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   الدورة احلادية والستون
تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفـظ الـسالم وفريقهـا العامـل عـن                 

 *٢٠٠٧رة املوضوعية لعام الدو
 

 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣مارس و / آذار١٦ -فرباير / شباط٢٨نيويورك،   
 

 

هذا التقرير نسخة متقدمة من تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم وفريقها العامل عن دورهتـا      * 
وســيظهر يف شــكله النــهائي، إىل جانــب تقريــري اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعمليــات . ٢٠٠٧املوضــوعية لعــام 

 والـدورة املـستأنفة   A/61/19 (Part I)) ٢٠٠٦ا املـستأنفة الثانيـة لعـام    حفظ السالم وفريقها العامل عن دورهت
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والـستون، امللحـق   : بوصفه) A/61/19 (Part III)) ٢٠٠٧لعام 
 ).A/61/19 (١٩رقم 
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 الفصل األول
 مقدمة  

قررت اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم يف تقريرها عـن دورهتـا املوضـوعية                - ١
رح يف  املقتـــالنظـــر خـــالل اخلمـــس ســـنوات التاليـــة يف جـــدول اإلصـــالحات  )١(٢٠٠٦لعـــام 
ــام ــسالم  ” ٢٠٠٦ ع ــة ال ــم     “٢٠١٠عملي ــل األم ــة بعم ــسائل األخــرى املتعلق ــب امل ، إىل جان

وقـررت اللجنـة اخلاصـة يف تقريرهـا عـن دورهتـا املـستأنفة لعـام          . املتحدة يف جمال حفظ السالم    
يوليــه / متــوز٢٧ بــشأن املــسائل املتعلقــة باالســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني، املعقــودة يف   ٢٠٠٦
 عقـدها  ان مقـرر كـا ، الـيت  ٢٠٠٦أنه ميكن إدراج نتائج دورهتا املستأنفة الثانية لعام        )٢(٢٠٠٦

 .٢٠٠٧، يف التقرير عن دورهتا املوضوعية لعام ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٨يف 
، بتقريـري اللجنـة اخلاصـة       ٦٠/٢٨٩ و   ٦٠/٢٦٣ورحبت اجلمعية العامة يف قراريهـا        - ٢

ذكورين أعــاله، وقــررت أن تواصــل اللجنــة، وفقــا لوالياهتــا املعنيــة بعمليــات حفــظ الــسالم املــ
ــشامل    ــذه       لإجــراء استعراضــها ال ــواحي ه ــع ن ــن مجي ــسالم م ــات حفــظ ال ــسألة عملي ــل م كام

العمليات، وأن تستعرض اللجنة تنفيذ مقترحاهتا السابقة مـن أجـل تعزيـز قـدرة األمـم املتحـدة                   
 .على النهوض مبسؤوليتها يف هذا امليدان

، ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٦، املعقــودة يف ١٩٥ اللجنــة اخلاصــة يف جلــستها وانتخبــت - ٣
أمـني بـشري وايل، املمثـل الـدائم لنيجرييـا      : املمـثلني التـالني أعـضاء يف مكتبـها ملـدة سـنة واحـدة       

، )كنـدا ( بـول نورمانـدين      -هنـري   و،  )األرجنتني(لدى األمم املتحدة، رئيسا؛ ودييغو مرييس       
، نوابــا للــرئيس؛ وعمــر الــشربيين )بولنــدا( كــراوفيش -كــسا ب وبيتــا )اليابــان(وأكيــو نياجيمــا 

 .، مقررا)مصر(
ــة   - ٤ ــضا اللجن ــوح     اخلاصــة وناقــشت أي ــق عامــل مفت ــشاء فري ــررت إن ــا وق تنظــيم أعماهل

ــد       ــيت عهـ ــة الـ ــوى الواليـ ــر يف فحـ ــدا للنظـ ــه، كنـ ــضوية ترأسـ ــة إىل   العـ ــة العامـ ــا اجلمعيـ ت هبـ
 .اخلاصة اللجنة

__________ 
 )١( A/60/19 .   ــهائي بوصــفه ــصدر يف شــكله الن ــستون، امللحــق      الوسي ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ث

 .، اجلزء األول)A/60/19/Rev.1( ١٩ رقم
 )٢( A/60/19/Add.1 .  الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـستون، امللحـق      سيصدر يف شكله النهائي بوصفه

 .، اجلزء الثاين)A/60/19/Rev.1( ١٩رقم 
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 الفصل الثاين
 قشة العامة والفريق العاملاملنا  

ــن     - ٥ ــساهتا مـ ــة يف جلـ ــة اخلاصـ ــرت اللجنـ ــودة يف ١٩٨ إىل ١٩٥أجـ  ٢٧ و ٢٦، املعقـ
، مناقشة عامة بـشأن املـسائل املعروضـة يف تقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ                    ٢٠٠٧فرباير  /شباط

 ).Add.1 و A/61/668(توصيات اللجنة اخلاصة 
مني العام لعمليات حفظ السالم أمام اللجنة اخلاصـة        وكيل األ يف البيان الذي أدىل به      و - ٦

 ٢٠٠٦، أعرب عن امتنانه للجنة اخلاصـة ملـا قدمتـه مـن دعـم نـشط يف عـام                     ١٩٥يف جلستها   
ألمــم املتحــدة يف امليــدان، ال ســيما الــذين مــاتوا منــهم يف حفظــة الــسالم التــابعني لا مجيــع وحيَّــ

 . خدمة حفظ السالم
م األضواء على الطلبات الكبرية على حفظ السالم من حيـث           وسلّط وكيل األمني العا    - ٧

وبـّين  . تنوع املهام،، وعلى ضرورة التكيف مع طبيعـة التحـديات املـتغرية           وعمليات  الاإلعداد و 
 ٢٠٠٦املقـدم يف عـام    ،  “٢٠١٠ الـسالم    اتعمليـ ”الكيفية اليت سيوفر هبـا برنـامج اإلصـالح          

املوظفـون، املبـادئ، الـشراكة، املـوارد        (يـة   والذي يدور حمـوره حـول مخـس جمـاالت ذات أولو           
، إطارا لتعزيز قدرات األمم املتحدة على تلبية هـذه املطالـب بطريقـة تتـسم بالكفـاءة                  )والتنظيم
ووصف مقترحات األمني العـام الراميـة إىل مواءمـة قـدرات املقـر              . ةيسؤولاملة و يفعالال و ،املهنية

 إنـشاء إدارة للـدعم امليـداين وإدارة لعمليـات           يف جمال حفظ الـسالم وتعزيـز إدارهتـا مـن خـالل            
ن مـن توطيـد الـسلطة واملـسؤولية واملـوارد يف         م، وصفها بأهنا خطـوة ابتكاريـة متكّـ        حفظ السال 

 .تنفيذ عمليات حفظ السالم
والحــظ وكيــل األمــني العــام أن املقترحــات املتعلقــة بتعزيــز مهــام ومــسؤوليات املقــر     - ٨

األهـداف احملـددة يف     من أجل حتقيـق     دما   تتيح الفرصة للمضي قُ    املتعلقة بعمليات حفظ السالم   
وستـــشكل األفرقـــة التنفيذيـــة املتكاملـــة املقترحـــة يف إطـــار  ٢٠١٠عمليـــات الـــسالم برنـــامج 

، مــسترشدة يف خليــة متكاملــة لتخطــيط البعثــات، ستــشكل األداة      ٢٠١٠عمليــات الــسالم  
. مجيـع املـستويات  علـى  الـدعم امليـداين   األساسية الندماج إدارة عمليات حفـظ الـسالم وإدارة       

ــ ــشتركة     ستوست ــادئ امل ــسقة مــن املب ــة جملموعــة مت ــادئ  -رشد اجلهــود امليداني ــسياسات واملب  ال
وسيكفل توحيد القـدرات لألفـراد العـاملني يف امليـدان     .  لتعزيز السالم والفعالية   -واإلجراءات  

الكفـاءة املهنيـة والـشفافية يف تـوفري         االستجابة الحتياجات امليدان، مبا يف ذلـك االسـتمرارية، و         
وذكر وكيل األمني العام أنـه يلـزم زيـادة تطـوير الـشراكات االسـتراتيجية مـع                  . األفراد املدنيني 

الكيانات اخلارجية مثل الترتيبـات اإلقليميـة ومؤسـسات بريتـون وودز، كمـا أنـه ينبغـي تعزيـز                    
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ء قـدرات حمـسنة يف جمـال اإلعـالم           مـن بنـا    ،موارد حفظ الـسالم بطريقـة متكّـن، يف مجلـة أمـور            
 .عناصر اإلعالم يف امليدانمن العام لدعم العدد املتزايد 

وحذر وكيل األمني العام مع ذلك أن هناك أيـضا احتياجـات تـشغيلية حيويـة تتطلـب                 - ٩
وأكد على احلاجة املاسة إىل تعزيز قدرات املقـر يف جمـاالت التخطـيط              . اهتماما وموارد عاجلة  

. توليد القـوات ودعـم العمليـات وإىل زيـادة قـوة الـشرطة الدائمـة املنـشأة حـديثا                   العسكري، و 
ميـع جوانـب سـيادة القـانون علـى النحـو الـذي أوصـى بـه                  يف مـا يتعلـق جب     ولكفالة هنج شـامل     

، اقتـــرح وكيـــل األمـــني العـــام إدمـــاج مجيـــع )A/55/305-S/2000/809(اإلبراهيمــي يف تقريـــره  
، واجلهاز القضائي، واإلصـالحيات، ونـزع الـسالح، وتـسريح            مبا يف ذلك الشرطة    -اجلوانب  

ــاج   ــود، واإلدم ــانون ومؤســسات األمــن يرأســه      -اجلن ــسيادة الق  يف مكتــب متكامــل واحــد ل
ــة       مــساعد لألمــني العــام، وإنــشاء وحــدة لــدعم إصــالح القطــاع األمــين متــد العمليــات امليداني

 .السياسات االستراتيجية والتوجيه واملشورة الفنيةب
وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، رحبت الدول األعضاء بتقرير األمني العام عـن تنفيـذ                - ١٠

عمهـا لربنـامج    وأعربت الدول األعضاء عـن د     ). Add.1 و   A/61/668(توصيات اللجنة اخلاصة    
وأعربــت .  جمــاالت ذات أولويــةةوالحظــت التقــدم احملــرز يف مخــس ، ٢٠١٠عمليــات الــسالم 

بـصورة  تزايـد بـسرعة     ضرورة اإلصالح من أجـل مواجهـة الطلـب امل         كذلك عن موافقتها على     
صحبها تكامـل قـوي     يوشّددت الوفود على أن اإلصالحات ينبغي أن        . أفضل وحتسني الفعالية  

يف مجيع املستويات، وأن تشمل خطوط واضحة للمـسؤولية، وتعزيـز سـالمة وأمـن املـوظفني،                 
وأعربـت وفـود عديـدة عـن دعمهـا          . ضاءكما ينبغـي أن تـتم يف تـشاور وثيـق مـع الـدول األعـ                

لتعزيـز قـدرات املقــر، وتـوخي هنــج شـامل إزاء سـيادة القــانون، ووضـع إطــار متـسق إلصــالح        
 .قطاع األمن تؤكد على امللكية الوطنية

 ملا أُجنز من عمل مـن أجـل إعـداد وثيقـة مبـادئ               هاوأعربت الدول األعضاء عن تقدير     - ١١
ات مــع الترتيبــات اإلقليميــة، كمــا أعربــوا عــن دعمهــم   وأكــدوا علــى أمهيــة الــشراك . رئيــسية

للشراكة احلاليـة مـع االحتـاد األفريقـي يف جمـال بنـاء القـدرات ويف جمـال تـشغيل قـوة االحتيـاط              
ــة ــشاؤه      . األفريقي ــزم إن ــدها لألمــني العــام فيمــا يعت ــدة عــن تأيي ــود عدي ــدرة مــن وأعربــت وف ق

ــاملوظفني، كــررت الوفــود  وفيمــا يت. متخصــصة متعــددة التخصــصات لغــرض الــشراكة   علــق ب
التأكيد على ضرورة حتسني التوازن اجلغرايف، فضال عن اقتراح نشر مراقبني مـدنيني، ال سـيما                

 .لدعم املهام املتخصصة
وفيمــا يتعلــق . والحظــت الوفــود احلاجــة إىل تعزيــز قــدرات املقــر يف جمــال التخطــيط    - ١٢

ــز القــدرات    ــود تعزي ــشعبة العــسكرية، اقترحــت الوف ــدم .  يف جمــال التخطــيط العــسكري بال وقُ
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نشاء قدرة دائمة مـن املخططـني األساسـيني لتخطـيط البعثـات اجلديـدة إىل أن تنتـهي                   إلاقتراح  
وتواصل الدول األعضاء حبث هـذه اخليـارات الثالثـة املتعلقـة            . عملية التزود باملوظفني العاديني   
ادت وفــود عديــدة بإنــشاء قــوة وأشــ).  أدنــاه٩١انظــر الفقــرة (بتعزيــز قــدرات النــشر الــسريع 

وحثّـت وفـود كـثرية األمانـة العامـة علـى            . الشرطة الدائمة واقترحت توسـيعها يف وقـت مبكـر         
 .االضطالع بدور استباقي أكثر يف تنفيذ عملية التخطيط املتكاملة للبعثات

ــسالم       - ١٣ ــد علــى ضــرورة حتــسني ســالمة وأمــن حفظــة ال ــدة التأكي ــود عدي وكــررت وف
وأعربوا بوجه خاص عن القلق إزاء ازديـاد عـدد الوفيـات يف        . مم املتحدة يف امليدان   التابعني لأل 

 بــسبب املــرض، كمــا كــرروا ٢٠٠٦صــفوف حفظــة الــسالم التــابعني لألمــم املتحــدة يف عــام  
.  مبــا يف ذلــك احلــاالت املتعلقــة بــالظروف الطبيــة ،تأكيــد احلاجــة إىل إجــراء حتليــل لإلصــابات 

؛ واقتـرح    للبعثات تحليل املشتركة الل ملراكز التشغيل املشتركة ومراكز      ودعوا إىل التنفيذ الكام   
وأكـدوا علـى ضـرورة قيـام األمانـة العامـة            . عديدون إنشاء خلية للتحليل االستراتيجي يف املقر      

 احلوار مع البلدان املسامهة بقوات والقادة امليدانيني بعـد احلـوادث، وإجـراء اسـتعراض          فيثبتك
ودعــوا كــذلك إىل التنــسيق الكامــل ملراكــز   . يئــة التحقيــق يف هــذا الــصدد هبللــسياسة املتعلقــة 

 . للبعثاتملشتركةاتحليل الالعمليات املشتركة ومراكز 
وفيما يتعلق باالستغالل واالعتداء اجلنسيني، أعربت وفـود عديـدة عـن األسـف لعـدم                 - ١٤

 ،٢٠٠٦ورة املستأنفة لعـام     التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مذكرة التفاهم النموذجية يف الد          
وأكــدت الوفــود أمهيــة تغــيري الــسلوك الــيت   . ال ســيما فيمــا يتعلــق باملــسؤولية عــن التحقيقــات  

ب الـبعض بـاالقتراح املتعلـق بتـشجيع         ورح. ميع فئات عمليات حفظ السالم    صارت ملزمة جل  
ئي علـى  فرض حظر على البغاء يف عمليات حفظ السالم، والحظوا احلاجة إىل التـدريب الوقـا        

 .نطاق أوسع وتعزيز قدرات أفرقة السلوك واالنضباط يف امليدان
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 الفصل الثالث
 

 املقترحات والتوصيات واالستنتاجات  
 الدورة املوضوعية، اجلزء األول  
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨نيويورك،   

 
مــم املتحــدة املكلــف أكــدت اللجنــة اخلاصــة جمــددا أهنــا هــي احملفــل الوحيــد التــابع لأل  - ١٥

مجيع نواحيها، مبا يف ذلـك التـدابري        من  باالستعراض الشامل لكامل مسألة عملية حفظ السالم        
 .مة على تنفيذ عمليات حفظ السالمالرامية إىل تعزيز قدرات املنظ

لتحديــات الـيت تواجههـا األمانـة العامـة،         لوتشاطر اللجنـة اخلاصـة األمـني العـام القلـق             - ١٦
دارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم وإدارات اخلـــدمات ذات الـــصلة، ال ســـيما يف ضـــوء ســـيما إ ال

 .االزدياد اخلارق للعادة يف الطلب على عمليات حفظ السالم املعقدة واملتعددة األبعاد
ــ - ١٧ ــة اخلاصــة  ذكِّروت ــين       ب اللجن ــق املع ــر الفري ــذ صــدور تقري ــذها من ــيت مت تنفي ــدابري ال الت

مـن أجـل تعزيـز      ) A/55/305-S/2000/809) (تقريـر اإلبراهيمـي    (بعمليات األمم املتحدة للسالم   
الـدعم الـذي قدمتـه      بر أيضا اللجنة اخلاصة     ذكَّوت. قدرات األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم      

 ٢٠١٠لربنامج اإلصالح اجلاري تنفيذه بالفعل ضمن اإلطار األوسـع نطاقـا لعمليـات الـسالم                
ا الكامــل مــن أجــل تزويــد األمــم املتحــدة باإلمكانيــات تنفيــذهبوللجهــود الراميــة إىل التعجيــل 

 .الالزمة ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية
ــز قــدرات األمــم املتحــدة       - ١٨ ــام مواصــلة تعزي ــزام األمــني الع ــة اخلاصـــة اعت ـــد اللجن وتؤيـ

ــة ومتعــددة األبعــاد، مــع التأكيــد بوجــه خــاص       الالزمــة لتنفيــذ عمليــات حفــظ ســالم متكامل
ات حفـــظ الـــسالم نـــشاء قـــدرات ذات كفـــاءة يف املقـــر لـــدعم التنفيـــذ الفعـــال لعمليـــ إ علـــى

 .األبعاد املتعددة
ــني ال      - ١٩ ــاعتزام األمـ ــة بـ ــة اخلاصـ ــب اللجنـ ــصدد، ترّحـ ــذا الـ ــسيق   ويف هـ ــادة تنـ ــام إعـ عـ

 .العامة األمانة
ــة اخلاصــة أن   - ٢٠ ــة إعــادة تنــسيق هــ  يكــون الغــرض مــن  وتطلــب اللجن ــق وأي عملي  حتقي

ــام      األهــداف  ــا يف دورهتــا املوضــوعية لع ــدم إليه ــذي قُ ــامج اإلصــالح ال ــة يف برن ــسية املبين الرئي
ــة جنــاح البعثــات؛  ) أ: (ي، أ٢٠٠٦ حتــسني ) ج(؛  وأمنــهمتعزيــز ســالمة املــوظفني ) ب(كفال

درات يف جمــــال حفــــظ الــــسالم؛ تعزيــــز كفــــاءة القــــ) د(املــــساءلة وإدارة املــــوارد بفاعليــــة؛ 
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تنظـيم  الوجيـب أن تراعـى يف أي عمليـة إلعـادة           . ضباط املطلـوبني  وكفالة السلوك واالنـ    )هـ( و
 .٢٠١٠ ال سيما عمليات السالم ،خمتلف املبادرات املطروحة حاليا

وتطلب اللجنة اخلاصة إىل األمني العام كفالة املـساءلة واملـسؤولية يف مجيـع مـستويات                 - ٢١
طـوط واضـحة لإلبـالغ، وكفالـة       األمانة العامة وصوال إىل األمـني العـام، مبـا يف ذلـك وضـع خ               

املزيد من املساءلة لألمني العام بوصفه الرئيس اإلداري أمام الـدول األعـضاء عـن مـسائل منـها                   
 .لية وكفاءةاتنفيذ العمليات وإدارة املوارد بفع

 تفاصيل عملية إعادة التنظـيم املقترحـة، تطلـب اللجنـة اخلاصـة              قيقويف سياق زيادة تد    - ٢٢
 : ما يليمإىل األمني العا

 مبدأ صـيانة    ،كفالة أن تتم أي تغيريات هيكلية على استرشاد باملبدأ األساسي          )أ( 
 ؛ وأمنهمسالم أفراد البعثات

احملافظة على وحدة القيادة يف البعثات يف مجيع املستويات عن طريـق احملافظـة                )ب( 
يــدان وصــوال  امل وهياكــل القيــادة الواضــحة يف ات واالســتراتيجياتعلــى االتــساق يف الــسياس 

حيات وإجــــراءات  مفهــــوم اإلدارة العـــام للــــصال توضــــيحاملقـــر، وكــــذلك عــــن طريـــق    إىل
 املوحدة؛ التنفيذ

يـق  ضمان تكامل اجلهود بني خمتلف اهلياكل يف مجيع املستويات بالتشاور الوث           )ج( 
 مع البلدان املسامهة بالقوات؛

رهتــا يف مجيــع املــستويات، اقتــراح تــدابري لكفالــة التــوفري الكامــل للمــوارد وإدا )د( 
 ها اجلمعية العامة وتوافق عليها؛وذلك لتنظر في

كفالة املشتريات امليدانية مـن أجـل تلبيـة احتياجـات التـشغيل احليويـة بطريقـة               )هـ( 
 االسـتقامة واملـساءلة،     ني، األساسـي  أينفعالة من حيث التكلفة ويف الوقت املناسب ووفقا للمبد        

