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 الفصل األول
 

 مقدمة  
بتقريوور اللجنووة اخلاصووة املعنيووة بعمليووات   287 69رّحبووا اجلمعيووة العامووة يف قرارزووا  - 1

(  وقوّررت .ن تواصول اللجنوة  و قواال لواليتوها  بو ل اجلهووه موو .جول          A/69/19حفظ السالم )
استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السالم موو ييوع نوواحي زو   العمليوات      حجراء 

و.ن تستعرض تنفي  مقترحاهتا السابقة وتنظور يف .ي مقترحوات جديودة لتعزيوز قودرات األموم       
املتحدة على االضطالع مبسؤولياهتا يف ز ا امليدان  وطلبا مو اللجنة اخلاصة .ن تقدم تقريوراال  

 ية العامة يف هورهتا السبعني   عو عملها حىل اجلمع
  

http://undocs.org/ar/A/RES/69/287
http://undocs.org/ar/A/69/19
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 الفصل الثاين
 

 مسائل تنظيمية  
 ا تتاح الدورة املوضوعية ومدهتا   -.لف  

 2016عقدت اللجنة اخلاصة املعنية بعمليوات حفوظ السوالم هورهتوا املوضووعية لعوام        - 2
   وعقدت مخس جلسات عامة 2016آذار مارس  11شبا    اير حىل  16يف املقر مو 

 244وا توووتل الووودورة وكيووول األموووني العوووام لعمليوووات حفوووظ السوووالم ويف اجللسوووة      - 3
شبا    اير  .هىل ببيانات رئيس اجلمعيوة العاموة بالنيابوة ونائوب      16)اال تتاحية(  املعقوهة يف 

 األمني العام ووكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم ووكيل األمني العام للدعم امليداين   
رة عمليووات حفووظ السووالم وحهارة الوودعم امليووداين الوودعم حىل اللجنووة يف       وقوودما حها - 4

املسائل املوضوعية  يف حني اضوطلع  ورع شوؤون نوزع السوالح والسوالم التوابع إلهارة شوؤون         
 اجلمعية العامة واملؤمترات بدور األمانة التقنية للجنة اخلاصة   

 
 انتخاب .عضاء املكتب   -باء  

 با اللجنة اخلاصة بالتزكية .عضاء املكتب التالية .مساؤزم:    انتخ244يف اجللسة  - 5
 :الرئيس
 )نيجرييا( ساركيالسيد عثمان  

 :نواب الرئيس
 )األرجنتني( حسترميهالسيد ماتيو  
 )كندا( غراناالسيد مايكل  
 )اليابان( .كازوريالسيد تاكيشي  
 )بولندا( ستوخلالسيد ياتسيك  
 :املقرر

 )مصر( قنديلالسيد سيف اهلل  
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 جدول األعمال   -جيم  
ويف اجللسووووووة نفسووووووها  .قوووووورت اللجنووووووة اخلاصووووووة جوووووودول األعمووووووال املؤقووووووا    - 6
(A/AC.121/2016/L.1:ونصه كالتايل  ) 

 ا تتاح الدورة    - 1 
 انتخاب .عضاء املكتب    - 2 
 حقرار جدول األعمال    - 3 
 تنظيم األعمال    - 4 
 مناقشة عامة    - 5 
 ححاطات حعالمية .ثناء الدورة - 6 
 النظر يف مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع   - 7 
 اعتماه التقرير املقدم حىل اجلمعية العامة يف هورهتا السبعني  - 8 
  مسائل .خرى - 9 

 
 ( A/AC.121/2016/L.2/Rev.1و.قرت اللجنة اخلاصة .يضا مشروع برنامج عملها ) - 7
 

 تنظيم األعمال   -هال  
.يضاال  قررت اللجنة اخلاصة حنشاء  ريق عامل جامع ير.سوه مايكول    244ويف اجللسة  - 8

 نة اخلاصة   غرانا )كندا( للنظر يف مضمون الوالية اليت عهدت هبا اجلمعية العامة حىل اللج
ويف اجللسووة نفسووها  وا قووا اللجنووة اخلاصووة علووى التفوواوض يف حطووار الفريووق العاموول     - 9

 2015اجلووامع علووى .جووزاء و.جووزاء  رعيووة معينووة مووو التقريوور عووو الوودورة املوضوووعية لعووام        
(A/69/19 وعلى حجراء حتديث تق  لألجزاء واألجو  )      زاء الفرعيوة الويت جي  ور التفواوض بشوأ ا

  2016يف 
ويف اجللسة نفسها .يضا  اعتمدت اللجنة مشوروع قورار بشوأن .سواليب عمول اللجنوة        - 10

 ( )انظر املر ق األول(   A/AC.121/2016/L.3و ريقها العامل اجلامع )

http://undocs.org/ar/A/AC.121/2016/L.1
http://undocs.org/ar/A/AC.121/2016/L.2/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/69/19
http://undocs.org/ar/A/AC.121/2016/L.3
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املر وق الثواين او ا التقريور تشوكيل اللجنوة اخلاصوة يف هورهتوا املوضووعية لعوام           ويره يف  - 11
  وتوره قائموة املشواركني    A/AC.121/2016/INF/2  وتره قائمة وثائق الدورة يف الوثيقوة  2016

  A/AC.121/2016/INF/4يف الدورة يف الوثيقة 
 

 وقائع جلسات اللجنة   -زاء  
شوبا    اير  .جورت اللجنوة     17و  16املعقوهة يوومي   247حىل  244يف اجللسات  - 12

اخلاصة مناقشة عامة بشأن حجراء استعراض شوامل لكامول مسوألة عمليوات حفوظ السوالم موو        
يع نواحي ز   العمليات  و.هىل ببيانات ثمثلو املررب )باسم حركة عدم االيحيواز(  وتايلنود   ي

)باسم رابطة .موم جنووب شورس آسويا(  واجلمهوريوة الدومينيكيوة )باسوم ياعوة هول .مريكوا          
الالتينيووة ومنطقووة البحوور الكووارير(  و.سووتراليا )باسووم .سووتراليا وكنوودا ونيوزيلنوودا(  واالحتوواه      

يب ).يضاال باسم .وكرانيا  البوسونة واارسوك  تركيوا  اجلبول األسووه  يهوريوة مقودونيا        األورو
اليوغوسووال ية سووابقا  يهوريووة مولوودو ا  جورجيووا وصووربيا(  وكازاخسووتان  واملكسوويك         
وااند  وسويسرا  واليابان  وباكستان  وجورجيوا  وحندونيسويا  والنورويج  وماليزيوا  وبوريو       

  والسنرال  ومصر  وجنوب . ريقيا  ويهورية حيران اإلسالمية  وكوبوا   وكينيا  وبنرالهيش
وميامنووار  واألرجنووتني  والفلووبني  واجلزائوور  وحكووواهور  والسوولفاهور  ونيجرييووا  وجامايكووا     
وتووونس  و.وكرانيووا  و.وروغووواي  و.رمينيووا  واجلمهوريووة العربيووة السووورية  ونيبووال  واالحتوواه 

حوودة األمريكيووة  وصووربيا  وحثيوبيووا  ويهوريووة كوريووا  وال ازيوول     الروسووي  والواليووات املت 
 ومايل  وغواتيماال  وزامبيا  ورواندا  والصني  وتركيا  ومالوي   

 و.هىل ببيانني .يضا املراقبان عو املنظمة الدولية للفرنكو ونية وعو االحتاه األ ريقي  - 13
العامول اجلوامع حىل ححاطوات حعالميوة  ويف     شبا    اير  استمع الفريق 19و  18ويف  - 14
شبا    اير  قدما مديرة شعبة . ريقيا الثانية مبكتب العمليوات يف حهارة عمليوات حفوظ     18

شوبا    اير  قوّدم وكيول األموني العوام       19السالم ححاطة عو املسائل امليدانية العمالنيوة  ويف  
 يداين عرضْيو وشاركا يف جزء حتاوري لعمليات حفظ السالم ووكيل األمني العام للدعم امل

شووبا    اير  يف اجللسووة الثالثووة للفريووق العاموول اجلووامع  .هىل رئوويس اجلمعيووة  22ويف  - 15
 العامة ببيان وشار  يف اجلزء التحاوري ال ي .عقب ذلك 

 شوبا    اير حىل  22واجتمع الفريق العامل اجلامع و. رقته العاملة الفرعية األربعة مو  - 16
 آذار مارس  واختتما .عمااا بشأن مشاريع التوصيات    11
 

http://undocs.org/ar/A/AC.121/2016/INF/2
http://undocs.org/ar/A/AC.121/2016/INF/4
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 الفصل الثالث
 

 النظر يف مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع  
 

آذار مارس  نظرت اللجنة اخلاصة املعنيوة بعمليوات    11  املعقوهة يف 248يف اجللسة  - 17
يف زو ا التقريور )انظور     حفظ السالم يف توصيات الفريق العامل اجلامع وقررت حهراج توصوياته 

 ( لتنظر  يها اجلمعية العامة   369-19الفقرات 
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 الفصل الرابع  
 

 اعتماه تقرير اجلمعية العامة يف هورهتا السبعني  
 

آذار موووارس  اعتمووودت اللجنوووة اخلاصوووة املعنيوووة    11  املعقووووهة يف 248يف اجللسوووة  - 18
عيوة العاموة بصويرته املقدموة موو مقورر       بعمليات حفظ السالم مشوروع تقريرزوا املقودم حىل اجلم   

 اللجنة اخلاصة   
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 الفصل اخلامس
 

 اقتراحات اللجنة اخلاصة وتوصياُتها واستنتاجاهتا    
 

 مقدمة -.لف  
حن اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم  حذ تقدم توصياهتا  تؤكود جمودها علوى     - 19

 املقاصد واملباهئ اليت  سدزا ميثاس األمم املتحدة   
وتشيد اللجنة اخلاصة بالرجال والنساء الو يو خودموا وموا زالووا نودمون يف عمليوات        - 20

حفووظ السووالم  ملووا يبدونووه مووو مناقبيووة مهنيووة عاليووة ولتفووانيهم يف العموول وملووا يتحلووون بووه مووو   
 شجاعة  وتشيد خصوصا مبو ضحوا بأرواحهم مو .جل صون السالم واألمو   

.يار موايو  اليووم الودويل ةفظوة السوالم التوابعني        29 وتؤكد اللجنة اخلاصة .مهية يووم  - 21
لألمووم املتحوودة  الوو ي يتوويل  رصووة لسشوواهة  كوول سوونة .مووام النصووب التوو كاري ملووو جوواهوا      

(  جبميوع الرجوال   “النصب التو كاري ةفظوة السوالم التوابعني لألموم املتحودة      ”بأرواحهم ).و 
مووم املتحوودة ةفووظ السووالم تقووديرا  والنسوواء الوو يو خوودموا ومووا زالوووا نوودمون يف عمليووات األ  

يبدونه مو مناقبيوة مهنيوة عاليوة ولتفوانيهم يف العمول وملوا يتحلوون بوه موو شوجاعة  و ليودا             ملا
ل كرى مو  قدوا .رواحهم يف خدمة قضية السالم  ويف زو ا الصوده  توصوي اللجنوة اخلاصوة      

م  عووو طريووق  بإقامووة جوودار توو كاري عنوود نصووب األمووم املتحوودة التوو كاري ةفظووة السووال       
الت عات  وتطلب حيالء االعتبار الواجب للطرائق اليت ينطوي عليها ذلك  مبا يف ذلك تودويو  

 .مساء مو قدموا التضحية الك ى 
وتؤكد اللجنة اخلاصة جمدها .ن املسؤولية الرئيسية عو صون السالم واألموو الودوليني    - 22

س  وتؤكود .ن  حفوظ السوالم الو ي تضوطلع      تقع على كازل األمم املتحدة  و قا ألحكام امليثا
به األمم املتحدة زو ححدى األهوات الرئيسية املتاحة لألمم املتحدة للنوهوض بتلوك املسوؤولية     
واللجنة اخلاصوة  بوصوفها لفول األموم املتحودة الوحيود املكلوف باالسوتعراض الشوامل لكامول           

ا يف ذلوك التودابري الراميوة حىل    مسألة عمليات حفظ السالم مو ييع نواحي ز   العمليوات  مبو  
تعزيز قدرات املنظمة علوى تنفيو  عمليوات األموم املتحودة ةفوظ السوالم  تنفوره بقودرهتا علوى           
تقدمي حسهام كبري يف جمال القضايا والسياسات املتصلة بعمليات األمم املتحودة ةفوظ السوالم     

فيد موو منظوور اللجنوة    وزي تشوجع زياوات األموم املتحودة وصوناهيقها وبراجمهوا علوى .ن تسوت        
اخلاصووة يف مووا يتعلووق بعمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ السووالم  وبوو لك  تشووري اللجنووة اخلاصووة  
باعتبارزا زياوة  رعيوة تابعوة للجمعيوة العاموة  حىل .ن توصوياهتا واسوتنتاجاهتا تعكوس .وال وقبول          

 كل شيء خ هتا الفريدة يف جمال حفظ السالم   
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تنو  باجلهوه املتواصلة اليت تب اا األموم املتحودة يف جموال حفوظ      حن اللجنة اخلاصة  حذ - 23
السووالم يف بقوواع ةتلفووة مووو العوواجي  وزووو مووا يقتضووي مشوواركة الوودول األعضوواء يف ةتلووف         
األنشوطة  توورى .ن موو األساسووي .ن تكوون األمووم املتحوودة قواهرة علووى صوون السووالم واألمووو      

ور منوها حتسوني القودرة علوى تقيويم حواالت       الدوليني على يحوو  عوال  ويتطلوب ذلوك يلوة .مو      
النوزاع  والتخطيط لعمليات األمم املتحدة ةفظ السالم وحهارهتا على يحوو  عوال  واالسوتجابة    

 بسرعة و عالية ألي والية تصدر عو جملس األمو   
وتؤكد اللجنة اخلاصة على .مهيوة االسوتمرار يف تطبيوق املبواهئ واملعوايري الويت وضوعتها         - 24
اء عمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ السووالم وتسوويريزا  كمووا تشووده علووى ضوورورة مواصوولة  إلنشوو

النظوور بشووكل منووهجي يف تلووك املبوواهئ ويف تعريفووات حفووظ السووالم  وينبرووي للمقترحووات        
الشرو  اجلديدة املتعلقوة بعمليوات األموم املتحودة ةفوظ السوالم .ن تكوون موضوع مناقشوة           .و

 مستفيضة يف اللجنة اخلاصة   
وتطلووب اللجنووة اخلاصووة  تسووليما منووها باملسووؤولية األوليووة يلووس األمووو يف توجيووه         - 25

عمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ السووالم وضووبطها  حىل األمانووة العامووة .ن تقووّدم يف بدايووة هورهتووا 
املوضوووعية  ححاطووة غووري رمسيووة ال سوويما بشووأن القضووايا امليدانيووة العمالنيووة  مبووا يف ذلووك تقيوويم 

 عامة للتطّورات اجلارية يف عمليات األمم املتحدة اجلارية ةفظ السالم   األمانة ال
وتشري اللجنة اخلاصة حىل .ن عمليات األمم املتحدة ةفظ السالم تنفَّو  و قوا للفصوول     - 26

ذات الصلة مو امليثواس  ويف زو ا الصوده  لويس يف زو ا التقريور موا اوّد موو املسوؤولية األوليوة            
 يلس األمو عو صون السالم واألمو الدوليني .و حعاهة ححالاما   

 
 عاريف وتنفي  الواليات  املباهئ التوجيهية والت -باء  

تشده اللجنة اخلاصة على .نه ينبروي لعمليوات حفوظ السوالم .ن تتقيود بدقوة باملقاصود         - 27
وتؤكوود يف زوو ا الصووده .ن احتوورام مبوواهئ السووياهة والسووالمة       واملبوواهئ الوووارهة يف امليثوواس   

سووا ضوومو اإلقليميووة واالسووتقالل السياسووي للوودول وعوودم التوودخل يف املسووائل الوويت تنوودرج .سا 
الوالية القضائية الوطنية ألي هولة  زو حيوي يف اجلهوه املشتركة املب ولوة  مبوا  يهوا عمليوات     

 حفظ السالم  مو .جل تعزيز السالم واألمو الدوليني   
وتوورى اللجنووة اخلاصووة .ن احتوورام املبوواهئ األساسووية ةفووظ السووالم  مووو قبيوول موا قووة   - 28

سوتخدام القووة حال ه اعوا عوو الونفس .و عوو واليوة يوأذن هبوا          األطراق املعنية  واةياه  وعدم ا
 جملس األمو  زو شر  .ساسي لنجاحها   
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وتوورى اللجنووة اخلاصووة .نووه ال ينبرووي اسووتخدام عمليووات حفووظ السووالم كوسوويلة بديلووة  - 29
ملعاجلة األسباب اجل ريوة للوعاع  وينبروي معاجلوة تلوك األسوباب علوى يحوو متسوق وةطوط لوه            

وينبرووي حيووالء  شووامل  باسووتخدام األهوات السياسووية واالجتماعيووة واإلمنائيووة   جيوودا ومنسووق و
االعتبوار للطوورس الوويت يتويل مواصوولة زوو   اجلهووه مووو هون انقطوواع بعود مروواهرة عمليووة حفووظ     

 السالم منطقة عملها  مبا يكفل انتقاال سلسا حىل سالم و.مو وتنمية هائمة   
.مهيوة تزويود عمليوات حفوظ السوالم بواليوات       وتواصل اللجنة اخلاصوة التشوديد علوى     - 30

و.زداق وزيكليات قياهية لودهة بوضووح  ومبوواره كا يوة اسوتناها حىل تقيويم واقعوي للوضوع          
وتووأمني التمويوول هعمووا جلهوووه التوصوول حىل تسووويات سوولمية للعاعووات  وتشووده .يضووا علووى       

بوني   واالنسوجام الكا يوة   ضرورة العمل  لدى صياغة الواليات وتنفي زا  لكفالة توو ري املوواره  
الواليات واملواره واألزوداق القابلوة للتحقيوق  وتشوده اللجنوة اخلاصوة علوى .نوه ينبروي  لودى           
حهخال تريريات على واليوات قائموة  اعتمواه ترويريات تتناسوب واملوواره املتاحوة لعمليوة حفوظ          

ات يف واليوة .ي بعثوة   السالم املعنية مبوا يتويل اوا االضوطالع بواليتوها اجلديودة  وينبروي للترويري        
جارية .ن تستند حىل عملية حعاهة تقييٍم هقيقة وحسنة التوقيوا  ريهوا جملوس األموو  بالتشواور      

ويف  (2001) 1353مع البلودان املسوامهة بقووات موو خوالل ا ليوات املبينوة يف قورار ايلوس          
 (   S/2002/56) 2002كانون الثاين يناير  14لس املؤرخة م كرة رئيس اي

وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى .ن جملووس األمووو يتحموول املسووؤولية الرئيسووية عووو صووون  - 31
 مو امليثاس    24السالم واألمو الدوليني  عمال بأحكام املاهة 

وتشده اللجنة اخلاصة علوى ضورورة كفالوة وحودة القيواهة يف عمليوات األموم املتحودة          - 32
ةفظ السالم  وتشري حىل .ن جممل التوجه السياسوي يف عمليوات األموم املتحودة ةفوظ السوالم       

 وضبطها مها مو اختصاص جملس األمو   
 

 حعاهة زيكلة حفظ السالم   -جيم  
قابوة الناجحوة تسوتلزم  علوى سوبيل املثوال ال اةصور         تشده اللجنة اخلاصة علوى .ن  الر  - 33

مباهئ وحدة القياهة وتكامل اجلهوه علوى كول املسوتويات  يف امليودان واملقور  وتأخو  اللجنوة        
انوة  العاموة   (  وحتث األمA/65/669عمال األ رقة العملياتية املتكاملة ).اخلاصة علما بالتقرير عو 

 على ضمان التشكيل األمثل ا   األ رقة بتعزيز مرونتها وباالستخدام الفعال للمواره   
وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى .مهيووة .ن تكووون لوودى حهارل عمليووات حفووظ السووالم         - 34

والدعم امليداين زيكليتوان منظمتوان بكفواءة ومزوهتوان بعوده كواق موو املووظفني  وال سويما           
ملثال ال اةصر  خالل  ترات االرتفاع اةاه يف عمليات حفوظ السوالم ومراحلوها    على سبيل ا

http://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ar/S/2002/56
http://undocs.org/ar/A/65/669


A/70/19 

 

16-04173 14/101 

 

االنتقاليووة وسووحبها  كمووا تشووده علووى .ن التنسوويق الفعووال بووني حهارة عمليووات حفووظ السووالم     
وحهارة الدعم امليوداين  وب .ن يفضوي حىل قودر .كو  موو الكفواءة يف الرقابوة واسوتجابة . ضول           

 امليدان   للتريريات اليت تطر. يف 
وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة علووى .مهيووة تعزيووز االتسوواس بووني املكونووات املختلفووة لوضووع        - 35

السياسووات الوو ي يووتم يف جموواالت ةتلفووة هاخوول حهارة عمليووات حفووظ السووالم وحهارة الوودعم     
 امليداين  وتنو  بدور شعبة السياسات والتقييم والتدريب يف ز   العملية   

ة تأكيد .مهيوة اةفواع علوى وحودة القيواهة يف البعثوات علوى ييوع         وتعيد اللجنة اخلاص - 36
املستويات  و.مهية االتساس يف السياسات واالسوتراتيجيات ووجووه زيكليوات قياهيوة واضوحة      
يف امليدان وعلى املستويات األعلى مبا  يها املقور  وتأخو  اللجنوة اخلاصوة علموا يف زو ا الصوده        

عوو نتوائج تقيويم ترتيبوات القيواهة       2012عاموة يف شوبا    اير   باإلحاطة اليت قدمتها األمانة ال
 والتحكم يف عمليات حفظ السالم   

وحذ تشري اللجنة اخلاصة حىل تزاُيد تشعب عمليات األمم املتحدة ةفظ السوالم  حتوث    - 37
األمانووة  العامووة علووى العموول بشووكل . ضوول لتطوووير .نشووطة االتصووال االسووتراتيجي واألنشووطة      

علووى املسووتوى العمووالين بريووة ضوومان اسووتمرار هعووم عمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ   اإلعالميووة
ها على االستجابة بشكل . ضول للتصوورات العاموة بشوأن هور حفوظ السوالم       ثالسالم  كما حت
 و.ثر  يف امليدان 

 
 السالمة واألمو -هال  

لني يف جموال حفوظ   تديو اللجنة اخلاصة بأشد العبارات قتل . وراه األموم املتحودة العوام     - 38
السالم وكل .عمال العنف ضدزم  وتسل م بأن ز   األعموال تشوكل حتوديا رئيسويا للعمليوات      
امليدانيووة لألمووم املتحوودة  وتشووده علووى وجوووب سوووس موورتكر زوو   االعتووداءات حىل العدالووة     
وتديو اللجنة اخلاصة .يضا .ي شكل مو .شكال القيوه على حرية حركة . راه األموم املتحودة   
العوواملني يف جمووال حفووظ السووالم وحركووة .صووواا يف حطووار واليووة البعثووات  و اصووة القيوووه        
املفروضة على عمليات اإلجوالء الطور  وحذ تؤكود اللجنوة اخلاصوة .ن املسوؤولية الرئيسوية عوو         
سالمة و.مو . راه األمم املتحدة و.صواا تقوع علوى عواتق الدولوة املضويفة   هوي تنوو  بواجلهوه         

ا األمانة العامة يف ا ونة األخرية مو .جول حتسوني السوالمة واألموو يف بعثوات حفوظ       اليت ب لته
السالم  وتطلب يف ز ا الصده حىل األمني العام .ن يواصل تضومني تقريور  السونوي عوو تنفيو       
توصويات اللجنووة اخلاصووة املعنيووة بعمليوات حفووظ السووالم  رعووا مسوتقال عووو السووالمة واألمووو     

قاعووودة بيانوووات بشوووأن االعتوووداءات الووويت تسوووتهدق عمليوووات     يشووومل ححصووواءات تتضووومو  
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املتحدة ةفظ السالم  و.سباهبا املمكنة واالجتازات اليت ميكو حتديودزا  وتطلوب اللجنوة     األمم
اخلاصووة .ن يتضوومو التقريوور .يضووا التوودابري الوويت ا وو هتا األمانووة العامووة وكوول بعثووة مووو البعثووات   

 ومواجهة ز   التهديدات والتخفيف مو حدهتا    امليدانية ملنع تكرار ز   االعتداءات
وتشري اللجنوة اخلاصوة بقلوق حىل .ن التودزور يف البياوة األمنيوة العامليوة يوؤهي حىل زيواهة           - 39

طبيعة وحجم التحوديات األمنيوة الويت تواجوه عمليوات األموم املتحودة ةفوظ السوالم  وتشوجع           
تعزيوز قودرة منظوموة األموم املتحودة علوى        اللجنة اخلاصوة اجلهووه الويت تبو اا األمانوة موو .جول       

 كفالة سالمة و.مو موظفي األمم املتحدة 
وتطلب اللجنة اخلاصة حىل األمني العام .ن يبقي قيد االستعراض سياسوات وحجوراءات    - 40

 السالمة واألمو املتعلقة بقدرات األمم املتحدة يف جمال الطريان املدين والعسكري   
صة .ن نشر بعثات األمم املتحودة ةفوظ السوالم يف بياوات سياسوية      وتؤكد اللجنة اخلا - 41

و.منية زشة  وتصاعد حودة العنوف  والتهديودات غوري املتكا اوة واملعقودة الويت تنشوأ عوو يلوة           
عواموول منووها تزايوود قوودرات اجلنوواة  .هت حىل اتسوواع نطوواس اختطوواق حفظووة السووالم التووابعني   

وق حفظوة السوالم التوابعني لألموم املتحودة بسوبب       لألمم املتحدة وارتفاع عده القتلوى يف صوف  
ااجمووات الوويت تسووتهد هم  وتشوويد اللجنووة اخلاصووة بووالتزام البلوودان املسووامهة بقوووات والبلوودان    
املسامهة بوحدات شرطة يف البعثات اليت تشكل  يها البياة العمالنية خطورا جوديا علوى سوالمة     

 و.مو حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة 
وتالحووظ اللجنووة اخلاصووة .ن الوحوودات العسووكرية ووحوودات الشوورطة  سووواء كانووا    - 42

مكونة موو  وراهى الودول .و موو منظموات حقليميوة  ُتنشور .حيانوا مبوجوب واليوات وترتيبوات            
ةتلفووة حىل جانووب عمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ السووالم يف الدولووة املضوويفة نفسووها  وتشووده   

حتا ظ عمليات األموم املتحودة ةفوظ السوالم علوى زويتوها        اللجنة يف ز ا الصده على .مهية .ن
و.هوارزا املمَّيزتني  وترحب اللجنة اخلاصة بتبواهل املعلوموات اجلواري بوني ييوع األطوراق يف       
سووياس السووالمة واألمووو  وتشووده علووى .مهيووة مواصوولة ذلووك بشووكل مناسووب خووالل موورحليت     

 االنسحاب وحعاهة اايكلة   
ة .ن .ي لاوالت لالستيالء على املعدات اململوكة لألموم املتحودة   وترى اللجنة اخلاص - 43

.و للوحدات  .و تدمريزا  .مر ال ميكو القبول به على اإلطالس  وتشوده اللجنوة اخلاصوة علوى     
.مهية االحتورام التوام لاللتزاموات املتصولة باسوتخدام مركبوات . وراه األموم املتحودة العواملني يف           

ملهم حسبما زو لده يف الصوكو  الدوليوة ذات الصولة  حضوا ة     جمال حفظ السالم و.ماكو ع
حىل االلتزامات املتصلة بالشعارات املميِّوزة املعتورق هبوا يف اتفاقيوات جنيوف  ويف زو ا الصوده         
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تؤكد اللجنة اخلاصة .يضوا .مهيوة .ن تعمول األمانوة العاموة  بتنسويٍق وثيوق موع البعثوات والدولوة           
كي حتل على وجه السرعة ييوع القضوايا الويت تشومل مصواهرة      املضيفة  على استعراض آليتها 

.و تدمري معدات ثملوكة لألمم املتحدة مو قبول طورق ثالوث موو .جول ضومان التنفيو  الفعوال         
للوالية  وال سيما سالمة حفظة السالم و.منهم  وتطلب اللجنة اخلاصة موو األمانوة العاموة .ن    

 ز يف ز ا الصده توا يها مبعلومات لدَّثة عو التقدم احملر
تؤكد اللجنة اخلاصوة ضورورة .ن تقودم البعثوات معلوموات هقيقوة ويف حينوها حىل املقور          - 44

عووو اةووواهيت الوويت متووس سووالمة و.مووو . ووراه األمووم املتحوودة واملتعاقووديو مووع األمووم املتحوودة        
اة املنتشريو يف بعثات حفظ السالم  مبا يف ذلك عو حاالت املرض واإلصابة واةواهيت والو و 

وانتهاكات اتفاقات مركز القوات  وتطلب يف زو ا الصوده موو األمانوة العاموة النظور يف سوبل        
لتحسووني التنسوويق يف زوو ا ايووال  وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة .يضووا ضوورورة .ن ايوول املقوور زوو        

 املعلومات حىل البعثات الدائمة للدول األعضاء املعنية رمسيا و ورا 
ة متووس سووالمة و.مووو حفظووة السووالم  مثوول عمليووات ويف ضوووء وقوووع حووواهيت خطووري - 45

االختطاق واحتجاز الرزوائو  تشوده اللجنوة اخلاصوة علوى .مهيوة حجوراء حووار شوفاق و علوي           
وعلوو  ومنووتظم بووني البلوودان املسووامهة بقوووات والبلوودان املسووامهة بووأ راه شوورطة  وجملووس األمووو 

لوقوا املناسوب بوني زو   اجلهوات      واألمانة العامة  وتؤكود .ن التنسويق وتبواهل املعلوموات يف ا    
 املعنية يسهمان يف منع تلك اةواهيت ويف ح اه تسوية ح ابية اا عند قوعها   

وحتووث اللجنووة اخلاصووة الوودول األعضوواء  مبووا  يهووا البلوودان املضوويفة لعمليووات حفووظ         - 46
السووالم  الوويت جي تنظوور بعوود يف االنضوومام حىل االتفاقيووة املتعلقووة بسووالمة موووظفي األمووم املتحوودة  
واأل راه املرتبطني هبا  وال وتوكول االختياري امللحق هبا  على القيام ب لك  وتالحظ اللجنوة  

  علووى حهراج 82 58األمانووة العامووة تعموول باسووتمرار  و قووا لقوورار اجلمعيووة العامووة  اخلاصووة .ن
األحكام الرئيسية لالتفاقيوة  مبوا  يهوا األحكوام املتعلقوة مبنوع االعتوداءات علوى . وراه العمليوات           

قوانون ومبحاكموة مرتكبيهوا .و تسوليمهم  يف     واعتبار ز   االعتوداءات جورائم يعاق وب عليهوا ال    
اتفاقات مركز القوات ومركز البعثات واتفاقات البلودان املضويفة الويت  ورى التفواوض بشوأ ا       

 بني األمم املتحدة والبلدان املضيفة   
وتشووري اللجنووة اخلاصووة حىل التقريوور الشووامل لألمووني العووام عووو كوول العمليووات املتعلقووة     - 47

رائم املرتكبوة ضود حفظوة السوالم املنتشوريو التوابعني لألموم املتحودة  ولاكموة          بالتحقيق يف اجل
(  وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى ضوورورة التأكيوود بوضوووح علووى انطبوواس   A/66/598مرتكبيهووا )

ه شوورطة يف مووا يتعلووق  قوووانني اةكومووات املضوويفة والبلوودان املسووامهة بقوووات واملسووامهة بووأ را    
بوواجلرائم املرتكبووة ضوود . ووراه حفووظ السووالم التووابعني لألمووم املتحوودة  وعلووى وجوووب التطبيووق    

http://undocs.org/ar/A/RES/58/82
http://undocs.org/ar/A/66/598
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املوحوود للقوووانني ذات الصوولة علووى العنصووريو العسووكري والشوورطي لبعثووات حفووظ السووالم       
وتؤكد اللجنة اخلاصة علوى مسوؤولية الودول األعضواء  مبوا يف ذلوك البلودان املضويفة لعمليوات          

فظ السوالم  عوو التحقيوق يف االعتوداءات املرتكبوة ضود األموم املتحودة وموظفيهوا ولاكموة           ح
مرتكبيهوا  وتنووو  اللجنووة اخلاصووة بوواجلهوه الوويت تبو اا األمووم املتحوودة لعقوود اجتماعووات جمووالس   
التحقيق ولتشجيع اةكومات املضيفة على حجراء حتقيقات وطنيوة لتقودمي مورتكر االعتوداءات     

جلورائم املرتكبوة ضود حفظوة السوالم التوابعني لألموم املتحودة حىل العدالوة  وتطلوب           وغريزا مو ا
  مو .جول زيواهة توضويل كول     2017اللجنة اخلاصة تقدمي ححاطة قبل الدورة املوضوعية لعام 

السياسات الداخلية لألمم املتحدة وقواعدزا وحجراءاهتا املطبقة يف التحقيقات الداخليوة املتعلقوة   
يقوموووون بوووه موووا حفظووة السوووالم التوووابعني لألموووم املتحوودة موووو سووووء سوولو  و   مبووا يبووودر عوووو  

 اعتداءات  مو
وتشده اللجنة اخلاصة على .مهية التدريب السابق للنشور  ضوال عوو التودريب وتقودمي       - 48

اإلحاطات يف امليدان  وتزويد . راه حفظ السالم باملعدات الكا ية لتنفي  الواليوة  مبوا يف ذلوك    
و الوونفس واملعوودات ذات الصوولة  و قووا ملعووايري األمووم املتحوودة ويف الوقووا    معوودات الوود اع عوو 

املناسب  مو .جول منوع وقووع اإلصوابات وضومان سوالمة و.موو حفظوة السوالم التوابعني لألموم            
املتحدة  ويف ز ا الصده  تشده اللجنة اخلاصة .يضا على اةاجة حىل تعزيز هور ومسوؤولية كول    

املسامهة بقوات واملسامهة بأ راه شورطة  وتنوو  اللجنوة اخلاصوة بتنفيو       مو األمانة العامة والبلدان 
 ( DPKO/DFS Ref. 2015.16األمانة العامة لسياسة ضمان اجلاززية العمالنية وحتسني األهاء )

تطلب اللجنة اخلاصة حىل األمانة العاموة ا واذ التودابري الالزموة لكفالوة .ن تكوون ييوع         - 49
مليوودان قوواهرة علووى مواجهووة حتووديات السووالمة واألمووو علووى النحووو      القوووات والوحوودات يف ا 

املناسب وبفعالية  يف حطار نظرة اسوتراتيجية وشواملة لطائفوة واسوعة موو القضوايا  بينوها قيواهة         
البعثات  والتسلسل القياهي  وقواعد االشتبا   والتقييم والتدريب يف مرحلوة موا قبول النشور      

املعوودات الواقيووة واملعوودات التكنولوجيووة املتطووورة  وتشووري     والسياسووات واملعووايري  واسووتخدام 
اللجنة اخلاصة حىل .ن مكتب املدير املعو  بالشوراكة االسوتراتيجية ةفوظ السوالم جعول سوالمة        
حفظة السالم و.منوهم جوزءا ال يتجوز. موو عمليوات اسوتعراض املكونوات النظاميوة يف البعثوات          

ضواته اااه وة حىل تعزيوز السوالمة واألموو  وتطلوب       امليدانية  وقدم توصيات يف كول موو استعرا  
اللجنة اخلاصة يف ز ا الصوده حىل األموني العوام .ن يتشواور بانتظوام موع الودول األعضواء بشوأن          
كيفيووة املضووي قوودما وحبقوواءزم علووى علووم باألنشووطة املقووررة للمكتووب ومووا اققووه مووو نتووائج      

و تقريور  السونوي عوو تنفيو  توصويات      وتطلب اللجنة اخلاصة .يضا حىل األموني العوام .ن يضومّ   
اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السوالم العو ا املستخلصوة موو .جول حتسوني سوالمة و.موو         

 األ راه النظاميني يف امليدان 
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واعترا ووا بتزايوود خطوور .جهووزة الووتفجري احملليووة الصوونع  تنووو  اللجنووة اخلاصووة بتوودابري          - 50
ة اإلجراءات املتعلقوة باأللروام يف األموم املتحودة  موو قبيول       التخفيف  اليت حتظى بدعم مو هائر

تدريب حفظة السالم قبل االنتشار و.ثناء البعثة وتقدمي املشورة والتوجيه حليهم  وتشجع علوى  
مواصلة تقييم تنفي زا على .ساس كل حالة على حودة  حسوب االقتضواء  وحضوا ة حىل ذلوك       

 حة .جهزة التفجري احمللية الصنع وهليول الوحودات   تنو  اللجنة اخلاصة بوضع كتيب بشأن مكا
العسكرية لألمم املتحودة للوتخلم موو الو خائر املتفجورة  وتطلوب تقودمي معلوموات لدَّثوة يف          

 ز ا الصده 
وتؤكد اللجنة اخلاصة .ن استخدام التكنولوجيا يف سياس حفظ السوالم  وب .ن يوأل     - 51

موم املتحودة  وزوي احتورام سوياهة الودول األعضواء        هعما للمباهئ املنصوص عليها يف ميثاس األ
وسالمتها اإلقليمية  و.ن يتقيد باملباهئ األساسية ةفظ السالم  وال سيما يف ما يتعلوق مبوا قوة   

 الدولة املضيفة 
وتنو  اللجنة اخلاصة بضرورة التوعية باألوضاع وتعزيز سالمة و.موو حفظوة السوالم      - 52

لوجيوووا اةديثوووة كاسوووتكمال لألسووواليب التقليديوووة  مثووول يوووع مبوووا يف ذلوووك باسوووتخدام التكنو
املعلومات القائمة على اإلنسان  ويف ز ا الصوده  تشوجع اللجنوة اخلاصوة األمانوة العاموة علوى        
تطوير منظومة لألمم املتحدة تكون .كثر اتساقا وتكامال مو .جل التوعية باألوضاع السوائدة   

ؤكد اللجنة اخلاصة .نه ينبروي النظور يف نشور زو   األصوول      ميتد نطاقها مو امليدان حىل املقر  وت
واستخدامها على .ساس كل حالة على حدة و ب .ن يتم ذلك يف حطوار هعوم مبواهئ ميثواس     
األمم املتحدة واملباهئ األساسية ةفظ السالم  ويف ز ا الصوده  تقتورح اللجنوة اخلاصوة حبقواء      

لجنوة اخلاصوة .ن تتويل األمانوة العاموة كول       جملس األمو على علم  حسب االقتضاء  وتطلوب ال 
الوسائل الالزمة لبعثات حفظ السالم حيثموا كانوا تلوك التكنولوجيوا مسوتخدمة يف امليودان        
موو .جوول كفالووة حهموواج تلووك القوودرات بفعاليوة وسوورية يف عمليووات البعثووات  وتطلووب اللجنووة   

لقووة مبعاجلووة .ي  اخلاصووة .يضووا مووو األمانووة العامووة حصوودار توجيهووات ووضووع حجووراءات متع        
معلومووات حساسووة مبووا يضوومو سووريتها وتنوواُول زوو   املعلومووات و قووا لالحتياجووات العمالنيووة   

 وبتوجيه مو القياهة العليا للبعثات 
وحذ تنو  اللجنة اخلاصة مبر ق تقرير األموني العوام عوو تنفيو  توصويات اللجنوة اخلاصوة         - 53

(  وحذ تنووو  .يضووا بصوودور تقريوور  ريووق    Add.1و  A/70/579املعنيووة بعمليووات حفووظ السووالم )  
اخل اء املع  بالتكنولوجيا واالبتكار يف بعثوات األموم املتحودة ةفوظ السوالم   هوي تطلوب .ن        

أن سووبل املضووي قوودما  وال سوويما يف  تواصوول األمانووة العامووة التشوواور مووع الوودول األعضوواء بشوو  
يتعلق بوضع حطار للسياسة العامة الستخدام التكنولوجيا مو جانب عمليات حفظ السوالم   ما

http://undocs.org/ar/A/70/579
http://undocs.org/ar/Add.1
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وحتديد اةلول التكنولوجية اجلديدة للتحديات املصواها ة يف امليودان  و.ن تواصول حهراج تقيويم     
تشريل املنظوموات اجلويوة موو    شامل يتضمو املعلومات ذات الصلة والع  املستخلصة املتصلة ب

هون طيار وغري املسلحة يف عمليات األمم املتحدة ةفظ السالم  يف  رع مسوتقل موو التقريور    
 السنوي املقبل عو تنفي  توصيات اللجنة اخلاصة 

حن اللجنة اخلاصة  حذ تشري حىل .ن املسوائل األمنيوة قود يكوون اوا طوابع عوابر للحودوه          - 54
باهل املعلومات األمنية الالزمة بني بعثوات حفوظ السوالم لتعزيوز سوالمة      الوطنية  تشجع على ت
 حفظة السالم و.منهم   

وتسل م اللجنوة اخلاصوة بالودور الو ي يؤهيوه كول موو مركوز األموم املتحودة للعمليوات             - 55
وحهارة األزموات  ومراكووز العمليووات املشوتركة  ومراكووز التحليوول املشوتركة للبعثووات يف تعزيووز    

اه حفظ السالم و.منوهم  وتشوده اللجنوة اخلاصوة علوى .مهيوة تبواهل املعلوموات ذات         سالمة . ر
الصولة بوني مراكووز العمليوات املشووتركة ومراكوز التحليوول املشوتركة للبعثووات وقودرات التحليوول       
املتصلة باألمو  وتأخ  علما باملساعي اليت يضوطلع هبوا مركوز األموم املتحودة للعمليوات وحهارة       

اهل املعلوموات  وتنوو  اللجنوة اخلاصوة بإنشواء قودرة للرصود اإللزاموي تعمول          األزمات لتيسري تب
على مدار السواعة طووال .يوام األسوبوع يف مراكوز العمليوات املشوتركة  وتؤكود علوى ضورورة           
مواصوولة حهخووال حتسووينات علووى اإلجووراءات املتصوولة بنقوول تلووك املعلومووات  ويف زوو ا الصووده  

عامة .ن تقدم  قبل هورهتا املوضوعية املقبلوة  معلوموات لدَّثوة    تطلب اللجنة اخلاصة حىل األمانة ال
بشووأن مووا .حدثووه مركووز األمووم املتحوودة للعمليووات وحهارة األزمووات ومراكووز العمليووات املشووتركة 

 للبعثات مو تأثري على ز   املسائل  مبا يف ذلك الثررات احملتملة    ومراكز التحليل املشتركة
حىل تنفيوو  نظووام املسووتويات األمنيووة  وتشووده علووى .مهيووة القيووام وتشووري اللجنووة اخلاصووة  - 56

بعملية تقييم منظَّمة ملواجهة التهديدات احملدقوة بالسوالمة واألموو  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة .ن       
تقدَّم بانتظاٍم آخُر مستجدات الوضوع األمو  يف البعثوات القائموة  مبوا يف ذلوك .ي ترويريات يف        

تماعات املقررة .و تلك اليت ُتعقد بناء على طلب البلودان املسوامهة   املستوى األم   خالل االج
بقوووات .و املسووامهة بووأ راه شوورطةع وتشووجع علووى القيووام  يف الوقووا املناسووب  بعمليووة تقيوويم     
منظمة للمخاطر األمنية  م . راه الوحدات النظاميةع وتطلب تقدمي ححاطة عو التقدم احملورز  

 ضوعية املقبلة يف ز ا الشأن قبل هورهتا املو
وتنو  اللجنة اخلاصة بعملية التوحيد اجلارية لكل املواره األمنية لألمانة العامة يف املقور   - 57

  276 59حتووا قيوواهة حهارة شووؤون السووالمة واألمووو  انسووجاما مووع قوورار اجلمعيووة العامووة         
تجدات عوووو التقوووودم احملووورز يف زووو ا الصوووده قبووول هورهتووووا      وتطلوووب تزويووودزا بووو خر املسووو    

 املقبلة    املوضوعية

http://undocs.org/ar/A/RES/59/276
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وتكرر اللجنة اخلاصة طلبها البقاء علوى علوم توام بالتحقيقوات الويت جتورى يف البعثوات         - 58
امليدانية ةفوظ السوالم  باسوتثناء حواالت سووء السولو   الويت تنطبوق عليهوا مو كرات التفوازم            

خلاصووة ضوورورة قيووام األمانووة العامووة بتحسووني النشوور السووريع        ذات الصوولة  وتؤكوود اللجنووة ا  
للمعلومات واالتصاالت مع الدول األعضواء املعنيوة كلموا جوّد حواهيت يف بعثوة ةفوظ السوالم         
يؤثر سلبا على الفعالية العمالنية .و يتسبب يف حصابة خطورية .و و واة يف صوفوق . وراه حفوظ      

تل التحقيووق يف اةوواهيت وحووه حغالقووه  وحتووث السووالم التووابعني لألمووم املتحوودة  وذلووك منوو   وو
اللجنة اخلاصة على .ن يتم على الفور حبالغ الدول األعضاء املعنيوة بالنتوائج الويت تتوصول حليهوا      
جمالس التحقيق يف ما يتعلق باإلصابات اخلطرية .و حباالت الو اة  وتالحظ اللجنوة اخلاصوة .ن   

 The standard operatingجيهيوة الداخليوة املعنونوة    األمانة العامة تعكف على تنقويل الوثيقوة التو  

procedure: boards of inquiry 2011    اإلجوووووراءات العمالنيوووووة املوحووووودة: جموووووالس التحقيوووووق(
(  وتطلب تقدمي ححاطة عو الترويريات الويت .خهخلوا علوى السياسوة العاموة قبول هورهتوا         2011

 املوضوعية املقبلة   
.ن بعض تشكيالت القوات ووحدات الشورطة املنتشورة    وتالحظ اللجنة اخلاصة بقلق - 59

