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 إعالُن التزامات مشتركة بشأن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم  
 أعضاااااااااااااحد  فحتنح، صاااااااااااااوتعدد على اخ الف  ،بحع بحرنححنن الدول األعضاااااااااااااحد   األ   ا   د   - 1

ة بت اس عساااأفرة وأرفاد ماااف ة و  ارد  حلية   عمليحس األ    اجلمعية العح ة وجملس األ ن وبلدانحً  ساااح ب
دولية وإقليمية ودون إقليمية،  وتن يمحسا   د  حلفظ السااااالك واأ  حسي  ضاااايفة وأعضااااحد    ن محس 

  د  إعالَن انل زا حس و   األ ني العحك لأل   ا  وال ن يمحسنصااااااااااااااادر بحنمااااااااااااااا ا     تل  ا ن محس 
 ا ش كة هذا الذي جنّدد ب اسط ه ال زا نح اجلمحعي بحل عحون    عمليحس األ   ا   د  حلفظ السالك. 

ن جنحااه بيداد هي  اجلححس صاااحابة ا صااال ة  - 2 ر اجه افظ الساااالك الي ك ادرحس ماااحيأة، ورُف
نؤرّد رؤرَة األ ني العحك الفا ية إىل إصالح ركيز  السالك  أدوارهح   إ حر جتدرد انل زاك اجلمحعي حن ه. وحنن

واأل ن   األ حنة العح ة لأل   ا   د  وندع  ال زاَ ه ب  ساني قدر  األ   ا   د  على ال رحد ب نرحُح  ن 
 خالل إجفاد إصالاحس إداررة، األ ف الذي سيعزز األثف ا   خى  ن جح د افظ السالك.

العمل السيحسي عند ال صدي ل س رة النزاعحس والدوَر الداع  الذي تؤدره عمليحس  ونؤّكد أول رة - 3
، ا عنية   ارتة األ فاف  ن قبيل افظ الساااااالك   إ حره، ونؤكد جمدداً ا بحدا األساااااحساااااية حلفظ الساااااالك
ونشري إىل أ ية . ال نرةالدرحع عن واحليحد، وان  نحع عن اس خداك الت   إن   احلة الدرحع عن النفس أو 

افظ السااااااااااالك بحع بحره  ن أجن  ال سااااااااااحيل ا  حاة لأل   ا   د    جمحل تعزرز السااااااااااالك واأل ن الدوليني 
وصاا امح. ونعحود جم معني تيكيَد دعمنح ا ساا مف والت ي لتيحك افظ السااالك بدور احساا     ن  نشاا   

الك، ولدوره   تعزرز ان  ثحل للتحن ن الدويل النزاعحس واا  ايحح وتسا ر حح أرنمح تن شاف عمليحس افظ السا
 بنحد السالك.و 

 االلتزام بتعزيز الحل السياسي للنزاعات وتعميق األثر السياسي لحفظ السالم:  
إننح نل زك ال زا حً هحعيحً بين نشااحر  بشااأل أعمت   تعزرز احلّل الساايحسااي للنزاعحس وبين نسااعى  - 4

ة واساا اتيايحس   أح لة،  ح   كل  على الصااعيدرن ال  إل وامقليمي، إىل اتيت أهداف ساايحسااية  ا  ح ّ 
و ساااااااااؤوليحس كلن  ّنح. ونؤكد أن الساااااااااعي إىل إتحد ال ل سااااااااايحساااااااااية  سااااااااا دا ة رنب ي  ونرحس  ادود 

فز  أن رأ ن  افادنح عند تصاامي  عمليحس األ   ا   د  حلفظ السااالك ونشاافهح. وندر  أن  ن الالزك أن  ا
  تعزرز األ ن وا صححلة ال  نية وسيحد  التحن ن وات ق امنسحن وال نمية   س داكٌك    كل  تتدّ ن زا بحل 

