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*1523130*  

 بيان من رئيسة جملس األمن  
، أدلـ   2015كانون األول/ديسـرب    31املعقودة يف  7599يف جلسة جملس األمن  

ــون         ــد املعمل ــد بملعــن ايلــس يف ال مل ــان ريربــا يتعل ــان الت رئيســة جملــس األمــن باســم ايلــس بال ي
 ‘‘:  عربليات األمم املتحدة حلفظ السالم’’

األمن إىل مسألة املشاورات بني جملس األمن وال لـدان املسـا ة    يشري جملس’’  
بقوات وبـأرناد مـن الشـنوة واألمانـة العامـة واملشـاورات ال،الويـةت، وإىل رقنيـن رنيقـ           

رعزيـز التعـاون مـع    ”العامل اجلامع املعـ  بعربليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم عـن        
“ ة وأصـحا  امللــلحة اينــنين ال لـدان املســا ة بقـوات عســونية وورـدات  ــنوي   

 1353ت، وإىل قناريــــ  S/2009/659و 2009كــــانون األول/ديســــرب    17املــــ ر  
 متـــــــو / 26ت، وإىل مـــــــيكن  رئيســـــــ  املـــــــ رنتني 2013و 2086ت و 2001و

ت، S/2013/630و 2013رشــــنين األول/أكتــــوبن  28ت و S/2010/507و 2010 يوليــــ 
 ت.  S/PRST/2015/22و 2015رشنين ال،اين/نوررب   25وإىل بيان رئيس  امل ر  

صيات األمني العام الواردة يف رقنيـن  املعملـون:   وحييط جملس األمن علربا بتو’’  
مســتق ل عربليــات األمــم املتحــدة للســالم: رملفيــي روصــيات الفنيــد املســتقل النريــع     ”

ت وبالتوصـــيات الـــواردة يف رقنيـــن S/2015/682“ واملســـتومل املعـــ  بعربليـــات الســـالم 
ت، ريربــا يتعلــد S/2015/446يــع املســتومل املعــ  بعربليــات الســالم و الفنيــد املســتقل النر

باملشاورات بني جملس األمن وال لـدان املسـا ة بقـوات وبـأرناد مـن الشـنوة واألمانـة        
ــع       ــد املســتقل النري ــص وجــ  افلــوا، رأل الفني العامــة. ويالرــظ جملــس األمــن عل

ومل واألمني العام اليل مفاد  أن انعدام احلوار الفعال من نالل املشـاورات بـني   املست
هي  اجلهات ال،الث صار ة املللحة يولد إر اوًا علـص ييـع اجلوانـي وي بـن بتملفيـي      

 الواليات.

http://undocs.org/ar/S/2009/659
http://undocs.org/ar/S/2010/507
http://undocs.org/ar/S/2013/630
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/22
http://undocs.org/ar/S/2015/682
http://undocs.org/ar/S/2015/446
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وحييط جملس األمن علربا بايراء املعـن  عملـها يف االجتربـال التاسـع لفنيقـ       ’’  
ر اســتناري ب بــني جملــس األمــن وال لــدان املســا ة حنــو رــوا”العامــل رــول مو ــول 

ــوات وبــأرناد مــن الشــنوة واألمانــة العامــة       كــانون األول/ 11الــيل عدقــد يف  “ بق
 بنئاسة رشاد.   2015ديسرب  

ــة      ’’   ــة العام ــأن إجــناء مشــاورات متواصــلة مــع األمان ويســلم جملــس األمــن ب
ســب الكتســا  رهــم مشــتن  وال لــدان املســا ة بقــوات وبــأرناد مــن الشــنوة أمــن  أسا

لالست ابات اململاس ة وآوارها علص الوالية والتملفيـي يف كـل عربليـة مـن العربليـات. ويف      
هــيا اللــدد، يشــري جملــس األمــن إىل ايليــات الوــ،رية القائربــة الــ   ــد  إىل ريســري    
املشاورات بني جملـس األمـن وال لـدان املسـا ة بقـوات وبـأرناد مـن الشـنوة واألمانـة          

، وناصة الفنيد العامل، واملشاورات النمسية وغري النمسيـة مـع ال لـدان املسـا ة     العامة
بقوات وبأرناد من الشنوة، ر ال عن الدور الـيل يقـوم بـ  كـل  مـن الل ملـة افاصـة        
التابعــة لل ربعيــة العامــة واملعمليــة بعربليــات رفــظ الســالم وجلملــة األركــان العســونية.    

حلالية بني هي  اجلهات الـ،الث صـار ة امللـلحة    ويسلم جملس األمن بأن املشاورات ا
 ال رفب، رغم وجود رلك ايليات، مبا هو متوقع مملها ومل حتقد بعد كامل إموانا ا.