مووا زالووا ُتوووزَّع لترطيووة منوواطق جررا يووة تفوووس قوودراهتا  حن زوو   املمارسووات ال تووؤهي حىل       
تعريض سالمة و.موو زو   القووات للخطور  حسوب  بول توؤثر .يضوا بشوكل سولر يف قودراهتا            

 وورى حهخووال .ي تعووديالت  علووى تنفيوو  الواليووة وينبرووي جتنبووها  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة .ن    
تريريات زامة على مفهوم العمليات األصلي .و على قواعد االشوتبا  .و احتياجوات القووة      .و

بتعاون وثيق مع البلدان املسامهة بقوات ومبوا قتها  وتشده اللجنة اخلاصة على ضورورة توو ري   
ليوات املؤقتوة موو .جول     ما يلزم موو التودابري وااياكول األساسوية ةمايوة القووات يف قواعود العم       

 اةفاع على سالمة القوات والشرطة املنتشرة   
وتنو  اللجنة اخلاصة بالتنفي  اجلواري لسياسوة بو ل العنايوة الواجبوة يف مراعواة حقووس         - 60

اإلنسان عند تقدمي األمم املتحدة الدعم حىل قوات .موو غوري تابعوة لألموم املتحودة  مبوا يف ذلوك        
ييم املخاطر  واعتماه حجراءات عمالنية موحدة خاصة بكول بعثوة   مو خالل حجراء عمليات تق

على حدة  وحنشاء آليات على مسوتوى البعثوات  وتشوجع علوى مواصولة تنفيو  زو   السياسوة         
العامة يف بعثات حفظ السوالم  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة حطالعهوا علوى آخور املسوتجدات عوو          

 تطبيق ز   السياسة يف بعثات حفظ السالم 
شده اللجنة اخلاصة على .مهية استعداه بعثات حفظ السوالم واألمانوة العاموة إلهارة    وت - 61

األزموات الوويت هتووده سووالمة و.مووو موووظفي األموم املتحوودة واالسووتجابة اووا  بسووبل منووها حجووراء   
تدريبات على االستجابة لألزموات  و اصوة االسوتجابة الفعالوة والناجعوة إلجوالء املصوابني يف        
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ا الصووده  تنووو  اللجنووة اخلاصووة بووأن مركووز األمووم املتحوودة للعمليووات وحهارة   البعثووات  ويف زوو 
األزمات يقدم الدعم لتنسيق االستجابة لألزمات على نطواس املنظوموة ككول يف امليودان  و.نوه      
يشووكل املكووان الرئيسووي إلهارة األزمووات يف املقوور  وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة .مهيووة التخطوويط        

صووي بووإجراء التوودريبات املقووررة علووى االسووتجابة لألزمووات يف  الشووامل للحوواالت الطارئووة  وتو
البعثووات ويف املقوور  كلمووا .مكووو ذلووك  مبووا يشوومل التموواريو علووى حجووالء املصووابني والعوو            
املستخلصووة و. ضوول املمارسووات  وتنووو  اللجنووة اخلاصووة يف زوو ا الصووده بوواجلهوه اجلاريووة الوويت   

سياسوة األموم املتحودة إلهارة األزموات  وكو لك      تب اا األمانة العاموة لوضوع الصويرة النهائيوة ل    
بالعموول اجلوواري مووو .جوول وضووع اإلجووراءات العمالنيووة املوحوودة إلهارة األزمووات لصووا  حهارة  
عمليوات حفووظ السووالم وحهارة الوودعم امليووداين  وتطلووب حطالعهووا علووى آخوور املسووتجدات قبوول  

 هورهتا املوضوعية املقبلة   
قلق .ن اةواهيت ال توزال تشوكل .حود األسوباب الرئيسوية      وحذ تالحظ اللجنة اخلاصة ب - 62

لو اة حفظة السالم  تنو  باجلهوه اجلارية اليت تب اا األمانة العامة ملواصولة وضوع سياسوات يف    
جمال السالمة املهنية يف امليدان وتنفي زا مو .جل اةود موو خطور و واة مووظفي األموم املتحودة        

 علومات عو التقدم احملرز يف ز ا الصده .و حصابتهم  وتطلب اللجنة اخلاصة م
وتؤكد اللجنة اخلاصة األمهية اليت توليها لسالمة و.مو . راه حفظ السوالم يف امليودان     - 63

 the Unitedمووو هليوول األمووم املتحوودة للوودعم الطوور   2015وتنووو  اللجنووة اخلاصووة بطبعووة عووام 

Nations Medical Support Manual  الودنيا الواضوحة لكول القودرات الطبيوة        مبا يف ذلك املعوايري
لألمووم املتحوودة  وبالعموول اجلوواري إلنشوواء حطووار لووألهاء الطوور لعمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ    
السالم  وتطلب حطالعها علوى آخور املسوتجدات يف زو ا الصوده قبول هورهتوا املوضووعية لعوام          

عضواء يف التأكود موو      وتشده اللجة اخلاصة على مسوؤولية األموم املتحودة والودول األ    2017
تووو  ر املرا ووق الطبيووة املناسووبة ومووو .ن املوووظفني الطبوويني املكلفووني بالعموول يف منوواطق البعثووات      
مؤزلووون لتقوودمي العنايووة الطبيووة الفوريووة والسووليمة حىل . ووراه حفووظ السووالم وميتلكووون املهووارات  

 اللروية املطلوبة ل لك 
الطور وحجوالء املصوابني يف الوقوا املناسوب       وتؤكد اللجنة اخلاصة .نه ينبري لسجوالء  - 64

وبطريقة موثوس هبا  مبا يف ذلك  حسب االقتضاء  باسوتخدام طوائرات االيكووبتر موع القودرة      
على الطريان الليلي  .ن يشكال .ولوية يف ييع عمليات بدء البعثات و وب اإلبقواء علوى زو       

خلاصوة .نوه ينبروي وضوع معوايري واضوحة       األولوية باستمرار طوال  ترة البعثوة  وتؤكود اللجنوة ا   
للقدرات اليت تيسِّر االستجابات السريعة  ال سيما خوالل حواالت اةيواة .و املووت  لعمليوات      

 حجالء املصابني واإلجالء الطر  وزي تتطلع حىل تقدمي ححاطة يف ز ا الصده   
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 السلو  واالنضبا    -زاء  
التأكود موو .ن ييوع  اوات مووظفي و. وراه       تؤكد اللجنة اخلاصة جمودها علوى ضورورة     - 65

عمليات األمم املتحدة ةفظ السالم يتصر ون على يحو افظ صورة األمم املتحودة وصودقيتها   
وحياهزا ونزازتها  وتنو  مع التقدير باجلهوه املب ولة يف زو ا الصوده  وتشوده اللجنوة اخلاصوة      

لسوالم يف .عوني السوكان احمللويني     على .ن سوء السلو  .مر غري مقبول و.ن مسعة بعثات حفظ ا
تووؤثر تووأثريا مباشوورا علووى الفعاليووة العمالنيووة لتلووك البعثووات  كمووا تشووده اللجنووة اخلاصووة علووى   
ضرورة املسوارعة حىل التحقيوق يف .ي اهعواءات وا واذ التودابري التأهيبيوة يف حوق األ وراه الو يو          

 ثبا ارتكاهبم .ي شكل مو .شكال سوء السلو  
نة اخلاصة عو قلقها العميق ألنه رغم التدابري املتخ ة إلنفاذ سياسوة عودم   وتعرب اللج - 66

التسامل مطلقا مع االسترالل واالعتداء اجلنسيني  ارتفع عوده اهعواءات االسوترالل واالعتوداء     
(  وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة A/70/729اجلنسوويني  كمووا يتووبني مووو .حووديت تقريوور لألمووني العووام )  

جموودها علووى ضوورورة املسووارعة حىل التحقيووق يف .ي اهعوواءات موثوووس هبووا لالسووترالل واالعتووداء 
اجلنسوويني مبووا يشوومل كوول  اووات موووظفي و. ووراه األمووم املتحوودة و قووا لالتفاقووات السووارية            

ن زو   االهعواءات   واإلجراءات املعمول هبا وا اذ التدابري التأهيبية يف حق املوظفني موه تبويَّو .  
مدعموووة باألهلوووة  وتؤكووود اللجنوووة اخلاصوووة علوووى ضووورورة لاسوووبة ماوووو يثبوووا . وووم ارتكبووووا   

 جرمية  . عاال
وتشده اللجنة اخلاصة جمدها على مبد. وجوب تطبيق معايري السلو  نفسوها موو هون    - 67

د اللجنوة  استثناء على ييع  اات . راه وموظفي حفوظ السوالم التوابعني لألموم املتحودة  وتؤكو      
اخلاصة .نه يف حال .ي حخالل باملعايري سُتتخ  اإلجراءات املناسبة ضمو حودوه سولطة األموني    
العام  يف حني ستطبَّق املسؤولية اجلنائية والتأهيبية يف ما يتعلوق بوأ راه الوحودات الوطنيوة و قوا      

يع . راه حفوظ  للقوانني الوطنية للدولة املسامهة  وتؤكد اللجنة اخلاصة على وجوب حطالع ي
السالم على كل القواعد واألنظمة واألحكام واملباهئ التوجيهيوة السوارية الصواهرة عوو األموم      
املتحدة أل راه حفظ السالم   ضوال عوو القووانني واألنظموة الوطنيوة  وعلوى وجووب التوزامهم         

قبوة  هبا  وتؤكد اللجنة اخلاصة جمدها على ضرورة التحقيوق يف كول .عموال سووء السولو  واملعا     
عليهووا مووو هون حبطوواء و قووا لألصووول القانونيووة وملوو كرات التفووازم امل مووة بووني األمووم املتحوودة  

 252 68مووو قوورار اجلمعيووة العامووة  24والدولووة املسووامهة  وتشووري اللجنووة اخلاصووة حىل الفقوورة  
املتعلوووق بوووإهارة املوووواره البشووورية  وترحوووب بالتعوووديالت الووويت .هخلوووا علوووى النظوووام اإلهاري  
للموووظفني  الوويت .صووبحا توونم ا ن علووى االسووترالل واالعتووداء اجلنسوويني باعتبارمهووا مثووالني   

 لدهيو للسلو  احملظور 

http://undocs.org/ar/A/70/729
http://undocs.org/ar/A/RES/68/252
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ة ملنوع االسوترالل   وتسل م اللجنة اخلاصة بأمهية تعزيز التدريب قبل االنتشار و.ثناء البعثو  - 68
واالعتداء اجلنسيني  كما تشجع البعثوات علوى حجوراء تودريب ميوداين منوتظم ونودوات توعيوة         
تستكمل التدريب السوابق لالنتشوار يف جموال االسوترالل واالعتوداء اجلنسويني  تشومل القووات         

 وسائر األ راه املنتشريو يف بعثات األمم املتحدة   
املتعلووق باملسوواءلة   114 70ذ اجلمعيووة العامووة القوورار   وترحووب اللجنووة اخلاصووة با ووا    - 69

اجلنائيوة ملووظفي األمووم املتحودة وخ ائهوا املو ووديو يف بعثوات  وتشوجع بقوووة الودول  األعضوواء        
لقضوائي يف  على تطبيق كل .حكام ذلك القرار  ال سيما األحكام املتعلقة بتطبيق اختصاصوها ا 

ما يتعلق باجلرائم  و اصة اجلرائم ذات الطابع اخلطوري الويت يرتكبوها مواطنوزوا خوالل عملوهم       
كموووظفني تووابعني لألمووم املتحوودة  علووى النحووو املعووروق يف قوانينووها اجلنائيووة الداخليووة املرعيووة  

اءلة اجلنائيوة  اإلجراء  وتتطلع اللجنة اخلاصة حىل ححراز مزيد موو التقودم يف معاجلوة مسوألة املسو     
 ملوظفي األمم املتحدة وخ ائها املو ديو يف بعثات 

وتؤكد اللجنة اخلاصة مو جديد .ن البلودان املسوامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة        - 70
تتحموول املسووؤولية الرئيسووية عووو اةفوواع علووى االنضووبا  يف صووفوق وحووداهتا املنتشوورة ضوومو  

 بعثات حفظ السالم 
اخلاصة .نه عندما يبلَّو  شوكل موواز موو .شوكال وجووه األموم املتحودة          وتؤكد اللجنة - 71

عو اهعاءات تفيد بارتكاب قوات غري تابعة لألمم املتحدة تعمل يف حطار والية .ذن هبوا جملوس   
األمو  انتهاكات ةقوس اإلنسان .و استرالل واعتداء جنسيني  ينبري ل لك الوجوه .ن يقودم  

ات حىل اةكومووات املعنيووة  مبووا يف ذلووك البلوود املضوويف  و .و     ووورا تقريوورا عووو تلووك االهعوواء  
املنظموات اإلقليميوة  حسوب االقتضواء  وكو لك حىل املقور  وعوالوة علوى ذلوك  حتوث اللجنووة           
اخلاصة الدول األعضاء اليت تنشر قوات غري تابعة لألمم املتحدة مأذون هبوا مبوجوب واليوة موو     

ة للتحقيووق يف اهعوواءات االسووترالل واالعتووداء     جملووس األمووو علووى القيووام بوواخلطوات املناسووب     
 اجلنسيني وعلى لاسبة اجلناة 

وتسل م اللجنوة اخلاصوة بوأن تووخي مزيودا موو الشوفا ية يف االتصواالت اوول هون .ن           - 72
تؤهي .ي اهعاءات موث قوة .و غوري موث قوة بوقووع سووء السولو  حىل اإلضورار بصودقية .ي بعثوة          

السوالم .و البلودان املسوامهة بقووات .و املسوامهة بوأ راه شورطة         مو بعثات األمم املتحودة ةفوظ  
.و  . راه حفظ السوالم التوابعني لألموم املتحودة  وتطلوب حىل األموم املتحودة والودول األعضواء          

 ا اذ التدابري املناسبة هب ا الشأن 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/114
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وتشده اللجنة اخلاصوة علوى .ن لودور املوديريو والقواهة .مهيوة حيويوة يف منوع حودويت           - 73
سوء السلو   وتعيد التأكيد على .ن  هتياوة بياوة حتوول هون وقووع سووء السولو   مبوا يف ذلوك         
االسوترالل واالعتوداء اجلنسويان  واحملا ظوة علوى زو   البياوة   وب .ن يكونوا موو .زووداق .هاء           
املديريو والقاهة العاملني يف عمليات األموم املتحودة ةفوظ السوالم  ويف زو ا اخلصووص  تنوو         

اخلاصة مع التقدير بأنوه جورى توسويع نطواس سوريان اتفاقوات املسواءلة ليشومل املموثلني          اللجنة 
اخلاصني لألمني العوام ورؤسواء البعثوات  وتودعو الودول األعضواء حىل ا واذ اخلطووات الالزموة          
لكفالة مسؤولية القاهة عو سلو  وانضبا  وحوداهتم الوطنيوة خوالل .هائهوا ملهامهوا يف بعثوات       

ةفووظ السووالم  وتشووجع اللجنووة اخلاصووة املووديريو والقوواهة علووى مواصوولة تيسووري  األمووم املتحوودة 
 حجراء التحقيقات يف حطار مسؤولياهتم اةالية 

وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى مسووؤولية البلوودان املسووامهة بقوووات عووو التحقيووق يف           - 74
املنصووص  اهعاءات سوء السلو  اليت يتور   يها . وراه موو الوحودات العسوكرية علوى النحوو       

عليووه يف موو كرة التفووازم النموذجيووة املنقحووة  ويف زوو ا الصووده  تكوورر اللجنووة اخلاصووة هعوووة    
الوودول األعضوواء حىل تزويوود األمانووة العامووة  يف الوقووا املناسووب  باملعلومووات املطلوبووة بشووأن      
 اإلجراءات التأهيبية املتخ ة علوى الصوعيد الووط  يف موا يتعلوق بالقضوايا الويت يثبوا  يهوا سووء          
السوولو  مووو جانووب األ ووراه العسووكريني و. ووراه الشوورطة وحتسووني االسووتجابة يف زوو ا الصووده   
وتطلب اللجنة اخلاصة مو األمني العوام .ن يضوّمو تقريور  السونوي مووجزا رقميوا عوو طلبوات         

 املعلومات والرهوه عليها 
رزم يف وتشده اللجنة اخلاصة على .مهيوة الفحوم الودقيق لأل وراه واملووظفني قبول نشو        - 75

بعثات حفظ السالم  مبوا يف ذلوك التحقوق موو عودم اقتورا هم انتوهاكات جنائيوة .و انتوهاكات          
ةقوس اإلنسان  ويف ز ا الصده  حتيط اللجنة اخلاصة علما بتطبيوق السياسوة املتعلقوة بفحوم     

 سوابق موظفي األمم املتحدة يف جمال حقوس اإلنسان 
تبوو اا الوحوودة املعنيووة بالسوولو  واالنضووبا  يف وترحووب اللجنووة اخلاصووة بوواجلهوه الوويت  - 76

املقر واأل رقة املعنيوة بالسولو  واالنضوبا  يف امليودان  وتواصول التشوجيع علوى توثيوق التعواون          
والتنسيق بني الوحدة املعنية بالسلو  واالنضبا  و. رقتها يف امليدان  ومكتب خدمات الرقابوة  

يف املقور .و يف امليودان  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة       الداخلية  والكيانات املختصة األخورى  سوواء  
حىل األمانوووة العاموووة تقووودمي ححاطوووة بشوووأن التووودابري املتخووو ة والنتوووائج احملققوووة قبووول هورهتوووا          

 املقبلة  املوضوعية
وتأخ  اللجنة اخلاصة علما باجلهوه اليت يب اا األموني العوام لتعزيوز حجوراء التحقيقوات       - 77

 ة الداخلية عو طريق مكتب خدمات الرقاب
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وتؤكد اللجنة اخلاصة جمدها على .مهية مواصلة وتعزيز اجلهوه املب ولوة لتنفيو  سياسوة     - 78
عوودم التسووامل مطلقووا مووع حوواالت االسووترالل واالعتووداء اجلنسوويني يف عمليووات األمووم املتحوودة 
ةفظ السالم  وحذ تؤكد اللجنة اخلاصة .مهية القضاء علوى ييوع .شوكال سووء السولو   يظول       
القلووق يسوواورزا بشووأن حوواالت سوووء السوولو  اجلديوودة املبلوو  عنووها  مبووا يف ذلووك حوواالت           
االسترالل واالعتداء اجلنسيني  وبشأن عده االهعواءات الويت جي يشورع يف التحقيوق  يهوا بعود        
وتشجع على مواصلة ب ل اجلهوه ملعاجلة ز ا التأخري  وتؤكود اللجنوة اخلاصوة يف زو ا الصوده      

قيقووات يف االهعوواءات يف حينووها  وحتووث اللجنووة اخلاصووة األمانووة العامووة علووى .مهيووة حجووراء التح
مواصلة رصد ز   اجلهوه وتكرر تأكيد وجوب مسواءلة ييوع األطوراق املسوؤولة عوو تنفيو        
سياسووة عوودم التسووامل مطلقووا مووع حوواالت االسووترالل واالنتووها  اجلنسوويني  ويف زوو ا الصووده  

ة تعزيووز التوودريب السووابق لالنتشووار والتوودريب هاخوول  تكوورر اللجنووة اخلاصووة .يضووا تأكيوود .مهيوو 
البعثووات يف منووع االسووترالل واالعتووداء اجلنسوويني  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة تقوودمي معلومووات       
مسووتجدة عوووو التووودابري املتخووو ة للحمايوووة مووو االسوووترالل واالعتوووداء اجلنسووويني قبووول هورهتوووا   

 املوضوعية املقبلة 
الووو ي يتضووومو  214 62اجلمعيوووة العاموووة القووورار  وتشوووري اللجنوووة اخلاصوووة حىل ا ووواذ - 79

اسووتراتيجية األموووم املتحووودة الشوواملة ملسووواعدة وهعوووم ضووحايا جووورائم االسوووترالل واالنتوووها     
اجلنسيني موو جانوب مووظفي األموم املتحودة واأل وراه املورتبطني هبوا  وترحوب يف زو ا الصوده            

احملرز حه ا ن  ويف ز ا الصده  تشده اللجنة اخلاصة على .مهية العمل بشوكل وثيوق    بالتقدم
مع الدول األعضاء يف تنفيو  االسوتراتيجية ا نفوة الو كر  مبوا يف ذلوك اجلهووه اجلاريوة إلنشواء          
برنامج ملساعدة الضحايا  واعترا ا بأمهيوة حشورا  ايتمعوات احملليوة والضوحايا واإلبوالغ بشوأن        

السووترالل واالنتووها  اجلنسوويني  ترحووب اللجنووة اخلاصووة بوواجلهوه املسووتمرة الوويت تبوو اا      منووع ا
البعثات لتنفيو  آليوات الوتظلم ايتمعيوة موو .جول كفالوة تووا ر آليوات لسبوالغ يسوهل وصوول             
ضحايا االسترالل واالنتها  اجلنسيني حليها  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة تقودمي ححاطوة عوو نتوائج        

 ية هورهتا املوضوعية القاهمة التقييم قبل بدا
وتعيد اللجنة اخلاصة تأكيد .مهية التر يه واالسوتجمام للمووظفني العواملني يف عمليوات      - 80

حفووظ السووالم  علمووا .ن االسووتجمام والتر يووه يسووهمان .يضووا يف ر ووع الووروح املعنويووة وتعزيووز    
ة بقوووات عسووكرية االنضووبا   وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة مووو جديوود .مهيووة هور البلوودان املسووامه  

وبأ راه الشرطة يف تو ري التر يه واالستجمام أل وراه الوحودات  وتورى .نوه ينبروي  .ثنواء حنشواء        
بعثات حفظ السالم  حعطاء .ولوية مناسبة لتو ري مرا وق التر يوه واالسوتجمام  وتطلوب اللجنوة      

حملققووة قبوول هورهتووا  اخلاصووة حىل األمانووة العامووة تقوودمي ححاطووة بشووأن التوودابري املتخوو ة والنتووائج ا   
 املوضوعية املقبلة 

http://undocs.org/ar/A/RES/62/214
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وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى ضوورورة املضووي يف حتسووني التواصوول بووني األمانووة العامووة    - 81
والبلوودان املسووامهة بقوووات واملسووامهة بووأ راه شوورطة مبووا يكفوول  عاليووة كوول اإلجووراءات املتصوولة   

هوات املعنيوة إليصوال    مبسائل السلو  واالنضبا   وتشده بوجه خاص على ضرورة حشوعار اجل 
 كل املعلومات ذات الصلة بشكل تفصيلي 

وترحب اللجنة اخلاصة بقيام األمني العام مؤخرا بتعويني منسوق خواص معو  بتحسوني       - 82
اسووتجابة األمووم املتحوودة لالسووترالل واالعتووداء اجلنسوويني وتطلووب مووو املنسووق اخلوواص العموول     

 بشكل كامل مع الدول األعضاء 
 

 تعزيز القدرات العمالنية   -واو  
 حملة عامة - 1 

تؤكد اللجنة اخلاصة .مهية ضمان وجوه تعاٍ  سليم وحسوو التوقيوا وتفوازٍم . ضول      - 83
بني جملس األموو واألمانوة العاموة والبلودان املسوامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة موو .جول            
صوغ واليات تكون واضحة ال لبس  يهوا وقابلوة لسزواز  وبريوة هتياوة وتعباوة موا يلوزم لتنفيو           

ه سياسووية وبشوورية وماليووة ولوجسووتية وقوودرات حعالميووة  وتوودر  اللجنووة    الواليووات مووو موووار 
اخلاصة .ن ز ا التعاطي ميكو .ن ينظر يف املسائل املتصلة بواليات العمليات  مبا يف ذلوك علوى   
سبيل املثال ال اةصور  جمواالت مثول سوالمة و.موو حفظوة السوالم  وواليوات تكوويو القووات           

ويف ز ا الصوده  ترحوب اللجنوة اخلاصوة بواجلهوه املسوتمرة الويت        االستراتيجية ومحاية املدنيني  
يب اا الفريق العامل اجلامع مو .جل التصدي ملختلف مسائل حفوظ السوالم الرازنوة والناشواة      
بالتعاون الوثيق مع البلدان املسامهة بقوات عسوكرية واملسوامهة بوأ راه شورطة وموع غريزوا موو        

 ة مو صوغ الواليات وع  ةتلف مراحل وجوه البعثة   اجلهات املعنية يف املرحلة املبكر
وتؤيد اللجنة اخلاصة هعوة ييع املسامهني حىل اإلبالغ  .ثناء املفاوضات بشوأن النشور    - 84

احملتمل وقبل النشر  عو .ي لاذير وطنية متعلقة باسوتخدام الوحودات العسوكرية .و الشورطة      
الويت ال تعلوو عنوها األمانوة العاموة وتقبول هبوا رمسيوا قود           وتقر اللجنة اخلاصة بأن احملاذير الوطنية

 تقيد االضطالع بالواليات   
وتسلم اللجنة اخلاصة بالدور املركزي ال ي تؤهيه العمليوات السياسوية  وتأخو  علموا      - 85

يف ز ا الصده باجلهوه اجلارية اليت تب اا األمانة العامة لتعزيز التحسينات على نطواس املنظوموة   
تحليل والتخطيط مو .جل تو ري الوضوح يف األزداق السياسية لواليوات البعثوات وهعوم    يف ال

اجلهوووه املب ولووة ملنووع نشوووب العاعووات  وتشووده األمانووة العامووة علووى ضوورورة تعزيووز التحليوول    
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االستراتيجي لوديناميات الوعاع علوى كول موو الصوعد احمللوي والووط  واإلقليموي لودعم بلوورة            
 ياسات   االستراتيجيات والس

وتؤكد اللجنة اخلاصة ضرورة حجراء مناقشة شاملة وجامعة هاخل اللجنة بشأن ييوع   - 86
جوانووب سووبل ووسووائل تعزيووز  عاليووة بعثووات حفووظ السووالم  مبووا يف ذلووك عووو طريووق مووا يلووي:  

العمل على ضرورة .ن تكون بعثات حفظ السالم قاهرة  مو خالل ما تتخ   مو مواقوف   ).(
ع التهديدات الويت تواجههوا يف تنفيو  والياهتواع )ب( اةفواع علوى سوالمة        وحجراءات  على ره

و.مو . راه حفظ السوالمع )ج( االزتموام بالعمليوات السولمية اجلاريوة  و قوا للميثواس واملبواهئ         
 التوجيهية الوارهة يف ز ا التقرير 

يووة وتكوورر اللجنووة اخلاصووة .نووه ينبرووي .ن تكووون زنووا  قوودرات كا يووة ومبوواهئ توجيه   - 87
عمالنية واضحة ومالئمة لبعثات حفظ السوالم تكفول قودرهتا علوى االضوطالع بفعاليوة جبميوع        
املهووام املنوطووة هبووا  وتشووجع اللجنووة اخلاصووة األمانووة  العامووة علووى مواصوولة عملووها بشووأن وضووع   
مقاربة شاملة قائمة على تطووير القودرات وعلوى اسوتحدايت حطوار متكامول للقودرات واألهاء         

ع البلوودان املسووامهة بقوووات واملسووامهة بووأ راه شوورطة  ويف زوو ا الصووده  تسوولم  بتعوواون وثيووق موو
اللجنة اخلاصة باجلهوه اليت تب اا األمانوة موو .جول تعزيوز اجلاززيوة العمالنيوة للبلودان املسوامهة         
بقوات واملسامهة بأ راه شرطة يف عمليات األمم املتحدة ةفظ السالم  مبا يف ذلك موو خوالل   

لعامة لضمان اجلاززيوة العمالنيوة وحتسوني األهاء  وتأخو  اللجنوة اخلاصوة علموا        وضع السياسة ا
بالعمل اجلاري ال ي يضوطلع بوه الفريوق التووجيهي املعو  بتطووير القودرات النظاميوة يف سوبيل          
التصودي للثروورات اةيويووة يف تطوووير القوودرات وتشوجع املقاربووة اجلامعووة الوويت ينتووهجها الفريووق   

يووع اجلهووات املعنيووة  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة تقوودمي ححاطووة بوو خر         التوووجيهي يف حشوورا  ي 
 املستجدات بشأن التقدم احملرز قبل بداية هورهتا املوضوعية القاهمة   

وتشده اللجنة اخلاصة على .مهية اجلاززية العمالنية أل راه حفظ السالم مو .جل  - 88
ر اةيوي ال ي تؤهيه األمانة الو اء بالواليات على يحو  عال  وتواصل التشديد على الدو

العامة والبلدان املسامهة بقوات واملسامهة بأ راه شرطة يف تكويو القوات وحعداهزا بشكل 
مناسب وتقدمي التدريب السابق لنشرزا  وتنو  اللجنة اخلاصة بإنشاء خلية التخطيط املعنية 

ملتحدة لتأزب قدرات بتشكيل القوات االستراتيجية وقدراهتا باالشترا  مع نظام األمم ا
حفظ السالم  ال ي يهدق حىل كفالة جاززية قدرات حفظ السالم املوحدة ونشرزا يف 

 Uniformed(  وتنو  اللجنة اخلاصة بنشر التقرير املعنون A/70/579الوقا املناسب )انظر 

capability requirements for United Nations peacekeeping: current gaps, commitments to 

enable more rapid deployment, and other capability requirements  احتياجات األمم(

http://undocs.org/ar/A/70/579
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املتحدة ةفظ السالم مو القدرات النظامية: الثررات اةالية  وااللتزامات بإتاحة مزيد مو 
خرى(  باعتبار  التزاما عمليا مو جانب الدول النشر السريع  واالحتياجات مو القدرات األ

األعضاء  وتطلب حصدار   صليا  وتشجع اللجنة اخلاصة مواصلة التعاون بني األمانة العامة 
والبلدان املسامهة بقوات واملسامهة بأ راه شرطة يف التدابري الرامية حىل حتسني 

 العمالنية   اجلاززية
ول األعضاء واألمانة العامة يف وضوع املعوايري املتعلقوة    وترحب اللجنة اخلاصة بعمل الد - 89

بالقدرات وبإصودارزا باعتبارزوا كتيبوات رئيسوية للوحودات العسوكرية التابعوة لألموم املتحودة          
United Nations Military Unit Manuals        وتأخ  علموا بالعمول علوى وضوع هليول للودعم الطور  

م  وتتطلووع اللجنووة اخلاصووة حىل تطبيووق  العسووكري  هبوودق تعزيووز قوودرات بعثووات حفووظ السووال  
وتفعيل معايري القودرات املو كورة موو قبول البلودان املسوامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة            
وتشجع األمانة العامة على مواصولة عملوها بتعواون وثيوق موع الودول األعضواء  وال سويما موع          

ه زو   األهلوة ووضوعها موضوع     البلدان املسامهة بقوات واملسامهة بأ راه شرطة  مو .جل اعتموا 
التنفي   وتشده اللجنة اخلاصة على .مهية وضع برامج تدريبيوة لودعم تطبيقهوا واعتماهزوا علوى      
يحو  عال  وتنو  اللجنة اخلاصة بإصدار حجوراءات العمليوات املوحودة للتقيويم موو جانوب قواهة        

السوالم  الويت توو ر    القوة وقاهة القطاعوات يف الكيانوات العسوكرية الفرعيوة يف عمليوات حفوظ       
حطووارا لتحسووني .هاء الوحوودات التابعووة اووا  وتتطلووع اللجنووة اخلاصووة حىل تلقووي معلومووات لدَّثووة  
بشكل هوري بشأن التقدم احملرز  مع التركيز علوى .هاء الوحودات املنشوورة والتقودم احملورز يف      

 وضع حطار األهاء الطر   
س األموو حطالعوا تاموا علوى مودى توو ر       وتواصل اللجنة اخلاصة التوصوية بوإطالع جملو    - 90

القدرات العمالنية واللوجستية الالزمة لنجاح عملية ةفظ السالم  قبول ا واذ .ي قورار بشوأن     
حهخال تريري جديد .و رئيسي على واليتها القائمة  وتؤكد اللجنة اخلاصة .نه عنودما يسوتدعي   

يودان  ينبروي لألمانوة العاموة .ن     حصولخ ترري مفاجئ يف الوضع استحدايت  مستوى لوألهاء يف امل 
توضل متاما االحتياجوات املوتررية للبلودان املسوامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة  موع .خو            
آرائها يف االعتبار  و.ن تقوم قياهة البعثة باألمر عينوه موع الوحودات التابعوة لكول منوها  وتورى        

الر يوع املسوتوى املعو  بعمليوات      اللجنة اخلاصة  على يحو موا .قور بو لك .يضوا الفريوق املسوتقل      
(  .نه لدى تريري .و تعديل واليوة بعثوة موا     A/70/95-S/2015/446حفظ السالم يف تقرير  )انظر 

ينبري .ن تؤخ  آراء البلدان املسامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة يف االعتبوار بشوكل توام         
ألمانة العامة .ن تتأكد مو حهراجها يف الوثوائق العمالنيوة  مبوا يف ذلوك موا يتعلوق منوها        وينبري ل

 مبفهوم العمليات وقواعد االشتبا    

http://undocs.org/ar/A/70/95
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وتنووو  اللجنووة اخلاصووة مبواصوولة تطوووير مراكووز العمليووات املشووتركة ومراكووز التحليوول      - 91
هيوة املتعلقوة مبراكوز    املشتر  للبعثوات  وتأخو  علموا بنشور حتوديث السياسوات واملبواهئ التوجي       

التحليوول املشووتر  للبعثووة  وكوو لك باملراجعووة املقوورر حجراؤزووا للسياسووات واملبوواهئ التوجيهيووة   
املتعلقووة مبراكووز العمليووات املشووتركة وجهوووه التوودريب املتواصوولة الوويت يقوووم هبووا مركووز األمووم      

انيوة موا زال يواجوه    املتحدة للعمليات وحهارة األزمات  وتشري اللجنة حىل .ن بعض البعثات امليد
حتووديات يف حتقيووق التشووريل الفعووال ملراكووز العمليووات املشووتركة ومراكووز التحليوول املشووتركة        
للبعثات  ويف ز ا الصده  تواصل اللجنة التشديد علوى .مهيوة تعويني املووظفني ذوي الكفواءات      

اليووة املناسووبة وتووو ري التوودريب ملوووظفي املراكووز مبووا يكفوول حتقيووق .قصووى قوودر ثمكووو مووو الفع       
والتشجيع على االستمرار يف شرل الوظائف  وتؤكد اللجنوة اخلاصوة موو جديود ضورورة قيوام       
ييع مكونات البعثوات بتبواهل املعلوموات يف الوقوا املناسوب موع مراكوز العمليوات املشوتركة          
ومراكز التحليل املشتركة للبعثة  و.ن تتيل تلك املراكز ما تقوم به مو .عمال للقياهة العليوا يف  

ييوع   لبعثة بأهىن قدر مو التأخري  هبدق ضمان وحدة اادق مو خالل توطيود التنسويق بوني   ا
مكونووات البعثووات  وتفاهيوواال لالزهواجيووة  تسوول م اللجنووة اخلاصووة بضوورورة مواصوولة مراجعووة        
وتبسوويط التزامووات البعثووات امليدانيووة بتقوودمي التقووارير  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة تزويوودزا بوو خر   

راكز العمليات املشوتركة ومراكوز التحليول املشوتركة للبعثوة يف موعود .قصوا         املستجدات عو م
  2016الربع األخري مو عام 

وتشده اللجنة اخلاصة على .مهية كفالة  عالية القياهة والتحكم هاخول عمليوات حفوظ     - 92
 السالم  وتشوجع اللجنوة اخلاصوة يف زو ا السوياس اةووار بوني الودول األعضواء واألمانوة العاموة           
والبعثات بشأن اخلطوات الالزمة لتعزيز  هم وتطبيق زيكل القياهة والتحكم  وتشوجع اللجنوة   
اخلاصة األمانة العامة على مواصلة حتسني ز   ااياكل لزيواهة التوضويل يف حتديود املسوؤوليات     
بني ةتلف املكونات  وال سويما لقيواهة اإلمكانوات العسوكرية والوتحكم هبوا  وزوي تتطلوع حىل         

معلومووات لدثووة قبوول هورهتووا املوضوووعية املقبلووة  وتنووو  اللجنووة اخلاصووة بوضووع مفهوووم      تلقووي
وحجراءات عمالنية موحدة النتشار مدين متكامل سريع  وقدرات املقار العسوكرية والشورطية   

.سوبوعا موو حصودار الواليوة  وزوي تتطلوع حىل        12حىل  8على العمل بكامل طاقتها يف غضوون  
و التقوودم احملوورز يف املفهوووم وكيووف ميكووو لتكنولوجيووا االتصوواالت    تلقووي معلومووات لدثووة عوو  

واملفووازيم التنظيميووة .ن تسوواعد يف حهموواج املكونووات املدنيووة والعسووكرية والشوورطية  ووحوودة     
 العمل  ونطاس التحكم   

وتطلب اللجنة اخلاصة مو األمانة العامة .ن تتأكد مو .ن التكنولوجيات اجلديدة الويت   - 93
ا على عمليات حفظ السالم واستخدامها  يها  مرك زة علوى امليودان وموثووس هبوا      رى حهخاا
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و عالوة مووو حيوث التكلفووة  وهتوودق حىل تلبيوة االحتياجووات العمليوة للمسووتخدمني النووهائيني يف     
امليدان  وحتويط اللجنوة اخلاصوة علموا بالعمول اجلواري الو ي تقووم بوه األمانوة العاموة يف تطبيوق             

اسووتخدام .كثوور تكووامال للتكنولوجيووا ألغووراض زيوواهة السووالمة واألمووو        اسووتراتيجية لتعزيووز  
وحتسني التوعية باألوضاع السوائدة  وتعزيوز الودعم امليوداين وتيسوري تنفيو  الواليوة املوضووعية          
كما تطلب مو األمانة العاموة حبقواء الودول األعضواء علوى علوم  وتشوري اللجنوة اخلاصوة حىل .ن          

ة واسووتخدامها ينبرووي .ن ينفَّوو ا بشووفا ية وبالتشوواور مووع الوودول     األخوو  بالتكنولوجيووا اجلديوود  
األعضوواء  حسووب االقتضوواء  ويف زوو ا الصووده  تشووري اللجنووة اخلاصووة .يضووا حىل التووزام املنظمووة   

 باخلصوصية والسرية وباحترام سياهة الدول   
وتأخوو  اللجنووة اخلاصووة علمووا ببوودء االسووتعراض اخلووارجي ملهووام شووعبة شوورطة األمووم       - 94
تحدة وزيكليتها وقودراهتا  وزوي تتطلوع حىل النظور يف تقريور االسوتعراض وتطلوب االسوتماع         امل

 حىل ححاطة قبل هورهتا املوضوعية املقبلة   
 

 القدرات العسكرية - 2 
تالحظ اللجنة اخلاصة بقلق الثررة القائمة بوني واليوات حفوظ السوالم و.صوول متكوني        - 95

القدرات املتاحوة للبعثوات لالضوطالع هبوا  وُتسول م بوجووب سود الونقم اةوايل ليتسو  القيوام            
على الوجه املناسب باملهام املوأذون هبوا املتزايودة التعقيود  ويف زو ا اخلصووص  تالحوظ اللجنوة         

رات يف القوودرات تشووكل قضووية بالرووة األمهيووة ميكووو معاجلتووها علووى جبووهات     اخلاصووة .ن الثروو 
متعدهة وبطريقة متسقة  وتالحظ اللجنة اخلاصوة .يضوا .ن اوا  حىل جانوب الكيانوات األخورى       
ذات الصلة وآليات األمم املتحودة  مثول اللجنوة اخلامسوة التابعوة للجمعيوة العاموة و ريوق كبوار          

املعوو  باملعوودات اململوكووة للوحوودات و.طووراق التعوواون الثنووائي   االستشوواريني والفريووق العاموول  
والثالثي  ييعا .هوارا تضطلع هبا يف ز ا اجلهود  وتشوجع اللجنوة اخلاصوة األمانوة العاموة علوى        
.ن تكفل االتسواس يف املقاربوة القائموة علوى القودرات  وعلوى هعوم املبواهرات املختلفوة  مبوا يف           

كنولوجيوا اةديثوة علوى يحوو يتسوق واملبواهئ األساسوية ةفوظ         ذلك االسوتخدام املتفوق عليوه للت   
 السالم  مو .جل تعزيز يلة .مور منها اإلحاطة باألحوال ومحاية املدنيني ومحاية القوات   

وترحب اللجنة اخلاصة بالتعهدات الويت قدمتوها الودول األعضواء يف موؤمتر قموة القواهة         - 96
  الو ي سيسواعد يف   2015.يلول سبتم   28بشأن حفظ السالم  ال ي عقد يف نيويور  يف 

سوود الفجوووة القائمووة بووني واليووات حفووظ السووالم و.صووول متكووني القوودرات يف بعثووات حفووظ     
ظ اللجنة اخلاصة مع القلق األثر السلر لرياب األصوول اةيويوة    السالم اةالية واملقبلة  وتالح

مبا  يها طائرات االيكوبتر العسكرية  على سهولة حتر  األ وراه  وموو ع علوى قودرة البعثوات      
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علووى النجوواح يف تنفيوو  والياهتووا  وتالحووظ اللجنووة اخلاصووة التطووور املسووتمر لالحتياجووات مووو    
لقوودرات  وتشووجع اللجنووة اخلاصووة الوودول األعضوواء علووى  الوحوودات االحتياطيووة يموعووة مووو ا

تسجيل تلك التعهدات اجلديدة بنظام تأزب قدرات حفظ السوالم وتطلوب حىل األمانوة العاموة     
 الو اء هب   التعهدات برية معاجلة العجز يف القدرات 

ات وحذ تشووري اللجنووة اخلاصووة حىل تقريوور األمووني العووام عووو الترتيبووات اإلهاريووة وترتيبوو      - 97
السالمة املتصلة بإهارة طائرات االيكوبتر العسكرية املتعدهة األغراض يف بعثات حفظ السوالم  

(A/64/768   هووي تقووّر اسووتمرار الوونقم يف طووائرات االيكوووبتر العسووكرية املتاحووة  وكوو لك   )
ليكووبتر العسوكرية يف عمليوات حفوظ السوالم       باملشاكل املتصولة مبعودل اسوتخدام طوائرات اا    

وتسوولم اللجنووة باملسووامهة اةيويووة الوويت يقوودمها الطووريان العسووكري للفعاليووة العمالنيووة وسووالمة   
و.مووو حفظووة السووالم  وحتوويط اللجنووة اخلاصووة علمووا بنشوور هليوول وحوودة الطووريان العسووكرية يف  

 United Nations Peacekeeping Missions Militaryبعثووووات األمووووم املتحوووودة ةفووووظ السووووالم    

Aviation Unit Manual         وتنووو  باالسووتعراض اجلوواري الوو ي تقوووم بووه األمانووة العامووة للقضووايا
املتعلقووة بقيوواهة .صووول متكووني القوودرات العسووكرية والووتحكم هبووا  وتطلووب .ن يشوومل زوو ا          

خدامها ال ي والتمييز بني االحتياجوات لكول وحودة تبعواال السوت      - االستعراض التكامل اجلوي
يف سووياقات لوودهة  مثوول الطووريان البحووري  بالتشوواور مووع البلوودان املسووامهة بقوووات  وتعوورب     
اللجنوة اخلاصووة عووو القلووق لعودم ححووراز تقوودم يف مواجهووة زو   التحووديات املعقوودة وألثرزووا يف    
قوودرة البعثووات علووى الو وواء بوالياهتووا  وملووا ميكووو .ن يترتووب علووى ذلووك مووو .خطووار علووى .مووو  

اه حفوظ السوالم  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة االطوالع علوى آخور املسوتجدات بشوأن           وسالمة . ر
 التقدم احملرز يف ز ا الصده قبل بداية هورهتا املوضوعية املقبلة 

وتشجع اللجنة اخلاصوة األمانوة العاموة علوى العمول بتعواون وثيوق موع الودول األعضواء            - 98
م البلودان املسوامهة بقووات بطوائرات     على حتديد كول العوامول الويت قود تتسوبب يف توأخري حسوها       

االيكوبتر العسكرية .و اليت قد حتول هون ز   املسامهة  واليت تؤثر على معودالت االسوتخدام   
.و على االستخدام األكثر  عالية ا  األصول يف البعثات  وذلك مو .جل حتسني  رص تزويود  

مجوواالت الوويت سووُينظر  يهووا  بعثووات حفووظ السووالم بطووائرات االيكوووبتر العسووكرية  وينبرووي لل  
هبوودق القيووام هبوو   اخلطوووات .ن تشوومل معوودالت اسووترهاه التكوواليف  واملسووائل التعاقديووة         
وترتيبووات االسووتخدام  والتخطوويط لتكووويو القوووات والترتيبووات املتصوولة بإتاحتووها  وقوودرات      

رز يف البلدان املسامهة بقوات  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة تقودمي ححاطوات هوريوة عوو التقودم احملو         
زووو ا الصوووده وعووورض التوصووويات علوووى .سووواس منوووتظم  مبوووا يف ذلوووك قبووول انعقووواه هورهتوووا      

 املقبلة  املوضوعية

http://undocs.org/ar/A/64/768
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وتوصي اللجنة اخلاصة بوأن حتوا  البلودان املسوامهة بقووات علموا بالقودرات العمالنيوة          - 99
ا واللوجستية اليت تعت  ضرورية لنجواح عمليوات حفوظ السوالم  الويت ينبروي .ن تكوون والياهتو        
واضووحة وذات مصووداقية و.ن تووزوه مبووا يناسووب والياهتووا مووو مووواره  وتنووو  اللجنووة اخلاصووة       
بإصدار تقرير األمانة العامة عو احتياجات بعثات األموم املتحودة ةفوظ السوالم موو القودرات       

.عال (  وينبروي او   العمليوة  الويت هتودق حىل حتديود واإلبوالغ عوو          88النظامية )انظر الفقرة 
جووات اةيويووة واملسووتجدة يف البعثووات  .ن حتسووو  عاليووة االحتياجووات مووو القوودرات        االحتيا