 لية الكافية واإلشراف الفعال؛يف ذلك الضوابط الداخ مبا
تشجيع التآزر وتفادي ازدواجيـة اجلهـود واهلياكـل، وبالتـايل االسـتفادة أكثـر              )و( 

 .من كل املوارد املتاحة
وتتطلع اللجنة اخلاصة إىل التقرير املنفصل الـذي سـيقدمه األمـني العـام لزيـادة تفـصيل                   - ٢٣

 ذلك اآلثار املالية الكاملة لتنظر فيـه اجلمعيـة العامـة    االقتراح املتعلق بإعادة تنظيم األمانة، مبا يف      
 .وتتخذ قرارا بشأنه خالل دورهتا احلادية والستني وفقا لإلجراءات املتبعة
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نظــر يف مقترحــات األمــني العــام خــالل دورهتــا  الوتتطلــع اللجنــة اخلاصــة إىل مواصــلة  - ٢٤
 .املوضوعية احلالية

 
 الدورة املوضوعية، اجلزء الثاين  
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣مارس و / آذار١٦-٣نيويورك،   

 
 مقدمة -ألف  

 إذ تقدم توصياهتا، فإهنـا تؤكـد جمـددا          ،إن اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم       - ٢٥
 .املقاصد واملبادئ الواردة يف امليثاق

الـدوليني  وتؤكد اللجنة اخلاصة جمددا أن املسؤولية الرئيسية عن صـيانة الـسلم واألمـن              - ٢٦
تقع على كاهل األمم املتحدة، وفقا ألحكام امليثاق، وتؤكد أن حفـظ الـسالم الـذي تقـوم بـه                    

. الضــطالع مبــسؤولياهتالاألمــم املتحــدة هــو إحــدى األدوات الرئيــسية املتاحــة لألمــم املتحــدة  
واللجنة اخلاصـة، بوصـفها حمفـل األمـم املتحـدة الوحيـد املكلـف باالسـتعراض الـشامل لكامـل                     

ألة عمليات حفظ السالم من مجيع نواحيها، مبا يف ذلك التـدابري الراميـة إىل تعزيـز قـدرات                   مس
املنظمة على تنفيذ عمليات حفظ الـسالم هـي الوحيـدة القـادرة علـى تقـدمي مـسامهة كـبرية يف                     

وهـي تـشجع بقيـة    . جمال القـضايا والـسياسات املتعلقـة بعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم           
 املتحدة وصناديقها وبراجمها علـى أن تـستفيد مـن منظـور اللجنـة اخلاصـة اخلـاص                   هيئات األمم 

 .بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
ي اللجنــة اخلاصــة الرجــال والنــساء الــذين عملــوا وال يزالــوا يعملــون يف عمليــات وحتيِّــ - ٢٧

ي بوجـه خـاص أولئـك    وحتيِّـ . حفظ السالم على كفـاءهتم املهنيـة العاليـة وتفـانيهم وشـجاعتهم          
 .الذين ضحوا حبياهتم من أجل صيانة السلم واألمن

وإذ تالحــظ اللجنــة اخلاصــة الزيــادة املطــردة يف جهــود األمــم املتحــدة يف جمــال حفــظ   - ٢٨
السالم يف خمتلف بقاع العامل، وهو ما يـستلزم مـشاركة الـدول األعـضاء يف خمتلـف األنـشطة،                    

. مم املتحدة مـن صـيانة الـسلم واألمـن الـدوليني بفاعليـة      فإهنا ترى من الضروري أن تتمكن األ      
الت الـصراع وختطـيط عمليـات    حـا ويتطلب ذلك، يف مجلة أمـور، حتـسني القـدرة علـى تقيـيم           

األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم وإدارهتــا بفاعليــة واالســتجابة الــسريعة والفعالــة ألي واليــة مــن    
 .الواليات اليت يقررها جملس األمن

 اللجنة اخلاصة أن عدد عمليات حفظ السالم املعقـدة قـد ازداد يف الـسنوات                وتالحظ - ٢٩
 عـددا مـن األنـشطة        حفظ سالم مشلـت    اتاألخرية، وأن جملس األمن قرر، نتيجة لذلك، عملي       
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ويف هــذا الــصدد، تــشدد اللجنــة . ، باإلضــافة إىل املهــام العاديــة، أي الرصــد والتقــاريراألخــرى
دارة عمليات حفظ السالم فعالة ومنظمة ومـزودة بالعـدد الكـايف     اخلاصة على أمهية أن تكون إ     

 .من املوظفني
وتشدد اللجنة اخلاصة على أمهية التطبيق الثابت للمبادئ واملعايري اليت حـددهتا بغـرض               - ٣٠

ــضا احلاجــة إىل مواصــلة النظــر        ــذها، وتؤكــد أي ــسالم وتنفي ــات حفــظ ال ــشاء عملي هــذه يف إن
ــادئ، فــضال عــن تعــاريف ح    وينبغــي مناقــشة املقترحــات   . فــظ الــسالم بــصورة منهجيــة   املب

 .والشروط اجلديدة املتعلقة بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف اللجنة اخلاصة
وتذكر اللجنة اخلاصة بأن عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم تنفـذ وفقـا للفـصول                    - ٣١

ط اللجنــة علمــا يف هــذا التقريــر ويف هــذا الــصدد، حتــي. ذات الــصلة مــن ميثــاق األمــم املتحــدة 
 . واألمن الدوليني أو استعادهتماواليات جملس األمن وسلطته فيما يتعلق بصيانة السلمب

 
 املبادئ التوجيهية، والتعريفات وتنفيذ الواليات -باء  

تشدد اللجنة اخلاصة على أن عمليات حفظ السالم ينبغي أن تتقيد بـصرامة باملقاصـد                 - ٣٢
وتؤكد أن احترام مبادئ الـسيادة والـسالمة اإلقليميـة واالسـتقالل            . اردة يف امليثاق  واملبادئ الو 

السياسي للدول وعدم التدخل يف املسائل اليت تقـع أساسـا ضـمن الواليـة القـضائية احملليـة ألي                    
دولة عامل حاسم يف اجلهود املشتركة، مبا فيها عمليات حفظ السالم، من أجـل تعزيـز الـسلم                  

 .ينيواألمن الدول
وترى اللجنة اخلاصة أن احترام املبادئ األساسية حلفظ السالم، مثل موافقة األطـراف              - ٣٣

املعنية، والرتاهة وعدم اسـتخدام القـوة إال يف حالـة الـدفاع عـن الـنفس ويف الـدفاع عـن واليـة                       
 .يأذن هبا جملس األمن شرط أساسي يف جناحها

لـسالم قـد أصـبحت أكثـر تعقيـدا ولـذلك            م اللجنة اخلاصة بأن عمليـات حفـظ ا        وتسلّ - ٣٤
 . تعزيز النهج املشتركة والتعاون من أجلفاهيم من الالزم التوصل إىل فهم مشترك للمبات
وتــرى اللجنــة اخلاصــة أن عمليــات حفــظ الــسالم ينبغــي أن تــستخدم كبــديل ملعاجلــة   - ٣٥

ططة بصورة جيـدة    وينبغي معاجلة هذه األسباب بطريقة متسقة وخم      . األسباب اجلذرية للصراع  
وينبغـي إيـالء االعتبـار      . ومنسقة وشـاملة باسـتخدام األدوات الـسياسية واالجتماعيـة واإلمنائيـة           

إىل األساليب اليت ميكن أن تتواصـل فيهـا هـذه اجلهـود دون انقطـاع بعـد أن تغـادر أي عمليـة                        
سلم مــن عمليــات حفــظ الــسالم أي بلــد مــن البلــدان، وذلــك لكفالــة االنتقــال الــسلس إىل الــ  

 .واألمن الدائمني والتنمية
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 اللجنة اخلاصة أن جملس األمن يتحمل املسؤولية األساسـية علـى صـيانة الـسلم                ؤكدوت - ٣٦
وحتيط اللجنـة اخلاصـة علمـا ببيـاين رئـيس       .  من امليثاق  ٢٤واألمن الدوليني وفقا ألحكام املادة      

 / شـباط  ٢٠و  ) S/PRST/1998/38 (١٩٩٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩جملس األمن املؤرخني    
فيما يتعلق بإدراج عناصر بناء السالم، حسب االقتـضاء، يف        ) S/PRST/1001/5 (٢٠٠١فرباير  

واليــات حفــظ الــسالم، وذلــك هبــدف كفالــة االنتقــال الــسلس إىل مرحلــة ناجحــة فيمــا بعــد   
وتشدد اللجنة اخلاصة على أمهية تعريف هذه العناصر بـصورة صـرحية وواضـحة قبـل           . الصراع

وتؤكد اللجنة اخلاصة علـى دور      . جها يف واليات حفظ السالم، حيثما اقتضى األمر ذلك        إدرا
 . السالم يف مرحلة ما بعد الصراعاجلمعية العامة يف صياغة أنشطة بناء

د على أمهية أن تكون لعمليـات حفـظ الـسالم واليـات     يتشدال اللجنة اخلاصة  تواصلو - ٣٧
تزويدها باملوارد الكافية استنادا إىل تقييم واقعـي        ى  علهياكل قيادة حمددة بوضوح و    ووأهداف  

للحالة، وكفالة متويلها، وذلـك دعمـا للجهـود الراميـة إىل التوصـل إىل تـسوية سـلمية حلـاالت               
التطــابق بــني الواليــات واملــوارد ووتــشدد أيــضا علــى ضــرورة كفالــة املــوارد الكافيــة . الــصراع

وتؤكد اللجنة اخلاصة أنـه ينبغـي عنـد         . ت وتنفيذها واألهداف املزمع حتقيقها يف صياغة الواليا     
إجراء تغيريات يف واليات قائمة، إجراء تغيريات مناسبة يف املوارد املتاحة لعملية حفظ الـسالم               

وينبغي أن تـستند التغـيريات يف واليـة أي بعثـة جاريـة إىل عمليـة         . لالضطالع بواليتها اجلديدة  
ا جملـس األمـن بالتـشاور مـع البلـدان املـسامهة بقـوات مـن                 إعادة تقييم دقيقة ويف أواهنا يقوم هبـ       

يونيــه / حزيــران١٣املــؤرخ ) ٢٠٠١( ١٣٥٣خــالل اآلليــات املبينــة يف قــرار جملــس األمــن      
 ٢٠٠٢ينــــاير / كــــانون الثــــاين ١٤ ويف مــــذكرة رئــــيس جملــــس األمــــن املؤرخــــة     ٢٠٠١

)S/2002/56.( 
ة عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ         وتشدد اللجنة اخلاصة على ضرورة كفالة وحدة قياد        - ٣٨

 مراقبتـها وتذكر بأن االجتاه السياسي العام يف عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم و               . السالم
 .يقعان ضمن اختصاص جملس األمن

 
 السالمة واألمن  - جيم 

 يساور اللجنة اخلاصة قلق بالغ إزاء البيئة األمنية اخلطرة السائدة يف العديد مـن بعثـات                 - ٣٩ 
هتيب باألمانـة العامـة أن تعطـي أولويـة قـصوى لتعزيـز سـالمة                 الصدد،   حفظ السالم، ويف هذا     

 ةحفظـ   قتـل    بـشدة وتـدين اللجنـة         .هبا يف امليدان   واألفراد املرتبطني    وأمن موظفي األمم املتحدة     
وغريهـا مـن    عدة بعثات، وُتسلّم بأن تلك اهلجمات املستمرة         املتحدة يف    السالم التابعني لألمم    

 السالم التابعني لألمم املتحدة تـشكل حتـديا رئيـسيا لعمليـات األمـم          ةحفظ   أعمال العنف ضد    
 .امليدان املتحدة يف 
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وتــشيد اللجنــة اخلاصــة بــشجاعة وتفــاين األفــراد العــاملني يف عمليــات األمــم املتحــدة     - ٤٠ 
 .جادوا بأرواحهم يف سبيل السالم الذين  حلفظ السالم وبأولئك 

األمـم   وحتث اللجنة اخلاصة الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية سـالمة مـوظفي               - ٤١ 
وترحــب اللجنـة اخلاصــة باعتمــاد   .املـرتبطني هبــا علـى النظــر يف القيــام بـذلك    املتحـدة واألفــراد  

ــة يف قرارهــا   ــة العام ــسمرب / كــانون األول٨، املــؤرخ ٦٠/٤٢  اجلمعي ، الربوتوكــول ٢٠٠٥دي
 املـؤرخ   ٥٨/٨٢وتذكِّر اللجنة اخلاصـة بقـرار اجلمعيـة            .نطاق االتفاقية  الذي يوسع    تياري  االخ
بتوصــيتها بــإدراج األحكــام الرئيــسية لالتفاقيــة،   ســيما  وال ، ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٩
 تلـك االعتـداءات جـرائم    االعتداءات على أفراد العمليات واعتبار  يف ذلك تلك املتعلقة مبنع      مبا

وحماكمــة مرتكبيهــا أو تــسليمهم، يف اتفاقــات مركــز القــوات ومركــز    يعاقــب عليهــا القــانون  
 .ألمم املتحدة والبلدان املضيفةالبلد املضيف اليت تتفاوض بشأهنا ا واالتفاقات مع  البعثات 

ـــ   - ٤٢   كــــانون ١٥ املــــؤرخ ٦٠/١٢٣ة وتــــذكِّر اللجنــــة اخلاصــــة بقــــرار اجلمعيــــة العامـ
ـــي جمــال تقــدمي املــساعدة     بــشأن ٢٠٠٥  ديــسمرب /األول ـــني فـ اإلنــسانية  سالمـــة وأمــن العاملــ

املـؤرخ  ) ٢٠٠٣ (١٥٠٢جملـس األمـن القـرار        ومحاية موظفي األمم املتحـدة، وترحـب باختـاذ          
 . بشأن محاية موظفي األمم املتحدة٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦  
ــني إدارة شــؤو      - ٤٣  ــاون ب ــز التع ــة اخلاصــة بتعزي ــن وإدارة  وترحــب اللجن ــسالمة واألم ن ال

بورقة السياسة العامة املتعلقة بالتعاون والتنسيق بني اإلدارتـني          عمليات حفظ السالم، وكذلك     
وتـشدد اللجنـة اخلاصـة علـى أمهيـة إعـداد                .اليت نشرت مـؤخرا، والـيت تـشمل إطـارا للمـساءلة           

 .ة لتنفيذ هذه السياسةتقدمي جداول زمني طرائق هلذا التعاون وتطلب إىل األمانة العامة 
ورغم أن العملية اجلديدة لتقييم املخاطر وزيادة القـدرة علـى مجـع املعلومـات امليدانيـة                 - ٤٤ 

من املخاطر، فإن اللجنة اخلاصة مازالـت تـدعو إىل أن أفـضل ضـمان          وحتليلها وتعميمها حيدان    
لفـة بواليـة سـليمة،      هلـا علـى حنـو سـليم ومك         للوقاية من هـذه املخـاطر هـو وجـود بعثـة خمطـط               

 .سياسية مستمرة تشمل وحدات جيدة التدريب والتجهيز واالنضباط ُتنشر يف سياق عملية 
وترحـــب اللجنـــة اخلاصـــة بالدراســـة الـــيت اســـتهلتها األمانـــة العامـــة بـــشأن اســـتخدام   - ٤٥  

لتحــسني القــدرات التنفيذيــة بــشكل ملمــوس، وحتقيــق  واملراقبــة  تكنولوجيــات متقدمــة للرصــد 
ا باحلاجـة امللحـة إىل قيـام        تـسليم و  .نتائج يف امليدان وتعزيز سالمة أفراد حفـظ الـسالم وأمنـهم           

املتقدمة، وال سيما يف البعثات اليت تعمـل         عمليات حفظ السالم بتوحيد استخدام التكنولوجيا       
نـة  علـى حتـديات، تطلـب اللجنـة اخلاصـة إىل األما            يف البيئات اخلطـرة أو املكلفـة مبهـام تنطـوي            

تكنولوجيات متقدمة للرصد واملراقبة مـع إيـالء االهتمـام     العامة وضع طرائق مناسبة الستخدام    
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ــة  الواجــب  ــارات القانوني ــة   لالعتب ــة واملالي ــة والتقني ــة    وكــذ،والتنفيذي ــدان املعني ــة البل لك ملوافق
  .يتعلق بتطبيقها يف امليدان فيما

تقدمـة  املتكنولوجيـات  ال الـشروع يف اسـتخدام     وتدعو اللجنة اخلاصة األمانة العامة إىل       - ٤٦ 
االقتــضاء، وال ســيما يف البعثــات األشــد خطــورة، وتقــدمي تقريــر إىل   للرصــد واملراقبــة حــسب 

اختـذهتا األمانـة العامـة صـوب حتقيـق هـذه             اللجنة اخلاصة يف دورهتا املقبلة عن اإلجـراءات الـيت           
اخلاصـة احلـوار بـني     وتـشجع اللجنـة      .اخلاصةاللجنة  فيها  الغايات وأي اقتراحات إضافية لتنظر      

  .األهداف املذكورة أعاله الدول األعضاء وبني الدول األعضاء واألمانة العامة هبدف حتقيق 
ــة إىل حتــسني        - ٤٧  ــة الرامي ــة العام ــادرات األمان ــة اخلاصــة مبب ــدوترحــب اللجن ــدول تزوي  ال

تابعة لألمـم املتحـدة، وحتـث إدارة عمليـات          التحقيق ال   فيما يتعلق مبجالس      باملعلومات األعضاء
الـدول األعـضاء يف جمـالس      حفظ السالم على اسـتعراض سياسـتها العامـة فيمـا يتـصل بإشـراك                

التحقيق، ومتكني جمالس التحقيق الوطنية من إجراء مقـابالت مـع مـوظفي مقـر األمـم املتحـدة                   
ن ذلـك إىل اللجنـة اخلاصـة يف    وموظفي البعثات كجزء من حتقيقاهتا اخلاصـة، وتقـدمي تقريـر عـ           

 .املقبلة دورهتا املوضوعية 
 مـن تقريـره     ٣٢وحتيط اللجنة اخلاصة علما مبالحظات األمني العام الـواردة يف الفقـرة               - ٤٨ 

أن جمالس التحقيـق تـشكل أداة معلومـات رئيـسية           واليت تفيد ب  )   A/61/668 (  عن تنفيذ توصياهتا    
يتعــرض هلــا ءات الوطنيــة املالئمــة املتعلقــة بــاحلوادث الــيت  للــدول األعــضاء كــي تتــابع اإلجــرا 

التابعـة للـدول      وتطلب إىل إدارة عمليات حفظ الـسالم أن تقـدم إىل جمـالس التحقيـق                 ، أفرادها
 .األعضاء تقارير عن احلوادث اليت تشمل أفرادها

مـع الـدول    وتطلب اللجنـة اخلاصـة علـى وجـه التحديـد املبـادرة إىل االتـصال املـستمر                     - ٤٩ 
يف  املعنية منذ الوهلة األوىل، عنـدما يقـع مـستقبال حـادث يف بعثـة ميدانيـة يـؤثر سـلبا                       األعضاء   

جبـروح   لتـابعني لألمـم املتحـدة    أو تترتـب عليـه إصـابة أفـراد حفـظ الـسالم ا      /العمليـات و  فعالية  
وحتـث اللجنـة      .ومواصلة تلك االتصاالت إىل حني االنتهاء من التحقيق يف احلادث          م،  وفاهت أو

اخلاصة على إطالع الدول األعضاء املعنية، مبا فيها البلدان املسامهة بقوات، حـسب االقتـضاء،         
الوفــاة، وعلــى إطــالع  اســتنتاجات جمــالس التحقيــق بــشأن حــاالت اإلصــابات البالغــة أو   علــى 

 . امليدانيةالدروس املستفادة من هذه احلوادث وتقييمات املخاطر الدول األعضاء مجيعها على 
 املـستويات   علـى   حتـسني ترتيبـات االتـصال      يضرورأنـه مـن الـ      اللجنـة اخلاصـة    تعتقدو  - ٥٠ 

 علــى احملافظــةوالــيت تتمثــل يف  لعمليــات امليدانيــة الــيت تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة،  يف ااملناســبة 
 وذلـك هبـدف   والتنفيـذي يف امليـدان،   اتصال مع األطراف املعنية، وال سيما املـستويني التعبـوي     

 .وضع استجابات فورية فعالة ملسائل السالمة واألمن حسب االقتضاء
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إدارة عمليات حفظ السالم ملا تبذله مـن جهـود يف جمـال إدارة           باللجنة اخلاصة   تشيد  و  - ٥١ 
ــا   ــات وتبادهل ــالغ عــن       املعلوم ــشغيلية املوحــدة لإلب ــاإلجراءات الت ــة ب ــة املتعلق وترحــب بالوثيق

 .وبعثات بناء السالم ات حفظ السالم والبعثات السياسية  يف عملياإلصابات
زالت اللجنة اخلاصة تعتقد أن سالمة وأمن مجيع مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد         وما  - ٥٢ 
ــرتبطني   ــذ        امل ــى تنفي ــسالم يرتبطــان ارتباطــا ال ينفــصم بالقــدرة عل ــات حفــظ ال ــا ضــمن بعث هب
وتؤكد اللجنة اخلاصة أن املسؤولية عـن سـالمة          .ليةسالم فعالة من الناحية العم     عمليات حفظ    

أيضا على كاهل البلدان املضيفة لعمليـات        أفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة تقع         وأمن  
  .حفظ السالم تلك

