداً  تكفل  تدابري  اتخاذ 
وبدعم تنفيذ قرارات مجلس األمن عرب تفاعلنا الثنائي واملتعّدد 

األطراف بأشكاله املختلفة.

ويلتزم األمني العام بتقديم التقارير إىل مجلس األمن   - 6
رصيحة  بتوصيات  مشفوع  شامل  بتحليل  ذلك  يف  مستعيناً 
وترتيبها  الواليات  تسلُسل  تنّظم  معايري  وباقرتاح  وواقعية، 
االطالع حسب  إمكانية  تدابري تكفل  األولوية، وبتعزيز  حسب 
التي  االقتضاء عىل نتائج االستعراضات والتحقيقات الخاصة 

يأمر األمني العام بإجرائها.

املصلحة  صاحبة  الجهات  بني  للتشاور  وتعضيداً   - 7
التزاماً  نلتزم  وتنفيذها،  الواليات  بشأن  السالم  بحفظ  املعنية 
التي  القائمة  الدولية  الحكومية  االلتزامات  بتطبيق  جماعياً 
تتعلق بالتعاون الثالثي بني البلدان املساِهمة بأفراد نظاميني 
املتاحة  الخيارات  يف  وبالنظر  العامة،  واألمانة  األمن  ومجلس 
لتوطيد التفاعل املبارش بني الحكومات املضيفة ومجلس األمن. 

املتعلقة  العمل  خطة  بتنفيذ  جماعياً  التزاماً  ونلتزم   - 8
مشاركة  ضمان  خالل  من  وأولوياتها  واألمن  والسالم  باملرأة 
املرأة مشاركة كاملة وذات مغزى عىل قدم املساواة مع الرجل 
منظور  إدماج  طريق  وعن  السالم  عمليات  مراحل  جميع  يف 
جنساني بصورة منهجية يف جميع مراحل التحليل والتخطيط 
يف  النساء  عدد  بزيادة  التزامنا  نجّدد  كما  واإلبالغ.  والتنفيذ 
حفظ  مجال  يف  العاملني  والنظاميني  املدنيني  األفراد  صفوف 

السالم عىل جميع املستويات ويف املناصب الرئيسية كذلك.

مـن أجـل حفـظ السالم

االلتزام بتعزيز 
الحل السيايس 

للنزاعات وتعميق األثر السيايس لحفظ السالم



مستويات  أعىل  بضمان  جماعياً  التزاماً  نلتزم  إننا   - 13
األداء يف حفظ السالم وبمساءلة جميع حفظة السالم املدنيني 
إطار  يف  الفّعال  األداء  عن  قياداتهم،  سيما  وال  والعسكريني، 
ويلتزم  األداء.  يف  القصور  أوجه  معالجة  مع  موّحدة  معايري 
إىل  يستند  األداء  لسياسات  متكامل  إطار  بوضع  العام  األمني 
االسرتشاد  وضمان  الفاعلة،  الجهات  لجميع  واضحة  معايري 
القرارات  واتخاذ  والتقييم  التخطيط  مراحل  يف  األداء  ببيانات 
عىل  األعضاء  الدول  وبإطالع  التقارير؛  وتقديم  النرش  بشأن 
جميع االحتياجات التشغيلية والتقنية؛ وبتوفري الدعم امليداني 
ال لعمليات حفظ السالم، والعمل مع الدول األعضاء عىل  الفعَّ
توفري القدرات املتخصصة الالزمة، بما يف ذلك املهارات اللغوية، 
مع دعم اعتماد نُهج جديدة لتحسني تشكيل القوات وصالحية 

املعدات واالستدامة. 

أفراد نظاميني مدّربني  ونلتزم، كدول أعضاء، بتوفري   - 14
ومجهزين عىل نحو جيد وبدعم تطوير التدريب يف مجال حفظ 
تحضري  بدعم  كذلك  ونلتزم  الة.  فعَّ بصورة  وتقديمه  السالم 
األفراد والقدرات يف مرحلة ما قبل النرش عىل النحو الذي يلبي 
يجري  التي  القائمة  السياسة  وبدعم  الفّعال،  األداء  مطلب 
من  للتأكد  السالم  أفراد حفظ  التدقيق يف سجالت  بمقتضاها 
خلوها من أّي سوابق يف مجال حقوق اإلنسان. وندعم بصورة 
بالتدريب  يتعلق  فيما  للتنسيق  مبسطة  آلية  إنشاء  جماعية 
وبناء القدرات ونشّدد عىل الحاجة إىل مزيد من التمويل لدعم 
الدول  بتزويد  العام  األمني  ويلتزم  أفضل.  نحو  عىل  التدريب 
األعضاء بمواد ومعايري يف مجال التدريب تتسق مع االحتياجات 

التشغيلية. 