النظامية لبعثات األمم املتحدة ةفظ السالم و ائدهتا لألمانة العامة والدول األعضواء  ويف زو ا   
السياس  تطلب اللجنة اخلاصة مو األمانة العاموة حطالعهوا بانتظوام علوى آخور املسوتجدات موو        

الفصلي واإلحاطة الدورية بشأن احتياجات بعثات األمم املتحدة ةفظ السوالم  خالل املنشور 
مو القدرات النظامية عو .ثر .وجه النقم الرازنة على كل الواليات  وتودر  اللجنوة اخلاصوة    
.نه ينبري تودار  النوواقم الرازنوة موو .جول متكوني بعثوات حفوظ السوالم موو تنفيو  الواليوات             

 دة حليها تنفي ا  عاال   املتزايدة التعقيد املسن
وتشجع اللجنة اخلاصة األمانة العامة على القيوام بودور زوام يف حتسوني تنسويق جهووه        - 100

بناء القدرات الويت تبو اا اجلهوات الفاعلوة اإلقليميوة واملتعودهة األطوراق والثنائيوة هبودق حقاموة           
تموول .ن تسووازم هبووا   عالقووات .مووو وطويلووة األموود مووع البلوودان املسووامهة حاليووا بقوووات .و احمل   

بوسووائل منووها وضووع اسووتراتيجيات لالتصووال  وتنووو  اللجنووة اخلاصووة بالوودور احملتموول خلليووة          
اسووتراتيجية تكووويو القوووات و طوويط القوودرات يف زوو ا الصووده  وتأخوو  اللجنووة اخلاصووة علمووا  
ابة بالنواقم القائمة يف قدرات تكويو القوات  وال سيما .ثنواء مرحلوة بودء البعثوات واالسوتج     

السريعة  وببدء تطبيق نظام األمم املتحدة لتأزوب قودرات حفوظ السوالم  وتطلوب حىل األمانوة       
.ن تواصل تنفي  النظوام  بالتشواور موع ييوع الودول األعضواء  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة حعوداه           
   تقرير مرحلي وتقدمي ححاطة عو تقييم ا ا النظام اجلديد قبل انعقاه هورهتا املوضوعية املقبلة 

وتنو  اللجنة اخلاصة باجلهوه الويت تبو اا األمانوة العاموة لتعزيوز التعواون بوني البعثوات           - 101
وتسل م بأن ز ا التعاون ميكو .ن يقدم حلوال يف الوقوا املناسوب يف موا يتعلوق بالقودرات الويت       

نبروي  متس اةاجة حليها  باعتبار ذلك تودبريا مؤقتوا قصوري األجول  وتؤكود اللجنوة اخلاصوة .نوه ي        
للتعاون بني البعثات .ال يعوس قدرة عمليوات حفوظ السوالم علوى تنفيو  والياهتوا تنفيو ا كوامال         
و.ن يلتووزم بالقواعوود الوويت حوودههتا اجلمعيووة العامووة وموو كرات التفووازم الوويت .خبرمووا بووني األمووم    
املتحوودة والبلوودان املسووامهة بقوووات  وتشووجع اللجنووة اخلاصووة األمانووة العامووة علووى .ن تواصوول    

التشاور مع البلدان املسامهة بقوات  تقييم ثمارسة التعاون بني البعثات  مبا يف ذلوك التجوارب   ب
الوويت .خجريووا يف ا ونووة األخوورية والعوو  املستخلصووة منووها  و.ن ُتقووّيم ح ابيووات زوو   املمارسووة    
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 وسلبياهتا  هبدق تبسيط اإلجوراءات التشوريلية الدائموة وحتسوني  عاليوة زو ا التعواون  وتطلوب        
 اللجنة اخلاصة يف ز ا الصده تقدمي ححاطة قبل انعقاه هورهتا املوضوعية املقبلة   

وتواصل اللجنة اخلاصة التأكيد على ضورورة توسويع قاعودة البلودان املسوامهة بقووات        - 102
بإشرا  مسامهني جده مع اإلبقاء على املسامهني اةاليني واالعتياهيني ومواصولة جعول الفعاليوة    

املهنيوة يف صوميم عمليوات حفوظ السوالم  وتنوو  اللجنوة اخلاصوة بواجلهوه الويت تبو اا            واملناقبية 
خلية التخطيط املعنية بتشكيل القوات االستراتيجية وقدراهتا املنشوأة حوديثا يف جموال املشواركة     
املبكوورة واملسووتمرة مووع الوودول األعضوواء يف تعزيووز تبوواهل املعلومووات وتيسووري تووو ري القوودرات       

خووالل الترتيبووات الثنائيووة و .و املتعوودهة األطووراق اسووتناها  علووى سووبيل املثووال       التمكينيووة مووو 
اةصر  حىل التعهدات اليت .علنا عنها الدول األعضاء خالل مؤمتر قمة القاهة املعو  حبفوظ    ال

  وتوودعو اللجنووة اخلاصووة األمانووة العامووة حىل االسووتفاهة مووو زوواح تلووك      2015السووالم لعووام  
تشوجيع الودول األعضواء علوى حبورام اتفاقوات تعاونيوة حتقوق منفعوة متباهلوة           املباهرات كوسويلة ل 

لتوسيع قاعدة البلدان املسوامهة بقووات  مبوا يف ذلوك موو خوالل هول .عضواء .خورى  لتجواُوز          
.وجه النقم يف املعدات اململوكة للوحدات ويف استمرارية األهاء اليت تواجههوا بعوض البلودان    

لك حىل حتسني التعاون مبا يسوهِّل توسويع قاعودة البلودان املسوامهة      املسامهة بقوات  والتوصل ب 
 بقوات  و قا ملعايري األمم املتحدة   

وتأخوو  اللجنووة اخلاصووة علمووا بووأن  قوورارات الفريووق العاموول املعوو  باملعوودات اململوكووة     - 103
ل اُتخوو ت بتوا ووق ا راء  بيوود .نووه جي  وور التوصوول حىل اتفوواس علووى كوو  2014للوحوودات لعووام 

املسائل  مبا  يها مسوألة القودرات  وتؤكود اللجنوة اخلاصوة علوى .مهيوة حجوراء عمليوات تفتويش           
 عالة وشفا ة للمعدات اململوكة للوحدات  وتوصي باستعراض املخزونات مو تلوك املعودات   
مبووا يعكووس احتياجووات البعثووات  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة حىل األمانووة العامووة حجووراء عمليووات     

لمعوودات واملووواره املقدمووة مووو األمووم املتحوودة للتحقووق منووها وتوصووي األمانووة   تفتوويش منتظمووة ل
العامووة بتقوودمي ححاطووة بشووأن زوو   املسووألة قبوول انعقوواه االجتموواع املقبوول للفريووق العاموول يف           

    2017 عام
وتيسريا لفعالية تكوويو القووات  ونشور وحودات حفوظ السوالم يف الوقوا املناسوب           - 104

حقة للبلدان املسامهة بقوات  تشجع اللجنة اخلاصة األمانوة  العاموة علوى    وتسديد النفقات املست
مواصلة التسليم بتنوع املعدات والتشاور مع البلودان املسوامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة       
ملعاجلووة املسووائل الوويت قوود تثووار خووالل مفاوضووات موو كرات التفووازم يف مووا يتعلووق باملعوودات         

 للوحدات    اململوكة
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وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة علووى .مهيووة بوودء البعثووات يف الوقووا املناسووب وتقوور بضوورورة    - 105
النشوور السووريع لعناصوور الووتمكني العسووكري  ويف زوو ا الصووده  تنووو  اللجنووة اخلاصووة مبسووتوى    
االنتشار السريع لنظام األمم املتحدة لتأزب قودرات حفوظ السوالم وتطلوب حىل األمانوة العاموة       

تدابري  عالة مو .جل حتسني النشر السريع  مبا يف ذلك موو خوالل   .ن تواصل استكشاق ا اذ 
 تفعيل النظام   

 
 قدرات شرطة األمم املتحدة  - 3 

( A/66/615تشووري اللجنووة اخلاصووة حىل تقريوور األمووني العووام عووو شوورطة األمووم املتحوودة )  - 106
ملهمة شعبة الشرطة والتحديات الويت تصواهق مكونوات الشورطة      ال ي حده اخلطو  العريضة

يف بعثات األمم املتحدة ةفظ السالم  وتأخ  اللجنة اخلاصة علما  مع التقودير  بواجلهوه الويت    
موو .جول    “. رقوة الشورطة املتخصصوة   ”تب اا الشعبة يف سوبيل استكشواق حمكانيوة اسوتخدام     

ة يف بنواء قودرات الشورطة  تطلوب اللجنوة اخلاصوة حىل       كفالة اسوتمرارية واتسواس املقاربوة املتبعو    
شووعبة الشوورطة ا وواذ مبوواهرات شوواملة ُتشوور  عموووم األعضوواء يف حتسووني بنوواء قوودرات قوووات     
الشرطة  وتشده علوى .مهيوة معاجلوة النوواقم يف القودرات موو خوالل النظور يف مسوائل موال            

ضمان حتقيق الكفاءة والشوفا ية   املوظفني والتعيني هاخل الشعبة  يف الوقا املناسب  مو .جل
  2016يف عمل الشعبة  وتطلب اللجنة اخلاصة تقدمي ححاطة شاملة قبل  اية عام 

وتأخوو  اللجنووة اخلاصووة علمووا بالسياسووة العامووة املتعلقووة بشوورطة األمووم املتحوودة يف           - 107
  وترحووب 2014عمليووات حفووظ السووالم والبعثووات السياسووية اخلاصووة الوويت صوودرت يف عووام   

لتقوودم احملوورز يف اإلطووار اإلرشوواهي االسووتراتيجي ةفووظ السووالم بواسووطة الشوورطة الدوليووة       با
وتتطلع اللجنة اخلاصوة حىل تنفيو  زو ا اإلطوار يف البعثوات وتطلوب حىل شوعبة الشورطة التعجيول          
بتنفي  املرحلة املقبلة مبواصلة اةووار الشوامل والتشواوري موع ييوع الودول األعضواء  وتطلوب         

  2016اصة تقدمي آخر املستجدات يف ز ا الشأن حبلول .يلول سبتم  اللجنة اخل
وتدر  اللجنة اخلاصة اةاجة حىل توظيف . راه موؤزلني لاللتحواس مبكونوات الشورطة      - 108

يف عمليات األمم املتحدة ةفظ السالم وما ُيواجوه يف ذلوك موو حتوديات  وحتويط علموا  تبعوا        
لوو لك  بصوودور حجووراءات التشووريل املوحوودة اجلديوودة املتعلقووة بتقيوويم  ووراهى ضووبا  الشوورطة     

املتحدة ةفظ السالم والبعثات السياسوية اخلاصوة  وباملبواهرات الويت      للخدمة يف عمليات األمم
ا  هتا مؤخرا شعبة الشرطة يف ز ا ايوال  مبوا يف ذلوك نظوام حهارة املوواره البشورية )زريموس(        
الوو ي يعقلووو حتديوودا  اووات املهووارات  وقائمووة  القيوواهات العليووا يف الشوورطة  ومقاربووة  األ رقووة       

نوة اخلاصوة األمانوة العاموة علوى مواصولة حتسوني وتبسويط اإلجوراءات          املتخصصة  وتشجع اللج

http://undocs.org/ar/A/66/615
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والتوجيهات  واالستمرار يف معاجلة الثررات القائمة  بتشاور وثيق مع البلدان املسوامهة بوأ راه   
شرطة  وترى اللجنوة اخلاصوة .نوه ينبروي اختيوار الوظوائف املناسوبة أل وراه الشورطة حوه ميكوو            

االت اختصاصووهم احملوودهة  ويووتعني .يضووا حتديوود املووؤزالت   االسووتفاهة حىل .قصووى حوود مووو جموو 
الالزمة لتلبية االحتياجات اخلاصة للبعثات  وتسلم باجلهوه اليت تواصل الودول األعضواء بو اا    

بشووأن  2016لترشوويل . ووراه مووؤزلني  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة تقوودمي ححاطووة قبوول  ايووة عووام   
واملهول الزمنيوة احملودهة لو لك  واجلهووه اإلضوا ية       حجراءات التوظيف  ومعايري اختيار املوظفني 

 الرامية حىل حتسني القدرات اةالية 
حتيط اللجنة اخلاصة علموا بواجلهوه الويت تبو اا قودرةخ الشورطة الدائموة وااياوةخ الدائموة           - 109

للعدل واإلصالحيات ومبا شهدتا  مو تطوير مو .جل االستجابة بسرعة الحتياجوات البعثوات   
 دان  وتطلب تقدمي ححاطة عو التنسيق بينهما   يف املي
وتؤكد اللجنة اخلاصة الدور اةيوي الو ي تضوطلع بوه وحودات الشورطة املشوكلة يف        - 110

عمليووات حفووظ السووالم يف جموواالت تقوودمي الوودعم حىل عمليووات األمووم املتحوودة وضوومان سووالمة  
ول حفوووظ النظوووام العوووام  و.موووو . وووراه األموووم املتحووودة وبعثاهتوووا  والووو ي يشووومل يف املقوووام األ

اللجنوة اخلاصوة تزايود الطلوب علووى زو   القودرات املتخصصوة  تؤكود علوى .مهيووة           تالحوظ  وحذ
توووخي الشووفا ية يف نظووام تعوويني . ووراه وحوودات الشوورطة املشووكلة واختيووارزم وحعوواههتم حىل        
ة .وطووا م  وتالحووظ ضوورورة املواءمووة بووني املهووام املسووندة حىل زوو   الوحوودات واملهووام املنوطوو     

بالبعثووات مبوجووب والياهتووا  وتنووو  اللجنووة اخلاصووة جبهوووه التعوواون اجلاريووة بووني األمانووة العامووة   
والدول األعضاء لتأمني تزويد وحدات الشورطة املشوكلة باملعودات املناسوبة  وتودريب . راهزوا       
وحعووداهزم للنشوور السووريع عنوود اةاجووة  وزووو مووا يشوومل  ضوومو يلووة .مووور  نشوور حجووراءات   

وحوودة املتعلقووة بتقيوويم القوودرات العمالنيووة لوحوودات الشوورطة املشووكلة للخدمووة يف    التشووريل امل
عمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ السووالم  حضووا ة حىل مبوواهرة الترتيبووات االحتياطيووة لوحوودات        
الشوورطة املشووكلة  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة حىل األمانووة العامووة .ن تقوودم حليهووا  قبوول هورهتووا          

ححاطووة عووو تطووورات تلووك املبوواهرة  وعووو تنفيوو  الصوويرة املنقحووة      املوضوووعية املقبلووة  تقوودمي  
للسياسة العامة املتعلقة بوحودات الشورطة املشوكلة يف ييوع امليواهيو ذات الصولة  مبوا يف ذلوك         
تقييم منتصف املدة والبحث عو مصاهر لتو ري املواره الكا ية  وعو اخلطوات العملية املتخو ة  

 كلة على األرض لتحسني كفاءة وحدات الشرطة املش
تقور اللجنووة اخلاصووة باةاجوة املتزايوودة حىل بنوواء قودرات مؤسسووية للشوورطة يف حوواالت     - 111
بعوود انتووهاء النوووزاع  وتنووو  باألعمووال الوويت تضووطلع هبووا الوودول األعضوواء واملنظمووة الدوليووة      مووا

للشرطة اجلنائية )اإلنتربول( واألمانة العامة  وتشده اللجنة يف ز ا الصده على .ن جتورى زو     
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العملية بالتشاور مع الدول األعضواء وبود ع منوها  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة تقودمي ححاطوة عوو          
    2016قبل  اية عام  املوضوع
وتوودر  اللجنووة اخلاصووة .ن الوودول األعضوواء كووثريا مووا تطبووق منوواذج ةتلفووة للعموول          - 112

الشرطي  وزو ما  عول موو اجلهووه الراميوة حىل كفالوة اتبواع مقاربوة موحودة للعمول الشورطي           
اصوة حهارة  حتديا صعبا يف العمليات امليدانية لألمم املتحدة  ويف ز ا الصده  تشوجع اللجنوة اخل  
 عمليات حفظ السالم على مواصلة جهوهزا لزياهة تبسيط العمليات واإلجراءات 

وتأخ  اللجنة اخلاصة علما بزياهة مشواركة ضوبا  الشورطة موو اإلنوايت يف عمليوات        - 113
األمم املتحدة ةفظ السالم وتشوجع علوى ذلوك  بوالنظر حىل موا او   املشواركة موو حسوهام يف          

ية ذات الصولة  وتأخو  اللجنوة علموا مببواهرة تعمويم مراعواة املنظوور اجلنسواين           عالية تنفي  الوال
وتشجع شعبة الشرطة علوى مواصولة تنفيو  املبواهرات الراميوة حىل اجتو اب .عوداه متزايودة موو          
 . راه الشرطة مو النساء  ال سيما مو الرتب العليا  حىل عمليات األمم املتحدة ةفظ السالم 

اخلاصووة بوضووع املنووهج املوحوود لتوودريب شوورطة األمووم املتحوودة علووى   وترحووب اللجنووة - 114
التحقيق يف .عمال العنف اجلنسي واجلنساين ومنع حودوثها  وتطلوب حىل األمانوة العاموة تقودمي      

 ححاطة عو تو ري ز ا التدريب لشرطة األمم املتحدة يف البعثات 
ملتحودة امليدانيوة ومكتوب األموم     وتالحظ اللجنة اخلاصة بازتماٍم تعاون  بعثات األموم ا  - 115

املتحدة املعو  باملخودرات واجلرميوة واإلنتربوول  وتنوو  اللجنوة اخلاصوة يف زو ا الصوده بالتقودم           
احملوورز يف بنوواء قوودرات الوودول املضوويفة علووى التصوودي للجرميووة املنظمووة عوو  الوطنيووة  وتطلووب    

ت الوويت تواجووه مبوواهرة   بشووأن التحووديا2016اللجنووة اخلاصووة تقوودمي ححاطووة  قبوول  ايووة عووام  
ساحل غرب . ريقيا واإلزازات اليت حققتها ز   املباهرة يف تعزيز القدرات الوطنيوة والتعواون   
ع  اةدوه موو .جول التصودي للجرميوة املنظموة واالجتوار باملخودرات  وال سويما يف موا يتعلوق           

 بالنتائج املترتبة على حنشاء وحدات ملكا حة اجلرمية ع  الوطنية 
وتطلب اللجنة اخلاصة حىل األمانة العامة .ن تقدم ححاطة بشأن هور شعبة الشورطة يف   - 116

جهة التنسيق العاملية جلوانب سياهة القوانون املتصولة مبجواالت الشورطة والعدالوة والسوجون يف       
 حاالت ما بعد العاع وغريزا مو حاالت األزمات 

 
 العقيدة واملصطلحات - 4 

خلاصة تدر  .ن عمليات حفوظ السوالم توزهاه تعقيودا  موا يسوتدعي       ما زالا اللجنة ا - 117
ح وواه  هووم مشووتر  للمصووطلحات كووي يتسوو  تشووجيع املقاربووات املشووتركة والتعوواون  وتوورى   
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اللجنة اخلاصة .ن  .ي عمل الحق بشأن الوثائق املتعلقة بعمليات األموم املتحودة ةفوظ السوالم     
دول األعضاء و.ن يكوون موضوع تودقيق مسوتفيض     ينبري .ن يراعي على النحو الواجب آراء ال

 وشامل مو قبل اللجنة اخلاصة   
وتعتوورق اللجنووة اخلاصووة بالوودور اةيوووي الوو ي يقوووم بووه األ ووراه العسووكريون و. ووراه   - 118

الشرطة يف عمليات األمم املتحودة ةفوظ السوالم  وتعتورق اللجنوة اخلاصوة .يضوا بوأن األهوار         
أل وراه الشورطة يف عمليوات حفوظ السوالم  وكو لك  احتياجوات        احملدهة لأل راه العسوكريني و 

البلودان املسوامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة ميكوو .ن تكوون ةتلفوة  وعليوه   وإن اللجنووة            
البلوودان ” و “البلوودان املسووامهة بقوووات  ”اخلاصووة تواصوول يف تقريرزووا اسووتخدام مصووطلحي     

 اال للسياس بشكل منفصل .و متصل  تبع “املسامهة بأ راه شرطة
 

 استراتيجيات عمليات حفظ السالم املعقدة - زاي 
 حملة عامة - 1 

بشوأن   (2013) 2086تالحظ اللجنة اخلاصة .ن جملس األمو ا   باإلياع القورار   - 119
عمليات األمم املتحدة ةفظ السالم  وتشده على ضرورة قيوام األمانوة العاموة مبواصولة العمول      
مع الدول األعضاء  وال سويما البلودان املسوامهة بقووات واملسوامهة بوأ راه شورطة  بشوأن ييوع          

 املسائل املتصلة بعمليات حفظ السالم   
ملسوتقل الر يوع املسوتوى املعو  بعمليوات      وتأخ  اللجنوة اخلاصوة علموا بتقريور الفريوق ا      - 120

-A/70/357( وبتقرير األموني العوام عوو تنفيو  توصويات الفريوق )      A/70/95-S/2015/446السالم )

S/2015/682 سووتعراض الر يووع املسووتوى لتنفيوو  قوورار  (  وتأخوو  اللجنووة اخلاصووة علمووا .يضووا باال
وبتقرير  ريق اخل اء االستشاري املعو  باسوتعراض زيكول بنواء      (2000) 1325جملس األمو 
وخي االتسووواس والتووو زر والتكامووول بوووني  (  وتشوووجع علوووى توووA/69/968-S/2015/490السوووالم )

عمليووات االسووتعراض اجلاريووة ايكوول األمووم املتحوودة للسووالم واألمووو  ويف زوو ا الصووده   ووإن     
  تطلووب حىل األموووني العوووام تنفيووو   6 70اللجنووة اخلاصوووة  حذ تشوووري حىل قوورار اجلمعيوووة العاموووة   

سبة املتصلة حبفظ السالم املنبثقوة موو عمليوات االسوتعراض بتشواور وثيوق موع        اإلصالحات املنا
الدول األعضاء وحيوالء االعتبوار الواجوب للوهياات ذات الصولة  و قوا لسجوراءات املعموول هبوا          
ومبووا يتفووق مووع اختصوواص كوول منووها  وتطلووب اللجنووة اخلاصووة .يضووا حىل األمووني العووام تقوودمي       

 ضاء بشأن عملية التنفي  قبل انعقاه هورهتا املوضوعية املقبلة ححاطات منتظمة حىل الدول األع
وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة .ن عمليووات حفووظ السووالم زووي .ساسووا كنايووة عووو .هوات        - 121

سياسووية ينبرووي .ن تصوومَّم وُتنشوور يف حطووار اسووتراتيجية .وسووع نطاقووا لوودعم العمليووات واةلووول  
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ينبرووي لألمووم املتحوودة .ن تقوهزووا .و .ن    السياسووية الناجعووة علووى األرض  ويف زوو ا الصووده      
تضطلع بدور قياهي  يهوا  وتؤيود اللجنوة اخلاصوة الودعوة الويت وجههوا األموني العوام موو .جول            
جتديد التركيز على .ولوية الشأن السياسي والعمول الوقوائي والوسواطة  وكو لك علوى اةاجوة       

  األموم املتحودة مبقاربوة    حىل حقامة شراكة .قوى و.مشل إلحوالل السوالم واألموو وموو .جول .خو      
 متسقة و.كثر تركيزا على امليدان لورزا الناس 

وتكرر اللجنة اخلاصة التأكيد علوى .نوه موا موو منووذج واحود يناسوب ييوع عمليوات           - 122
حفظ السالم املتعدهة األبعاه  و.نه ينبري لكل بعثة .ن تراعي احتياجات البلد املعو   ويف زو ا   

و زوو   االحتياجووات بأسوورع مووا ميكووو يف مراحوول التخطوويط األوىل   الصووده  ينبرووي التأكوود موو 
 للبعثة  واستعراضها مو خالل التشاور مع السلطات الوطنية واجلهات املعنية األخرى 

وتسوولم اللجنووة اخلاصووة باةاجووة حىل حتسووني التقيوويم والتخطوويط املتكوواملني لعمليووات     - 123
حفووظ السووالم  ويف زوو ا الصووده  تطلووب اللجنووة اخلاصووة حىل األمووني العووام .ن يواصوول تعزيووز      
مهمته االستراتيجية يف حتليل األسباب اجل رية للعاعات وهينامياهتا هعماال لبلوورة االسوتراتيجية   

مووة  وتووو ري األسوواس للتخطوويط الووواقعي واملتكاموول تكووامال وثيقووا بووني القوووات     والسياسووة العا
 العسكرية واملكونات األخرى للبعثة و ريق األمم املتحدة القطري   

وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى ضوورورة ححووراز تقوودم هائووم يف تعزيووز األمووو واملصوواةة     - 124
سووتدامة  يف شووكٍل مووواٍز نظوورا للطبيعووة الوطنيووة وسووياهة القووانون وحقوووس اإلنسووان والتنميووة امل
 املترابطة لتلك التحديات يف البلدان اخلارجة مو النوزاع 

وتشده اللجنة اخلاصوة علوى .مهيوة اختيوار القواهة املناسوبني وكفالوة تزويودزم بالودعم           - 125
الضووروري مووو .جوول تووو ري التوجيووه السياسووي واإلهارة التنفي يووة لعمليووات حفووظ السووالم الوويت  

ا ما تكوون معقودة وكوبرية  ويف زو ا الصوده  تطلوب اللجنوة اخلاصوة حىل األموني العوام .ن           كثري
يتأكد مو .ن اختيوار وتعويني القيواهة العليوا يتعوززان موو خوالل التطبيوق املتسوق لعمليوة اختيوار            
لدهة وقائمة على .سواس اجلودارةع وموو هعوم ترقيوة املوظفوات العوامالت يف مناصوب القيواهة          

 توسيع نطاس التمثيل اجلررايف للقياهات العليا للبعثات العلياع ومو 
وتسل م اللجنة اخلاصة بفوائود تنفيو  الواليوات املتسومة باألولويوة واملتعاقبوة  اسوتناها حىل         - 126

حتليل شامل واستراتيجية سياسية  وتشجع اللجنة اخلاصوة األموني العوام علوى تعزيوز ا راطوه موع        
له مو خالل التشديد على التحليل والتخطيط املعزَّزْيو  مبا يف ذلوك  جملس األمو وتقدمي التقارير 

 يف ما يتعلق بالسالمة واألمو  على يحٍو يسهِّل على ايلس عملية حتديد تلك األولويات 
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وتالحووظ اللجنووة اخلاصووة  يف معوورض حشووارهتا حىل بيووان رئوويس جملووس األمووو املووؤر      - 127
(  .ن النجاح يف تنفي  املهام الكوثرية الويت قود    S/PRST/2015/3) 2015كانون الثاين يناير  19

تنا  بعمليات حفظ السالم يف جماالت حصالح قطاع األمو  ونزع السالح والتسريل وحعواهة  
ابط الوثيوق  اإلهماج  وسوياهة القوانون  وحقووس اإلنسوان  ومحايوة املودنيني  يتطلوب  هموا للتور         

 القائم بني األمو والتنمية  والعمل انطالقا مو منظور يراعي ز ا الترابط 
وتشده اللجنة اخلاصة على ضرورة هعوم عمليوات حفوظ السوالم بأنشوطة هتودق حىل        - 128

حتقيووق حتسووني  علووي يف ظووروق معيشووة السووكان املتضوورريو  ويشوومل ذلووك اإلسووراعا بتنفيوو     
ثوور تسوواعد علووى ح وواه  وورص العموول وتقوودمي اخلوودمات االجتماعيووة  مشوواريع بالرووة الفعاليووة واأل

األساسية يف مرحلوة موا بعود انتوهاء النووزاع  ويوتعني القيوام هبو   األنشوطة يف حطوار اسوتراتيجية            
احملليووة  وسووط حقوورار تووام بووأن حكومووات البلوودان املضوويفة تتحموول    ايتمعوواتمتسووقة إلشوورا  

ت مواطنيها  كما  ب على ز   األنشطة توخي اةورص  املسؤولية الرئيسية عو تلبية احتياجا
على عدم تقويض اجلهووه الراميوة حىل بنواء قودرات اةكوموات املضويفة علوى .هاء زو ا الودور           
وتؤكد اللجنة اخلاصة .ن التخطيط للمرحلة االنتقالية للبعثة ينبري .ن  رى بالتشاور مع البلود  

االقتصواهية   - .قصوى حود موو ا ثوار االجتماعيوة      املضيف  مبا يشمل مراعواة سوبل التقليول حىل   
 احملتملة ملراهرة البعثة 

وتشده اللجنة اخلاصة علوى ضورورة .ن تتعواون منظوموة األموم املتحودة  مبوا يف ذلوك          - 129
جلنة بنواء السوالم وايتموع الودويل  وال سويما البلودان املايحوة  موع السولطات الوطنيوة يف وضوع            

سووبة تركووز علووى تلبيووة االحتياجووات الفوريووة وعلووى حعوواهة اإلعمووار  واعتموواه آليووات تنسوويق منا
واةد مو الفقر علوى املودى الطويول  وتقور اللجنوة اخلاصوة بوأن حتسوني التنسويق بوني عمليوات            
حفظ السالم وجلنة بناء السالم  وعند االقتضاء  . رقة األمم املتحدة القطرية وةتلف اجلهوات  

الروة يف ضومان حتقيوق قودر .كو  موو الكفواءة والفعاليوة يف حزواز          اإلمنائية الفاعلة يتسم بأمهيوة ب 
 مهام بناء السالم اةيوية ويف تلبية االحتياجات اإلمنائية العاجلة   

وتؤكد اللجنة اخلاصة .ن  تو ري األمو وتعزيز سياهة القانون وحعاهة بناء البنية التحتيوة   - 130
العمل  وحعاهة تقودمي اخلودمات األساسوية وبنواء     اةيوية  وحعاهة تنشيط االقتصاه وخلق  رص 

القووودرات الوطنيوووة  تشوووكل كلوووها عناصووور حيويوووة يف حتقيوووق التنميوووة علوووى املووودى الطويووول     
 للمجتمعات اخلارجة مو العاع ويف حقامة سالم مستدام  يشمل النساء واألطفال 

نواس  مبوا يف   وتسلم اللجنوة اخلاصوة باةاجوة حىل حفوظ السوالم .كثور متحوورا حوول ال         - 131
ذلك عو طريق التحليل على املستوى احمللي والتخطيط املستند حىل مشواركة .كثور اسوتراتيجية    
مو جانوب ايتمعوات احملليوة وحىل  هوم للتصوورات واألولويوات احملليوة  ويف زو ا الصوده   وإن           
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لو ي  اللجنة اخلاصة  حذ تنو  بعمل مساعدي شؤون االتصوال ايتمعوي  تعتورق بالودور ااوام ا     
يضووطلع بووه موظفووو الشووؤون املدنيووة يف عمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ السووالم  بوسووائل منووها  
رصود التمثيول املشووتر  بوني البعثووات وتيسوري  علوى املسووتوى احمللوي  وهعووم بنواء الثقووة  وحهارة        
النوزاعات واملصاةة  وتقدمي الدعم الستعاهة سلطة الدولة وبسوطها  وتالحوظ اللجنوة اخلاصوة     

نجاح يف تنفي  الكثري مو واليات حفوظ السوالم يتطلوب حوال سياسويا للوعاع موو خوالل         .ن ال
التفاعل املستمر مع .طراق العاع واةكومة املضيفة وايتمع املدين والسكان احملليني  وتشوده  
على .مهية همج موظفني لليني ضمو عناصور الشوؤون املدنيوة  تشوجع اللجنوة اخلاصوة األمانوة        

واصوولة وحتسووني اجلهوووه اجلاريووة لوودعم عموول موووظفي الشووؤون املدنيووة وزيوواهة     العامووة علووى م
  عاليتهم  وتطلب حطالعها على التقدم احملرز يف ز ا ايال قبل هورهتا املوضوعية املقبلة 

وتشده اللجنة اخلاصة علوى ضورورة تعزيوز التنسويق بوني البعثوة و ريوق األموم املتحودة           - 132
جمووال التصوودي ةوواالت الطوووارئ   حوودة األخوورى  مبووا يف ذلووك يف القطووري وزياووات األمووم املت

 املتوقعة  مثل الكواريت الطبيعية والكواريت الناية عو .نشطة بشرية  غري
وتالحظ اللجنة اخلاصة .ن استراتيجيات االتصال الفعوال علوى نطواس البعثوات ميكوو       - 133

تمعات احملليوة  وحهارة التوقعوات    .ن متكِّو قدرات عمليات حفظ السالم على بناء الثقة مع اي
ومحاية سالمة و.مو موظفي األمم املتحدة وحتسوني التوعيوة بعمول وحسوهامات . وراه ومووظفي       
األمم املتحدة يف البياات املعقدة والصعبة  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة يف زو ا الصوده موو األمانوة        

عوو . ضول املمارسوات والعو        حملوة عاموة   2017.ن تقدم  قبل انعقاه هورهتا املوضوعية لعوام  
املستخلصة بشأن استخدام استراتيجيات االتصاالت االستراتيجية العريضوة القاعودة يف بعثوات    

 األمم املتحدة ةفظ السالم 
وتشووجع اللجنووة اخلاصووة الوودول األعضوواء  وال سوويما املمثوول منووها يف زياكوول حهارة       - 134

تعزيز التماسك يف اةواالت الويت ُتنشور  يهوا      وكاالت األمم املتحدة وصناهيقها وبراجمها  على
 عمليات حفظ السالم لألمم املتحدة جنبا حىل جنب مع . رقة األمم املتحدة القطرية   

وترحب اللجنة اخلاصة مبا اضطلعا به بعثات حفوظ السوالم موو .عموال زاموة تلبيوة        - 135
االسوتعانة حىل .قصوى حود      لالحتياجات امللحة للبلدان اليت تعمل  يها  وتشوجع البعثوات علوى   

 يف حطار واليتها  جبميع الوسائل والقدرات املتاحة 
 

 قضايا بناء السالم وجلنةخ بناء السالم - 2 
لتركيووز  اخلوواص علووى  (2013) 2086ترحووب اللجنووة اخلاصووة بقوورار جملووس األمووو  - 136

تعووده األبعوواه باعتبووار  عنصوورا زامووا يسووهم يف توووخي  ووج شووامل ومتسووق       حفووظ السووالم امل 
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ومتكامول حزاء حفوظ السووالم وبنواء السووالم بعود انتووهاء الوعاع مووو .جول حتقيووق السوالم الوودائم        
 والتنمية املستدامة   

وتعيد اللجنوة اخلاصوة تأكيود ضورورة .ن تتووىل حهارة عمليوات حفوظ السوالم  طويط           - 137
مووم املتحوودة يف جمووال حفووظ السووالم لتيسووري بنوواء السووالم بعوود انتووهاء النوووزاع   وتنفيوو  .نشووطة األ

واةيلولة هون السقو  جمدها يف النوزاعات املسولحة وححوراز التقودم يحوو حتقيوق السوالم الودائم        
 والتنمية املستدامة 

وتشده اللجنة يف ز ا الصده على ضرورة  طيط .نشطة حفظ السالم وبنواء السوالم    - 138
ييمها بشكل استراتيجي منسق لكفالة اتباع  ج متكامول ومتسوق وكلوي حزاء بنواء السوالم      وتق

بعد انتهاء العاع والتنمية املسوتدامة  وحتويط اللجنوة اخلاصوة علموا بوإقرار األموني العوام سياسوة          
  2013التقييم والتخطيط املتكاملني وهليل التقيويم والتخطويط املتكواملني  الصواهريو يف عوام      

ه اللجنووة اخلاصووة يف زوو ا الصووده علووى .مهيووة التنسوويق الفعووال بووني حهارة عمليووات حفووظ  وتشوود
السووالم  ومكتووب هعووم بنوواء السووالم  وحهارة الشووؤون السياسووية  وصووناهيق األمووم املتحوودة         
وبراجمهووا ووكاالهتووا  والشووركاء مووو خووارج األمووم املتحوودة  يف  طوويط وتنفيوو  مسوواعي بنوواء     

طو قووة كول منوهم  وال سويما يف املرحلوة املبكورة موو تودخل األموم          السالم  باالستناه حىل موا
املتحدة يف حاالت ما بعد انتهاء النوزاع  وتشده اللجنة اخلاصة علوى .نوه ينبروي حيوالء االعتبوار      
الواجب الحتياجوات بنواء املؤسسوات  موه صودر تكليوف بو لك وبنواء علوى طلوب اةكوموة            

السوالم وبنواء السوالم منو  املراحول املبكورة للعمليوة         املضيفة  يف عملية التخطيط ألنشطة حفظ
 وعلى مدى مراحل وجوهزا املختلفة   

وتسوول م اللجنووة اخلاصووة بأنووه ينبرووي لعمليووات حفووظ السووالم ذات املهووام والواليووات       - 139
املتعوودهة األبعوواه .ن تتضوومو منظووورا قائمووا علووى بنوواء السووالم  مووو خووالل اتبوواع مقاربووة كليووة   

ناء السالم بعد انتهاء الوعاع  وتشوده اللجنوة علوى اةاجوة حىل حهراج مهوام بنواء        متكاملة حزاء ب
السالم يف واليات بعثات حفوظ السوالم  حسوهاما يف بنواء السوالم وحتقيوق التنميوة املسوتدامة يف         
األجل الطويل  وتشده اللجنة يف ز ا الصوده علوى ضورورة توثيوق التعواون بوني بعثوات حفوظ         

 املتحدة القطرية وغريزا مو اجلهات الفاعلة اإلمنائية  السالم و. رقة األمم
وتؤكود اللجنوة اخلاصوة الودور ااوام الو ي تضوطلع بوه بعثوات حفوظ السوالم املتعوودهة             - 140

األبعوواه يف مووا يلووي: ).( مسوواعدة البلوودان املضوويفة علووى وضووع .ولويووات واسووتراتيجيات بنوواء      
ميكوو موو خالاوا للجهوات الفاعلوة الوطنيوة        تيوه مؤاالسالم اةيويةع )ب( اإلسهام يف هتياة بياة 

والدولية .ن تضطلع مبهام بناء السالمع )ج( تنفي  مهام بناء السوالم نفسوها يف مرحلوة مبكورة      
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مووو .جوول مسوواعدة البلوودان علووى حرسوواء .سووس السووالم  واةوود مووو خطوور السووقو  جموودها          
 العاع  وهتياة الظروق املالئمة للتعايف والتنمية  يف

وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى .مهيووة حتديوود وتعريووف .نشووطة بنوواء السووالم بوضوووح يف   - 141
واليووات عمليووات حفووظ السووالم  كلمووا كووان ذلووك مناسووبا  وعلووى .مهيووة زوو   األنشووطة يف       
اإلسهام يف حرساء .سس بناء السالم على املدى الطويل والسوالم والتنميوة املسوتدامني  وتودر      

اةكومووات الوطنيووة يف جهوهزووا الراميووة حىل بنوواء السووالم يف    اللجنووة اخلاصووة اةاجووة حىل هعووم 
بياات ما بعد انتهاء النوزاع مباشرة  وتؤكد .نه ينبري ملهام بناء السالم احملدهة اليت تضوطلع هبوا   
بعثات حفظ السالم .ن تستند حىل .ولويات البلد املع  والسياس اخلاص واملزايا النسوبية لعمليوة   

ة برريزوا موو اجلهوات الفاعلوة يف امليودان  ويف زو ا الصوده  حتويط اللجنوة          حفظ السالم باملقارن
علما باالستراتيجية اليت وضعتها حهارة عمليات حفظ السالم وحهارة الدعم امليوداين بشوأن هور   
. راه حفوظ السوالم يف املراحول املبكورة موو بنواء السوالم  وتتطلوع اللجنوة اخلاصوة حىل مواصولة            

حتوديثها  بالتشواور الوثيوق موع ييوع الودول األعضواء  وال سويما البلودان          تنفي  االسوتراتيجية و 
املسووامهة بقوووات عسووكرية واملسووامهة بووأ راه شوورطة  وجلنووة بنوواء السووالم  والبعثووات امليدانيووة     
وسائر اجلهات الفاعلة املعنية يف األموم املتحودة  وتشوجع حهارة  عمليوات حفوظ السوالم وحهارة       

صولة تقيويم التجوارب والعو  املستخلصوة موو قبول . وراه حفوظ السوالم           الدعم امليداين علوى موا 
 واحتياجاهتم يف امليدان عند .هاء هورزم يف بناء السالم يف مرحلة مبكرة 

ومع .ن املسؤولية الرئيسية عو النجاح يف بناء السالم تقع على اةكوموات واجلهوات    - 142
علوى .ن بعثووات حفووظ السووالم املتعوودهة األبعوواه  الفاعلوة الوطنيووة املعنيووة  تؤكوود اللجنووة اخلاصووة  

حتقووق مزايووا نسووبية يف بنوواء السووالم يف مرحلووة مبكوورة  وتالحووظ اللجنووة اخلاصووة مووع التقوودير       
 مسامهات . راه حفظ السالم وبعثات حفظ السالم يف بناء السالم يف مرحلة مبكرة 

كووانون األول   29وتالحووظ اللجنووة اخلاصووة بيانووات رئوويس جملووس األمووو املؤرخووة      - 143
 22 (  وS/PRST/2001/5) 2001شوووبا    اير  20( و S/PRST/1998/38) 1998هيسوووم  

 2011كووووووووووووووانون الثاين ينوووووووووووووواير    21(  و S/PRST/2009/23) 2009متوز يوليووووووووووووووه  
(S/PRST/2011/2 و  )2011شوووووبا    اير  11 (S/PRST/2011/4 و  )كوووووانون األول   20

 ( S/PRST/2012/29) 2012هيسم  
وحتيط اللجنة اخلاصة علما بأمهية كفالة مراعاة تلبية احتياجات ييوع شورائل ايتموع     - 144

لرئيسوي  يف النهوض بعمليات و.زداق بناء السالم على الصعيد الووط   وتشوده علوى الودور ا    
 ال ي تؤهيه اةكومات الوطنية يف ز ا الصده 

http://undocs.org/ar/S/PRST/1998/38
http://undocs.org/ar/S/PRST/2001/5
http://undocs.org/ar/S/PRST/2009/23
http://undocs.org/ar/S/PRST/2011/2
http://undocs.org/ar/S/PRST/2011/4
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/29
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وتؤكد اللجنة اخلاصة األمهية البالرة لتحقيق التكامل الفعال بني عملية األمم املتحودة   - 145
ةفظ السالم و ريق األمم املتحدة القطري  توخيا للوضوح يف .هوار ومسؤوليات كل منوهما  

اء السالم  استناها حىل مواطو القووة والقودرات املتوو رة    يف تلبية االحتياجات اةيوية يف جمال بن
لكوول منووهما  وحضووا ة حىل ذلووك  تؤكوود اللجنووة اخلاصووة ضوورورة املضووي يف توضوويل األهوار        
واملسؤوليات يف امليدان ويف املقر مو .جل كفالة استجابة ميكو التنبؤ هبا بقودر .كو  واملسواءلة    

م علوى مواصولة جهووه  الراميوة حىل توضويل األهوار      بشأ ا  وحتوث اللجنوة اخلاصوة األموني العوا     
واملسووؤوليات يف مهووام بنوواء السووالم اةيويووة  وتطلووب حجووراء مشوواورات مووع الوودول األعضوواء    
بشوأن املرحلوة الويت بلرتوها تلوك اجلهووه ومووا .خحورز موو تقودم  يهوا  ويف زو ا الصوده  تشووجع             

بتعزيز تنسيق العمول علوى .سواس توزيوع     اللجنةخ اخلاصة على القيام  يف حطار الواليات القائمة  
 واضل للعمل مو .جل هعم بناء املؤسسات 

وتؤكد اللجنة اخلاصة مو جديد بأن حمسوا  اجلهوات الوطنيوة بزموام األموور ال يوزال        - 146
املبوود. الرئيسووي الوو ي ينبرووي اتباعووه يف التعاموول الوودويل  وتشووده  يف زوو ا الصووده  علووى .مهيووة    

ت والتعاون بني البلدان املتأثرة بالعاعات  وحتويط علموا بواخلطوات الويت     اةوار وتباهل املعلوما
ا  هتا تلك البلدان تعزيزا ا   امللكية الوطنية ولتحسني جوهة الودعم الودويل  وتشوده اللجنوة     
اخلاصة على ضرورة وضوع اسوتراتيجيات وبورامج لبنواء السوالم تسوتند حىل اسوتراتيجيات البلود         

ااام الو ي تسوتطيع األموم املتحودة .ن تقووم بوه يف مسواعدة السولطات          املضيف  وتؤكد الدور
الوطنية على حتديد .زداق واستراتيجيات وطنيوة متسوقة يف جموال بنواء السوالم  ويف املسواعدة       

 على تعباة الدعم الدويل ا   األزداق واالستراتيجيات   
تكاملوة  بوصوفها آليوة معودَّة     وتؤكد اللجنة اخلاصة .مهية  عمليوة التقيويم والتخطويط امل    - 147

للمساعدة يف تنسيق األنشطة اليت تضطلع هبا األموم املتحودة وترتيوب .ولوياهتوا  وضورورة  قيوام       
ييوع اجلهوات الفاعلوة املشواريفكة يف حفووظ السوالم ويف موا يتصول بووه موو جهووه بنواء السووالم            

ع اللجنوة اخلاصوة األمانوة     بتنسيق .عمااا على يحو وثيق  وال سيما مع البلدان املضويفة  وتشوج  
العامووة علووى .ن توووايف  يف زوو ا السووياس  اللجنووة اخلاصووة والبلوودان املسووامهة بقوووات عسووكرية     
واملسامهة بأ راه شرطة وجلنة بناء السالم  عند االقتضواء  واجلهوات املعنيوة الرئيسوية األخورى       

السوالم  مبوا يف ذلوك تقيويم     بتقييم مبكر للتحديات املاثلة يف جمال بناء السالم يف بعثات حفوظ  
للقدرات ولتكويو القوات واستقدام األ وراه ولالحتياجوات موو املوواره اللوجسوتية  موو .جول        
تنسوويق .نشووطة حفووظ السووالم وبنوواء السووالم وترتيووب .ولوياهتووا  حسووب االقتضوواء  يف البعثووات 

