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 [ 2021آرار/مارس  17]

 المحتويا 
 الصفحة    الفصل 

ي مقدمة -األول   ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  4  ي

ي مسائل تنظيمية - الثاني  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  5  ي

ي افتتاح الدورة ومدتها -قل     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي  5  ي

ي انتخاب قعضاء المكتب  -باء    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي  5  ي

ي جدول األعمال   -جيم    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  5  ي

ي تنظيم األعمال  -دال    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  6  ي

ي وقائع جلسات اللجنة   -ااء    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي  6  ي

ي النظر في مشروع تقرير الفريق العامل  - الثالث  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي  7  ي

ي دورتها الخامسة والسبعيناعتماد التقرير المقدَّم ال  الجمعية العامة في  - الرابع  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  8  ي

ي مقترحات اللجنة الخاصة وتوصياتها واستنتاجاتها -  الخامس  ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  9  يي

ي مقدمة -قل     ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  9  ي

ي المبادئ التوجيهية والتعاري  وتنفير الواليات  -باء    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  10  ي

ي سلوك حفظة السالم وعمليات حفظ السالم  -جيم    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  11  ي

ي الشراكات   -دال    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  15  ي

ي السالم والحفاظ عليهبناء   -ااء    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي  20  ي

ي األداء والمساءلة   -واو    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  25  ي

ي العمل السياسي   - زاي    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  33  ي

ي الحماية  -حاء    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  36  ي

ي السالمة واألمن - طاء    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  42  ي

ي المرقة والسالم واألمن  -ياء    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يي ي ي ي ي ي ي ي  50  ي

  المرفق  

ي تشكيلة اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم    ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  54  ي
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 الفلل األول 
 مقدما   

 
، بتقرير اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة المعنيأة بعمليأات حفظ 74/277قحأاطأت الجمعيأة العأامأة علمأا في قراراأا   - 1

(، وقّررت قن تواصأأل اللجنة، وفقا للوالية المنوطة بها، الجهود التي تبرلها من قجل اجراء A/74/19السأأالم  
استعراض شامل لكامل مسللة عمليات حفظ السالم من جميع نواحي ارم العمليات، وقن تستعرض حالة تنفير 

، وتنظر في تقديم قي مقترحات جديدة، لتعزيز قدرة األمم المتحدة عل  النهوض بمسؤولياتها  مقترحاتها السابقة
في اأرا الميأدان، وطلبأت ال  اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأأة قن تقأدم تقريرا عن قعمأالهأا ال  الجمعيأة العأامأة في دورتهأا  

 الخامسة والسبعيني

  

https://undocs.org/ar/A/RES/74/277
https://undocs.org/ar/A/RES/74/277
https://undocs.org/ar/A/74/19


A/75/19  

 

5/54 21-03667 

 

 الفلل الثاني  

 مسائل تنظيميا   
 

 افتتاح الدورة ومدتها   - ألف 

شأأأأأأأأأأأأأأبأأاط/فبراير ال   15في المقر في الفترة من  2021عقأأدت اللجنأأة دورتهأأا الموضأأأأأأأأأأأأأأوعيأأة لعأأام  - 2
 ي وعقدت قربع جلسات عامةي 2021آرار/مارس  12

وافتتح الأدورة وكيأل األمين العأام  دارة شأأأأأأأأأأأأأأؤون الجمعيأة العأامأة والمؤتمراتي وقلق  رئيس الجمعيأة  - 3
شأأأأأأأأباط/فبرايري وقدل  قيضأأأأأأأأا ببيان  15 االفتتاحية(، المعقودة في  266مام اللجنة في الجلسأأأأأأأأة  العامة كلمة ق

 وكيُل األمين العام لعمليات السالمي

دارة االسأأأأأأأأأتراتيجيات والسأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات ا دارية  - 4 دارة الدعم العملياتي واع وقدَّمت ادارة عمليات السأأأأأأأأأالم واع
سأأائل الفنية، في حين قام فرع شأأؤون نزع السأأالح والسأأالم التابع ومسأأائل االمتثال الدعمإ ال  اللجنة بشأألن الم

  دارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات بدور األمانة الفنية للجنةي 

 
 انتصاب أعضاء المكتب   -  اء 

 :، انتخبت اللجنة بالتزكية قعضاء المكتب التالية قسماؤام266في الجلسة  - 5

 :الرئيس

  نيجيريا(تيجاني محمد بندي  

 :نواب الرئيس

 فابيان قودوني  األرجنتين( 

 ريتشارد قربيتر  كندا( 

 نامازو ايرويوكي  اليابان( 

 ماريوش ليويسكي  بولندا(   

 المقرر:

 عبد اهلل ابراايم عبد الحميد السيد التلب  مصر( 

 
 جدول األعمال   - جيم 

(، ونصأأأأأأأأأأه A/AC.121/2021/L.1األعمال المؤقت  في الجلسأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأها، ققرَّت اللجنة جدول   - 6
 :كالتالي

 افتتاح الدورةي  - 1 

 انتخاب قعضاء المكتبي  - 2 

 اقرار جدول األعمالي  - 3 

 تنظيم األعمالي  - 4 

https://undocs.org/ar/A/AC.121/2021/L.1
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 مناقشة عامةي  - 5 

 الدورةيجلسات اعالمية قثناء  - 6 

 النظر في مشروع تقرير الفريق العامل الجامعي  - 7 

 مسائل قخر ي  - 8 

 اعتماد التقرير المقدم ال  الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعيني  - 9 

( وكرلك عل  طرائق A/AC.121/2021/L.2ووافقت اللجنة قيضأأأأأأا عل  مشأأأأأأروع برنام  عملها   - 7
عل  قسأأأاس اسأأأتثنائي، في ضأأأوء جائحة مرض فيروس  2021المناقشأأأة العامة في دورتها الموضأأأوعية لعام 

 (ي19-كورونا  كوفيد

 
 تنظيم األعمال - دال 

في الجلسأأأأأة نفسأأأأأها قيضأأأأأا، قررت اللجنة انشأأأأأاء فريق عامل جامع، يرقسأأأأأه ريتشأأأأأارد قربيتر  كندا(،   - 8
 في مضمون الوالية التي عهدت بها الجمعية العامة ال  اللجنةي للنظر 

ي وترد قائمة وثائق 2021وترد في مرفق ارا التقرير تشأأأأأأأأأكيلة اللجنة في دورتها الموضأأأأأأأأأوعية لعام  - 9
مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاركأيأن فأي الأأأأأأأدورة فأي الأوثأيأقأأأأأأأة ، وقأأأأأأأائأمأأأأأأأة الأ A/AC.121/2021/INF/2الأأأأأأأدورة فأي الأوثأيأقأأأأأأأة 

A/AC.121/2021/INF/4 ي 

 
 وقائع جلسا  اللجنا   - هاء 

شأأباط/فبراير، قجرت اللجنة مناقشأأة عامة  18و   15المعقودة في   268ال   266في الجلسأأات من  - 10
سأأأأأأللة عمليات حفظ السأأأأأأالم من جميع نواحي ارم العملياتي وقدل  بشأأأأأألن اجراء اسأأأأأأتعراض شأأأأأأامل لكامل م

ببيانات ممثلو المغرب  باسأأم حركة عدم االنحياز(، والبرازيل  قيضأأا باسأأم األرجنتين وقورواواي والمكسأأيك(،  
ندونيسأأأيا  باسأأأم رابطة قمم جنوب شأأأرق آسأأأيا(، ونيوزيلندا  قيضأأأا باسأأأم قسأأأتراليا وكندا(، واالتحاد األوروبي   واع
 قيضأأأأا باسأأأأم قلبانيا، وقوكرانيا، والبوسأأأأنة والهرسأأأأك، والجبل األسأأأأود، وجمهوريا مولدوفا، وجورجيا، وصأأأأربيا، 
ومقدونيا الشأمالية(، وبيرو، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وقيرلندا الشأمالية، والواليات المتحدة األمريكية،  

تركيا، واألرجنتين، والهند، وتايلند، وجامايكا، وباكسأأأأأأأأأأأأأتان، واواتيماال، ومصأأأأأأأأأأأأأر، والصأأأأأأأأأأأأأين، وبنغالديش، و 
وجمهورية مولدوفا، والبوسأأأأأأأنة والهرسأأأأأأأك، وسأأأأأأأويسأأأأأأأرا، وقيرلندا، والفلبين، والنروي ، وقوكرانيا، وجنوب قفريقيا،  
سأأأأأأأأأأأأأرائيل، وكوبا، واالتحاد الروسأأأأأأأأأأأأأي، ونيجيريا، وتونس، ولبنان، ونيبال، وكوسأأأأأأأأأأأأأتاريكا،   وجمهورية كوريا، واع

كوادور، وقورواواي، وال ثيوبيا، واع ندونيسأأأأأأأأأأأأيا، وفييت نام، واع سأأأأأأأأأأأأنغال، وكوت ديفوار، وبوتان، والسأأأأأأأأأأأألفادور، واع
 واليابان، وجمهورية تنزانيا المتحدةي 

 وقدل  ببيانين قيضا المراقبان عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية واالتحاد األفريقيي - 11

الجامع ال  احاطات قدمها كل من وكيل األمين العام شأأباط/فبراير، اسأأتمع الفريق العامل   17وفي  - 12
لعمليات السأالم، ووكيل األمين العام للدعم العملياتي، ووكيلة األمين العام لالسأتراتيجيات والسأياسأات ا دارية 

ا قيضأأأأأأأأا مع الوفودي واسأأأأأأأأتمع الفريق العامل قيضأأأأأأأأا ال  احاطة اعالمية من و ومسأأأأأأأأائل االمتثال، الرين تحاور 
 عام المساعد للشرق األوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وتحاور معهي األمين ال

شأأأأأأأأأأأأأبأأأأاط/فبراير ال    24واجتمع الفريق العأأأأامأأأأل الجأأأأامع وفريقأأأأام العأأأأامالن الفرعيأأأأان في الفترة من  - 13
  ي  آرار/مارس، واختتمت األفرقة قعمالها بشلن مشاريع التوصيات  12

https://undocs.org/ar/A/AC.121/2021/L.2
https://undocs.org/ar/A/AC.121/2021/INF/2
https://undocs.org/ar/A/AC.121/2021/INF/4
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 الفلل الثالث  

 الفريق ال امل النظر في مشروع تقرير    
 

آرار/مارس، نظرت اللجنة في توصأأأأيات الفريق العامل الجامع   12، المعقودة في 269في الجلسأأأأة   - 14
رت ادراجها في ارا التقرير  انظر الفقرات   ( لتنظر فيها الجمعية العامةي 192ال   16وقرَّ

  



 A/75/19 

 

21-03667 8/54 

 

 الفلل الرا ع 

 تها الصامسا والس  ين اعتماد التقرير المقدَّم إلى الجم يا ال اما في دور   
 

في الجلسأأأة نفسأأأها، اعتمدت اللجنة مشأأأروع تقريراا المقدَّم ال  الجمعية العامة بالصأأأيغة التي قدَّمها  - 15
ر اللجنةي   مقرِّ
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 الفلل الصامس  

 مقترحا  اللجنا الصالا وتولياتها واستنتاجاتها    
 

 مقدما   - ألف 

فظ السأأأأأأأأالم، ار تقدم توصأأأأأأأأياتها، تؤكد من جديد المقاصأأأأأأأأد ان اللجنة الخاصأأأأأأأأة المعنية بعمليات ح - 16
 والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدةي

وتشأأأأأأيد اللجنة الخاصأأأأأأة بالرجال والنسأأأأأأاء الرين خدموا وما زالوا يخدمون في عمليات حفظ السأأأأأأالم  - 17
بمن ضأأحوا بلرواحهم يتحلون به من مسأأتو  عالم من روح المهنية والتفاني والشأأجاعةي وتشأأيد خصأأوصأأا  لما

 من قجل صون السالم واألمني

قيار/مايو، واو اليوم الدولي لحفظة السأأأأأأأأأأالم التابعين ل مم   29وتؤكد اللجنة الخاصأأأأأأأأأأة قامية يوم  - 18
المتحدة، الري يتيح فرصأأأأة لةشأأأأادة كل سأأأأنة، قمام النصأأأأب التركاري لمن جادوا بلرواحهم  المعرو  قيضأأأأا 

لتركاري لحفظة السأأالم،(، بجميع الرجال والنسأأاء الرين خدموا وما زالوا يخدمون باسأأم صنصأأب األمم المتحدة ا
في عمليأات األمم المتحأدة لحفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم تقأديرا لمأا يتحلون بأه من مسأأأأأأأأأأأأأأتو  عأالم من روح المهنيأة والتفأاني  
ة والشأأأأأأأجاعة، وتخليدا لركر  من فقدوا قرواحهم في خدمة قضأأأأأأأية السأأأأأأأالمي وفي ارا الصأأأأأأأدد، توصأأأأأأأي اللجن 

الخاصأأأأة بةقامة جدار تركاري عند نصأأأأب األمم المتحدة التركاري لحفظة السأأأأالم في المقر، يمول عن طريق 
التبرعات، وتطلب ايالء االعتبار الواجب للطرائق التي ينطوي عليها رلك، بما في رلك تدوين قسأأأأأأأأأأأماء قولئك 

 الرين جادوا بلرواحهمي 

ية الرئيسأأأأية عن صأأأأون السأأأأالم واألمن الدوليين تقع عل  وتؤكد اللجنة الخاصأأأأة مجددا قن المسأأأأؤول - 19
كاال األمم المتحدة، وفقا ألحكام الميثاق، وتؤكد قن حفظ السأأأأأالم الري تضأأأأأطلع به األمم المتحدة او احد  
األدوات الرئيسأأأأأية المتاحة ل مم المتحدة للنهوض بتلك المسأأأأأؤوليةي واللجنة الخاصأأأأأة، بوصأأأأأفها منتد  األمم 

يد المكل  باالسأأأأأأأأأتعراض الشأأأأأأأأأامل لكامل مسأأأأأأأأأللة عمليات حفظ السأأأأأأأأأالم من جميع نواحي ارم المتحدة الوح
العمليأأات، بمأأا في رلأأك التأأدابير الراميأأة ال  تعزيز قأأدرات المنظمأأة عل  تنفيأأر عمليأأات األمم المتحأأدة لحفظ 

ات األمم المتحدة السأأالم، تنفرد بقدرتها عل  تقديم اسأأهام كبير في مجال القضأأايا والسأأياسأأات المتصأألة بعملي 
لحفظ السأأأأأالمي واي تشأأأأأجع ايئات األمم المتحدة وصأأأأأناديقها وبرامجها األخر  عل  االسأأأأأتفادة من المنظور 
الشأأأأأأأامل الفريد الري تملكه اللجنة الخاصأأأأأأأة عن عمليات األمم المتحدة لحفظ السأأأأأأأالمي وبرلك، تشأأأأأأأير اللجنة 

ال  قن توصأأأأأأياتها واسأأأأأأتنتاجاتها تعكس قوال وقبل كل الخاصأأأأأأة، باعتباراا ايئة فرعية تابعة للجمعية العامة، 
 شيء خبرتها الفريدة في مجال حفظ السالمي

ر تالحظ اللجنة الخاصأأأأأة الجهود المتواصأأأأألة التي تبرلها عمليات األمم المتحدة لحفظ السأأأأأالم في  - 20 واع
مختل  قنحاء العالم، والتي تتطلب مشاركة الدول األعضاء في مختل  األنشطة، فهي تر  قن من الضروري 

رلك جملة قمور منها قن تتمكن األمم المتحدة من صأأأأأأأأأون السأأأأأأأأأالم واألمن الدوليين عل  نحو فعالي ويتطلب  
دارتها عل  نحو  تحسأأين القدرة عل  تقييم حاالت النأأأأأأأأأأأأأأأأزاع، والتخطيط لعمليات األمم المتحدة لحفظ السأأالم واع

 فعال، واالستجابة بسرعة وفعالية ألي والية تصدر عن مجلس األمني 

 نشأأأأاء عمليات  وتؤكد اللجنة الخاصأأأأة قامية قن تطبق باسأأأأتمرار المبادئ والمعايير التي وضأأأأعتها - 21
األمم المتحدة لحفظ السأأالم وتسأأييراا، كما تشأأدد عل  ضأأرورة مواصأألة النظر بشأأكل منهجي في تلك المبادئ 
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وفي تعريفات حفظ السأأأأأأأأأأأأالمي وينبغي للمقترحات قو الشأأأأأأأأأأأأروط الجديدة المتعلقة بعمليات األمم المتحدة لحفظ 
  السالم قن تكون موضع مناقشة مستفيضة في اللجنة الخاصةي