 ا س دا ة.  
قحبلة لإلجنحز واضاااا ة و فّكز   ونرحسي ونل زك، كدول أعضااااحد، بحلعمل على أن رضاااا  جملس األ ن  - 5

لة و فتبة اسااا  األول رة    ت رري  ح رنحسااابحح  ن   ارد   وبحلساااعي إىل ا حك تدابري تأفل  زرداً و  سااالساااب
 ن انتسحق بني ال نرحس وا  ارد  وبدع  تنفيذ قفاراس جملس األ ن عرب تفحعلنح الثنحيي وا  عدد األ فاف 

 بيمأحله ا خ لفة.
ورل زك األ ني العحك ب تدمي ال تحررف إىل جملس األ ن  ساااااااااا عينحً   كل  ب  ليل مااااااااااح ل  شااااااااااف ع  - 6

ل   عحررية وواقعية، وبحق اح ب  صاايحس صااف  وتفتيبحح اساا  األول رة، وب عزرز تدابري  ال نرحستنّ   تساالسااا
تأفل إ أحنية ان الع اساا  انق ضااحد على ن حيس انساا عفاضااحس وال  تيتحس ا حصااة الني ري ف األ ني 

 العحك بإجفايحح.
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وتنفيذهح، ال نرحس وتعضاايداً لل شااحور بني اجلححس صااحابة ا صاال ة ا عنية مفظ السااالك بشااين  - 7
بااحل عااحون الثالثي بني البلاادان الني ت علت احلأ  يااة الاادوليااة التااحيمااة نل زك ال زا ااحً هااحعيااحً ب طبيت انل زا ااحس 

ة بيرفاد ن ح يني وجملس األ ن واأل حنة العح ة، وبحلن ف   ا يحراس ا  حاة ل   يد ال فحعل ا بحمااااف  ا سااااح ب
 بني احلأ  حس ا ضيفة وجملس األ ن. 

 ن خالل  ونل زك ال زا ااحً هااحعيااحً ب نفيااذ خطااة العماال ا  علتااة بااح فأ  والساااااااااااااااالك واأل ن وأول رااحُااح - 8
ضاااااامحن  شااااااحركة ا فأ   شااااااحركة كح لة وكاس   زم على قدك ا سااااااحوا     الفجل   هي   فاال عمليحس 
الساااااااااالك وعن  فرت إد حن  ن  ر جنساااااااااحي بصااااااااا ر   نحاية   هي   فاال ال  ليل وال خطي  وال نفيذ 

 والن ح يني العح لني   جمحل وامبالغ. كمح جنّدد ال زا نح بزرحد  عدد النساااااااااااحد   صاااااااااااف ف األرفاد ا دنيني
 افظ السالك على هي  ا س  رحس و  ا نحص  الفييسية كذل .

 االلتزام بتعزيز الحماية التي توفرها عمليات حفظ السالم  
إننح نساااّل  بين ا ساااؤولية الفييساااية عن يحرة ا دنيني تت  على عحتت الدول ا ضااايفة ونشاااّدد على  - 9

لعمليحس افظ الساااااااااالك أن تتد حح،  ب كاّلف  بذل ،   اجلح د الدولية الفا ية إىل ا ساااااااااح ة الني  أن 
 يحرة ا دنيني وتعزرز ات ق امنسحن ويحر حح. 

س حلفظ السااااااااااااالك إزاد يحرة ا دنيني،   إ حر عمليحس افظ  - 10 ونل زك ال زا حً هحعيحً بدع  اتبحع اا
اا يحجحس بعينحح و   ايمًة    ساااايحقحُح ا،دد ،    ال شاااادرد  السااااالك كاس الصاااالة، تأ ن  صااااممًة ل لبية

يحرة ا دنيني ا  كلة إىل بعثحس  ونرحسعلى يحرة النسااااااااااااحد واأل فحل   تل  الساااااااااااايحقحس. ونل زك ب نفيذ 
افظ الساااااااالك،  ح   كل  تنفيذهح بحسااااااا خداك هي  ال ساااااااحيل الالز ة عند انق ضاااااااحد، ورتح  يثحق األ   