زالــت اللجنــة اخلاصــة  ، مــا بإيفــاد اخلــرباء يف بعثــات التحديــد وفيمــا يتعلــق علــى وجــه   - ٥٣ 
راء تقييمات شاملة للمخاطر قبل نشرهم وضـمان تـوفري مـا يكفـي مـن                تشدد على ضرورة إج    
اخلطـر   األمن هلم أّنى ُنشروا، لتمكينهم من االضطالع باملهام املوكولة إليهم يف بيئـة يقـل فيهـا                   

وتوصـى اللجنـة اخلاصـة بـأن يواصـل جملـس              .واحتمال وقوع خسائر يف األرواح إىل أدىن حد       
بلدان املضيفة لعمليات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم، بـذل اجلهـود             األمن، جنبا إىل جنب مع ال      

 . وعلى حنو فعالةوالياهتا كامللاملتحدة حلفظ السالم  لكفالة تنفيذ عمليات األمم الالزمة 
وتطلب اللجنة اخلاصة إىل إدارة عمليـات حفـظ الـسالم أن تقـوم، بالتعـاون مـع إدارة               - ٥٤ 

ليـة فعالـة إلجـراء حتلـيالت دوريـة للمخـاطر يف بعثـات حفـظ         بوضع آ شؤون السالمة واألمن،   
   .وال سـيما قبـل إنـشاء بعثـة مـن البعثـات           يف كـل مرحلـة،      يتم ذلـك    السالم ويف املقر، على أن      

مـستوى أمـين     وينبغي أن تشمل هذه اآللية نظاما متكامال من النقاط املرجعية يرمي إىل حتديـد                
 .ع البلدان املسامهة بقوات عليهوجيري إطالطبق على مجيع األفراد لكل بعثة ُي

وتالحظ اللجنة اخلاصة بقلق أنـه جيـري توسـيع دائـرة نـشر بعـض تـشكيالت القـوات                      - ٥٥ 
وهذه املمارسات ال هتدد سالمة تلـك القـوات وأمنـها             .تتجاوز قدراهتا  مناطق جغرافية    لتشمل  

ويف هــذا الــصدد،   .دهتــا ومراقبتــهاوقيا هــا وانــضباطها ءســلبا علــى أدا فحــسب، بــل تــؤثر أيــضا  
سالم التـابعني   الـ  حفظ السالم أن تكفل نـشر أفـراد حفـظ            هتيب اللجنة اخلاصة بإدارة عمليات      

  .ا ملفاهيم التشغيل املتفق عليهالألمم املتحدة وفق
وتشدد اللجنة اخلاصة على احلاجـة إىل املـساءلة علـى مجيـع املـستويات لـضمان فعاليـة              - ٥٦ 

زيادة استخدام أفراد حفظ الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة يف عمليـات                وكفاءته، وعلى    النشر  
 .واخلطرة سيما يف الظروف املناوئة  السالم، وال حفظ 
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وتطلب اللجنة اخلاصة إىل إدارة عمليـات حفـظ الـسالم أن تقـوم، بالتعـاون مـع إدارة               - ٥٧ 
 لـسالمة أفـراد حفـظ الـسالم التـابعني           احليويـة  بتعزيز محايـة املعلومـات     شؤون السالمة واألمن،    

 .واملقر نهم، على نطاق البعثات لألمم املتحدة وأم
وتعرب اللجنة اخلاصة عن قلقهـا إزاء نوعيـة أفـراد األمـن احمللـيني الـذين تتعاقـد معهـم                       - ٥٨ 

ة للعمـل   واألمن وقسم املـشتريات امليدانيـة التـابع إلدارة الـشؤون اإلداريـ             إدارة شؤون السالمة    
سالمة أفـراد   يف مـا يتعلـق بـ       الذي ميكن أن يترتـب علـى ذلـك        يف عمليات حفظ السالم واألثر      

شـؤون   وتطلب اللجنة اخلاصـة إىل إدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة          .حفظ السالم وأمنهم  
املـستخدمني وأن تقـدم      السالمة واألمن أن تعمال سوية على حتسني نوعية أفراد األمـن احمللـيني              

أمـــور، املخالفـــات   مجلـــة قبـــل تـــوظيفهم سياســـة عامـــة شـــاملة للفـــرز والتحقـــق تـــشمل، يف  
لالتــصال صــالت و وانتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت ارتكبــها املرشــحون، فــضال عــن  اجلنائيــة

 .شركات األمنب
وبالنظر إىل املسؤولية القيادية اليت تـضطلع هبـا إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن يف إطـار                     - ٥٩ 

ا بـضرورة التعـاون والتفاعـل عـن كثـب بـني إدارة         إقـرار شـؤون األمـن، و     ظام املوحـد إلدارة     الن
الـسالم، توصـي اللجنـة اخلاصـة بـأن تستكـشف           وإدارة عمليات حفظ     شؤون السالمة واألمن    

ــز ســالمة وأمــن      ــأفراد أمــن منتــدبني لتعزي ــة االســتعانة ب ــة العامــة إمكاني مجيــع األفــراد يف  األمان
 .م املتحدة حلفظ السالمعمليات األم

وتؤكد اللجنة اخلاصة على أمهية تدريب أفراد عمليات حفظ السالم من أجـل كفالـة                 - ٦٠ 
  .سالمتهم وأمنهم يف امليدان

 ارتفاع مـستوى    هي سبب وتالحظ اللجنة اخلاصة بقلق أن احلوادث وحاالت املرض           - ٦١ 
وتكــرر اللجنــة اخلاصــة طلبــها إىل األمانــة   .األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم الوفيــات يف عمليــات  

شــامال للعوامــل والظــروف الــيت تــسهم يف مجيــع أشــكال اإلصــابات   العامــة بــأن جتــري حتلــيال 
حفظ السالم التابعني لألمم املتحـدة يف امليـدان، وأن تقـدم تقريـرا عـن       يف صفوف أفراد     القاتلة  
 آليـات    إنـشاء  رب فرصـة، مبـا يف ذلـك اقتـراح         إليها إىل اللجنة اخلاصة يف أق      اليت تتوصل    النتائج  
ويف هذا الصدد، تتطلع اللجنة اخلاصة إىل نتائج االجتمـاع الـذي سـيعقده            .هذه املسألة  ملعاجلة  

عمليـات حفـظ الـسالم السـتعراض مـسألة حتليـل        فريق عامل متعـدد التخصـصات تـابع إلدارة          
ــة اخلاصــة ضــر  .إلصــاباتالبيانــات املتعلقــة با ــوافر مــوارد إضــافية إلدارة   ورة وتالحــظ اللجن ت

اخلاصـة أيـضا ضـرورة       وتالحـظ اللجنـة       .عمليات حفظ السالم لتمكينها مـن أداء هـذه املهمـة          
 .ام إىل البلدان املسامهة بقواتتقدمي معلومات عن املسائل املذكورة أعاله بانتظ
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ان املـسامهة بقـوات     وتشجع اللجنة اخلاصة أيضا إجراء حوار بني األمانة العامـة والبلـد             - ٦٢ 
 النامجــة الوفيــاتلحــد مــن ممكــن ل إىل أقــصى حــد وملــضاعفة اجلهــود لتعزيــز الــسالمة واألمــن 

 .املرض عن
 .فـراد األوتؤكد اللجنة اخلاصة علـى أمهيـة اختـاذ تـدابري وقائيـة يف جمـال كفالـة سـالمة                       - ٦٣ 
سؤوليته عـن التحقـق مـن    اللجنة اخلاصة أيضا كـل بلـد مـن البلـدان املـسامهة بقـوات مبـ            وتذكر   

وتذكر اللجنة اخلاصة أيضا مبسؤولية األمم املتحدة عن ضـمان تـوفري     .أفراده بصحة جيدة متتع  
الـصحية يف امليـدان وحتـث األمـم املتحـدة علـى اختـاذ اإلجـراءات املناسـبة                    ما يكفي من الرعاية     

 .مناطق البعثاتيف املخاطر للحد من 
أن حتقيـق الفعاليـة التامـة ملراكـز العمليـات املـشتركة ومراكـز               وتالحظ اللجنة اخلاصـة       - ٦٤ 

 من األدوات األساسية للمساعدة فيما يبـذل مـن جهـود يف جمـال                البعثات التحليل املشترك بني    
االشتراك مع إدارة شؤون السالمة واألمـن، ويف هـذا          سالمة وأمن البعثات، وذلك بطرق منها       

 . تعزيز هذه اجلهودالصدد، تدعم اللجنة اخلاصة زيادة
وترحــب اللجنــة اخلاصــة بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا إدارة عمليــات حفــظ الــسالم    - ٦٥ 

البلدان املسامهة بقوات ملناقشة املسائل املتـصلة بالـسالمة واألمـن،            لعقد اجتماعات منتظمة مع     
علومــات واضــحة لتيــسري تبــادل امل   لكنــها تكــرر طلبــها وضــع مبــادئ توجيهيــة وإجــراءات       

 .الـسالم   يتعلق مبسائل السالمة واألمن، فضال عن إدارة شـؤون األمـن يف عمليـات حفـظ             فيما
اخلاصـة بعقـد     وسعيا إىل حتسني تبادل املعلومات والتحليالت املتعلقة باملخاطر، توصـي اللجنـة              

 عمليـات حفـظ    اجتماعات منتظمة خاصة بكل بعثة بني إدارة شـؤون الـسالمة واألمـن وإدارة               
 .السالم وممثلي البلدان املسامهة بقوات

 
 السلوك واالنضباط  - دال 

تؤكد اللجنـة اخلاصـة مـن جديـد احلاجـة إىل ضـمان قيـام مجيـع أفـراد عمليـات األمـم                          - ٦٦ 
بطريقــة حتفــظ صــورة األمــم املتحــدة ومــصداقيتها وحيادهــا     حلفــظ الــسالم مبهــامهم   املتحــدة 

ــها  ــة اخلاصــة    .ونزاهت ــسلوك  وتؤكــد اللجن ــات،     أن ســوء ال ــاء بالوالي غــري مقبــول ويــضر بالوف
التـابعني لألمـم املتحـدة ومـواطين البلـدان           بالعالقة بني أفراد حفظ السالم       سيما فيما يتصل     وال

مـستويات عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ       ويقع على عاتق املديرين والقادة على مجيع        .املضيفة
أفـراد حفـظ    عمـال سـوء الـسلوك واحلفـاظ علـى انـضباط         مسؤولية منع أي عمـل مـن أ        السالم  

والقـادة   وتؤكد اللجنـة اخلاصـة أمهيـة الـدور القيـادي للمـديرين               .السالم التابعني لألمم املتحدة   
 .يف منع سوء السلوك
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حتقيـق فنيـة    وترحب اللجنة اخلاصة باإلجراءات اليت اختذهتا األمانة العامة إلنشاء قدرة             - ٦٧ 
 الـسالم تعمـل يف إطـار الـسلطة اإلداريـة احلاليـة لألمـم املتحـدة، وال سـيما يف                      حفظ يف بعثات   

إال أن      .هذه القدرة عند الضرورة للبلدان املسامهة بقـوات        ضوء املساعدة اليت ميكن أن تقدمها        
مـن االدعـاءات املعلقـة املتـصلة بـسوء الـسلوك،             اللجنة اخلاصة تشعر بـالقلق إزاء العـدد الكـبري           

اليت مل جير التحقيق فيهـا، وتـشعر باالرتيـاح       واالعتداء اجلنسيني      ذلك حاالت االستغالل     يف مبا
ــات   ــام إدارة عملي ــظ  لقي ــة       حف ــوارد الالزم ــوفري امل ــن بت ــسالمة واألم ــسالم وإدارة شــؤون ال ال

وتـشجع اللجنـة     .الرقابة الداخليـة يف تـصفية هـذه احلـاالت املتراكمـة       ملساعدة مكتب خدمات  
التحقيقـات   األمـم املتحـدة والبلـدان املـسامهة بقـوات يف هـذه        صة علـى زيـادة التعـاون بـني         اخلا

 .وحداهتا دون املساس بالوالية اخلالصة للبلدان املسامهة بالقوات على 
وتؤكــد اللجنــة اخلاصــة أن ارتكــاب أفــراد حفــظ الــسالم ألي نــوع مــن أنــواع ســوء     - ٦٨ 

وتؤكــد     . علــى ســكان البلــدان املــضيفةويــؤثر ســلباظمــة، املن ة سمعالــسلوك يــضر بالبعثــات وبــ
أفــراد حفــظ الــسالم بالقواعــد واألنظمــة واألحكــام  اللجنــة اخلاصــة علــى ضــرورة التــزام مجيــع 

املتحــدة حلفظــة الــسالم، وكــذلك بــالقوانني    األمــم وضــعتهاواملبــادئ التوجيهيــة الــسارية الــيت 
يهـا مـع مراعـاة      مرتكبيع أعمال سوء السلوك ومعاقبة      مج وينبغي التحقيق يف      .واألنظمة الوطنية 
 .األصول القانونية

زالـت اللجنـة اخلاصـة تؤكـد علـى وجـوب مراعـاة األصـول القانونيـة واملتطلبـات                   وما  - ٦٩ 
 .التحقيقات القانونية الوطنية دائما خالل  
ة للحيلولـة دون   املناسـب وتطلب اللجنة اخلاصة إىل األمم املتحـدة أن تتخـذ اإلجـراءات             - ٧٠ 

ــيت ال  إضــرار اال ــاءات ال ــصداقية بعثــ    دع ــل مب ــستند إىل دلي ــسالم    ت ــظ ال ــم املتحــدة حلف ات األم
وتطلــب اللجنــة   .لألمــم املتحــدة البلــدان املــسامهة بقــوات أو أفــراد حفــظ الــسالم التــابعني    أو

مـم املتحـدة   أي بعثـة مـن بعثـات األ     اسـتعادة  تكفـل   تـدابري  تتخـذ اخلاصة إىل األمـم املتحـدة أن      
حفــظ الــسالم التــابعني لألمــم  املــسامهة بقـوات أو أفــراد   بلــد مــن البلــدان أي حلفـظ الــسالم أو  

 .عدم صحة ادعاءات سوء السلوك عندما يثبت قانونيا يف النهاية مسعتها ومصداقيتها املتحدة 
ــة   - ٧١  ــة اخلاصـ ــ وإذ تـــذكر اللجنـ ــدة ومـــشروع   بـ ــة األمـــم املتحـ أن مـــشروع بيـــان سياسـ

اجلنـسيني مـن      االعتـداء ضـحايا االسـتغالل و     راتيجية األمم املتحدة الـشاملة ملـساعدة ودعـم          است
بالـصيغة الـيت قـدمها       ) ، املرفـق    A/60/877 (جانب موظفي األمم املتحدة أو األفراد املرتبطني هبا         

أجراهـا  األمني العام، قد يطبق على نطاق األمم املتحدة، وبعد النظر يف نتائج املـشاورات الـيت                 
عقـد يف أقـرب موعـد       يرئيس اللجنة اخلاصة، تدعو اللجنة اخلاصة رئيس اجلمعية العامـة إىل أن              

والستني للجمعية العامـة ومبـشاركة مجيـع الـدول األعـضاء، فريقـا عـامال                 خالل الدورة احلادية    
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لنظـر  ، ل  اجلنـسيني  ضـحايا االسـتغالل واالعتـداء        خمصصا مفتوح العضوية معنيا مبـساعدة ودعـم         
هبـدف تقـدمي تقريـر      سياسة األمم املتحدة ومشروع استراتيجية األمـم املتحـدة الـشاملة           يف بيان   

عــن النتــائج الــيت يتوصــل إليهــا الفريــق العامــل إىل اجلمعيــة العامــة قبــل انتــهاء دورهتــا احلاديــة     
يــق وتطلــب اللجنــة اخلاصــة أيــضا إىل األمــني العــام ضــمان اســتفادة مــشاورات الفر   .والــستني

 تنفيـذ  ريثمـا يـتم  وتؤكد اللجنة اخلاصة مـن جديـد أنـه         .خدمات املؤمترات بالكامل   العامل من   
لبعثـات  أن تواصـل ا   ضحايا االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني، ينبغـي           استراتيجية شاملة ملساعدة    

يزانيـات  يف حـدود امل    اجلنسيني   واالعتداء   مواصلة تقدمي املساعدة الطارئة إىل ضحايا االستغالل        
الـــدورة املـــستأنفة  احلاليـــة للبعثـــات، وفقـــا للتوصـــية الـــواردة يف تقريـــر اللجنـــة اخلاصـــة عـــن   

 .)٣(٢٠٠٥ لعام
 .املتعلقـة بالترفيـه واالسـتجمام   وتتطلع اللجنة إىل تلقـي اإلجـراءات التـشغيلية املوحـدة            - ٧٢ 

الـشهري البـالغ مثـاين     بقـوات علـى مواصـلة االسـتخدام التـام للمعـدل         وتشجع البلدان املسامهة    
جيـري األمـني      وتكرر توصيتها بـأن      ، يف منطقة البعثات   الترفيهبأنشطة   اخلاص  ودوالرات للفرد   
الوثيـق مـع الـدول األعـضاء         بالتشاور شامال، يشمل حتليال للفوائد والتكاليف،     العام استعراضا   

 ل الترفيــه واالســتجماميف جمــاالحتياجــات ل حــسب االقتــضاء، ،بــاخلربة اخلارجيــة وباالســتعانة 
وأن يقـدم مقترحـات هبـذا الـشأن إىل      الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة         جلميع فئات أفراد حفـظ      
 .االستعجال اجلمعية العامة على وجه 

وتــثين اللجنــة اخلاصــة علــى املستــشار اخلــاص لألمــني العــام علــى مــا يبــذل مــن جهــود   - ٧٣ 
وتشدد اللجنة اخلاصة على توصـياهتا املعتمـدة منـذ الـدورة                .واالنضباط ملعاجلة مسائل السلوك    

وقــد قــررت اللجنــة اخلاصــة متابعــة األعمــال املتعلقــة بتنفيــذ هــذه          . ٢٠٠٥املــستأنفة لعــام  
  .التوصيات وتكثيفها

ــة           - ٧٤  ــددة يف الوثيقـ ــايري احملـ ــل املعـ ــام جعـ ــني العـ ــرار األمـ ــة بقـ ــة اخلاصـ ــب اللجنـ وترحـ
 ST/SGB/2003/13     األمـم   ن العـاملني مـع    تعاقـدي امل وفـرادى    اخلـرباء االستـشاريني   لسلوك    معيارا 

 ٢٠٠٦  أبريـل  /انسنيـ  ١ يف نفـاذ ال دخـل حيـز  املتحدة من خـالل األمـر اإلداري اجلديـد الـذي           
) ST/AI/1997/9/Amend.1  ( باإلضــافة إىل القــرار الــسابق املتمثــل يف تطبيــق هــذه املعــايري علــى ،

وتؤكـد اللجنـة       .وظفي األمـم املتحـدة واخلـرباء املوفـدين يف بعثـات           األمم املتحـدة ومـ     متطوعي  
 الـسالم   ةحفظـ  وجوب انطباق نفس معـايري الـسلوك علـى مجيـع فئـات               اخلاصة من جديد مبدأ     

املالئـم    انتـهاك هـذه املعـايري اختـاذ اإلجـراء            ترتب علـى  وسي .املتحدة دون استثناء   التابعني لألمم   
__________ 

 ، اجلـزء  )A/59/19/Rev.1 (١٩ العامـة، الـدورة التاسـعة واخلمـسون، امللحـق رقـم              الوثائق الرمسية للجمعية   )٣( 
 .٣٥الثاين، الفقرة 
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ــام، ب    ــني الع ــلطة األم ــا ضــمن س ــسؤولية   ينم ــف امل ــأفراد      تتوق ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــة والتأديبي اجلنائي
 .لى القانون الوطين للدولة العضوالوحدات الوطنية ع 
ــالقرار           - ٧٥  ــة خمصــصة عمــال ب ــشاء جلن ــة بإن ــة العام ــام اجلمعي ــة اخلاصــة قي وتالحــظ اللجن

ــع أعــضاء األمــم املتحــد   ، مفتوحــة العــضوية  ٦١/٢٩  املتخصــصة ة أو أعــضاء الوكــاالت جلمي
أبريـل  /انس نيـ ١٣ إىل ٩يف الفتـرة مـن    الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، مـن املقـرر أن جتتمـع          أو

ــر فريــق اخلــرباء القــانونيني عــن   ل ٢٠٠٧ ــة لنظــر يف تقري مــوظفي األمــم املتحــدة   مــساءلة كفال
الم  يف عمليــات حفــظ الــس الــيت ترتكــبجراميــةاإلفعــال مــا يتعلــق باألوخربائهــا املوفــدين يف 

  ) A/60/980  ( ،استنتاجاته معرفةتتطلع إىلكما ، وال سيما جوانبها القانونية . 
املالحظــات الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء القــانونيني   علمــا ب اللجنــة اخلاصــة يطوحتــ  - ٧٦ 

وتوحيــد معــايري  يف نــشرة األمــني العــام ملزمــة ألفــراد الوحــدات     جعــل املعــايري الــواردة  بــشأن
 واليت مفادها أن هناك معـايري       ،)  A/61/645 (   السالم   ةلكي تطبق على مجيع فئات حفظ     السلوك  