واللجنة الخاصأة، ار تسألم بالمسأؤولية األولية لمجلس األمن عن توجيه عمليات األمم المتحدة لحفظ  - 22
السأالم ومراقبتها، تطلب ال  األمانة العامة قن تقّدم ال  اللجنة الخاصأة في بداية دورتها الموضأوعية، احاطة 

يدان، تتضأأأمن تقييم األمانة العامة للتطّورات اير رسأأأمية، ال سأأأيما بشأأألن المسأأأائل المتعلقة بالعمليات في الم
 التي تشهداا عمليات األمم المتحدة الجارية لحفظ السالمي 

وتشأأير اللجنة الخاصأأة ال  قن حفظ السأأالم الري تضأأطلع به األمم المتحدة ينفَّر وفقا للفصأأول رات  - 23
لمسأأأأؤولية األولية لمجلس األمن عن الصأأأألة من الميثاقي وفي ارا الصأأأأدد، ليس في ارا التقرير ما يحّد من ا

 صون السالم واألمن الدوليين قو عن اعادة احاللهماي

وتشأأأير اللجنة الخاصأأأة ال  تقاريراا السأأأابقة وتؤكد من جديد قن كل توصأأأية من التوصأأأيات الواردة  - 24
 في تلك التقارير تظل سارية ما لم تحل محلها توصيات واردة في ارا التقريري 

 
 الم ادئ التوجيهيا والت اريف وتنفيذ الواليا  -  اء 

حفظ السأأأأالم قن تكون صأأأأارمة في التقيد بالمقاصأأأأد  تشأأأأدد اللجنة الخاصأأأأة عل  قنه ينبغي لعمليات - 25
والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدةي وتؤكد في ارا الصدد قن احترام مبادئ السيادة والسالمة ا قليمية 
واالسأأتقالل السأأياسأأي للدول وعدم التدخل في المسأأائل التي تندرض قسأأاسأأا ضأأمن الوالية القضأأائية الوطنية ألي 

ر حيوي في الجهود المشأأأأأأأتركة المبرولة، بما فيها عمليات حفظ السأأأأأأأالم، من قجل تعزيز السأأأأأأأالم دولة او قم
 واألمن الدولييني  

وتر  اللجنة الخاصأأة قن احترام المبادئ األسأأاسأأية لحفظ السأأالم، من قبيل موافقة األطرا  المعنية  - 26
لرن بها مجلس األمن، او شأأأأأأأرط قسأأأأأأأاسأأأأأأأي والحياد وعدم اسأأأأأأأتخدام القوة اال دفاعا عن النفس قو عن والية ي 

 لنجاحهاي 

وتر  اللجنة الخاصأأأة قنه ينبغي قال تتخر عمليات حفظ السأأأالم بديال عن معالجة األسأأأباب الجررية  - 27
للنزاعي فتلك األسأأباب ينبغي قن ُتعال  عل  نحو متسأأق ومخطط له جيدا ومنسأأق وشأأامل، باسأأتخدام األدوات 

مائيةي وينبغي ايالء االعتبار للطرق التي تتيح مواصأأأأأأأأألة ارم الجهود من دون السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأية واالجتماعية وا ن 
انقطاع بعد مغادرة عملية حفظ السالم منطقة عملها، بما يكفل انتقاال سلسا ال  مرحلة يسوداا السالم واألمن 

 والتنمية بشكل دائمي 

الم بواليات وقادا  وايكليات  وتواصأأل اللجنة الخاصأأة التشأأديد عل  قامية تزويد عمليات حفظ السأأ  - 28
قيادية محددة بوضأأأأأوح، وبموارد كافية اسأأأأأتنادا ال  تقييم واقعي للوضأأأأأع، وتلمين التمويل دعما للجهود الرامية 
ال  التوصأل ال  تسأويات سألمية للنزاعاتي وتشأدد قيضأا عل  ضأرورة العمل، لد  صأيااة الواليات وتنفيراا، 

ام بين الواليات والموارد واألادا  القابلة للتحقيقي وتشأأأأدد اللجنة الخاصأأأة عل  اتاحة الموارد الكافية واالنسأأأأج
عل  قنأه ينبغي، لأد  ادخأال تغييرات عل  واليأات قأائمأة، اعتمأاد تغييرات مكأافئأة في الموارد المتأاحأة لعمليأة 

ي بعثة جارية قن حفظ السأأأأالم المعنية بما يتيح لها االضأأأأطالع بواليتها الجديدةي وينبغي للتغييرات في والية ق
تسأأأأأأأتند ال  عملية اعادة تقييمم دقيقة وحسأأأأأأأنة التوقيت يجريها مجلس األمن، بالتشأأأأأأأاور مع البلدان المسأأأأأأأاامة 
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وفي مأأأأركرة رئيس المجلس المؤرخأأأأة  (2001  1353بقوات من خالل اآلليأأأأات المبينأأأأة في قرار المجلس 
 (يS/2002/56  2002كانون الثاني/يناير  14

وتشأأدد اللجنة الخاصأأة عل  قن مجلس األمن يتحمل المسأأؤولية الرئيسأأية عن صأأون السأأالم واألمن  - 29
 من الميثاقي   24الدوليين، عمال بلحكام المادة 

كفالة وحدة قيادة عمليات األمم المتحدة لحفظ السأأالمي وتشأأير وتشأأدد اللجنة الخاصأأة عل  ضأأرورة   - 30
ال  قن التوجيه السأياسأي لعمليات األمم المتحدة لحفظ السأالم ومراقبتها بوجه عام اما من اختصأال مجلس 

 األمني  

 
 سلوك حفظا السالم وعمليا  حفظ السالم - جيم 

 السياق ال ام  

تشأأأأأأأدد اللجنة الخاصأأأأأأأة عل  قن سأأأأأأأوء سأأأأأأألوك قفراد حفظ السأأأأأأأالم التابعين ل مم المتحدة قمر اير  - 31
مقبول، وتشأدد عل  قن التزام قفراد حفظ السأالم التابعين ل مم المتحدة باالنضأباط وحسأن السألوك، وفقا لقواعد 

لعمليات، وقن الضأأرر الري يلحق األمم المتحدة وقنظمتها الرسأأمية، قمر بالا األامية في الحفاظ عل  فعالية ا
بالسأأأمعة بسأأأبب سأأأوء سأأألوك حفظة السأأأالم له تلثير مباشأأأر عل  مصأأأداقية البعثة وفعاليتها، وعل  قمن ورفام 
السأأأأأأأأأكان الرين يقع عليها واجب حمايتهمي وتنوم اللجنة الخاصأأأأأأأأأة بعمل جميع قفراد األمم المتحدة عل  نطاق 

لسأأأأالم، الرين يخدمون مقاصأأأأد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، وتؤكد  منظومة األمم المتحدة، بمن فيهم حفظة ا
 قنه ينبغي قال ُيسمح ألفعال ثلة قليلة بلن تشّوم انجازات الجميعي 

وتدين اللجنة الخاصأأأة بشأأأدة االسأأأتغالل واالنتهاك الجنسأأأيين من جانب موظفي األمم المتحدة عل   - 32
لتابعة ل مم المتحدة العاملة بموجب والية من مجلس األمني نطاق المنظومة، وكرلك من جانب القوات اير ا

وتؤكد اللجنة الخاصة التزامها بسياسة األمين العام المتمثلة في عدم التسامح اطالقا ازاء االستغالل واالنتهاك 
الجنسأأأأأأأأيين، وتحيط علما، في ارا الصأأأأأأأأدد، بنه  األمين العام الري يركز عل  الضأأأأأأأأحايا وباالتفاق الطوعي 

ل  جانب منع تلك األعمال، ينبغي ل مم ال متعلق بمنع االسأأأأأأأأتغالل واالنتهاك الجنسأأأأأأأأيين والتصأأأأأأأأدي لهماي واع
المتحدة والدول األعضأأأاء قن تكفل وجود آليات اسأأأتجابة كافية، تشأأأمل مسأأأاعدة الضأأأحايا، والتحقيقات، وعند 

خاصأأأة عل  قامية محاسأأأبة المسأأأؤولين االقتضأأأاء، التدابير التلديبية و/قو المالحقة الجنائيةي وتشأأأدد اللجنة ال
عن االسأأأأأتغالل واالنتهاك الجنسأأأأأيين، في الوقت المناسأأأأأب وبالطريقة المالئمة، وعل  األامية الحاسأأأأأمة لمنع  
تلك األعمال والمحاسأأأبة عليها بالنسأأأبة ل مم المتحدة وللدول األعضأأأاء فيهاي وفي ارا الصأأأدد، تشأأأدد اللجنة 

للبلدان المسأأأأأأأأأأأاامة بقوات عن التحقيق في ادعاءات ارتكاب قفراداا الخاصأأأأأأأأأأأة عل  المسأأأأأأأأأأأؤولية الرئيسأأأأأأأأأأأية 
االستغالل واالنتهاك الجنسيين، وعل  المسؤولية الخالصة للبلدان المساامة بقوات وبلفراد شرطة عن محاسبة 
من توجه لهم تلك االدعاءات، بسأأأأأأأأأبل منها المالحقة القضأأأأأأأأأائية، عند االقتضأأأأأأأأأاء، عل  قعمال االسأأأأأأأأأتغالل 

 اك الجنسييني  واالنته

وتعيد اللجنة الخاصأأأأأأأة التلكيد عل  ميثاق األمم المتحدة، وتشأأأأأأأير ال  قامية توضأأأأأأأيح جملة قوانين   - 33
منها القانون الدولي لحقوق ا نسأأأأان والقانون الدولي ا نسأأأأاني والقانون الدولي لالجئين، والمبادئ األسأأأأاسأأأأية 

لسأأأأأأأأأأأأأأالم من قن يفهموا كي  يتقاطع تنفير المهام التي تحكم عمليات حفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم، من قجل تمكين حفظة ا
المنوطة بهم مع ارم المجاالت القانونية، فيعملوا وفقًا لرلكي وعالوة عل  رلك، تكرر اللجنة الخاصأأأأأأأأة التلكيد  

https://undocs.org/ar/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ar/S/2002/56
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قن سياسة برل العناية الواجبة لمراعاة حقوق ا نسان فيما يتعلق بدعم األمم المتحدة لقوات األمن اير التابعة 
تزال قداة اامة في تكيي  الدعم المقدم ال  الدول المضأأأأأأيفة وايراا من قوات األمن اير التابعة ل مم لها ال 

 المتحدةي 

وتالحظ اللجنة الخاصأأأأأأة قامية تنفير االسأأأأأأتراتيجية البيئية للبعثات الميدانية، بسأأأأأأبل منها اسأأأأأأتخدام  - 34
الميزنة والمسأأأأأأأأأأأأأاءلة، ولدعم الممارسأأأأأأأأأأأأأات خطط العمل البيئية عل  نطاق البعثات بوصأأأأأأأأأأأأأفها قداة للتخطيط و 

المسأأأأأأأأؤولة بيئيًا في العمليات، بما في رلك الممارسأأأأأأأأات المتصأأأأأأأألة بةنجاز الواليات بما يتماشأأأأأأأأ  مع األنظمة 
 القائمةي 

 
 اإلشارة إلى سياسا  األمم المتحدة وم ادئها التوجيهيا ذا  الللا  

بعمليات حفظ السأأأأأأأأالم قائمة بسأأأأأأأأياسأأأأأأأأات األمم  قدمت األمانة العامة ال  اللجنة الخاصأأأأأأأأة المعنية - 35
 المتحدة ومبادئها التوجيهية رات الصلة بسلوك حفظة السالم وعمليات حفظ السالم، عل  النحو التالي:

نشأأأأأأأأأأأأأأرة األمين العأأأأأام عن السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة البيئيأأأأأة ل مأأأأأانأأأأأة العأأأأأامأأأأأة ل مم المتحأأأأأدة   ق( 
 ST/SGB/2019/7؛) 

سأأاءة   ب(  نشأأرة األمين العام المتعلقة بالتصأأدي للتمييز والتحرش، بما فيه التحرش الجنسأأي، واع
 (؛ST/SGB/2019/8استعمال السلطة  

 (؛2015انية  السياسة المتعلقة بالمساءلة عن السلوك واالنضباط في البعثات الميد  ض( 

سأأأأأياسأأأأأة برل العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسأأأأأان عند تقديم دعم األمم المتحدة ال    د( 
 (؛ 2011قوات قمنية اير تابعة لها  

اجراءات التشأأأغيل الموحدة بشأأألن تنفير التعديالت المتعلقة بالسأأألوك واالنضأأأباط في مركرة   اأ( 
 (؛ 2011التفاام النمورجية الموقعة بين األمم المتحدة والبلدان المساامة بقوات  

 (؛ 2009السياسة البيئية لبعثات األمم المتحدة الميدانية    و( 

الخاصأأأأأأة للحماية من االسأأأأأأتغالل الجنسأأأأأأي واالنتهاك  نشأأأأأأرة األمين العام بشأأأأأألن التدابير   ز( 
 (؛ ST/SGB/2003/13الجنسي  

نشرة األمين العام بشلن النظأأأأأام األساسأأأأأي الأأأأأري ينظأأأأأم مركز المسؤولين بخال  موظفي   ح( 
 (؛ ST/SGB/2002/9واجباتهم األساسية  األمانة العامة والخبراء القائمين بمهمة وحقوقهم و 

نشأأأأأأأأأأأأأأرة األمين العأأأأأام عن تقيأأأأأد قوات األمم المتحأأأأأدة بأأأأأالقأأأأأانون ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاني الأأأأأدولي   ط( 
 ST/SGB/1999/13ي) 

 
 واالستنتاجا   المقترحا  والتوليا   

تطلب اللجنة الخاصأأأأأأأأأأأأأأة ال  األمانة العامة قن تعمل عن كثب مع الدول األعضأأأأأأأأأأأأأأاء ومع قيادات  - 36
البعثات من قجل زيادة الوعي في البعثات وقثناء التدريب السأأأأأأأأأابق للنشأأأأأأأأأر بشأأأأأأأأألن آليات ا بال  عن سأأأأأأأأأوء 

وخطوط االتصأال المباشأر والموارد السألوك، بسأبل من بينها توفير معلومات عن وحدات السألوك واالنضأباط،  
 للموظفين للحصول عل  المشورة بشلن كيفية ا بال  عن جميع فئات سوء السلوكيالمتاحة 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/7
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/8
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2002/9
https://undocs.org/ar/ST/SGB/1999/13
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وتحأث اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة األمأانأة العأامأة عل  كفأالأة قن ُيطبق عل  جميع فئأات قفراد األمم المتحأدة  - 37
اداا ونزااتهاي وتكرر اللجنة الخاصأأأة طلبها ال  معيار السأأألوك راته حفاظا عل  مصأأأداقية األمم المتحدة وحي 

األمانة العامة قن تكفل ادراض جميع البيانات المتصأأأأألة بسأأأأألوك وانضأأأأأباط األفراد العسأأأأأكريين وقفراد الشأأأأأرطة، 
في رلك ما يتصأأأأل بلي اجراءات تصأأأأحيحية تتخر، في قرارات النشأأأأر، بما يشأأأأمل تكوين القواتي وتطلب  بما

األمانة العامة قن تضأأأأأأأع من يرتكب قعمال االسأأأأأأأتغالل واالنتهاك الجنسأأأأأأأيين من  اللجنة الخاصأأأأأأأة كرلك ال 
الموظفين المدنيين في قائمة اير المؤالين للنشأأأأأأر في المسأأأأأأتقبل، وتهيب باألمانة العامة قن تلتزم باسأأأأأأتخدام 

 في تعيين موظفي األمم المتحدة عل  نطاق المنظومةي ClearCheckقاعدة البيانات 

الخاصأأأة ار تقر بتمايز األدوار والمسأأأؤوليات، تكرر تلكيد دعوتها ال  األمانة العامة والدول واللجنة  - 38
األعضأأاء قن يواصأأل كل منهما جهودم صأأوب النهوض بسأأياسأأة عدم التسأأامح اطالقا فيما يتعلق باالسأأتغالل 