ويسلم جملس األمن بأن جتـار  ونـ ات ال لـدان املسـا ة بقـوات وبـأرناد       ’’  
ويشـدد  من الشنوة يف مسارح العربليات ميون أن رساعد ك،ريا يف ختطيط العربليات. 

جملس األمن علص أ ية أوج  الت ـادل الفـ  ور ـادل املربـ،لني والت ـادل اوـاد  وي كـد        
ــون         ــب روـ ــة كـ ــاركًة رامـ ــلحة مشـ ــار ة امللـ ــ،الث صـ ــات الـ ــاركة اجلهـ ــة مشـ أ يـ
االجترباعات مفيدة وم،ربنة. ويقن جملـس األمـن بأ يـة املشـاورات الفعالـة بـني جملـس        

ــأرن   ــدان املســا ة بقــوات وب ــأن هــي     األمــن وال ل ــة، وب ــة العام اد مــن الشــنوة واألمان
املشاورات جيي أن رت او  مسألة الواليات ال  رملاط بالعربليـات ييـت رشـربل أي ـا     
جماالت م،ل سالمة وأمن رفعـة السـالم، ورشـويل القـوات االسـتناري ية، والشـ ون       
ــت الل واالعتـــداء        ــاءات االسـ ــك ادعـ ــا يف الـ ــلو  واالن ـــ اط، مبـ ــانية، والسـ اجلملسـ

ملسيني، ورملفيـي الواليـات املتعلقـة يربايـة املـدنيني، والقـدرات، واألداء، واملعـدات،        اجل
 واحملااين الووملية.

 2001كـانون ال،اين/يملـاين    31ويشري جملس األمن إىل بيان رئيس  املـ ر   ’’  
يـد العامـل للحلـــول، رسـي االقت ـاء،      ت، اليل أنشأ مبوج ـ  الفن S/PRST/2001/3و

علــــص آراء ال لــــدان املســــا ة بقــــوات وبــأرناد مــن الشــنوة، بوســــائل مملــــها عقـــــد   
ــأرناد مــن الشــنوة،      ـــدان املســـا ة بقـــوات وب ـــد العـــامل وال ل ـــني الفني اجترباعـــات ب

http://undocs.org/ar/S/PRST/2001/3
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جملـس األمـن    والـك رـىت يـأني جملس األمـن آراء هـي  ال لـدان يف االعت ـار. ويشـدد     
علص رائدة عقد جلسات إراوة وارية و ـاملة مـن جانـي األمانـة العامـة يف جلسـات       
م لقة وأ يـة مشـاركة ييـع اجلهـات املعمليـة مشـاركة رامـة مبـا ريهـا ال لـدان املسـا ة            
ــادل      ــادر بالــدعوة إىل إجــناء عربليــات هادرــة لت  ــأرناد مــن الشــنوة الــ  ر  بقــوات وب

األمـن املشـاوراتم مـع ال لـدان املسـا ة بقـوات وبـأرناد مـن          املعلومات. ويعت  جملـس 
الشنوة رنصـًة سـاحنة لو ـع التوقعـات املتعلقـة مبـا يلـزم مـن القـدرات ومعـايري األداء           
واجلداول الزمملية ولفهم احلدود املقيِّدة لل لدان املسا ة بقـوات وبـأرناد مـن الشـنوة.     

ت، يشــدد 2015و 2242ق القــنار مــن مملطــو 7وجملــسد األمــن، إا يشــري إىل الفقــنة 
علص أن جلسات اإلراوـة املـيكورة جيـي أن رت ـربن املعلومـات اململاسـ ة الـ  روفـل         
و ع مملعور جملساين يف االعت ار عملد التخطيط لل ع،ات اجلديدة واسـتعنا  ال ع،ـات   

 القائربة.  
ويش ع جملس األمـن األمانـةا العامـة علـص أن رواصـل رزويـد ال لـدان املعمليـة         ’’  
ملساهمربة بقوات وبأرناد مـن الشـنوة باملعلومـات، رسـي اقت ـاء احلـال ويف الوقـ         ا

ــات.         ــع يف ال ع، ــ  رق ــة افطــرية ال ــاحلوادث األمملي ــد ب ــا يتعل اململاســي، وال ســيربا ريرب
وينرـــي جملـــس األمـــن مبـــا رـــدث مـــن رطـــورات يف الملـــه  غـــري النمســـب املت ـــع يف  

امللـلحة، علـص الملحـو الـوراد يف     املشاورات الـ  جتـنل بـني اجلهـات الـ،الث صـار ة       
كـانون   1التقنين املتعلد بأنشطة رنيق  العامل املع  بعربليات رفظ السالم للفتنة مـن  

ــاين إىل  ت. ويشــ ع جملــس  S/2015/1050و 2015كــانون األول/ديســرب    31ال،اين/يمل
عقـد م،ـل هـي  املشـاورات غـري النمسيـة والتفاعليـة         األمن بشدة أع اء  علص مواصـلة 

ــص        ــأرناد مــن الشــنوة وعل ــدان املســا ة بقــوات وب ــة وال ل ــة العام واملنكــزة مــع األمان
 االستربنار يف رطوينها.  