 حتــيطهــذا الــصدد،  ويف  . الــسالمةأساســية تطبــق بالفعــل بــشكل عــام علــى مجيــع فئــات حفظــ
مـع ذلـك    توصـية فريـق اخلـرباء القـانونيني بأنـه سـيكون مـن اجملـدي         ب أيـضا    علما اللجنة اخلاصة 

اخليارين املقدمني مـن فريـق      بو  السالم،   ةاملعايري األساسية جلميع فئات حفظ     دليل يلخص    توفري
إدارة عمليـات حفـظ الـسالم إعـداد          وتطلـب اللجنـة إىل        .اخلرباء القانونيني إلعداد هذا الـدليل     

املعـين   هذه الـدليل، وتقـدمي نتـائج عملـها إىل فريـق اخلـرباء العامـل املخـصص مفتـوح العـضوية                       
 .لينظر فيها مبذكرة التفاهم

يتـــضمن )   A/61/645 (وتالحـــظ اللجنـــة اخلاصـــة أن تقريـــر فريـــق اخلـــرباء القـــانونيني     - ٧٧ 
منوذج مذكرة التفاهم اليت ينظـر فيهـا فريـق اخلـرباء العامـل املخـصص                 توصيات تتعلق مبشروع    

لــة، ينظــر يف هــذه التوصــيات يف دورتــه املقب  ، وتطلــب إىل الفريــق العامــل أن  مفتــوح العــضوية
 .، أو يف دورة الحقة لذلكالوقتاتسع  إذا

وترحب اللجنة اخلاصة بالتقـدم الـذي أحـرزه فريـق اخلـرباء العامـل املخـصص مفتـوح                     - ٧٨ 
التفاهم، وتشجع الفريق العامل على مواصـلة جهـوده للنظـر يف املـسائل              مبذكرة   العضوية املعين   

احلاديــة  ل مــن جديــد حبلــول هنايــة الــدورة   الفريــق العامــ وتقــرر اللجنــة اخلاصــة عقــد    .املعلقــة
اخلاصــة إىل األمــني العــام أن يــستفيد الفريــق   وتطلــب أيــضا اللجنــة    .والــستني للجمعيــة العامــة

  .العامل من خدمات املؤمترات بالكامل
م اللجنة اخلاصة بأن البلدان املسامهة بقـوات وبـشرطة تتحمـل املـسؤولية األوليـة               سلّوت  - ٧٩ 

 وحداهتا املنشورة يف بعثات حفـظ الـسالم وعـن كفالـة             صفوفاالنضباط يف    على  عن احلفاظ   
 .املعنيةوستوفر األمانة العامة وحدات التدريب  .قبل النشرالالزمة تدريبات التلقيها 



A/61/19 (Part II)  
 

07-36900 19 
 

ألمــم املتحــدة دورات تدريبيــة   اتــنظم  أن م اللجنــة اخلاصــة أيــضا بأنــه ينبغــي    وتــسلّ  - ٨٠ 
البعثة للتأكيد على األمهية اليت توليها املنظمة للقـضاء            مكان  إىل للوحدات الوطنية عند وصوهلا   

 .على االستغالل واالعتداء اجلنسيني
وتؤكــد اللجنــة اخلاصــة مــن جديــد أن مــسؤولية هتيئــة البيئــة الــيت متنــع االســتغالل             - ٨١ 

والقـادة  واحلفـاظ عليهـا ينبغـي أن تـشكل جـزءا مـن أهـداف أداء املـديرين                     اجلنسيني   واالعتداء  
وأن عدم تنفيذ مجيع تلك األهداف أو أجـزاء          املتحدة حلفظ السالم     العاملني يف عمليات األمم     

وتــشجع اللجنــة اخلاصــة    .تقييمــات أداء املــديرين والقــادة املعنــيني  منــها ينبغــي أن يــنعكس يف  
وتؤكـد   .يـة مـسؤولياهتم احلال    املديرين والقادة على مواصلة تسهيل إجـراء التحقيقـات يف إطـار             

يف هـذا    اللجنة اخلاصة وجوب مـساءلة كـل مـن يفـشل يف حتقيـق األهـداف اإلداريـة والقياديـة              
عمليـات   وتشجع اللجنـة اخلاصـة الـدول األعـضاء واألمانـة العامـة، مبـا يف ذلـك إدارة                     .الصدد

 .منها حفظ السالم، على معاجلة املسائل املتصلة باملساءلة يف حدود اختصاص كل 
وترحب اللجنة اخلاصة باألعمال اليت قامت هبا األفرقة املعنية بالـسلوك واالنـضباط يف                - ٨٢ 

إال أن اللجنـة قلقـة إزاء طابعهـا املؤقـت وتـشدد علـى ضـرورة                   .ويف امليـدان   املتحدة   مقر األمم   
يف جمــال الــسلوك واالنــضباط وتــدعو اجلمعيــة العامــة إىل النظــر يف التقريــر    تــوافر قــدرة كافيــة 

 بــشأن االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني، ٥٩/٢٩٦عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  امل املقــدم الــش
والتربيــر الكامـل للقـدرة املقترحــة فيمـا يتعلـق بقــضايا      وضــع الـسياسات وتنفيـذها    يف ذلـك   مبـا 

 .يف دورهتا احلادية والستني)   A/60/862 (املوظفني  سلوك 
 

 تعزيز القدرات التشغيلية -هاء  
  عامةتعليقات - ١ 

ــينبغــي  - ٨٣ ــدول األعــضاء  ستمرأن ت ــات األمــم املتحــدة حلفــظ   يف ضــمان ال ــد عملي  تزوي
وبالقـدرة  السالم منذ بدايتها بالـدعم الـسياسي واملـوارد البـشرية واملاليـة واللوجـستية الكافيـة،                  

 .والية واضحة وواقعية وقابلة للتحقيقباإلعالمية و

تعزيـز القـدرة التـشغيلية لألمـم املتحـدة علـى            لحلاجـة امللحـة     وتشري اللجنة اخلاصة إىل ا     - ٨٤
ســيما تعزيــز قــدرات األمانــة العامــة يف جمــال التخطــيط   ال،رامجيـع املــستويات يف امليــدان واملقــ 
 .للموارد العسكرية وموارد الشرطة

وتدعو اللجنة اخلاصة جملـس األمـن إىل إيـالء أمهيـة خاصـة ويف أواهنـا ملتطلبـات تعزيـز                 - ٨٥
 .األمانة العامةتوجه انتباهها إليها قدرات البعثات اليت 
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 القدرات العسكرية - ٢ 

ــسكرية     تؤكــد ا - ٨٦ ــة الع ــة للوظيف ــة احليوي ــة اخلاصــة األمهي ــظ  يفللجن ــات حف  إدارة عملي
 .أحد األولوياتهو   التعزيز العاجل لقدرات الشعبة العسكريةأنالتأكيد  السالم، وتكرر

ــة ا  - ٨٧ ــدمي      وتالحــظ اللجن ــة خمصــصة لتق ــة اســتراتيجية عــسكرية كآلي ــشاء خلي خلاصــة إن
  اللجنـة اخلاصـة علـى احلاجـة    شددوتـ  .التوجيه االستراتيجي لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان   

 . وحــدة  القيــادة والتنــسيق علــى مــستوى املقــار فيمــا يتعلــق بــالتخطيط العــسكري ضــمانإىل 
 حفــظ الــسالم فيمــا يتعلــق باحتياجاهتــا إىل قــدرات تؤكــد ضــرورة املعاملــة املنــصفة لعمليــاتو

ــراء تغــيريات          ــشمل مرحلــة االنطــالق أو حــني النظــر يف إج ــسكري الكافيــة، ت ــيط الع التخط
رئيسية، وتطلب اللجنة اخلاصـة أن جيـري األمـني العـام استعراضـا شـامال للخليـة االسـتراتيجية               

ــها، وتقدميــه إىل     ــة عمل ــضاح دورهــا وطريق ــة اخلاصــة يف دورهتــا  العــسكرية، يتــضمن إي  اللجن
 .املوضوعية القادمة

العناصـر العـسكرية لعمليـات حفـظ الـسالم          علـى   ويف ضوء الطلبات املستمرة املتوقعة       - ٨٨
 كـل مـن     يفالتابعة لألمم املتحدة والدور االسـتراتيجي الـذي يـضطلع بـه املستـشار العـسكري                 

العـــسكرية املتعلقـــة املـــسائل أن  واألمانـــة العامـــة بـــشألمـــم املتحـــدة حلفـــظ الـــسالماعمليـــات 
وظيفـة املستـشار العـسكري      ترفيـع   بالعمليات امليدانية لألمم املتحدة، فإن اللجنة اخلاصة تدعم         

 .مستوى أمني عام مساعدىل إ
 

 النشر السريع - ٣ 

ــة للوحــدات و      - ٨٩ ــدات اململوك ــنقص يف املع ــى ال ــب عل ــة التغل ــذي  وبغي ــتدامة ال يف االس
 إدارة عمليـات حفـظ      واصلملسامهة بقوات، توصي اللجنة اخلاصة بأن ت      بعض البلدان ا  تواجهه  

عـــن طريـــق دول أعـــضاء أخـــرى الـــسالم تـــسهيل خمتلـــف الترتيبـــات املـــساندة، مبـــا يف ذلـــك 
 .ثنائية وترتيبات

 ســريعة النــشرقــدرات معــززة إىل تــوفري جــة امللحــة تأكيــد احلاوتكــرر اللجنــة اخلاصــة  - ٩٠
حبـث  زمات وتشجع األمني العام على مواصلة       تواجه أ السالم اليت   األمم املتحدة حلفظ    لبعثات  

 .خمتلف اخليارات يف هذا الصدد بالتشاور مع الدول األعضاء

تـشكل  وتشدد اللجنة اخلاصة على أمهية توفري اسـتجابة سـريعة وموثوقـة ملعاجلـة أزمـة         - ٩١
 طرائــق الــيت تناقــشهاتتطلــع لتلقــي معلومــات بــشأن الهــي ، ومــن البعثــاتبعثــة يــة حتــد كــبري أل

تـوفري قـدرات معـززة      : وتطورها إدارة عمليات حفظ السالم من أجل اخليارات القائمة التاليـة          
 مــن خــالل ترتيبــات مــع البلــدان املــسامهة بقــوات، والتعــاون بــني البعثــات،          ســريعة النــشر 
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ــة  ــات اإلقليمي ــه يف    و.والترتيب ــة اخلاصــة أن ــات األتالحــظ اللجن ــيت وق ــا ال ال طلــب يتواصــل فيه
أداة أساسـية لـدعم البعثـات       وسـريعة النـشر     الفعاليـة والكفـاءة     املتزايد، تتيح القدرات املقسمة ب    
 .العاملة يف ظروف غري مستقرة

وتالحظ اللجنة اخلاصة أن التعاون الـذي جـرى مـؤخرا بـني االحتـاد األورويب واألمـم                   - ٩٢
بنــاء قليميــة األخــرى مــن أجــل  للترتيبــات اإلىاملتحــدة يف مواجهــة األزمــات يقــدم مثــاال حيتــذ

شـراكات مماثلـة مـع اجلهـات        استكـشاف   مم املتحـدة، وتوصـي مبواصـلة        وإتاحتها لأل القدرات  
وتتطلـع اللجنـة ملواصـلة احلـوار مـع األمانـة العامـة               .سيما االحتاد األفريقي   الفاعلة اإلقليمية، ال  

يع لقـدرات حفـظ الـسالم       النـشر الـسر   ببغية تطوير طرائق من أجل تعزيـز التعـاون فيمـا يتعلـق              
 .املنبثقة عن الترتيبات اإلقليمية، آخذة يف احلسبان العمليات السياسية واالعتبارات األخرى

 االنتقــال ضمانوتالحـظ اللجنــة اخلاصــة أنــه مــازال مثــة حاجـة إىل إطــار عمــل مــرن لــ   - ٩٣
حـدة، والعكـس    إقليمي إىل عملية حفظ سالم تابعة لألمم املت       اتفاق   ابسالسة من عملية يقوده   

واملبادئ املقبولـة لعمليـات     صالحيات جملس األمن ووظائفه     بالعكس، مع األخذ بعني االعتبار      
 .األمم املتحدة حلفظ السالم

وترحــب اللجنـــة اخلاصــة بالتقـــدم احملــرز يف اســـتعراض فعاليــة نظـــام األمــم املتحـــدة       - ٩٤
بــصفته نــه إىل أقــصى حــد ممكــن مللترتيبــات االحتياطيــة وتــدعو إىل تعزيــز النظــام واالســتفادة  
 .عنصرا أساسيا من قدرة األمم املتحدة على االنتشار السريع

 هـو مطلـوب   كمـا وتالحظ اللجنـة اخلاصـة أن إدارة عمليـات حفـظ الـسالم أجنـزت،                 - ٩٥
وبغيــة تــسهيل االعتبــار الواجــب لقــدرات االنتــشار  .منــها، ورقــة سياســة عامــة تتعلــق بــالتعزيز

الـدول   غـري الرمسـي املفتـوح العـضوية مـن           فريـق العمـل     اللجنة تؤيد إحيـاء    ززة، فإن السريع املع 
قوات وأفراد شـرطة، مـن أجـل العمـل      أن تساهم ب  األعضاء املهتمة، مبا فيها البلدان اليت يرجح        

 .شراكة وثيقة مع األمانة العامة يف مواصلة تطوير مفهـوم قـدرات االنتـشار الـسريع املعـززة               يف  
مجيــع ريـرا شــامال يتـضمن   األمانــة العامـة تق تقـدم  عمـل مـن عملــه، حـىت    ومـا إن يفـرغ فريــق ال  

 .الطرائق واآلثار املالية إىل اجلمعية العامة للنظر فيها

وعــالوة علــى ذلــك، تالحــظ اللجنــة اخلاصــة أن إدارة عمليــات حفــظ الــسالم تقــوم     - ٩٦
إطالعهــا علــى ة وتطلــب اللجنــة اخلاصــ  .التعزيــزيف جمــال حتياجــات االتقيــيم لبتنفيــذ برنــامج 

 .الربنامج مبجرد استكماله
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 التخطيط املتكامل - ٤ 

 ،تقر اللجنة اخلاصة بأمهية اتسام عملية التخطيط املتكامل للبعثات بالفعاليـة والـشفافية          - ٩٧
ويف هـذا    . منظومة األمم املتحدة عند االقتضاء     منإشراك الدول األعضاء واجلهات املختصة      بو

مواصــلة تطــوير عمليــة التخطــيط املتكامــل للبعثــات   بــاعتزام اصــة الــسياق، ترحــب اللجنــة اخل 
 .وتبسيط العملية إىل أقصى حد ممكن

الـيت  وتدعو اللجنة اخلاصة األمانة العامة إىل تنفيـذ عمليـة التخطـيط املتكامـل للبعثـات                 - ٩٨
ستقبلي تنفيـذا كـامال، فـورا مـن أجـل التخطـيط املـ             أقرهتا جلنة السياسات التابعة لألمني العـام،        

 .عقدة ومتعددة األبعاد، مبا يف ذلك مجيع بعثات التقييم التقيناملبعثات لل

تعزيــز أنــه ينبغــي ضــمن عمليــة التخطــيط املتكامــل للبعثــات،  وتطلــب اللجنــة اخلاصــة  - ٩٩
ممارســة تقاســم مفهــوم العمليــات واخلطــة التــشغيلية وقواعــد االشــتباك مــع أصــحاب املــصلحة  

وسـوف  ة من ختطيط البعثات ومن مث علـى حنـو منـتظم ومنـهجي،     ذوي الصلة يف مرحلة مبكر 
 على الـصعيد الـوطين    وهذا ما سوف يسهل التخطيط       .التخطيط املتكامل للبعثات  يسهل ذلك   

مستوى الشفافية قبل تقدمي التوصـيات إىل       وحيسن   ويعزز ختطيط عمليات إدارة حفظ السالم،     
لجنة اخلاصة أيضا بأن الـدورات والكتيبـات        وتقر ال  . زمخا تشكيل القوات ويزيد  جملس األمن،   

التدريبيــة عــن عمليــة التخطــيط املتكامــل للبعثــات ســتكون حامســة يف حتــسني عمليــة التخطــيط  
سـيما البلـدان    بأسـرع مـا ميكـن، ال   املعنيني ألصحاب املصلحة املطاف وجيب أن تتاح يف هناية  

 .وكالة األمم املتحدةل وكذلك ،املسامهة بقوات

تكــون بــني الوكــاالت، مــشتركة عمليــة رقابــة فعالــة بإنــشاء ي اللجنــة اخلاصــة وتوصــ - ١٠٠
 .استعراض فعالية التخطيط املتكامل للبعثاتعن مسؤولة 

 
 البعثاتقيادة  - ٥ 

تؤكــد اللجنــة اخلاصــة ضــرورة حتديــد األمانــة العامــة ملرشــحني مــؤهلني مــن البلــدان     - ١٠١
 .ليا يف البعثاتاملسامهة بقوات لشغل الوظائف القيادية الع

ــة اخلاصــة   تالحــظ - ١٠٢ ــل     أاللجن ــة التخطــيط املتكام ــات يف عملي ــادة البعث ــة إشــراك قي مهي
 . يف أبكر مرحلة ممكنةللبعثات

أن تشكل عملية التخطيط املتكامل للبعثات جزءا ال يتجزأ من تـدريب كبـار               وينبغي   - ١٠٣
 .قادة بعثات األمم املتحدة
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 م املتحدةتعزيز مقار بعثات األم - ٦ 

مبراكـز  تتعلـق  وترحب اللجنة اخلاصة بإصدار إدارة عمليـة حفـظ الـسالم توجيهـات           - ١٠٤
إىل  إدارة عمليات حفـظ الـسالم       دعو وت ،العمليات املشتركة ومراكز التحليل املشترك للبعثات     

يف امليـــدان، يف املبـــادئ التوجيهيـــة اجليـــدة إدراج الـــدروس املستخلـــصة واملمارســـات كفالـــة 
واضـح  سياسـي   وتالحظ اللجنة اخلاصة أنه بالرغم من صدور توجيـه          . دريب لتلك املراكز  والت

 .التنفيذقائمة يف جمال زال مثة حتديات كبرية  بشأن القدرات اجلديدة هذه، ما

 إدارة عمليـات حفـظ الـسالم تقـدمي تقيـيم خـالل دورهتـا                منوتطلب اللجنة اخلاصة      - ١٠٥
 يف تنفيــذ مراكــز العمليــات املــشتركة ومراكــز التحليــل   حملــرزالتقــدم ااملوضــوعية القادمــة عــن  

املــشترك للبعثــات يف امليــدان، مبــا يف ذلــك آليــات تقاســم املعلومــات بــني إدارة عمليــات حفــظ 
 .، ومدى فعاليتهاالسالم، والبلدان املسامهة بقوات، والقادة امليدانيني

لبحـث  فريـق عمـل     إنـشاء   م  وتطلب اللجنة اخلاصـة مـن إدارة عمليـات حفـظ الـسال              - ١٠٦
 العـادي ريثما تتم عملية التعـيني       اجلديدة   بعثاتالمن أجل   تعزيز القدرة التشغيلية للمقار     شرط  
 .يف املقار

وتدرك اللجنة اخلاصة أمهيـة االتـساق يف قيـادة البعثـات وحـشد اخلـربات املناسـبة يف              - ١٠٧
وترحــب اللجنــة اخلاصــة  .بعثــاتســيما يف مقــار ال عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم، ال 

القـوات ومفوضـي الـشرطة      عمليـات حفـظ الـسالم الختيـار قـادة           باخلطوات اليت اختذهتا إدارة     
إدارة وحتــث ، مواملــوظفني الرئيــسيني يف املقــار بأســرع مــا ميكــن وتــوفري التــدريب املــشترك هلــ 

 .ص مواصلة بذل جهودها يف هذا اخلصولىععمليات حفظ السالم 

عمليـات  البيئـة الـيت تواجههـا       حظ اللجنة اخلاصة أنـه بـالنظر إىل تقلـب وميوعـة             وتال  - ١٠٨
لقادة القـوات وكبـار     تتاح   أن   بسيما يف أوقات األزمات، جي     األمم املتحدة حلفظ السالم، ال    

ألزمــات ضــمن  ملعاجلــة حــاالت ا الالزمــة داريــة اإلتــشغيلية والرونــة املاملــوظفني يف البعثــات  
 .اتالبعث والية

 
 قدرات األمم املتحدة يف جمال الشرطة - ٧ 

 األوليـة لقـوة الـشرطة الدائمـة وتتطلـع      يةقدرة التـشغيل  الترحب اللجنة اخلاصة بتنفيذ       - ١٠٩
 .املبكرلتشغيلها 

وبغية حتقيق أهداف قوة  الشرطة الدائمة واالستجابة للطلب املتزايـد علـى الـشرطة،           - ١١٠
أثنـاء  اإلصـالحيات،   ء القـدرات يف البلـدان املـضيفة، مثـل           بنـا املتعلقـة ب  خـرى   األسائل  املدعم  لو

عمليات حفظ السالم، فإن اللجنة اخلاصة تؤيد النظر يف تعزيز القـدرات األوليـة بـشكل واف                 
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اسـتعراض شـامل جلميـع جوانـب        املعنيـة بـإجراء     التقرير على اللجنة اخلاصـة      إىل عرض   وتتطلع  
 .من عملهاقوة الشرطة الدائمة يف هناية السنة األوىل 