البعثحس وأاأحك التحن ن الدويل ال اج  ال طبيت. ونل زك كذل  ب  ساااااااااااااااني أماااااااااااااااأحل  وونرحس ا   د 
 . وونرحُحوال فحعل انس اتيايني    السأحن ا،ليني ل عزرز رحمح  لدور بعثحس افظ السالك  ال  اصل

 االلتزام بتحسين سالمة حفظة السالم وأمنهم:  
لذرن جحدوا بيروااح    ساااابيل ال اج  ونادرن بيمااااد العبحراس إننح حَنّيي ككفم اف ة السااااالك ا - 11

هي  أعمحل العنف ا  جحة ضااد أرفاد األ   ا   د  وأيحم وحونس نرتأح   ثل هذه األعمحل الني  أن 
أن تشاااااااّأل جفاي  اف . ونل زك بح حك هي  ال دابري ا نحسااااااابة ،حكمة َ ن رفتأب ن أعمحنً إجفا ية   ات 

 األ   ا   د .  أرفاد
وإدراكااحً  نااّح  ااح رع ي بينااحس النزاع احلااحليااة  ن ااادرااحس    ري ، نل زك ال زا ااحً هااحعيااحً بااين ن خااذ  - 12

تدابري رعحلة و  ضاااحرف    اجحة ارتفحع ا ساااحيف   األرواح   صاااف ف اف ة الساااالك ول  ساااني ساااال  ح  
 ني العحك وخطة ال درر    جمحل افظ السااااااالك وأ نح ، ونشااااااري   هذا الصاااااادد إىل أ ية خطة عمل األ

إضااااااااحرًة إىل اجلح د الني تابذل  ن أجل ال  سااااااااني ا ساااااااا مف للدع  الطا وال تإل والل جسااااااااني   عمليحس 
 السالك.  افظ

 االلتزام بدعم األداء والمساءلة الفعالين لجميع عناصر حفظ السالم  
 سااااا  رحس األداد   افظ الساااااالك و ساااااحدلة هي  اف ة  إننح نل زك ال زا حً هحعيحً بضااااامحن أعلى - 13

  اد      عحجلة   عحرريالساااااااااالك ا دنيني والعساااااااااأفرني، ون سااااااااايمح قيحداُ ، عن األداد الفعحل   إ حر 
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أوجه التصااااااا ر   األداد. ورل زك األ ني العحك ب ضااااااا  إ حر   أح ل لسااااااايحساااااااحس األداد رسااااااا ند إىل  عحرري 
لفحعلة، وضاااااامحن انساااااا مااااااحد ببيحنحس األداد    فاال ال خطي  وال تيي  وا حك واضاااااا ة جلمي  اجلححس ا

الدول األعضحد على هي  انا يحجحس ال ش يلية وال تنية   وبإ العالتفاراس بشين النشف وتتدمي ال تحررف  
التدراس  حل لعمليحس افظ الساااااااااااالك، والعمل    الدول األعضاااااااااااحد على ت رريوب  رري الدع  ا يداي الفعحم 

س جدرد  ل  سااااني تشااااأيل الت اس  ا  خصااااصااااة الالز ة،  ح   كل  ا ححراس الل  رة،    دع  اع محد اا
 وصالاية ا عداس وانس دا ة. 