وي كد جملس األمن أن إجـناء املشـاورات املسـتربنة مـع ال لـدان احملتربـل أن       ’’  
،ـة مـن ال ع،ـات ووـوال دورة ريا ـا      رساهم بقوات وبأرناد من الشنوة ق ـل إنشـاء بع  

أمن  مهم للتوصل إىل رهم مشتن  للواليات والتزام مورد بتملفييها، مسلربًا أي ـًا بـأن   
مشاورات من هيا الق يل يمل  ب أال ر نن إنشاء ال ع،ـات. وي كـد جملـس األمـن أ يـة      

لـدان  أن رد نمل بشول مملتعم مشاورات  املة لل ربيع وهادرة مع األمانـة العامـة وال   
املســا ة بقــوات وبــأرناد مــن الشــنوة علــص املســتويات العليــا، مبــا يشــربل األرــناد          
ــب املســتومل، رســي االقت ــاء،        املتخللــني وافــ اء واملســ ولني العســونيني رريع

http://undocs.org/ar/S/2015/1050
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يوون هدرها  ربان رهم مشتن  بـني األمانـة العامـة واملسـا ني احملـتربلني ريربـا يتعلـد        
 ات بتملفيي الوالية ومفهوم العربليات.  بالقدرات الال مة، ورسفن عن التزام

إىل ال لدان احملتربـل أن   ويدعو جملس األمن األمانةا العامة إىل رقدمي إراوات’’  
رسهم بقوات وبأرناد من الشنوة، رسي االقت اء، إىل جانـي أع ـاء جملـس األمـن     
عــن رقييربهــا لــ ال مــا وافيــارات احملتربلــة للواليــة ق ــل اإلان بعربليــة مــن العربليــات،   
هبــد  إرارــة الملعــن يف القــدرات الال مــة ومــملل ايلــس رنصــة للحلــول علــص ر مل   

فـنا املنر طـة بدصـدار روليـا مبهـام معيملـة وبتشـويل القـدرات         بشأن التحـديات وال 
املطلوبة  ربن أون  مملية حمددة. ويدعو جملس األمن أي ا األمانـةا العامـة إىل أن رقـدم    
بلورة مملتعربة إراوات إىل ال لدان املسا ة بقوات وبأرناد مـن الشـنوة، مـن نـالل     

ر ادل كامل لوجهات الملعـن بشـأن   ايليات القائربة عملد االقت اء، وي كد أ ية إجناء 
ــن الشــنوة.         ــأرناد م ــوات وب ــدان املســا ة بق ــا ال ل ــ  رواجهه ــة ال التحــديات التملفييي
وينري جملس األمن يف هـيا اللـدد بدنشـاء نليـة التخطـيط املعمليـة بتشـويل القـوات         
ــدم بلــورة         ــة أن رق ــن إىل األمانــة العام ــس األم ــدرا ا. ويطلــي جمل ــتناري ية وق االس

راوات إىل ال لدان املسا ة بقـوات وبـأرناد مـن الشـنوة، إىل جانـي جملـس       مملتعربة إ
األمن، وأن رلتربس آراءها، مبا يف الك آراء األرناد الملعاميني اململتشنين يف امليـدان، يف  

 رقييم التقدم احملن  بعد إنشاء عربلية من عربليات السالم.  
طلي بشــول ويســلم جملــس األمــن بــأن اــاح عربليــات رفــظ الســالم ســيت ’’  

متزايد رعاونـا وويقـا يقـوم مـن الوهلـة األوىل بـني األمـم املتحـدة واململعربـات اإلقليربيـة           
ودون اإلقليربيــة، ويف هــيا اللــدد يشــ ع ايلــس األمانــةا العامــة علــص أن رتشــاور مــع 
اململعربــات اإلقليربيــة اات اللــلة، ال ســيربا االحتــاد األرنيقــب، ويعــن  عــن اســتعداد     

قت ـاء، ونلوصـا يف رالـة االنتقـال مـن عربليـة رفـظ سـالم         للقيام بيلك رسي اال
إقليربيــة إىل عربليــة رفــظ ســالم رابعــة ل.مــم املتحــدة. ويشــ ع جملــسد األمــن األمانــة   
العامة بشدة علص التشاور مع ال لدان املسا ة بقـوات وبـأرناد مـن الشـنوة يف الوقـ       

ية، أو علـص قواعـد   اململاسي عملـد التخطـيط إلدنـال أل ر ـيريات علـص املهـام العسـون       
ــا   اال ــت ا   ــة، أو علــص مفهــوم العربلي ــادة والســيطنة،  افاصــة بال ع، ت، أو هيوــل القي