وتطلـب  األخـرى  لـشفافية يف عمليـات التوظيـف    اعلـى تـوخي   اللجنة اخلاصة حتث  و  - ١١١
ــدول األعــضاء إطــالع  ــى  يف الوقــت املناســب،  ،ال ــشرطة  وظيــفيف تاحملــرز التقــدم عل ــوة ال  ق
ة بـ  أمهيـة توظيـف أفـراد مـؤهلني مـع إيـالء املراعـاة الواج                علـى  وتـشدد اللجنـة اخلاصـة      .الدائمة

 .نساين والتمثيل اجلغرايفللتوازن اجل

ــة اخلاصــة     - ١١٢ ــشك   سياســبوضــع وترحــب اللجن ــشرطة امل ــشأن وحــدات ال ــة ب  ،لةة عام
وتوصــي بوضــع إجــراءات عمــل موحــدة وتوجيهــات تتعلــق بتــدريب البلــدان املــسامهة بقــوات 

 .فعالية هذه القدرةضمان شرطة 

لعديــد مــن البلــدان املــسامهة ن اأالحظــة األمــني العــام علمــا مباللجنــة اخلاصــة   وحتــيط - ١١٣
بقوات شرطة تواجه حتديات فعلية يف تزويد مـوظفي وحـداهتا مـن الـشرطة املـشكَّلة باملعـدات                   

اللجنة اخلاصة أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا فـيهم         وحتث  .  اكتفائها الذايت  لضمانالالزمة  
علـى إجـراء    األمانة العامة، والبلدان املشاركة بقوات وشرطة وغريهم من الـشركاء اإلمنـائيني،             

 . املعدات منحتياجاتالتلبية اكيفية لبحث  ةخالل السنة القادممناقشات 

بغيـة  ملبـادئ توجيهيـة     سالم  وتتطلع اللجنة اخلاصة إىل وضع إدارة عمليـات حفـظ الـ             - ١١٤
ملتحـدة يف عمليـات حفـظ الـسالم         حتديد أفضل للدور الذي تضطلع بـه عناصـر شـرطة األمـم ا             

 .يف ذلك املهمات املوكلة هبا وقواعد االشتباك والتفاعالت مع العناصر األخرى للبعثة مبا

ــة اخلاصــة علــى     - ١١٥ ــشدد اللجن ــشرطة   وت ــشار ال ــة وصــول مست يــل  وكإىلإتاحــة إمكاني
وأن حيـتفظ مبنـصب    دون عوائـق    األمني العام للشؤون االستراتيجية وشـؤون الـشرطة التنفيذيـة           

 .العليا إلدارة عمليات حفظ السالميف اإلدارة 
 

 واملصطلحاتاملبادئ  - ٨ 

اللجنــة اخلاصــة أن عمليــات حفــظ الــسالم زادت تعقيــدا واتــساعا، ممــا يقتــضي   تقـــر - ١١٦
وتـرى  . والنـهج املـشتركة والتعـاون      بغيـة تعزيـز الوضـوح،        وضع تصور مشترك للمـصطلحات    

مجيـع مـستويات    يف  اللجنة اخلاصة أن من املهـم احلفـاظ علـى اتـساق املـصطلحات املـستخدمة                 
 .يف املقر ويف امليدانواإلبالغ والوثائق صنع القرار والواليات واإلدارة 

 بغيـة   مهـم تبادل  إىل  طلع  وتت ،علما مبعجم املصطلحات املؤقت   اللجنة اخلاصة     وحتيط    - ١١٧
عمليـات حفـظ    مثـل    ،ء بشأن تعريف واسـتخدام تلـك املـصطلحات        يف اآلرا التوصل إىل توافق    

 .ضمن مصطلحات أخرىالسالم وعمليات السالم، 
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وتـشري اللجنـة   . وثيقـة املبـادئ العليـا    احملـرز يف إعـداد      ترحب اللجنة اخلاصة بالتقدم       و  - ١١٨
إىل تلقــي املزيــد مــن تمرار يف عمليــة إعــداد هــذه الوثيقــة وتتطلــع  االســأهنــا تعتــزم اخلاصــة إىل 

 .يف إعدادها خالل السنة القادمةاحملرز عن التقدم التقارير 
 

 مسائل أخرى - ٩ 

ــة  اخلاصــة مجيــع الــدول ذات القــدرات، ال    حتــث - ١١٩ ســيما مجيــع أعــضاء جملــس   اللجن
أنـه ينبغـي    اخلاصـة   وتـرى اللجنـة      .لـسالم لى املشاركة يف عملية األمم املتحدة حلفظ ا       عاألمن،  

، مهمـا كانـت قـدراهتا حمـدودة، علـى املـشاركة يف عمليـات                صغريةتشجيع الـدول األعـضاء الـ      
األمم املتحدة حلفـظ الـسالم، مبـا يف ذلـك يف الوحـدات املتعـددة اجلنـسيات حتـت قيـادة األمـم               

 .اتهلذه الترتيبالتنفيذية مع مراعاة الفعالية وإشرافها، املتحدة 
 

 م املعقدةعمليات حفظ الساللاستراتيجيات وضع  - واو 
 تعليقات عامة - ١ 

موازاة ذلك، إحـراز تقـدم مـستدام بـشأن           يف   ،من الضروري وتشدد اللجنة على أنه       - ١٢٠
ــة، نظــرا لطبيعــة     ــة والتنمي ــرابط األمــن واملــصاحلة الوطني ــدان   الت القائمــة بــني التحــديات يف البل

 .اخلارجة من الصراع

تؤكد اللجنة اخلاصة من جديدة ضرورة قيام إدارة عمليات حفـظ الـسالم بتخطـيط                 - ١٢١
بناء السالم بعد انتهاء الـصراع ومينـع   ييسر وتنفيذ أنشطة األمم املتحدة حلفظ السالم على حنو       

ــل     ــسلح يف األجــل الطوي ــصراع امل ــة اخلاصــة إدارة      .جتــدد ال ــشجع اللجن ــسياق، ت ــذا ال ويف ه
ط متكامــل مبكــر يطــختالم علــى وضــع اســتراتيجيات متــسقة للعمليــات و عمليــات حفــظ الــس

داخـل منظومـة األمـم املتحـدة        املعنـيني   أصـحاب املـصلحة     سـائر   للبعثات، بالتعـاون الوثيـق مـع        
وخارجها استنادا إىل الدروس املـستقاة يف جمـاالت نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج؛                   

لكفالـة   عمليـات وآليـات ملعاجلـة االنتـهاكات املاضـية      توطيد سيادة القانون بطـرق منـها     على  و
األثـر  شاريع ذات املـ إصـالح قطـاع األمـن؛ وتنفيـذ     علـى  ملساءلة، وحتقيق العدالة واملـصاحلة؛ و   ا
ــ ــام، هبــ   ال ــق باأللغ ــى   سريع؛ واختــاذ إجــراءات تتعل ــن واالســتقرار عل ــادة األم ــور يف دف إع الف

 .اجملتمعات اخلارجة من الصراع

عمليــات تواجــه حتــديا كــبريا يف إنــشاء  األمــم املتحــدة أن اللجنــة اخلاصــة    وتالحــظ- ١٢٢
فعاليـة وكفـاءة، مـع    األكثـر  مـن العناصـر   املـزيج  حفظ السالم وتنفيذها، يتمثل يف كيفية إجيـاد     

أن وتــرى اللجنــة اخلاصــة . وتنــافس الطلبــات عليهــااإلقــرار مبحدوديــة مــوارد اجملتمــع الــدويل، 
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ساعدة املـ املـساعدة الثنائيـة أو اإلقليميـة أو    ينبغـي أن تكملـه   م املتحـدة  حفظ السالم التابع لألم   
 .نظومة األمم املتحدةالتابعة ملالوكاالت املتخصصة اليت تقدمها 

جوانـب واليـة عمليـات حفـظ الـسالم املعقـدة          تعزيـز   وتؤكد اللجنة اخلاصة ضرورة       - ١٢٣
ليس مثة منوذج واحد مـن عمليـات حفـظ      أنه  التأكيد  وكررت اللجنة اخلاصة    . واملتعدد األبعاد 

مجاليـة للبلـد املعـين    ى كـل بعثـة مراعـاة االحتياجـات اإل     يناسـب اجلميـع، وأنـه جيـب علـ        السالم
 .املعنية للبلدان أو

استكــشاف إدارة عمليــات حفــظ الــسالم يف  تواصــل أن بــوتوصــي اللجنــة اخلاصــة    - ١٢٤
ملاليـة الدوليـة مثـل البنـك الـدويل          فرص الـشراكة يف حـاالت مـا بعـد الـصراع مـع املؤسـسات ا                

وصــندوق النقــد الــدويل، وكــذلك مــع الترتيبــات اإلقليميــة مثــل االحتــاد األورويب، بغيــة إقامــة  
 .تعاون فعال

وتــدعو اللجنــة اخلاصــة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــشؤون الــسياسية إىل     - ١٢٥
وتـشدد   .سالم واملكاتـب املتكاملـة    بني عمليات حفظ الـ    ومنظمة  فعالة و عمليات انتقال   كفالة  

 .اللجنة اخلاصة على أمهية تفادي الثغرات بني عمليات حفظ السالم وبعثات املتابعة

وتشدد اللجنة اخلاصة علـى أن حتديـد أولويـات أنـشطة حفـظ الـسالم علـى الـصعيد             - ١٢٦
 ؤكـد تو .الوطين هو حق سيادي حلكومـة البلـد املـضيف ومـسؤولية أساسـية تقـع علـى عاتقهـا          

 إجــراء تقييمــات مــشتركة   ضماناللجنــة اخلاصــة علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون والتنــسيق لــ       
ــذه         ــذ ه ــاء تنفي ــدان أثن ــسياسات يف املي ــساق ال ــات وات لالحتياجــات، وضــمان وضــوح العملي

 بنــاء الــسالم بعــد انتــهاء الــصراع، وذلــك لــضمان االنتقــال ةاالســتراتيجيات الــشاملة يف مرحلــ
هــذا التعــاون ضــروري بــني   وتــرى اللجنــة أن .منائيــة الطويلــة األجــل الــسلس إىل األنــشطة اإل

يف األجهزة الرئيسية، والوكاالت املتخصـصة، والـصناديق والـربامج يف منظومـة األمـم املتحـدة                
ــة،       إطــار  ــون وودز، واجلهــات املاحنــة  الدولي ــها، وكــذلك مــع مؤســسات بريت ــة كــل من والي

لتعـاون مـع دوائـر      يكتـسي ا  و. كوميـة واجملتمـع املـدين     ، واملنظمات غـري احل    ةنظمات اإلنساني املو
مـن  األعمال أمهية خاصة نظرا لدورهـا األساسي يف دعم بناء السالم والتنمية الطويلـة األجـل،     

ــها    ــور، من ــسرّ   خــالل أم ــاتلني امل ــل للمق ــرص العم ــوفري ف ــايل و ،حنيت ــسامهة بالت ــتعمري امل يف ال
تـسليم أنـشطة   إىل كفالـة اسـتدامة   اصـة  اخلاجـة  باحلوتقـر اللجنـة    .والتسوية بعد انتهاء الصراع 

 . السلطات الوطنيةالسالم إىلبناء 

 السالم مع األنشطة الراميـة إىل        حفظ ضرورة تكامل عمليات   اللجنة اخلاصة    وتؤكد  - ١٢٧
إدخال حتسينات ناجعة على الظروف املعيشية للسكان املتضررين، مبا يف ذلك التنفيـذ الـسريع               
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ــى إجيــاد     ذات فعملــشاريع  ــساعد عل ــأثري ت ــة الت ــة كــبرية وبالغ خــدمات تقــدم فــرص عمــل و الي
 .اجتماعية أساسية يف مرحلة ما بعد الصراع

سـيما    اللجنة اخلاصة  ضرورة قيام منظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل، ال           ؤكدوت  - ١٢٨
أي خنــراط فيهــا،  املاحنــة، بالتعــاون مـع الــسلطات احملليــة علـى وضــع أنظمــة تنـسيق واال   بلـدان ال

علـى الـتعمري يف األجـل الطويـل واحلـد مـن       كـذلك   و،أنظمة تركز علـى االحتياجـات املباشـرة     
مــع أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة وخمتلــف  حتــسني التنــسيق وتقــر اللجنــة اخلاصــة بــأن   .الفقــر

هــود أمهيــة فائقــة لــضمان املزيــد مــن الكفــاءة يف اجليكتــسي اجلهــات الفاعلــة يف ميــدان التنميــة 
 .ومعاجلة املشاكل اإلمنائية امللحةاإلمنائية 

 
 جلنة بناء السالم - ٢ 

ــسالم،        وتؤكــد - ١٢٩ ــات حفــظ ال ــال بــني إدارة عملي ــسيق الفع ــة التن ــة اخلاصــة أمهي اللجن
ومكتب دعم بناء السالم، وصـناديق األمـم املتحـدة، وبـرامج ووكـاالت وشـركاء غـري تـابعني                 

وتشدد اللجنـة اخلاصـة      .ذولة من أجل حفظ السالم وبناء السالم      لألمم املتحدة، يف اجلهود املب    
مـواطن  على احلاجة إىل اتباع هنج متسق ومنسق يف اجلهـود املبذولـة لبنـاء الـسالم، يقـوم علـى                     

ويف  .، مبـا فيهـا هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة             ةعلـى حـد   كـال   اجلهات الفاعلة   القوة لدى   
 وتطلـب  ،للتنـسيق يف منظومـة األمـم املتحـدة    شىت أطـر  بهذا اخلصوص، تعترف اللجنة اخلاصة   

وتؤكــد اللجنــة . ٢٠٠٧عــام باســتمرار عــن التقــدم احملــرز خــالل  إطالعهــا إىل األمانــة العامــة 
اخلاصة على مسامهة جلنة بناء السالم على املستوى االسـتراتيجي منوهـة إىل أن إدارة عمليـات              

ميع املسائل التنفيذيـة املتـصلة بتخطـيط وتنفيـذ          حفظ السالم تتبوأ مركز الصدارة فيما يتعلق جب       
 .عمليات حفظ السالم املتكاملة

 تتكامـل اللجنة اخلاصة احلاجة إىل صياغة استراتيجيات وبرامج حلفـظ الـسالم           تؤكد    - ١٣٠
 .لكية الوطنية وذلك لضمان امل،مع استراتيجيات وبرامج الدولة املضيفة

ات  الـيت قدمتـها إدارة عمليـ       وهريـة ير املـساعدة اجل   التقـد مـع   اللجنة اخلاصـة      وتالحظ    - ١٣١
 للجنة بناء السالم ومكتـب دعـم بنـاء الـسالم يف التحـضري               حفظ السالم وبعثات حفظ السالم    

وترحب اللجنة اخلاصة بإقامة آليات للتنسيق بـني الوكـاالت    .الجتماعات وعمل تلك اهليئات 
 وتـشجع  .ة الـيت تـشارك يف بنـاء الـسالم    لضمان التنسيق بـني اجلهـات الفاعلـة يف األمـم املتحـد           

 على التبادل والتفاعل بانتظـام بـني شـركاء األمـم املتحـدة ومـع الـدول األعـضاء لزيـادة                      اللجنة
 .تقاسم املعلومات وأفضل املمارسات بشأن مجيع املسائل املتعلقة ببناء السالم
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 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج - ٣ 
ــة اخلاصــ  - ١٣٢ ــرامج نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج عناصــر    تؤكــد اللجن ة أن ب

حامسة لعمليات الـسالم وحفـظ الـسالم، وأن جناحهـا يتوقـف علـى اإلرادة الـسياسية واجلهـود          
حاجـة إدارة عمليـات حفـظ الـسالم         تأكيـد   وتكرر اللجنـة اخلاصـة      . املتضافرة جلميع األطراف  

ــسريح وإعــ     ــسالح والت ــزع ال ــرامج ن ــذ ب ــع   ادة اإلدمــاج مــن خــالل إىل وضــع وتنفي شــراكة م
احلكومة الوطنيـة وغريهـا مـن جهـات األمـم املتحـدة الفاعلـة والبنـك الـدويل واجلهـات املاحنـة                       

وتــدعو اللجنــة اخلاصــة األمانــة إىل النظــر يف  . والترتيبــات اإلقليميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
ادة اإلدمـاج يف هـذا امليـدان،     أفضل طريقة لتنظيم دعم املقر لربامج نزع السالح والتسريح وإع         

 .يق العامل املشترك بني الوكاالتبينما تواصل العمل يف الفر
وترحب اللجنة اخلاصة بافتتاح مركـز األمـم املتحـدة ملـوارد نـزع الـسالح والتـسريح                   - ١٣٣

. ملعــايري املتكاملــة لــرتع الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج دء العمــل باوإعــادة اإلدمــاج، وبــ
للجنة اخلاصة من إدارة عمليات حفـظ الـسالم أن تـضمن مـع شـركاء آخـرين لألمـم                  وتطلب ا 

 مـع   فـق نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج اجلديدة علـى حنـو يت          املتحدة وضع مجيع برامج     
املتكاملـة   الربامج النموذجيـة للمعـايري   يفوحتيط اللجنة اخلاصة علما بالتقدم احملرز      . هذه املعايري 

 والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف بلــدين، وبــاعتزام إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   لــرتع الــسالح
استعراض الدروس املستفادة، وتطلب من إدارة عمليات حفظ الـسالم اسـتكمال هـذه املعـايري                

ــ ــوفق ــذ      . ذلكا ل ــستفادة يف تنفي ــدروس امل ــة اخلاصــة إحاطــة عــن ال ــايري كمــا تطلــب اللجن املع
 .٢٠٠٧عام املتكاملة أثناء 

أنـشطة نـزع    عنـد تنفيـذ     وتدرك اللجنة اخلاصة ضرورة اتبـاع هنـج يراعـي الـصراعات              - ١٣٤
. األساســية للــصراع يف احلــسبان  الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج، مــع أخــذ األســباب       

عناصـر إطـار بنـاء      بقيـة   تدرك أمهية ربط برامج نزع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج ب             كما
ويف هـذا الـصدد، تطلـب اللجنـة اخلاصـة مـن             . واحلكم الدميقراطي السالم، مثل سيادة القانون     

إدارة عمليات حفظ السالم أن تكفـل تنفيـذ بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج                     
مـــع تكاملـــها التـــام  و،ضـــمن اســـتراتيجية واســـعة لبنـــاء الـــسالم، مبـــا فيهـــا بنـــاء املؤســـسات  

ربامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،           االستراتيجية الوطنية للبلد املـضيف املتعلقـة بـ        
وبإصالح قطاع األمـن، وبالعدالـة االنتقاليـة، وتـشجع الفريـق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت                    

وينبغـي وضـع هـذه الـربامج       . املتكاملـة املعـايري   على وضع توجيهات بشأن هذه املسائل لتطبيق        
 .املعايري املتفق عليها دولياالثقافة القانونية للمنطقة وشعبها ومع مشى ومبا يت
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 املـشترك بـني الوكـاالت       لوتشجع اللجنة اخلاصة الشركاء اإلمنـائيني يف الفريـق العامـ           - ١٣٥
علــى مواصــلة وضــع توجيهــات متعمقــة بــشأن تقيــيم وختطــيط وتنفيــذ بــرامج إعــادة اإلدمــاج    

احنني بـأن يلتـزم     وتطالـب اللجنـة اخلاصـة أيـضا جمتمـع املـ           . املتكاملـة ملعـايري   لفـرض ا  االقتصادي  
ويف هـذا الـصدد،    . التزاما طويل األجل بدعم برامج نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج              

تدعو اللجنة اخلاصة األمني العام إىل أن حيدد بالتنسيق مع احلكومات الوطنية وسـائر الـشركاء              
 .ني أي احتياجات إضافيةاملعني
مجيــع النــساء واألطفــال املــرتبطني  إشــراك كفالــة وتــشدد اللجنــة اخلاصــة علــى أمهيــة   - ١٣٦

بــالقوات واجلماعــات املــسلحة بــصورة منهجيــة يف عمليــات نــزع الــسالح والتــسريح وإعــادة   
اخلاصــة، وال ســيما احتياجــات الفتيــات  اإلدمــاج، آخــذة يف احلــسبان احتياجــاهتم وحقــوقهم   

لجنـة اخلاصـة    وتوصـي ال  . على إعادة إدمـاجهم وتعلـيمهم     وحقوقهن، مع التأكيد بوجه خاص      
بأن تشمل برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج تدابري خاصـة تكفـل التـسريح املبكـر               

 .لألطفال من اجلماعات املسلحة ومنع جتنيدهم
 

 إصالح قطاع األمن - ٤ 
الـيت  دعائم  ي الـ  م اللجنة اخلاصة بأن السلم واألمـن والتنميـة وحقـوق اإلنـسان هـ              تسلّ - ١٣٧

 . لتوفري األمن والرفاه للجميعمة األمم املتحدة واألساس الالزممنظوتقوم عليها 
وملا كـان احلـق الـسيادي واملـسؤولية الرئيـسية للبلـد املعـين مهـا اللـذان حيـددان النـهج                        - ١٣٨

واألولويات الوطنية إلصالح قطاع األمن، فإن اللجنة اخلاصة تشدد على أمهية عمليات األمـم              
 يف مثــل هــذا ة يف شــراكة تامــة مــع البلــد املعــين لتقــدمي املــساعدة املتحــدة حلفــظ الــسالم العاملــ