يو  زو   السياسوة    املأذون اا  وتطلب اللجنة اخلاصة مو األمانة العامة تقودمي ححاطوة بشوأن تنف   
 يف هورهتا املوضوعية املقبلة 
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وتشووجع اللجنووةخ اخلاصووة علووى مشوواركة ييووع اجلهووات املعنيووة بنشووا  يف عمليووات        - 148
 تشاورية مفتوحة و.كثر تواترا برية حتسني تنفي  مهام بناء السالم يف امليدان يف وقا مبكر 

لودان اخلارجوة موو النووزاع يتطلوب      وتؤكد اللجنوة اخلاصوة جموّدها .ن الودعم املقودم للب      - 149
تركيووزا علووى التأكوود مووو .ن حكومووات زوو   البلوودان مووزوهة بالقوودرات الوويت حتتاجهووا  وحتوويط  
اللجنة اخلاصوة علموا بوالتقرير النوهائي لألموني العوام عوو القودرات املدنيوة يف .عقواب العاعوات            

(A/68/696-S/2014/5  وCorr.1    وتشده على .نه يتعني على ااياات اةكوميوة الدوليوة املعنيوة  )
 النظر يف املقترحات املتعلقة باإلهارة وامليزانية  مبا  يها املقترحات املتصلة بأنشطة التوعية   

وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة املبوود. األساسووي املتمثوول يف حمسووا  اجلهووات الوطنيووة بزمووام       - 150
هعم تنمية القدرات وبناء املؤسسات الوطنيوة موو خوالل وسوائل منوها عمليوات        األمور و.مهية

 حفظ السالم مبا يتفق ووالياهتا  وحقامة عالقات التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي   
وتقر اللجنة اخلاصة بأمهية متويل بناء السالم بعد انتوهاء الوعاع بشوكل مسوتدام ميكوو       - 151

و  بإمكانووات تعزيووز التعوواون بووني األمووم املتحوودة واملؤسسووات املاليووة الدوليووة يف  التنبووؤ بووه  وتنوو
 الصده  ز ا

وتشووجع اللجنووةخ اخلاصووة اةكومووات الوطنيووة واألمووم املتحوودة واملنظمووات اإلقليميووة       - 152
وهون اإلقليمية علوى توسويع وتعميوق اخلو ة املدنيوة املتاحوة لبنواء السوالم بعود انتوهاء العاعوات            

ة  مبا يف ذلك اخل ة املستمدة مو البلدان ذات اخلو ة يف بنواء السوالم بعود انتوهاء الوعاع       مباشر
.و يف االنتقال حىل الدميقراطية  مع حيالء ازتمام خواص لتعباوة قودرات البلودان الناميوة وقودرات       

 سالم النساء  نظرا لدورزا اةيوي يف زاح املساعي اليت تب اا األمم املتحدة مو .جل بناء ال
وتؤكوود اللجنووة اخلاصووة ضوورورة جتنووب االزهواجيووة يف اجلهوووه الوويت تبوو اا زياكوول         - 153

منظومة األمم املتحدة القائمة تنفي ا ملهام بناء السوالم  وضورورة عمول كول كيوان يف منظوموة       
األموووم املتحووودة  وال سووويما حهارات األمانوووة العاموووة والوكووواالت والصوووناهيق والووو امج املعينوووة  

 ة يف .نشطة بناء السالم  يف حطار والياته وو قا ملتطلبات زياكله اإلهارية   املشارك
وتوصي اللجنة اخلاصة بأن تستطلع حهارة عمليات حفظ السالم  ورص الشوراكة الويت     - 154

تدعم مهام بناء السالم املأذون هبا لعمليات حفظ السالم وذلك باالستفاهة موو عمول ااياوات    
لتابعووة لألمووم املتحوودة  مثوول جلنووة بنوواء السووالم  ومكتووب هعووم بنوواء      والكيانووات ذات الصوولة ا 

السالم  ووكاالت األمم املتحودة وصوناهيقها وبراجمهوا  وموو العالقوات املتناميوة او   ااياوات         
والكيانووات مووع املنظمووات اإلقليميووة وهون اإلقليميووة واملؤسسووات املاليووة الدوليووة  ومووع مراعوواة  

ذون أاستكشاق سبل حقامة الشراكات الداعموة ملهوام بنواء السوالم املو     املزايا النسبية لكل منها و
 هبا يف عمليات حفظ السالم   

http://undocs.org/ar/A/68/696
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وتؤكد اللجنة اخلاصة على هور جلنة بناء السالم يف القيام  بالتشواور موع اةكوموات     - 155
لبنوواء الوطنيووة  ببلووورة واسووتدامة الوودعم املقوودم جلهوووه بنوواء السووالم واالسووتراتيجيات املتكاملووة  

السالم  وتعباة املواره الالزمة لتنفي زا  وضمان تنفي  االلتزامات املتباهلة موو جانوب اجلهوات    
املعنية ذات الصلة  وتعزيز التنسيق بوني اجلهوات الفاعلوة ذات الصولة يف امليودان  والعمول علوى        

ايا بنوواء حتقيووق االنسووجام بووني اجلهووات الفاعلووة اإلقليميووة والدوليووة  وتعزيووز اةوووار بشووأن قضوو   
السووالم الشوواملة والوودروس املستخلصووة مووو التجووارب السووابقة  وحتوويط اللجنووة اخلاصووة علمووا    
بالدور ال ي ينبري ملكتب هعم بناء السوالم .ن يواصول القيوام بوه يف توطيود االنسوجام و.وجوه        
التوو زر بووني ةتلووف .جووزاء منظومووة األمووم املتحوودة واجلهووات الفاعلووة األخوورى ذات الصوولة مووو 

ملنظومة  وتنو  اللجنة اخلاصة باجلهوه اليت تب اا جلنة بنواء السوالم  بودعم موو مكتوب      خارج ا
هعم بناء السالم  مو .جل تعزيز الشراكات يف حاالت موا بعود انتوهاء النووزاع موع املؤسسوات       

 املالية الدولية   ضال عو الترتيبات اإلقليمية 
ني جلنوة بنواء السوالم وعمليوات حفوظ      وتؤكد اللجنوة اخلاصوة .مهيوة التعواون الوثيوق بو       - 156

السوالم للمسوواعدة يف هعووم حزواز واليووة كوول منووها ويف املسواعدة يف اإلسووهام يف حتقيووق انتقووال    
سوولس مووو عمليووات األمووم املتحوودة ةفووظ السووالم  وترحووب اللجنووة اخلاصووة يف زوو ا الصووده     

املشوورة يف الوقوا    بالتعاطي املستمر بني جملس األموو وجلنوة بنواء السوالم  مبوا يف ذلوك حسوداء       
املناسب هعما ملداوالت ايلس بشأن مهام بناء السالم املأذون هبا املتعلقة بالبلودان املدرجوة يف   
جدول .عمال جلنة بناء السالم  عند االقتضاء  بناء على طلوب موو ايلوس  موع التأكيود علوى       

قوودرات الوطنيووة  ضوورورة اسووتجابة تلووك املهووام لألولويووات الوطنيووة وتركيززووا علووى تطوووير ال  
وترحب اللجنة اخلاصة .يضا باستعداه ايلس لالسوتعانة .كثور بالودور االستشواري للجنوة بنواء       
السالم  مبا يف ذلك هورزا يف هعم االنتقال السلس مو البعثات املأذون هبا يف البلدان املدرجوة  

الحتياجوات اةيويوة   يف جدول .عمااا  وال سيما مو خالل تعباة الدعم الودويل املطوره لتلبيوة ا   
 مو القدرات الوطنية   

 2010شوبا    اير   12وتشري اللجنة اخلاصة حىل بيوان رئويس جملوس األموو املوؤر        - 157
(S/PRST/2010/2 وتالحووظ اجلهوووه الوويت يبوو اا جملووس األمووو لتحسووني ثمارسوواته بريووة كفالووة  )

ىل تشووكيالت .خوورى لوجوووه األمووم املتحوودة  وحتوويط  حل بنجوواح مووو عمليووات السووالم  االنتقووا
اللجنة اخلاصة علموا بإصودار السياسوة املتعلقوة باملراحول االنتقاليوة الويت متور هبوا عمليوات األموم            
املتحدة يف سياس تصفية البعثات وانسحاهبا  واليت تشمل مخسة مبواهئ رئيسوية زوي التخطويط     

وه األمووم املتحوودة  وحمسووا  اجلهووات الوطنيووة بزمووام األمووور  وتنميووة       املبكوور  وتكاموول جهوو  
القدرات الوطنية  والتواصل  ويف ز ا الصده  حتيط اللجنوة اخلاصوة علموا بواجلهوه الراميوة حىل      

http://undocs.org/ar/S/PRST/2010/2
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جتميووع العوو  املستخلصووة  وتتطلووع حىل تلقووي مزيوود مووو اإليضوواحات بشووأن كيفيووة تطبيووق العوو  
ات حفظ السالم حىل تشكيالت .خرى لوجوه األمم املتحودة  املستخلصة مو االنتقال مو عملي

يف املسووتقبل  وتالحووظ الوودور الوو ي ميكووو .ن تقوووم بووه وكوواالت األمووم املتحوودة وصووناهيقها     
وبراجمها   ضال عو  رص الشراكة مع ييع الشركاء املعنويني والتحوديات الويت تواجههوا  موع      

 األمور ومشاركتها بصورة  علية   حبقاء التركيز على حمسا  الدولة املضيفة بزمام 
وتالحظ اللجنة اخلاصة .مهية التخطيط والتنسويق بدقوة بوني األمانوة العاموة والشوركاء        - 158

ذوي الصلة يف .يوة عمليوة انتقاليوة  وينبروي للتنسويق .ن يوتم قبول بودء العمليوة االنتقاليوة بوقوا            
ار واملسووؤوليات بوأك  قوودر مووو  كواق لكفالووة اسووتدامة التقودم احملوورز  مبووا يراعوي توزيووع األهو   

 الكفاءة والفعالية 
وتشووجع اللجنووةخ اخلاصووة األمانووة العامووة علووى مواصوولة اجلهوووه اجلاريووة املطلوبووة يف         - 159
(  يموووا يتعلوووق بووواألثر االجتمووواعي   A/65/19) 2011موووو تقريووور اللجنوووة لعوووام    112 الفقووورة

لعمليات حفظ السالم يف حطار واليات البعثات والقواعد واألنظمة املعمول هبوا يف   االقتصاهي
األمم املتحدة  ويف ز ا الصوده  تطلوب اللجنوة اخلاصوة حىل األموني العوام تقودمي معلوموات عوو          
. ضل املمارسات  وعند االقتضاء  مقترحات يضعها بالتشواور موع الودول األعضواء  ال سويما      

بقووات  لتنظور  يهوا ااياوات اةكوميوة الدوليوة املناسوبة  وتطلوب .يضوا تقودمي           البلدان املسامهة 
 ححاطة عو ز   املسألة يف هورهتا املوضعية املقبلة   

وتطلوووب اللجنوووة اخلاصوووة حىل األمانوووة العاموووة يف زووو ا الصوووده تزويووودزا يف هورهتوووا       - 160
هوار بعثوات حفوظ السوالم يف    املوضوعية املقبلة مبعلومات لدَّثة عو اخلطووات املتخو ة جلعول .   

جمال بناء السالم .كثور  عاليوة  وتقتورح اللجنوة اخلاصوة هعووة ثمثلوي اجلهوات الفاعلوة األخورى           
املشوواركة يف بنوواء السووالم  مبووا يف ذلووك برنووامج األمووم املتحوودة اإلمنووائي والبنووك الوودويل  حىل       

 املشاركة يف جلسة اإلحاطة ز   
قودير حىل تقريور األموني العوام عوو مشواركة املور.ة يف بنواء         وتشري اللجنة اخلاصة موع الت  - 161

(  وتشووجع علووى ا وواذ توودابري تكفوول مشوواركة املوور.ة وحتاحووة    A/65/354-S/2010/466السووالم )
عود انتوهاء   اخل ة  يما يتعلق بالقضايا اجلنسانية يف عمليوات السوالم  والتخطويط لبنواء السوالم ب     

النوزاع  واملؤسسات العامة يف مرحلة ما بعد النوزاع  وكفالة مشاركة املر.ة على قدم املسواواة  
يف ال امج املوجهة لدعم االنتعوا  االقتصواهي  وزوي تقور .يضوا بودور األموني العوام يف تعمويم          

 مراعاة املنظور اجلنساين واجلهوه اليت يب اا يف سبيل ذلك 
 

http://undocs.org/ar/A/65/19
http://undocs.org/ar/A/65/354
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 والتسريل وحعاهة اإلهماج نزع السالح - 3 
تشده اللجنة اخلاصة على .مهيوة حمسوا  اجلهوات الوطنيوة بزموام بورامج نوزع السوالح          - 162

والتسوريل وحعواهة اإلهمواج و.ن تصواغ و قوا لألولويوات الوطنيوة والسوياس اخلواص بكول بلوود            
عناصور   وتشده اللجنة اخلاصة على .ن تظول تلوك الو امج تشوكل  موو الناحيوة االسوتراتيجية        

حيوية يف عمليات حفظ السالم وترسي األساس ال ي يتيل بنواء السوالم الطويول األجول  و.ن     
زاح تلك الو امج زوو رزوو تووا ر اإلراهة السياسوية لودى ييوع األطوراق وتضوا ر جهوهزوا            
وتقر اللجنة اخلاصة بوجوب .ن تكون برامج نوزع السوالح والتسوريل وحعواهة اإلهمواج جوزءا       

اسووية جامعووة تراعووي االحتياجووات املختلفووة للسووكان املتضوورريو جبميووع  اوواهتم     مووو عمليووة سي
والظروق السائدة يف كل حالة  وتكفول اسوتعداه ييوع اجلهوات الفاعلوة للمشواركة يف تنفيو         
برنووامج متعووده السوونوات يضوومو االنتقووال الفعلووي مووو نووزع السووالح والتسووريل حىل حعوواهة           

بأن برامج نزع السوالح والتسوريل وحعواهة اإلهمواج ينبروي      اإلهماج  وتقر اللجنة اخلاصة .يضا 
.ن تصوومَّم علووى يحووو يناسووب الظووروق الوطنيووة مووو .جوول كفالووة اتسوواقها مووع االسووتراتيجيات   
الوطنيوة ومراعاهتووا لالحتياجووات املختلفووة للمحوواربني السووابقني مووو حنووايت وذكووور  وملعوواليهم   

جوراء العاعوات املسولحة وذوي اإلعاقوة       ضال عو الفاات الضوعيفة مثول األطفوال املتضورريو     
ويف ز ا الصده  تؤكد اللجنة اخلاصة على ضرورة ضمان التنفي  التام للمعايري املتكاملوة لوعع   

 السالح والتسريل وحعاهة اإلهماج   
وتقر اللجنة اخلاصة بأن برامج نوزع السوالح والتسوريل وحعواهة اإلهمواج باتوا تنفو          - 163

رار  بوالنظر حىل تريرور طبيعوة اجلماعوات املسولحة مبورور السونوات وحىل .ن        يف بياة موتررية باسوتم  
العمليووات السياسووية ال تتضوومو ييعهووا اتفوواس سووالم .و اتفاقووا سياسوويا ميكووو .ن يسووتند حليووه      
برنامج لعع السالح والتسريل وحعواهة اإلهمواج  ويف زو   السوياقات  ينبروي .ن تنواقش زو          

العملية السياسية وحهراج اخل ات مبجال نوزع السوالح والتسوريل    ال امج يف مرحلة مبكرة مو 
 وحعاهة اإلهماج يف عمليات حفظ السالم من  بدايتها   

وتشده اللجنة اخلاصة .يضوا علوى ضورورة .ن تكوون بورامج نوزع السوالح والتسوريل          - 164
اوض علوى زو     وحعاهة اإلهماج مراعية لالعتبارات اجلنسانية  ولكفالة مشواركة املور.ة يف التفو   

 ال امج ويف تصميمها وتنفي زا 
حن اللجنة اخلاصة  حذ تشده على ضرورة التنفي  املتوازن جلميع عناصر نوزع السوالح    - 165

والتسريل وحعاهة اإلهماج  وعلى .مهية حتسني التنسيق والتكامل بوني كيانوات األموم املتحودة      
ريل وحعواهة اإلهمواج وحصوالح قطواع     وحذ تؤكد على الت زر بني عمليوات نوزع السوالح والتسو    

األمو  تطلب يف ز ا الصوده .ن جتوري األمانوة العاموة مراجعوة شواملة لعمليوات نوزع السوالح          
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والتسووريل وحعوواهة اإلهموواج و.ن تبلوو  اللجنووة بنتيجتووه يف هورهتووا املوضوووعية املقبلووة  وينبرووي       
.نواع اجلماعات املسولحة   تضمني التقرير جوانب مو قبيل الطابع املترري للحالة على األرض و

والتحديات اليت تعترض عمليوات نوزع السوالح والتسوريل وحعواهة اإلهمواج  وآليوات التنسويق         
بووني كيانووات األمووم املتحوودة واجلهووات املعنيووة األخوورى  و.وجووه التوو زر بووني نووزع السووالح          
والتسووريل وحعوواهة اإلهموواج وحصووالح قطوواع األمووو  مووع مراعوواة العوو  املستخلصووة و. ضوول         

ملمارسووات يف تصووميم وتنفيوو  بوورامج نووزع السووالح والتسووريل وحعوواهة اإلهموواج  وضوورورة       ا
 استكشاق السبل الكفيلة بتحسينها يف ييع بعثات حفظ السالم املعنية   

وتؤك وود اللجنووة اخلاصووة علووى .مهيووة بنوواء التوو زر بووني بوورامج نووزع السووالح والتسووريل    - 166
بودء عمليوات حفوظ السوالم و.ثنواء التخطويط اوا        وحعاهة اإلهمواج وحصوالح قطواع األموو منو       

وخووالل تنفيوو زا  وينبرووي التركيووز علووى ترتيووب .وجووه التوو زر زوو   ترتيبووا سووليما مووو حيووث      
 .ولوياهتا وتسلسلها   

وتسل م اللجنة اخلاصة بضرورة مراقبة األسولحة ايّمعوة موو املقواتلني السوابقني وحهارهتوا        - 167
تنفيوو  بوورامج نووزع السووالح والتسووريل وحعوواهة اإلهموواج    والتصوورق  يهووا علووى يحووو سووليم عنوود 

وبضرورة توخي الشفا ية يف ز   األموور  وحتوث اللجنوة اخلاصوة يف زو ا الصوده األمانوة العاموة         
على االستفاهة مو .حسو املمارسات والُنهج االبتكاريوة الويت اُتبعوا علوى األرض  و.ن تعتمود       

 يات حفظ السالم حىل البلدان اخلارجة مو العاعات  عند االقتضاء  على الدعم ال ي تقدمه عمل
وحذ تشري اللجنة اخلاصة حىل الع  املستخلصة يف حطار مشاركة األمم املتحدة يف بورامج   - 168

نزع السالح والتسريل واإلهماج علوى الصوعيد اإلقليموي   هوي تطلوب .ن تكوون األمانوة العاموة         
والتسووريل وحعوواهة اإلهموواج احملتملووة علووى الصووعيد  علووى اسووتعداه لوودعم مبوواهرات نووزع السووالح  

  اإلقليمي  وللتنسيق مع الدول واملنظمات اإلقليمية وهون اإلقليمية املعنية  حسب االقتضاء 
وتووث  اللجنووة اخلاصووة علووى اجلهوووه املب ولووة إل وواه .سوواليب مبتكوورة للترلووب علووى        - 169

فظ السالم  وذلك موو .جول هعوم تنفيو      التحديات اجلديدة والناشاة اليت تواجهها عمليات ح
عمليات السالم على الصعيد الوط  وبناء الثقة وحعواهة التأكيود علوى حمسوا  اجلهوات الوطنيوة       
بزمامها واملسامهة يف هتياة بياة آمنة واملساعدة على حقامة األساس لسالم وتنمية هائمني  مثلموا  

السوالم عوو اجليول الثواين موو عمليوات       زو مبني يف الدراسوة الويت .عودهتا حهارة عمليوات حفوظ      
نزع السالح والتسريل وحعاهة اإلهماج  وحتيط اللجنة اخلاصة علموا مبوا اسوتجد موو مبواهرات      
يف جمووال نووزع السووالح والتسووريل وحعوواهة اإلهموواج  مبووا يف ذلووك املقاربووة الراميووة حىل اةوود مووو  

متوازنوة يف ييوع مكونوات    العنف ايتمعي وحتوث علوى مواصولة تطووير زو   املقاربوة بطريقوة        
 نزع السالح والتسريل وحعاهة اإلهماج   
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وتشووري اللجنووة اخلاصووة حىل تقريوور األمووني العووام عووو نووزع السووالح والتسووريل وحعوواهة    - 170
لووعع (  وتشووده علوى .ن حعوواهة اإلهمواج جووزء .ساسوي مووو كامول عمليووة     A/65/741اإلهمواج ) 

السوالح والتسوريل وحعواهة اإلهمواج  وتالحوظ اللجنوة  يف زو ا الصوده  الودور اةيووي الو ي            
تقوم بوه بعثوات حفوظ السوالم يف هعوم اةكوموات الوطنيوة  مبوا يف ذلوك وضوع اسوتراتيجيات            
إلعاهة اإلةاس وحعاهة اإلهماج تتضمو .يضوا ُنهجوا وثمارسوات مبتكورة مسوتمدة موو امليودان         

اخلاصة .يضا حىل .ن حعاهة اإلهمواج عمليوة طويلوة األجول تتطلوب التوزام اجلهوات        وتشري اللجنة 
الفاعلة املكرسة يف جمال التنمية بتقدمي املساعدة  وتؤكد بالتايل على ما ميكو .ن تقدموه الوُنهج   
ايتمعية يف حطار استراتيجية .وسع نطاقا إلعاهة اإلةاس وحعاهة اإلهماج  وعلوى .مهيوة الو امج    

 عدهة السنوات   املت
وتالحووظ اللجنووة اخلاصووة .مهيووة حعوواهة حهموواج املقوواتلني السووابقني  و.وجووه الصوولة بووني   - 171

عمليات نزع السالح والتسوريل وحعواهة اإلهمواج وعمليوات السوالم  وتطلوب يف زو ا الصوده         
مواصلة وضع االستراتيجيات بتشاور وثيق موع الودول األعضواء وجلنوة بنواء السوالم واجلهوات        

اعلة ذات الصلة األخورى  مبوا يف ذلوك مشواركة املنظموات اإلقليميوة وهون اإلقليميوة  عنود         الف
االقتضووووواء  يف التفووووواوض بشوووووأن بووووورامج نوووووزع السوووووالح والتسوووووريل وحعووووواهة اإلهمووووواج    

 وتنفي زا    وتصميمها
وتشووري اللجنووة اخلاصووة حىل ضوورورة االسووتفاهة بقوودر .كوو  مووو ا ليووات القائمووة بووني     - 172

عامووة والوكوواالت والصووناهيق والوو امج املشوواركة يف عمليووة نووزع السووالح والتسووريل  األمانووة ال
وحعوواهة اإلهموواج وذلووك بريووة زيوواهة توووا ر املوووظفني الالزمووني خووالل املراحوول األوىل اةيويووة     
وضوومان وصوووام يف الوقووا املناسووب حىل امليوودان لوودعم تصووميم وتنفيوو  بوورامج نووزع السووالح   

وحتيط اللجنة اخلاصوة علموا يف زو ا الصوده بتقريوري األموني العوام         والتسريل وحعاهة اإلهماج 
 (   A/68/696-S/2014/5و  A/67/312-S/2012/645عو القدرات املدنية يف .عقاب العاعات )

 
 حصالح قطاع األمو - 4 

تؤكد اللجنة اخلاصة .ن  حصالح قطاع األمو جانب زام مو جوانب عمليوات حفوظ    - 173
السالم املتعدهة األبعاه  وحيثما كلفا عمليات حفظ السالم  يشكل حنشاء قطاع .م   عوال  
ومتسم بالكفاءة املهنية وخاضع للمساءلة .حودا العناصور البالروة األمهيوة إلرسواء .سوس السوالم        

 مني والتنمية الدائ
وتالحظ اللجنة اخلاصة .نه على اجلمعية العامة .ن تؤهي هورا زاموا يف وضوع مقاربوة     - 174

شاملة تتبعها األموم املتحودة  يموا يتعلوق بإصوالح قطواع األموو  واللجنوة اخلاصوة قواهرة  علوى            

http://undocs.org/ar/A/65/741
http://undocs.org/ar/A/67/312
http://undocs.org/ar/A/68/696
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وجووه اخلصوووص  علووى تقوودمي حسووهام كووبري يف جمووال حصووالح قطوواع األمووو يف عمليووات األمووم    
 السالم مو خالل استعراضها الشامل وتوجيهاهتا السياساتية    املتحدة ةفظ

وتؤكد اللجنة اخلاصة .ن الدول تقع على عاتقها املسؤولية الرئيسية عو توو ري األموو    - 175
لشعوهبا وحهارة شؤون قطاعها األم   ويف ز ا الصده  تؤكد اللجنة اخلاصة .ن املساعدة الويت  

طاع األمو موو خوالل بعثوات حفوظ السوالم ينبروي .ن تسوتند        تقدمها األمم املتحدة إلصالح ق
حىل مبود. حمسوا  اجلهوات الوطنيوة بزمامهوا و.ن تقوودم بنواء علوى طلوب البلود املضويف  وتقريوور           
النووهج الوووط  واألولويووات الوطنيووة يف جمووال حصووالح قطوواع األمووو وتنسوويق املسوواعدة املقدمووة   

موو مسوؤولياته  وتودر       مسوؤولية .ساسوية  سوياهيا للبلود املعو  و    ألجل ذلك .مور يشوكل حقوا    
اللجنة اخلاصة .ن النجاح يف حصالح قطواع األموو علوى يحوو مسوتدام خاضوع للملكيوة الوطنيوة         

 يتطلب تركيز اجلهوه و صيم املواره وتضا ر اإلراهة السياسية مو ييع األطراق 
شوطة اتصواالت   وتؤكد اللجنة اخلاصة .ن حصالح قطاع األموو  وب .ن يسوتند حىل .ن    - 176

شوواملة للجميووع قائمووة علووى حشوورا  األطووراق املعنيووة بأوسووع .طيا هووا  مبووا  يهووا ايتمووع املوودين   
وينبرووي لألمووم املتحوودة وايتمووع الوودويل تفوواهي  وورض منوواذج خارجيووة إلصووالح قطوواع األمووو  
والتركيووز علووى تعزيووز قوودرة البلوود املضوويف علووى وضووع خطووة إلصووالح قطوواع األمووو وحهارهتووا   

 زا علوووى يحوووو يتسوووم باملرونوووة ويتووويل تكييفهوووا وتصوووميمها لوووتالئم احتياجوووات البلووود    وتنفيووو
 املع     املضيف
وتشده اللجنة اخلاصة على .ن حصالح قطاع األمو  بدعم مو بعثات حفظ السوالم    - 177

 ووب .ن يووتم ضوومو اإلطووار العووام لسووياهة القووانون  وينبرووي .ن يسووهم يف تعزيووز .نشووطة األمووم  
ال سياهة القانون ضمو البعثات امليدانية بوجه عام  وتؤكد اللجنوة اخلاصوة .مهيوة    املتحدة يف جم

التخطوويط والتنفيوو  املتكوواملني لضوومان االتسوواس واالنسووجام يف األمووم املتحوودة  وتشووجع علووى  
حتسني ز ا التنسيق يف املقر وامليودان علوى السوواء  وتشوده اللجنوة اخلاصوة علوى .مهيوة ضومان          

ما يتعلق باملستوى القطواعي ومسوتوى العناصور موو هعوم األموم املتحودة يف         التكامل الفعال يف
امليدان ويف املقر على السواء  وترحب اللجنة اخلاصة باعتماه االحتاه األ ريقي إلطوار السياسوة   

 العامة بشأن حصالح قطاع األمو   
ح قطوواع وحتوويط اللجنووة اخلاصووة علمووا مووع التقوودير بوواجلهوه الوويت تبوو اا وحوودة حصووال  - 178

  ومبووا ينجووز مووو .عمووال بواسووطة قياههتووا لفرقووة العموول     2009األمووو منوو  تأسيسووها يف عووام   
املشتركة بني الوكاالت املعنية بإصوالح قطواع األموو التابعوة لألموني العوام والعمول موع الفريوق          

لوى  املع  بالتنسيق واملشورة يف جمال سياهة القانون  وتالحظ اللجنة اخلاصوة الطلوب املتزايود ع   
وحدة حصالح قطاع األمو  يما يتعلق بدعم بعثات األمم املتحدة يف امليودان  وتشوجع يف زو ا    



A/70/19 

 

51/101 16-04173 

 

الصووده األمانووة  العامووة لألمووم املتحوودة ووكاالهتووا وصووناهيقها وبراجمهووا علووى استكشوواق سووبل   
 لتعزيز قدرات ز   الوحدة   

املتحوودة  بالتعوواون  وتسوولم اللجنووة اخلاصووة بالوودور ااووام الوو ي ميكووو .ن تؤهيووه األمووم  - 179
الوثيق مع الترتيبات الثنائية واإلقليمية  يف تقدمي املساعدة التقنية يف جمال حصوالح قطواع األموو    
مو خالل بعثات حفظ السالم بناء على الطلب واستناها حىل احتياجات لودهة  وميكوو تقودمي    

بقطوواع األموووع   تلووك املسوواعدة يف جموواالت متنوعووة  منووها االسووتراتيجيات الوطنيووة اخلاصووة       
والتشووريعات اخلاصووة بقطوواع األموووع واستعراضووات قطوواع األموووع واخلطووط الوطنيووة لتطوووير     
قطاع األموع واةوار الوط  بشأن حصالح قطاع األمو ع والقودرات الوطنيوة يف جموايل اإلهارة    
والرقابووة  وكوو لك زياووات التنسوويق الوطنيووة إلصووالح قطوواع األمووو  مووع مراعوواة ايوواالت           

 ى  بناء على طلب البلد املضيف األخر
وحتيط اللجنة اخلاصوة علموا بالتقودم احملورز يف وضوع مقاربوة لألموم املتحودة إلصوالح           - 180

قطاع األمو يف سياس عمليات حفظ السالم ويف البلودان اخلارجوة موو العاعوات  علوى النحوو       
-A/67/970ألمووو )املووبني يف األجووزاء ذات الصوولة مووو تقريوور األمووني العووام عووو حصووالح قطوواع ا 

S/2013/480        وتشووجع اللجنووة اخلاصووة اجلهوووه الراميووة حىل تعزيووز اتسوواس الوودعم املقوودم حىل  )
املبوواهرات الوطنيووة إلصووالح قطوواع األمووو  وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى .مهيووة حعووداه التقووارير  

  بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء
وحتيط اللجنة اخلاصة علما مب كرات األموم املتحودة التوجيهيوة التقنيوة املتكاملوة علوى        - 181

نطاس املنظومة بشأن حصالح قطواع األموو  وحذ تؤكود ضورورة حجوراء مشواورات منتظموة موع         
الوودول األعضوواء   هووي تشووجع األمانووة العامووة باسووتمرار علووى حتووديث املوو كرات التوجيهيووة      

جوانووب .خوورى مووو حصووالح قطوواع األمووو  وتشووده علووى .مهيووة تنفيوو    ووضووع توجيهووات عووو
املوو كرات التوجيهيووة  مبووا يف ذلووك اسووتحدايت وحوودات منوذجيووة تدريبيووة  اسووتناها حىل العوو       
املستخلصوة و. ضول املمارسوات  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة حىل وحودة حصوالح قطواع األمووو .ن          

 رهتا املوضوعية املقبلة تقدم ححاطة عو تلك التوجيهات وعو .نشطتها يف هو
وتسلم اللجنة اخلاصة بوأن تقودمي عمليوات األموم املتحودة ةفوظ السوالم املسواعدة يف          - 182

شؤون حصوالح قطواع الود اع يف البلودان اخلارجوة موو الوعاع يسوهم يف حرسواء .سوس السوالم            
موا بالودعم   املستدام واول هون العوهة حىل الوعاع  ويف زو ا الصوده  حتويط اللجنوة اخلاصوة عل      

مووو الوودول األعضوواء يف جمووال حصووالح قطوواع الوود اع  وتؤكوود اللجنووة       20املقوودم حاليووا حىل  
اخلاصة مو جديد .ن ز ا الدعم لو يقدَّم حال يف حال صدور تكليف ب لك  وبناء علوى طلوب   

 البلد املضيف   

http://undocs.org/ar/A/67/970
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ياس وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى .مهيووة هور األمووم املتحوودة يف تقوودمي الوودعم  يف سوو      - 183
عمليات حفظ السوالم  حىل اةكوموات الوطنيوة بنواء علوى طلبوها موو .جول تطووير مؤسسوات           
.منية تكون متاحة ملواطنيها ومسوتجيبة الحتياجواهتم  مبوو يف ذلوك النسواء والفاوات الضوعيفة         
وتسلم اللجنة اخلاصة بالدور اإل ايب ال ي ميكو .ن تقوم به األمم املتحودة يف سوياس عمليوات    

الم موو .جول تعزيوز حصوالحات قطواع األموو املراعيوة لالعتبوارات اجلنسوانية وهعوم           حفظ السو 
حنشاء مؤسسات وطنية لقطاع األمو تستجيب بشكل . ضل الحتياجات املر.ة  بوسوائل منوها   
مثالال نشر . راه ةفظ السالم مو النساء  ما مو شأنه .ن يشجع مزيدا موو النسواء علوى العمول     

كومة البلد املضيف اجلاري حصالحه  وذلك بتوو ري اخلو ة يف القضوايا    يف قطاع األمو التابع ة
اجلنسانية هعمواال لعمليوات حصوالح قطواع األموو  وبوإهراج منظوور جنسواين يف بورامج حصوالح           

 قطاع األمو   
وتؤكد اللجنة اخلاصة مو جديد تأييودزا لوضوع قائموة لألموم املتحودة تشومل اخلو اء         - 184

مو  ويف ز ا اخلصووص  ترحوب اللجنوة اخلاصوة بالودعم املقودم موو        يف جمال حصالح قطاع األ
خووالل القائمووة حىل الوودول األعضوواء ولعمليووات حفووظ السووالم  وتشووده اللجنووة اخلاصووة علووى     
ضوورورة .ن تبوو ل وحوودة حصووالح قطوواع األمووو املزيوود مووو اجلهوووه حووه جتسوود القائمووة بدقووة     

لواقعووة يف املنوواطق املمثلووة متثوويال ناقصووا يف  قوودرات البلوودان الناميووة  وال سوويما البلوودان الناميووة ا  
الوقا الورازو  وتعكوس توازنوا . ضول بوني اجلنسوني  وتطلوب اللجنوة اخلاصوة حىل الوحودة .ن           
تقدم حليها يف هورهتا املقبلة حتلويالت حضوا ية بشوأن .هاء قائموة األموم املتحودة لكبوار اخلو اء يف         

 جمال حصالح قطاع األمو 
اصة .مهية التدريب وبنواء القودرات يف جموال حصوالح قطواع األموو        وتؤكد اللجنة اخل - 185

عنوود وجوووه تكليووف بوو لك  وترحووب بوواجلهوه الوويت ُتبوو ل يف زوو ا اخلصوووص مووو قبوول وحوودة  
 حصالح قطاع األمو وهول .عضاء عديدة ومو خالل املنظمات الدولية 

 
 سياهة القانون - 5 

سوياهة القوانون يف البلودان الويت تشوهد       تشده اللجنة اخلاصة على ما يكتسويه تكوريس   - 186
حوواالت نووزاع .و اخلارجووة مووو النوووزاع مووو .مهيووة حامسووة يف املسوواعدة علووى حتقيووق اسووتقرار        
األوضاع  وبسط سلطة الدولة  وح اء اإل الت موو العقواب  ومعاجلوة األسوباب الكامنوة وراء      

يف اسوتعاهة سوياهة القوانون     النوزاعات  وبنواء سوالم هائوم  وتسول م اللجنوة اخلاصوة بوأن  النجواح        
واحترامها يتوقفان على اإلراهة السياسية وعلى تضا ر جهووه ييوع األطوراق  وحتويط اللجنوة      
اخلاصة علموا بواإلعالن الصواهر عوو االجتمواع الر يوع املسوتوى للجمعيوة العاموة بشوأن سوياهة            
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(  الوو ي اعتمدتووه اجلمعيووة العامووة يف  1 67القووانون علووى الصووعيديو الوووط  والوودويل )القوورار  
  وحتويط علموا بتقريور األموني العوام املقودم يف متابعوة تنفيو  اإلعوالن          2012.يلول سبتم   24
(A/68/213  وAdd.1 ) 

وتؤكد اللجنة اخلاصة الودور ااوام الو ي ميكوو .ن تقووم بوه عمليوات حفوظ السوالم            - 187
جنبا حىل جنب مع . رقة األمم املتحدة القطرية  حسوب االقتضواء وو قوا لواليوة كول منوها  يف       
مساعدة السلطات الوطنية بالدول املضيفة  بناء على طلبها  على تقودمي الودعم الوالزم لتثبيوا     

هة القووانون يف مراحوول نشووأهتا األوىل  علووى يحووو منسووق  مبووا يف ذلووك تقوودمي       مؤسسووات سوويا 
املساعدة يف حتديد األولويوات الوطنيوة األساسوية لسوياهة القوانون ووضوع اسوتراتيجيات سوياهة         

 القانون على الصعيد الوط  
وهتيوووب اللجنوووة اخلاصوووة باألمانوووة العاموووة وبعمليوووات حفوووظ السوووالم ضووومان تنفيووو      - 188
-A/65/354مووات الوووارهة يف تقريوور األمووني العووام عووو مشوواركة املوور.ة يف بنوواء السووالم )      االلتزا

S/2010/466  واملتعلقووة باسووتحدايت  ووج لألمووم املتحوودة يف جمووال سووياهة القووانون يعووزز حقوووس )
صووص للنسواء والفتيوات يف جموال     املر.ة يف األمو والعدالة  وبتوو ري هعوم  ووري علوى وجوه اخل     
 االستفاهة مو خدمات مؤسسات العدالة وحنفاذ القانون   

وتسل م اللجنة اخلاصة بأن مو شورو  كفالوة السوالم املسوتدام .ن يكوون النوهج املتبوع         - 189
يف التعامل مع ةتلف مكونات سياهة القانون  مبا يف ذلك الوصول حىل العدالة   جوا متكوامال   

االزتمام والدعم  يه متوازنني  و.ن يكون متالئما مع متطلبات اةالة  و.ن يتنواول   و.ن يكون
احتياجات الشرطة واملؤسسات القضوائية  والونظم اإلصوالحية  وموا يوربط بينوها موو عالقوات         
بالرة األمهية  وتشده اللجنة اخلاصة على .مهية عمليوات حفوظ السوالم والشوركاء ا خوريو يف      

كل القضائية واإلصالحية  بوالتوازي موع تطووير خودمات الشورطة  بريوة بنواء        هعم وتعزيز اايا
 نظام عدالة متسق وشامل يعزز قدرة الدولة على القيام باملهام اةرجة يف تلك املياهيو   

وتسل م اللجنة اخلاصة بأن حتقيق االستقرار واستدامته يف بياوة موا بعود الوعاع يتطلبوان       - 190
يووة للووعاع  وال بوود مووو تقيوويم حمكانووات سووياهة القووانون واسووتعاههتا    التصوودي لألسووباب اجل ر

وتعزيززا على الصعيديو الوط  واحمللي  حسب االقتضاء  من  الوزلة األوىل إلنشواء عمليوات   
األمم املتحدة ةفظ السالم  لكي تتمكو موو معاجلوة .سوباب الوعاع  ويف زو ا الصوده  تشوري        

سوياهة القوانون باعتبوار  حسوهاما حيويوا يف بنواء السوالم وحقاموة         اللجنة اخلاصة حىل .مهية احتورام  
العدل ووضع حد لس الت موو العقواب  موع مراعواة اةاجوة حىل توو ري املوواره الكا يوة لتعزيوز          

 سياهة القانون 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/1
http://undocs.org/ar/A/68/213
http://undocs.org/ar/Add.1
http://undocs.org/ar/A/65/354
http://undocs.org/ar/A/65/354
http://undocs.org/ar/A/65/354
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تكرر اللجنة اخلاصة ضرورة .ن تكون واليوات األموم املتحودة ةفوظ السوالم املتعلقوة        - 191
ن .كثر وضوحا وحتديودا  وتطلوب حىل حهارة عمليوات حفوظ السوالم  موه       مبسائل سياهة القانو

.سندت اا والية يف زو ا الصوده  .ن تواصول كفالوة حهمواج سوياهة القوانون والعدالوة االنتقاليوة          
ضوومو التخطوويط االسووتراتيجي والتنفيوو ي لعمليووات حفووظ السووالم مووو البدايووة  وينبرووي اوو      

ز امللكيووة والقيوواهة الوووطنيتني وضووما ما  مووع مراعوواة هور  الواليووة .ن تنفوو  بالكاموول بريووة تعزيوو 
ايتمووع املوودين يف زوو ا الصووده  والتسووليم يف الوقووا نفسووه بووأن املسووؤولية عووو اسووتعاهة بسووط   
سياهة القانون واحترامه تقع علوى عواتق اةكوموات واجلهوات الفاعلوة الوطنيوة املعنيوة  وحتويط         

واليووات حفووظ السووالم األخوورية الراميووة حىل ضوومان   اللجنووة اخلاصووة علمووا بالنووهج املبتكوورة يف   
احترام اةد األهىن مو النظام العام ومكا حة اإل الت مو العقاب عو طريق تعزيوز مؤسسوات   

 الشرطة والعدالة واملؤسسات اإلصالحية الوطنية الستعاهة سياهة القانون 
لوة يف جموال سوياهة القوانون     وتدر  اللجنة اخلاصة .مهية تقدمي املساعدة الشاملة واملتكام - 192

حىل البلوودان املضوويفة منوو  الوزلووة األوىل إلنشوواء البعثووات اجلديوودة ةفووظ السووالم  وحتوويط اللجنووة  
اخلاصة يف ز ا الصده علما باملسامهة اليت قدمتها ااياة الدائمة للعدل واإلصالحيات اليت تشتر  

فوظ السوالم  وحتويط اللجنوة اخلاصوة      مع زياة الشرطة الدائمة يف نفس املوقع يف عودة سوياقات ة  
-A/68/696علما يف ز ا الصده ب خر تقرير لألمني العام عو القدرات املدنية يف .عقواب الوعاع )  

S/2014/5   ويف ز ا الصده  حتيط اللجنة اخلاصة علما باملعلومات املستكملة عو ااياوة الدائموة  )
للعدل واإلصالحيات اليت قدمتها الدائرة االستشارية للقانون اجلنائي والشؤون القضوائية مبكتوب   
سياهة القانون واملؤسسات األمنية  وتالحظ اللجنة اخلاصة .يضا استمرار الطلب على املسواعدة  

ملقدمة موو ااياوة الدائموة للعودل واإلصوالحيات  وتقور باةاجوة حىل تعزيوز قودرات ااياوة  و قوا            ا
للقواعد واألنظمة املعمول هبا يف األمم املتحدة  وتطلب اللجنة اخلاصة تقييما واستعراضوا لعمول   

نون و.ثوور الوودائرة االستشووارية للقووانون اجلنووائي والشووؤون القضووائية التابعووة ملكتووب سووياهة القووا      
واملؤسسات األمنية ولعمول و.ثور ااياوة الدائموة للعودل واإلصوالحيات  يف موعود .قصوا  كوانون          

  وتؤكد اللجنة اخلاصة مو جديود يف زو ا الصوده األحكوام ذات الصولة موو       2016الثاين يناير 
  247 65و  250 63و  279 61قرارات اجلمعية العامة 

 وحصووالح والشورطة  القوانون  سوياهة  مهوام  علوى  املتزايود  بالطلوب  اخلاصوة  اللجنوة  وتقور  - 193
  السووالم حفووظ بعثووات حطووار يف اإلهموواج وحعوواهة والتسووريل السووالح ونووزع األموو  القطوواع

 العدالوووة ومووووظفي املووودنيني اخلووو اء لقووووائم اةوووايل االسوووتخدام اخلاصوووة اللجنوووة وتالحوووظ
 للعوودل الدائمووة ااياووة واسووتخدام االهعوواء  هعووم وخاليووا املعوواريو  الوووطنيني واإلصووالحيات
 حهارة اخلاصوة  اللجنوة  وتودعو   القانون سياهة جمال يف الكا ية القدرات تو ري يف واإلصالحيات

http://undocs.org/ar/A/68/696
http://undocs.org/ar/A/68/696
http://undocs.org/ar/A/68/696
http://undocs.org/ar/A/RES/61/279
http://undocs.org/ar/A/RES/63/250
http://undocs.org/ar/A/RES/65/247
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 ةكومووات املتاحووة القوودرات مووو االسووتفاهة حىل امليووداين الوودعم وحهارة السووالم حفووظ عمليووات
 اجلمعيووة وقوورارات املتحوودة األمووم و.نظمووة لقواعوود و قووا اإلعووارة  خووالل مووو األعضوواء الوودول
 علوى  بنواء  بسورعة   نشورزم  ميكوو  الو يو  للخ اء اةالية القوائم خالل ومو الصلة  ذات العامة
 القودرات  بناء برية املضيفة  البلدان يف القائمة القدرات مع الوثيق وبالتنسيق املضيف البلد طلب
 االنتشوار  السوريع  القوانون   سوياهة  جموال  يف اخلو اء   ريق بإنشاء اخلاصة اللجنة وترحب  الوطنية
 علووى بنوواء املضوويفة البلوودان احتياجووات لتلبيووة مبتكوورا منوذجووا باعتبووار  اجلنسووي  بووالعنف واملعوو 
  النامية البلدان مو املتاحة القدرات واق بشكل ذلك  سد .ن ضرورة على وتشده طلبها 