رـأوري علـص االرتياجـات مـن      علص بملاء السالم يف وق  م ون مما ميون أن يوون لـ    أو
يتسىن متوـني ال لـدان    األرناد أو املعدات أو التدريي أو االرتياجات اللوجستية، لوب 

ة بقوات وبأرناد من الشنوة من أن رسدل مشـور ا نـالل عربليـة التخطـيط،     امُلسا 
ويـدعو جملـس     يوون لـدمل أرنادهـا قـدرة كاريـة لتل يـة املطالـي اجلديـدة.        ول ربان أن 
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ــات وقــادة القــوات ومفو ــب      األمــن األمــنيع العــام إىل أن يوفــل رفاعــل ر ســاء ال ع،
ونيني بال ع،ـة ريربـا يتعلـد بـالت يريات     الشنوة يف وق  م ون مع األرناد املدنيني والعس

يف والية من الواليات ق ل إصدار مفهـوم جديـد للعربليـات وروجيهـات جديـدة، مـن       
أجل  ربان رهم مشتن  للت ريات املدنلة علص الوالية وحتسـني رملفيـي الواليـات علـص     

 نطاق ال ع،ة، و ربان مناعاة آراء القادة التملفيييني نالل هي  العربلية.  
ط جملـس األمـن علربـًا بـاعتزام األمـني العـام رقـدمي إراوـات إىل جملـس          وحيي’’  

األمن بشأن مسائل السلو  واالن  اط واألداء ال  رقو  رملفيي الوالية، مبـا يف الـك   
عدم رملفيي ال لدان املسا ة بقوات وبأرناد من الشنوة للربهام ال  كلف  هبا، وبشـأن  

ــة املــدني   ني واالدعــاءات املتلــلة باالســت الل واالعتــداء  رملفيــي الواليــات املتعلقــة يرباي
اجلملسيني، وباعتزام األمـني العـام إبـالل جملـس األمـن علـص الملحـو اململاسـي، ويالرـظ          
أ يــة هــي  املســائل بالملســ ة للربشــاورات ال،الويــة. ويالرــظ جملــس األمــن أي ــا أ يــة 

الويـة، مـن نـالل    املسائل املتعلقة بالقـدرات ومتطل ـات األداء بالملسـ ة للربشـاورات ال،    
رهـم مشــتن   ـامل للربهــام الـ  ســتقوم هبـا ال ع،ــات، ويف هـيا اللــدد يـدعو األمانــة       
العامة إىل مساعدة ال لـدان املسـاهمربة بقـوات وبـأرناد مـن الشـنوة مـن نـالل إي ـاح          
هي  االرتياجات، وينري بالدعم املستربن الـيل رقدمـ  الـدول األع ـاء إىل ال لـدان      

ناد مــن الشــنوة ملســاعد ا علــص رل يــة االرتياجــات املــيكورة. املســاهمربة بقــوات وبــأر
ويشــ ع جملــس األمــن ال لــدان املســا ة بقــوات وبــأرناد مــن الشــنوة علــص أن ر لــ ،    
ــد          ــا يتعل ــة ريرب ــن احملــااين الووملي ــة الملشــن، ع ــناة بشــأن إمواني نــالل املفاو ــات اي

احملـااين سـت ني   باستخدام الوردات العسونية أو وردات الشنوة، وي كد أن هـي   
يف االعت ار يف عربلية اختـاا القـنار لـدمل انتيـار القـوات، مبـا يف الـك ال ـ  يف مسـألة          

 امل ب قدما يف الملشن.  
ويعل جملس األمن، بوسـائل مملـها رنيقـ  العامـل، ملتزمـا بـدجناء مزيـد مـن         ’’  

املسـا ة  اململاقشات من أجل رعزيز املشاورات ال،الوية، وال سـيربا  ـناكت  مـع ال لـدان     
بقــوات وبـــأرناد مـــن الشـــنوة، وبامل ـــب قـــدما يف املســـاعب الـــواردة يف هـــيا ال يـــان  

ــنار      ــن، إا يشــري إىل ق ــس األم ــات النئاســية  2001و 1353النئاســب. وجمل ت وال يان
اات الللة، يعن  عن استعداد  ملواصلة رطوين عربلية جلسات التشـاور غـري النمسيـة    

وات وبـأرناد مـن الشـنوة علـص أسـام مسـتربن وق ـل        املعقودة مع ال لـدان املسـا ة بقـ   
جتديد الواليات وحيت ال لدان املسا ة بقوات وبأرناد من الشـنوة علـص إبـداء آرائهـا     

 .‘‘، بوسائل مملها رنيق  العامل2016آاار/مارم  31يف هي  املسألة يلول 