ارجــة مــن الــصراع اخلبلــدان الوتــدرك اللجنــة اخلاصــة أن أي إصــالح قطــاع األمــن يف . اجملــال
وحتـيط  . وحمـددة اإلطـار  ينبغـي أن تكـون ذات ملكيـة وطنيـة       عملية طويلـة األجـل        عادة ونيك

ــة اخلاصــة علمــا بــأن   تقــضي مليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم   عــدد مــن عواليــات اللجن
مبــــساعدة الــــسلطات واألطــــراف الوطنيــــة يف عمليــــة الــــسالم يف إصــــالح االســــتراتيجيات   

 . حسب االقتضاءواملؤسسات املرتبطة بقطاع األمن
ومـسؤول يـشكل   اخلاصة أن إنشاء قطاع أمين فعال ذي كفـاءة مهنيـة       وتدرك اللجنة    - ١٣٩

. قال من حفظ األمـم املتحـدة للـسالم إىل اسـتدامة الـسالم والتنميـة               عنصرا هاما يف عملية االنت    
وبالتايل، فـإن مـن املهـم أن تقـوم الـسلطات الوطنيـة، بالتعـاون مـع الـشركاء املعنـيني بتخطـيط                        

 .وتنفيذ إصالحات قطاع األمن يف وقت مبكر



A/61/19 (Part II)
 

30 07-36900 
 

اركة يف  وتقر اللجنة اخلاصة بضرورة حتسني تنسيق اجلهـود بـني مجيـع األطـراف املـش                - ١٤٠
مـع االسـتراتيجيات الوطنيـة؛      كفالـة التنفيـذ الـشامل متـشيا         األمـن ل  قطـاع   أنشطة دعـم إصـالح      

ويف هـذا   . والتوزيع اجليد للموارد واألنشطة حسب االقتضاء؛ وتفـادي االزدواجيـة يف اجلهـود            
الصدد، تالحظ اللجنة اخلاصة أن السلطات الوطنية املختصة قد تطلب يف بعض احلـاالت مـن                

 .م املتحدة تيسري تنسيق أنشطة إصالح قطاع األمن يف هذا امليداناألم
ر اجلنــساين يف بــرامج نــزع الــسالح    ووأكــدت اللجنــة اخلاصــة أمهيــة إدمــاج املنظــ      - ١٤١

 .والتسريح وإعادة اإلدماج
وتتطلع اللجنة اخلاصة إىل تلقي نتائج عمليـة االسـتعراض الـيت أجراهـا كـل مـن إدارة                    - ١٤٢

سالم وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لقدرات األمم املتحدة يف إصالح قطـاع            عمليات حفظ ال  
ني إصـالح قطـاع   بـ  وكـذلك لنتـائج دراسـة الـصلة القائمـة      ،األمن يف حاالت مـا بعـد الـصراع    

ــيت أعــدت بتك     ــسريح وإعــادة اإلدمــاج ال ــسالح والت ــزع ال ــات  األمــن ون ليــف مــن إدارة عملي
 .السالم حفظ
خلاصة بوضع استراتيجية شـاملة لتحديـد وتوضـيح العناصـر الرئيـسية             وتوصي اللجنة ا   - ١٤٣

هـذه  وينبغي للجمعيـة العامـة أن تـضطلع بـدور رئيـسي يف وضـع                . ملفهوم إصالح قطاع األمن   
 .لعمل اجلاري داخل األمم املتحدةستراتيجية، آخذة يف االعتبار املبادرات احلالية واالا

ىل وضـع هنـج شـامل ومتـسق إلصـالح قطـاع األمـن              م اللجنة اخلاصـة باحلاجـة إ      وتسلّ - ١٤٤
ويف هـذا الـصدد، تعتـرف اللجنـة اخلاصـة جبهـود الفريـق العامـل                 . داخل منظومة األمم املتحدة   

املشترك بني الوكاالت الرامية إىل وضع معايري وتوجيهات مـشتركة لألمـم املتحـدة يف تـسخري               
 اللجنــة حتــيطو. ح قطــاع األمــنمــا تقدمــه األمــم املتحــدة مــن دعــم للــسلطات الوطنيــة إلصــال

 قرار جلنة السياسات التابعة لألمني العام بإنشاء وحـدة دعـم          بأيضا يف هذا الشأن     علما  اخلاصة  
وعالوة على ذلك، فإن اللجنـة اخلاصـة        . صالح قطاع األمن يف إدارة عمليات حفظ السالم       إل

 .السابقةتجارب التشدد على أمهية إدماج الدروس املستفادة من 
األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة          إىل   اللجنـة اخلاصـة      طلـب ويف ضوء ما ورد آنفا، ت      - ١٤٥

يف إصــالح قطــاع األمــن خــالل األمــم املتحــدة الــيت توختــها نــهج الالعامــة تقريــرا شــامال عــن 
 .٢٠٠٧ عام
 

 سيادة القانون - ٥ 
الــصراع مــا بعــد فتــرة تــدرك اللجنــة اخلاصــة أن حتقيــق االســتقرار واحملافظــة عليــه يف   - ١٤٦

يتطلب معاجلة أسباب الصراع وبناء القدرات، اليت تكفـل سـيادة القـانون علـى الـصعيد احمللـي            
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ويف هذا الـصدد، تـشري اللجنـة اخلاصـة          . منذ بداية عملية األمم املتحدة حلفظ السالم وتعزيزها       
بنـاء الـسالم    إسـهاما حيويـا يف      بوصـف ذلـك     إىل أمهية احترام سـيادة القـانون يف إقامـة العدالـة             

 .من العقابوإقامة العدل ووضع حد لإلفالت 
واليـات األمـم املتحـدة      وخـصوصية   زيـادة وضـوح     باحلاجـة إىل    ر اللجنـة اخلاصـة      قوت - ١٤٧

أن  تطلــب مــن إدارة عمليــات حفــظ الــسالمحلفــظ الــسالم املتعلقــة مبــسائل ســيادة القــانون، و 
 القــانون والعدالــة االنتقاليــة يف ضــمان إدراج ســيادةتواصــل، كلمــا صــدر هلــا تكليــف بــذلك، 

 .التخطيط االستراتيجي والتنفيذي لعمليات حفظ السالم
ــيم الــدروس املــستفادة مــن ال     - ١٤٨ ــة اخلاصــة بالتقــدم احملــرز يف تقي تجــارب وترحــب اللجن

السابقة واخليارات املطروحة لالسـتراتيجيات يف جمـال سـيادة القـانون لعمليـات األمـم املتحـدة                  
س روعلـى تطبيـق الـد     العامـة   وتـشجع اللجنـة اخلاصـة األمانـة         .  احلالية واملستقبلية  حلفظ السالم 

 .املستفادة حيثما أمكن
وتشدد اللجنة اخلاصة على أمهية تنامي أنشطة األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف جمـال                   - ١٤٩

 يعـوق عـدم   وقـد .  يف امليادين القضائية والقانونية واملتعلقـة بالـسجون        ال سيما سيادة القانون، و  
لتنفيـــذ اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا البعثـــات كفايـــة املـــوارد البـــشرية واملاديـــة يف املقـــر وامليـــدان معـــا 

 .املقررة والياهتا
تتعلـق باملـسائل التنفيذيـة لـسيادة        وترحب اللجنة اخلاصة مبواصلة وضع مواد إرشادية         - ١٥٠

ــة ونظــام اإلصــالحيات،    ع توجيهــات لة وضــوتــشجع علــى مواصــ القــانون، مثــل نظــام العدال
 .مشتركة لألمم املتحدة

عمليــات أن تطلــب إىل  علــى ،وتــشجع اللجنــة اخلاصــة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم - ١٥١
وضـع وتنفيـذ بـرامج مـشتركة لـسيادة القـانون مـع أجـزاء أخـرى مـن                    أن تقـوم ب   حفظ الـسالم    

 .األمم املتحدة يف امليدانمنظومة 
تعزيــز الــدعم الــذي : لنوحــد قوانــار األمــني العــام وحتــيط اللجنــة اخلاصــة علمــا بتقريــ - ١٥٢

وجبميــع التوصــيات ) A/61/636-S/2006/980 (تقدمــه األمــم املتحــدة مــن أجــل ســيادة القــانون 
سـيادة القـانون يف   لغـرض عمـل املنظمـة بـشأن      نطـاق املنظومـة   علىترتيبات الاهلادفة إىل تعزيز  

 .ء السالمسياق حفظ السالم وبنا
ة اخلاصة إدارة عمليات حفظ السالم يف تعزيز اجلهـود الراميـة إىل بـسط           وتدعم اللجن  - ١٥٣

. حفـظ الـسالم إزاء سـيادة القـانون        بعثات  املقر و يف  سيادة القانون من أجل اعتماد هنج متسق        
وتالحظ اللجنة اخلاصـة مـع االرتيـاح اعتـزام األمـني العـام تقـدمي اقتـراح مفـصل إلنـشاء قـدرة                        
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إعـادة هيكلـة إدارة عمليـات حفـظ الـسالم الـذي             تقرير الشامل عـن     تكفل سيادة القانون يف ال    
 .طلبته اجلمعية العامة

 
 األطفال وحفظ السالم - ٦ 

 لألطفال يف حاالت الـصراع املـسلح، ومنـها          اصةر اللجنة اخلاصة باالحتياجات اخل    قت - ١٥٤
 العامـة   فقـا ملـا هـو حمـدد يف قـرار اجلمعيـة            وبـصفة خاصـة، وذلـك       اإلناث مـن األطفـال      ضعف  

ــن   ٦٠/٢٣١ ــس األمـ ــرار جملـ ــات اخل  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢ وقـ ــاة االحتياجـ ــي مراعـ ــةوينبغـ  اصـ
 .اتفاقات السالملألطفال يف حاالت الصراع املسلح ومفاوضات السالم و

وتشجع اللجنة اخلاصة إدارة عمليات حفظ السالم على إيـالء اهتمـام خـاص حلمايـة           - ١٥٥
إىل حفـظ   عند النظر يف اختاذ إجراءات هتـدف        سلح  األطفال ورفاههم وحقوقهم يف الصراع امل     

ذلك وضع أحكام حلمايـة األطفـال يف واليـات عمليـات األمـم املتحـدة                مبا يف   السالم واألمن،   
 .ن يف جمال محاية األطفال يف هذه العملياتستشارياملإشراك كذلك حلفظ السالم، و

 
 اجلنس وحفظ السالم - ٧ 

ر اجلنـساين يف  وعمليـات حفـظ الـسالم بـأن تـدرج املنظـ      توصي اللجنـة اخلاصـة إدارة      - ١٥٦
ليمـي يف   ارجـة مـن الـصراع علـى كـل مـن املـستويني الـوطين واإلق                اخلبلـدان   الاملهام املقـررة يف     

 .سياق عمليات حفظ السالم
املـرأة والـسلم واألمـن، فـإن اللجنـة          عـن   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ووفقا لقرار جملـس األمـن        - ١٥٧

. هات عامة بشأن املـساواة بـني اجلنـسني يف عمليـة حفـظ الـسالم               اخلاصة ترحب باعتماد توجي   
وتوصي اللجنة اخلاصة مبواصلة املشاركة يف وحدة القضايا اجلنـسانية يف إدارة عمليـات حفـظ                

 .لتنفيذ الفعال للتوجيهات العامةالسالم من أجل دعم ا
اتيجية الـشاملة   وتشجع اللجنة اخلاصة إدارة عمليات حفظ السالم على إجنـاز االسـتر            - ١٥٨

ــسالم    ــساين حلفظــة ال ــدريب اجلن ــساين وأدوات الت ــدريب اجلن ــرى  . للت ــك، ت وباإلضــافة إىل ذل
 تعاجل برامج التدريب على حنو كاف خمتلف احلـاالت اجلنـسانية يف             ه ينبغي أن  اللجنة اخلاصة أن  

التـدريب  يكـون   ه ينبغي أن    كما ترى أن  . امليدان، مبا فيها العنف القائم على أساس نوع اجلنس        
 . على املستوى الرفيعال سيمااجلنساين إلزاميا جلميع موظفي البعثة، و

املـــسائل اجلنـــسانية يف دائـــرة املعـــين بدرب املـــوتالحـــظ اللجنـــة اخلاصـــة أن منـــصب  - ١٥٩
وتدعو األمني العـام إىل أن يـويل االعتبـار     . التدريب املتكاملة ميول حاليا ملدة عام من التربعات       

 .ملسائل اجلنسانية داخل قسم التدريب املتكاملُتعىن باعلق بإنشاء قدرة لوضع اقتراح يت
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وتالحــظ اللجنــة اخلاصــة مــع القلــق اســتمرار اخنفــاض متثيــل املــرأة دون املــستوى           - ١٦٠
. املطلــوب يف مــستويات اإلدارة العليــا ويف أوســاط األفــراد النظــاميني يف بعثــات حفــظ الــسالم

ــة اخلاصــة إدارة عمليــ  وحتــث ــادة     اللجن ــى وضــع اســتراتيجية شــاملة لزي ــسالم عل ات حفــظ ال
مشاركة املرأة يف مجيع جوانب ومستويات عمليات األمم املتحدة حلفظ الـسالم، عمـال بقـرار       

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن  و٥٩/١٦٤اجلمعية العامة 
ــاء شــراكات داخــل        - ١٦١ ــى بن ــسالم عل ــات حفــظ ال ــة اخلاصــة إدارة عملي ــشجع اللجن وت
أفـراد األمـم املتحـدة      هبـدف كفالـة جعـل       املنظـور اجلنـساين     بشأن تعميم   ة األمم املتحدة    منظوم

 .لى أساس أدائهم يف حتقيق التقدمعن القضايا اجلنسانية وتقييمهم عمسؤولني 
 املنظمــات ال ســيماسامهة املنظمــات غــري احلكوميــة، و  مبــاللجنــة اخلاصــة  عتــرف وت - ١٦٢

 .جلنسانية يف إطار بناء السالمالقضايا ايف والشبكات النسائية 
 

 وحفظ السالم) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية - ٨ 
 اللجنة اخلاصـة قلـق األمـني العـام إزاء ارتفـاع معـدالت الوفيـات النامجـة عـن                      الحظت - ١٦٣

على مواصلة العمل مـع     اإلصابة باإليدز يف بعثات حفظ السالم وحتث البلدان املسامهة بقوات           
وتطبيق مبـادئ األمـم املتحـدة التوجيهيـة بـشأن      قبل النشر األمانة لتنسيق وتعزيز برامج التوعية  

وترحــب اللجنــة اخلاصــة باســتعراض . نــشر الطبيــة الــيت حتــول دون الشروطاملوافقــة الطبيــة والــ
لـسالم، وتتطلـع إىل   اإليدز يف حفظ ا/الدروس املستفادة من برامج فريوس نقص املناعة البشرية  

نتــائج البحــث الــذي جيــري بــشأن جوانــب الــصحة العامــة املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة           
 .اإليدز وحفظ السالم/البشرية
 ، حتـث اللجنـة اخلاصـة      )٢٠٠٠ (١٣٠٨عمال بقرار جملس األمـن      وويف هذا الصدد،     - ١٦٤

يكفـي مـن    ات مـا من جديد إدارة عمليات حفظ السالم على ضمان أن يكون لدى كل البعثـ  
القدرات لتمكني مجيع أفراد بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم من احلصول طوعا وسرا علـى               

ــ. خــدمات املــشورة والفحــص املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية    اللجنــة اخلاصــة شيدوت
علـى جهـود توعيـة الـيت تبـذهلا، بالتعـاون مـع صـندوق األمـم املتحــدة           عمليـات حفـظ الـسالم   ب

كان وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، من أجـل              للس
رفع مستوى الـوعي يف أوسـاط اجملتمعـات احملليـة املـضيفة، وعلـى اجلهـود التعاونيـة الراميـة إىل                      

 .إدماج عنصر فريوس نقص املناعة البشرية يف برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
ــظ         - ١٦٥ ــات حف ــيط عملي ــتقين لتخط ــيم ال ــات التقي ــة اخلاصــة أن بعث ــرى اللجن ــوت سالم ال
 .خرباء طبينيينبغي أن تشمل بانتظام ديدة اجل
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 اإلعالم - ٩ 
تــشدد اللجنــة اخلاصــة علــى أمهيــة سياســة اإلعــالم والتوعيــة لنجــاح عمليــات حفــظ     - ١٦٦
 الوطنيــة الفاعلــة املختــصة  فمــن الــضروري إطــالع الــسكان احمللــيني وســائر اجلهــات  . الــسالم

ويف هــذا الــشأن، تؤكــد اللجنــة اخلاصــة مــن . بطريقــة شــفافة ومــستمرة علــى مــضمون الواليــة
ــسالم وإدارة         ــظ ال ــات حف ــني إدارة عملي ــاون ب ــز التع ــى احلاجــة إىل مواصــلة وتعزي ــد عل جدي

 .ةيف مقدمة مجيع اجلهود اإلعالمي وإىل مراعاة إبقاء لغات السكان احملليني ،اإلعالم
 

 األثر السريعذات شاريع امل - ١٠ 
األثر السريع يف عمليات حفـظ الـسالم،        ذات  شاريع  املترحب اللجنة اخلاصة بإدراج      - ١٦٧

تلبيـة االحتياجـات    عن طريـق    لنجاح تنفيذ الواليات    املسامهة اليت تقدمها    وال تزال تدرك أمهية     
 .م وتقدمي الدعم هلاالالفورية للسكان احملليني وبناء الثقة يف عمليات حفظ الس

األثر السريع تشكل جزءا ال يتجـزأ مـن         ذات  شاريع  املوتؤكد اللجنة اخلاصة على أن       - ١٦٨
ها، وكذلك من تنفيذ استراتيجيات شاملة ترمـي إىل مواجهـة التحـديات             تطويرختطيط البعثة و  
 .عمليات حفظ السالم املعقدةاليت تواجهها 

األثــر ذات لمــشاريع لاجــة إىل وضــع سياســة شــاملة وتؤكــد اللجنــة اخلاصــة علــى احل - ١٦٩
السريع، تتعلق بعـدة أمـور منـها ختـصيص املـوارد، مـع مراعـاة الطـابع والواليـة الفريـدين لكـل                        

وتتطلـع اللجنـة اخلاصـة إىل املناقـشة الـيت سـتجريها اجلمعيـة              . عملية من عمليات حفظ الـسالم     
 .ع أثناء دورهتا احلادية والستنيسرياألثر الذات شاريع املالعامة للسياسة املتعلقة ب

 
 التعاون مع البلدان املسامهة بقوات - زاي 

ن خيططون عمليات حفـظ     محتسني العالقة بني    من الضروري   ترى اللجنة اخلاصة أن      - ١٧٠
وميكن للبلـدان   . ينفذون واليات تلك العمليات   من  السالم ويقررون والياهتا ويتولون إدارهتا و     

مــا لــديها مــن جتــارب وخــربات، يف عمليــة بفــضل ن تــسهم إســهاما كــبريا، املــسامهة بقــوات أ
التخطــيط وأن تــساعد جملــس األمــن يف اختــاذ القــرارات املالئمــة والفعالــة يف الوقــت املناســب    

 .بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
 جملـس   وتشدد اللجنة اخلاصة على ضرورة التنفيـذ الكامـل لألحكـام الـواردة يف قـرار                - ١٧١

 كــانون ١٤ ؤرخــةامل) S/2002/56(ويف مــذكرة رئــيس جملــس األمــن ) ٢٠٠١ (١٣٥٣األمــن 
مـن هـذه اآلليـات يف إقامـة عالقـة           إىل أقصى حد ممكـن       من أجل االستفادة     ٢٠٠٢يناير  /الثاين
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وينبغـي عقـد مـشاورات مـع هـذه البلـدان يف مجيـع مراحـل         . أقوى مع البلدان املسامهة بقـوات   
 .يات األمم املتحدة حلفظ السالمأي عملية من عمل

وترى اللجنة اخلاصة أن تعقد هذه املشاورات قبل مدة كافية من جتديد جملس األمـن                 - ١٧٢
تـسهم آراء البلـدان املـسامهة بقـوات إسـهاما جمـديا يف عمليـة               إياهـا، حـىت      أو إقراره  ألي والية 

 تلـك الـيت تعقـد بنـاء علـى           كما ترى أنه ينبغي عقـد هـذه االجتماعـات، مبـا فيهـا             . صنع القرار 
). ٢٠٠١ (١٣٥٣املبينـة يف قـرار جملـس األمـن          لألمنـاط   طلب البلـدان املـسامهة بقـوات، وفقـا          

وتدعو األمانـة إىل ضـمان تعمـيم تقريـر األمـني العـام عـن عمليـات حمـددة مـن عمليـات األمـم               
قــد املتحــدة حلفــظ الــسالم علــى البلــدان املــسامهة بقــوات يف وقــت مناســب يــسمح هلــا بع         

وتشجع اللجنـة   . اجتماعات مع هذه البلدان قبل إجراء مناقشات فيما بني أعضاء جملس األمن           
اخلاصة مجيـع البلـدان املـسامهة بقـوات علـى املـشاركة بنـشاط يف اجتماعـات تعقـد مـع جملـس                        

 .بغية حتقيق نتائج مفيدةالعامة األمن واألمانة 
اعــل بــني الفريــق العامــل التــابع جمللــس وتؤكــد اللجنــة اخلاصــة علــى أمهيــة حتــسني التف - ١٧٣

األمن املعين بعمليات حفظ السالم والبلدان املسامهة بقوات لكي يتسىن االعتماد على جتـارب               
وتــشجع .  ومتديــدهاوخــربات هــذه البلــدان أثنــاء تنفيــذ واليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم 

 ا توصــياهتا الــواردة يف تقريرهــ اللجنــة اخلاصــة الفريــق العامــل التــابع جمللــس األمــن علــى تنفيــذ   
)S/2006/972( ٢٠٠٦ديسمرب / األولكانون ١٣، املؤرخ. 