بتهم في الوقت المناسأأأب واالنتهاك الجنسأأأيين، بسأأأبل منها اتخار التدابير الوقائية، والتحقيق مع الجناة ومحاسأأأ 
وبأالطريقأة المالئمأة، ومعأالجأة دعأاو  اثبأات األبوة، بمأا يتمأاشأأأأأأأأأأأأأأ  مع التشأأأأأأأأأأأأأأريعأات الوطنيأة، وتقأديم الأدعم 
للضأأحايا، بما يتماشأأ  مع ا جراءات المعمول بهاي وتطلب اللجنة الخاصأأة قن تكفل األمانة العامة قن تسأأتلم 

مات المتصألة بادعاءات االسأتغالل واالنتهاك الجنسأيين لكي الدول األعضأاء في الوقت المناسأب جميع المعلو 
يتسأأأأأن  دعم التحقيقات الجارية، بما يتماشأأأأأ  مع قفضأأأأأل الممارسأأأأأات وا جراءات المعمول بهاي وعالوة عل  
رلك، توصأأأأأأأأي اللجنة الخاصأأأأأأأأة بلن تقوم األمانة العامة، من قجل تبادل قفضأأأأأأأأل الممارسأأأأأأأأات، بجمع وتبادل 

مارسأأأات والدروس المسأأأتفادة من الدول األعضأأأاء في منع ومعالجة حاالت االسأأأتغالل األمثلة عن قفضأأأل الم
واالنتهاك الجنسأأأأأأأأأأأأأيين التي يرتكبها موظفو األمم المتحدة، بما في رلك الجهود التي تبرلها الدول األعضأأأأأأأأأأأأأاء 

 يةيالعتماد قو تعزيز اآلليات وتعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بالتحقيقات والمالحقة الجنائ 

وتشأأأأأدد اللجنة الخاصأأأأأة عل  قامية سأأأأأياسأأأأأة األمين العام بعدم التسأأأأأامح اطالقًا مع جميع قشأأأأأكال  - 39
التحرش الجنسأأأأأأأأأأأأأأي، وتحأث األمأانأة العأامأة وبعثأات حفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم عل  تزويأد جميع قأادة البعثأات والموظفين 

مل بشأأألن التحرش الجنسأأأي المعنيين المسأأأؤولين عن التحقيق واالنضأأأباط في بعثات األمم المتحدة بتدريب شأأأا
لضأأأأأأأأأمان االسأأأأأأأأأتجابة الفعالة والمناسأأأأأأأأأبة لالدعاءات والتحقيق فيها عل  نحو فعال ومناسأأأأأأأأأبي وتدعو اللجنة 
الخاصأأة األمانة العامة والبعثات ال  اتخار تدابير لمنع التحرش الجنسأأي، والتحقيق مع الجناة ومسأأاءلتهم في 

ش الجنسأأأأأي في بعثات األمم المتحدة لحفظ السأأأأأالم وايراا من الوقت المناسأأأأأب، وفقا للتوجيه المتعلق بالتحر 
البعثات الميدانية، وتقديم الدعم للضأحايا، تمشأيا مع السأياسأة النمورجية لمنظومة األمم المتحدة بشألن التحرش 

 الجنسيي

وتدعو اللجنة الخاصأأأأأأأأأأأة الدول األعضأأأأأأأأأأأاء التي تنشأأأأأأأأأأأر قوات اير تابعة ل مم المتحدة ملرون بها   - 40
بموجب والية من مجلس األمن ال  التقيد بسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأة األمم المتحدة بعدم التسأأأأأأأأأأامح اطالقا ازاء االسأأأأأأأأأأتغالل 
واالنتهاك الجنسأأأأأأأأأييني وتهيب اللجنة الخاصأأأأأأأأأة كرلك بالدول األعضأأأأأأأأأاء قن تتخر جميع الخطوات المناسأأأأأأأأأبة 

لمناسأب وبالطريقة المالئمةي للتحقيق في ادعاءات االسأتغالل واالنتهاك الجنسأيين ومحاسأبة الجناة في الوقت ا
وفي ارا الصأأأأأدد، تسأأأأألط اللجنة الضأأأأأوء كرلك عل  قامية تقديم الدعم للضأأأأأحايا، وتشأأأأأجع قيضأأأأأا السأأأأألطات 
المختصأأأأأأأأة المشأأأأأأأأرفة عل  األفراد العاملين في اطار والية صأأأأأأأأادرة عن مجلس األمن من اير موظفي األمم 

ك الجنسأأأأأأأأأأأأأيين التي يرتكبها األفراد التابعون لها المتحدة عل  قن تقدم لضأأأأأأأأأأأأأحايا قعمال االسأأأأأأأأأأأأأتغالل واالنتها
 المساعدة المناسبة والدعم المالئم الري يركز عل  الضحاياي
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وتكرر اللجنة الخاصأأأأأأأة التلكيد عل  قن المسأأأأأأأؤولية عن تهيئة بيئة عمل تمنع جميع قشأأأأأأأكال سأأأأأأأوء  - 41
الموظفين المدنيين، مع التركيز  السأأأأأألوك والحفاظ عليها يجب قن تكون جزءا من قادا  األداء الفردي لجميع 

بشأكل خال عل  القيادة العلياي وتطلب اللجنة الخاصأة ال  األمين العام قن يدرض في تقريرم المقبل معلومات 
عن قشأأكال سأأوء السأألوك اير االسأأتغالل واالنتهاك الجنسأأيين في عمليات األمم المتحدة لحفظ السأأالم، عل  

ة الشأأأأبكبي المتعلق بالسأأأألوك واالنضأأأأباط، بما في رلك االتجااات المحددة النحو الوارد في موقع األمم المتحد
 وعوامل الخطورة وتدابير التخفي  من حدة المخاطري

وال تزال اللجنة الخاصأأأأة توصأأأأي بلن تكفل األمانة العامة تنفير تدريب الزامي وفعال ومراقب ومحدد  - 42
لتحقيق ارا الهد ، تطلب اللجنة الخاصأة ال  األمانة  األادا  بشألن االسأتغالل واالنتهاك الجنسأييني وسأعيا

العامة قن تكفل قن تكون الوحدات التي قتمت العملية ا لزامية لتقديم الشأأأهادات رات الصأأألة ال  األمين العام 
اي فقط الوحدات التي يجري نشأأأأأرااي وبا ضأأأأأافة ال  رلك، تشأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأة البعثات  عل  قن تجري 

تدريبا ميدانيا وتقييمات في الموقع وندوات توعية تسأأأتكمل التدريب ا لزامي السأأأابق لالنتشأأأار بصأأأورة منتظمة 
بشلن االستغالل واالنتهاك الجنسيين، ورلك لفائدة القوات وقفراد الشرطة واألفراد المدنيين المنتشرين في بعثات 

 األمم المتحدةي

تزيد من الجهود التي تبرلها لتنفير سأأأأأأياسأأأأأأة برل  وتكرر اللجنة الخاصأأأأأأة دعوتها ل مانة العامة كي - 43
العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسأأأان عند تقديم دعم األمم المتحدة ال  قوات قمنية اير تابعة لها، بسأأأبل 
نشأأأأأأأاء  منها: اجراء عمليات تقييم المخاطر، واعتماد اجراءات تشأأأأأأأغيل موحدة خاصأأأأأأأة بكل بعثة عل  حدة، واع

لبعثاتي وتوصي اللجنة الخاصة بلن تتخر األمانة العامة الخطوات المناسبة لتحسين فهم آليات عل  مستو  ا
دور سأأأأأأأأياسأأأأأأأأة برل العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسأأأأأأأأان وما يتصأأأأأأأأل بها من توجيهات في دعم القوات 

ثات مسأأؤولة عن كفالة األمنية اير التابعة ل مم المتحدة لكفالة التنفير المتسأأق والفعال، وتؤكد قن قيادات البع
تطبيقها بشأأأأكل متسأأأأق وصأأأأارم في جميع قنشأأأأطة البعثات رات الصأأأألةي وعالوة عل  رلك، تطلب اللجنة ال  
األمين العام قن يقدم، قبل انعقاد الدورة الموضأأأوعية المقبلة للجنة، معلومات مسأأأتكملة عن تنفير سأأأياسأأأة برل 

 ول التحديات المحددة في تقرير األمين العاميالعناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسان وقن يتنا

وتكرر اللجنة الخاصة تلكيد االلتزام المشترك للدول األعضاء بالممارسات البيئية السليمة وباستخدام  - 44
حلول مسأأأأؤولة بيئيا لتنفير جميع العمليات والواليات من خالل جملة قمور منها نشأأأأر وحدات مدربة في مجال 

الع بدوراا في ا شأأأأأأرا  البيئي الجيد وتوفير القدرات والخبرة في مجال ا دارة البيئيةي الوعي البيئي لالضأأأأأأط
وتشأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأة كرلك عل  برل جهود قكبر للحد من اآلثار البيئية للبعثات في الميدان، بسأأأأأأبل من 

ل  منتجات البالسأأأأأتيك  بينها اسأأأأأتخدام الموارد المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة والحلول الخضأأأأأراء، والقضأأأأأاء ع
قحادية االسأأأأأأأأأتخدام، حيثما قمكن رلك، من قجل تحقيق اسأأأأأأأأأتخدام قكثر كفاءة للطاقة والميام، والحد من انتاض 
النفايات واسأأأأأأتخدام المواد البالسأأأأأأتيكية، حيثما قمكن، وتشأأأأأأجيع الحلول البيئية، وتحسأأأأأأين صأأأأأأحة المجتمعات 

 المحلية وقفراد األمم المتحدة وسالمتهم وقمنهمي

وتشأأأأدد اللجنة الخاصأأأأة عل  قن معرفة بعثات األمم المتحدة بالخصأأأأائل الثقافية والدينية وحمايتها  - 45
للمعأالم الثقأافيأة في منطقأة انتشأأأأأأأأأأأأأأاراا، وحيثمأا صأأأأأأأأأأأأأأدر تكلي  من مجلس األمن برلك، عامل اام في التنفيأر  

ة عل  مواصأألة الجهود الرامية ال  الناجح لتلك الواليةي وفي ارا الصأأدد، تشأأجع اللجنة الخاصأأة األمانة العام
توعية قفراد األمم المتحدة بالعادات الثقافية والدينية للسأأأأأأأكان المحليين، ومن ثم تجنب الحوادث التي يمكن قن 

 تؤثر عل  ثقة السكان تجام بعثات األمم المتحدةي
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ها مهام الشأأأأأأرطة في واللجنة الخاصأأأأأأة، ار تسأأأأأألم بلن الجهات الفاعلة العسأأأأأأكرية كثيرا ما ُتسأأأأأأند الي  - 46
عمليات حفظ السأأأالم، تدعو ال  تنسأأأيق واضأأأح للمهام العسأأأكرية ومهام الشأأأرطة وتحديد الحدود التي تفصأأأل 
بين ارم المهام بوضأوح، واو ما يجب تقريرم في تخطيط العمليات، وفي تنفير مهام البعثة، وفي وضأع قدوات 

ورة كفالة اتباع نه  موحد في مجال العمل التوجيهي وعالوة عل  رلك، تشأأأأأأأأأأأدد اللجنة الخاصأأأأأأأأأأأة عل  ضأأأأأأأأأأأر 
الشأأأأأأرطي في العمليات الميدانية ل مم المتحدةي وتتطلع اللجنة الخاصأأأأأأة ال  االنتهاء من العمل الجاري الري 
تضأطلع به شأعبة شأرطة األمم المتحدة، بمشأاركة نشأطة من البلدان المسأاامة بلفراد شأرطة، في وضأع مناا  

د التدريب كجزء من برنام  ايكل تدريب الشأأأأأأأأأأأأأرطة في األمم المتحدة، ومواءمة تدريبية من خالل تحديث موا
 اجراءاتها المتعلقة بتعيين قفراد الشرطة وفقا لرلكي

 
 الشراكا  -دال  

 السياق ال ام  

تدرك اللجنة الخاصأأأأأأأة تزايد قامية الشأأأأأأأراكات والتعاون بين األمم المتحدة والترتيبات ا قليمية ودون  - 47
ا قليمية والمنظمات الدولية رات الصألة، في مجاالت منها تخطيط قنشأطة حفظ السأالم وتنفيراا، وفي تعزيز 
االتسأأأأأأاق بين اسأأأأأأتراتيجياتها السأأأأأأياسأأأأأأيةي وتشأأأأأأدد اللجنة الخاصأأأأأأة عل  قن الشأأأأأأراكات الفعالة يمكن قن تعزز 

تحدة لحفظ السأأأأأأأأأأالم من االسأأأأأأأأأأتعانة التعاون، وتحقق قوجه تآزر، وتزيد من الكفاءة، وتمكن عمليات األمم الم
بطائفة من القدرات ومواطن القوة المتاحة لد  الشأأركاء، باالسأأتفادة من مزاياام النسأأبيةي ولرلك، تعرب اللجنة 

  الخاصة عن تلييداا الكامل للجهود التي تبرلها األمم المتحدة لبناء شراكة عالمية حقيقية لحفظ السالمي

بتقدير الشأأأأأراكة االسأأأأأتراتيجية القائمة بين األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وتالحظ اللجنة الخاصأأأأأة   - 48
في مجال حفظ السأالم، وترحب بما تقوم به رابطة قمم جنوب شأرق آسأيا من تعاون ومبادرات في مجال حفظ 

األخر  السأأالمي وتشأأدد اللجنة الخاصأأة عل  قامية تعزيز الشأأراكات بين األمم المتحدة والمنظمات والترتيبات 
في قمور حفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم، بمأا في رلأك منظمأة معأااأدة األمن الجمأاعي، ومنظمأة األمن والتعأاون في قوروبأا،  

  وجامعة الدول العربيةي

وتؤكأد اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة من جأديأد قاميأة الشأأأأأأأأأأأأأأراكأات في بنأاء القأدرات والتأدريأب وتبأادل قفضأأأأأأأأأأأأأأل  - 49
مكن قن يتخر قشأكاال مختلفة، منها، عل  سأبيل المثال الممارسأاتي وتسألم اللجنة الخاصأة قيضأا بلن التعاون ي 

ال الحصأأر، الشأأراكات الثالثية وعمليات النشأأر المشأأتركة، وتشأأدد عل  قامية مواصأألة اسأأتكشأأا  نه  مبتكرة 
ر ترّكر اللجنة الخاصأأأة بلن تدريب األفراد النظاميين لنشأأأرام في عمليات حفظ السأأأالم من مسأأأؤولية  قخر ي واع

شأأأير ال  قن األمانة العامة مسأأأؤولة عن توفير المبادئ التوجيهية األسأأأاسأأأية بشأأألن معايير  الدول األعضأأأاء، ت 
األداء في األمم المتحدة ومواد التدريب الالزمة لتيسير التدريب، وعن التحقق من توافق التدريب يجري تقديمه 

طة التابعة ل  مم المتحدة باعتباراا منبرا مع ارم المعاييري وتقر اللجنة الخاصأأأأأأة بجهود آلية التنسأأأأأأيق المبسأأأأأأّ
 لعقد االجتماعات من قجل تيسير الشراكات لتلبية احتياجات البلدان المساامة بقوات وقفراد شرطةي

وتثني اللجنة الخاصأأأة عل  الدور الحاسأأأم الري يضأأأطلع به االتحاد األفريقي والمنظمات والترتيبات   - 50
ل  التوسأأأأأأأأأأأأط في األفريقية دون ا قليمية في الجهود الرامية ا ل  منع نشأأأأأأأأأأأأوب النزاعات في القارة األفريقية، واع

حلها، وتسأأأويتها، وعل  اسأأأهامها في جهود حفظ السأأأالم في المنطقة، ال سأأأيما في البيئات الخطرة التي توجد 
فيهأا تهأديأدات اير تقليأديأةي وترحأب اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة بأالتعأاون الوثيق في مجأال السأأأأأأأأأأأأأأالم واألمن بين األمم 

االتحاد األفريقي، وتعرب كرلك عن تلييداا للجهود التي تبرلها المنظمتان لمواصأأأأأأأأأأألة اقامة شأأأأأأأأأأأراكة المتحدة و 
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قكثر منهجيًة واستراتيجيًة تتكي  مع التحديات األمنية المعقدة التي تواجه القارة، خاصة في مجال منع نشوب 
المتحدة واالتحاد األفريقي تظل رات النزاعات وبناء القدراتي وتسأأأأأألم اللجنة الخاصأأأأأأة بلن الشأأأأأأراكة بين األمم 