ونل زك، كااادول أعضاااااااااااااااااحد، ب  رري أرفاد ن اااح يني  ااادربني وجمحزرن على حن  جياااد وبااادع  تط رف  - 14
حلة. ونل زك كذل  بدع  اضاااااااااري األرفاد والتدراس   رعحم ال درر    جمحل افظ الساااااااااالك وتتد ه بصااااااااا ر  

 فالة  ح قبل النشااااااااااف على الن   الذي رلا  طل  األداد الفعحل، وبدع  الساااااااااايحسااااااااااة التحيمة الني تفي 
 ت ضااااااااحهح ال دقيت   ساااااااااالس أرفاد افظ السااااااااالك لل يكد  ن خل هح  ن أي ساااااااا ابت   جمحل ات ق 

نشاااحد ةلية  بساااطة لل نسااايت ريمح ر علت بحل درر  وبنحد التدراس ونشاااّدد امنساااحن. وندع  بصااا ر  هحعية إ
على احلااحجااة إىل  زرااد  ن ال م راال لاادع  ال اادرراا  على حن  أرضاااااااااااااااال. ورل زك األ ني العااحك ب زورااد الاادول 

 األعضحد   اد و عحرري   جمحل ال درر  ت ست    انا يحجحس ال ش يلية. 
واألداد. ونل زك،  ال نرحس  ا،حكرف الني تؤثف بحلساااااااااال  على تنفيذ ونشااااااااااّدد على أ ية تال  هي - 15

كدول أعضاااااحد،  ضاااااحعفة اجلح د كحرة  ن أجل ادرد ا،حكرف وامبالغ عنحح أو عن أي ت رّي   احل حح، 
 وبحلعمل    األ حنة العح ة ل ض  إجفاد واضح ومح ل ومفحف لل عح ل    ا،حكرف.

 فظ السالم في الحفاظ على السالمااللتزام بتعزيز أثر ح  
رل زك األ ني العحك،    ساااااااااااااحعيه إىل احلفحن على الساااااااااااااالك  ن خالل عمليحس افظ الساااااااااااااالك  - 16

ا  عدد  األبعحد، بحلعمل على تعزرز ا  ال  العنحصاااااااااااااااف ال  نية ز حك األ  ر وتنمية التدراس ال  نية  وبين 
طي    أح لة، ون سااااااايمح للمفاال انن تحلية  وبين راع  رأفل،   قيح ه بذل ، إجفاد عمليحسب اليل و 

بإتحد  زرد  ن انتسااااااااااحق ريمح بني اجلححس الفحعلة    ن   ة األ   ا   د  بساااااااااابل  نحح إنشااااااااااحد وحرل 
  ش كة  ثل جحة ال نسيت العح ية   جمحنس الشف ة والعدالة والسا ن. 

احً مااااااااح لة وتشااااااااحركية    احلأ  حس ونل زك ال زا حً هحعيحً بدع  اتبحع ع - 17 مليحس افظ السااااااااالك اا
ا ضايفة. ونؤرد كذل  إد حن وإمافا  جححس ام م  ا دي وهي  رنحس الساأحن ا،ليني   تنفيذ ونرحس 
افظ السالك. ونل زك كذل  ب   يد ال نسيت وانتسحق وال عحون بني جملس األ ن وجلنة بنحد السالك خالل 

األ   ا   د  التطفرة، خالل  أرفقةافظ السااااااالك، اساااااا  انق ضااااااحد. ونل زك بدع   رحسونر   ساااااافرحن 
 فاال انن تحل  ن عمليحس افظ الساااااااالك،  ن أجل   اصااااااالة تتدمي ا ساااااااحعد  إىل البلدان ا ضااااااايفة   

 جح دهح لبنحد السالك. 

 االلتزام بتحسين شراكات حفظ السالم  
وال ن يماااحس ب عزرز ال عاااحون وال خطي  بني األ   ا   اااد  وا ن ماااحس إنناااح نل زك ال زا اااًح هاااحعياااًح  - 18

الدولية وامقليمية ودون امقليمية ا عنية الني نشاااافس   الساااان اس ا حضااااية عد  عمليحس بنحًد على تأليف 
ني اناحد األرفرتي واناحد األورويب،    انع اف بضاااافور  ادرد ا ط ف الفحصاااالة ب نحح صااااحدر إليحح، و 