عقـد اجتماعـات    العامـة إىل    وتؤكد اللجنة اخلاصـة أنـه ينبغـي ألي دعـوة مـن األمانـة                 - ١٧٤
بشأن إنشاء بعثة جديدة من بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم أو متديد واليـة أي بعثـة قائمـة                   

 .مل مجيع البلدان املسامهة بقواتفافية وتشأن تتسم بالش
وحتث اللجنة اخلاصـة األمانـة علـى التـشاور يف الوقـت املناسـب مـع البلـدان املـسامهة                      - ١٧٥

واعـــد املـــشاركة اخلاصـــة بالبعثـــة بقـــوات مـــىت اعتزمـــت إدخـــال أي تعـــديل علـــى املهـــام أو ق
الحتياجـات مـن األفـراد واملعـدات       يـؤثر علـى ا     ،املفاهيم التنفيذية أو نظام القيـادة والـتحكم        أو

والتدريب و اخلدمات اللوجستية، وذلك لتمكني البلدان املـسامهة بقـوات مـن تقـدمي مـشورهتا          
. تلبيــة هــذه الطلبــات اجلديــدةكفالــة تــوفري القــدرة الالزمــة لقواهتــا ليف عمليــة التخطــيط ومــن 

قـوات املعنيـة مـىت اعتزمـت     وحتث اللجنـة اخلاصـة األمانـة علـى التـشاور مـع البلـدان املـسامهة ب               
 وال ينبغـي إجـراء      .خفض عدد القوات يف أي عملية من عمليات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم             

وتـرى اللجنـة   . ومراعاة احلالة يف امليدانهذا التخفيض إال بعد النظر يف مسامهات هذه البلدان   
ة للتفاعـل بـني البلـدان      قـدر ممكـن مـن اإلجـراءات احلاليـ         إىل أقصى   اخلاصة أنه ينبغي االستفادة     

 .وجملس األمنالعامة املسامهة بقوات واألمانة 
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 التعــاون والتــشاور مــع البلــدان تعزيــز اللجنــة اخلاصــة بالتقــدم الــذي أحرزتــه يف  وتقــر- ١٧٦
اليت عقدت خـالل    جتماعات  الحاطة وا اإلاملسامهة بقوات من خالل مجلة أمور منها جلسات         

وتتطلع إىل مواصلة وحتسني التعاون خـالل العـام املقبـل،           دم،  العام املاضي، وترحب بذلك التق    
 .اد اإلحاطة كتابيامبا يف ذلك تيسري احلصول على مو

 
 قية يف جمال حفظ السالمتعزيز القدرات األفري - حاء 

ترحــب اللجنــة اخلاصــة بــالتوقيع علــى اإلعــالن املــشترك بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد   - ١٧٧
إطـار الربنـامج العـشري      : عزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقـي       ت”املعنون  األفريقي  

التـزام منظومـة األمـم املتحـدة         وال سـيما     ،)، املرفـق  A/61/630 (“لبناء قدرات االحتاد األفريقـي    
 .ناء قدرات االحتاد األفريقي وترتيباته دون اإلقليمية يف قضايا حفظ السالمبب

ــظوت - ١٧٨ ــة اخلاالحــ ــة أن اللجنــ ــة    صــ ــة الالزمــ ــستية واملاليــ ــات اللوجــ ــوفري االحتياطــ تــ
ــسري ــش   لتي ــي للن ــدرات االحتــاد األفريق ــسية يف   ق ــة رئي ــسريع ذو أمهي ــزر ال ــظ  تعزي ــدرات حف  ق
 .األفريقية السالم
تقــدمي األمــم املتحــدة تتعلــق بوتــشري اللجنــة اخلاصــة إىل وضــع خطــة عمــل مــشتركة   - ١٧٩

القريــب واملتوســط والبعيــد، تركــز  يف اآلجــال الــسالم الــدعم إىل االحتــاد األفريقــي يف حفــظ  
 علـى املـساعدة يف   ال سيما منع الصراع وحفظ السالم، و      بصورة رئيسية على التعاون يف جمايل     

وتوصــي اللجنــة اخلاصــة إدارة عمليـات حفــظ الــسالم بــدعم  . بنـاء القــوة االحتياطيــة األفريقيـة  
قــرار الالزمــة للتخطــيط املــشترك وإ املــشتركة كفالــة املبــادئ واإلجــراءاتاالحتــاد األفريقــي يف 

 .وساط االقتصادية دون اإلقليميةتنسيقها مع األالتنفيذ يف 
وترحــب اللجنــة اخلاصــة بإنــشاء فريــق متعــدد االختــصاصات تــابع لالحتــاد األفريقــي    - ١٨٠

 لــدعم عمليــة حفــظ الــسالم يف إدارة عمليــات حفــظ الــسالم، وبإيفــاد عنــصرها التنفيــذي إىل  
بـأن   وتوصي فريق الـدعم   .  وكذلك إيفاد قدرة الدعم إىل نيويورك لتقدمي اإلرشاد        ، أبابا أديس

يعمــل كمركــز تنــسيق جلميــع القــضايا يف إدارة عمليــات حفــظ الــسالم املتعلقــة بالتعــاون مــع   
ــها،         ــها وواليت ــشأن عمل ــات ب ــن املعلوم ــد م ــى مزي ــع إىل احلــصول عل ــي وتتطل االحتــاد األفريق

 .القدرات دون اإلقليميةالدعم التقين الذي حتتاج إليه جدا  مبسألة تقدمي  اليت تتعلقسيما الو
وبــالنظر إىل تعـــدد اجلهــات املعنيـــة املـــشاركة بــشكل مباشـــر وغــري مباشـــر يف بنـــاء      - ١٨١

وتـشدد اللجنـة   . القدرات األفريقية، فإن هناك حاجة إىل تنـسيق فعـال لـدعم االحتـاد األفريقـي              
لكية االحتـاد األفريقـي خلطتـه العـشرية لبنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك                  ومقيادة  اخلاصة على أمهية    
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بإتاحتـــها حمفـــال ألمـــم املتحـــدة أن تـــساعد يف ذلـــك اوميكـــن . التنـــسيق بـــني اجلهـــات املاحنـــة
 .التنسيق هلذا
 

 التعاون مع الترتيبات اإلقليمية - طاء 
صـون   ليف جمـا  املتحـدة   إذ تأخـذ يف االعتبـار زعامـة األمـم           جمـددا،   اللجنة اخلاصـة     إن   - ١٨٢
أمهيـة اإلسـهام الـذي ميكـن أن تقدمـه الترتيبـات اإلقليميـة               فإهنا تؤكد   م واألمن الدوليني،    الالس

 حــسب ،والوكــاالت يف جمــال حفــظ الــسالم، وفقــا للفــصل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة 
 .دراهتاالوكاالت وق واإلقليمية أاالقتضاء، وحينما تسمح بذلك واليات تلك الترتيبات 

 وتكميليــة تــستطيع أن فريــدةوتــدرك اللجنــة اخلاصــة أن للترتيبــات اإلقليميــة قــدرات  - ١٨٣
التعاون مع عمليات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم، وحتـث األمـم املتحـدة علـى تعزيـز                     ب تقدمها

ليميـة  قيام شراكة قوية مـع الترتيبـات اإلق       ف.  اإلقليمية ية مع الترتيبات  نفيذطها وشراكاهتا الت  باور
 علــى االســتخدام األمثــل اأن يــؤثر إجيابيــمــن شــأنه يف عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم  

 .احملدودة للموارد

لتفعيــل عمــل  عمليــات حفــظ الــسالم إطــار إدارة تــضعاللجنــة اخلاصــة بــأن وتوصــي  - ١٨٤
 األمـم   بـني  وتـدابري فعالـة   آليـات تنـسيق     ب املخصـصة  الترتيبـات    واالستعاضة عن التعاون العملي   

 كفــاءة تعزيــزدف ، هبــ والــشركاءاجلهــات املاحنــةغريهــا مــن و، والترتيبــات اإلقليميــةاملتحــدة 
 بـإيالء ، توصـي اللجنـة   إطـار العمـل هـذا    وخـالل وضـع  .  جهود حفـظ الـسالم الدوليـة       وفعالية

 .األخرية من التجارب املستفادة للدروس التاماالعتبار 

إلقامـة   العامـة    األمانـة  داخـل  بإنشاء قـدرة  مني العام   وتالحظ اللجنة اخلاصة اقتراح األ     - ١٨٥
 مبثابـة مركـز تنـسيق لكافـة املـسائل           لتكـون  فريقـي األ لالحتاد   الشراكات املكرسة شراكات غري   

 مبـسائل تتعلـق    املهـتمني    األطـراف  ي املتعـدد  والـشركاء  الترتيبات اإلقليميـة  املتعلقة بالتعاون مع    
 حتاشـــي تـــساعد يف قــد  اجلديـــدة القـــدرة هــذه  نأ اللجنـــة وتعتقـــد. بعمليــات حفـــظ الــسالم  

 .األطراف اجلهود بني املؤسسات املتعددة أو املنافسة يف االزدواجية

الســتفادة املثلــى مــن ل العامــة األمانــة اســتمرار احلــوار مــع إىلتتطلــع اللجنــة اخلاصــة و - ١٨٦
حـو املنـصوص    ، علـى الن   مالئمـة  يف ظل ظروف     اإلقليميةإمكانيات استخدام قدرات الترتيبات     

 ، الـذي  )٦٠/١قـرار اجلمعيـة العامـة        (٢٠٠٥ؤمتر القمة العـاملي لعـام       مل اخلتاميةعليه يف الوثيقة    
والترتيبـات   املتحـدة  األمـم ميكـن التنبـؤ هبـا بـني     ذات طـابع رمسـي     شـراكات    إقامـة أمهية  ب يسلّم

 . املعنية معا املنظماتمجع بغية اإلقليمية
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الـــداعي إىل جتـــاوز  العـــام األمـــنيا تأييـــدها القتـــراح تؤكـــد اللجنـــة اخلاصـــة جمـــدد و - ١٨٧
يف حفـظ   التنفيـذي    وتنفيذ طرائـق ملموسـة للتعـاون         ، املمكنة للتعاون  باألطر املناقشات املتعلقة 

 .اإلقليمية الترتيبات إطار ضمنالسالم 
 

  املمارساتأفضل - ياء 
ــة اخلاصــة    - ١٨٨ ــد تكــرر اللجن ــاتأكي ــةيف  اعتقاده ــج أمهي ــدروس دم ــستفادةا ال ــضل مل  وأف

 .لبعثات احلالية واملقبلةوتسيري ا ختطيط يفاملمارسات 

القدرة علـى إمكانيـة احلـصول علـى         اللجنة اخلاصة باجلهود املبذولة لتحسني      وترحب   - ١٨٩
املمارسات من خالل زيادة استخدام تكنولوجيـا املعلومـات اجلديـدة          أفضل  السياسات و وثائق  
وحتـيط  دارة عمليـات حفـظ الـسالم؛        اجلديد التـابع إل    املمارسة وجمتمعات   موقع االنترانت مثل  

البعثــات  املمارســات ومــواد وأفــضلعلمــا بتوســيع قاعــدة بيانــات الــسياسة العامــة والتوجيــه،   
أن إدارة عمليـات حفـظ الـسالم        إىل  مراكـز التـدريب، وتطلـب       و حفظ السالم    ملوظفياملتاحة  
 . على هذه املواردت البلدان املسامهة بقوامن إمكانية حصول توسع

ــة   وترحــب - ١٩٠ ــاجلهود املبذول ــة اخلاصــة ب ــة ال القــدرةجلعــل اللجن ــد ل مركزي  أفــضلتحدي
ــدروس   ــستفادةاملمارســات وال ــن خــالل  امل ــشر م ــوظفني ن ــضل م ــدان ألف .  املمارســات يف املي

 املمارسـات بـني بعثـات       أفـضل  هؤالء املوظفـون يف تبـادل      يؤديهالحظ الدور الرئيسي الذي     تو
اللجنـة  وتـدرك   .  يف التوجيهات الرمسية حلفـظ الـسالم       إلدماجهالسالم وحتديد الدروس    حفظ ا 

 ســيكون مفيــدا لنظــام حفــظ  املعقــدة املمارســات يف العمليــات أفــضل أن تزايــد قــدرةاخلاصــة 
 الوظيفة مسة من مسات عمليـات حفـظ الـسالم مـن             هذه بأن تصبح  توصي   لذلك فهي  السالم،
 . عند االقتضاءظف واحد،ما ال يقل عن مو تعينيخالل 

 
 تدريبال - كاف 

األمــم الطلــب علــى عمليــات   للتــدريب مــع تزايــد  عاليــةتــويل اللجنــة اخلاصــة أمهيــة   - ١٩١
رئيـسية  الارب البلـدان    جتـ أمهية االستفادة مـن      ، يف هذا الصدد   وتالحظ، املتحدة حلفظ السالم،  

 األكثــر العمليــاتاصــة خبويف عمليــات حفــظ الــسالم، الــيت هلــا ســجل كــبري  بقــوات ةاملــسامه
واسعة من فرص التدريب لبلدان أخـرى، مبـا يف     طائفة   وفريتل ا ودعمه اتشجيعهأمهية  تعقيدا، و 

 .بقوات املسامهةيف جمال ذلك البلدان اجلديدة أو الناشئة 

وال تزال اللجنة اخلاصة ترى شيئا مـشجعا يف وجـود شـراكات بـني الـدول األعـضاء                    - ١٩٢
م واألمانة العامة وغريها من الوكاالت املهتمة اليت تعمـل معـا مـن أجـل                وعمليات حفظ السال  
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ج تلـــك املعـــايري يف منـــاهج  وضـــع وحتـــسني معـــايري التـــدريب يف جمـــال حفـــظ الـــسالم وإدرا  
 .الوطنية التدريب
 االرتفـاع املفـاجئ يف      النامجـة عـن    التـدريب  احتياجـات    ازديـاد اللجنة اخلاصة   وتدرك   - ١٩٣

 إجنـاز  قـسم ” إنـشاء  وتـسلّم بـأن   .  املتحـدة حلفـظ الـسالم      األمممليات  حجم ونطاق وتعقيد ع   
ــدريب ــز   للوجــستيات يف قاعــدة األمــم املتحــدة  “الت ــديزي خطــوة هامــة لتعزي القــدرة  يف برين

 . عمليات حفظ السالمالتدريبية إلدارة

وتواصــل اللجنــة اخلاصــة تأييــد اجلهــود الــيت تقــوم هبــا إدارة عمليــات حفــظ الــسالم      - ١٩٤
ويد مراكز التدريب يف جمال حفـظ الـسالم علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، فـضال عـن                     لتز

املراكز الوطنية لتنسيق التدريب يف الدول األعضاء، بالتوجيـه الـضروري لتـدريب أفـراد حفـظ        
 .السالم التابعني لألمم املتحدة

عـاد تتطلـب اخلـربة       عمليات حفظ السالم املتعددة األب     بأن من اللجنة اخلاصة     وإدراكا - ١٩٥
شجع تـ   فهـي  علـى حنـو مـستمر،      احلـصول عليهـا    األعـضاء عظم الـدول    مل اليت ال ميكن   والتجربة

 .األعضاءالتعاون يف جمال التدريب على حفظ السالم بني الدول 

 عمليــات حفــظ إدارة لقيــاموليهــا ت الــيت علــى األمهيــةؤكــد اللجنــة اخلاصــة جمــددا  وت - ١٩٦
لـشرطة  ل لتقـدمي التـدريب   أساسـا  ستـشكالن   عامـة  تـدريب وسياسـة    بوضع اسـتراتيجية  السالم  
 االســتراتيجية تتــضمن هــذه أنوينبغــي .  املــدنينياألخــصائيني والفنــيني مــن وتــدريب واجلــيش
 .االقتضاء والوطنية، حسب اإلقليمية التعاون مع مراكز التدريب أشكال

تؤيــد فإهنــا  يف امليــدان، لتــدريبااللجنــة اخلاصــة الــدور احلاســم لعناصــر  وإذ تالحــظ  - ١٩٧
تـدريب  بال املتعلقـة  السياسات الرئيـسية      إرسال نتظرتلبعثات و اتدريب  لتكاملة  املراكز  املمفهوم  

 . للنظر فيهااملصلحة أصحاب مجيع امليدانية إىلتكامل لتعزيز بناء القدرات امل

 سياسـة  فالةلكخطوة هامة   كتكامل،  امل التدريب دائرة بإنشاءوترحب اللجنة اخلاصة     - ١٩٨
 إىلوتطلـب اللجنـة     .  لتدريب مجيع أفراد حفظ السالم التابعني لألمـم املتحـدة          ة ومتكامل ةشامل
 وأدوار اجلـاري  التطـوير  ومتكينـها مـن املـسامهة يف          علمـا   الـدول األعـضاء    إحاطـة  كفالة األمانة
 . املتكامل التدريبدائرة

 دائــرة يف الرئيــسية القيــادة يفــةالعامــة إىل مــلء وظ  األمانــةتــدعو اللجنــة اخلاصــة   و - ١٩٩
 باملوارد اليت حتتاجهـا     املتكامل التدريب   وأن يتم تزويد دائرة    عاجلة   كمسألة املتكاملالتدريب  

 . داخل األمانة العامة التدريب حلفظ السالمللعمل كفرع لسياسيات
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وحـدات   وضع يف   املتكامل التدريب   اليت تبذهلا دائرة  هود  اجلوترحب اللجنة اخلاصة ب    - ٢٠٠
 علـى مواصـلة التـشاور       الـدائرة  ملختلف فئات موظفي حفـظ الـسالم وتـشجع           تدريبية موحدة   

 وضع الصيغة النهائيـة لوحـدات التـدريب        ومراكز تدريب حفظ السالم يف       األعضاءمع الدول   
 .اللغات الرمسية الستب وعمليات حفظ السالم األعضاءلدول ل ها ونشرواختبارها

.  املتحـدة حلفـظ الـسالم     األمـم  تقييم التدريب يف بعثات      أمهيةاصة  وتالحظ اللجنة اخل   - ٢٠١
وأن   وتنفـذها،   منهجيـه للتقيـيم     حفـظ الـسالم     عمليـات  تـضع إدارة   أنوتقترح اللجنـة اخلاصـة      

 .امليدان عملية التقييم للتدريب يف تعزز

ــة   - ٢٠٢ ــة اخلاصـ ــب اللجنـ ــرة وترحـ ــام دائـ ــدريب بقيـ ــى    التـ ــصديق علـ ــى التـ ــل علـ املتكامـ
ــم راتدو ــة،     األم ــدريب الوطني ــا مراكــز الت ــيت تنظمه وحــدات ل والتطــوير اجلــاري  املتحــدة ال
 .املوحدةتدريب ال

جمموعــة مــن  حــدا أدىن املتكامــل التــدريب تــضع دائــرة بــأنتوصــي اللجنــة اخلاصــة و - ٢٠٣
 لــتمكني أفــرادمعــايري التــدريب لبعثــات حفــظ الــسالم ومــا يتــصل بــذلك مــن بــرامج تــدريب   

توصي اللجنة اخلاصـة بـأن تقـوم        كما  . ظ على مهاراهتم خالل فترة انتشارهم     حلفاالقوات من ا  
ــيم      إدارة ــبة لتقي ــات مناس ــسالم بوضــع آلي ــظ ال ــات حف ــات   عملي ــادة البعث ــار ق  ووحــدات كب

 .املوحدةالتدريب 

للمـوظفني اإلداريـني     يف حينـه   املهـين التـدريب   إجـراء   م اللجنة اخلاصـة بـضرورة       تسلّو - ٢٠٤
والرتاهــة واملــسؤوليات تعزيــز القيــادة إىل هــذا التــدريب ويهــدف . امليــدان ملــوظفي الــدعم يفو

 إدارة  بقيـام ويف هذا الصدد، ترحب اللجنـة اخلاصـة         . الختاذ القرار  واملساءلة   املتعلقة باإلشراف 
 يف جمــال اإلداريـني البعثــة مـوظفي  كبــار لبرنــامج تـدرييب  حاليــا بوضـع  عمليـات حفــظ الـسالم   

 املاليـــة، وآليـــات واإلدارة، والـــسلع واخلـــدمات، البـــشرية املـــوارد دارةوإ، والرتاهـــة األخـــالق
 علـى وضـع هـذا       إطالعهـا  املتكامـل  التدريب   اللجنة اإلدارية إىل دائرة   تطلب  و،  اإلدارية الرقابة

 .هالربنامج وتنفيذ

وتطلــب اللجنــة اخلاصــة إىل إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وضــع اســتراتيجية شــاملة     - ٢٠٥
جملال اجلنساين تساعد على االستخدام الفعال ملواد التدريب القائمـة وتعـزز قـدرة              للتدريب يف ا  

التدريب يف اجملال اجلنساين يف مقار األمم املتحدة، ويف عمليات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم،                
مبا يف ذلك من خـالل إقامـة شـراكات مـع مراكـز التـدريب الوطنيـة واإلقليميـة حلفـظ الـسالم                        