 سووياهة مسووائل يف اإلرشوواهي التوجيووه مووواه تطوووير .مهيووة اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ - 194
 مثول  تطووير  يف الشوروع  عنود  األعضواء  الودول  تبل  .ن العامة األمانة حىل وتطلب التنفي ية  القانون
 بودليل  علموا  اخلاصوة  اللجنوة  وحتويط   احملورز  التقودم  عوو  منتظموة  مبعلوموات  تزوهزوا  و.ن املواه ز  

  السجون حواهيت حهارة وهليل السالم ةفظ املتحدة األمم عمليات يف القضائية الشؤون موظفي

 حفوظ  عمليوات  يف رائودا  كيانوا  السوالم  حفظ عمليات بإهارة اخلاصة اللجنة وتعترق - 195
 توثيوق  حىل اةاجوة  علوى  جديود  موو  اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكود   ب لك تكليفها يتم عندما  السالم
 عوو  ذلوك  يف مبوا   املتحودة  األموم  يف الصولة  ذات الفاعلوة  اجلهوات  ييوع  بوني  والتنسويق  التعواون 
  وج  وجووه  ضومان  .جول  موو   القوانون  سوياهة  جموال  يف واملوواره  بالتنسويق  املعو   الفريوق  طريق
  طويط  يف الفعوال  التكامول  وحتقيوق   القوانون  سوياهة  جموال  يف املتحودة  لألموم  ومتماسك شامل
 جهوووه  مواصوولة علووى العووام األمووني اخلاصووة اللجنووة وحتووث  ايووال زوو ا يف املسوواعدة وتقوودمي
 للجهوات  النسوبية  املزايوا  .سواس  علوى   القوانون  سوياهة  قطواع  يف واملسوؤوليات  األهوار لتوضيل
 وزياوات  األعضواء  الودول  موع  مشواورات  حجوراء  وتطلوب  املتحدة األمم منظومة يف الصلة ذات
  الصلة ذات املتحدة األمم

 األمووم وبرنووامج السووالم حفووظ عمليووات حهارة بتعوويني علموواال اخلاصووة اللجنووة وحتوويط - 196
 بالشووورطة املتعلقوووة للمجووواالت املشوووتر  العووواملي التنسووويق مركوووز باعتبارمهوووا اإلمنوووائي املتحووودة
  واإلصالحيات والعدالة

 قوودرة تعزيووز مواصوولة علووى السووالم حفووظ عمليووات حهارة اخلاصووة اللجنووة وتشووجع - 197
 النتوائج  .حسوو  حتقيوق  بريوة  وذلوك   اإلصوالحية  والشوؤون  القضوائية  الشؤون جمال يف موظفيها

 تؤكوود  الصووده زوو ا ويف  الوطنيووة القووانون سووياهة مؤسسووات هعووم حىل الراميووة جهوووهزم مووو
 الشووؤون ملوووظفي القووانون سووياهة علووى التوودريب تووو ري مواصوولة .مهيووة علووى اخلاصووة اللجنووة

  املعوواريو اإلصووالحية الشووؤون ملوووظفي املقدمووة السووابقة للنشوور التدريبيووة والوودورة  القضووائية
 حعووداه يف الوودعم تقوودمي مواصوولة علووى السووالم حفووظ عمليووات حهارة اخلاصووة اللجنووة وتشووجع
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 امللحقوني  اإلصوالحية  والشؤون القضائية الشؤون ملوظفي املتخصصة التدريبية الدورات وتو ري
 حهارة مووو الصووده زوو ا يف .يضووا اخلاصووة اللجنووة وتطلووب  السووالم حفووظ عمليووات يف للعموول
 موضووعية  معلوموات  اخلاصوة  اللجنة حىل العام األمني تقرير يف تدرج .ن السالم حفظ عمليات

  امليدان يف واإلصالحية القضائية القدرات حالة عو

 واملؤسسوات  القوانون  سوياهة  مكتوب  بأنشوطة  التقودير  موع  علموا  اخلاصة اللجنة وحتيط - 198
 املكتووب .قسووام بووني والتوو زر التماسووك .وجووه توثيووق يف يسووهم عملووه .ن حىل وتشووري  األمنيووة

 الو وواء يف الفعاليووة مووو املزيوود حتقيووق .جوول مووو  املتحوودة األمووم يف األخوورى الفاعلووة واجلهووات
    القانون بسياهة تتعلق عناصر تشمل اليت بالواليات

 املتعلوق  بالعمول  االزتموام  لزيواهة  ا و ت  الويت  اااموة  اخلطوات اخلاصة اللجنة وتالحظ - 199
 موع  الوثيوق  بالتعواون  وذلوك  هبا  املأذون السالم حفظ عمليات يف له املتاحة واملواره بالسجون
 عووده زيوواهة بأمهيووة اخلاصووة اللجنووة تسوولم التحديوود  وجووه وعلووى  املضوويف البلوود يف السوولطات
 الناشوواة االحتياجووات تلبيووة مووو العامووة األمانووة لووتمكني السووجون مبوووظفي تسووهم الوويت البلوودان

  امليدان يف

 لسوياهة  املتحودة  األموم  مؤشورات  وثيقوة  بوضع التقدير مع علما اخلاصة اللجنة وحتيط - 200
 يحوو  علوى  السالم حفظ عمليات يف املؤشرات ز   تطبيق على العامة األمانة وتشجع  القانون

 وبتقيويم  املؤشورات   استخدام عو هورية بإحاطات تزويدزا اخلاصة اللجنة وتطلب  مقرر زو ما
 القوانون   سوياهة  تعزيوز  .جول  موو  الوطنيوة  العدالوة  اسوتراتيجيات  املؤشرات ز   تدعم كيف يبّيو

  السالم حفظ سياقات ضمو القانون سياهة بسط جمال يف واملساعدة التخطيط تيّسر وكيف

 الوقووا يف اإلصووالحية للوودوائر الوودعم تقوودمي بضوورورة علمووا اخلاصووة اللجنووة وحتوويط - 201
 يف والسوجون  احملواكم  هعوم  يف الدوائر ز   تواجهها اليت وبالتحديات   عالة وبطريقة املناسب
 واألطفوال  للنسواء  اخلاصوة  االحتياجوات  تلبيوة  .مهيوة  ذلك يف مبا  النوزاعات مو اخلارجة البلدان

 عمليوات  حهارة هبوا  تقووم  الويت  .يضوا باألعموال   علموا  اخلاصوة  اللجنوة  وحتيط  العدالة منظومة يف
 مرا ووق حنشوواء .و حصووالح يف الوطنيووة السوولطات لوودعم مفهوووم وضووع .جوول مووو السووالم حفووظ

 عنوود  الطبيعيووة للكووواريت التصوودي عنوود .و مباشوورة النوووزاعات .عقوواب يف واحملوواكم للسووجون
 .ن العاموة  األمانوة  حىل اخلاصوة  اللجنوة  وتطلوب   املعو   للبلود  احملوده  السوياس  وحسوب   االقتضواء 

 سويما  ال  الصوده  زو ا  يف .نشوطة  موو  بوه  تقوم عما  املقبلة هورهتا قبل  حضا ية معلومات تقدم
 اللجنوة  وتودعو   هبوا  تنفو   الويت  بالصيرة الفنية التوجيهية واملباهئ الصلة ذي باملفهوم يتعلق  يما

  املفهوم ز ا وضع مراحل ييع يف األعضاء الدول مع التشاور مواصلة حىل اخلاصة
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 السالم وحفظ اجلنسانية القضايا - 6 

 بواملر.ة  املتعلوق  ال نوامج  تنفيو   يف .قوى جهوه ب ل ضرورة على اخلاصة اللجنة تشده - 202
 با واذ  علموا  اخلاصوة  اللجنوة  حتويط  الصوده   زو ا  ويف  السوالم  حفظ سياس يف واألمو والسالم
 املوؤر   العوام  األموني  بتقريور  علموا  اخلاصوة  اللجنوة  وحتيط  (2015) 2242 القرار األمو جملس
 تنفيو   بشوأن  لعامليوة ا الدراسوة  نتوائج   يوه  يقودم  الو ي   (S/2015/716) 2015 سوبتم   .يلول 16

 .ساسيا .مرا تشكل املستويات ييع على املر.ة مشاركة .ن حىل وتشري  (2000) 1325 القرار
  السالم بناء وجهوه السالم عمليات يف واالستدامة والنجاح التشريلية الفعالية حتقيق .جل مو

 جملس قرارات جلميع والفعلي الكامل التنفي  ضمان .مهية اخلاصة اللجنة وتؤكد - 203
 1888 و (2008) 1820 و (2000) 1325 القرارات  يها مبا الصلة  ذات األمو

 2122 و (2013) 2106 و (2010) 1960 و (2009) 1889 و (2009)
 اجلمعية قرارات وييع الصلة  ذات الرئاسية البيانات وييع  (2015) 2242 و (2013)

 قراراهتا وك لك  144 67 و 130 66 و 187 65 القرارات سيما ال الصلة  ذات العامة
  “باملر.ة النهوض” املعنون البند حتا ا  هتا اليت السابقة

 التطلعيوة  اجلنسوانية  لالسوتراتيجية  النهائيوة  الصويرة  بوضوع  علموا  اخلاصوة  اللجنة طوحتي - 204
 ويف الكاموول تنفيوو زا حىل قوودما وتتطلووع امليووداين الوودعم وحهارة السووالم حفووظ عمليووات إلهارة
 التقريوور تلقووي حىل اةاجووة علووى اخلاصووة اللجنووة وتشووده  امليوودان ويف املقوور يف املناسووب الوقووا
 مراعوواة موع   اجلنسووانية االسوتراتيجية  تنفيوو  يف احملورز  للتقوودم عاموا  عرضووا يقودم  الوو ي السونوي 
  واألمو بالسالم املتعلقة االستعراضات مو الصلة ذات األحكام

 تلقتووها الوويت وتلووك امليوودان مووو الوووارهة التقووارير ألن بووالقلق اخلاصووة اللجنووة وتشووعر - 205
 حفوظ  عمليوات  حهارة اخلاصوة  اللجنوة  وحتوث   اجلونس  نووع  حسوب  مصونفة  بيانوات  تتضمو ال

 اجلنسوني  بوني  باملسواواة  املتعلوق  اإلبوالغ  بشأن تدريب حجراء على امليداين الدعم وحهارة السالم
 وأل ووراه وامليزانيووة التخطوويط جمووال يف العوواملني لأل ووراه بالنسووبة سوويما وال  العاعووات وحتليوول
 العوام  لألموني  اخلاصوني  واملموثلني  العاموة  األمانوة  مسوؤويل  اخلاصة اللجنة وتشجع  العليا اإلهارة

 حىل املقدمووة وتقوواريرزم اإلعالميووة ححاطتووهم بتضوومني روتينيووا القيووام علووى اخلاصووني واملبعوووثني
 علوى  .ثرزوا  عوو   ضوال   والفتيوات  النساء على للعاعات غري املتناسب لألثر حتليال األمو جملس
 مووع  السووالم حفووظ سووياس يف املتتاليووة والقوورارات (2000) 1325 األمووو جملووس قوورار تنفيوو 
  بلد لكل احملده السياس مراعاة

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/2015/716
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1820(2008)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/A/RES/65/187
http://undocs.org/ar/A/RES/66/130
http://undocs.org/ar/A/RES/67/144
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 ميدانيوة  بعثوات  عودة  تنظمها اليت “املفتوحة األيام” مبناسبات اخلاصة اللجنة وترحب - 206
 املتحوودة األمووم زياووة) املوور.ة ومتكووني اجلنسووني بووني للمسوواواة املتحوودة األمووم زياووة مووع بالتعوواون
 موو  الفائودة  موو  قودر  .كو   جو   ولضومان   الصولة  ذات املتحدة األمم وكاالت وسائر( للمر.ة
 مووع منتظموة  بصوفة  تتشوواور .ن علوى  امليدانيوة  البعثووات اخلاصوة  اللجنوة  تشووجع  املناسوبات  زو   

 وتوودعو  املفتوحووة لأليووام التحضووري .جوول مووو  سووائيةالن ايموعووات سوويما ال  احملليووة ايتمعووات
 العمليووات يف املفتوحووة األيووام تنظوويم مواصوولة حىل السووالم حفووظ عمليووات حهارة اخلاصووة اللجنووة
  مناسبا ذلك كان حيثما  تواترا .كثر بصورة  امليدانية

 وحلوها  النووزاعات  منوع  يف املور.ة  بوه  تضوطلع  الو ي  ااوام  بالدور اخلاصة اللجنة وتسل م - 207
 موع  املسواواة  قودم  علوى   الكامول  وا راطهوا  املور.ة  مشاركة .مهية على وتشده  السالم بناء ويف

 صونع  صوعيد  علوى  ذلك يف مبا  واألمو السلم وتعزيز صون حىل الرامية اجلهوه ييع يف  الرجل
 يف جنسوواين منظووور حهموواج حىل الراميووة اجلهوووه يف التقوودم مووو مزيوود ححووراز وبريووة  القوورارات
 تعزيووز امليووداين الوودعم وحهارة السووالم حفووظ عمليووات إلهارة ينبرووي  السووالم حفووظ عمليووات
 وهعووم اجلنسووانية بالقضووايا املعنيووة العموول  رقووة يف املعيوونني اجلنسووانية الشووؤون منسووقي قوودرات
 مستشواري  هور بأمهية اللجنة وتعترق  اإلهارتني نطاس على اجلنسانية اخل ة تعزيز حىل اةاجة
 يف اجلنسواين  املنظوور  حهمواج  .جول  موو  املعوارق  ونقل القدرات بناء جمال يف اجلنسانية الشؤون
  السالم حفظ بعثات

 ييوع  يف عموموا  النسواء  نسوبة  قلوة  بسوبب  قلقها عو اإلعراب اخلاصة اللجنة وتواصل - 208
 يف ذلووك يف مبووا  امليوودان ويف املقور  يف السووالم ةفووظ املتحوودة األموم  موووظفي ومسووتويات  اوات 

 عوده  يف األخوري  اال فاض حزاء قلقها عو اللجنة تعرب  خاص وبوجه  العليا اإلهارية املناصب
 يف املعينووات النسوواء نسووبة زيوواهة حىل العووام األمووني وتوودعو  العليووا املناصووب يف النسوواء تعيينووات
 اللجنووة تشويد   الصوده  زو ا  ويف  الصولة  ذات القائموة  واللووائل  للقواعود  و قوا   العليوا  املناصوب 
 موو  باملوازوب  اإلموداه  خوط  مثول   النسواء  تعيينوات  وزيواهة  تيسري حىل الرامية باملباهرات اخلاصة

 واستكشواق  والسوابقة  اةاليوة  التوصويات  تنفيو   على وحتث  العليا املناصب لشرل املرشحات
 السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة موو  الوداخليني  املوظفني اخلاصة اللجنة وتشجع  املبتكرة اةلول
 اللجنووة وتكوورر  توورقيهو لتيسووري للموظفووات توجيووه بوورامج تنظوويم علووى امليووداين الوودعم وحهارة
 ذلووك يف مبووا  النسوواء مووو املزيوود ترشوويل ملواصوولة األعضوواء الوودول حىل املوجهووة هعوهتووا اخلاصووة

    العليا للمناصب ترشيحهو
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 بوواجلهوه  (2015) 2242 األمووو جملووس قوورار مووع متشوويا  اخلاصووة اللجنووة وترحووب - 209
 املو وديو  الشورطة  وعنصور  العسوكري  العنصور  يف النسواء  عوده  يف كبرية زياهة حتقيق حىل الرامية
  السالم ةفظ املتحدة األمم عمليات حىل

 االعتبوووارات تراعوووي اسوووتراتيجية وضوووع حىل العاموووة األمانوووة اخلاصوووة اللجنوووة وتووودعو - 210
 توودابري وتنفيوو  وضووع علووى األعضوواء الوودول وتشووجع  والشوورطة القوووات يف تكووويو اجلنسووانية

 بوسووائل  العليووا القيوواهة مناصووب حىل العنصووريو يف العووامالت املوظفووات ترقيووة هعووم حىل ترمووي
  جديدات موظفات وتعيني اإلرشاه برامج تشمل

 وزياوة  السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة بوني  التعواون  زيواهة  علوى  اخلاصة اللجنة وتشجع - 211
 للبعثوات  ااياوة  موو  الوالزم  والوتق   والفو   السياسوال  الودعم  تووا ر  لكفالة للمر.ة املتحدة األمم
 يتسو   حوه  الصولة  ذات والقورارات  (2000) 1325 األموو  جملوس  لقرار الكامل التنفي  برية
  اجلنسواين  للمنظوور  مراعواة  .كثور  تكوون  املتحودة  لألموم  تابعوة  سوالم  حفوظ  بعمليات القيام اا

 األمووم وزياووة اإلهارة بووني التنسوويق .نشووطة عووو مسووتكملة معلومووات اخلاصووة اللجنووة وتطلووب
  للمر.ة املتحدة

 كفالوة  بعثوات لل العليوا  القيواهة  مسوؤولية  موو  .ن علوى  التشديد اخلاصة اللجنة وتواصل - 212
 علوى  اخلاصوة  اللجنوة  تشوده   الصده ز ا ويف  السالم حفظ بعثات يف اجلنساين املنظور حهماج
 مؤشوورات ضوومو اجلنسووانية الرايووات بووإهراج وترحووب  ال نووامج زوو ا تنفيوو  يف املسوواءلة .مهيووة
 وترحوب   امليودان  ويف املقور  يف اخلاصوني  واملبعووثني  اخلاصني املمثلني اتفاقات يف الفرهي األهاء
 عمليوات  يف اجلنسوانية  الشوؤون  مستشواري  كوبري  مقور  جعول  العوام  األموني  بقرار اخلاصة اللجنة
 جنسوانية   و ات  مودعوما   العوام  لألموني  اخلواص  املمثل مكتب يف السالم ةفظ املتحدة األمم
 حىل وتوودعو  اجلنسووانية الشووؤون يف وخوو ة معر ووة تتطلووب الوويت الفنيووة البعثووة عناصوور يف مدجمووة
 بالشووؤون املعنوويني املوووظفني مووو وغريزووم اجلنسووانية الشووؤون مستشوواري لكبووار العاجوول النشوور

  السالم حفظ بعثات يف الوظائف تلك .نشاا حيثما اجلنسانية

 وتعزيززوا  اجلنسوانية  املنظوورات  تنفيو   حتسوني  .جول  موو  نداءزا اخلاصة اللجنة وتكرر - 213
 حهراج خوالل  مو امليداين الدعم وحهارة السالم حفظ عمليات حهارة يف املوظفني جلميع بالنسبة

 باسووتكمال اخلاصووة اللجنووة وترحووب  اإللكترونيووة األهاء ووثووائق العموول خطووط يف مؤشوورات
 حهارة قبوول مووو اجلنسوواين املنظووور مراعوواة تعموويم بشووأن العليووا لووسهارة املرجعيووة القائمووة ونشوور

  السالم حفظ عمليات

http://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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 الوحوودات ييووع يف اجلنسووانية القضووايا حهموواج .مهيووة علووى اخلاصووة اللجنووة وتشووده - 214
 نظووام يف وحهماجهووا  املووديريو لكبووار املخصصووة الوحوودات ذلووك يف مبووا  الصوولة ذات التدريبيووة
 تقيويم  علوى  السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة اخلاصوة  اللجنوة  وتشوجع   التودريب  شهاهات حصدار

 وتوودعو  األخوورية االستعراضووات االعتبووار يف آخوو ة  اجلنسوواين التوودريب اسووتراتيجية وحتووديث
 علووى حلزاميووة تدريبيووة هورة وحطووالس حكمووال حىل السووالم حفووظ عمليووات حهارة اخلاصووة اللجنووة

 التوودريب وتعزيووز واسووتعراض  املوودنيني للموووظفني اجلنسوواين املنظووور حهموواج بشووأن اإلنترنووا
 اللجنوة  وتطلب  الشرطة ووحدات العسكرية للوحدات اجلنسانية القضايا بشأن للنشر السابق

 تودعم  الويت  التدريبيوة  املبواهرات  ييوع  تنفيو   عوو  كتابيوة  مبعلوموات  تزويدزا اإلهارة اخلاصة مو
 اللجنوة  وتشوجع   امليودان  ويف املقور  يف السوالم  حفوظ  عمليوات  سوياس  يف جنسواين  منظور تنفي 

 الشووؤون  ومنسووقي  مستشوواري  قوودرة  لتعزيووز تدريبيووة  وحوودات  وضووع  علووى  اإلهارة اخلاصووة
  البعثات يف اجلنساين املنظور حهماج لتحسني اجلنسانية

 التكنولوجيووا اسووتخدام علووى السووالم حفووظ عمليووات حهارة اخلاصووة اللجنووة وتشووجع - 215
 التودريب  مؤسسوات  علوى  املوحودة  التدريبيوة  منازجهوا  تعميم لتيسري  اةاجة حسب  العصرية

 املمارسوات  أل ضول  املوحود  الدليل تنفي  على .يضا اخلاصة اللجنة وتشجع  السالم حفظ على
 اجلنسواين  التدريب .هوات ونشر السالم حفظ عمليات يف الشرطة وعمل اجلنسانية املسائل يف

 االسوتفاهة  علوى  وتشجعها  شرطة بأ راه املسامهة والبلدان بقوات املسامهة البلدان على املتاحة
  منها الكاملة

 اجلنسوانية  لالعتبوارات  مراعيوا  حتلويال  العاموة  األمانة تدرج بأن اخلاصة اللجنة وتوصي - 216
  وتقييمهوا  واستعراضوها  وتنفيو زا  الواليوات  ووضوع  التخطويط  مراحول  ييوع  يف  نيوة  وخ ات

  مرحلوة  كول  يف ومشاركتها املر.ة احتياجات بني الدمج لضمان  البعثات تصفية عمليات ويف
 والتحليول  للتخطويط  لوده  تودريب  وضوع  علوى  احملودهة  اخلاصة اللجنة تشجع  ذلك على وبناء
 تضومني  .جول  موو  نوداءزا  اللجنة وتكرر  امليداين الدعم وحهارة السالم حفظ عمليات حهارة يف

 للبعثووات التخطوويط يف اجلنسوواين املنظووور مراعوواة لكفالووة جنسووانية خوو ة الووتق  التقيوويم بعثووات
 الويت  للبعثوات  توجيهات بوضع علما اخلاصة اللجنة وحتيط  منها القائم استعراض ويف اجلديدة

 علووى اةصوول  حىل وتتطلوع قوودما  للموور.ة املتحودة  األمووم زياوة  مووع بالتنسويق  انتقاليووة مبراحول  متور 
  تنفي زا عو مستكملة معلومات

 عوو  لتقارير  املنتظم التضمني يواصل .ن العام األمني حىل طلبها اخلاصة اللجنة وتكرر - 217
 اجلنسووي العنووف مسووألة بشووأن وتوصوويات مالحظووات األمووو جملووس علووى املعروضووة اةوواالت
 البيانووات يووع يف املتبعووة النووهج .ن كوو لك اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود  والفتيووات النسوواء ومحايووة
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 الضوحايا  كراموة  علوى  حتوا ظ  و.ن واألخالقيوة  املأمونة املمارسات تراعي .ن ينبري هبا واإلبالغ
 2012   ايور  شوبا   23 املوؤر   األموو  جملوس  رئيس بيان يف وره حسبما  األوقات ييع يف
(S/PRST/2012/3  )البعثوووات وييوووع السوووالم حفوووظ عمليوووات حهارة اخلاصوووة اللجنوووة وتووودعو 

 والتحليوول  الرصوود ترتيبووات لتشووريل الفعووال الوودعم تقوودمي مواصوولة حىل الصوولة ذات امليدانيووة
 اجلهووات ييوع  مووع وثيوق  تعوواون يف  بالعاعوات  املتصول  اجلنسووي بوالعنف  يتعلووق  يموا  واإلبوالغ 
 اجلنسوي  بوالعنف  املعنيوة  العام لألمني اخلاصة املمثلة ذلك يف مبا  املتحدة األمم يف املعنية الفاعلة

 وتشووجع  املسوولل والووعاع باألطفووال املعنيووة العووام لألمووني اخلاصووة واملمثلووة الووعاع حوواالت يف
 وحهارة السوالم  حفوظ  عمليوات  وحهارة اخلاصوون  املمثلوون  ذلوك  يف مبوا   املتحودة  موم األ منظومة
 معينووة بالتزامووات التقيوود .جوول مووو العاعووات يف األطووراق مووع التحوواور علووى  امليووداين الوودعم
 علمووا وحتوويط  (2013) 2106 األمووو جملووس قوورار يف املطلوووب النحووو علووى  زمنيووا ولوودهة

 بوالعنف  املعنيوة  العوام  لألموني  اخلاصوة  املمثلوة  بوه  تضطلع ال ي العمل عو املستكملة باملعلومات
  الصده ز ا يف العاع حاالت يف اجلنسي

  واجلنسوواين اجلنسووي العنووف .عمووال ييووع خطووورة تؤكوود اخلاصووة اللجنووة تووزال وال - 218
 وحتوويط  األ عووال تلووك ضووحايا ييووع احتياجووات تلبيووة يف الشوومول توووخي .مهيووة علووى وتشووده
 املسولحة  قواهتوا  تودرج  الويت  البلودان  ييوع  مبنوع  القاضوي  العوام  األموني  بقرار علما اخلاصة اللجنة
 العنوف  وعوو  املسولل  والوعاع  األطفال عو تقارير  مر قات يف مرارا اا التابعة الشرطة وقوات
 تلوك  وحتوث   السوالم  ةفوظ  املتحدة األمم عمليات يف املشاركة مو العاع حاالت يف اجلنسي
 بريوة  اخلاصوة  املمثلوة  موع  والتحواور  االنتوهاكات  لوقوف  الالزموة  اإلجوراءات  ا واذ  علوى  البلدان
 عمليوات  يف مشواركتها  تعليوق  جتنوب  وبالتوايل   السورعة  وجوه  علوى  عمول  خطوط  وتنفيو   وضع
  السالم حفظ

 وتعزيوز  تفعيل يف املر.ة محاية شؤون ملستشاري اةامسة باألمهية اخلاصة اللجنة وتسلم - 219
 ذلوك  حىل هعوا  كموا  الصولة   ذات امليدانيوة  البعثوات  ييع يف واإلبالغ والتحليل الرصد ترتيبات
 (2010) 1960 و (2009) 1889 و (2009) 1888 قراراتووووووووه يف األمووووووووو جملووووووووس

 بووه يضووطلع الوو ي ااووام الوودور اخلاصووة اللجنووة تؤكوود الصووده  زوو ا ويف  (2013) 2106 و
 الوودعوة ذلووك يف مبووا البعثووة  لواليووة و قووا األنشووطة نطوواس كاموول ملعاجلووة املستشووارون .ولاووك

 قودرات  وبنواء  اةمايوة  .نشوطة  تعزيوز  يف واملسوامهة  الوعاع  .طوراق  ييوع  موع  البنواءة  واملشاركة
 اللجنووة وتطلووب  العاعووات .ثنوواء اجلنسووي العنووف حوواالت ومواجهووة منووع علووى البعثووة موووظفي
 ييوع  يف املور.ة  محايوة  شوؤون  مستشواري  وعمول  نشر عو مستكملة مبعلومات تزويدزا اخلاصة
 حىل اةاجووة علووى وتشووده  2016 .كتوووبر األول تشووريو حبلووول الصوولة ذات امليدانيووة البعثووات

http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/3
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1889(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1960(2010)
http://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
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 اخلاصوة  اللجنوة  وتودعو   املور.ة  محايوة  شوؤون  مستشواري  قبل مو وتنفي زا الواليات حبراز هعم
 السالم  حفظ بعثات يف الوظائف تلك  يها .خنشاا اليت األماكو يف املستشاريو نشر سرعة حىل

 مووع كثووب عووو التنسوويق حىل األخوورى والعناصوور العسووكري والعنصوور الشوورطة عنصوور وتوودعو
 الطفول  حبماية املعنيني واملستشاريو اجلنسانية الشؤون ومستشاري املر.ة محاية شؤون مستشاري

  البعثات هاخل

 الشورطة  و. وراه  العسوكريني  لأل راه التدريب مواه باستكمال اخلاصة اللجنة وترحب - 220
 اجلنسوي  العنوف  منوع  بشوأن  القووات  وقواهة  السوالم  حفوظ  جموال  يف العواملني  املودنيني  واملوظفني
  ومسوؤولياهتم  .هوارزوم  بشوأن  املنسوقني  تودريب  ذلوك  يف مبوا   لوه  والتصدي بالعاعات املتصل
 بشوأن  عملي توجيه على حتتوي .صبحا ا ن اليت  البعثة و.ثناء للنشر السابق التدريب ومواه
 السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة اخلاصوة  اللجنة وحتث  اجلنسي العنف مو والفتيات النساء محاية
 يف اجلنسوي  العنوف  منوع  بشوأن  التدريبيوة  واملوواه  العملوي  للتوجيه الفعال االستخدام كفالة على

امليودان وعوو    يف العملوي  التوجيوه  تنفيو   عوو  معلوموات  وتطلوب   لوه  والتصودي  الوعاع  حواالت 
  املواه تلك مو االستفاهة على بقوات املسامهة البلدان اخلاصة اللجنة وحتث  آثار 

 حفوظ  عمليوات  حهارة تبو اا  الويت  اجلاريوة  للجهوه تقديرزا عو اخلاصة اللجنة وتعرب - 221
 . وراه  عمول  يف جنسواين  منظوور  إلهمواج  التوجيهيوة  املبواهئ  لتنفي  امليداين الدعم وحهارة السالم
 منوها  بوسوائل   التنفيو   السوتراتيجية  و قوا   السوالم  حفظ عمليات يف العسكريني املتحدة األمم

 الشووؤون يف عسووكريني مستشوواريو وتعوويني  اةوواليني اجلنسووانيني املستشوواريو مووو االسووتفاهة
  الصوده  زو ا  ويف  العسوكرية  الشوؤون  مكتوب  يف اجلنسوانية  للشؤون معاون وخبري  اجلنسانية
 بعثوات  معظوم  حىل متفورغني  عسوكريني  جنسانيني مستشاريو نشر بقرار اخلاصة اللجنة ترحب
 املبواهئ  وحتوديث  اسوتعراض  علوى  املكتب اخلاصة اللجنة وتشجع  السالم ةفظ املتحدة األمم

  ذلوك  عوو  حليهوا  تقرير وتقدمي  مؤخرا .جريا اليت االستعراضات مع متشيا وذلك  التوجيهية
 الشوووؤون مكتوووب سووويما وال  السوووالم حفوووظ عمليوووات حهارة موووو اخلاصوووة اللجنوووة وتطلوووب
 .ثرزوا  وعوو   اوا  االمتثال مستوى وعو التوجيهية املباهئ تلك تنفي  عو معلومات  العسكرية

  السالم حفظ بعثات واليات حزاز يف

 اجلنسوي  بوالعنف  املعنيوة  العوام  لألمني اخلاصة املمثلة والية .مهية اخلاصة اللجنة وتؤكد - 222
 جملوس  لقورارات  و قوا  واليتوها  تنفيو   .جول  موو  تؤهيوه  الو ي  بالعمل وتشيد  النوزاع حاالت يف

 السووالم حفووظ وبعثوات  السووالم حفووظ عمليوات  حهارة مووو اللجنووة وتطلوب   الصوولة ذات األموو 
 كاملوةال  املعلوموات  توجيوه  منوها  بوسوائل   اخلاصة املمثلة حىل وهعم تعاون مو يلزم ما كل تقدمي
 الفاعلووة اجلهووات ييووع مووع كثووب عووو والتنسوويق  املقوور حىل امليوودان مووو املناسووب الوقووا ويف
  منوها  كول  واليوات  هعوم  يف  للمور.ة  املتحودة  األمم زياة  يها مبا  املتحدة األمم يف الصلة ذات
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 هورهتووا قبوول عملووها عووو بإحاطووة تزويوودزا حىل جموودها اخلاصووة املمثلووة اخلاصووة اللجنووة وتوودعو
 اجتماعوات  يف ححاطوات  تقودمي  حىل اخلاصوة  املمثلة هعوة اإلهارة مو وتطلب  املقبلة املوضوعية

  شرطة وبأ راه بقوات املسامهة البلدان مع  االقتضاء حسب  اإلهارة تنظمها بالبعثات خاصة

 يف املور.ة  محايوة  جموال  يف املستشوارون  يؤهيوه  الو ي  ااوام  الودور  اخلاصة اللجنة وتؤكد - 223
 تقودمي  وتطلوب   األموو  جملوس  موو  املنوطوة هبوم   الواليوة  مع متاما يتسق مبا  السالم حفظ بعثات
 تنفيو   علوى  اةماية مهام لتوحيد احملتمل األثر بشأن املقبلة املوضوعية هورهتا قبل خطية ححاطة
  املوضوع يف النظر ملواصلة املقررة اةماية مهام
 

 السالم وحفظ األطفال - 7 

 األطفال مبسألة يتعلق ما يف العامة األمانة تب اا اليت باجلهوه اخلاصة اللجنة تسلم - 224
 مو وتؤكد  املتعلقة بالدمج وحفظ السالم السياساتيةمبا يف ذلك التوجيهات  السالم  وحفظ
 ا  ت اليت السابقة القرارات وييع  137 70 و 157 69 العامة اجلمعية قراري جديد
 (1999) 1261 األمو جملس وقرارات  “ومحايتها الطفل حقوس تعزيز” املعنون البند حتا
 (2004) 1539و  (2003) 1460و  (2001) 1379و  (2000) 1314 و
 (2012) 2068 و (2011) 1998 و (2009) 1882 و (2005) 1612 و
 االقتضاء  حسب يتم  بأن اخلاصة اللجنة وتوصي  (2015) 2225 و (2014) 2143 و

 نشر على وتشجع السالم  حفظ واليات يف األطفال حبماية حتديدا تتعلق .حكام حهراج
 وتشجع  الصلة ذات السالم حفظ عمليات ييع يف األطفال حبماية معنيني مستشاريو

 االستراتيجية واالستعراضات التق  التقييم بعثات تضمني على العامة األمانة اخلاصة اللجنة
 ضرورة جديد مو اللجنة وتؤكد  األطفال محاية جمال يف خ ات السالم حفظ لبعثات
 ال يو املنسقني خالل مو ذلك يف مبا السالم  حفظ عمليات حهارة بني التعاون مواصلة
 واملمثلة املسلل  والعاع باألطفال املعنية العام لألمني اخلاصة واملمثلة األطفال  ةماية تعينهم
 بالعنف املعنية العام لألمني اخلاصة واملمثلة األطفال  ضد بالعنف املعنية العام لألمني اخلاصة
 الصلة  ذات وبراجمها وصناهيقها املتحدة األمم ووكاالت العاع  حاالت يف اجلنسي

 األمم منظومة قيام ضمان .جل مو  (اليونيسيف) للطفولة املتحدة األمم منظمة سيما ال
  ومتسقة  علية محاية طفالاأل حبماية املتحدة

 إلهموواج السووالم حفووظ عمليووات حهارة تبوو اا الوويت بوواجلهوه اخلاصووة اللجنووة وترحووب - 225
 محايووة حهموواج بشووأن السياسووال التوجيووه مووع متشوويا  السووالم حفووظ بعثووات يف األطفووال محايووة

 باالسووتعراض علمووا وحتوويط  ور ووازهم وحقوووقهم املسوولحة النوووزاعات مووو املتضوورريو األطفووال

http://undocs.org/ar/A/RES/69/157
http://undocs.org/ar/A/RES/70/137
http://undocs.org/ar/S/RES/1261(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1314(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1379(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/1460(2003)
http://undocs.org/ar/S/RES/1539(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
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 و. ضول  األثور  بشوأن  اإلهارة قدمتوها  اليت باإلحاطة اخلاصة اللجنة وترحب  للسياسات اجلاري
 حىل قووودما وتتطلوووع العاموووة السياسوووة تنفيووو  يف والتحوووديات املسوووتفاهة والووودروس املمارسوووات
  السوالم  ةفوظ  املتحودة  األموم  عمليوات  يف األطفوال  محايوة  تعزيز بشأن العامة األمانة توصيات
  الصده ز ا يف العامة األمانة تب اا اليت اجلهوه عو ححاطة تقدمي اخلاصة اللجنة وتطلب

 بعثووات يف الطفوول محايووة مستشووارو يؤهيووه الوو ي ااووام الوودور اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود - 226
 بودور  قيامهم ذلك يف مبا األمو  جملس مو هبم املنوطة الوالية مع متاما يتسق مبا السالم  حفظ

 وحهمواج  املسولل   والعاع باألطفال املتعلقة الوالية تنفي  بشأن للبعثات العليا للقياهة استشاري
 عووو األطفوال  و صول  النظواميني   لأل وراه  عليهوا  التودريب  وتوو ري  البعثوات  هاخول  الطفول  محايوة 
 يف يتمثول  حصوري  برورض  الوعاع  .طوراق  مع والتحاور املسلحة  واجلماعات املسلحة القوات
 التابعوة  واإلبوالغ  الرصود  آلية قياهة يف واملسامهة األطفال  ضد اجلسيمة لالنتهاكات حد وضع

 اللجنوة  وتطلوب   املسولل  العاع حاالت يف األطفال ضد اجلسيمة باالنتهاكات واملعنية للمجلس
 لتوحيوود احملتموول األثوور بشووأن املقبلووة املوضوووعية هورهتووا حلووول قبوول خطيووة ححاطووة تقوودمي اخلاصووة
  املوضوع يف النظر ملواصلة تكليف هبا الصاهر اةماية وظائف تنفي  على اةماية وظائف

 تودريبا  السوالم  حفوظ  . وراه  ييوع  تلقوي  كفالوة  مواصولة  .مهيوة  اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكد - 227
 الوعاع  حواالت  يف الطفول  حقووس  ةمايوة  تعزيوزا  الطفول   وحقووس  األطفوال  محاية على مناسبا
 اسووتكمال حىل الراميووة اجلهوووه التقوودير مووع .يضووا اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ  الووعاع .عقوواب ويف

 تتضومو  وشواملة   عالوة  اسوتجابة  حتقيوق  كفالوة  يف حامسوة  عناصور  وزوي  التدريب  ومواه برامج
 بوحوودات العموول ببوودء اخلاصووة اللجنووة وترحووب  األطفووال حبمايووة يتعلووق  يمووا الوقايووة  توودابري

 حفوظ  عمليوات  حهارة موو  كل وضعها يف اشتر  اليت الطفل محاية على للنشر السابق التدريب
 األموم  ومنظموة  املسولل  والوعاع  باألطفوال  املعنيوة  العوام  لألموني  اخلاصوة  املمثلوة  ومكتب السالم
 يف املتخصصوة  التدريبيوة  الوحدات تطوير مواصلة على وتشجع  (اليونيسيف) للطفولة املتحدة
 وتشوجع  حتاحتوها   اإلهارة حىل وتطلوب  السوالم   حفظ . راه  اات ييع لفائدة الطفل محاية جمال

 علوى  السوالم  حفظ على التدريب مراكز ييع عو  ضال شرطة  وبأ راه بقوات املسامهة البلدان
  االقتضاء حسب الوحدات  تلك مو الكاملة االستفاهة على والوط   اإلقليمي الصعيديو

 السوالم  ةفظ املتحدة األمم عمليات هور .مهية على التشديد اخلاصة اللجنة وتواصل - 228
 تنفيوو  هعووم يف منووها  كوول واليووة حطووار ضوومو الصوولة  ذات األخوورى املتحوودة األمووم وبعثووات

 جملوس  قورارات  يف املتووخى  النحوو  علوى  املسلل والنوزاع باألطفال املتعلقة واإلبالغ الرصد آلية
 (2014) 2143 و (2011) 1998 و (2009) 1882 و (2005) 1612 األموووووووووووووووو

 اخلاصوة  املمثلوة  عمول  وتقوّدر  املعنيوة   البلودان  موع  الوثيق بالتشاور وذلك  (2015) 2225 و

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
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 حفوظ  عمليوات  حهارة موو  اخلاصة اللجنة وتطلب  املسلل والعاع باألطفال املعنية العام لألمني
 املعنيوة  العوام  لألموني  اخلاصوة  للممثلوة  الالزم الدعم كل تقدمي مواصلة امليدانية والبعثات السالم

 حوواالت يف اجلنسووي بووالعنف املعنيووة العووام لألمووني اخلاصووة واملمثلووة املسوولل والنوووزاع باألطفووال
 الرئيسوية  العناصور  موو  تعتو   الويت  واإلبوالغ  الرصود  آليوات  علوى  معهموا  الوثيق والتعاون النوزاع
 زو ا  يف بوه  تقووم  الو ي  الودور  بأمهيوة  اللجنوة  وتسولم   طفوال األ محايوة  جمال يف الشاملة للجهوه
 اللجنوة  وتودعو   املودين  ايتموع  يف الفاعلوة  واجلهوات  الصولة  ذات املتحودة  األموم  زياوات  الصده
 باجلماعوات  املورتبطني  باألطفوال  املتعلقوة  سياسواهتا  بشوأن  حليهوا  ححاطة تقدمي حىل اإلهارة اخلاصة
 اطالعهووا تواصوول و.ن العسووكرية العمليووات .ثنوواء املتحوودة األمووم قوووات تواجههووا الوويت املسوولحة

 العسوكرية  السولطات  موو  األطفوال  .ولاوك  تسوليم  بشوأن  موحودة  تشريلية حجراءات وضع على
  املدنية السلطات حىل

 ُتودراج  الويت  البلودان  ييوع  مبنوع  القاضوي  العام األمني بقرار علما اخلاصة اللجنة وحتيط - 229
 والووعاع األطفووال عووو تقووارير  مر قووات يف موورارا اووا التابعووة الشوورطة وقوووات املسوولحة قواهتووا
 ةفوظ  املتحودة  األموم  عمليوات  يف املشواركة  مو العاع حاالت يف اجلنسي العنف وعو املسلل
 موع  والتحواور  االنتوهاكات  لوقوف  الالزموة  اإلجوراءات  ا واذ  علوى  البلدان تلك وحتث  السالم
 تعليوق  جتنوب  وبالتوايل   السورعة  وجوه  علوى  عمل خطط وتنفي  وضع برية املعنية اخلاصة املمثلة

  السالم حفظ عمليات يف مشاركتها
 

  السالم حفظ وعمليات بالصحة املتصلة املسائل - 8 

 مووو تووزال ال بالصووحة املتصوولة املسووائل مووو العديوود .ن بقلووق اخلاصووة اللجنووة تالحووظ - 230
  امليدان يف للو يات الرئيسية األسباب

 .علوى  املتحودة  األموم  تتبوع  .ن بضورورة  اقتناعهوا  عو جديد مو اخلاصة اللجنة وتعرب - 231
 . وراه  ومحايوة  املعديوة  األموراض  موو  امليودان  يف السالم حفظ . راه ةماية املمكنة الطبية املعايري
 زو ا  ويف  اإليودز  البشورية  املناعوة  نقم  ريوس مو السواء على احملليني والسكان السالم حفظ
 التنسوويق وجهووات املستشووارون بووه يضووطلع الوو ي ااووام بالعموول اخلاصووة اللجنووة تسوول م  الصووده
 ةفووظ املتحوودة األمووم عمليووات حطووار ضوومو اإليوودز البشوورية املناعووة نقووم بفووريوس املعنيووون
 الطور  الفحوم  كفالة يف بقوات املسامهة البلدان مسؤولية تؤكد اخلاصة اللجنة وتظل  السالم
  الوطنيوة  الوحودات  موو  املتحودة  األموم  . وراه  جلميوع  الصوحية  باألزليوة  شوهاهة  وحصودار  املالئم
 األمانوة  اخلاصوة  اللجنوة  وحتوث   السوالم  حفوظ  بعمليات املتعلقة الطبية التوجيهية للمباهئ و قا
 للمواءموة  جهوهزوا  تعزيوز  علوى  املسامهة بوأ راه شورطة   والبلدان املسامهة بقوات والبلدان العامة
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 ملبواهئ  الصوارم  التطبيوق  ولكفالوة   البعثوات  يف التوعية وبرامج للنشر السابقة التوعية برامج بني
  النشور  زو ا  هون حتوول  الويت  الطبيوة  واةواالت  الصوحية  األزليوة  بشأن التوجيهية املتحدة األمم
 حفووظ جمووال يف العوواملني األ وراه  ييووع توودريب بأمهيووة اخلاصوة  اللجنووة تسوولم  الصووده زو ا  ويف

 التوجيهيوة  للمبواهئ  و قوا   البعثوة  منطقوة  يف الطبيوة  املخواطر  على املتحدة لألمم التابعني السالم
  امليووداين الوودعم وحهارة السووالم حفووظ عمليووات حهارة تبوو اا الوويت بوواجلهوه وتعتوورق  املقدمووة
 حىل . ضوى  ثموا   األقوران  موو  والوتعلم  البعثوات  يف اخلدموة  .ثنواء  التوجيهي التدريب منها بوسائل
  اإليدز البشرية املناعة نقم  ريوس عو الناية  ياتالو عده ا فاض

 الودعم  وحهارة السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة تواصول  .ن طلبوها  اخلاصوة  اللجنة وتكرر - 232
 سونوية  تفصويلية  حعالمية ححاطة تقدمي اإلهارية الشؤون حهارة يف الطبية اخلدمات وشعبة امليداين

 حفووظ عمليووات يف بالصووحة املتعلقووة املسووائل معاجلووة يف احملوورز التقوودم عووو اخلاصووة اللجنووة حىل
  املقبلوة  املوضووعية  هورهتوا  انعقواه  قبول   تتلقوى  .ن حىل اخلصووص  زو ا  يف تتطلوع  وزوي   السالم

 حالوة  وعوو   امليدان يف والو يات واجلروح باألمراض اإلصابة ومعدالت .سباب عو معلومات
  السوالم  ةفوظ  املتحودة  األمم بعثات ييع يف الطبية البيانات تقدمي وتبسيط توحيد نظام تنفي 
  والو يات الوطو حىل باإلعاهة املتعلقة البيانات .مور يلة يف لتشمل