تؤثر  التي  املحاذير  جميع  تاليف  أهمية  عىل  ونشّدد   - 15
أعضاء،  كدول  ونلتزم،  واألداء.  الواليات  تنفيذ  عىل  بالسلب 
بمضاعفة الجهود كافة من أجل تحديد املحاذير واإلبالغ عنها 
العامة لوضع  األمانة  أّي تغرّي يف حالتها، وبالعمل مع  أو عن 

إجراء واضح وشامل وشفاف للتعامل مع املحاذير.

يلتزم األمني العام، يف مساعيه إىل الحفاظ عىل السالم   - 16
بالعمل عىل  األبعاد،  املتعددة  السالم  عمليات حفظ  من خالل 
القدرات  األمور وتنمية  الوطنية زمام  العنارص  امتالك  تعزيز 
تحليل  عملياِت  إجراء  بذلك،  قيامه  يف  يكفل،  وبأن  الوطنية؛ 
يُعنى  وبأن  االنتقالية؛  للمراحل  سيما  وال  متكاملة،  وتخطيط 
بإيجاد مزيد من االتساق فيما بني الجهات الفاعلة يف منظومة 

إننا نسّلم بأن املسؤولية الرئيسية عن حماية املدنيني   - 9
تقع عىل عاتق الدول املضيفة ونشّدد عىل املساهمة التي يمكن 
لعمليات حفظ السالم أن تقدمها، متى ُكّلفت بذلك، يف الجهود 
اإلنسان  حقوق  وتعزيز  املدنيني  حماية  إىل  الرامية  الدولية 

وحمايتها. 

ونلتزم التزاماً جماعياً بدعم اتباع نُهج لحفظ السالم   - 10
ذات  السالم  حفظ  عمليات  إطار  يف  املدنيني،  حماية  إزاء 
مع  بعينها ومتوائمًة  احتياجات  لتلبية  تكون مصممًة  الصلة، 
سياقاتها املحددة، مع التشديد عىل حماية النساء واألطفال يف 
املوكلة  املدنيني  حماية  واليات  بتنفيذ  ونلتزم  السياقات.  تلك 
إىل بعثات حفظ السالم، بما يف ذلك تنفيذها باستخدام جميع 
الوسائل الالزمة عند االقتضاء، وفقاً مليثاق األمم املتحدة وواليات 
البعثات وأحكام القانون الدويل الواجب التطبيق. ونلتزم كذلك 
بتحسني أشكال التواصل والتفاعل االسرتاتيجيني مع السكان 

املحليني لتعزيز فهمهم لدور بعثات حفظ السالم ووالياتها. 

إننا نحيي ذكرى حفظة السالم الذين جادوا بأرواحهم   - 11
العنف  أعمال  جميع  العبارات  بأشّد  ونُدين  الواجب  سبيل  يف 
مثل  الرتكاب  محاوالت  وأيَّ  املتحدة  األمم  أفراد  ضد  املوجهة 
هذه األعمال التي يمكن أن تشّكل جرائم حرب. ونلتزم باتخاذ 
جميع التدابري املناسبة ملحاكمة َمن يرتكبون أعماالً إجرامية يف 

حق أفراد األمم املتحدة. 

وإدراكاً منّا ملا يعرتي بيئات النزاع الحالية من تحديات   - 12
متغرية، نلتزم التزاماً جماعياً بأن نتخذ تدابري فّعالة ومتضافرة 
السالم  األرواح يف صفوف حفظة  الخسائر يف  ارتفاع  ملواجهة 
أهمية  إىل  الصدد  هذا  يف  ونشري  وأمنهم،  سالمتهم  ولتحسني 
خطة عمل األمني العام وخطة التدريب يف مجال حفظ السالم 
إضافًة إىل الجهود التي تُبذل من أجل التحسني املستمر للدعم 

الطبي والتقني واللوجستي يف عمليات حفظ السالم. 

االلتزام بتعزيز           
الحماية  

التي توفرها عمليات حفظ السالم

االلتزام بتحسني  
سالمة وأمن 

حفظة السالم

االلتزام بدعم 
األداء واملساءلة الفّعالني  

لجميع عنارص حفظ السالم

االلتزام بتعزيز 
أثـر حفظ السالم  

يف الحفاظ عىل السالم



جهة  مثل  مشرتكة  محافل  إنشاء  منها  بسبل  املتحدة  األمم 
التنسيق العاملية يف مجاالت الرشطة والعدالة والسجون. 

حفظ  عمليات  اتباع  بدعم  جماعياً  التزاماً  ونلتزم   - 17
السالم نُهجاً شاملة وتشاركية مع الحكومات املضيفة. ونؤيد 
فئات  وجميع  املدني  املجتمع  جهات  وإرشاك  إدماج  كذلك 
كذلك  ونلتزم  السالم.  تنفيذ واليات حفظ  املحليني يف  السكان 
التنسيق واالتساق والتعاون بني مجلس األمن ولجنة  بتوطيد 
حسب  السالم،  حفظ  واليات  رسيان  فرتة  خالل  السالم  بناء 
خالل  القطرية،  املتحدة  األمم  أفرقة  بدعم  ونلتزم  االقتضاء. 
مواصلة  أجل  من  السالم،  حفظ  عمليات  من  االنتقال  مراحل 

تقديم املساعدة إىل البلدان املضيفة يف جهودها لبناء السالم. 