قامية حيوية لتحقيق واليات حفظ السأأأالم المنوطة بالبعثات المنتشأأأرة في قفريقيا، بسأأأبل منها تيسأأأير العمليات 
السأأياسأأية والمهام األخر  المقررة ودعمهاي وترحب اللجنة الخاصأأة بالتقدم الري قحرزم االتحاد األفريقي بشأألن 

ل والمسأأأأأأأأأاءلة فيما يتعلق بالقانون الدولي ا نسأأأأأأأأأاني والقانون الدولي لحقوق ا نسأأأأأأأأأان، ا طار المنقح لالمتثا
وترحب باعتماد سأياسأات بشألن السألوك واالنضأباط وبشألن منع االسأتغالل واالنتهاك الجنسأيين والتصأدي لهما 

لجاري في تفعيل في عمليات دعم السأالم التي يضأطلع بها االتحاد األفريقيي وترحب اللجنة الخاصأة بالعمل ا
دراكأأا قن التعأأاون مع المنظمأأات ا قليميأأة ودون ا قليميأأة في  القوة األفريقيأأة الجأأاازة وعنأأاصأأأأأأأأأأأأأأر تمكينهأأاي واع
األمور المتصأألة بصأأون السأأالم واألمن الدوليين وبما يتسأأق مع الفصأأل الثامن من ميثاق األمم المتحدة يمكن  

بتطوير عمليات دعم السأأالم التي يصأأدر بها تكلي  من قن يحسأأن من األمن الجماعي، تنوم اللجنة الخاصأأة  
االتحأاد األفريقي قو التي يألرن بهأاي وتنوم اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة بأااللتزام والجهود المسأأأأأأأأأأأأأأتمرة التي ببأرلهأا التحأاد 
األفريقي والدول األعضأأأأأأأأاء فيه من قجل التمويل الراتي لعمليات دعم السأأأأأأأأالم التي يقوم بها االتحاد األفريقي 

قيا، مع التسأأأليم بلن المنظمات ا قليمية مسأأأؤولة عن الحصأأأول عل  الموارد المالية لمنظماتها بطريقة في قفري 
شأأأفافةي وتشأأأجع اللجنة الخاصأأأة جميع الجهات المعنية عل  مضأأأاعفة الجهود السأأأتكشأأأا  الخطوات العملية 

تمويل جزئي لعمليات دعم  التي يمكن اتخاراا والشأأأأأأأأروط الالزمة  رسأأأأأأأأاء اآللية التي يمكن في اطاراا تقديم
السالم التي يقوداا االتحاد األفريقي ويلرن بها مجلس األمن بمقتض  سلطته وفقا للفصل الثامن من الميثاق، 
بواسأأأأأأأأأطة األنصأأأأأأأأأبة المقررة ل مم المتحدة، عل  قسأأأأأأأأأاس كل حالة عل  حدة، امتثاال للمعايير واآلليات رات 

اءلة من الناحيتين االسأأأأأتراتيجية والمالية، مع مراعاة العمل الري الصأأأأألة المتفق عليها لضأأأأأمان الرقابة والمسأأأأأ 
 تضطلع به األمانة العامة ومفوضية االتحاد األفريقي في ارا الصددي

 
 اإلشارة إلى سياسا  األمم المتحدة وم ادئها التوجيهيا ذا  الللا  

الم قائمة بسأأأأأأأأياسأأأأأأأأات األمم قدمت األمانة العامة ال  اللجنة الخاصأأأأأأأأة المعنية بعمليات حفظ السأأأأأأأأ  - 51
 المتحدة ومبادئها التوجيهية رات الصلة بالشراكات، عل  النحو التالي:

دليل السأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات وا جراءات المتعلقة بسأأأأأأأأأأداد تكالي  المعدات المملوكة للوحدات التابعة   ق(  
( 2020ك المعدات   للبلدان المسأأاامة بقوات عسأأكرية/قفراد شأأرطة المشأأاركة في بعثات حفظ السأأالم وبمراقبة تل 

  A/75/121 ؛) 

دليل وحدات الهندسأأة العسأأكرية التابعة ل مم المتحدة والتصأأدي لمخاطر األجهزة المتفجرة   ب( 
 (؛2020وكشفها والبحث عنها  

 (؛ 2020دليل مشتريات األمم المتحدة    ض( 

ل من   د(  المبادئ التوجيهية بشأأأأأأأأأألن األنشأأأأأأأأأأطة البرنامجية التي صأأأأأأأأأأدر بها تكلي  والتي تموَّ
 (؛ 2017ميزانيات حفظ السالم المقررة  

سأأأأأياسأأأأأة برل العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسأأأأأان عند تقديم دعم األمم المتحدة ال    ه( 
 (ي2011قوات قمنية اير تابعة لها  

 

https://undocs.org/ar/A/75/121
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 واالستنتاجا المقترحا  والتوليا    

تشأأأأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأأأأة األمانة العامة عل  مواصأأأأأأأأألة العمل مع المنظمات ا قليمية ودون ا قليمية  - 52
والمنظمات الدولية رات الصأأأأأأأأأألة لتعزيز الشأأأأأأأأأأراكات، مع التركيز عل  اتسأأأأأأأأأأاق التخطيط وتكامل العمليات عل   

 اون في عمليات السالم والتحديات التي تعترضهيصعيد الميدان، من قجل كفالة فهم متبادل للفرل المتاحة للتع 

وتواصأأأأأأأل اللجنة الخاصأأأأأأأة التشأأأأأأأجيع عل  زيادة الشأأأأأأأراكة والتعاون بين بعثات األمم المتحدة لحفظ  - 53
السأأأأأأالم، والبعثات السأأأأأأياسأأأأأأية الخاصأأأأأأة ل مم المتحدة، وقفرقة األمم المتحدة القطرية، ووكاالت األمم المتحدة 

في الميأأأدان، والجهأأأات الفأأأاعلأأأة األخر  المعنيأأأة، في جميع مراحأأأل عمليأأأات حفظ  المعنيأأأة األخر  العأأأاملأأأة
السأأأالم، بسأأأبل منها وضأأأع مناا  عمل مشأأأتركة مثل مفهوم جهة التنسأأأيق العالمية والفريق المشأأأترك المعني 
بالمراحل االنتقاليةي وتوصأأأأأأي اللجنة الخاصأأأأأأة بلن يشأأأأأأمل رلك، حسأأأأأأب االقتضأأأأأأاء، التخطيط االسأأأأأأتراتيجي 

ترك، وتبادل الدروس المسأأتفادة والممارسأأات الجيدة، وتنسأأيق العمل مع البلد المضأأي ، وتشأأدد عل  قن المشأأ 
 ي قامية خاصة قبل المراحل االنتقالية وخاللهايسزيادة التنسيق تكت 

وتطلب اللجنة الخاصأأأأأأأأأأأأأة ال  األمانة العامة قن تواصأأأأأأأأأأأأأل اتباع ُنه  مبتكرة، مثل التعهدات الركية  - 54
طة، وتدعو وعمليات ال نشأأأر المشأأأتركة، والشأأأراكات الثالثية والشأأأراكات الناشأأأئة من خالل آلية التنسأأأيق المبسأأأّ

الدول األعضأأأأأأأأاء ال  النظر في المشأأأأأأأأاركة في الشأأأأأأأأراكات الثالثية، بما في رلك برنام  الشأأأأأأأأراكات الثالثيةي  
ة قن تسأأأأأأأأتخلل قفضأأأأأأأل وتطلب اللجنة الخاصأأأأأأأأة ال  األمانة العامة والبلدان المسأأأأأأأأاامة بقوات وقفراد شأأأأأأأأرط

الممارسأأأأأات والدروس العملية المسأأأأأتفادة من ارم النه  المبتكرة ومن نشأأأأأر عمليات حفظ السأأأأأالم وتعمل بهاي  
وتشجع اللجنة الخاصة األمانة العامة عل  قن توسيع جهود آلية التنسيق المبّسطة تدريجيا لتمكين تبادل مزيد 

التنسأيق المباشأر بين جميع الجهات المعنيةي وتشأجع اللجنة من المعلومات وتيسأير الشأراكات، مما يؤدي ال  
الخاصأأأأة قيضأأأأا الدول األعضأأأأاء عل  النظر في توفير تمويل من خارض الميزانية لهرا التوسأأأأع واسأأأأتخدام آلية 
طة لمواصأأأأأأألة االسأأأأأأأتفادة من جهود التدريب وبناء القدرات وتركيزاا، بطرق منها زيادة تبادل  التنسأأأأأأأيق المبسأأأأأأأّ

والقضأأأأأأأأاء عل  قوجه التكرار، وعل  مواءمة ارم الجهود مع جميع االحتياجات المحددة في الورقة المعلومات 
الأدوريأة المتعلقأة بأاالحتيأاجأات من القأدرات النظأاميأة التي تصأأأأأأأأأأأأأأأدراأا األمأانأة العأامأة، بمأا في رلأك مأا يتعلق 

  باالحتياجات في ميدان حفظ األمني

ه يجب عل  جميع الدول األعضأأأأأاء قن تسأأأأأدد قنصأأأأأبتها وتشأأأأأدد اللجنة الخاصأأأأأة مرة قخر  عل  قن  - 55
من  17المقررة كاملة في الوقت المحدد ومن دون شروطي وتؤكد من جديد التزام الدول األعضاء، وفقًا للمادة 

الميثاق، بتحمل نفقات المنظمة حسأب األنصأبة التي تقرراا الجمعية العامة، مع مراعاة المسأؤوليات الخاصأة 
ن في مجلس األمن عن صأأون السأأالم واألمن الدوليين، عل  النحو المبين في قرار الجمعية ل عضأأاء الدائمي 

  ي1963حزيران/يونيه  27( المؤرخ 4- دا 1874العامة 

وتكرر اللجنة الخاصة تلكيد قامية الحرل عل  سداد تكالي  البلدان المساامة بقوات وقفراد شرطة  - 56
سأأأالمي وفي ارا الصأأأدد، تحث اللجنة الخاصأأأة األمانة العامة عل  قن في موعداا مقابل اسأأأهامها في حفظ ال

تكفل سأأأرعة تجهيز التكالي  المردودة وسأأأداداا، مع مراعاة اآلثار السأأألبية المترتبة عل  ارا التلخير في قدرة 
  البلدان المساامة بقوات وقفراد شرطة عل  مواصلة مشاركتهاي

ة واالتحاد األوروبي عل  مواصأأأألة تعزيز عالقاتهما المؤسأأأأسأأأأية وتشأأأأجع اللجنة الخاصأأأأة األمم المتحد  - 57
وشأراكتهما االسأتراتيجية، وتشأير في ارا الصأدد ال  توقيع االتفاق ا طاري بين األمم المتحدة واالتحاد األوروبي  
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ظ السأأالم لتوفير الدعم المتبادل في سأأياق بعثاتهما وعملياتهما في الميدان، وتدرك قن عمليات األمم المتحدة لحف 
  وبعثات االتحاد األوروبي للتدريب وبناء القدرات تعمل، في بعض الحاالت، في نفس الدولة المضيفةي 

وتثني اللجنة الخاصأأأة عل  التقدم المحرز وتواصأأأل التشأأأجيع عل  زيادة التعاون بين األمم المتحدة  - 58
ة العمل لتنفير ا عالن المشترك بشلن ورابطة قمم جنوب شرق آسيا في عمليات السالم، بسبل منها تنفير خط

الشأأأأراكة الشأأأأاملة بين رابطة قمم جنوب شأأأأرق آسأأأأيا واألمم المتحدة، في مجاالت منها التدريب وبناء القدرات، 
  بما في رلك برنام  الشراكات الثالثية، وتبادل قفضل الممارسات وزيادة مشاركة المرقة في حفظ السالمي

مأانأة العأامأة عل  كفأالأة مواءمأة معأايير التأدريأب والتقييمأات، بمأا فيهأا وتحأث اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأأة األ - 59
التقييمات داخل البعثات، والسأأياسأأاتي وتشأأجع اللجنة الخاصأأة الدول األعضأأاء عل  اسأأتكشأأا  آليات تمويل 
  عملية لتلبية االحتياجات المتزايدة من التدريب في مجال حفظ السأأأأأأأأأأأأالم، وتطلب ال  األمانة العامة قن تعال

  قي مواطن قصور يتم تحديداا في التدريب الخال بكل بعثة في مجال حفظ السالمي

وتشجع اللجنة الخاصة األمانة العامة عل  تعزيز التفاعل مع مراكز حفظ السالم الوطنية وا قليمية  - 60
ضأور الشأخصأي والدولية ومعااد التعلم ا لكتروني، حسأب االقتضأاء، من قجل تيسأير التدريب القائم عل  الح

والتدريب المتاح عل  الصأأأأأأعيد العالمي عبر ا نترنت، اضأأأأأأافة ال  برام  بناء القدرات، بسأأأأأأبل منها تشأأأأأأجيع 
قامة  االتفاقات الرسأأمية للتعاون بين مراكز التدريب ارمي وتشأأجع اللجنة الخاصأأة قيضأأا عل  تعميق التعاون واع

  الشبكات بين مراكز التدريب عل  حفظ السالمي

وتشأأأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأأأة األمانة العامة عل  مواصأأأأأأأألة العمل مع االتحاد األفريقي ومنظماته دون  - 61
ا قليمية والبلدان المعنية المسأأأأأأاامة بقوات وقفراد شأأأأأأرطة السأأأأأأتخالل قفضأأأأأأل الممارسأأأأأأات والدروس العملية 

لس األمن من قجل تحديد المسأأتفادة من عمليات دعم السأأالم التي يقوداا االتحاد األفريقي والتي يلرن بها مج
  مجاالت التكامل والميزة النسبيةي

وتطلب اللجنة الخاصأأأأأأأأأة ال  األمانة العامة قن تكفل التشأأأأأأأأأاور مع البلدان المسأأأأأأأأأاامة بقوات وقفراد  - 62
شأأأأأأأرطة وتزويداا بمعلومات وقائعية بطريقة شأأأأأأأفافة لكفالة نقل األدوار والمسأأأأأأأؤوليات األسأأأأأأأاسأأأأأأأية في الوقت 

وفعالية عند التجاوب مع التغييرات في الواليات، بما في رلك عمليات النشأأأأر بين البعثات،  المناسأأأأب وبكفاءة
  وفيما يتعلق بمركرات التفاام رات الصلةي

وتجدد اللجنة الخاصأأأأأأة طلبها ال  األمانة العامة قن تضأأأأأأع سأأأأأأياسأأأأأأة بشأأأأأألن خطط التناوب الطويلة  - 63
سأأيات، بالتشأأاور مع الدول األعضأأاءي وفي ارا الصأأدد، تشأأجع األجل ومفاايم التناوب المبتكرة المتعددة الجن 

  اللجنة الخاصة األمانة العامة عل  زيادة تيسير عمليات التناوب المركورة قعالمي

وتجدد اللجنة الخاصأأأأة طلبها ال  األمانة العامة قن تواصأأأأل كفالة التمثيل العادل للبلدان المسأأأأاامة  - 64
تب المهنية، بما في رلك في صأأأأفو  الموظفين والمناصأأأأب العليا، في مقر بقوات وقفراد شأأأأرطة في جميع الر 

األمم المتحدة وفي الميدان، عل  قسأأاس عمليات توظي  متسأأمة بالشأأفافية وقائمة عل  الكفاءة ضأأمن جداول 
زمنية محددةي وتطلب اللجنة الخاصأة الحصأول عل  معلومات مسأتكملة بانتظام في شأكل احاطة قبل دوراتها 

  وعية، تتضمن بيانات مقدمة من األمانة العامة عن تمثيل البلدان المساامة بقوات وقفراد شرطةيالموض

 



A/75/19  

 

19/54 21-03667 

 

  ت زيز الت اون  ين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي  

  اإلشارة إلى سياسا  األمم المتحدة وم ادئها التوجيهيا ذا  الللا  

ية بعمليات حفظ السأأأأأأالم القائمة التالية بسأأأأأأياسأأأأأأات قدمت األمانة العامة ال  اللجنة الخاصأأأأأأة المعن  - 65
  األمم المتحدة ومبادئها التوجيهية رات الصلة بالتعاون بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي:

 (؛ 2018ا عالن المشترك بشلن التعاون في عمليات دعم السالم التابعة لالتحاد األفريقي     ق(  