 املهنيووة والسووالمة للصووحة اةاسووويب للنظووام اجلوواري بالتنفيوو  اخلاصووة اللجنووة وتقوور - 233
(EarthMed)  عمليوات  ييوع  يف اوم  املوأذون  الطبيوون  املوظفوون  بالكامل ينف   .ن حىل وتتطلع 

  السالم حفظ

 وحهارة السووالم حفوظ  عمليوات  حهارة حاليووا تبو اا  الويت  بوواجلهوه اخلاصوة  اللجنوة  وتقور  - 234
 توجيهيووة مبوواهئ لوضووع اإلهاريووة الشووؤون حهارة يف الطبيووة اخلوودمات وشووعبة امليووداين الوودعم

 املورض  حواالت  موو  للتقليول  املمكنوة  الوسائل ححدى بوصفها  املهنية الصحة بشأن وسياسات
 جمودها  اخلاصوة  اللجنوة  وتطلوب   امليودان  يف السوالم  حفظ . راه ور ا  سالمة وتعزيز  واإلصابة
 التوجيهيوة  املبواهئ  تنفيو   نتوائج  ذلوك  يف مبوا   الشوأن  هبو ا  احملورز  التقودم  عو مبعلومات تزويدزا
  واإلصابة االعتالل حاالت يف ا فاض مو حتقق يكون قد وما امليدان يف املهنية للصحة

 زو ا  موو  .زموة  .ن البعثوات  عمليوات  منطقوة  يف حيبووال   ريوس مرض تفشي .ثبا وقد - 235
 عمليوات  علوى  مباشورة  وغوري  مباشورة  آثوار  عليها تترتب .ن ميكو العامة الصحة جمال يف القبيل
 األموم  مووظفي  ةمايوة  املالئموة  التودابري  با واذ  اخلاصوة  اللجنوة  وترحوب   اجلاريوة  السالم حفظ
 املتحودة  األموم  بعثوات  جلميوع  تقوديرزا  عوو  وتعورب  حيبوال بفريوس املتضررة املناطق يف املتحدة

 وتطلووب  وشووركائها املتضووررة البلوودان حكومووات لوودعم مسوواعدة مووو يقدمونووه ملووا وموظفيهوا 
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 تنفيوو  عووو املقبوول السوونوي التقريوور يف املسووتفاهة العملياتيووة الوودروس توودرج .ن اخلاصووة اللجنووة
  اخلاصة اللجنة توصيات

 
 األثر السريعة املشاريع - 9 

 ترحووب  كول منوهما ا خور    يعووزز حيوث   والتنميوة  األموو  بووني القائموة  للصولة  حهراكواال  - 236
 اإلسوهام  .مهيوة  علوى  وتشده  األثر سريعة مشاريع السالم حفظ عمليات بتنفي  اخلاصة اللجنة
 الفوريووة االحتياجووات تلبيووة خووالل مووو الواليووات تنفيوو  زوواح يف املشوواريع زوو   تقدمووه الوو ي

 الودعم  وتقودمي  السوالم  وعمليوات  ووالياهتوا  السالم حفظ بعثات يف الثقة وبناء احملليني للسكان
 اسوتراتيجية  تنفيو   يف األمهية بال  هور اا األثر السريعة املشاريع بأن اخلاصة اللجنة وتسلم  اا

 تنفيو   وبوأن   .زودا ها  بلووغ  ويف احمللويني  والسوكان  البعثوات  بوني  الصلة تعزيز ويف للبعثة شاملة
  امليدان يف واالحتياجات اةالة يراعي .ن ينبري األزداق ز  

 العاموة  اجلمعيوة  قورار  موو  عشر الثامو للجزء الكامل التنفي  حىل اخلاصة اللجنة وتدعو - 237
 بشووأن امليووداين الوودعم وحهارة السووالم حفووظ عمليووات حهارة بسياسووة علمووا وحتوويط  276 61

 املشواريع  .ن وتؤكود   2013 ينواير  الثاين كانون 21 يف اعُتمدت اليت  األثر السريعة املشاريع
 موو  الشواملة  االسوتراتيجيات  وتنفيو   ووضوع  البعثوات   طويط  موو  يتجوز.  ال جزء األثر السريعة
  املعقدة السالم حفظ عمليات واجهت اليت للتحديات التصدي .جل

 اإلنسوانية  املسواعدة  تقودمي  جموايل  يف الشوركاء  موع  التنسيق .مهية اخلاصة اللجنة وتؤكد - 238
 الشوركاء  وزوؤالء  السوالم  حفوظ  بعثات بني األنشطة يف والتداخل االزهواجية لتجنب والتنمية

  امليدان يف

املسووامهة  البلوودان لوحوودات واإلضووا ية الطوعيووة املسووامهات اخلاصووة اللجنووة وتقوودر - 239
  السالم حفظ بعثات يف املشاريع متويل يف وبأ راه شرطة بقوات

 السوريعة  املشواريع  اختيوار  حجراءات جبعل توصيتها على التأكيد اخلاصة اللجنة وتكرر - 240
  العوام  لألموني  اخلواص  املمثول  حشوراق  حتوا  امليوداين  الصعيد على حجراؤزا يتم وبأن مرنة األثر

 مووو ثمكووو قوودر بووأك  وحهارهتووا املشوواريع زوو    طوويط ضوورورة علووى وتشووده اللجنووة اخلاصووة 
 اخلاصوة  اللجنوة  وتشوده   احتياجواهتم  تلبيوة  علوى  حرصوا  احمللويني  السكان مع بالتشاور  الفعالية
 و صوويم السووريع األثوور ذات املشوواريع لتنفيوو  مرنووة حجووراءات با وواذ اإلسووراع ضوورورة علووى

  الكا ية األموال

http://undocs.org/ar/A/RES/61/276
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 املتعلوق  التوجيوه  تنقويل  يف العاموة  األمانوة  حققتوه  ال ي بالتقدم اخلاصة اللجنة وترحب - 241
التقريور عوو    موو  142 الفقورة  يف طخلوب  موا  يحوو  على  األثر السريعة للمشاريع العامة بالسياسة

 وتطلوب   الصولة  ذات اجلوانوب  ييوع  مراعواة  موع   (A/64/19) 2010 لعوام  هورهتا املوضووعية 
 زو    بشوأن  السوالم  حفوظ  . وراه  حىل املقودم  الصولة  ذي التوجيوه  اتساس كفالة العامة األمانة حىل

 األمانوة  تبو اا  الويت  بواجلهوه  .يضا اخلاصة اللجنة وترحب  املنقل السياسال التوجيه مع املسألة
 بقووة  وتشوده   األثور  السوريعة  املشواريع  بوإهارة  املعنويني  البعثات . راه حىل التدريب لتقدمي العامة
  للبعثات شاملة استراتيجية تنفي  يف التدريب ز ا .مهية على
 

 بالبعثات املنوطة األخرى واملهام املدنيني محاية - 10 

 هبوا  الصواهر  السوالم  حفوظ  مهوام  ييع تنفي  يتعني .نه جديد مو اخلاصة اللجنة تؤكد - 242
 اللجنوة  وتسلم  السالم حفظ لعمليات التوجيهية واملباهئ امليثاس ومباهئ ملقاصد و قا تكليف
 املثوال  سبيل على وتشمل  تكليف هبا الصاهر األمهية ذات املهام مو جمموعة زنا  بأن اخلاصة

 املودنيني  ومحايوة   السياسوية  العمليوات  وهعوم   وبسوطها  الدولوة  سولطة  اسوتعاهة  هعم  اةصر ال
 محايووة عووو املضوويفة للحكومووة األساسووية باملسووؤولية املسوواس عوودم مووع  اخلطوور يهوودهزم الوو يو
 تسوتند  شواملة  سوالم  عمليوة  موو  يتجز. ال جزءا الواليات ز   تنفي  يكون .ن وينبري  املدنيني

 هعوم  علوى  حصوواا  عوو   ضوال   املعنيوون  املصولحة  .صوحاب   يهوا  ويشوتر   الوطنية امللكية حىل
  الدويل ايتمع

 يف الوطنيوة  السولطات  مع الوثيق للتعاون األساسية األمهية على اخلاصة اللجنة وتشده - 243
 علوى  الصوده  زو ا  يف اخلاصوة  اللجنة وتشده  االقتضاء حسب  تكليف هبا الصاهر املهام تنفي 

 ذات الفاعلوة  واجلهوات  الودول  ييوع  واحتورام  معر وة  لتشوجيع  األولويوة  حيوالء  مواصولة  ضرورة
  يهوا  مبوا   األخرى الدويل القانون وصكو  امليثاس مبوجب اللتزاماهتا  االقتضاء حسب  الصلة
  اإلنساين الدويل والقانون لالجاني الدويل والقانون اإلنسان ةقوس الدويل القانون

 عمليوات  يف املودنيني  حبمايوة  املتعلقوة  الواليوات  تنفيو   .ن علوى  اخلاصوة  اللجنوة  وتشده - 244
 العنصوور بووني الوثيووق التعوواون وتقتضووي بأسوورزا البعثووة هبووا تقوووم مهمووة يشووكل السووالم حفووظ

 شورطة  عناصور  تسوتطيع  الو ي  الودور  بأمهيوة  وتقور   املودين  والعنصر الشرطة وعنصر العسكري
 العناصور  موع  وبالتعواون   املضويفة  الودول  موع  بالتشواور  بوه  تقووم  .ن  اوا  املأذون  املتحدة األمم

 زوو ا ويف  املوودنيني محايووة عووو األساسووية مبسووؤوليتها للو وواء املضوويفة الوودول هعووم يف  األخوورى
  الصوولة ذات التطووورات عووو ححاطووة تقوودمي العامووة األمانووة حىل اخلاصووة اللجنووة تطلووب  الصووده

  الشرطة وعنصر العسكري العنصر بني واملهام األهوار يف االختال ات ذلك يف مبا

http://undocs.org/ar/A/64/19


A/70/19 

 

69/101 16-04173 

 

 محايوة   يهوا  مبوا   للواليوات  والكامول  الفعوال  التنفيو   .مهيوة  علوى  اخلاصة اللجنة وتشده - 245
 املسوامهة بقووات   والبلودان  األموو  جملوس  بني الوثيق التعاون ضرورة على .يضا وتشده  املدنيني

واتسووامها   السووالم حفووظ واليوات  حتديوود يف الدقووة يكفوول مبوا   العامووة واألمانووة وبوأ راه شوورطة 
  ذلووك علووى وبنواء   وارتباطهووا بالعمليووة السياسوية األوسووع نطاقووا   حزاززوا  وحمكانيووة  بالواقعيوة 

 وعلوى  املناسب الوقا يف الالزمة املواره جبميع السالم ةفظ املتحدة األمم بعثات تزويد  ب
  بعينووها لبعثووة املوجووه والتوودريب املوحوود التوودريب املووواره تلووك تشوومل .ن وينبرووي   عووال يحووو

 األمووم بعثووات مووو املسووتقاة املمارسووات . ضوول وحىل املستخلصووة الوودروس حىل باالسووتناه وذلووك
 علوى  القودرة  تعزيز برية  التنفي ية املسائل ييع يف  األعضاء الدول ومو السالم ةفظ املتحدة
 موو  املزيود  حجوراء  العاموة  األمانوة  حىل اخلاصوة  اللجنوة  تطلوب   الصوده  زو ا  ويف  العمليوات  حزاز

  البعثة و.ثناء للنشر السابق التدريب يف املستخدمة املتخصم التدريب مواه على التحديث

 عنوود السووالم  حفووظ عمليووات يف املوودنيني محايووة .ن علووى اخلاصووة اللجنووة وتشووده - 246
 العنصور  بوني  وثيقا تعاونا ويتطلب البعثة  نطاس على يب ل متكامال جهدا تشكل هبا  التكليف
 احملليوة  وايتمعوات  الوطنيوة  السولطات  موع  بالتنسيق املدين  والعنصر الشرطة وعنصر العسكري
 توووو ر بياوووة وحهاموووة هتياوووة .جووول موووو االقتضووواء  حسوووب الصووولة  ذات اإلنسوووانية واملنظموووات

  للمدنيني اةماية

 ةمايوة  السوالح  علوى  تعتمود  ال الويت  االستراتيجيات .مهية على اخلاصة اللجنة وتشده - 247
 املودنيني  محايوة  علوى  قواهرة  سياسوية  .هوات بوصوفها  للسوالم  املتحدة األمم عمليات يف املدنيني
 يف الووعاع .طووراق ثقووة وتعزيووز  العنيووف للووعاع حوود وضووع علووى املسوواعدة خووالل مووو بفعاليووة
 مراعواة  وموع   الصوده  زو ا  ويف  السوالم  بعمليوات  قودما  املضوي  علوى  والعمول   السلمية اةلول

 .ن اخلاصوة  اللجنوة  تؤكود   السوالح  علوى  تعتمود  ال بوسوائل  املدنيني ةماية اإل ابية املسامهات
 العنيفوة  غوري  املمارسوات  موو  لالسوتفاهة  ثمكوو  جهود  كول  تبو ل  .ن ينبروي  السالم حفظ بعثات

  محائية بياة هتياة لدعم ايال ذلك يف وقدراهتا احمللية للمجتمعات

 للموواره  التوقيوا  وجيود  ومالئوم  واضول  تقيويم  حجوراء  ضورورة  اخلاصة اللجنة وتؤكد - 248
 ولقودرة   املودنيني  محايوة  على تنم بواليات املكلفة للبعثات املتاحة واملاهية البشرية والقدرات
 موو  اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكود   شامل  ج باتباع كامال تنفي ا الواليات تلك تنفي  على البعثات
 موو  يلوزم  مبوا  الواليوة  هبو    املكلفوة  السوالم  ةفوظ  املتحودة  األموم  عمليات تزويد ضرورة جديد
 معلوموات  يوع  وقودرات  التنقل ولوازم األ راه ذلك يف مبا  املهمة بتلك للقيام وتدريب مواره
  باملودنيني  احملدقوة  األخطوار  بشوأن  .ساسوها  على حجراءات ا اذ وميكو وموثوقة التوقيا جيدة

 اصوة اخل اللجنوة  حتويط  الصوده  زو ا  ويف  املعلومات تلك الستخدام الالزمة التحليلية واألهوات
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 محايوة  لتنفيو  واليوات   الالزموة  والقودرات  املوواره  مصوفو ة  يف احملورز  بالتقودم  التقودير  موع  علما
 املووواره لتحديوود مرجعيووة .هاة بوصووفها  السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم عمليووات يف املوودنيني

  الصواهرة  الواليوات  عليهوا  نصوا  موه   املودنيني  حبمايوة  املتعلقة املهام لتنفي  الالزمة والقدرات
 املصوفو ة  يف النظور  الصلة ذات الفاعلة اجلهات ييع مواصلة حىل اةاجة اخلاصة اللجنة وتؤكد
 والبعثوات  وبوأ راه شورطة   املسوامهة بقووات   والبلودان  األعضواء  الدول  يها مبا  تطويرزا ومتابعة
  املكتسبة والدروس امليدان يف حتديت اليت التطورات .ساس على  امليدانية

 .سوواس علووى  مقترحووات تقوودمي يواصوول .ن العووام األمووني حىل اخلاصووة اللجنووة وتطلووب - 249
 منوها  .موور  بشوأن   بالعمل على يحو وثيق مع البلودان املسوامهة بقووات وبوأ راه شورطة       مستمر
 علووى اةاليووة السووالم حفووظ بعثووات قوودرة لتحسووني  املوودنيني حبمايووة املتعلقووة الواليووات تنفيوو 

 .شوكال  موو  يلوزم  موا  ييوع  تقودمي  ذلوك  يف مبوا   املودنيني  على سلبا تؤثر اليت للحاالت التصدي
  لتلك البلدان والتدريب اللوجسيت الدعم

 حاليووا مكل فووة السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم بعثووات غالبيووة بووأن اخلاصووة اللجنووة وتقوور - 250
 علوى  تقوع  املودنيني  محايوة  عوو  األساسوية  املسوؤولية  بوأن  اخلاصوة  اللجنوة  وتسلم  املدنيني حبماية
 مبهامهوا  الصولة  ذات السوالم  حفوظ  بعثوات  تضطلع .ن على بالتايل وتشده املضيف  البلد عاتق
 اللجنوة  وتعتورق   املودنيني  محايوة  عوو  املضويفة  للحكوموة  األساسوية  باملسؤولية املساس عدم مع

 اودس  الو يو وال سويما .ولاوك    املودنيني   محايوة  مبهوام  االضوطالع  يف النجواح  بأن .يضا اخلاصة
 واليووة وجوووه حووال يف الفعليووة  النشوور منوواطق ويف البوودين للعنووف بووالتعرض وشوويك خطوور هبووم

  املعنيووة البعثووة عناصوور ييووع جانووب مووو منسووقا عمووال يقتضووي الشووأن  زوو ا يف املتحوودة لألمووم
 طوعيووة مبوواهئ بوصووفها املوودنيني حبمايووة املتعلقووة كيرووايل مببوواهئ علمووا اخلاصووة اللجنووة وحتوويط

 املعو   الودويل  املوؤمتر  خوالل  البلودان  موو  عوده  اعتمودزا  الويت  بالصويرة  املتحدة  األمم تضعها جي
 .ن بأمهيووة تسولم  اخلاصوة  اللجنووة توزال  وال  وبعود   2015 عوام  يف عقوود الو ي  املودنيني  حبمايوة 
 االقتضوواء  حسوب  تسوتكمل   .ن .و املودنيني  حبمايوة  املكلفوة  السوالم  حفوظ  بعثوات  ييوع  تضوع 

 اخلاصوة  العاموة  الطووارئ  وخطوط  التنفي يوة  اخلطوط  يف تودرجها  الشواملة  للحماية استراتيجيات
 بقووات  املسوامهة  والبلودان  احملليوة  والسولطات  املضويفة  اةكوموة  موع  بالتشواور  وذلك بالبعثات 
 هبو ا  بعود  تقوم  جي الويت  البعثوات  حىل وتطلوب  األخورى   املعنيوة  الفاعلوة  واجلهوات  شورطة  وبأ راه
  به تقوم .ن العمل

 حفوظ  .نشوطة  يف املودنيني  حبمايوة  املتعلقوة  السياسوة  اسوتكمال  اخلاصة اللجنة وتالحظ - 251
 امليووداين الوودعم وحهارة السووالم حفووظ عمليووات حهارة هبووا تضووطلع الوويت املتحوودة لألمووم السووالم

 مووع وثيقووة مشوواورات حجووراء حىل اةاجووة علووى وتشووده  السياسووة لتلووك املقبوول واالسووتعراض
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  الصووده زوو ا ويف  االسووتعراض تسووبق الوويت الفتوورة يف وبووأ راه شوورطة بقوووات املسووامهة البلوودان
 الدراسوووة نتوووائج علوووى األعضووواء الووودول حطوووالع العاموووة األمانوووة حىل اخلاصوووة اللجنوووة تطلوووب

 قبول  النتوائج  بشوأن  ححاطوة  وتقودمي   توا رزوا  عنود   للسياسوة  اإلهارة هبوا  تقووم  اليت االستقصائية
  املقبلة املوضوعية هورهتا

 يف املودنيني  ةمايوة  الشواملة  االسوتراتيجيات  صوياغة  بإطار علما اخلاصة اللجنة وحتيط - 252
 اسووتراتيجيات لتطوووير العمليووة األهوات مووو باعتبووار   السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم عمليووات
 علوى  اإلطوار  ذلوك  بتعمويم  التقودير  مع علما اخلاصة اللجنة وحتيط  البعثات نطاس على اةماية
 لوضووع  االقتضوواء عنوود  حليووه الرجوووع مواصوولة علووى البعثووات وتشووجع السووالم حفووظ بعثووات

 موع  التشاور مواصلة العامة األمانة حىل اخلاصة اللجنة وتطلب  االستراتيجيات تلك واستكمال
 ومووع  امليوودانيون واأل وراه   شوورطة وبوأ راه  املسووامهة بقوووات البلودان   يهووا مبوا   األعضوواء الودول 
 ضوووء علووى حتسووينه مواصوولة .جوول مووو  اإلطوار  زوو ا بشووأن الصوولة ذات الفاعلووة اجلهووات ييوع 

 وجهوات  جلميوع  الواجبوة  املراعواة  حيوالء  مع  املستفاهة والدروس امليدان يف املستجدة التطورات
 مسوتكملة  مبعلوموات  موا اهتوا  العاموة  األمانوة  موو  اخلاصوة  اللجنوة  وتطلب  األعضاء الدول نظر
  الشأن ز ا يف احملرز التقدم عو

 املهوام  ييوع  بشوأن  وحبوالغ  تقييم مو البعثات به تقوم ما بأمهية اخلاصة اللجنة وتسلم - 253
 يكفوول .ن العووام األمووني حىل وتطلووب  املوودنيني محايووة عووو ذلووك يف مبووا  تكليووف هبووا صوودر الوويت

 حبمايووة املتصولة  اةوواهيت  ييوع  عوو  اإلبوالغ  جمووال يف ملمارسواهتا  السوالم  حفوظ  بعثوات  حتسوني 
 وجملووس املتحوودة األمووم مقوور حبووالغ وينبرووي  مسووؤولياهتا ونطوواس قوودراهتا مراعوواة مووع  املوودنيني
 الصوده  زو ا  يف اخلاصوة  اللجنوة  وتشده  املناسب الوقا يف الصلة ذات املعلومات جبميع األمو
 حفظ سوالم عوو   بعثة كل حبالغ مستوى .ساسها على ُيقاس بعثة لكل معايري وضع .مهية على
 اخلسوائر  تسوجيل  .جول  مو آليات استكشاق اخلاصة اللجنة وتالحظ  هبا املنوطة الوالية تنفي 
 بشوأن  ححاطوة  تقودمي  العوام  األموني  حىل وتطلوب   السوالم  حفوظ  عمليوات  يف املدنيني صفوق يف

 وضوع  .يضوا  اخلاصوة  اللجنوة  وتالحوظ   املقبلة املوضوعية هورهتا خالل ايال ز ا يف التطورات
 بواليوة  املكلفوة  السوالم  حفوظ  عمليوات  وتشوجع   املودنيني  محايوة  علوى  املترتبوة  لآلثار مؤشرات

  االقتضاء حسب  تنفي  تلك املؤشرات على املدنيني محاية على تنم

 ةتلوف  التنفيو ي  املسوتوى  علوى  وضوعتها  اليت القائمة التدابري اخلاصة اللجنة وتالحظ - 254
 حىل اةاجوة  اخلاصوة  اللجنوة  وتودر    املدنيني محاية واليات حزاز .جل مو السالم حفظ بعثات
 توجيهاهتوا  وضوع  يف السوالم  حفوظ  بعثوات  تعتمود   املودنيني  محايوة  عوو  .ساسي حرشاهي توجيه
 باالشوترا    جهوهزوا  مواصولة  علوى  العاموة  األمانة اخلاصة اللجنة وتشجع  بعينها بعثات بشأن
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 يتعلوق   يموا  اإلرشواهي  التوجيه مو املزيد حىل احتياجاهتا لتلبية البعثات مع كثب عو وبالتشاور
  املقبلة املوضوعية هورهتا قبل املسألة ز   عو مستكملة معلومات وتطلب  املدنيني حبماية

 السووتراتيجيات و عووال منووتظم تقيوويم حىل اةاجووة باسووتمرار اخلاصووة اللجنووة وتعتوورق - 255
 األخورى  الفاعلوة  جلهاتا ييع آراء مراعاة مع  السالم حفظ بعثات تنف زا اليت املدنيني محاية

 والبلودان   املضويف  والبلود   األعضواء  الودول   يهوا  مبوا   االسوتراتيجيات  زو    وضع يف املشتركة
  العامة واألمانة  وبأ راه شرطة املسامهة بقوات

 ييوع  علوى  التدريب ووحدات التخطيط عمليات حتسني .مهية اخلاصة اللجنة وتدر  - 256
 مبوو   السوالم  حفوظ  أل وراه  املخصصوة   املودنيني  محايوة  ذلك يف مبا  تكليف هبا صدر اليت املهام
 بعثووات مووو املسووتفاهة الوودروس حىل وباالسووتناه نشوورزم و.ثنوواء قبوول  البعثووات قوواهة كبووار  وويهم
 وحتويط  احملورز  التقدم اخلاصة اللجنة وتدر   اةاالت حتليل وحىل واةالية السابقة السالم حفظ
 حواالت  يف اجلنسوي  العنف ومنع املدنيني محاية على التدريب وحدات بتعميم التقدير مع علما
 للنشور  السوابق  للتودريب  وحودات  وضوع  بشوأن  اجلواري  العمول  وتالحوظ   لوه  والتصدي العاع

  البعثووات قوواهة ولكبووار السووالم حفووظ أل ووراه احملتملووة السوويناريوزات .سوواس علووى والتوودريب
 وحهارة السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة بوه  قاموا  الو ي  بالعمول  .يضا علما اخلاصة اللجنة وحتيط
 مفهوووم ذلووك يف مبووا  البعثووات ويف املقوور يف التخطوويط عمليووات .ن مووو للتأكوود امليووداين الوودعم

  املدنيني محاية ملسألة متسق بشكل تتصدى  العمليات

 مووو االسووتفاهة علووى السووالم حفووظ علووى التوودريب مراكووز اخلاصووة اللجنووة وتشووجع - 257
 املبوواهئ  تنفيوو : املوودنيني  محايووة” املعنونووة  والوثيقووة املوودنيني  محايووة علووى  التوودريب وحوودات
 يف  االقتضواء  حسوب   “السوالم  ةفوظ  املتحودة  األموم  بعثوات  يف العسكرية للعناصر التوجيهية
 البلودان  موع  التشواور  مواصولة  العاموة  األمانوة  حىل وتطلوب   السوالم  حفظ على للتدريب براجمها
 بتقوودمي اووا يسوومل حبيووث استعراضووها حىل املفضووية الفتوورة يف وبووأ راه شوورطة بقوووات املسووامهة
 هورهتووا قبوول تزويوودزا اخلاصووة اللجنووة وتطلووب  التدريبيووة الوحوودات  عاليووة عووو انطباعاهتووا
 حطوار  يف التدريبية واملبواهئ التوجيهيوة   املواه تلك استخدام كيفية عو بإحاطة املقبلة املوضوعية
 حىل حاجوة  زنوا   كانوا  حذا موا  بشأن تقييما تشمل  البعثة ويف النشر قبل يقدم ال ي التدريب
   يه موجوهة تكون قد ثررات .ي سد حىل .و التدريب مو املزيد تقدمي

 الوودروس جلمووع العامووة األمانووة بووه قامووا الوو ي بالعموول علمووا اخلاصووة اللجنووة وحتوويط - 258
 سوبل  استكشواق  علوى  العاموة  األمانوة  وتشوجع   املدنيني محاية يف املتبعة واملمارسات املستفاهة
 الودول  وححاطوة   السوالم  حفوظ  بعثات بني املستفاهة والدروس املمارسات . ضل تباهل حتسني

  الصده ز ا يف هبا املضطلع باألعمال هورية بصفة علما األعضاء



A/70/19 

 

73/101 16-04173 

 

 تودرس  .ن األمانوة  حىل وتطلوب  املودنيني  محاية مواقع استخدام اخلاصة اللجنة وتالحظ - 259
عووو  ححاطووة وتقوودمي واملسووتقبلية اةاليووة السووالم حفووظ عمليووات علووى ذلووك مووو املترتبووة ا ثووار

  املقبلة املوضوعية هورهتا املسألة قبل

 اةكوموة  موع  كثوب  عوو  التفاعول  علوى  البعثوة  قودرة  .مهيوة  على اخلاصة اللجنة وتشده - 260
 محايوة  جموال  يف و.نشوطتها  واليتها توضيل .جل مو احملليني والسكان احمللية والسلطات املضيفة
 تطلووب  الروورض واوو ا  هبووا وللمسوواعدة يف بنوواء الثقووة وهتياووة بياووات اةمايووة والتوعيووة املوودنيني
 عملوها  تواصول  .ن املدنيني محاية والياهتا تتضمو اليت السالم حفظ عمليات مو اخلاصة اللجنة
 الوثيوق  وبالتنسيق ملعنيةا البعثة عناصر خالل مو وذلك  والتواصل اإلعالم استراتيجيات بشأن
 اخلاصوة  اللجنوة  وترحوب   (2009) 1894 األموو  جملوس  قورار  مع متشيا  احمللية السلطات مع

باملمارسات مو قبيل حنشاء وظائف لكبار مستشاري شوؤون محايوة املودنيني يف ييوع البعثوات      
ومساعديو للتواصول موع     ةماية املدنيني وحيفاه . رقة محاية مشتركة حىل امليداناملكلفة بوالية 

 علووى التحليوول حتسووني شووأنه مووو وزووو مووا  ايتمعووات احملليووة املضوويفة وموووظفي شووؤون مدنيووة 
 حفوظ  بعثوة  بودور  يتعلوق   يموا  احمللوي  ايتموع  لدى التوقعات حهارة يف واملساعدة احمللي املستوى

  قدرهتا وحدوه تاحة ااالسالم والفرص امل

 السوالم  حفوظ  جموال  يف املتحودة  األموم  تبو اا  الويت  اجلهووه  بوأن  اخلاصوة  اللجنة وتسلم - 261
 عمليوات  بأمهيوة  اللجنوة  وتعتورق   عنوها  بوديال  وليسوا  احملليوة  السلطات جهوه هعم حىل ترمي
 علوى  ذلوك  يف مبوا   املودنيني  محايوة  يف معهوا  والتو زر  والتنسيق اةكومات هعم يف السالم حفظ
 املوضووعية  هورهتوا  قبول   ححاطوة  العامة تقودمي  حىل األمانة اخلاصة اللجنة وتطلب  احمللي الصعيد
 لتوثيووق السووالم حفووظ عمليووات تتخوو زا الوويت بالتوودابري املتعلقووة املمارسووات . ضوول عووو  املقبلووة
  املضيف البلد سلطات مع التعاون

  النوهوض  يف السوالم  حفوظ  عمليوات  إلهارة ااوام  الودور  علوى  اخلاصوة  اللجنة وتشده - 262
 ذلوك  يف مبوا   السالم حفظ عمليات يف املدنيني حبماية املتعلقة باألعمال  وسريع منسق بشكل

 اجلهووات ييووع قيووام .مهيووة علووى كوو لك اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود  اللجنووة طلبتووها الوويت األعمووال
 يف املودنيني  حبمايوة  املتعلقة املسائل يف بالتنسيق  منها كل لوالية و قا  املتحدة األمم يف الفاعلة

 علووى العامووة األمانووة اخلاصووة اللجنووة وتشووجع  امليوودان ويف املقوور يف  السووالم حفووظ عمليووات
 املختلفوة  واملسوؤوليات  األهوار .خو   موع   امليودان  ويف املقور  يف التنسويق  جهووه  حتسوني  مواصولة 
 بقوودر التنسوويق علووى .يضوا  اخلاصووة اللجنووة وتشووجع  االعتبوار  يف الصوولة ذات الفاعلووة للجهوات 

 حبمايووة املتعلقووة املسووائل يف  االقتضوواء حسووب  اإلقليميووة والترتيبووات املتحوودة األمووم بووني .كوو 
  السالم حفظ عمليات يف املدنيني

http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
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 وبأ راه شرطة بقوات املسامهة البلدان مع التعاون - حاء 

 قورارات  يف الووارهة  لألحكوام  والفعوال  الكامول  التنفيو   ضورورة  اخلاصوة  اللجنوة  تؤكد - 263
 جملوس  يسرئو  وبيان  (2013) 2086 و (2001) 1353 و (2000) 1327 األمو جملس
 موو كرات وكوو لك  (S/PRST/2015/26) 2015 هيسووم  األول كووانون 31 املووؤر  األمووو
 يتسوو  لكووي  وبووأ راه شوورطة  بقوووات املسووامهة البلوودان مووع التعوواون مبسووألة املتعلقووة الوورئيس

  البلدان وتلك ايلس بني .وثق عالقات حقامة يف ا ليات لتلك األمثل االستخدام

 الوقووا يف مشوواورات جتووري لكووي العامووة األمانووة حىل هعوهتووا اخلاصووة اللجنووة وجتووده - 264
 املهوام  يف ترويري  .ي إلجوراء  التخطويط  عنود   وبأ راه شرطة بقوات املسامهة البلدان مع املناسب

 زيكوول .و العمليووات مفووازيم .و بالبعثووات اخلاصووة االشووتبا  قواعوود .و والشوورطية العسووكرية
 األ وراه  موو  االحتياجوات  يف يوؤثر  قود  مبوا  مبكور  وقوا  يف السالم بناء مهام .و والتحكم القياهة

 بنصووائحها اإلسووهام مووو البلوودان متكووني تلووك .جوول مووو  واللوجسووتيات والتوودريب واملعوودات
  اجلديدة املتطلبات تلبية على . راهزا قدرة وضمان التخطيط عملية خالل

 
 بقوووات املسووامهة والبلوودان العامووة واألمانووة األمووو جملووس بووني الثالثووي التعوواون - طاء 

   وبأ راه شرطة

 مسوتمر  تروري  موو  السوائدة  السوالم  حفوظ  بياوة  بوه  تتسوم  مبوا  علما اخلاصة اللجنة حتيط - 265
 تصوودر الوويت اجلهووات بووني مثموورة عالقووة وجوووه قيمووة علووى وتشووده  حتووديات مووو تطرحووه ومووا

  شوؤو ا وتنفو زا   وتودير  العمليات لتلك و طط السالم ةفظ املتحدة األمم عمليات واليات
 وبوأ راه شورطة   املسوامهة بقووات   والبلودان  األموو  جملس بني القائم الثالثي التعاون مو وانطالقا
 توثيوق  ضورورة  علوى  اخلاصة اللجنة تشده  السالم حفظ لتحديات التصدي يف العامة واألمانة
 يف العوواملني آراء مووو األمووو جملووس اسووتفاهة وكفالووة املتباهلووة والثقووة والتعوواون الشووراكة روح
  السالم حفظ واليات بشأن قراراته ا اذ عند امليدان

آليووات  .سوواس علووى الثالثيووة املشوواورات اسووتمرار .ن اخلاصووة تأكيوود اللجنووة وتكوورر - 266
 السوالم  حفوظ  مسائل بشأن املواضيعية الشاملةواملناقشات  الرمسية وغري الرمسية القائمة التيسري
 .مووران .ساسوويان وبووأ راه شوورطة بقوووات املسووامهة والبلوودان العامووة واألمانووة األمووو جملووس بووني

 وتشووجع  العمليووة وحجووراء الواليووة علووى وآثارزووا املالئمووة لالسووتجابات مشووتر  لتكووويو  هووم
 وخ اهتوا  بتجارهبوا  املسوامهة  مواصولة  على وبأ راه شرطة بقوات املسامهة البلدان اخلاصة اللجنة

 يكفول  و.ن للعمليوات  التخطويط  يف كوبري  بقودر  يسواعد  .ن لو لك  وميكوو   املشواورات  تلك يف
 االسووتخدام .مهيووة علووى اخلاصووة اللجنووة وتشووده  اجلديوودة املتطلبووات تلبيووة علووى . راهزووا قوودرة

http://undocs.org/ar/S/RES/1327(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ar/S/RES/2086(2013)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2015/26
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 وتكوويو  قووام  تقيويم  بريوة  وذلك  الضرورة حسب  وحتسينها القائمة التشاور ملنتديات األمثل
 و قووا  االقتضوواء حسوب   عليهووا التعووديالت وحهخوال   والياهتووا وتنفيوو  السوالم  حفووظ عمليوات 
  امليدان يف املتررية الظروق .و احملرز للتقدم

 األمانوة  حىل املوجهوة  ييوع التودابري   تنفيو   على ضرورة مواصولة  اخلاصة اللجنة وتشده - 267
 املسووامهة البلوودان مووع املشوواورات بشووأن( S/2013/630) األمووو جملووس رئوويس موو كرة يف العامووة
  شرطة وبأ راه بقوات

  تقودمي معلوموات   مواصلة على العامة األمانة اخلاصة اللجنة تشجع  الصده ذلك ويف - 268
 يف التطوورات  آخور  عوو   املناسوب  الوقا يف  وبأ راه شرطة بقوات املسامهة حىل البلدان املعنية

  عملياهتوا  علوى  توؤثر  الويت  العاجلوة  اةواالت  وبشوأن   الوتق   التقيويم  وبعثات  اجلارية العمليات
 البلودان املعنيوة   حطوالع  وينبروي   البعثوات  هاخول  اخلطرية األمنية باةواهيت يتعلق  يما سيما وال

 االستعراضوات  ونتوائج  العوام  لألموني  الصولة  ذات التقوارير  علوى  وبأ راه شورطة  بقوات املسامهة
  الدورات تلك لعقد كاق بوقا سابق تاريخ يف الصلة ذات والتقنية االستراتيجية

 األموو  جملوس  ألعضواء  ينبري  بالواليات املشتر  وااللتزام اجلهوه توحيد كفالة وبرية - 269
 منتظمووة مشوواورات يف املشوواركة العامووة واألمانووة شوورطة وبووأ راه بقوووات املسووامهة والبلوودان
 اخلاصوة  اللجنوة  وتشجع  الوالية يف تريري بأي منها يتعلق ما ذلك يف مبا  مرزى وذات وشاملة
 األموو  جملوس  .عضواء  بوني  املناسوب  الوقوا  ويف منتظموة  رمسيوة  غوري  حووار  جلسوات  عقود  على

 بأنوه  يوتوصو   الواليوات  جتديود  قبول  شورطة  وبوأ راه  بقووات  املسوامهة  والبلودان  العاموة  واألمانة
  وتعزيززا اجللسات تلك عقد يستمر .ن ينبري

 يف املسوووامهة البلووودان قاعووودة توسووويع حىل اةاجوووة باسوووتمرار اخلاصوووة اللجنوووة وتسووولم - 270
 حتسوني  مواصولة  حىل الصوده  ز ا يف العامة األمانة وتدعو  السالم األمم املتحدة ةفظ عمليات
 حىل اخلاصوة  اللجنة وتطلب  معها والتشاور األعضاء الدول مع ييع املعلومات تباهل عمليات
حاليوا   املسوامهة  البلودان  موو  طلوب  على بناء  مناقشات إلجراء مستعدة تكون .ن العامة األمانة

  النشوور قبوول املخوواطر تقيوويم منووها .مووور بشووأن  العمليووات تلووك يف تسووازم .ن اتموول الوويت .و
 حليهوا  املسواعدة  لتقودمي  وذلوك   واجلديودة  القائموة  للبعثات االشتبا  وقواعد العمليات ومفازيم

  البعثات تلك يف باالشترا  تعهدزا عو تعلو .ن قبل

 مفتوحووة مواضوويعية مناقشووات األمووو جملووس رئاسووة بتنظوويم اخلاصووة اللجنووة وترحووب - 271
 املسووامهة بقوووات البلوودان مشوواركة .مهيووة علووى وتشووده  السووالم حفووظ مسووائل بشووأن للجميووع

  مثلى مشاركة املناقشات ز   يف وبأ راه شرطة

http://undocs.org/ar/S/2013/630
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 ااامووة باملمارسووات وترحووب  اجلووامع العاموول الفريووق بعموول اخلاصووة اللجنووة وتسوولم - 272
  ذلوك  علوى  عالوة  معها التفاعل مواصلة على وتشجع شرطة وبأ راه بقوات املسامهة للبلدان
 املناسوب  الوقوا  يف املوضووعية  املسوائل  بشوأن  ا راء تبواهل  ضورورة  عوو  اخلاصة اللجنة تعرب
  وشواغل آراء مو عنه تعرب  يما ُينظر حه وتلك البلدان العامل الفريق بني

 نسوخ  وتعمويم  التقوارير  تقودمي  مواعيد احترام على العامة األمانة اخلاصة اللجنة وحتث - 273
موو عمليوات األموم املتحودة      معينوة  عمليوات  عوو  الرمسيوة  اللرات جبميع العام األمني تقارير مو

 الو ي ( S/PRST/2011/17) األموو  جملس رئيس ببيان علما اخلاصة اللجنة وحتيط  السالم ةفظ
 حبلوول  وبأ راه شورطة  املسامهة بقوات البلدان على تعمم .ن العامة األمانة مو ايلس  يه طلب
 املسوامهة بقووات   البلودان  مع ايلس اجتماعات مبوعد حشعارا شهر كل مو عشر اخلامس اليوم

 حفوظ  بعثوات  واليوات   راهى بشأن التايل الشهر خالل تعقد .ن املتوقع مو اليت وبأ راه شرطة
 علووى باالسوتعداه  لتلوك البلودان   ذلوك  وسيسوومل  االجتماعوات  تلوك  ةضوور  وهعووة   السوالم 
  .كمل بشكل  يها وباملشاركة لالجتماعات املناسب النحو

 للقوودرات مبكوور تقيوويم بتقوودمي العامووة األمانووة قيووام ضوورورة اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود - 274
 املسووامهة والبلوودان األمووو جملووس حىل اللوجسووتية املووواره مووو واالحتياجووات القوووات وتكووويو
 سوالم  حفوظ  بعثوة  حيفواه  قبول  وذلوك   األخورى  الرئيسية املعنية واجلهات شرطة وبأ راه بقوات
  قائمة لبعثة كبرية تشكيل حعاهة .و جديدة

 باسوتكمال  األمور   لوزم  كلموا  العاموة   األمانوة  قيوام  .مهيوة  علوى  اخلاصوة  اللجنوة  وتشده - 275
 البلودان  وبوإبالغ  األموو   جملوس  واليوات  موع  اتساقها ضمان .جل مو بانتظام التشريلية الوثائق
 التخطويط   عمليوة  يف تعتمود  .ن العاموة  األمانة حىل وتطلب ب لك  شرطة وبأ راه بقوات املسامهة
  ذلك بعد البلدان تلك تبل  و.ن البعثات مو بعثة بكل خاصا  جا االقتضاء  حسب

 لتقودمي  .سوبوعيا  العمليوات  مركوز  يعقودزا  اليت اإلحاطة جبلسة اخلاصة اللجنة وترحب - 276
  املتحودة  األموم  وكواالت  ةتلوف  مو املقدمة القّيمة املسامهة ذلك يف مبا األعضاء  للدول ححاطة
 الوقوا  يف الورهوه  تقودمي  موو  متكوو  آليوات  وجووه  كفالة حىل العامة األمانة اخلاصة اللجنة وتدعو

 اللجنووة وتوودعو  اجللسووة تلووك يف األعضوواء الوودول تثريزووا الوويت التشووريلية األسووالة علووى املناسووب
  املناسب الوقا يف تلك اإلحاطة جبلسات اللجنة .عضاء حخطار حىل العامة األمانة .يضا اخلاصة

 عمليوات  حهارة قيوام  لضومان  العاموة  األمانوة  تب اا اليت اجلهوه اخلاصة اللجنة وتالحظ - 277
 ووثووائق  والتوجيهووات  العامووة  السياسووة  ورقووات  بنشوور  امليووداين  الوودعم  وحهارة السووالم  حفووظ 

 املوقوع  خوالل  موو  اخلاصوة  اللجنوة  .عضواء  علوى  املناسوب  الوقوا  يف واللووائل  واألهلوة  التدريب

http://undocs.org/ar/S/PRST/2011/17
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 األمانوة  حىل اخلاصوة  اللجنوة  وتطلوب   املتحودة  لألموم  التوابع  السوالم  حفظ مواره ملركز الشبكي
 يف تطوورات  موو  اوديت  موا  علوى  شورطة  وبأ راه بقوات املسامهة البلدان حطالع مواصلة العامة
  الصده ز ا

 يتعلووق  يمووا للنشوور السووابقة والزيووارات واملشووورة التقيوويم .ن اخلاصووة اللجنووة وتوورى - 278
 زو ا  ويف  القووات  تكوويو  عمليوة  يف زاموة  خطووات  زوي  وبأ راه الشرطة بالقوات باملسامهات

  املوحودة  التشوريل  وحجراءات اةالية السياسة استعراض حىل قدما اخلاصة اللجنة تتطلع  الصده
 هورهتووا  قبوول االسووتعراض  تنفيوو  يف احملوورز  التقوودم عووو  مسووتكملة معلومووات  تقوودمي وتطلووب
  املقبلة املوضوعية

 مكتووب بووني واةوووار والتشوواور التنسوويق  عاليووة .مهيووة جموودها اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود - 279
 .جوول مووو  شوورطة وبووأ راه بقوووات املسووامهة والبلوودان السووالم ةفووظ االسووتراتيجية الشووراكة
  الصولة  ذات الدوليوة  اةكوميوة  ااياوات  استشوارة  وضورورة    عوال  يحوو  على بعمله االضطالع

 .خورى  تطوورات  .ي بشوأن  بانتظوام  مسوتكملة  مبعلوموات  وموا اهتا  اخلاصة اللجنة ذلك يف مبا
  باملكتب صلة ذات

 تبو اا  الويت  املسواعي  تعزيوز  العاموة  األمانوة  تواصول  .ن ضورورة  اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكد - 280
 البلوودان تلووك  هووم حتسووني .جوول مووو شوورطة وبووأ راه بقوووات املسووامهة البلوودان مووع للتواصوول

 العواصوم  بوني   يموا  االتصواالت  شوؤون  معاجلة ذلك يف مبا  املتحدة لألمم الداخلية لسجراءات
 زو ا  ويف  املتحودة  األموم  يف التوظيف وبعملية بالشواغر والعلم  العامة واألمانة البعثات ومقار
 نصووف املسووتديرة املائوودة اجتماعووات مثوول  العامووة األمانووة جبهوووه علمووا اللجنووة حتوويط  الصووده
 الودول  وتشوجع   وبوأ راه شورطة   بقوات املسامهة البلدان مع التواصل بررض تعقد اليت السنوية

 مضووواعفات شوووبكة حىل لالنضووومام بلووودا ا يف واملنظموووات املؤسسوووات حتديووود علوووى األعضووواء
  التواصل