وتطلب اللجنة اخلاصة إىل إدارة عمليات حفـظ الـسالم كفالـة        . ان املسامهة بقوات  التابعة للبلد 
 .إسهام اخلرباء يف القضايا اجلنسانية يف دائرة التدريب املتكامل لتنسيق هذا اجلهد
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وتطلب اللجنة اخلاصة إىل إدارة عمليات حفظ السالم أن تعقد، على وجه الـسرعة،               - ٢٠٦
احلاليـة  منـشورات األمـم املتحـدة       ن الـدول األعـضاء السـتعراض        اجتماعا يشارك فيـه خـرباء مـ       

 هبــدف ترمجتــها حــسب األولويــة حــىت يــستفيد منــها موظفــو األمــم املتحــدة يف  حلفــظ الــسالم
وتشجع اللجنة اخلاصة، على حنو خاص، اجلهـود الـيت تبـذهلا دائـرة التـدريب                . البعثات امليدانية 

ــدريب إىل اللغــ     ــل لترمجــة وحــدات الت ــع األخــذ     املتكام ــات، م ــصلة بالبعث ــة ذات ال ات الرمسي
ــات    ــة للبعث ــار االحتياجــات الفعلي ــظ     . باالعتب ــات حف ــة اخلاصــة إىل إدارة عملي ــب اللجن وتطل

السالم موافاة اجلمعية العامة بنتائج االجتماع، وبأي احتياجات ذات الـصلة مـن املـوارد، كـي          
 .تنظر فيها

وإىل  باسـتمرار  م تـدريب كبـار قـادة البعثـات        مفهـو  تطـوير    إىلتتطلع اللجنة اخلاصة    و - ٢٠٧
هـذا  وجيب أن يبقـى     . القادة على مجيع مستويات القيادة    كبار  ظم لتدريب   تزيادة تعزيز هنج من   

 اسـتمرار  أنوتالحـظ اللجنـة اخلاصـة       . تكامـل امل التـدريب  لـدائرة  الوثيـق  اإلشرافاجلهد حتت   
 أن يقــدم األمــني العــام إىلتطلــب و ، حــلإىل مــسألة حتتــاج كبــار قــادة البعثــاتمتويــل تــدريب 

 . اجلمعية العامةالتمويل كي تنظر فيهلمقترحات 

تـسهيل  ل العامة، بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء،           األمانةاللجنة اخلاصة جبهود    وترحب   - ٢٠٨
 مـن ، ال سـيما     النامية االنترنت للمرشحني من البلدان      على دورات تدريبية حلفظ السالم      توفري

 يف تطـوير بـرامج حفـظ        اإلسـهام علـى مواصـلة     العامـة    األمانـة ع اللجنة اخلاصـة     وتشج. فريقياأ
ــة لألمــم املتحــدة،   جب وإتاحتــها، نترنــتعلــى اإلالــسالم  سهولة وتوفريهــا بــميــع اللغــات الرمسي

 .مرشحني من البلدان املسامهة بقواتلل

 األعــضاءل احلاليــة الــيت تبــذهلا كــل دولــة مــن الــدوبــاجلهود وترحــب اللجنــة اخلاصــة  - ٢٠٩
لكتـروين  الـتعلم اإل ”الدورات التدريبية الثمانية عـشر  عن الفرنسية لغة  نسخ باللغة    إنشاءلدعم  
التـابع   باملراسـلة يقـدمها برنـامج التعلـيم        الـيت  امليـدانيني    للمـوظفني  ،“األفـريقيني  الـسالم    حلفظة

 املقـدم  كتـروين، لاإل برنـامج التـدريب      وسـيع تبوتوصي  .  املتحدة للتدريب والبحث   األممعهد  مل
ــااألالعــسكريني وضــباط الــشرطة  الــضباط  مجيــع إىل  وحــدات وضــعت ليــشمل ،فــريقيني جمان

وحتـث  .  بني املدنيني والعـسكريني  والتعاون السالم،وحفظ  واجلنسانية   السالم،حديثا مثل بناء    
يب  وتنفيـذ هـذا التـدر      إعـداد  عمليات حفظ السالم للعمل معا يف        وإدارةاللجنة اخلاصة املعهد    

 . حفظ السالمألفراد

 عمليات حفـظ الـسالم العمـل مـع وكـاالت         تواصل إدارة  بأنتطلب اللجنة اخلاصة    و - ٢١٠
التدريب علـى    لدعم تنفيذ    واإلقليميةالتدريب الوطنية   وحمافل   ومؤسسات   املعنية املتحدة   األمم

 .املعايري املتكاملة وذلك متشيا مع نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج،
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 املوظفنيشؤون  - الم 
 قـدرة مـن    بإنـشاء  القتراحـه    إضـافيا  العام تربيرا    األمني يقدم بأنتوصي اللجنة اخلاصة     - ٢١١

 . بعثات حفظ السالميف املتحدة األممتعزيز قدرات ل الفنينياملوظفني املدنيني 

 حفـظ   عمليـات  إدارةن يف   ون املدني و املوظف أنه جيب أن يشكل   وتعتقد اللجنة اخلاصة     - ٢١٢
عظــم يكــون ذلــك بالنــسبة مل  ينبغــي أن كمــا ،للتنبــؤإمكانــات وظيفيــة متوقعــة وقابلــة  الــسالم 

حاليــا بعقــود  املعيــنني  املتحــدة حلفــظ الــسالم   األمــماملــوظفني املــدنيني الفنــيني يف عمليــات    
 .املدة حمدودة

ــدرك  - ٢١٣ ــذهلا     وت ــيت تب ــة ال ــة اخلاصــة اجلهــود االجيابي ــات حفــظ الــ  إدارةاللجن الم س عملي
 . العام على مواصلة جهودهاألمنيالتوازن يف عملية تعيني املوظفني وحتث بيتعلق  فيما

أمهيــة التــوازن يف عمليــة تعــيني املــوظفني وفقــا لقــرارات علــى تؤكــد اللجنــة اخلاصــة و - ٢١٤
ــة  ــة العامـ ــساور . اجلمعيـ ــة  ويـ ــة اخلاصـ ــقاللجنـ ــشواغر   إزاء القلـ ــدد الـ ــاع عـ ــات يف ارتفـ  بعثـ

 املــوظفني ملــلء الــشواغر علــى   يف تعــينياإلســراع العامــة األمانــةلــب مــن طتالــسالم، و حفــظ
 .السرعة جناح

 التمثيـل املناسـب يف إدارة عمليـات حفـظ الـسالم وبعثـات               أنوتعتقد اللجنة اخلاصـة      - ٢١٥
 األمـني حتـث اللجنـة اخلاصـة    و. األعـضاء  مـسامهات الـدول   أيـضا  يراعى أنحفظ السالم جيب    

 .عند اختيار املوظفني لشغل وظائفبقوات  عادل للبلدان املسامهة  متثيلكفالةالعام على 

 الـــذين فـــرادأن يكـــون لـــدى األ علـــى كفالـــةوحتـــث اللجنـــة اخلاصـــة األمـــني العـــام  - ٢١٦
 املهنيــــة اخللفيــــة الــــسالم إلدارة عمليــــات حفــــظ الــــسالم وبعثــــات حفــــظ اختيــــارهم يــــتم

 .املطلوبتني واخلربة

 األمانــة يف والفرنــسية مهــا لغتــا العمــل نكليزيــةاللغــتني اال نبــأر اللجنــة اخلاصــة وتــذكّ - ٢١٧
 بـني املقـر وامليـدان لـضمان     علـى حنـو فعـال    التفاعـل   أمهيـة علـى   اخلاصـة   تؤكد اللجنـة    و. العامة
 تـشجع    فإهنا ويف هذا الصدد،  .  االتصاالت وسالمة مجيع العاملني يف جمال حفظ السالم        كفاءة
يتمتعـون   عمليـات حفـظ الـسالم      إدارة يف مـوظفني    تعـيني ل يتخذ خطوات    على أن  العام   األمني
 .يف األمانة العامةعمل ال لغيت يف استخدام بكفاءة

العــسكريني ورجــال الــشرطة  املــراقبني  التفاعــل بــنيبــضرورةم اللجنــة اخلاصــة تــسلّو - ٢١٨
تــشكل  ،الغايــةوحتقيقــا هلــذه . ألمــم املتحــدة مــع الـسكان احمللــيني التــابعني لاملــدنيني املـوظفني  و

وحتــث اللجنــة اخلاصــة إدارة .  عنــصرا مهمــا يف عمليــات االختيــار والتــدريباللغويــةاملهــارات 
 ذوى  يف البعثات مـن    موظفني وخرباء    لتعينيمزيد من اجلهود      بذل علىعمليات حفظ السالم    
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لتلبيــة متطلبــات ســيتم تعيينــهم فيهــا، الــيت بالــذات نطقــة البعثــة مبصلة الــ ذات اللغويــةاملهــارات 
 البلـد  يف   املتداولـة  اللغـة الرمسيـة      إتقـان  أن تؤكد   فهي،  لذلك. حمددة من عمليات حفظ السالم    

 . هذه العملياتخالل كمّيزة إضافية تؤخذ يف االعتبار أنينبغي 

املـوظفني الـذين يـتم إرسـاهلم إىل عمليـات            بـأن  العامـة    األمانـة ر اللجنـة اخلاصـة      تذكّو - ٢١٩
اللغــة يف  امتحانــات وخاصــةالبعثــات، يف لخــرباء ل امتحانــات اءإلجــر امليدانيــة املتحــدة األمــم

 علــى القائمــة مبعــايري االمتحانــات يكونــوا مــؤهلني وأن يتقيــدوا  أنجيــب  ،الــسواقةومهــارات 
 . املعيارية املتحدةاألمم برامج أساس

حفظـة  الـشرطة واجلـيش يف جتنيـد    شـعبتا  وتالحظ اللجنـة اخلاصـة اجلهـود الـيت تبـذهلا        - ٢٢٠
 عمليـات  حمـددة يف  احتياجـات   لتلبيـة  ضـباط الـشرطة،    وخاصـة    الفرنـسية،  باللغـة  م ناطقني سال

 .حفظ السالم

ــة اخلاصــة توصــية   و - ٢٢١ ــسالم   تؤيــد اللجن ــابع إلدارة عمليــات حفــظ ال  الفريــق العامــل الت
 يف امليـدان    األركـان  ضـباط     اليت تفيد بضرورة اإلبقاء علـى مركـز        A/60/696الواردة يف الوثيقة    

 بـدال مـن     األركـان  لـضباط    إقامـة  ت ترتيبـات الـدعم لتـوفري بـدال        وتنقيحالوحدات،  يف   رادكأف
إىل تـدعو اللجنـة اخلاصـة اجلمعيـة العامـة           و.  البلدان املسامهة بقـوات    إىل تكاليف القوات    سداد
 االكتفـاء الـذايت ملـوظفي        ترتيبات مواءمة والستني بغية    احلادية خالل دورهتا    التوصية هذه   إقرار
 . البعثةمقر

ــة اخلاصــة  وإذ تالحــظ  - ٢٢٢ ــروقاللجن ــة    يف املالف ــشروط خدم ــهج احلــايل ل ــوابن ــادة ن  ق
إدارة إىل  تطلـب   فإهنـا   خيدمون حاليا يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم،              الذين  القوات  

 . فيها اجلمعية العامةاملسألة كي تنظر مقترحات ملعاجلة هذه أن تضععمليات حفظ السالم 

 عمليـة املطالبـة يف حـاالت الوفـاة والعجـز يف األمـم              ألن القلقاللجنة اخلاصة   ويساور   - ٢٢٣
وتالحــظ . الــشفافية إىل وتفتقــر وتــستغرق فتــرة طويلــة الــسالم مرهقــه ألفــراد حفــظ املتحــدة 

 البعثــات اخلـرباء يف  إىل وجـود فـروق بــني اسـتحقاقات التعـويض املقدمــة     أيــضااللجنـة اخلاصـة   
ا  استعراضــأن جيــري العــام األمــني إىلتطلــب اللجنــة اخلاصــة و.  القــواتادوتلــك املقدمــة ألفــر

ــة   ــة املتعلق ــسياسة احلالي ــاة لل ــدف  بالوف ــة والعجــز هب ــنياملواءم ــسيط    ب ــة وتب ــسياسات القائم  ال
 .املطالبات عملية

 
 املسائل املالية -ميم  

 اشـتراكاهتا  األعـضاء  مجيـع الـدول      ضـرورة أن تـسدد     علـى    ثانيـة اللجنة اخلاصة   تشدد   - ٢٢٤
ؤكد جمـددا التـزام الـدول األعـضاء مبوجـب           تو.  ودون شروط  بالكامل، ويف مواعيدها،  املقررة  
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 الـيت تقررهـا اجلمعيـة العامـة، مـع           األنـصبة  حـسب    املنظمة من امليثاق بتحمل نفقات      ١٧املادة  
ــدائمني يف جملــس  لألعــضاء املــسؤولية اخلاصــة  مراعــاة ــوارد ، األمــن ال ــى النحــو ال ــرارعل   يف ق

 .١٩٦٣ يونيه/ حزيران٢٧املؤرخ ) ٢٨-د( ١٨٧٤اجلمعية العامة 

ــة اخلاصــة   - ٢٢٥ ــداركيف املــستمر تحــسن الوتالحــظ اللجن ــأخريت ــسديد يف ات الت ــالغ ت  املب
أنـه   أيـضا اللجنة اخلاصـة    وتالحظ  . إحراز مزيد من التقدم   شجع على   ت و واملطالبات،املستحقة  

ــاك مــسامهون  ــزال هن ــ مل ال ي  خمتلفــة قائمــة يف بعثــات آلن قيمــة مــشاركاهتم  هلــم حــىت ا سدد ت
العامـة علـى أن      األمانـة وحتـث اللجنـة اخلاصـة       .  من عقد مـن الزمـان      أكثر منذ وبعثات أغلقت 

 يف األعـضاء  الـدول  وأن تبلّـغ  عملية ملعاجلة هذا الظـرف االسـتثنائي    أساليب يف   البحث تواصل
 . فرصةأقرب

ــة   - ٢٢٦ ــة اخلاصـ ــستأنف أنوتالحـــظ اللجنـ ــة  اجلتـ ــة العامـ ــامعيـ ــراح نظرهـ  األمـــني يف اقتـ
ــام ــشأن الع ــد حــسابات  ب ــات  جــدوى توحي ــا    عملي ــاين مــن دورهت ــسالم يف اجلــزء الث حفــظ ال
 .والستني احلادية

قـوات  أن تـسدد نفقـات البلـدان املـسامهة ب          كفالـة  أمهيـة  علـى اللجنـة اخلاصـة     وتشدد   - ٢٢٧
 األمانـة صدد، حتـث اللجنـة اخلاصـة        ويف هـذا الـ    .  حلفـظ الـسالم    لقـاء مـسامهاهتا   شـرطة   وبأفراد  
 . بسرعة جتهيز ودفع التعويضاتأن تكفلالعامة 

جنـاح عمليـات   يف  عنـصرا أساسـيا   األعـضاء لـدول  الـيت تقـدمها ا   املاليـة  ةاملـسامه وتعد   - ٢٢٨
وتقـر  .  هـام أمـر يف الوقـت املناسـب وغـري املـشروط      ، وأن التسديد    فظ السالم األمم املتحدة حل  
، حــسب أيــضا البلــدان املــسامهة بقــوات  غــريآراء املــسامهني ورة مراعــاة بــضراللجنــة اخلاصــة 

 بــني ةنيــ مــشاورات منتظمــة وروتيإجــراءاللجنــة اخلاصــة بالتقــدم احملــرز يف وترحــب . االقتــضاء
 .فظ السالماليت تتخذ القرارات املتعلقة حبيئات الرئيسية اهل واملصلحة أصحابمجيع 

رة املراعـاة الكاملـة لوضـع اسـتراتيجية لالنـسحاب           علـى ضـرو   اللجنة اخلاصـة    وتؤكد   - ٢٢٩
 استعراضـات دوريـة للتأكـد       إجـراء ، ينبغي   بعثة إنشاءبعد  و. بعثة جديدة نشاء   التخطيط إل  عند
ــةتنفــذ أنــشطتها  أنمــن  احملــددة و املتوقعــة االجنــازات واملؤشــرات إىل، اســتنادا وكفــاءة بفعالي

 مـع يز التآزر من خـالل التعـاون والتنـسيق           خفض التكاليف وتعز   من خالل سابقا، مبا يف ذلك     
 جيــب أن يتماشــى ذلــك، إىل باإلضــافة. ، حــسب االقتــضاء نفــسها يف املنطقــة أخــرىبعثــات

 .واليتهالالتدرجيي مع االجناز حجم البعثة 
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 أخرىمسائل  -نون  
 كـانون  ١١ املـؤرخ  ٥٧/١٢٩ قـرار اجلمعيـة العامـة        أمهيـة  علـى اللجنة اخلاصـة    تشدد   - ٢٣٠
مــايو اليــوم الــدويل حلفظــة الــسالم التــابعني  /أيــار ٢٩ الــذي حــدد يــوم ٢٠٠٢ديــسمرب /األول

 يف خيــدمون ومــا زالــوا خــدموا جلميــع الرجــال والنــساء الــذين  ، وذلــك تقــديرالألمــم املتحــدة
التفـاين  و األصـول املهنيـة    مـستوى عـال مـن        ملا يبدونه من   املتحدة حلفظ السالم     األممعمليات  
 . يف سبيل قضية السالمبأرواحهم جادوا الذين أولئكرى  ولتخليد ذكوالشجاعة

ــدعو  - ٢٣١ ــدول   وت ــع ال ــة اخلاصــة مجي  املتحــدة األمــم ومؤســسات منظومــة  األعــضاءاللجن
 .على حنو الئق الدويلاليوم ذا  االحتفال هبإىل واألفراد احلكوميةواملنظمات غري 

عـن   العـام    لألمـني ريـر الـسنوي     لتقل إضـافة  إصـدار وتالحظ اللجنة اخلاصة مع التقدير       - ٢٣٢
 لـدعم   إضـافة مفيـدة    ، الـذي جيعلـه    نفيذ توصيات اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ الـسالم        ت

 . سنوياتقرير األمني العامل اإلضافةهذه استمرار تقدمي  وتطلب ،عملها
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 املرفق األول
ــا         ــسالم يف دورهتـ ــظ الـ ــات حفـ ــة بعمليـ ــة املعنيـ ــة اخلاصـ ــشكيل اللجنـ تـ

 ٢٠٠٧ عامل
ــتني، األرد   :األعضاء ــا، أذربيجــان، األرجن ــا، إســبانيا،  االحتــاد الروســي، إثيوبي ن، أرميني

نيا، أفغانـــستان، إكـــوادور، أملانيـــا، إندونيـــسيا، أوروغـــواي، إســـتوأســـتراليا، 
يـسلندا، إيطاليـا،    أرلنـدا،   أي،  )اإلسـالمية  - مجهوريـة (أوغندا، أوكرانيا، إيران    

ربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريـا، بـنغالديش،       باراغواي، باكستان، باالو، ال   
يلنـد، تركيـا، تـشاد،    بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيـا، بـريو، بـيالروس، تا        

ليشيت، جامايكا، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،      - تيمورتوغو، تونس،   
ة، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة ترتانيــا املتحــد  

ــا،    ــة كوريـ ــة الـــسورية، مجهوريـ ــة العربيـ ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ اجلمهوريـ
مجهورية الو الدميقراطيـة الـشعبية، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،              
جنـــوب أفريقيـــا، جورجيـــا، جيبـــويت، الـــدامنرك، روانـــدا، رومانيـــا، زامبيـــا،  

ينيا، سـنغافورة،   زمبابوي، ساموا، سري النكا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوف        
 شـيلي، صـربيا،     ودان، السويد، سويـسرا، سـرياليون،     السنغال، سوازيلند، الس  

ــا،       ــا، غيني ــادا، غواتيمــاال، غيان ــا، غرين ــا، غان ــراق، غــابون، غامبي ــصني، الع ال
، فنلنــدا، فيجــي، قــربص، )البوليفاريــة - مجهوريــة(فرنــسا، الفلــبني، فرتويــال 

ــا،   قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــامريون،    ــدا، كوب ــا، كن ــا، كمبودي كرواتي
كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، الكونغــو، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان،   
ــا، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك،      ــا، مــايل، ماليزي لكــسمربغ، ليتواني

يرلنـدا  أمالوي، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و         
تانيــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مولــدوفا، ناميبيــا،      الــشمالية، منغوليــا، موري 

النــرويج، النمـــسا، نيبـــال، النيجـــر، نيجرييـــا، نيوزيلنـــدا، اهلنـــد، هنـــدوراس،  
 .هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

ــا مجهوريــة كو، جــزر القمــر، بورونــدي، بنمــاريــا، إســرائيل، أنغــوال،  تيإر :املراقبون ري
الكرســي ، هــاييت، ليــسوتو، فييــت نــاماألخــضر، الــرأس الدميقراطيــة، الــشعبية 
جلنـة  ، اجلماعـة األوروبيـة،       املـستقلة   فرسان مالطة العـسكرية     منظمة الرسويل،

 ).نتربولاإل (اجلنائيةللشرطة ، املنظمة الدولية  الدوليةالصليب األمحر
 