متحدة واالتحاد األفريقي لتعزيز الشأأأأأأراكة في مجال السأأأأأأالم ا طار المشأأأأأأترك بين األمم ال  ب( 
 (؛2017واألمن  

 
  المقترحا  والتوليا  واالستنتاجا   

تشأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأة األمم المتحدة عل  مواصأأأأأألة تقديم المشأأأأأأورة والدعم لعمليات دعم السأأأأأأالم  - 66
مكأانات العمليأات التي يقوداا  الجأارية بقيأادة االتحأاد األفريقي، ومواصأأأأأأأأأأأأأألأة الجهود الراميأة ال  ت  عزيز قدرات واع

االتحأاد األفريقي، ودعم الجأاازيأة العمليأاتيأة للقوة األفريقيأة الجأاازة بأدعم تنفيأر خطأة عمأل مأابوتو الخمسأأأأأأأأأأأأأأيأة 
االسأأأأتراتيجية بشأأأألن القوة األفريقية الجاازة، بما في رلك عل  سأأأأبيل المثال ال الحصأأأأر، اسأأأأتضأأأأافة المعدات، 

  ت اللوجستية لالتحاد األفريقي، وتبادل الخبرات والمعار يودعم تطوير القدرا

وتطلب اللجنة الخاصأأأأأأأأأأأأة ال  األمانة العامة ومفوضأأأأأأأأأأأأية االتحاد األفريقي كفالة اسأأأأأأأأأأأأتمرار الجهود  - 67
المتعلقة بعمليات حفظ السأالم لزيادة تطوير التشأاور في عمليات اتخار القرار، وا دارة المالية، وقطر االمتثال 

بشأأألن التعاون في عمليات دعم السأأأالم   2018لقة باالتحاد األفريقي، تماشأأأيا مع ا عالن المشأأأترك لعام المتع
 التابعة لالتحاد األفريقيي

وتشأأأأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأأأأة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي عل  مواصأأأأأأأأألة تعاونهما، ال سأأأأأأأأأيما في  - 68
عادة مجاالت بناء القدرات والتدريب، والتحليل المشأأأترك ل لقضأأأايا المتعلقة بالسأأأالم، ونزع السأأأالح والتسأأأريح واع

صالح قطاع األمن، وا جراءات المتعلقة باأللغامي  ا دماض، واع

وتدعو اللجنة الخاصأأأأأأأأة األمم المتحدة واالتحاد األفريقي ال  التعاون في دعم العمل عل  الصأأأأأأأأعيد   - 69
طني في تعزيز مؤسأأأسأأأات العدالة وسأأأيادة القانون عل  ا قليمي وتولي زمام المبادرة والقيادة عل  الصأأأعيد الو 

 نحو فعال ومستدام، بما في رلك القدرات الالزمة قو المطلوبة، استنادا ال  االستراتيجيات الوطنيةي

وتوصأأأأأأأأأأي اللجنة الخاصأأأأأأأأأأة بالتنفير الكامل لةطار المشأأأأأأأأأأترك بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي  - 70
لسأأالم واألمن من قجل تعميق الشأأراكة المنهجية واالسأأتراتيجية بين المنظمتين بغية لتعزيز الشأأراكة في مجال ا

تعزيز السأأأأأياسأأأأأات وا جراءات والقدرات وتنفيراا في سأأأأأبيل النهوض بالحلول السأأأأأياسأأأأأية للنزاعات في قفريقيا 
الن المشأأأترك وتحسأأأين قنشأأأطة حفظ السأأأالم في القارة، بما في رلك ما يتعلق بمجاالت العمل المبينة في ا ع

ي وتنوم اللجنة الخاصأأأة 2018كانون األول/ديسأأأمبر  6ل مين العام ورئيس مفوضأأأية االتحاد األفريقي المؤرخ 
بزيادة الشأأأأأأراكة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقي بشأأأأأألن طائفة من المسأأأأأأائل، وتطلب ال  األمين العام قن 

ة مكتب األمم المتحدة لد  االتحاد األفريقي وتحسأأأأأأأأأأأينها يطلع اللجنة عل  آخر ما يبرله من جهود لتعزيز قدر 
  من قجل تلبية متطلبات الشراكة بين األمم المتحدة واالتحاد األفريقيي
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وتحيط اللجنة الخاصأأأأة بالموجز الري قدمه األمين العام عن التقييم االسأأأأتراتيجي المسأأأأتقل للشأأأأراكة  - 71
، ولعمأأل مكتأأب األمم المتحأأدة لأأد  االتحأأاد 2020ري في عأأام بين األمم المتحأأدة واالتحأأاد األفريقي الأأري قج

األفريقي، وتشأأأأأأأجع عل  تنفير التوصأأأأأأأياتي وتوصأأأأأأأي اللجنة الخاصأأأأأأأة بلن تقدم األمانة العامة ل مم المتحدة 
ومفوضأأأأأأأأأأأأأأيأة االتحأاد األفريقي الأدعم لتيسأأأأأأأأأأأأأأير تعزيز التعأاون والتأآزر بين مجلس األمن التأابع ل مم المتحأدة 

األمن التابع لالتحاد األفريقي بشلن مسائل السالم واألمن في قفريقيا، استنادا ال  االجتماعات ومجلس السلم و 
التشأأأأأأاورية المشأأأأأأتركة السأأأأأأنوية بين قعضأأأأأأاء مجلس األمن التابع ل مم المتحدة ومجلس السأأأأأألم واألمن التابع  

 لالتحاد األفريقيي

  تعزيز امكانية التنبؤ بتمويل عمليات دعم وتطلب اللجنة الخاصأأأأأة مواصأأأأألة برل الجهود الرامية ال - 72
يتفق  السالم التي يقوداا االتحاد األفريقي والتي يلرن بها مجلس األمن، وتجري تحت سلطة مجلس األمن بما

ل  تعزيز استدامة رلك التمويل ومرونتهي    مع الفصل الثامن من الميثاق، واع

  ناء السالم والحفاظ عليه -هاء  

 ال امالسياق   

تنوم اللجنة الخاصأأأأأة بمسأأأأأاامة عمليات حفظ السأأأأأالم في وضأأأأأع اسأأأأأتراتيجية شأأأأأاملة لبناء السأأأأأالم  - 73
والحفاظ عليه، وتالحظ بتقدير مسأأأاامات حفظة السأأأالم وبعثات حفظ السأأأالم في بناء السأأأالمي وتسأأألم اللجنة 

الم، في جميع مراحل النزاع، الخاصأأأة بلامية اتباع نه  شأأأامل ومتسأأأق ومتكامل ازاء حفظ السأأأالم وبناء السأأأ 
دعما للجهود الوطنية الرامية ال  تحقيق السالم الدائم والتنمية المستدامة، وتشير ال  قن عمليات حفظ السالم 
تضأأأأطلع بلنشأأأأطة بناء سأأأأالم قيضأأأأا، حيثما صأأأأدر تكلي  برلكي وتسأأأألط اللجنة الخاصأأأأة الضأأأأوء عل  قامية 

لفاعلة األخر  المشأأاركة في جهود بناء السأأالم، مثل قفرقة األمم التنسأأيق بين عمليات حفظ السأأالم والجهات ا
المتحدة القطرية، وكيانات األمم المتحدة المعنية، والمنظمات ا قليمية ودون ا قليمية، والمؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات المالية 

  الدولية وا قليمية، بهد  ارساء األسس لتوطيد السالم بعد انتهاء عملية حفظ السالمي

لجنة الخاصأأأأأة من جديد قامية تولي زمام المبادرة والقيادة عل  الصأأأأأعيد الوطني في مجال وتؤكد ال - 74
بناء السأأأالم، حيث يجري تقاسأأأم مسأأأؤولية الحفاظ عل  السأأأالم في نطاق واسأأأع بين الحكومة وسأأأائر الجهات 

تياجات شأأأرائح الوطنية المعنية، وتؤكد في ارا الصأأأدد قامية العمل بمبدق الشأأأمول حت  يؤخر في االعتبار اح
المجتمع كلهاي وفي ارا الصأأدد، تشأأدد اللجنة الخاصأأة عل  ضأأرورة مشأأاركة النسأأاء والشأأباب مشأأاركة كاملة 
وفعالة ومجدية في بناء السأأأأأأأأأالم، باعتبار ارم المشأأأأأأأأأاركة عامال مهما في اسأأأأأأأأأتدامة الجهود الرامية ال  بناء 

  السالم والحفاظ عليهي

وقراري مجلس األمن  70/262و   60/180واللجنة الخاصأأأأأأة، ار تشأأأأأأير ال  قراري الجمعية العامة   - 75
والقرارات األخر  رات الصألة ببناء السأالم والحفاظ عليه، ترحب بعرض   (2016  2282و  (2005   1645

وتؤكد من جديد قرار الجمعية العامة   2020المدخالت القّيمة ألاراض اسأأأأأأأأأأتعراض ايكل بناء السأأأأأأأأأأالم لعام 
، مشأأأأأيرة ال  2020كانون األول/ديسأأأأأمبر  21، المتخرين في (2020  2558وقرار مجلس األمن  75/201

عادة الهيكلة الجاريين بهد  تعزيز قداء ركيزة السأأأأأأالم واألمن في األمم المتحدةي وتشأأأأأأدد اللجن  ة ا صأأأأأأالح واع
الخاصأأأأأة عل  قامية التنسأأأأأيق واالتسأأأأأاق بين حفظ السأأأأأالم وبناء السأأأأأالم واسأأأأأتمرار جهود السأأأأأالم في جميع 
الركأائز الثالث لمنظومأة األمم المتحأدة، في اطأار واليأة كأل منهأا، في جميع مراحأل النزاع، وال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا قثنأاء 

التخطيط المحكم والتنسأأأأأيق المبكر  ا عداد لعمليات االنتقال والخفض التدريجي لبعثات حفظ السأأأأأالم، وكرلك

https://undocs.org/ar/A/RES/60/180
https://undocs.org/ar/A/RES/60/180
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/A/RES/70/262
https://undocs.org/ar/S/RES/1645(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/A/RES/75/201
https://undocs.org/ar/S/RES/2558(2020)
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الري يسأبق قي عملية انتقالية مع البلد المضأي  والجهات الشأريكة المعنية، لكفالة االنتقال السألس ال  السأالم 
الدائم والتنمية المسأأأتدامة، مع ضأأأمان توزيع األدوار والمسأأأؤوليات والموارد بلقصأأأ  قدر من الكفاءة والفعاليةي 

عل  دور لجنة بناء السأأأالم باعتباراا ايئة اسأأأتشأأأارية حكومية دولية لتقديم توصأأأيات وتشأأأدد اللجنة الخاصأأأة  
دقيقة واسأأأأأتراتيجية ومحددة األادا ، بناء عل  طلب مجلس األمن، بشأأأأألن المسأأأأأائل المتصأأأأألة ببناء السأأأأأالم 
كد والحفاظ عليه في انشأأأأأأاء عمليات حفظ السأأأأأأالم واسأأأأأأتعراضأأأأأأها وخفضأأأأأأها وانتقالها من طور ال  طوري وتؤ 

اللجنة الخاصأأة في ارا الصأأدد قن جهود األمم المتحدة ينبغي قن تسأأتند ال  تحليل مشأأترك ل سأأباب الجررية 
 للنزاعات والمخاطري

عادة ا دماض،  - 76 وتشأدد اللجنة الخاصأة عل  قن برام  اصأالح قطاع األمن، ونزع السأالح والتسأريح واع
نب حاسأأأأأأمة من عمليات حفظ السأأأأأأالم، حيثما صأأأأأأدر والحد من العن  عل  صأأأأأأعيد المجتمعات المحلية جوا

تكلي  بها، وتشأأأير ال  قن انشأأأاء قطاع قمني تجتمع فيه صأأأفات الفعالية والكفاءة المهنية ويخضأأأع للمسأأأاءلة 
عنصأأأر بالا األامية  رسأأأاء قسأأأس السأأأالم والتنمية الدائميني واللجنة الخاصأأأة، ار تالحظ زيادة قامية العمل 

يادة القانون في البعثات، تقر بالدور الهام الري تؤديه وحدات الشأأأأأأأأأأرطة المشأأأأأأأأأأكلة المتعلق بحفظ األمن وسأأأأأأأأأأ 
وفراد  ضأباط الشأرطة، وبتزايد اسأتخدام قفرقة الشأرطة المتخصأصأة، في عمليات حفظ السأالمي وتبرز اللجنة 

القانون   الخاصأأة قيضأأا قامية الدعم الري تقدمه عمليات حفظ السأأالم لبناء قدرات المؤسأأسأأات المعنية بسأأيادة
 في الدول المضيفة، بما في رلك مؤسسات الشرطة واالدعاء العام والمحاكم والمؤسسات ا صالحيةي

 
 اإلشارة إلى سياسا  األمم المتحدة وم ادئها التوجيهيا ذا  الللا  

قدمت األمانة العامة ال  اللجنة الخاصأأأأأأأأة المعنية بعمليات حفظ السأأأأأأأأالم قائمة بسأأأأأأأأياسأأأأأأأأات األمم  - 77
 حدة ومبادئها التوجيهية رات الصلة ببناء السالم والحفاظ عليه، عل  النحو التالي:المت 

مبأأادئ األمم المتحأأدة التوجيهيأأة  شأأأأأأأأأأأأأأراك المجتمعأأات المحليأأة بشأأأأأأأأأأأأأأألن بنأأاء السأأأأأأأأأأأأأأالم   ق( 
 (؛2020عليه   والحفاظ

 (؛  2019م   المبادئ التوجيهية ألفرقة الشرطة المتخصصة المكلفة بعمليات األمم المتحدة للسال   ب(  

 (؛ 2019دليل القيادة العليا بشلن ااالق الكيانات الميدانية    ض( 

 (؛2018السياسة المؤقتة المتعلقة بالتقييم والتخطيط المتكاملين    د( 

 (؛2017المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشاريع السريعة األثر    ه( 

ل من المبادئ التوجيهية بشأأأأأأأأأألن األنشأأأأأأأأأأطة البرنامجية ال  و(  تي صأأأأأأأأأأدر بها تكلي  والتي تموَّ
 (؛ 2017ميزانيات حفظ السالم المقررة  

سأأأأأأأداء المشأأأأأأأورة التي تقوم بها الشأأأأأأأرطة في   ز(  الدليل المتعلق بعمليات الرصأأأأأأأد وا رشأأأأأأأاد واع
 (؛ 2017عمليات السالم  

 (؛ 2016السياسة المتعلقة بدعم العدالة في عمليات األمم المتحدة للسالم    ح( 

 (؛ 2015لمبادئ التوجيهية المتعلقة ببناء قدرات الشرطة وتطويراا  ا  ط( 

 (؛ 2015السياسة المتعلقة بدعم السجون في عمليات األمم المتحدة للسالم    ي( 
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السأأأأأأياسأأأأأأة المتعلقة بشأأأأأأرطة األمم المتحدة في عمليات حفظ السأأأأأأالم والبعثات السأأأأأأياسأأأأأأية   ك( 
 (؛2014الخاصة  

اجراءات التشأأأغيل الموحدة لموظفي السأأأجون المقدمين من الحكومات المنتدبين للعمل في   ل( 
 (؛ 2014عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم وبعثاتها السياسية الخاصة  

 (؛2014المبادئ التوجيهية المتعلقة ببرام  اعادة ا دماض    م( 

  (؛2014السياسة المتعلقة ببرام  اعادة ا دماض    ن( 

 (؛ 2013السياسة المتعلقة بمهام وتنظيم ايئة األمم المتحدة الدائمة للعدالة والسجون    س( 

 (؛  2013سياسة المراحل االنتقالية ل مم المتحدة في سياق الخفض التدريجي للبعثات قو سحبها     ع(  

 (؛ 2013دليل ادارة حوادث السجون     ( 

 (؛ 2011دفاع  السياسة المتعلقة بةصالح قطاع ال  ل( 

السأأأأياسأأأأة المتعلقة بحقوق ا نسأأأأان في عمليات السأأأأالم والبعثات السأأأأياسأأأأية التابعة ل مم   ق( 
 (ي2011المتحدة  

 
 المقترحا  والتوليا  واالستنتاجا   

تشأأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأأة األمانة العامة عل  قن تخطط النتقال بعثات األمم المتحدة كجزء ال يتجزق  - 78
العملية األوسأأأأع النتقال البلدان المعنية ال  السأأأأالم، وقن تضأأأأع اسأأأأتراتيجيات انتقالية في وقت مبكر، قبل من 