 
 اإلقليمية الترتيبات مع التعاون - اءوي 

 لألمووم الرئيسووية املسووؤولية اعتبارزووا يف تضووع حذ  جديوود مووو اخلاصووة اللجنووة تؤكوود - 281
 تتحور   املنظموة  .ن العوام  األموني  ر.ي تالحوظ  وحذ  الودوليني  واألموو  السولم  صون عو املتحدة

 الوثيوق  التعواون  على حطار  يف بشدة ُيشجع ال ي “الشراكات على القائم السالم حفظ” يحو
 .ن ميكووو الوو ي اإلسووهام .مهيووة  األزمووات مراحوول مووو مرحلووة كوول يف اإلقليميووة الترتيبووات مووع

  امليثواس  موو  الثوامو  للفصول  و قوا   السالم حفظ جمال يف اإلقليمية والوكاالت الترتيبات تقدمه
 ويف  بو لك  اإلقليميوة  الوكواالت  .و الترتيبوات  وقودرة  واليوة  تسومل  وحينما  االقتضاء حسب
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 تعزيووز وبأمهيووة اإلقليميووة للترتيبووات املتزايوودة باملسووامهات اخلاصووة اللجنووة تعتوورق  الصووده زوو ا
 علوى  العاموة  األمانوة  اخلاصوة  اللجنوة  وتشجع  السالم حفظ جمال يف املتحدة األمم مع الشراكة
 مووو الصوولة ذات لألحكووام و قووا  الصوولة ذات اإلقليميوة  الترتيبووات مووع التعوواون تعميووق مواصولة 
 بعمليووات املعوو  املسووتوى الر يووع املسووتقل الفريووق توصوويات تنفيوو  عووو العووام األمووني تقريوور
 ( A/70/357) السالم

 البشورية  املوواره  كفالوة  مسوؤولية  اإلقليميوة  للمنظموات  .ن على اخلاصة اللجنة وتشده - 282
 مسووامهات طريوق  عوو  ذلوك  يف مبوا   ملنظماهتوا  الالزمووة املوواره  موو  وغريزوا  واللوجسوتية  واملاليوة 

 املتزايوودة املسووامهات اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود  شووركائها مووو تتلقووا  الوو ي والوودعم .عضووائها
  السالم حفظ جمال يف املتحدة األمم مع الشراكة تعزيز و.مهية اإلقليمية للترتيبات

 الوكواالت  .و الترتيبوات  زو    به تقوم ال ي القّيم العمل طبيعة اخلاصة اللجنة وتدر  - 283
 لوودواا املشووتركة القوودرة تعزيووز ويف السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم جهوووه هعووم يف اإلقليميووة
 تطوووير خووالل مووو يووتم مووا ذلووك يف مبووا  السوووالم حفووظ عمليووات يف املسووامهة يف األعضوواء
 لودى  لالتصوال  املتحودة  األمم مكاتب به تقوم ال ي بالعمل اخلاصة اللجنة وتعترق  القدرات
 املنظموتني  وزواتني  املتحودة  األمم بني التعاون تعزيز .جل مو األورويب واالحتاه األ ريقي االحتاه

 الويت  السوالم  حفوظ  عمليوات  هعوم  يف بوه  تقوموان  الو ي  املتواصول  العمول  وتالحوظ   اإلقليميتني
 وتشوجع اللجنوة اخلاصوة األمانوة العاموة علوى حكموال وتنفيو  اإلطوار           املتحدة األمم هبا تضطلع
 واألموو  عوالوة   السوالم  جموال  يف الشوراكة  لتعزيوز  األ ريقي واالحتاه املتحدة األمم بني املشتر 
 رابطوة  بوني  الشاملة الشراكة بشأن املشتر  اإلعالن اعتماه حىل اخلاصة اللجنة تشري  ذلك على
 معازودة  منظموة  بواعتزام  علموا  اخلاصوة  اللجنوة  وحتويط   املتحودة  واألموم  آسيا شرس جنوب .مم

 وترحووب  السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم .نشووطة يف املسوواعدة تقوودمي يف النظوور اجلموواعي األمووو
 العاموة  األمانوة  اللجنوة  وتشجع  2012 سبتم  .يلول 28 يف تفازم هب ا الصده م كرة بتوقيع
  األخرى اإلقليمية الترتيبات مع جديدة تعاون  رص ح اه على

 مكتوب  ا تتواح  طريوق  عوو  تنوتج  .ن ميكوو  الويت  املضوا ة  بالقيموة  اخلاصة اللجنة وتسلم - 284
 يف اخليوارات  استكشواق  مواصولة  حىل العاموة  األمانوة  وتودعو   العربيوة  الودول  جامعة مع اتصال
 .مانوات  ثمثلوي  بوني  للتعواون  العوام  االجتمواع  عقود  حىل قدما اخلاصة اللجنة وتتطلع  الصده ز ا

 عووام يف املتخصصووة ومنظماهتووا العربيووة الوودول جلامعووة العامووة واألمانووة املتحوودة األمووم منظومووة
 للتعووواون طريوووق خريطوووة ووضوووع املنظموووتني بوووني الشوووراكة تعزيوووز زيووواهة حىل سوووعيا  2016
  السالم حفظ جمال يف القدرات بناء يشمل مبا  املستقبلي

http://undocs.org/ar/A/70/357
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 جديوودة سووبل إل وواه العامووة األمانووة تبوو اا الوويت اجلهوووه اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ - 285
 يف متزايود  بشوكل  تسهم .ن ميكو اليت اإلقليمية الترتيبات مع املت زرة الشراكات مو لالستفاهة
 باستضووا ة اخلاصووة اللجنووة ترحووب  الصووده زوو ا ويف  السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم نشووا 

 وجاكرتووا و.مسووترهام .بابووا .هيووس مووو كوول يف السووالم حبفووظ املتعلقووة اإلقليميووة االجتماعووات
 هبودق   2015 لعوام  السوالم  حفوظ  بشوأن  القواهة  قموة  موؤمتر  انعقواه  قبول  ومونتفيديو وكيرايل
 سواعدت  اجلهووه  زو    .ن حىل اخلاصوة  اللجنوة  وتشري  املعنية الفاعلة اجلهات بني التعاون تعزيز
 الثرورات  معاجلوة  يف تسواعد  .ن وميكوو   السوالم  حفظ عمليات بعض يف املسامهات تعزيز على
 وذلوووك  السوووريعة االسوووتجابة جموووال يف السوووالم ةفوووظ املتحووودة األموووم عمليوووات تواجوووه الووويت

 حتوويط  الصووده زوو ا ويف  منطقووة كوول يف املتاحووة السووريعة االسووتجابة قوودرات مووو باالسووتفاهة
 لعووام القوواهة قمووة مووؤمتر يف اإلقليميووة الترتيبووات قطعتووها الوويت بالتعهوودات علمووا اخلاصووة اللجنووة
 املتعودهة  الشوراكات  حمكانوات  استكشواق  حىل اةاجوة  .يضوا  اخلاصوة  اللجنة وتالحظ  2015
  اإلقليمية املنظمات  يما بني .و  اإلقليمية املنظمات و راهى املتحدة األمم بني األطراق

 واملنظموات  العاموة  األمانوة  بوني  والتعواون  التنسويق  توثيوق  علوى  اخلاصة اللجنة وتشجع - 286
  السالم حفظ عمليات يف بالشرطة املتصلة املسائل بشأن الصلة ذات اإلقليمية

 املتحووودة األموووم بوووني والتعووواون للشوووراكة املتزايووودة باألمهيوووة اخلاصوووة اللجنوووة وتسووولم - 287
 بووأن وتعتورق   السوالم  ةفوظ  املتحودة  األمووم عمليوات  وتنفيو    طويط  يف اإلقليميوة  والترتيبوات 

 اللجنووة وتشووجع  االسووتراتيجي املسووتوى علووى املشوواركة آليووات تعزيووز زيوواهة حىل حاجووة زنووا 
 تلوك  موع  والتودريب  التمواريو  بشوأن  سياسوات  تطوير يف االستمرار على العامة األمانة اخلاصة

 بالعموول اخلاصووة اللجنووة وتعتوورق  البووي  التشووريل قابليووة حتسووني حىل ترمووي اإلقليميووة الترتيبووات
 وكووو لك  التعووواون موووو املستخلصوووة بالووودروس يتعلوووق  يموووا العاموووة األمانوووة بوووه تقووووم الووو ي

 اإلقليميوة  اتالترتيبو  موع  للتعواون  جديودة   رص عو والبحث القائمة الفرص لتعزيز باستعداهزا
 حمكانيوة  اسوتطالع  مواصولة  على العامة األمانة اخلاصة اللجنة وتشجع  القضايا مو طائفة على
  العمليات  عالية وتعزيز البي  التشريل قابلية حتسني .جل مو الصلة ذات املعلومات تباهل

 األموم  بوني  السوالم  حفوظ  بشوأن  الوثيوق  التعواون  التقودير  موع  اخلاصوة  اللجنوة  وتالحظ - 288
 املؤسسوووية عالقاهتموووا تعزيوووز مواصووولة علوووى املنظموووتني وتشوووجع  األورويب واالحتووواه املتحووودة

  االستراتيجية وشراكتهما

 جموال  يف اإلقليمية والترتيبات املتحدة األمم بني التعاون تعزيز اخلاصة اللجنة وتالحظ - 289
 بوني  املتتابعوة  .و املتوازيوة  للعمليوات  التخطيط تنسيق يف احملرز التقدم ذلك يف مبا  السالم حفظ
 اجلوانوب  ييوع  يف املستفاهة الدروس تقييم ضرورة وتؤكد  اإلقليمية والترتيبات املتحدة األمم



A/70/19 

 

16-04173 80/101 

 

 يف السوالم  ةفوظ  عمليوة  حىل حقليميوة  بقيواهة  السوالم  ةفوظ  عمليوة  موو  االنتقوال  مو املستخلصة
  املتحدة األمم حطار
 

 السالم حفظ جمال يف األ ريقية القدرات تعزيز - كاق 

 للشوراكة  االسوتراتيجي  بالطابع  امليثاس مو الثامنة للماهة و قا  اخلاصة اللجنة تعترق - 290
 تتطوور  والويت   السووالم  حفوظ  عمليات سياس يف األ ريقي واالحتاه املتحدة األمم بني تربط اليت
 اللجنوة  وتشويد   للعاعوات  بفعاليوة  التصودي  يف وتسهم والتشريلي االستراتيجي الصعيديو على

 اجلهوووه يف اإلقليميووة هون واملنظمووات األ ريقووي لالحتوواه األساسوويني واملسووامهة بالوودور اخلاصووة
 القوارة  يف هبوا  تقووم  الويت  السالم حفظ ألنشطة هعمها عو وتعرب  العاعات تسوية حىل الرامية

 األموم  بوني  االسوتراتيجية  الشوراكة  تعميوق  .مهيوة  علوى  كو لك  اخلاصوة  اللجنة وتؤكد  األ ريقية
 اجتماعوات  وعقود   املشواورات  حىل الشوراكة  ز   تستند .ن وينبري  األ ريقي واالحتاه املتحدة
 لليوا  الوعاع  حواالت  بشأن الوثيق والتعاون  االتصال ومكاتب  املستويات ييع على منتظمة
 تعقيودات  معاجلوة  لتحسوني  العمول  وتقسويم   جانوب  لكول  النسبية واملزية  اا املشتر  والتحليل
  . ريقيا يف اةالية العاعات

 واملنظمووات األ ريقووي االحتوواه احتياجووات تلبيووة .مهيووة علووى اخلاصووة اللجنووة وتشووده - 291
 اللجنووة حتوويط  الصووده زوو ا ويف  القووارة مسووتوى علووى السووالم حفووظ سووياس يف اإلقليميووة هون

 املتحوودة واألمووم األ ريقووي االحتوواه بووني املشووتر  الفريووق تقريوور: التاليووة بالوثووائق علمووا اخلاصووة
(A/63/666-S/2008/813)االحتوواه بووني بالشووراكة املعنيووة األ ريقووي االحتوواه جلنووة رئوويس وتقريوور ع 

 األموو  جملوس  قورار  يف حليوه  املشوار  النحوو  علوى   واألموو  السوالم  بشأن املتحدة واألمم األ ريقي
 حىل العووام األمووني مووو املوجهووة والرسووالة ع302 67 العامووة اجلمعيووة وقوورار (2012) 2033
 عمليوات  حىل السوالم  ةفوظ  األ ريقوي  االحتواه  عمليوات  موو  االنتقوال  بشوأن  األمو جملس رئيس
 بشووأن األمووو جملووس رئوويس بووه .هىل الوو ي والبيووان ع(S/2015/3) السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم

 حقاموووة” املعنوووون العوووام األموووني وتقريووور ع(S/PRST/2014/27) األ ريقوووي االحتووواه موووع التعووواون
 “الشووراكات علووى القووائم السووالم حفووظ يحووو قوودما املضووي: السووالم .جوول مووو الشووراكات

(S/2015/229)لالحتووواه التوووابع واألموووو السوووالم يلوووس 547 اجللسوووة عوووو الصووواهر والبيوووان ع 
 حىل اةاجووة علووى اخلاصووة اللجنووة تشوودهو  2015 سووبتم  .يلووول 26 يف واملعتموود األ ريقووي
  بوه  التنبؤ وقابلية التمويل ز ا مرونة وزياهة  األ ريقي لالحتاه املتاح التمويل استمرارية حتسني
 .ن موو  انطالقوا   األموو  جملس مو بتكليف السالم ةفظ بعملية األ ريقي االحتاه اضطالع عند
 الودوليني  واألموو  السوالم  صوون  يف يسوازم  اإلقليميوة  هون واملنظمات األ ريقي االحتاه مو كال

 اخلاصوة  اللجنوة  تتطلوع   الصوده  ز ا ويف  امليثاس مو الثامو الفصل يف و.حكام تتماشى بطريقة

http://undocs.org/ar/813
http://undocs.org/ar/S/RES/2033(2012)
http://undocs.org/ar/A/RES/67/302
http://undocs.org/ar/S/2015/3
http://undocs.org/ar/S/PRST/2014/27
http://undocs.org/ar/S/2015/229
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 ذلوك  يف مبوا   متعودهة   ليوات  العوام  األموني  هبما قام الل يو والتقييم االستعراض نتائج حىل قدما
 هبوا  يوأذن  الويت  السوالم  ةفوظ  األ ريقوي  االحتواه  عمليوات  لودعم  حاليا املتاحة املايل الدعم آليات
  األ ريقي االحتاه مفوضية مع الوثيق التعاون .مهية وتؤكد  األمو جملس

 ةوواالت املسووتجيبني .ول بوصووفها اإلقليميووة املنظمووات بوودور اخلاصووة اللجنووة وتسوولم - 292
 يف األ ريقوي  االحتواه  إلسوهامات   خاصوة  بصوفة   تقوديرزا  عوو  اخلاصوة  اللجنوة  وتعرب  العاع
 غوري  هتديودات  هبوا  توجود  الويت  اخلطورة  البياات يف حه  األ ريقية القارة يف السالم حفظ جهوه
 السوالم  حفوظ  بعثوات  بوأن  الور.ي  عوو  اإلعراب اخلاصة اللجنة تكرر  الصده ز ا ويف  تقليدية
 بالقوودر تووزوه .ن ينبرووي امليثوواس مووو الثووامو الفصوول حطووار يف األ ريقووي االحتوواه هبووا يضووطلع الوويت

  الصلة ذات واملعدات التمكني وعناصر اللوجستية واملواره التمويل مو الكايف

 يف املسوؤولية  يتحمول  األموو  جملوس  .ن اعتبارزا يف تأخ  وزي  اخلاصة اللجنة وتسلم - 293
 األموو  جملوس  بوني  االسوتراتيجية  بالعالقوة   الدوليني واألمو السلم على احملا ظة عو األول املقام

 العالقووة تلووك تعميووق .مهيووة علووى وتشووده  األ ريقووي لالحتوواه التووابع واألمووو السووالم وجملووس
 اسووتراتيجيات ووضووع  الطارئووة للحوواالت ومناسووبة سووريعة اسووتجابات كفالووة بريووة  وتعزيززووا

 اخلاصوة  اللجنوة  وتسولم   األ ريقيوة  القوارة  يف وبنائوه  وحفظوه  السوالم  وصونع  العاعات ملنع  عالة
 جملوس  بوني  واةووار  التنسويق  تيسوري  يف واألموو  السوالم  جملوس  يؤهيوه  الو ي  ااام بالدور ك لك
  اإلقليمية هون األ ريقية املنظمات يف املعنية وااياات األمو

 االحتووواه سووويما وال  اإلقليميوووة واملنظموووات املتحووودة األموووم اخلاصوووة اللجنوووة وتشوووجع - 294
 شوراكات  وحقاموة  عالقاهتموا  تعزيوز  .جول  مو امللموسة اخلطوات مو املزيد ا اذ على  األ ريقي

 ضورورة  علوى  وتؤكود   املشوتر   ازتمامهموا  لول  تكوون  الويت  املسوائل  معاجلوة  لودى   عالية .كثر
 موو  للبعثوات  املشوتركة  التقيويم  وعمليوات  النشور  قبول  ما ملرحلة بينهما املشتر  التخطيط تعزيز
 اخلاصوة  اللجنوة  وتواصول    عاليتوها  وزيواهة  السوالم  حفوظ  لبعثوات  مشوتر   بفهم النهوض .جل

 .كثوور رؤيووة إلنشوواء  .عووال  املوضوول النحووو علووى  الالزمووة اخلطوووات ا وواذ علووى التشووجيع
 السوالم  بصوون  املتعلقوة  املسوائل  بشأن املتحدة واألمم األ ريقي االحتاه بني للشراكة استراتيجية

  الدوليني واألمو

 يف األ ريقوي  االحتواه  لودى  املتحودة  األمم مكتب حسهام بأمهية اخلاصة اللجنة وترحب - 295
  األ ريقي االحتاه ومفوضية العامة األمانة بني العالقة تعزيز يف .بابا .هيس

 السوالم  حفوظ  عمليوات  يف األ ريقوي  واالحتواه  املتحودة  األمم بني الشراكة حىل وحضا ة - 296
  والتخطيطووي التنفيوو ي الوودعم اسووتمرار حىل باةاجووة .يضووا اخلاصووة اللجنووة تعتوورق  اجلاريووة
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 حفوظ  عمليوات  جموال  يف األ ريقي االحتاه مفوضية قدرات هعم طويل األجل لبناء وك لك حىل
 ذلوك  ويشومل   سونوات  عشر على املمتد القدرات بناء برنامج حطار يف هبا تضطلع اليت السالم
  املسووتقبل يف احملتملووة وكوو لك للعمليووات اجلاريووة العمليووات وحهارة  طوويط حىل الوودعم تقوودمي
 والتودريب  واملنوهجيات  التوجيهيوة  واملباهئ السياسات وضع يف التقنية واملشورة الدعم وتقدمي

 .ن حىل وبووالنظر  األ ريقيووة واألمووو السوولم منظومووة حطووار يف األ ريقيووة االحتياطيووة القوووة حىل
 يتعلوق   يموا  ارتياحهوا  عوو  اخلاصوة  اللجنوة  تعورب   انتوهى  قود  القودرات  لبنواء  العشوري  ال نامج

 املتعلقوة  املقبلوة  التطوورات  حىل قودما  وتتطلوع   ال نوامج  زو ا  حطوار  يف حتقيقها مت اليت باإلزازات
 للفتوورة والتنميوة  للتكاموول . ريقيوا  خطووة بشوأن  األ ريقوي  واالحتوواه املتحودة  األمووم بالشوراكة بوني  

 علووى عوالوة   لل نووامج خلفوا  بوصوفها  األ ريقووي االحتواه  يعيووة حودههتا  الويت   2017-2027
 السوريع  االنتشوار  وقدرة األ ريقية االحتياطية القوة حسهام حىل قدما اخلاصة اللجنة تتطلع  ذلك
  . ريقيوا  يف واألموو  السوالم  هتوده  الويت  لألزمات الفورية لالستجابة األ ريقية والقدرة اا التابعة

 لضومان  اخلمس اإلقليمية وا ليات األ ريقي االحتاه يب اا اليت باجلهوه الصده ز ا يف وترحب
 ذلوك  يف مبوا   اوا  التابعوة  السوريع  االنتشوار  وقودرة   األ ريقيوة  االحتياطيوة  للقووة  الكامول  التفعيل
  “. ريقيا .ماين” برنامج متاريو

 وغووري واللوجسووتيات التوودريب تعزيووز حىل اةاجووة جديوود مووو اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود - 297
 زو ا  يف وتالحوظ  السوالم   حفوظ  جموال  يف األ ريقوي  االحتواه  حىل املقودم  الدعم .شكال مو ذلك
 حسوهاما  السوالم  حفوظ  عمليات إلهارة التابعة املتكامل التدريب هائرة تب اا اليت اجلهوه الصده

 اخلاصوة  اللجنوة  وترحوب   السوالم  حفوظ  علوى  التودريب  علوى  األ ريقوي  االحتواه  قودرة  تعزيز يف
 يف األ ريقوي  االحتاه ومفوضية األ ريقي االحتاه لدى املتحدة األمم مكتب بني اجلاري بالتعاون
 وقووات  العسوكرية   القووات  وشوؤون  والسياسات  النظريات ووضع للبعثات  التخطيط جماالت
 .شوكال  موو  وغريزوا  واملشوتريات  البشورية   واملوواره  الطبيوة   والشوؤون  واللوجسوتيات   الشرطة 

 متعلقوة  خطوة  لتنفيو   األ ريقوي  االحتواه  يبو اا  الويت  باجلهوه اخلاصة اللجنة وترحب  البعثات هعم
  واألمو والسالم اجلنسني بني للمساواة مخسي برنامج اعتماه خالل مو واألمو والسالم باملر.ة

 األموم  بوني  التعواون  موو  املستفاهة الدروس حفظ  ب .نه على اخلاصة اللجنة وتشده - 298
 عموال   املسوتقبل  يف منوها  االسوتفاهة  .جول  موو  السالم حفظ جمال يف األ ريقي واالحتاه املتحدة

 األمووم بوني  التعواون  عوو  العوام  األموني  تقريور  موو  بواء  - اخلوامس  الفورع  يف الووارهة  بالتوصويات 
 ( S/2011/805) واألمو السالم شؤون يف األ ريقي واالحتاه املتحدة

  األ ريقوي  االحتواه  موع  تعواون  يف  القيوام  علوى  العاموة  األمانوة  اخلاصوة  اللجنوة  وتشوجع  - 299
 األموم  موو  كول  ليسوتخدمها  مشوتركة  رؤيوة  وجتّسود   ومرنوة  ابتكارية تكون انتقالية .هاة بوضع

http://undocs.org/ar/S/2011/805
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 االنتقاليووة العمليووات لفائوودة  مناسووبا ذلووك يكووون وحيثمووا عنوودما  األ ريقووي واالحتوواه املتحوودة
بوالنظر يف   األ ريقوي  االحتواه  موع  القيوام  علوى  .يضوا  العامة األمانة اخلاصة اللجنة وتشجع  املقبلة
 بروورض  حوودة علووى حالووة كوول .سوواس علووى  اسووتخدامها ميكووو معينووة لسووياقات معووايري وضووع
 البلود  احتياجوات  حىل بوالنظر   حطارزوا  يف جتوري  .ن االنتقاليوة  للعملية ينبري اليت الشرو  حتديد

  احمللية والظروق

 واالحتوواه العامووة األمانووة بد.تووه الوو ي املشووتر  بالعموول علمووا اخلاصووة اللجنووة وحتوويط - 300
 األمووم بعمليووات األ ريقوي  االحتوواه موو  النظوواميني األ ووراه حةواس  عمليووة توحيود  بشووأن األ ريقوي 
 قبول  الصوده  ز ا يف احملرز التقدم عو مستكملة معلومات تقدمي وتطلب  السالم ةفظ املتحدة
  املقبلة املوضوعية هورهتا

  وبووأ راه شوورطة  بقوووات املسووامهة األ ريقيووة البلوودان بإسووهام اخلاصووة اللجنووة وتنووو  - 301
 وتعتوورق  السووالم حفووظ جمووال يف األ ريقيووة األعضوواء الوودول قوودرات بنوواء .مهيووة علووى وتشووده
 وبوأ راه  بقووات  املسوامهة  اجلديودة  األ ريقيوة  البلودان  مشواركة  زياهة حىل باةاجة اخلاصة اللجنة
  الشركاء مو بدعم قدراهتا وتعزيز شرطة

 علوى  للتودريب  األ ريقيوة  للمراكوز  الودويل  الودعم  حتسوني  على اخلاصة اللجنة وتشجع - 302
  األ ريقية السالم حفظ قوات نشر يف .ساسية .هوات متثل اليت  السالم حفظ

 علوى  اخلاصوة  اللجنوة  تشوده   السوالم  حفوظ  جمال يف األ ريقية القدرات تعزيز وهبدق - 303
 اإلقليميوة  وهون اإلقليميوة  املنظموات  قودرة  تطووير  يف املسواعدة  بتقودمي  املتحودة  األمم قيام .مهية
 ةفوظ  املتحودة  األموم  عمليوات  هعم برية القارة يف سريع بشكل السالم حفظ قوات نشر على

 الصولة  ذات باملباهرات وترحب  األمو جملس مو بتكليف ُتنشأ اليت األ ريقية ونظرياهتا السالم
 الشوراكة  مشوروع  يف احملورز موؤخرا   بالتقودم  اخلاصوة  اللجنوة  وترحوب   الصوده  زو ا  يف املتخو ة 
 يف بقووات  املسوامهة  األ ريقيوة  البلودان  قودرات  لتعزيوز  امليوداين  الودعم  حهارة بد.توه  الو ي  الثالثية
 وتشوجع   املتحودة  لألموم  التابعوة  السوالم  حفظ بعثات يف ااندسية لقدرات البناء السريع النشر
 الشووراكة لترتيبووات احملتموول اإل ووايب األثوور اعتبارزووا يف واضووعة  العامووة األمانووة اخلاصووة اللجنووة
  موواره  .و متخصصوة  معودات  يوو ر  ثالوث  وبلد العامة واألمانة بقوات مسازم بلد بني الثالثية
 علوى  والقودرة  الالزموة  املهوارات  ذات األعضواء  الودول  تشوجع  كموا   العمول  ز ا مواصلة على
  املتخصصوة  التمكينيوة  القودرات  موو  ذلوك  غوري  ليشومل  .كثور   يه والتوسع الكامل تنفي   هعم

 امليووداين للوودعم املناسووبة اخليووارات استكشوواق مواصوولة حىل اةاجووة اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود
  لتنفي   والالزمة األ ريقي لالحتاه التابعة السريع النشر لقدرات
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 املتحدة باألمم امليداين الدعم ترتيبات تعزيز - الم 

 تقوودمي يف املنظمووة تواجووه الوويت التحووديات تتطلبووها الوويت اةلووول اخلاصووة اللجنووة توودر  - 304
 حفوووظ لعمليوووات واالتصووواالت املعلوموووات بتكنولوجيوووا والووودعم واإلهاري اللوجسووويت الووودعم
 تقودمي  اسوتراتيجية  مبوجوب  املتخو ة  بالتودابري  التقودير  موع  علموا  اخلاصوة  اللجنوة  وحتويط   السالم
 والفعاليوة  النوعيوة  حتسوني  .جول  موو  سنوات مخس تدوم اليت العاملي الصعيد على امليداين الدعم

 وتشوجع   متكاملوة تتسوم بالشوفا ية واخلضووع للمسواءلة      بطريقوة  اخلودمات  تقدمي يف والكفاءة
 علووى التأكيوود مووع  امليووداين الوودعم خوودمات تقوودمي حتسووني مواصوولة علووى امليووداين الوودعم حهارة

  املناسب الوقا يف متبقية .نشطة .ي حزاز ضرورة

 امليودان  يحوو  توجها .كثر منظمة املتحدة األمم تصبل .ن بضرورة اخلاصة اللجنة وتقر - 305
 لوتمكني  وااياكول  الونرُهج  حتديث يتطلب ال ي األمر  السالم ةفظ عملياهتا يف الناس ولورزا

 املرونوة  زو    حتقيوق  .ن اخلاصوة  اللجنة وتدر   امليدان يف لتفاعلل قدرة و.كثر مرنة استجابات
 القصوري  املوديني  علوى  ومؤسسوية  حهاريوة  حصوالحات  تنفيو   سويتطلب  واالسوتجابة  اةركة وخفة

 علووى العوام  األموني  وتشوجع   األعضواء  الودول  موع  وجمديوة  مشواورات شواملة   وحجوراء  والطويول 
 كفوواءة .كثوور حهارة لوودعم الالزمووة املناسووبة السوولطة تفويضووها مووع امليووداين الوودعم حهارة متكووني

  والتوظيف اخلدمات بتقدمي للتعجيل وحجراءات امليدان على تركز اليت للسياسات

 الودعم  تقودمي  اسوتراتيجية  بإزواز  تقور  وزوي  العاموة   األمانة حىل اخلاصة اللجنة وتطلب - 306
 موع  شواملة  تشواورية  عمليوة  يف اال ورا    2015 يونيه حزيران يف العاملي الصعيد على امليداين
 كول  قيواهة  وموع  شورطة  وبوأ راه  بقووات  املسوامهة  البلودان  موع  خاصوة  وبصوفة  األعضواء   الدول
 الوودروس حىل تسووتند .ن املبوواهرات لتلووك وينبرووي  جديوودة مبوواهرات وضووع عنوود ميدانيووة  بعثووة

 سوويما وال األعضوواء  الوودول جتووارب حىل اسووتناها جديوودة  سياسووات يف توونعكس و.ن املسووتفاهة
 واالسوتجابة  النوعيوة  جلوانوب  األولويوة  حعطواء  وينبروي   شورطة  وبوأ راه  بقوات املسامهة البلدان

 يف اخلوودمات تقوودمي يف التشووريليتني والكفوواءة والفعاليووة التكوواليف و عاليووة والشووفا ية واملسوواءلة
 عوو  مفصولة  معلوموات  يقودم  .ن العوام  األموني  حىل اخلاصة اللجنة وتطلب  السالم حفظ بعثات
 حتلويالت  ذلوك  يف مبوا  العواملي   الصوعيد  علوى  امليوداين  الودعم  تقودمي  السوتراتيجية  النهائي التقييم
 عوو  لسبوالغ  املرجعية واملعايري املمارسات و. ضل املستفاهة والدروس التكلفة حىل الفائدة نسبة
 تنفيو   موو  االنتهاء بعد رةاملقر األنشطة عو معلومات وك لك اإلزازات  وتقييم احملرز التقدم

  االستراتيجية

 هورهتووا قبوول  هتووااححاط ححوودى تضوومو .ن العامووة األمانووة حىل اخلاصووة اللجنووة وتطلووب - 307
 لبوودء الالزمووة األعمووال تعجيوول زيوواهة سووبل عووو معلومووات  كوواق بوقووا املقبلووة املوضوووعية
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 ونشور  البعثوات  بودء  سورعة وتكورر اللجنوة اخلاصوة التأكيود علوى .مهيوة زيواهة حتسوني           البعثات
 .يضوا  اخلاصوة  اللجنوة  تطلوب   الصوده  زو ا  ويف  واملعودات  واللوجستيات املوظفني  اات ييع
  لألزموات  واالسوتجابة  البعثوات  بودء  لعمليوات  هائموة  حهاريوة  تودابري  تنشئ .ن العامة األمانة حىل

 اللجنوة  تزال وال  الطوارئ .و األزمات مو ةالة العام األمني حعالن املفعول عند سارية تصبل
  املوودنيني املوووظفني ونشوور لتعوويني الالزمووة الزمنيووة املوودة متوسووط حزاء بووالقلق تشووعر اخلاصووة

 العوام  األموني  بوالتزام  اخلاصوة  اللجنة ترحب  الصده ز ا ويف  البعثة بدء مرحلة .ثناء سيما وال
 الشوؤون  حهارة وحتوث  امليوداين  بالودعم  املتصولة  الرئيسوية  اإلهارية للعمليات استعراضات بإجراء
  2016 سبتم  .يلول حبلول االستعراضات تلك حكمال على امليداين الدعم وحهارة اإلهارية

 احملودهة  اخلودمات  وجمموعوات  وحودات  تطووير  موو  ااودق  .ن اخلاصة اللجنة وتدر  - 308
 السوريع  النشور  وحتقيوق  البعثوات  لبودء  الالزموتني  بوه  التنبوؤ  وقابليوة  النشر سرعة حتسني زو سلفا
 اخلاصووة اللجنووة وحتووث  نشوورزا اجلوواري الوحوودات العسووكرية لوودعم املخصصووة التحتيووة للووب 

املسووامهة  البلوودان سوويما ال  األعضوواء الوودول مووع الوثيووق التشوواور مواصوولة علووى العامووة األمانووة
 بريوة   سولفا  احملودهة  اخلودمات  وجمموعوات  الوحودات  تطووير  زيواهة  يف  وبوأ راه شورطة   بقوات
  بسرعة وتقدميها امليدان يف البعثات حىل املقدمة اخلدمات نوعية حتسني

 ةوزون  موو  صويرا  واليت حقرارزا مت اليت بالوحدات األخ  حىل اخلاصة اللجنة وتتطلع - 309
 .جول  موو  وذلوك   اخلودمات  جمموعوات  موو  يقابلها ومبا  االقتضاء حسب  االستراتيجي النشر
  للوحدات املقدم واملرن الكايف اللوجسيت الدعم حتسني

 يف اإلقليمووي اخلوودمات مبركووز املرتبطووة اإل ابيووة النتووائج اخلاصووة اللجنووة تالحووظ وحذ - 310
 السوالم  حفوظ  بعثوات  ييع على تشري  اا اخلدمات يقدِّم اليت للبعثات بالنسبة  بأوغندا عنتير
 تصوريف  اسوتمرار  لةلكفا مشتر  خدمات مركز .و حقليمي خدمات مبركز االرتبا  يف بالنظر

 اةجوم  و ورات وزياهة  النوعية ومراقبة االتساس وضمان  املقاييس توحيد وحتسني  األعمال
 الوودعم تقوودمي وضوومان  العوواملي اخلوودمات منوووذج تطووورات مووع والتووواؤم  املقدمووة للخوودمات
 حضوا ية  حقليميوة  خدمات مراكز حنشاء .ن على اخلاصة اللجنة وتشده  بسرعة اجلديدة للبعثات
  األعضاء الدول مع التشاور مو املزيد يتطلب

 األمانوة  موو  اخلاصوة  اللجنوة  تطلوب   عنتوير  يف اإلقليموي  اخلودمات  مبركز يتعلق و يما - 311
  اجلارية األعمال عو مستو اة معلومات الرمسية غري ححاطتها يف تقدم .ن العامة

 اإلمووداه سلسوولة حهارة حصووالح ملواصوولة اجلوواري بالعموول علمووا اخلاصووة اللجنووة وحتوويط - 312
 .ن العاموة  لألمانوة  ينبروي  .نوه  علوى  اخلاصوة  اللجنوة  وتشوده   اإلهارة يف قصوورزا  .وجوه  ومعاجلة
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 وبووأ راه املسووامهة بقوووات البلوودان سوويما وال  األعضوواء الوودول مووع  االقتضوواء حسووب  تتشوواور
 حىل املقدموة  الودعم  خودمات  حتسوني  .جول  موو  اإلموداه  سلسلة حهارة وتنفي  تطوير عند  شرطة
 و عاليوة  والشوفا ية  واملسواءلة  واالسوتجابة  النوعيوة  جوانوب  تعزيوز  وينبري  السالم حفظ بعثات

 وتطلوب   السوالم  حفوظ  بعثوات  يف اخلدمات تقدمي يف التشريليتني والكفاءة والفعالية التكاليف
 اجلهووه  عوو  شواملة  مستكملة مبعلومات  املقبلة املوضوعية هورهتا قبل  تزويدزا اخلاصة اللجنة
  اإلمداهات سلسلة حهارة تطوير زياهة حىل الرامية

 عوو  تونجم  الويت  األحيوان  موو  كوثري  يف الكوبرية  البيايوة  البصومة  اخلاصة اللجنة وتالحظ - 313
 األثور  موو  للحود  املتحودة  األموم  ا و هتا  الويت  اإل ابيوة  باجلهوه وترحب  السالم حفظ عمليات
 البيايووة للسياسووات املقوورر التحووديث حىل قوودما اخلاصووة اللجنووة تتطلووع  الصووده زوو ا ويف  البياووي
 وتشوجع   البياية عملها وخطة النفايات إلهارة وسياستها السالم حفظ لعمليات املتحدة لألمم
 الطاقوة  اسوتخدام  يف الكفواءة  موو  املزيود  حتقيوق  .جول  موو  املتجودهة  املوواره  استخدام زياهة على
 ومووظفي  احملليوة  ايتمعوات  و.موو  وسوالمة  صوحة  وحتسوني   النفايوات  حنتواج  موو  واةد  وامليا 
  املتحدة األمم

 وكفواءة  لفعاليوة  بالنسوبة  الشوفا ة  الشوراء  عمليوات  .مهيوة  علوى  اخلاصوة  اللجنوة  وتشده - 314
 اإل وايب  األثور  اخلاصوة  اللجنوة  تالحوظ   الصوده  زو ا  ويف  امليدانيوة  البعثوات  حىل اخلدمات تقدمي

 املشوتريات  موظفوو  يكوون  .ن ينبروي  .نوه  على وتشده  سليم بشكل جترى اليت الشراء لعمليات
  والشفا ية واإلنصاق العازة مبباهئ يلتزموا و.ن جيدا تدريبا مدربني

 القواعود  وتنقويل  حتوديث  وعلوى  احملليوة  املشوتريات  .مهيوة  علوى  اخلاصوة  اللجنوة  وتشده - 315
 موع   االقتضواء  عنود   احملليوة  للقودرات  األولويوة  حيوالء  بريوة   االقتضواء  حسب  اةالية واألنظمة
 االجتماعيووة واملمارسووات واألعووراق االقتصوواهية اجلوودوى تعطيوول مووو حوود .هىن حىل التقليوول

  احمللية للمجتمعات

 السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة تبو اا  الويت  اجلاريوة  باجلهوه علما اخلاصة اللجنة وحتيط - 316
 واالتصوواالت املعلومووات بتكنولوجيووا اخلاصووة التحتيووة البنيووة ثلتحوودي امليووداين الوودعم وحهارة

 اللجنووة وتطلووب  امليوودان يف املوصووولية تعزيووز ذلووك يف مبووا  اإلهارتووني يف وحهارهتووا و طيطهووا
 هورهتوا  قبول  امليوداين  الودعم  عوو  مسوتقبال  تقودم  الويت  اإلحاطوات  يف املسوألة  ز   حهراج اخلاصة

  املقبلة املوضوعية

 النشور  عو مسؤولة الشرطة ووحدات العسكرية الوحدات بأن اخلاصة اللجنة وتسلم - 317
 بسوداه  حموا  املتحودة  األموم  تقووم  بعودزا   شهور ستة ملدة باإليواء يتعلق  يما ذال اكتفاء بقدرة
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 وتطلوب   امليودان  يف اإليواء معايري .مهية .يضا اخلاصة اللجنة وتدر   تو ري  .و اإليواء تكاليف
 يف اخلامسووة واللجنووة للوحوودات اململوكووة باملعوودات املعوو  العاموول الفريووق توودعم .ن األمانووة حىل

 حسوووب  وحتوووديثها 2017 عوووام يف بووواإليواء املتعلقوووة اةاليوووة التوجيهيوووة املبووواهئ اسوووتعراض
 والتكنولوجيوة  والبيايوة  الصوحية  املتحودة  األموم  ملعوايري  الفعلوي  االمتثال لكفالة وذلك  االقتضاء

 النحوو  على املتخ ة والتدابري املسألة ز   عو ححاطة تقدمي اخلاصة اللجنة وتطلب  الصلة ذات
  املقبلة املوضوعية هورهتا قبل السالم حفظ عمليات مو عملية لكل املناسب

 البشوورية املووواره حجووراءات حتسووني مواصوولة العووام األمووني حىل اخلاصووة اللجنووة وتطلووب - 318
 وتطبيوق  للموظفني .سرع نشٍر إلجراء تيسرياال  امليدانية للبعثات اإلهارية اإلجراءات مو وغريزا
 رؤسوواء حىل املناسووب النحووو علووى السوولطات وتفووويض  شووؤو م مووع متوووائم حهاري .سوولوب
  بعثاهتم هاخل املوظفني ندب حعاهة حهارة لتحسني السالم حفظ بعثات

 علووى اخلوودمات لتقوودمي منوووذج وضووع العووام األمووني اعتووزام اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ - 319
  املقوور حىل التوقيووا وحسوو  بالكفوواءة تتسوم  هعووم خوودمات يوو ر  .ن شووأنه موو  العوواملي الصوعيد 

 وتشووده  امليدانيوة  والبعثوات   اإلقليميووة االقتصواهية  واللجوان   املقوور خوارج  املوجووهة  واملكاتوب 
 الودروس  يودمج  .ن ينبروي  العواملي  الصوعيد  علوى  اخلودمات  تقودمي  منوذج .ن على اخلاصة اللجنة

 مووو يسوتفيد  .ن وينبروي   العواملي  الصوعيد  علوى  امليووداين الودعم  تقودمي  اسوتراتيجية  موو  املسوتفاهة 
 واألموو  السوالمة  حتوديات  موو  للتخفيوف  مبوقوع  املرتبطوة  غري اإلهارية الوظائف استخدام كيفية
  باملخاطر تتسم اليت البياات يف املتحدة األمم موظفي عده  فيض طريق عو

 تعزيووز حىل تفضووي جديوودة مقترحووات .ي يف بووالنظر ملتزمووة اخلاصووة اللجنووة تووزال وال - 320
 للواليوة  و قوا  وذلوك  السوالم   حفوظ  جموال  يف مبسوؤولياهتا  االضوطالع  علوى  املتحدة األمم قدرة

 ييووع ومووو برمتووها السووالم حفووظ عمليووات ملسووألة الشووامل االسووتعراض بشووأن حليهووا املوكلووة
  جوانبها

 حتققوا  الويت  باإلزوازات  املتعلقوة  الرمسيوة  غوري  اإلحاطوات  .مهية اخلاصة اللجنة وتؤكد - 321
 مووو امليوداين  الوودعم تواجوه  الوويت والتحوديات  امليدانيووة البعثوات  حىل اخلوودمات بتقودمي  يتعلووق  يموا 
 رمسيوة  غوري   صولية  ححاطات تقدمي تواصل .ن العامة األمانة حىل وتطلب  التشريلية جوانبه ييع
 مناقشوات  حجوراء  .جول  موو  وذلوك   التشوريلية  جوانبوها  ييوع  موو  امليوداين  الودعم  مسائل بشأن
 وتالحوظ   وبوأ راه شورطة   بقووات  املسوامهة  البلودان  سويما  وال  األعضواء  الودول  ييع مع قيمة
  للموا قة عملية ليسا ولكنها التشاور عملية مو زام جزء اإلحاطات .ن اخلاصة اللجنة
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 والتدريب املمارسات . ضل - ميم 

 بالوودروس خاصووة عمليووة املتحوودة األمووم اعتموواه ضوورورة علووى اخلاصووة اللجنووة تشووده - 322
 تنفيوو زا ع املمارسووات و. ضوول الوودروس .زووم حتديوود مووو وتبوود. بالفعاليووة تتسووم املسووتفاهة
 الوودروس .ن اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ  السووالم حفووظ جوانووب ييووع مسووتوى علووى وتعميمهووا
  تدريبيووة ومووواه وتوجيهووات سياسووات مووو مووؤخرا وضووع مووا يف هبووا االسترشوواه مت املسووتفاهة
 اللجنوة  وتتطلوع   التجويود  تتوخى متواصلة هورة حطار يف التريريات ز   .ثر رصد .مهية وتؤكد
  يموا  املتاحوة  واألهوات  والبعثوات  املقر يف وتطبيقها  تلك العملية عو ححاطة تلقي حىل اخلاصة
  السوووالم عمليوووات وثمارسوووات سياسوووات بيانوووات قاعووودة مثووول  املسوووتفاهة الووودروس نوووم

 لضوومان العامووة األمانووة تبوو اا الوويت املسووتمرة اجلهوووه وعووو  التدريبيووة واملووواه والتوجيهووات
  العملية زاح

 متكووو .هاة بوصوفه  السوالم  حفووظ علوى  التودريب  .مهيوة  جموودها اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكود  - 323
 يف السوالم  حفظ بواليات االضطالع يف النجاح مو املتحدة لألمم التابعني السالم حفظ . راه
 التشوديد  اخلاصوة  اللجنوة  وتواصول   بالتقلوب  تتسوم  بياوات  يف و.منوهم  سالمتهم وتكفل امليدان
 عوو  املسوؤولة  الرئيسوية  ااياة بوصفها السالم حفظ عمليات حهارة به تضطلع ال ي الدور على
 موو   الشوأن  زو ا  يف املشوورة  وتقودمي  السوالم  حفوظ  على التدريب معايري وتأكيد وتنفي  وضع
 .ن اإلهارة حىل اخلاصووة اللجنووة وتطلووب  والتوودريب والتقيوويم السياسووات شووعبة عموول خووالل
  وبووأ راه شوورطة  املسووامهة بقوووات  البلوودان وخاصووة األعضوواء الوودول مووع بالتشوواور  تواصوول
 حفوظ  علوى  التودريب  بورامج  وضوع   االقتضواء  حسوب  ا خريو املعنيني الشركاء مع وبالتعاون
 موو  الو امج  تلوك  وتنظويم  وضوع  يف للتعواون  ثمكنة جديدة مناذج استكشاق طريق عو السالم
 جمووال يف اسووتخدام . ضوول وبووأ راه شوورطة  املسووامهة بقوووات  البلوودان قوودرات اسووتخدام .جوول

 عوو  ححاطوة  املقبلوة  هورهتوا  خوالل  اخلاصوة  اللجنوة  حىل تقودم  و.ن  السوالم  حفوظ  علوى  التدريب
  ايال ز ا يف املمكنة التحسينات