إننا نلتزم التزاماً جماعياً بتعزيز التعاون والتخطيط   - 18
واإلقليمية  الدولية  والتنظيمات  واملنظمات  املتحدة  األمم  بني 
عدة  املاضية  السنوات  يف  نرشت  التي  املعنية  اإلقليمية  ودون 
عمليات بناًء عىل تكليف صادر إليها، ومنها االتحاد األفريقي 
الخطوط  تحديد  برضورة  االعرتاف  مع  األوروبي،  واالتحاد 
الفاصلة بني مختلف العمليات بوضوح. ونلتزم بدعم االتحاد 
األفريقي من أجل تعزيز وتنفيذ سياساته وإجراءاته وقدراته، 
بأن  نسّلم  إذ  ونحن،  باالمتثال.  منها  يتعلق  ما  ذلك  يف  بما 
املسؤولية الرئيسية عن صون السالم واألمن الدوليني تقع عىل 
عاتق مجلس األمن، نؤكد من جديد الحاجَة إىل تحسني إمكانية 
يقودها  التي  السالم  دعم  لعمليات  الوارد  بالتمويل  التنبؤ 
االتحاد األفريقي والتي أِذن بها مجلس األمن وتخضع لسلطته 
وفقاً ألحكام الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة، وإىل تعزيز 

استدامِة ذلك التمويل ومرونته. 

السالم،  حفظ  لعمليات  مضيفة  كحكومات  ونلتزم،   - 19
عليه  والحفاظ  السالم  بناء  أجل  من  الجهد  قصارى  ببذل 
الواليات  تنفيذ  سبيل  يف  السالم  حفظ  عمليات  مع  وبالتعاون 
تسهيل  طريق  عن  ذلك  يف  بما  األمن،  مجلس  عن  الصادرة 

القدرة عىل الوصول، ونعرتف باملسؤوليات الوطنية فيما يتعلق 
بسالمة حفظة السالم وأمنهم.

النظاميني  األفراد  بإعداد  جماعياً  التزاماً  ونلتزم   - 20
مبتكرة،  نُهج  باتباع  أفضل  نحو  عىل  وتجهيزهم  وتدريبهم 

تشمل الرشاكات الثالثية وعمليات النرش املشرتكة.

كلٍّ  مسؤوليات  إطار  يف  جماعياً،  التزاماً  نلتزم  إننا   - 21
السلوك، بما يف ذلك  األفراد والقادة عن ُحسن  منّا، بمساءلة 
عن طريق دعم سياسة األمم املتحدة التي تعتمد نهجاً يرّكز 
عىل صالح الضحايا والقاضية بعدم التسامح إطالقاً مع أّي 
أعضاء،  كدول  ونلتزم،  جنسيني.  انتهاك  أو  استغالل  حاالت 
األمم  ملعايري  املحتمل نرشهم  األفراد  استيفاء  بالتصديق عىل 
حفظ  عمليات  يف  بالخدمة  يتعلق  فيما  بها  املعمول  املتحدة 

السالم التابعة لها.

ونحن ملتزمون بتنفيذ سياسة األمم املتحدة القاضية   - 22
ببذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان عند تقديم أّي 
دعم من األمم املتحدة إىل قوات أمنية غري تابعة لها، بما يف ذلك 

فيما يتعلق بسداد تكاليف القوات.

ونلتزم كذلك باإلدارة البيئية السليمة من خالل تنفيذ   - 23
امليدانية،  لبعثاتها  املعتمدة  البيئية  املتحدة  األمم  سياسات 
وتنفيذ  عملياتنا  إلنجاز  بيئياً  املسؤولة  الحلول  إيجاد  وبدعم 

والياتنا.

هذه  بامتثال  اإلعالن،  هذا  رعاة  بوصفنا  ونلتزم،   - 24
االلتزامات فيما نتخذه من مواقف وما نتبعه من ممارسات يف 
هيئات األمم املتحدة املعنية، بما فيها الجمعية العامة ومجلس 
نجتمع  وبأن  السالم،  حفظ  مسائل  يف  نظرهما  أثناء  األمن 
يف  بما  املحرز،  التقدم  الستعراض  مناسبة  محافل  يف  دورياً 

ذلك عىل الصعيد امليداني.

االلتزام بتحسني 
رشاكات

حفظ السالم

االلتزام بتحسني 
سـري  

عمليات حفظ السالم وسلوك أفرادها