خم لف العمليحس ب ض ح. ونل زك بدع  اناحد األرفرتي  ن أجل تعزرز وتنفيذ سيحسحته وإجفاداته وقدراته، 
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 ح   كل   ح ر علت  نحح بحن  ثحل. وحنن، إك نسااااااّل  بين ا سااااااؤولية الفييسااااااية عن صاااااا ن السااااااالك واأل ن 
ساااااااااااااااني إ أحنية ال نبؤ بحل م رل ال ارد الدوليني تت  على عحتت جملس األ ن، نؤكد  ن جدرد احلحجَة إىل ا

لعمليحس دع  الساااااااااااااالك الني رت دهح اناحد األرفرتي والني أكبن ختح جملس األ ن و ضااااااااااااا  لسااااااااااااالط ه ورتحً 
 ألاأحك الفصل الثح ن  ن  يثحق األ   ا   د ، وإىل تعزرز اس دا ةب كل  ال م رل و فون ه. 

ونل زك، ك أ  حس  ضااايفة لعمليحس افظ الساااالك، ببذل قصاااحرم اجلحد  ن أجل بنحد الساااالك  - 19
الصااااااحدر  عن جملس األ ن،  ال نرحسواحلفحن عليه وبحل عحون    عمليحس افظ السااااااالك   ساااااابيل تنفيذ 

   كل  عن  فرت تسااااااااحيل التدر  على ال صاااااااا ل، ونع ف بح سااااااااؤوليحس ال  نية ريمح ر علت بساااااااال ة  ح
 اف ة السالك وأ نح .

س  - 20 ونل زك ال زا حً هحعيحً بإعداد األرفاد الن ح يني وتدرربح  وجتحيزه  على حن  أرضاااااااااااااااال بحتبحع اا
  ب أف ، تشمل الشفاكحس الثالثية وعمليحس النشف ا ش كة.

 االلتزام بتحسين سير عمليات حفظ السالم وسلوك أفرادها  
يحً،   إ حر  سؤوليحس كلن  ّنح،  سحدلة األرفاد والتحد  عن ااسن السل  ، إننح نل زك ال زا حً هحع - 21

 ح   كل  عن  فرت دع  سااااايحساااااة األ   ا   د  الني تع مد ااحً رفّكز على صاااااحض الضااااا حرح والتحضاااااية 
بعدك ال ساااااح ح إ القحً    أي احنس اسااااا  الل أو ان حح  جنسااااايني. ونل زك، كدول أعضاااااحد، بحل صااااادرت 

اسااااااااااااااا يفحد األرفاد ا، مل نشااااااااااااااافه   عحرري األ   ا   د  ا عم ل ختح ريمح ر علت بح د ة   عمليحس  على
 افظ السالك ال حبعة هلح.

وحنن  ل ز  ن ب نفيذ ساااااااااااايحسااااااااااااة األ   ا   د  التحضااااااااااااية ببذل العنحرة ال اجبة    فاعح  ات ق  - 22
ق اس أ نية غري تحبعة هلح،  ح   كل  ريمح ر علت امنساااااااااااااااحن عند تتدمي أي دع   ن األ   ا   د  إىل 

 بسداد تأحليف الت اس.
ونل زك كذل  بحمدار  البينية السااااااليمة  ن خالل تنفيذ ساااااايحسااااااحس األ   ا   د  البينية ا ع مد   - 23

 لبعثحُح ا يدانية، وبدع  إتحد احلل ل ا سؤولة بينيحً مجنحز عمليحتنح وتنفيذ ونرحتنح.
ونل زك، ب صااااااااااااافنح رعح  هذا امعالن، بح  ثحل هذه انل زا حس ريمح ن خذه  ن   اقف و ح ن بعه  ن  - 24

ممحرسااحس   هينحس األ   ا   د  ا عنية،  ح ريحح اجلمعية العح ة وجملس األ ن أثنحد ن ف ح    سااحيل افظ 
 ،  ح   كل  على الصعيد ا يداي.السالك، وبين جن م  دوررحً   وحرل  نحسبة نس عفاض ال تدك ا،فز