 اللجنوة  تشجع  السالم حفظ على التدريب زيكل ملشروع اجلاري التطوير حطار ويف - 324
 علوى  التودريب  بورامج  يف  االقتضاء حسب  تنظر .ن على السالم حفظ عمليات حهارة اخلاصة
 وااياوات  املتحودة  األموم  منظوموة  ومؤسسوات  األعضواء  الودول  ييوع   ريهوا  اليت السالم حفظ

  اخلاصوة  اللجنوة  وتتطلوع   السوالم  حفوظ  علوى  التدريب مبهام تضطلع اليت الصلة ذات األخرى
 املوضووعية  هورهتوا  يف للجنوة  اإلهارة تقودم  .ن حىل  املشوروع  عوو  املنبثقوة  التوصيات حىل استناها
 باتبوواع  السووالم حفووظ علووى التوودريب يف االتسوواس تعزيووز يف احملوورز التقوودم عووو ححاطووة املقبلووة
 الويت  السوبل  . ضل حتديد .جل مو  السالم حفظ على للتدريب املواره  صيم تشمل وسائل
  املساعي لتلك الدعم هبا األعضاء الدول تقدم .ن ميكو
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 تشووجيع وتواصوول  النشوور قبوول املالئووم التوودريب تووو ري .مهيووة اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود - 325
 التودريب  وهائورة  العسوكرية  الشوؤون  ملكتوب  التابعوة  التقيويم  . رقوة  استخدام على العامة األمانة
 يف واملسواعدة  قصوور  .وجوه  حتديود .ي  .جل مو  النشر عمليات قبل كامال استخداما املتكامل
 .ولويوات  مراعواة  موع   املناسوب  الوقوا  يف وواضوحة  شواملة  تودريب  وحدات وتقدمي  جتاوززا
 مفوووض .و البعثووات يف للقوووات قائوود لكوول التدريبيووة التوجيهيووة املبوواهئ حتوودهزا الوويت التوودريب
 علوى  الفعالة التدريب برامج تو ري تنسيق حتسني .ساليب ذلك يشمل .ن وينبري   يها الشرطة
 علوى  العاموة  األمانوة  حوث  اخلاصوة  اللجنوة  وتواصول   عليهوا  والتصوديق  واملوا قوة  السوالم  حفوظ 
 لتودريب ” حوزم  تطبيوق  خوالل  وموو  لسونة  تدريبية مواه باستخدام القدرات بناء جهوه تيسري

 السوالم  حفوظ  بعمليوات  للقوائمني  يتسو   كي للنشر السابقة الزيارات منها بوسائل  “املدربني
 والتصوديق  التودريب  حوزم  وبتكييوف   حودة  علوى  بعثوة  لكول  اخلاصة االحتياجات على التركيز
  النشر قبل ل لك و قا عليها

 ييوع  يف املمارسوات  . ضول  املتحودة  األموم  اتبواع  ضرورة على اخلاصة اللجنة وتشده - 326
 املوقوع  تعزيوز  علوى  السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة اخلاصة اللجنة وتشجع  السالم حفظ .نشطة
 يتعلوق   يموا  والتودريب  والتقيويم  السياسوات  لشوعبة  التوابع  السوالم  حفوظ  موواره  ملركوز  الشبكي

 حديثووة مبووواه وتكملتووه السووالم  حفووظ لوودوائر والتوودريب املستخلصووة والوودروس بالسياسووات
 حفووظ قوودرات الشووبكي املوقووع زوو ا يعووزز .ن ضوورورة علووى اخلاصووة اللجنووة وتشووده  بانتظووام
 الوقوا  يف السوالم  حفوظ  هوائور  اطوالع  حمكانيوة  حتاحتوه  خوالل  مو العاملي الصعيد على السالم

 الصوولة  ذات التوجيهيووة الوثووائق وكوو لك التدريبيووة  واألهوات واملووواه املعووايري علووى املناسووب
 تقوارير  وموو  امليودان  موو  املسوتقاة  الودروس  حتاحوة  علوى  البعثوات  قواهة  الصوده  زو ا  يف وتشوجع 
 سويما  وال األعضواء   الودول  اطوالع  تيسوري  علوى  كو لك  اخلاصوة  اللجنة وحتث  البعثات انتهاء
 بيانوات  قاعودة  على املعنيني  السالم حفظ هوائر و.عضاء شرطة  وبأ راه بقوات املسامهة البلدان

 الوثوائق  تلوك  تريوة  ضورورة  علوى  اخلاصوة  اللجنة وتؤكد  السالم عمليات وثمارسات سياسات
 .ن األسف مع اخلاصة اللجنة وتالحظ  االقتضاء حسب السا  الرمسية املتحدة األمم لرات حىل
 قودم  ت .ن العامة األمانة حىل وتطلب غري  ال واحدة رمسية بلرة متاحا يزال ال الشبكي املوقع ز ا
  السا الرمسية باللرات إلتاحته املتخ ة اخلطوات عو ححاطة  2016 عام  اية قبل

 وبوأ راه  بقووات  املسوامهة  للبلدان املشتركة املسؤولية جديد مو اخلاصة اللجنة وتؤكد - 327
 املتحودة  األموم  معوايري  تتطلبوه  موا  واوم  مناسوبا  تدريبا تلقوا . راه تو ري يف العامة واألمانة شرطة
 املعقوودة املتطلبووات اسووتمرار اخلاصووة اللجنووة تالحووظ وحذ  وقوودرات وخوو ة مهنيووة خلفيووة مووو

  السوالم  حفوظ  علوى  التدريب تو ري على األعضاء الدول تعاون و وائد السالم حفظ لعمليات
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 بالعمول  الصوده  زو ا  يف وترحوب   القودرات  بنواء  جهوه تيسري على العامة األمانة حث تواصل
 بالقوودرات املتعلقووة املعووايري وضووع .جوول مووو األعضواء  والوودول العامووة انووةاألم بووه تضووطلع الو ي 
  السالم ةفظ املتحدة األمم عمليات يف عموما املستخدمة بالوحدات اخلاصة

 االحتياجووات تقيوويم بشووأن والتوصوويات اخلتووامي بووالتقرير اخلاصووة اللجنووة وترحووب - 328
 وال ي تنواول   (1)2013-2012للفترة السالم  حفظ عمليات حهارة به قاما ال ي التدريبية
 موو  يلوزم   يموا  توداركها  املوتعني  الثررات وحده السالم حفظ على اةايل التدريب  عالية تقييم

 توصويات  وقودم   للواليوات  الفعلوي  التنفيو   .جول  موو  التدريب تو ري يف .و معارق .و مهارات
 علوى  التودريب  .ن اخلاصوة  اللجنوة  وتالحوظ   املعنيوة  الفاعلوة  باجلهوات  اخلاصوة  العمل نقا  عو

 األموم  منظوموة  ومؤسسوات   األعضاء الدول زي  اعلة جهات عدة حاليا تقدمه السالم حفظ
 لضومان  زاموة   رصوة  التقيويم  و.تواح   التودريب  مبهوام  تضطلع حكومية غري ومنظمات  املتحدة
 السووالم حفووظ أل ووراه التوودريب تووو ري يف املشوواركني ةتلووف ومسووؤوليات .هوار بووني االتسوواس
 هورهتوا  يف مسوتكملة  معلومات تلقي حىل اخلاصة اللجنة وتتطلع  بشأ ا موحد منظور وتكويو

  التدريبية االحتياجات تقييم توصيات عو املنبثقة العمل نقا  متابعة عو املقبلة املوضوعية

 النشور  قبول  املشوكلة  والوحودات  األ وراه  تودريب  بوأن  تسولم  اخلاصة اللجنة  تاا وما - 329
 زوو  السوالم  حبفوظ  املتعلقوة  املوحود  التودريب  موواه  بعوض  توو ري  .ن غوري   وطنيوة  مسوؤولية  يظل

 تلوك  حالة عو حديثة معلومات اخلاصة اللجنة وتطلب  السالم حفظ عمليات حهارة مسؤولية
 عمليوات  حهارة تقووم  مشوروع  .ي وعوو   معينة لبعثات املخصصة التدريب مواه  يها مبا  املواه
 اسووتخدام كوو لك اللجنووة وتشووجع  املووواه بتلووك يتعلووق  يمووا تنفيوو   .و بوضووعه السووالم حفووظ
 وتالحوظ   للنشور  السابق التدريب خالل املواه لتلك وكامل متواصل يحو على األعضاء الدول
  السوا  الرمسية املتحدة األمم لرات حىل املواه ز   ترية يف التقدم بعض ححراز اخلاصة اللجنة

 الوودورة قبول  الوزم   جوودواا وعوو  التريوة  .عمووال يف احملورز  التقودم  عووو ححاطوة  تقودمي  وتطلوب 
  املقبلة املوضوعية

 تزايود  واستمرار السالم حفظ لعمليات التعقيد املتزايد الطابع اخلاصة اللجنة وتالحظ - 330
 حفوظ  علوى  التودريب  يف األعضواء  الودول  بوني  التعواون  تكثيف يتطلب ثما  املواره على الطلب
 حفووظ علووى التوودريب مؤسسووات مووع والشووراكة التوودريب  وورص تووو ري ذلووك يف مبووا  السووالم
 املسووامهة بقوووات والناشوواة اجلديوودة البلوودان حىل املسوواعدة وتقوودمي العوواجي .يحوواء شووه يف السووالم

 بتطبيوق  القودرات  بنواء  جهووه  تيسوري  مواصولة  العاموة  األمانة حىل اللجنة وتطلب  وبأ راه شرطة

__________ 

  http://repository.un.org/handle/11176/89581متاح على املوقع الشبكي التايل:  (1) 

http://undocs.org/ar/http:/repository.un.org/handle/11176/89581


A/70/19 

 

91/101 16-04173 

 

 السوالم  حفوظ  علوى  التودريب  مبؤسسوات  وجوه  . ضول  على واالستعانة املدربني تدريب مفهوم
 بعينووها لبعثووة واملناسووب املركووز التوودريب منووها بسووبل  املتاحووة وبوواملواره العوواجي .يحوواء شووه يف

 مفهوووم بتطبيووق سوويما ال  السووابقة البعثووات اعترضووا الوويت التحووديات مواجهووة حىل والرامووي
 مناسوبا  وجعلوه  النشور  قبول  التودريب  حتسني حىل اةاجة على اللجنة وتشده  املستفاهة الدروس

 البلودان  موع  شوراكة  املتسوق يف  العمول  مواصولة  علوى  العامة األمانة حتث وزي  بعينها بعثة لكل
 وضوع  عنود  متوقعوة  تكوو  جي الويت  اجلديدة التحديات مواجهة يف وبأ راه شرطة املسامهة بقوات

  املتوقعة السيناريوزات .ساس على املقترحة التدريبية الوحدات ةتلف

 مراعوواة بشووأن البعثووات يف التعريفيووة الوودورات تعزيووز .مهيووة اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود - 331
 السووالم حفووظ عمليووات حهارة حىل اخلاصووة اللجنووة وتطلووب  الطفوول ومحايووة الشووؤون اجلنسووانية

 املوواه  ومو  يالئوم  مبوا  السوالم  حفوظ  جموال  يف واإلقليميوة  الوطنيوة  التودريب  مراكوز  تزويود  كفالوة 
  الطفل ومحاية الشؤون اجلنسانية جمايل يف املستكملة التدريبية

 اإلقليميوة  والترتيبوات  األعضواء  الودول  تب اا اليت اجلهوه هعم اخلاصة اللجنة وتواصل - 332
 وترحوب   السوالم  حفوظ  علوى  التودريب  مراكوز  خوالل  موو  السوالم  حفوظ  . راه قدرة لتحسني
 الشوبكي  املوقوع  بواسوطة  اخلو ات  . ضول  وبتبواهل   مستكملة مواه تقدمي مبباهرة اخلاصة اللجنة
 وتطلووب املوقووع اسووتخدام بزيواهة  اللجنووة وتقوور  السووالم حفوظ  علووى التوودريب ثمارسووي جلماعوة 
 واألنظموة  واألهلوة  التدريب ووثائق والتوجيهات السياسات ورقات وضع عملية بتوحيد القيام

 حىل الوصوووول تيسوووري .جووول موووو  مؤمنوووة واحووودة بيانوووات قاعووودة يف وحهماجهوووا واسوووتكمااا
 وعوو  املشوروع  حالوة  عوو  سونويا  مسوتو اة  معلوموات  .يضوا  اخلاصوة  اللجنة وتطلب  املعلومات
  السالم حفظ على التدريب مراكز ةتلف قبل مو استخدامه

 موحودة  معوايري  لوضوع  العاموة  األمانوة  تبو اا  الويت  بواجلهوه  علما اخلاصة اللجنة وحتيط - 333
 املؤقتوة  التودريب  معوايري  حعوداه  سويما  وال  املشكلة الشرطة وحدات ألجل النشر قبل للتدريب
 الصولة  ذات اإلقليميوة  املودربني  تودريب  هورات وجمموعوات  املشكلة الشرطة بوحدات اخلاصة
 موواه  بإتاحوة  التعجيول  علوى  اخلاصوة  اللجنوة  وتشوجع   السالم حفظ عمليات حهارة تنظمها اليت

 موو  اةاجوة  عند استخدامها .جل مو حعداهزا مو االنتهاء عند حليها املشار النشر قبل التدريب
  شرطة بأ راه املسامهة البلدان قبل

 كبووار توودريب ل نووامج األويل املسووتقل التقيوويم اسووتنتاجات اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ - 334
 قدمتوها  الويت  بالتوصوية  اخلاصوة  اللجنوة  تسولم  وحذ  واملوواره  اإلهارة شوؤون  يف البعثوات  موظفي
 معلوموات  تلقوي  تطلوب   إ وا   املقبلوتني  السنتني خالل األجل طويل تقييم بإجراء العامة األمانة
  املقبلة املوضوعية هورهتا قبل ال نامج ز ا عو مستو اة
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  البعثووات مووو عووده يف الشوورطة عنصوور يف املطووره التزايوود اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ - 335
 جموال  يف املطلوبوة  الدائموة  بوالقوة  يتعلق  يما القصور .وجه معاجلة ضرورة على ك لك وتشده
 وتطلوب   اخلاصوة  اخلو ات  ذوي مو الشرطة . راه سيما ال  السالم حفظ عمليات يف الشرطة
 االحتياجووات لتلبيووة املتخوو ة التوودابري تقيوويم السووالم حفووظ عمليووات حهارة حىل اخلاصووة اللجنووة
  املقبلة املوضوعية هورهتا قبل النتائج على اخلاصة اللجنة وحطالع  اإلضا ية التدريبية

 الويت  اإللكتوروين   الوتعلم  ذلك يف مبا التكنولوجية  بالتطورات اخلاصة اللجنة وترحب - 336
 السوالم  حفظ . راه مو االنتشار واسعة كبرية يموعة وتتيل التقليدية  التدريب وسائل تكمل

 الصووده  زوو ا ويف  موحوودة تدريبيووة مووواه حىل الوصووول الشوورطة و. ووراه العسووكريني واأل ووراه
 حفووظ جمووال يف حعووداهزا اجلوواري التمهيديووة اإللكتووروين الووتعلم بوودورة اخلاصووة اللجنووة ترحووب
 الووتعلم هروس بتعموويم اخلاصووة اللجنووة وترحووب  املتكاموول التوودريب هائوورة قبوول مووو السووالم

 معهوود يقوودمها الوويت الوودروس مثوول م السووال حفووظ . ووراه علووى لرووات وبعوودة جمانووا اإللكتووروين
 . وراه  حىل املقدموة  اإللكتوروين  الوتعلم  هروس ذلوك  يف مبوا  السالم  حفظ عمليات على التدريب
 .مريكوا  موو  السوالم  حفوظ  . وراه  حىل املقدموة  اإللكتروين التعلم وهروس األ ارقة  السالم حفظ

 موو  للوتعلم  املتكاملوة  بوال امج  .يضوا  اخلاصوة  اللجنوة  وترحوب   الكارير البحر ومنطقة الالتينية
 تشووجيع اخلاصووة اللجنووة وتواصوول  السووالم حفووظ بعثووات حىل مباشوورة املعهوود يقوودمها الوويت بعوود

 حفووظ عمليووات حهارة وتشووجع املاليووة  بالت عووات املبوواهرات زوو   هعووم علووى األعضوواء الوودول
 تعلوويم لتووو ري متماسووكة اسووتراتيجية لوضووع املعنيووة األطووراق ييووع مووع التعوواون علووى السووالم

  عاليووة زيوواهة .جوول مووو املتحوودة األمووم تقوور  معقولووة وبتكوواليف بالفعاليووة يتسووم حلكتووروين
  السالم حفظ

 التودريب  يف والبحوث  للتودريب  املتحودة  األموم  معهد مبسامهة اخلاصة اللجنة وترحب - 337
 ويهودق   . ريقيوا  يف تنفيو    اجلواري  املودربني  لتودريب  برناجموه  خوالل  موو  السوالم  حفوظ  على

 الوطنيووة التوودريب مؤسسووات حىل مسووتدام بشووكل واملهووارات املعر ووة نقوول تسووهيل حىل ال نووامج
 نطواس ذلوك ال نوامج    توسويع  اخلاصوة  اللجنوة  وتطلوب   القودرات  بنواء  حىل باإلضا ة  واإلقليمية
  الالتينية و.مريكا آسيا منها  .خرى مناطق ليشمل

 علوى  .ساسوا  تركوز  .ن اوا  ينبروي  املتكامول  التودريب  هائورة  .ن اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكد - 338
 ييووع وبووأن الواليووات  تنفيوو  منووها .غووراض جلملووة السووالم  حفووظ جمووال يف التوودريب تعزيووز

 حفووظ . ووراه حىل بالتحديوود املوجهووة التوودريب مبوواهرات يف املشوواركة املتحوودة األمووم كيانووات
  الوودائرة طريووق عووو األنشووطة تلووك تنسوويق تتوووىل .ن اووا ينبرووي غريزووم هون حلوويهم .و السووالم
 الوودول مووع الوثيووق تعاو ووا مواصوولة علووى السووالم حفووظ عمليووات حهارة اخلاصووة اللجنووة وحتووث
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 التوودريب ومعهوود السووالم  وجامعووة والبحووث  للتوودريب املتحوودة األمووم ومعهوود األعضوواء 
 يف املعنيووة السووالم حفووظ وبعثووات التوودريب  جمووال يف ا خووريو والشووركاء السووالم  لعمليووات
 عمليووات ملسووريي املناسووب الوقووا ويف التوجيووه مووو قوودر .قصووى تووو ري .جوول مووو امليوودان 
  السالم حفظ

 موو  القووانني  موو  يلوة  بأمهيوة  وتقور  املتحودة  األموم  ميثاس تأكيد اخلاصة اللجنة وتعيد - 339
  لالجواني  الودويل  والقوانون   اإلنسوان  ةقووس  الودويل  والقوانون   اإلنسواين  القانون الدويل بينها
 حفووظ . ووراه .وسووا  ويف ثمكووو نطوواس .وسووع علووى القيووام علووى اخلاصووة اللجنووة تشووجع  ولوو ا
 اإلنسوان  ةقووس  الودويل  والقانون اإلنساين والقانون الدويل امليثاس عو املعلومات بنشر السالم

  هووم موو  زوؤالء  يووتمكو لكوي   التودريب  مووواه ضومو  ذلوك  يف مبووا  لالجواني  الودويل  والقوانون 
  ل لك و قا العمل ومو  القانونية اياالت وز   هبا املأذون املهام تنفي  بني التالقي كيفية

 يف املدنيوة  الشوؤون  موظفوو  بوه  يقوم ال ي الدور .مهية بتزايد اخلاصة اللجنة تسلم وحذ - 340
  إ وا   عملوهم  هعوم  حىل اجلاريوة  اجلهووه  توجيوه  وضورورة  السوالم  ةفظ املتحدة األمم عمليات
 خوواص بوجووه اللجنووة وترحووب  ايووال زوو ا يف العامووة األمانووة تتخوو زا الوويت باملبوواهرات ترحووب
 املدنيووة الشووؤون جموواالت يف تدريبيووة مووواه لتطوووير العامووة األمانووة تبوو اا الوويت اجلاريووة بوواجلهوه
  الصلة ذات التدريب وجماالت والتوجيه

 
 املوظفون - نون 

 الودعم  وحهارة السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة تبو اا  الويت  بواجلهوه  اخلاصوة  اللجنوة  تنوو   - 341
 اإلهاري وللنظووامني للميثوواس و قووا املوووظفني اسووتقدام يف التوووازن بتحقيووق يتعلووق  يمووا امليووداين

 العوام  األموني  وحتوث   الصولة  ذات العاموة  اجلمعيوة  وقورارات  املتحودة  األموم  ملووظفي  واألساسي
 للمواهة  و قوا   .نوه  جديود  موو  اخلاصوة  اللجنة وتؤكد  الشأن ز ا يف جهوه  ب ل مواصلة على
 علوى  اةصوول  ضورورة  علوى  املووظفني  اسوتخدام  يف باألسواس  التركيز ينبري  امليثاس مو 101
 جرورايف  نطواس  .وسوع  اختيوارزم  يف يراعوى  و.ن  والعازوة  والكفواءة  املقودرة  موو  مستوى .على
 لقوورارات و قووا اجلنسوواين املنظووور تعموويم مواصوولة ينبرووي .نووه حىل اخلاصووة اللجنووة وتشووري  ثمكووو
  الصلة ذات العامة اجلمعية

 حىل وتطلوب   290 65 العاموة  اجلمعيوة  قورار  موو  7 الفقورة  حىل اخلاصة اللجنة وتشري - 342
 املسووامهة للبلوودان املناسووب التمثيوول ليكفوول امللموسووة اجلهوووه مووو املزيوود يبوو ل .ن العووام األمووني
 يف مسوووامهتها مراعووواة موووع امليوووداين  الووودعم وحهارة السوووالم حفوووظ عمليوووات حهارة يف بقووووات
 يف املناسووب التمثيوول .ن .يضووا اخلاصووة اللجنووة وتوورى  السووالم ةفووظ املتحوودة األمووم عمليووات

http://undocs.org/ar/A/RES/65/290
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 حتوث  وزوي  األعضواء   الودول  مسوامهات  .يضا االعتبار يف يأخ  .ن ينبري السالم حفظ بعثات
 املوووظفني اختيووار عنوود بقوووات املسووامهة للبلوودان العوواهل التمثيوول كفالووة علووى العووام موونياأل

  املناصب لتلك

 250 63 العامووة اجلمعيووة قووراري حىل تشووري حذ  القلووق عووو اخلاصووة اللجنووة وتعوورب - 343
 املتدنيوة  النسوبة  سويما  وال  العاموة  األمانوة  يف املنخفضة النساء نسبة استمرار حزاء  247 65 و

 يف يؤخوو  .ن يووتعني .نووه وتؤكوود  العليووا الرتووب يف خاصووة  الناميووة البلوودان مووو النسوواء لتمثيوول
 مووو للنسوواء النوواقم التمثيوول .و التمثيوول انعوودام اسووتمرار املوووظفني اسووتقدام عمليووة يف اةسووبان
 يتفوق  مبوا  متكا اوة   رصوا  النسواء  زوؤالء  منل يتعني و.نه  النامية البلدان وخصوصا  معينة بلدان
  املسألة هب   الصلة ذات القرارات مع متاما

 .كثوور  الختيووار  مناسووبة  توودابري  يتخوو  .ن العووام  األمووني  حىل اخلاصووة  اللجنووة  وتطلووب - 344
 الواجوب  االعتبوار  حيوالء  موع   السياسوات  وضع ومستويات العليا املناصب يف كفاءة املترشحني
  السالم حفظ يف الشراكة لتعزيز كوسيلة  اجلررايف للتنوع

 عوده  مسوألة  ملعاجلوة  امليوداين  الودعم  حهارة تبو اا  الويت  بواجلهوه  اخلاصة اللجنة وترحب - 345
 اسووتقدام بعمليوة  التعجيول  العاموة  األمانوة  حىل طلبووها وتكورر   السوالم  حفوظ  بعثوات  يف الشوواغر 
 اللجنوة  وتشوري   البعثوات  يف العليوا  القياهية الوظائف شاغلو  يهم مبو  عليهم واملوا قة املوظفني
 حىل طلبووها وتكوورر  248 65 و 247 65 و 250 63 العامووة اجلمعيووة قوورارات حىل اخلاصووة
  اخلدموة  شورو   ومواءموة  التعاقديوة  بالترتيبوات  املتعلقوة  املقوررات  بتنفيو   اإلسوراع  العام األمني
  السالم حفظ عمليات يف الشواغر عده عارتفا مسألة ملواجهة وسيلة ذلك باعتبار

 اسوتقدام  عمليوة  لتحسوني  العاموة  األمانوة  تبو اا  الويت  بواجلهوه  اخلاصوة  اللجنوة  وترحب - 346
 حهارة يف للعموول وتوووظيفهم واختيووارزم الشوورطة وشووؤون العسووكرية الشووؤون يف .خصووائيني
 األمانوة  حوث  وتواصول   املراحول  ييوع  يف الشوفا ية  حتسني منها بطرس  السالم حفظ عمليات
 علووى تعمووم .ن العامووة األمانووة حىل اخلاصووة اللجنووة وتطلووب  العمليووة هبوو   التعجيوول علووى العامووة
 يف بالشوواغر  قائموة   شوفا ة  وبطريقوة  املناسوب  الوقا ويف سنوي .ساس على  األعضاء الدول

  املتخصصة اياالت

 وشواغلي  العوام  لألمني اخلاصني املمثلني اختيار لدى  ينبري .نه اخلاصة اللجنة وتؤكد - 347
 مووو للمرشووحني القياهيووة الكفوواءات تكووون .ن  البعثووات يف األخوورى العليووا القيوواهة وظووائف

  امليثاس مو 101 للماهة و قا  و.ن تظل ك لك ااامة االعتبارات

http://undocs.org/ar/A/RES/63/250
http://undocs.org/ar/A/RES/ 65/247
http://undocs.org/ar/A/RES/ 65/247
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 اللجنوة  تشوري  ايوال   ز ا يف اجلارية اإلصالح وعملية البشرية املواره حهارة سياس ويف - 348
 .ن  250 63 قرارزوا  موو  الثوامو  اجلزء مو 4 الفقرة يف طلبا  العامة اجلمعية .ن حىل اخلاصة
 املهو   والتطووير  للتودريب  برنوامج  لتنفيو   اسوتراتيجية  وضع بشأن مقترحات العام األمني يقّدم
 حتسوني  هبودق  املسوألة   زو    يف النظور  تأييودزا  اخلاصة اللجنة وتكرر  والفعالية بالكفاءة يتسم
 التابعوووة السوووالم حفوووظ زياوووات يف املمتوووازيو املووووظفني اسوووتبقاء وحتسوووني املووووظفني نوعيوووة
  املتحدة لألمم

 حفوظ  عمليوات  يف كفوؤة  مدنيوة  عناصور  حىل اةاجوة  اسوتمرار  اخلاصوة  اللجنوة  وتدر  - 349
 تعقووب الوويت املرحلووة يف السووالم بنوواء عووو تقريوور  يف يؤكوود العووام األمووني .ن وتالحووظ  السووالم
  الصلة ذات املواره تعباة حتسني ضرورة على( A/63/881-S/2009/304) النوزاع انتهاء مباشرة

 العاموة  اجلمعيوة  قرار مو عشر اةاهي اجلزء مو 6 الفقرة حىل اخلاصة اللجنة تشري وحذ - 350
 واألساسوووي اإلهاري للنظوووامني و قوووا  يواصووول .ن العوووام األموووني حىل تطلوووب  إ وووا  296 59

 يف .وسوع  نطواس  علوى  الووطنيني  بواملوظفني  االسوتعانة  ملسألة الواجب االزتمام حيالء  للموظفني
 علوى  اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكود   املضويف  البلود  موع  العالقوات  على و.ثرزا السالم حفظ عمليات
 علووى اإل ووايب احمللوويني املوووظفني تووأثري وعلووى  السووالم حفووظ بعثووات يف احمللووي التوظيووف مزايووا

  املضيف ايتمع مع العالقات

 األمانووة يف العموول لرتوا  مهووا والفرنسوية  اإلنكليزيووة اللروتني  بووأن اخلاصوة  اللجنووة وتو كر  - 351
 االتصوواالت كفوواءة يكفوول مبووا وامليوودان املقوور بووني الفعووال التعوواون .مهيووة علووى وتشووده  العامووة
 علوى  العوام  األموني  اخلاصوة  اللجنوة  تشوجع   الصوده  ز ا ويف  السالم حفظ . راه ييع وسالمة
 يف العامووة األمانووة يف العموول لروويت  يوودون الوو يو املوووظفني السووتخدام الالزمووة اخلطوووات ا وواذ
  امليداين الدعم وحهارة السالم حفظ عمليات حهارة

 املودنيني  واملووظفني  الشورطة  و. راه العسكريني األ راه تفاعل بأن اخلاصة اللجنة وتقر - 352
 بكفواءة  السوالم  حفوظ  عمليوات  لتنفيو   ضروري .مر احملليني السكان مع املتحدة لألمم التابعني
 عناصور  موو  زاموا  عنصورا  وتشوكل  مطلوبوة  اللرويوة  املهوارات   وإن   الرايوة  ا   وحتقيقا  وزاح
 وحهارة السوالم  حفوظ  عمليوات  حهارة اخلاصة اللجنة حتث  ع ومو  والتدريب االختيار عملييت
 ميتلكووون للبعثووات وخوو اء موووظفني اسووتقدام يف اجلهوووه مووو مزيوود بوو ل علووى امليووداين الوودعم

 احملودهة  االحتياجوات  يلور  مبا  حليها حيفاهزم املقرر البعثة مبنطقة حتديدا املتصلة اللروية املهارات
 .زول  هبوا  يوتكلم  الويت  الرمسيوة  اللروة  حتقوان  مراعواة  خاص بشكل وينبري  السالم حفظ لعمليات

  امل كورتني العمليتني سياس يف .ساسية ميزة بوصفه البلد

http://undocs.org/ar/A/RES/63/250
http://undocs.org/ar/A/63/881-S/2009/304
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 األموم  عمليوات  حىل يو ودون  الو يو  املووظفني  بأن العامة األمانة اخلاصة اللجنة وت ك ر - 353
 ومهووارات اللرووة امتحانووات وخاصووة  البعثووات يف للخوو اء امتحانووات إلجووراء امليدانيووة املتحوودة
 مبعوووايري يتقيووودوا و.ن املوثقوووة املوووؤزالت .صوووحاب موووو يكونووووا .ن  وووب  السووويارات قيووواهة

  املعيارية املتحدة األمم برامج حىل املستندة االختبارات

 املوووظفني شووعبة تبوو اا الوويت التواصوول جهوووه التقوودير مووع اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ - 354
  الناميوة  البلودان  موو  سويما  ال  املرشحني مو املزيد تشجيع هبدق األعضاء الدول مع امليدانيني

 تلوك  مواصولة  علوى  وتشوجع   السوالم  ةفوظ  املتحودة  األموم  عمليوات  يف للشوواغر  التقدمي على
  وتعزيززا اجلهوه

 
 املالية املسائل - سني 

 لعودة  الشواملة  باملسوائل  املتعلقوة  العاموة  اجلمعيوة  قورارات  ييع حىل اخلاصة اللجنة تشري - 355
وبوأ راه   املسوامهة بقووات   البلودان  تقودمها  الويت  التعوويض  طلبوات  متابعوة  علوى  وحتث  قطاعات
 متابعوة   السوالم  حفوظ  بعثوات  يف املشاركة نتيجة  الو اة .و العجز .و املرض حاالت يف شرطة
 يف املناسووب الوقووا يف الصوولة ذات املطالووب ييووع تسوووية كفالووة .جوول مووو وسووريعة مناسووبة
 التعوويض  معودالت  .ن اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكود   تقودميها  تواريخ  موو  اعتبارا .شهر ثالثة غضون

 العاموة  اجلمعيوة  جانب مو املراجعة قيد تبقى .ن ينبري املوظفني  اات جلميع والعجز الو اة عو
  هبا املعمول واإلجراءات للقواعد و قا االقتضاء حسب ُتكيف و.ن املناسب الوقا يف

 التابعووة املختصووة الرئيسووية اللجنووة زووي اخلامسووة اللجنووة .ن حىل اخلاصووة اللجنووة وتشووري - 356
 اللجنوة  وتشوري   امليزانية ومسائل اإلهارية املسائل عو باملسؤولية حليها يعهد اليت العامة للجمعية
  العامة للجمعية الداخلي النظام مو 153 املاهة حىل .يضا اخلاصة

 سوداه  األعضواء  الودول  ييوع  علوى   وب  .نوه  علوى  .خورى  مرة اخلاصة اللجنة وتشده - 357
 التوزام  جمودها  اخلاصوة  اللجنوة  وتؤكد  شرو  وهون احملده الوقا ويف كاملة املقررة اشتراكاهتا

 الويت  األنصوبة  حسوب  املنظموة  نفقوات  بتحمول   امليثواس  موو  17 املاهة مبوجب  األعضاء الدول
 عوو  األموو  جملوس  يف الودائمني  لألعضواء  اخلاصة املسؤوليات مراعاة مع  العامة اجلمعية تقررزا
 املوؤر  ( 4-هح) 1874 العاموة  اجلمعيوة  قرار يف املبني النحو على الدوليني واألمو السلم صون
  1963 يونيه حزيران 27

 هبوا  توديو  الويت  السوداه  الواجبوة  الكوبرية  املبوال   بشأن القلق عو اخلاصة اللجنة وتعرب - 358
 مسووامهون زنووا  يووزال ال .نووه .يضووا وتالحووظ  بقوووات املسووامهة للبلوودان حاليووا املتحوودة األمووم
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 منو   ح اؤزوا  مت بعثوات  .و جاريوة  ةتلفوة  بعثوات  يف مشاركتهم تكاليف ا ن حه ام تسده جي
  الزمو مو عقد مو .كثر

 بقووات  املسامهة البلدان تكاليف سداه ضمان .مهية على جمدها اخلاصة اللجنة وتؤكد - 359
 األمانوة  اخلاصوة  اللجنوة  حتوث   الصده ز ا ويف  السالم حفظ يف مسامهاهتا لقاء وذلك حينه يف

 ا ثوار  اعتبارزوا  يف واضوعة  وسوداهزا  التكواليف  زو    .مور  يف البوا  سرعة تكفل .ن على العامة
  مشاركتها يف االستمرار على بقوات املسامهة البلدان قدرات على التأخري ا ا السلبية

 .ن  261 67 العامووة اجلمعيوة  لقورار  و قووا العاموة   حىل األمانوة  اخلاصووة اللجنوة  وتطلوب  - 360
 تكواليف  موو  اخلصومات يشرح مفصال تقريرا ه شرطةوبأ را بقوات املسامهة املعنية تتيل للبلدان

  للوحدات اململوكة باملعدات املع  العامل القوات نتيجة ألوجه القصور اليت حتديت يف الفريق

 مبونل  املتعلقوة  التوجيهيوة  املباهئ وتنفي  حكمال العام األمني حىل اخلاصة اللجنة وتطلب - 361
 اجلمعيووة قوورار يف بووه املووأذون النحووو علووى  الرئيسووية الووتمكني عواموول وعووالوة املخوواطر عووالوة
  261 67 العامة

 بشوووأن 281 68 و 261 67 العاموووة اجلمعيوووة قوووراري حىل اخلاصوووة اللجنوووة وتشوووري - 362
 كول   وري  ال ي املقرر االستعراض حىل قدما وتتطلع  بقوات املسامهة للبلدان السداه معدالت

  املقبلة االستقصائية الدراسة حىل استناها السداه ملعدالت سنوات .ربع

 الصواهرة  التوصويات  .يود  282 68 العاموة  اجلمعيوة  قورار  .ن اخلاصوة  اللجنوة  وتالحظ - 363
  2014 لعام للوحدات اململوكة باملعدات املع  العامل الفريق اجتماع عو

 املووواره حهراج يف واملتمثلووة العامووة لألمانووة اةاليووة املمارسووة اخلاصووة اللجنووة وتالحووظ - 364
 عنودما   حودة  علوى  حالوة  كل .ساس على املقترحة السالم حفظ بعثات زانياتمي يف  ال ناجمية
  تكليف هبا الصاهر املهام تنفي  يف الفعالية لتحقيق ضرورية املواره تكون

 بشوأن  املسوتوى  الر يوع  املسوتقل  للفريوق  املاليوة  بالتوصيات علما اخلاصة اللجنة وحتيط - 365
 بشووأن املناسووب الوقووا يف قوورارا اخلامسووة اللجنووة ا وواذ حىل قوودما وتتطلووع السووالم عمليووات
  النتيجة على مسبقا اةكم هون العام األمني مو املقدمة الصلة ذات املقترحات

 
 .خرى مسائل - عني 

 حوه  تقاريرزوا  تقدمي مواعيد حتسني مواصلة على العامة األمانة اخلاصة اللجنة تشجع - 366
 موووو ثمكوووو قووودر .قصوووى حىل هبوووا والبلووووغ وحتسوووينها .عمااوووا مواصووولة موووو اللجنوووة توووتمكو
  والفعالية الفائدة

http://undocs.org/ar/A/RES/67/261
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 توودابري وتنفيوو  مناقشووة يف .عضوواؤزا .حوورز  الوو ي بالتقوودم اخلاصووة اللجنووة وترحووب - 367
 الويت  باألعموال  علما اخلاصة اللجنة وحتيط  اجلامع العامل و ريقها اللجنة عمل .ساليب حتسني
  عملوها  .سواليب  يف للنظور  املنشأ العضوية مفتوح الدورات بني ملا الرئيس .صدقاء  ريق .زززا
 هورهتووا عووو للتقريور  األول املر ووق انظوور) عملوها  .سوواليب بشووأن مقورر  باعتموواه اختتمووا والويت 

 حجووراء مواصولة  علوى  .عضواءزا  اخلاصوة  اللجنوة  وتشوجع ((  A/68/19) 2014 لعوام  املوضووعية 
 والنظور   عملوها  .سواليب  لتحسوني  جديودة  جماالت حتديد برية الفريق يف ذلك رمسي غري حوار
 مواصولة  علوى  املكتب اخلاصة اللجنة وتشجع  تقدميها سبق اليت التوصيات يف نفسه الوقا يف

  مستجداته على باستمرار األعضاء الدول وحطالع اةوار ذلك تيسري

 لتنفيوو  خطوووات با وواذ السووالم حفووظ بعثووات قيووام .مهيووة اخلاصووة اللجنووة وتؤكوود - 368
 ويف  السوالم  ةفظ املتحدة األمم لعمليات البياي األثر مو اةد برية السليمة البياية املمارسات

املعموول   و.نظمتوها  املتحدة األمم قواعد احترام ضرورة على اخلاصة اللجنة تشده  الصده ز ا
  السالم حفظ عمليات بتشريل هبا واملتعلقة

 ولكنوها  التشواور  عمليوة  موو  زاموا  متثول جوزءا   اإلحاطوات  .ن اخلاصوة  اللجنة وتالحظ - 369
  ضرورية املوا قة تكون عندما  املوا قة عو بديال ليسا
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 األول املر ق

 السوالم  حفوظ  بعمليوات  املعنيوة  اخلاصوة  اللجنة عمل .ساليب بشأن مقرر  
 و ريقها العامل اجلامع

 التقريور  موو  األول املر وق  حىل تشري حذ  السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة حن 
 عقود   الو ي  الودورات  بوني  موا  اجتمواع  يف عليوه  اُتفوق  مبوا  وعموال   (1)2014 لعوام  هورهتوا  عو
 :2015 هيسم  األول كانون 10 يف الرئيس .صدقاء  ريق

 :يلي ما تقرر (.) 
 :املقدمة البيانات بشأن ‘1’ 

 .ن حىل اجلامع  العامل الفريق رئيس طريق عو العامة  األمانة هعوة  -.   
 تقرير مو ح  ها  ذلك يف مبا لتنقيحها  احملتملة  بالفقرات قائمة تقدم
 عليها متفق معايري حىل استناها  (2)2015 لعام هورهتا عو اخلاصة اللجنة
  طتها اليت واإلجراءات والتكرارع تلبيتهاع متا اليت الطلبات حتديد مثل

 عاألحدايت

 لتقدمي السنوية الدعوة يف  اجلامع العامل الفريق رئيُس يطلب .ن -ب   
 بيانات تقدم و.ن  البيانات عده مو األعضاء الدول حتد .ن  نم

 بشأن آراء بياناهتا تضمِّو و.ن  املنحى وعملية وموجزة استراتيجية
 بشأن األعضاء وك لك توصيات  ح ق مو العامة األمانة تقترحه ما

 حضا يةع  قرات ح ق

 التبسيط: بشأن ‘2’ 

 وقا يف امليسرون يقدم .ن اجلامع العامل الفريق رئيس يطلب .ن -.   
 الدول  يشجع و.ن للح ق  حضا ية  قرات املفاوضات مو مبكر

 يع على ثماثلة بيانات تقدم اليت الدول وجمموعات األعضاء
 حىل امليسرون ُيدعى و.ن التبسيط  مرحلة خالل املقدمة مقترحاهتا
 نشط بشكٍل ليقدموا املفاوضات مو األول األسبوع استخدام

__________ 

 (1) A/68/19  

 (2) A/69/19  
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 املماثلة املقترحات تبسيط زياهة .جل مو “امليسريو مقترحات”
 التبسيطع مرحلة خالل يعتها قد الو وه تكو جي اليت

 لرئيس  وز  واتساقه التقرير تبسيط عملية تركيز يف املساعدة برية -ب   
 مركَّزا ولكو موضوعيا تصديرا يعرض .ن اجلامع العامل الفريق
 الدول مو الوارهة األولية البيانات .ساس على  األعضاء  يه لينظر

 األعضاءع

 عو اخلاصة اللجنة لتقرير مر قا باعتبار  املقرر ز ا يدراج .ن .يضا تقرر (ب) 
  2016 لعام هورهتا
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 الثاين املر ق
 السالم حفظ بعمليات املعنية اخلاصة اللجنة تشكيل  

 151تتألف اللجنة اخلاصة حاليا موو األعضواء التاليوة .مسواؤزم الو يو يبلو  عودهزم         :األعضاء
 حسووبانيا  حريتريووا  .رمينيووا  األرهن  األرجنووتني  .ذربيجووان  حثيوبيووا  الروسووي  عضوووا: الحتوواه 

 .نرووووال  حندونيسووويا  .ملانيوووا  .لبانيوووا  حكوووواهور  . رانسوووتان  حسووورائيل  حسوووتونيا  .سوووتراليا 
 بوابوا  حيطاليوا   .يسولندا   يرلنودا  .  (اإلسالمية - يهورية) حيران .وكرانيا  .وغندا  .وروغواي 

 بونرالهيش   بلراريوا   بلجيكوا   ال تروال   ال ازيول   بواالو   باكستان  باراغواي  اجلديدة  غينيا
 املتعودهة  - هولوة ) بوليفيوا  بولنودا   واارسوك   البوسونة  بورونودي    اسو  بوركينا بوتان  بنو 

 جامايكوا   ليشويت   - تيموور  توونس   توغو  تشاه  تركيا  تايلند  بيالروس  بريو   (القوميات
 تعانيووا يهوريووة التشوويكية  اجلمهوريووة الوسووطى  . ريقيووا يهوريووة اجلزائوور  األسوووه  اجلبوول

 يهوريووة كوريووا  يهوريووة السووورية  العربيووة اجلمهوريووة الدومنيكيووة  اجلمهوريووة املتحوودة 
 سوابقا   اليوغوسال ية مقدونيا يهورية الشعبية  الدميقراطية الو يهورية الدميقراطية  الكونرو
 زامبيووا  رومانيووا  روانوودا  الوودامنر   جيبووول  جورجيووا  . ريقيووا  جنوووب مولوودو ا  يهوريووة
 السووونرال  سوونرا ورة   سوولو ينيا   سوولو اكيا   السوولفاهور   النكووا   سووري  سوواموا   زمبووابوي  
 غوابون   العوراس   الصوني   صوربيا   شويلي   سورياليون   سويسورا   السوويد   ان السووه  سوازيلند 
 – يهوريوة )  عويوال  الفلوبني    رنسوا    وانواتو   غينيا  غيانا  غواتيماال  غريناها  غانا  غامبيا 

 الكوامريون   كازاخسوتان   قريغيزسوتان   قطور   قو ص   نوام    ييا  يجي   نلندا   (البوليفارية
 الكويوا   الكونروو   كولومبيوا   كوسوتاريكا   هيفووار   كوت كوبا  كندا  كمبوهيا  كرواتيا 
 مصوور  مدغشووقر  ماليزيووا  مووايل  ليسوووتو  ليتوانيووا  ليبيووا  لي يووا  لكسووم غ  لبنووان  كينيووا 

 العظمووى ل يطانيووا املتحوودة اململكووة السووعوهية  العربيووة اململكووة مووالوي  املكسوويك  املروورب 
 النوورويج  ناميبيووا  ميامنووار  موزامبيووق  موريشوويوس  موريتانيووا  منروليووا  الشوومالية  وحيرلنوودا
 زنراريووا  زنوودوراس  اانوود  زوواييت  نيوزيلنوودا  نيكوواراغوا  نيجرييووا  النيجوور  نيبووال  النمسووا 
 اليونان  اليمو  اليابان  األمريكية  املتحدة الواليات زولندا 

 واالحتووواه  األ ريقوووي واالحتووواه  والتفيوووا  الرسوووويل والكرسوووي  وبوتسووووانا  بنموووا :املراقبوووو 
 الدوليووة  واملنظمووة   الدوليووة  اجلنائيووة  واحملكمووة   األمحوور  للصووليب  الدوليووة  واللجنووة   األورويب
 واملنظمووة  االنتخابيووة واملسوواعدة للدميقراطيووة الوودويل واملعهوود  (اإلنتربووول) اجلنائيووة للشوورطة
  املستقلة العسكرية مالطة  رسان ومنظمة  إلسالميا التعاون ومنظمة  للفرنكو ونية الدولية
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