فترة طويلة من البدء في الخفض التدريجي لوالية حفظ السأالم، تسأترشأد في اعداداا بلصأحاب المصألحة عل  
فترة وجود البعثة، وفقا لوالية كل بعثة جميع المسأأأأأأأأأأتويات، وقن تعيد تقييم خطط العملية االنتقالية دوريا خالل 

من بعثات حفظ السأأالمي وتدعو اللجنة الخاصأأة ال  التعاون المبكر مع فريق األمم المتحدة القطري وسأألطات 
الدول المضأأأأأيفة وجميع قصأأأأأحاب المصأأأأألحة المعنيين اآلخرين بشأأأأألن التسأأأأأليم التدريجي، حسأأأأأب االقتضأأأأأاء، 

بل منها اجراء تقييمات مشأأأأأأتركة منتظمة للتقدم المحرز في تطوير للمسأأأأأأؤوليات ال  السأأأأأألطات الوطنية، بسأأأأأأ 
القدرات وا مكانات رات الصأألة لمؤسأأسأأات الدولة المضأأيفةي وتطلب اللجنة الخاصأأة قيضأأا ال  األمانة العامة 
قن تنظم احاطة عن الدروس المسأأأأتفادة من عمليات االنتقال السأأأأابقة، وتشأأأأجعها عل  تعزيز تنفير سأأأأياسأأأأات 

لمتحدة وتوجيهاتها رات الصأأأألة بالعمليات االنتقالية ومواصأأأألة تطويرااي وتحث اللجنة الخاصأأأأة قيضأأأأا األمم ا
األمانة العامة وبعثاتها الميدانية عل  االسأأأأأأتفادة من الدروس المسأأأأأأتقاة من العمليات االنتقالية، وعل  وضأأأأأأع 

لكي تعمل معا بشأأأأأأأأأأأكل وثيق عل  تنفير  وتنفير آليات تنسأأأأأأأأأأأيق للبعثات الميدانية وقفرقة األمم المتحدة القطرية  
األادا  واألولويات المشأأأتركة قبل البدء في العمليات االنتقالية، بسأأأبل منها تعزيز الصأأألة مع كيانات الهيكل 

 األوسع لبناء السالم، وال سيما لجنة بناء السالم، فيما تقوم به من عمل، حسبما يكون مناسباي

ظ السأأأأأأأأالم وقفرقة األمم المتحدة القطرية وجميع الجهات المعنية وتهيب اللجنة الخاصأأأأأأأأة ببعثات حف - 79
صأأأأأاحبة المصأأأأألحة في مجال بناء السأأأأأالم ال  مواءمة قنشأأأأأطتها مع األولويات واالسأأأأأتراتيجيات التي تحدداا 
الحكومات والسأألطات الوطنيةي وفي ارا الصأأدد، تهيب اللجنة الخاصأأة باألمانة العامة قن تكفل قيام عمليات 

الم، بحسأأأأب ما قد يصأأأأدر لها من تكلي ، بمسأأأأاعدة الجهات الفاعلة الوطنية في معالجة األسأأأأباب حفظ السأأأأ 
الجأررية للنزاعات، ويمكن قن يشأأأأأأأأأأأأأأمأل رلك دعم الجهأات الفأاعلأة الوطنيأة لتطوير قدراتهأا عل  تقأديم الخأدمات 
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لي سأأأأيادة القانون األسأأأأاسأأأأية، وعل  خلق الفرل االقتصأأأأادية لسأأأأكانها، وتنفير ا صأأأأالحات الالزمة في مجا
 والحوكمةي

ر تسأألم اللجنة الخاصأأة بلن تعزيز قدرات ومؤسأأسأأات سأأيادة القانون في الدول المضأأيفة عل  نحو  - 80 واع
يجعلها تتسأأم بخاصأأية التمثيل العريض القاعدة والقدرة عل  االسأأتجابة والخضأأوع للمسأأاءلة، وبما يتماشأأ  مع 

ن للمواطنين وتيسأأير امكانية لجوئهم ال  القضأأاء، او قمر بالا قولويات الدولة المضأأيفة، من قجل توفير األم
األامية لبناء السأأأأأأأالم والحفاظ عليه، فةنها تشأأأأأأأجع األمانة العامة عل  تحقيق ققصأأأأأأأ  قدر من التنسأأأأأأأيق بين 
قدرات األمم المتحدة في ميادين الشأأرطة والعدالة والسأأجون وبين قدراتها العسأأكرية في عمليات التخطيط التي 

بها، ال سأأأأيما في سأأأأياق العمليات االنتقالية التي تمر بها البعثاتي وتشأأأأجع اللجنة الخاصأأأأة كرلك الدول  تقوم
نشأاء  األعضأاء واألمانة العامة عل  تحسأين تجهيز البعثات وتعزيز الواليات لدعم سألطات الدول المضأيفة، واع

اءلة وتكفل االحتياجات األمنية مؤسأأأأأسأأأأأات لقطاع األمن تمثل جميع الفئات وتتسأأأأأم بالفعالية والخضأأأأأوع للمسأأأأأ 
والعدالة لجميع السأكان وتنمية قدرات مسأتدامة لمؤسأسأات قمنية وطنية قادرة عل  الوفاء بمسأؤولياتها، ال سأيما 
من خالل تنفير العمليات وقنشأأطة الحوار عل  الصأأعيد الوطني، بما في رلك دعم عمليات ا صأأالح الشأأامل 

سأأأالم والمصأأأالحة الجاريةي وتشأأأجع اللجنة الخاصأأأة كرلك األمانة العامة لقطاع األمن التي تسأأأهم في جهود ال
وبعثات األمم المتحدة عل  مواصلة تعزيز التنسيق مع وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها فيما يتعلق 

صالح قطاع األمن في الميدان وفي المقر، بما في رلك من  خالل بتقديم المساعدة في مجال سيادة القانون واع
 فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بةصالح قطاع األمني

وتشأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأة النظر في منظور سأأأأأيادة القانون في واليات البعثات، حسأأأأأب االقتضأأأأأاء،  - 81
وتشجع الدول األعضاء عل  دعم تقييم قدرات ومؤسسات سيادة القانون في الدول المضيفة عل  نحو يجعلها 

عادة تلايلها وتعزيزاا،  تتسأأم بخاصأأي  ة التمثيل العريض القاعدة والقدرة عل  االسأأتجابة والخضأأوع للمسأأاءلة، واع
حيثما ينطبق رلك، ورلك من بداية عملية األمم المتحدة لحفظ السأأالم وعل  امتداد دورة النزع بلكملهاي وتهيب 

رتها المتخصأصأة في مجال المؤسأسأات اللجنة الخاصأة باألمانة العامة قن تدعم ارم الجهود باالسأتفادة من خب 
المعنية بسأأيادة القانون واألمن، بما في رلك قدراتها الدائمة القابلة للنشأأر السأأريع في مجاالت الشأأرطة والعدالة 
عادة ا دماض وا جراءات المتعلقة باأللغام، با ضافة  صالح قطاع األمن ونزع السالح والتسريح واع والسجون واع

المية لجوانب سأأيادة القانوني وتشأأجع اللجنة الخاصأأة كرلك األمانة العامة عل  قن تنفر،  ال  جهة التنسأأيق الع
بالتعاون مع الدول األعضأأأأأاء، المبادئ التوجيهية رات الصأأأأألة المتعلقة بدعم خبرة الدولة المضأأأأأيفة في مجال 

راد شأأرطة في نشأأر حفظ األمن، بسأأبل منها كفالة المشأأاركة عل  نطاق واسأأع من جانب البلدان المسأأاامة بلف
 فرق الشرطة المتخصصةي

واللجنة الخاصأأأأأأأأأأأة، ار تسأأأأأأأأأأألم بلن الدول المضأأأأأأأأأأأيفة اي التي تقود الجهود الرامية ال  كفالة مراعاة  - 82
احتياجات جميع شأأرائح المجتمع، وال سأأيما النسأأاء والشأأباب، ومشأأاركة ارم الشأأرائح في بناء السأأالم والحفاظ 

مة وبعثات حفظ السأأأأالم وقفرقة األمم المتحدة القطرية عل  دعم السأأأألطات عليه، تواصأأأأل تشأأأأجيع األمانة العا
شأأأأراكهم في  الوطنية فيما تبرله من جهود، بطرق منها تعزيز اآلليات الالزمة  دماض السأأأأكان بكافة قطيافهم واع

اك تنفير واليات حفظ السأأأأأأأأالم من خالل العمليات التشأأأأأأأأاورية، وتحيط علما بوضأأأأأأأأع المبادئ التوجيهية  شأأأأأأأأر 
المجتمعات المحلية بشأأأأأألن بناء السأأأأأأالم والحفاظ عليه، وتطلب ال  األمانة العامة قن تدرض في تقريراا المقبل 

 ال  اللجنة الخاصة تحديثا عن تفاعل البعثات الميدانية مع المجتمعات المحليةي 
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السأأأأالم واسأأأأتدامة وتسأأأألم اللجنة الخاصأأأأة بلامية توفير التمويل الكافي والمسأأأأتدام والمضأأأأمون لبناء  - 83
قنشأأأأأأأطة السأأأأأأأالم التي تضأأأأأأأطلع بها عمليات حفظ السأأأأأأأالم التابعة ل مم المتحدة، بما في رلك قثناء العمليات 
االنتقالية التي تمر بها البعثات وعمليات الخفض التدريجي، بسأأأأأأأأأأأبل منها تقديم التبرعات ال  صأأأأأأأأأأأندوق بناء 

ها وبرامجها؛ وتشأأأأجع الدول األعضأأأأاء عل  المضأأأأي السأأأأالم، وبالتنسأأأأيق مع وكاالت األمم المتحدة وصأأأأناديق
قدما في النهوض بالخيارات المتاحة لضأأأأأأأأأمان التمويل الكافي والمنتظم والمسأأأأأأأأأتمر لبناء السأأأأأأأأأالم وبحث تلك 
الخيارات والنظر فيها، ورلك تحضأأيرا لالجتماع الرفيع المسأأتو  المزمع عقدم خالل الدورة السأأادسأأة والسأأبعين  

ع كأرلأك بأرل الجهود لتعبئأة الموارد العأامأة، وتعزيز التعأاون فيمأا بين بلأدان الجنوب للجمعيأة العأامأة؛ وتشأأأأأأأأأأأأأأج
 والتعاون الثالثي، وتحفيز االستثمار الخال، واستكشا  آليات تمويل ابتكارية من قجل بناء السالمي

ر واليات وتشدد اللجنة الخاصة عل  الدور الحاسم الري يمكن قن يكون ل نشطة البرنامجية في تنفي  - 84
حفظ السأأأالم، وعل  وجوب ربط جميع ارم األنشأأأطة ربطا مباشأأأرا بالواليات، وتطلب ال  األمانة العامة تقديم 
احاطة عن األنشأأأأأأأطة البرنامجية، بما في رلك آلية التخطيط والتنفير والرصأأأأأأأد، والمعلومات المتعلقة بالجهات 

 تنفير الوالياتي الشريكة حاليا في التنفير، وتقييم قثر تلك األنشطة عل 

وتشأأجع اللجنة الخاصأأة عمليات حفظ السأأالم المعنية عل  مواصأألة تنفير المشأأاريع السأأريعة األثر،  - 85
وفقا لتوجيهات األمم المتحدة، وتالحظ دور ارم المشأأأأأأأأأأأأأاريع الحاسأأأأأأأأأأأأأم في بناء الثقة بين البعثات والسأأأأأأأأأأأأأكان 

نشاء عمليات السالميالمحليين وفي تحسين البيئة من قجل التنفير الفعال لوالي   ات البعثات واع

وتطلأب اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأأة ال  األمأانأة العأامأة قن تأدرض فيمأا تقأدمأه من تحليالت ال  مجلس األمن  - 86
معلومات عن مد  التنفير المتناسأأأق للجوانب السأأأياسأأأية والتشأأأغيلية من الواليات المنوطة بالبعثات، سأأأواء من 

يأأث نوعيتأأه؛ وعن المخأأاطر والتحأأديأأات التي تواجههأأا السأأأأأأأأأأأأأألطأأات حيأأث التقأأدم المحرز في التنفيأأر قو من ح
الوطنية والمحلية فيما تبرله من جهود لبناء السأأأأأأأأأأأأأأالم والحفاظ عليه؛ وعن الدور الري تقوم به البعثة في دعم 

 الجهات الوطنية لكي تتول  زمام األمور في العمليات السياسيةي

هة ال  األمانة العامة قن تعزز التنسأأأأيق واالنسأأأأجام بين  وتكرر اللجنة الخاصأأأأة تلكيد دعوتها الموج - 87
الحكومات المضأيفة، وعمليات األمم المتحدة لحفظ السأالم، وقفرقة األمم المتحدة القطرية، ولجنة بناء السأالم، 

لك والبلأدان المأانحأة، والمنظمأات ا قليميأة ودون ا قليميأة المعنيأة، والجهأات الفأاعلأة األخر  المعنيأة، بمأا في ر
المؤسأأأأأأأسأأأأأأأات المالية الدولية، بهد  تحسأأأأأأأين التخطيط والتنفير المتعلقين بتقديم الدعم ألنشأأأأأأأطة بناء السأأأأأأأالم 

ك بزمامها عل  الصأأعيد الوطنيي وفي ارا الصأأدد، توصأأي  بما يتماشأأ  مع األولويات واالحتياجات التي ُيمسأأإ
المضأأأأيفة، ال  التواصأأأأل منر وقت اللجنة الخاصأأأأة بلن تسأأأأع  بعثات حفظ السأأأأالم، بالتنسأأأأيق مع الحكومات 

مبكر مع جميع الجهأأات الفأأاعلأأة المعنيأأة فيمأأا يتعلق بأأالتخطيط للعمليأأة االنتقأأاليأأة، بمأأا في رلأأك فيمأأا يتعلق 
بكفأأأالأأأة قن تكون لأأأد  البعثأأأات وجميع الجهأأأات األخر  التأأأابعأأأة ل مم المتحأأأدة معرفأأأة جيأأأدة بخطط الأأأدولأأة 

األجل، بما في رلك ما يتصأأل باالسأأتقرار االقتصأأاديي وتشأأجع اللجنة   المضأأيفة واحتياجاتها ا نمائية الطويلة
الخاصأأأأة قيضأأأأا األمانة العامة عل  زيادة التركيز عل  دعم قولويات الدول المضأأأأيفة الرامية ال  منع نشأأأأوب 
المزيد من النزاعات وتصأأأأأأأعيداا واسأأأأأأأتمراراا وتجدداا، بما في رلك من خالل اتاحة قدراتها عل  تقديم الدعم 

 ي البيئات اير المرتبطة بالبعثاتيف

وتكرر اللجنة الخاصأأة تلكيد دعوتها الموجهة ال  لجنة بناء السأأالم قن تجعل المشأأورة االسأأتراتيجية  - 88
التي تسأأأديها لمجلس األمن والجمعية العامة والمجلس االقتصأأأادي واالجتماعي بحيث تشأأأجع عل  اتباع نه   
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نسأأجام والتكامل لبناء السأأالم والحفاظ عليه، بما في رلك قنشأأطة حفظ اسأأتراتيجي المنح  يطبعه االتسأأاق واال
السأأأأالم والحاالت االنتقاليةي وعل  وجه الخصأأأأول، فةن اللجنة الخاصأأأأة، ار تالحظ اعتزام مجلس األمن في 

( قن يطلب بانتظام المشأأأأورة من S/PRST/2017/27  2017كانون األول/ديسأأأأمبر   21بيان رئاسأأأأي مؤرخ 
لجنة بناء السأأأالم وقن يتداول بشأأألن تلك المشأأأورة ويسأأأتفيد منها، وتواصأأأل تشأأأجيع لجنة بناء السأأأالم عل  قن 
تراعي لد  صأأأأأأأيااة المشأأأأأأأورة الكتابية التي تقدمها ال  مجلس األمن، حسأأأأأأأب االقتضأأأأأأأاء، ما يرد من الدول 

نية من افادات بشأأأأأأأأألن صأأأأأأأأأعوبات التنفير التي تعترض عمليات بناء السأأأأأأأأأالم المضأأأأأأأأأيفة ومن العمليات الميدا
 وقنشطة العمليات االنتقالية في دورات تجديد الواليات والتخطيط للمستقبلي

وتشأأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأأة بقوة لجنة بناء السأأأأأأأالم عل  مواصأأأأأأألة االسأأأأأأأتفادة الكاملة من دوراا لعقد  - 89
والدول األعضأأأأأأأأأأأاء والسأأأأأأأأأأألطات الوطنية وجميع الجهات المعنية األخر    اجتماعات بين ايئات األمم المتحدة

لكفالة اتباع نه  متكامل واسأأأأأأتراتيجي ومنسأأأأأأجم ومنسأأأأأأق ازاء بناء السأأأأأأالم والحفاظ عليهي وفي ارا الصأأأأأأدد، 
تشأأأجع اللجنة الخاصأأأة لجنة بناء السأأأالم عل  مواصأأألة تعزيز التعاون مع المنظمات ا قليمية ودون ا قليمية 

عنية، وال سأأأأأأيما مع االتحاد األفريقي وسأأأأأأياسأأأأأأته العامة في مجال اعادة ا عمار والتنمية بعد انتهاء النزاع الم
والمركز التابع له الري سيجري انشاؤم لُيعن  بةعادة ا عمار والتنمية بعد انتهاء النزاع، وكرلك مع المؤسسات 

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولييالمالية ا قليمية الدولية، مثل بنك التنمية األفريقي و 

وتشأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأة عل  تحقيق مزيد من االتسأأأأأاق بشأأأأألن مسأأأأأائل بناء السأأأأأالم بين لجنة بناء   - 90
 السالم وايئات األمم المتحدة األخر  رات الصلة، بما فيها اللجنة الخاصةي

عادة ا دماض، وتحيط اللجنة الخاصأأأأأأأأأأة علما بتنقيح المعايير المتكاملة لنزع السأأأأأأأأأأ  - 91 الح والتسأأأأأأأأأأريح واع
في رلك مجموعة األدوات رات الصألة ودعم اعادة ا دماض، وتشأجع عل  اسأتخدامها لمسأاعدة الحكومات  بما

عادة  والمنظمات ا قليمية، بحسأأأأأب ما قد يصأأأأأدر لها من تكلي ، في تنفير عمليات نزع السأأأأأالح والتسأأأأأريح واع
امل والتنسأأأأأيق الفعال والمسأأأأأح الشأأأأأامل للقدرات بين عمليات حفظ ا دماض، بما في رلك لكفالة التخطيط المتك

السأأأالم والسأأألطات الوطنية وفريق األمم المتحدة القطري بهد  زيادة تولي زمام األمور عل  الصأأأعيد الوطني 
واسأتدامة ارم العملياتي وفي ارا الصأدد، تطلب اللجنة الخاصأة ال  األمانة العامة قن تقدم احاطة عن تنفير 

 عايير واألدوات والدعم المتعلق بةعادة ا دماض قبل دورتها الموضوعية المقبلةيالم
 

 األداء والمساءلا -واو  
 السياق ال ام   

تشأأأأدد اللجنة الخاصأأأأة عل  قامية قن تواصأأأأل األمانة العامة والدول األعضأأأأاء العمل عل  تحسأأأأين  - 92
الخاصأأأأأأأأأة بلن التنفير الفعَّال للواليات المنوطة قداء عمليات حفظ السأأأأأأأأأالمي وفي ارا الصأأأأأأأأأدد، تسأأأأأأأأألم اللجنة  

بالبعثات مسأأأؤولية تقع عل  عاتق جميع الجهات صأأأاحبة المصأأألحة واي مراونة بعدة عوامل قسأأأاسأأأية، منها 
قن تكون الواليات المقررة واضأأأأأأأأأأأأأحة وواقعية وقابلة لةنجاز، وقن تتوافر ا رادة السأأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأأية والقيادة واألداء 

لمسأأأأأأأتويات، وقن ُيتاح المناسأأأأأأأب والكافي من الموارد والسأأأأأأأياسأأأأأأأات والخطط والمبادئ والمسأأأأأأأاءلة عل  جميع ا
 التوجيهية التشغيلية والتدريبي  

وتحيط اللجنة الخاصأأأأأأأأأة علما با طار المتكامل ل داء والمسأأأأأأأأأاءلة في مجال حفظ السأأأأأأأأأالمي وتنوم  - 93
وتقييم األداء، لكفالة تقييم األداء عل    اللجنة الخاصأأأأأة بالتطوير والتشأأأأأغيل الجاريين للنظام الشأأأأأامل للتخطيط

https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/27
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صأأأعيد البعثات بلكملها في ضأأأوء تنفير الوالياتي وفي ارا الصأأأدد، تشأأأدد اللجنة الخاصأأأة عل  قن نظم تقييم  
األداء ينبغي قن تقيِّم جميع الجهات المعنية بمختل  مسأأأتوياتها وتخضأأأعها للمسأأأاءلة، وينبغي قن تشأأأمل ارم 

 النظم ما يلي:

األمانة العامة في ارشأأأأأأاد البعثات ودعمها ليتسأأأأأأن  تنفير الواليات المنوطة بالبعثات،  قداء   ق( 
بما في رلك عل  سأأأأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأأأأر تقديم الدعم الميداني الفعال، والعمل مع الدول األعضأأأأأأأأاء عل  

دا رية، ودعم عمليات تكوين القدرات الالزمة، وتوفير كافة ما يلزم من مشأأورة اسأأتراتيجية وسأأياسأأية وتشأأغيلية واع
 حفظ السالم؛

 قداء قيادة البعثات في تخطيط وتوجيه عمليات حفظ السالم؛  ب( 

 قداء البعثات ككل في انجاز الواليات؛   ض( 

 قداء العناصر النظامية والمدنيةي  د( 

قدوار وما تبديه  وتثني اللجنة الخاصأأأة عل  البلدان المسأأأاامة بقوات وبلفراد شأأأرطة لما تقوم به من  - 94
من التزام في تنفير الوالياتي وتالحظ اللجنة الخاصأأأأة قن األداء في مجال حفظ السأأأأالم يمكن قن يواجه عددا 

 من التحديات المختلفة، من قبيل ما يلي:

ضأأأمان قولوية العمل السأأأياسأأأي عند التصأأأدي لتسأأأوية النزاعات والدور الداعم الري تؤديه   ق( 
 عمليات حفظ السالم في اطارم؛ 

لة ومحددة   ب(  قيام مجلس األمن بوضأأأأأأأأأع واليات قابلة لةنجاز واضأأأأأأأأأحة ومرّكزة ومتسأأأأأأأأألسأأأأأأأأأ 
 األولويات، مع توفير ما يناسبها من موارد تراعي خصوصيات كل بعثة؛ 

 محارير التي تؤثر بالسلب عل  تنفير الواليات واألداء؛ ال  ض( 

االفتقأأار ال  التأأدريأأب الخأأال بأأالبعثأأات، ونقل المعأأدات، وعأأدم كفأأايأأة القيأأادة والتحكم   د( 
 بخصول قصول تمكين القدرات العسكرية، وال سيما في حاالت الطوارئ؛ 

ويات، وحاالت التلخير في ابرام التخطيط اير المتكامل بما فيه الكفاية عل  جميع المسأأأأأت   اأ( 
 مركرات التفاام، وعدم االلتزام ببيانات احتياجات الوحدات؛ 

قاميأأة التحأأديأأث المنتظم للمواد والمعأأايير التأأدريبيأأة، مع مراعأأاة االحتيأأاجأأات التشأأأأأأأأأأأأأأغيليأأة   و( 
تدريبية في مجال حفظ الحالية، لدعم التدريب الفعال السأأابق للنشأأر، وقامية العمل عل  اتاحة المواد واألدلة ال

السأأالم بلغات األمم المتحدة الرسأأمية السأأت، وقامية الزيارات التقييمية واالسأأتشأأارية الشأأاملة والزيارات السأأابقة 
 لنشر الوحدات بما يتماش  مع المبادئ التوجيهية للجاازية العملياتية الالزمة النتقاء القدرات من قجل النشر؛ 

حأديأد ثغرات األداء لأد  جميع الجهأات الفأاعلأة لكفأالأة اتخأار عأدم وجود تقييم شأأأأأأأأأأأأأأفأا  لت   ز( 
 التدابير التصحيحية في الوقت المناسب؛

عدم كفاية الموارد المالية والبشأأأأأأأأأأأأأرية الضأأأأأأأأأأأأأطالعها بالمهام المنوطة بها بفعالية وكفاءة،   ح( 
 في رلك المعدات واألصول األخر ي بما
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بالنسأأأأأأبة لعمليات حفظ السأأأأأأالم، وتشأأأأأأيد  19-حة كوفيدوتالحظ اللجنة الخاصأأأأأأة مع القلق آثار جائ  - 95
، وتثني في اأرا الصأأأأأأأأأأأأأأدد عل  حفظة 19-بأركر  موظفي األمم المتحأدة الأرين فقأدوا قرواحهم بسأأأأأأأأأأأأأأبأب كوفيأد

السأأأأأأأأأأأالم لما برلوم من جهود فائقة لمواصأأأأأأأأأأألة تنفير الواليات ودعم السأأأأأأأأأأألطات الوطنية، بناء عل  طلبها، في 
 الجائحة، عل  الرام من الظرو  الصعبة التي تعمل فيها البعثاتي جهوداا الرامية ال  احتواء 

 
 اإلشارة إلى سياسا  األمم المتحدة وم ادئها التوجيهيا ذا  الللا  

قدمت األمانة العامة ال  اللجنة الخاصأأأأأأأأة المعنية بعمليات حفظ السأأأأأأأأالم قائمة بسأأأأأأأأياسأأأأأأأأات األمم  - 96
 داء والمساءلة، عل  النحو التالي:المتحدة ومبادئها التوجيهية المتعلقة باأل

اجراءات التشأأأأأأأأأأأأأأغيأأل الموحأأدة المتعلقأأة بأأالتعأأامأأل مع حأأاالت االحتجأأاز في عمليأأات األمم   ق( 
 (؛2020المتحدة لحفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة  

 (؛2020السياسة المتعلقة بةدارة المعار  والتعلم في المنظمة    ب( 

 (؛2020اء والمساءلة في مجال حفظ السالم  ا طار المتكامل ل د  ض( 

دليل السأأأأأأأياسأأأأأأأات وا جراءات المتعلقة بسأأأأأأأداد تكالي  المعدات المملوكة للوحدات التابعة   د( 
للبلدان المسأأأأأأأأاامة بقوات عسأأأأأأأأكرية/قفراد شأأأأأأأأرطة المشأأأأأأأأاركة في بعثات حفظ السأأأأأأأأالم وبمراقبة تلك المعدات 

 2020  )A/75/121 ؛) 

 (؛ 2020دليل األمم المتحدة لكتائب المشاة    اأ( 

 (؛ 2020السياسة المتعلقة بوضع التوجيهات    و( 

 (؛2020دليل األمم المتحدة  دارة الرخيرة    ز( 

دليل وحدات الهندسأأة العسأأكرية التابعة ل مم المتحدة والتصأأدي لمخاطر األجهزة المتفجرة   ح( 
 (؛2020كشفها والبحث عنها  و 

ا جراء التشأأأأغيلي الموحد بشأأأألن اختيار وتوسأأأأيع نطاق تعيين كبار الموظفين العسأأأأكريين    ط( 
 (؛2020في البعثات الميدانية  

 (؛2020دليل موظفي االستخبارات والمراقبة واالستطالع في مجال حفظ السالم    ي( 

 (؛2019حفظ السالم  دليل االستخبارات العسكرية في مجال   ك( 

 (؛2019المبادئ التوجيهية بشلن تصميم التدريب وتنفيرم وتقييمه    ل( 

 (؛ 2019السياسة المتعلقة بمراكز العمليات المشتركة    م( 

 (؛ 2019المبادئ التوجيهية لمراكز العمليات المشتركة    ن( 

 (؛ 2019األمم المتحدة لحفظ السالم   السياسة المتعلقة بالسلطة والقيادة والسيطرة في عمليات   س(  

 (؛ 2019المبادئ التوجيهية لدفع عالوة المخاطرة  الوحدات المشكلة(    ع( 

 (؛ 2017المبادئ التوجيهية لضمانات سالمة الطيران     ( 

https://undocs.org/ar/A/75/121
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المبادئ التوجيهية آلليات التنسأأيق المشأأتركة بين العنصأأر العسأأكري وعنصأأر الشأأرطة في   ل( 
 (؛ 2019عمليات السالم  

 (؛ 2019المبادئ التوجيهية لنظام تلاب قدرات حفظ السالم    ق( 

 (؛ 2019المبادئ التوجيهية لمستو  االنتشار السريع لنظام تلاب قدرات حفظ السالم    ر( 

 (؛ 2019المبادئ التوجيهية للتحقيقات الخاصة    ش( 

هام في عمليات السأأأالم التابعة المبادئ التوجيهية ألفرقة الشأأأرطة المتخصأأأصأأأة المكلفة بم  ت( 
 (؛2019ل مم المتحدة  

 (؛2019اجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بتقييم وتقدير قداء وحدات الشرطة المشكلة    ث( 

 (؛ 2019اجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بتقييم خدمات البعثات لفراد  ضباط الشرطة     خ(  

 (؛2019اجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بفقدان األسلحة والرخيرة    ر( 

 (؛2019السياسة المتعلقة بةدارة األسلحة والرخيرة    ض( 

 (؛  2019د  ضباط الشرطة للخدمة في البعثات   اجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بتقييم فرا   ق ق(  

 (؛ 2021 ب ب( دليل الطيران   

 ض ض( المبادئ التوجيهية المتعلقة بةعداد جنود البلدان المسأأأأأأأأأاامة بقوات في بعثات حفظ السأأأأأأأأأالم  
 (؛ 2018للتلاب العملياتي  

عادة ا دارة الفعالة ل سأأأأأأأأأألحة والرخيرة في السأأأأأأأأأأياق المتغير لنزع السأأأأأأأأأأالح   د د(  والتسأأأأأأأأأأريح واع
عادة ا دماض التابعين ل مم المتحدة    (؛2018ا دماض: كتيب للعاملين في مجال نزع السالح والتسريح واع

 ه ه( نشأأأأرة األمين العام بشأأأألن تفويض السأأأألطة في ادارة النظامين األسأأأأاسأأأأي وا داري للموظفين  
 (؛ 2018  (ST/SGB/2019/2)والنظام المالي والقواعد المالية 

 (؛2018اجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة با بال  عن قداء العقود    و و( 

،  ST/SGB/2013/4نشأأأأأأرة األمين العام بشأأأأأألن النظام المالي والقواعد المالية ل مم المتحدة     ز ز(  
 ؛ ( ST/SGB/2015/4/Amend.1 (2018) ، و ST/SGB/2015/4، و  ST/SGB/2013/4/Amend.1 و 

المبادئ التوجيهية الستخدام القوة من جانب العناصر العسكرية في عمليات األمم المتحدة   ح ح( 
 (؛ 2017لحفظ السالم  

اجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بتقييم القدرة التشغيلية لوحدات الشرطة المشكلة للخدمة   ط ط( 
 (؛2017في عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية الخاصة  

 (؛ 2016السياسة المتعلقة بسالمة الطيران    ي ي( 

 (؛ 2016السياسة المتعلقة بالتخطيط لعمليات حفظ السالم واستعراضها    ك ك(   

 (؛ 2016السياسة المتعلقة بةدارة السجالت    ل ل( 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2013/4
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2013/4/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4/Amend.1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4/Amend.1
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 (؛ 2016اجراءات التشغيل الموحدة لمجالس التحقيق    م م( 

 (؛  2016السياسة المتعلقة بوحدات الشرطة المشكلة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم     ن ن(  

 س س( المبأادئ التوجيهيأة  دارة الشأأأأأأأأأأأأأأرطأة في عمليأات األمم المتحأدة لحفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم والبعثأات  
 (؛ 2016السياسية الخاصة  

 (؛ 2016لسياسة المتعلقة بضمان التلاب العملياتي وتحسين األداء  ا  ع ع( 

المبأادئ التوجيهيأة لقيأادة الشأأأأأأأأأأأأأأرطأة في عمليأات األمم المتحأدة لحفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم والبعثأات       ( 
 (؛ 2016السياسية الخاصة  

المبادئ التوجيهية بشأأأأأأأأأأأأألن عمليات الشأأأأأأأأأأأأأرطة في عمليات األمم المتحدة لحفظ   ل ل( 
 (؛ 2015ثات السياسية الخاصة  السالم والبع

 (؛ 2015السياسة المتعلقة بالعنصر الوطني للدعم    ق ق( 

 (؛ 2014دليل مراقبة التحركات    ر ر( 

 (؛ 2014السياسة المتعلقة بعمليات التقييم والتفتيش الداخلية لشرطة األمم المتحدة    ش ش( 

 (؛2014المبادئ التوجيهية لمفهوم البعثة    ت ت( 

 (؛ 2014دليل مقر قيادة القوات التابعة ل مم المتحدة   ث ث(  

 (؛ 2014دليل ادارة النقل البري في الميدان    خ خ( 

 (؛ 2013السياسة المتعلقة بمهام وتنظيم القدرات الشرطية الدائمة    ر ر( 

 (؛ 2013السياسة المتعلقة بالتقييم الراتي في المقر    ض ض( 

 (؛ 2013تعلقة بتقييم البعثات  السياسة الم  ق ق ق( 

 (؛ 2013السياسة المتعلقة بدراسة القدرات العسكرية    ب ب ب( 

 (؛ 2018سياسة التقييم والتخطيط المتكاملين    ض ض ض( 

 (؛2012سياسة فحل سوابق موظفي األمم المتحدة في مجال حقوق ا نسان    د د د( 

 (؛ 2012السياسة المتعلقة بةدارة العقود    ه ه ه( 

 (؛ 2010السياسة المتعلقة بتدريب جميع قفراد حفظ السالم التابعين ل مم المتحدة     و و و(  

السأأياسأأة المتعلقة بالتنسأأيق المدني العسأأكري في بعثات األمم المتحدة المتكاملة   ز ز ز( 
 (؛ 2010لحفظ السالم  

طة قبل النشأأأر لعمليات السأأأياسأأأة المتعلقة بدعم التدريب العسأأأكري وتدريب الشأأأر   ح ح ح( 
 (؛2009األمم المتحدة لحفظ السالم  

 (ي2009اجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بةقرار برام  التدريب    ط ط ط( 
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 واالستنتاجا  والتوليا  المقترحا   

 يحدد  الري السأالم،  حفظ  مجال في  والمسأاءلة ل داء المتكامل  ا طار وضأع  الخاصأة اللجنة  تالحظ - 97
 الخارجة العوامل  كرلك ويتناول البعثات، قيادة عن  فضال والنظاميين، المدنيين  ل فراد بالنسبة  المساءلة تدابير
 حفظ عمليات قداء  جوانب جميع  ازاء  شأأأامل نه   اطار في  شأأأرطة  وقفراد بقوات  المسأأأاامة البلدان  سأأأيطرة عن

 المصأألحة  قصأأحاب مسأأؤوليات مثل الموارد،  ورصأأد التكلي   وجوانب  السأأياسأأية الجوانب رلك في بما السأأالم،
 بالتعاون ا طار، تنفير مواصأأأأألة ال  العامة األمانة الخاصأأأأأة  اللجنة وتدعو السأأأأأالمي حفظ  مجال  في المعنيين

 اللجنة  وتطلب والمسأأأأأأأأأأأاءلةي األداء تقييم لعملية المنهجي الطابع لتعزيز المعنيين،  المصأأأأأأأأأأألحة  قصأأأأأأأأأأأحاب مع
 اليها وتطلب  الجوانب، ارم عن بانتظام مسأأأأأأأأتكملة معلومات  اللجنة ال  تقدم قن ةالعام األمانة ال   الخاصأأأأأأأأة

  األعضاءي الدول مع الوثيق بالتشاور ا طار، استعراض تواصل قن كرلك

 األفراد جميع قداء في  القصأأأأأأأور  حاالت تقييم مواصأأأأأأألة عل  العامة  األمانة  الخاصأأأأأأأة  اللجنة وتحث - 98
 المسأأأأأأأأأأأأأأتويات كافة عل  السأأأأأأأأأأأأأأالم،  حفظ عمليأات يدعمون الرين العأامة األمانة وموظفي والمأدنيين النظأاميين
 سأأأبيل عل  رلك في بما والعملياتية،  السأأأياسأأأية الجوانب التقييمات ارم  في ُتراع  قن وينبغي  شأأأفافةي وبصأأأورة
 وضأأأأأمان السأأأأأياسأأأأأية،  ا رادة وتوافر لةنجاز، وقابليتها وواقعيتها المقررة الواليات وضأأأأأوح  الحصأأأأأر: ال المثال
 والمبادئ  والخطط  والسأأأأياسأأأأات الموارد من يكفي ما وتوافر المسأأأأتويات، جميع عل   والمسأأأأاءلة واألداء القيادة

 التدريبي وتوفير واألداء، الواليات تنفير عل  بالسلب تؤثر التي المحارير جميع وتالفي العملياتية، التوجيهية

 الهليكوبتر طائرات مثل  الحاسأأأأأأأأأأأأأمة، التمكينية  األصأأأأأأأأأأأأأول  وجود عدم قن  الخاصأأأأأأأأأأأأأة  اللجنة وتالحظ - 99
 صأدر التي السأالم  حفظ لمهام  شأرطة  وقفراد عسأكرية بقوات المسأاامة البلدان تنفير عل  سألبا يؤثر الهجومية،

 بطريقة التنسأيق عل  المعنيين المصألحة  قصأحاب جميع  الخاصأة  اللجنة تشأجع الصأدد، ارا وفي تكلي ي بها
  العسكريةي القدرات تقييم عمليات بّينته الري النحو عل  البعثات قدرات لتعزيز متسقة

 العمل بدء البعثات، قيادة مع بالتعاون تواصأأأأأأأأل، قن عل  العامة األمانة الخاصأأأأأأأأة  اللجنة وتشأأأأأأأأجع - 100
 الخاصأأأة اللجنة وتنوم المتبقيةي  السأأأالم  حفظ عمليات جميع  في وتنفيرم  األداء وتقييم للتخطيط  الشأأأامل بالنظام

 عن المنبثقة التوصأأأأيات تنفير  خالل من رلك  في بما التقييم،  نظام وضأأأأع في المتحدة األمم  شأأأأرطة بمسأأأأاامة
 عل  البعثات،  قيادة سأأيما وال السأأالم،  حفظ وعمليات  العامة األمانة كرلك  الخاصأأة اللجنة وتشأأجع التقييماتي

 قجل من التقييم نظام  خالل من المتكامل البعثات قداء عن  ُجمعت التي البيانات كامل بشأأأأأأأأأأأكل تسأأأأأأأأأأأتخدم قن
 عل  التنفير في المدنية، العناصأأأأأأأأأأأأأر رلك في بما للبعثات، المتكامل األداء تقييم وتعزيز التخطيط، تحسأأأأأأأأأأأأأين
 ا طار تنفير لدعم البيانات ارم اسأأأأأأأأأتخدام عن  فضأأأأأأأأأال المقررة، واألادا   المرجعية والنقاط المعايير  قسأأأأأأأأأاس
 البعثات قداء عن ا بال  بتعزيز الخاصأأأأة اللجنة  وترحب السأأأأالمي  حفظ  مجال في  والمسأأأأاءلة ل داء المتكامل
 مواصأألة عل  كرلك  العامة األمانة وتشأأجع التقييم، نظام  خالل من المجمعة البيانات ال  باالسأأتناد المتكامل،
 يتسأأأأأأم نحو وعل   المناسأأأأأأب  الوقت في المعنية األعضأأأأأأاء  للدول التوصأأأأأأيات وتقديم وا بال  التحليل تحسأأأأأأين
  بالشفافيةي

 المدني الدعم  عناصأأأأر مسأأأأاامات تقييم تحسأأأأن قن والبعثات  العامة باألمانة  الخاصأأأأة  اللجنة وتهيب - 101
 ارم  في تدرض قن البعثات ال   الخاصأأأأأأأأأأة اللجنة  تطلب الصأأأأأأأأأأدد، ارا وفي المقررةي الواليات تنفير في للبعثات
 ضأرورة عل  كرلك  الخاصأة اللجنة وتشأدد البعثاتي دعم قداء بشألن للبعثات النظامية العناصأر  آراء التقييمات

 اللجنأة  وتطلأب شأأأأأأأأأأأأأأفأافأةي وبطريقأة سأأأأأأأأأأأأأأليمأا، تقييمأا البعثأات واليأات ودعم توجيأه في العأامأة األمأانأة قداء تقييم
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 عمليات عمالء  مجلس قنشأأطة بشأألن المقبلة الموضأأوعية دورتها قبل  احاطة تقديم العامة األمانة ال   الخاصأأة
 السالمي حفظ

 الواليات تنفير عل  بالسأأأأأأألب تؤثر التي المحارير جميع تالفي قامية عل   الخاصأأأأأأأة اللجنة وتشأأأأأأأدد - 102
 وا بال   المحارير تحديد  قجل من  الجهود  كافة  تضاع   قن  األعضاء  الدول جميع  ال  كرلك  وتطلب  واألداء،

 ابطاء، دون القيام، عل  العامة  األمانة  الخاصأأأأأأأأأأة اللجنة  وتحث حالتهاي  في تغّير قي عن قو عنها بوضأأأأأأأأأأوح
 اللجنة وتقترح األعضأأأأأاءي  الدول مع بالتشأأأأأاور المحارير، بشأأأأألن وشأأأأأفافة وشأأأأأاملة  واضأأأأأحة  اجراءات بوضأأأأأع

 اختيار عند  واألداء الواليات تنفير عل   بالسأأأأأأألب تؤثر التي بالمحارير علما العامة األمانة  تحيط قن  الخاصأأأأأأأة
 العسكريةي الوحدات

 المؤسأأسأي الطابع  اضأأفاء مواصأألة  السأأالم  حفظ وعمليات العامة األمانة ال   الخاصأأة اللجنة  وتطلب - 103
 المتكامل  التخطيط عمليات لتمكين مكرسأأأأأأة سأأأأأأياسأأأأأأة وضأأأأأأع خالل من رلك في بما المتكامل،  التخطيط عل 

 ال  كرلك  الخاصأأأة  اللجنة  تطلب الغاية، لهرم وتحقيقا األعضأأأاءي الدول مع بالتشأأأاور القرار، وصأأأنع للبعثات
 جميع في للبعثأات المتكأامأل التخطيط لخاليأا عأام ايكأل تنفيأر كفأالأة السأأأأأأأأأأأأأأالم حفظ وعمليأات العأامأة األمأانأة
 اعات،والقط البعثات مسأتو  عل  الرئيسأيين الموظفين يمثل األبعاد، والمتعددة المتكاملة السأالم  حفظ عمليات
 القطري، المتحدة األمم وفريق والسأأأأأأأجون  الشأأأأأأأرطة ومن والمدنيين العسأأأأأأأكريين  التخطيط عل  القيمين ويضأأأأأأأم
 قسأأأأأأأألوب  وفق  القرارات واتخار والتقييم والعملياتي االسأأأأأأأأتراتيجي  بالتخطيط القيام قجل من االقتضأأأأأأأأاء،  حسأأأأأأأأب
 الوالية، تنفير ضأأأأأأأأأوء  في المحرز التقدم تقييم  مؤشأأأأأأأأأرات من مشأأأأأأأأأتركة مجموعة وضأأأأأأأأأع عل  والعمل متكامل
 قصحاب جميع  الخاصة اللجنة وتشجع  األداءي وتقييم  للتخطيط  الشامل  النظام من المستقاة بالبيانات استرشادا
 األمانة ال   وتطلب رلك، من للتمكين الالزمين والتدريب القدرات توفير عل  السأالم حفظ مجال  في  المصألحة
 الموضأوعية دورتها  قبل التوصأية ارم تنفير في المحرز التقدم عن مسأتكملة معلومات تقديم تواصأل قن العامة
 تخطيط تحسأأأأأأين او  المتحدة األمم  صأأأأأأالحات   المباشأأأأأأرة  األادا  قحد قن  الخاصأأأأأأة  اللجنة وتالحظ المقبلةي
 التخطيطي عمليات قثناء في قكبر بااتمام السالم بناء موضوع فيها يحظ  بطريقة المتحدة األمم بعثات

 عند بالبعثات، الخاصأأأأأأأأأة التكي   خطط تنفير  مواصأأأأأأأأألة ال  العامة األمانة  الخاصأأأأأأأأأة اللجنة وتدعو - 104
  شرطةي وقفراد بقوات المساامة البلدان مع الوثيق بالتنسيق االقتضاء،

ر - 105  السأأالم  حفظ بعثات فيها تعمل التي المعقدة األمنية للبيئات المعقد بالطابع  الخاصأأة اللجنة تسأألم واع
 قن العأأامأأة األمأأانأأة ال  تطلأأب السأأأأأأأأأأأأأأالم، حفظأأة يواجههأأا التي المتنأأاظرة اير والتهأأديأأدات األبعأأاد المتعأأددة

  وقثناء  النشأأأأر قبل تدريبية ومواد  دورات من المتحدة األمم  توفرم مما اسأأأأتكمالها يمكن التي الجوانب تسأأأأتعرض
 عل   خال بشأأأأأأأأأأأأأكل التركيز مع التدريبية، والمواد  الدورات تلك من  اسأأأأأأأأأأأأأتحداثه يمكن وما البعثات  في العمل
 للقادة ل زمات والتصأأأأأأدي  القرار، صأأأأأأنع وعمليات المتكامل  والتخطيط البعثات، مسأأأأأأتويات جميع عل  القيادة

 ل مم التأابعأة للبعثأات العليأا القيأادة دورة اسأأأأأأأأأأأأأأتكمأال قجأل من المسأأأأأأأأأأأأأأتويأات، جميع عل  والنظأاميين المأدنيين
 قبأل رلأك عن تقريرا اللجنأة ال  تقأدم وقن  الصأأأأأأأأأأأأأألأة، رات األخر  التأدريبيأة  والوحأدات الأدورات وكأرلأك المتحأدة،
  المقبلةي الموضوعية دورتها

 مؤاتية بيئة باعتبارم السأأأالم حفظ  قدرات تلاب نظام  به يقوم  الري الدور ال   الخاصأأأة  اللجنة وتشأأأير - 106
 التدريب قامية عل  وتشأدد ونشأراا، وتقييمها الشأرطة وقفراد العسأكرية القوات من السأالم  حفظ  وحدات الختيار
  لتكون الالزمة التدريبية المتحدة األمم  شأأأروط تلبية لضأأأمان للنشأأأر السأأأابقة والزيارات للنشأأأر  السأأأابق المناسأأأب
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 اختيأار في لشأأأأأأأأأأأأأأفأافيأةا توخي العأامأة األمأانأة ال  طلبهأا  الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة اللجنأة وتكرر للعمليأاتي جأاازة الوحأدات
 الورقات في المبين النحو عل   ثغرات، من يكون ما وسأأأأأأأأأد المتحدة ل مم المحددة االحتياجات لتلبية  الوحدات
 حفظ قأدرات تألاأب نظأام في الورقأات اأرم ُوجأدت مت  النظأاميأة، القأدرات من بأاالحتيأاجأات المتعلقأة الأدوريأة
 الدائمة  القوات من  االحتياجات في النقل  قوجه  معالجة  ضأأأأرورة عل  كرلك  الخاصأأأأة اللجنة  وتشأأأأدد السأأأأالمي
 مع تمشأأيا  المتخصأأصأأة،  الخبرات روي من  الشأأرطة  ضأأباط سأأيما وال السأأالم،  حفظ عمليات في  الشأأرطة  ألفراد

 الخاصأأة اللجنة  وتطلب الدوليي  الشأأرطي للعمل  االسأأتراتيجي التوجيهي  ا طار في المبينة والمعايير المقاييس
  المقبلةي الموضوعية دورتها قبل المسللة ارم بشلن احاطة تقديم العامة األمانة ال 

 المتحدة األمم لمعايير وفقا  الوحدات وتجهيز تدريب مسأأأؤولية قن عل   الخاصأأأة  اللجنة تشأأأدد وبينما - 107
 وقفراد بقوات  المسأاامة المعنية البلدان تسأتفيد بلن التوصأية  تواصأل  األعضأاء، الدول عاتق عل  تقع  المطلوبة
 رلك واير المشأأأأتركة، النشأأأأر وعمليات التدريبية، الشأأأأراكات رلك في بما المختلفة، التدريب آليات من  شأأأأرطة

 القأدرات بنأاء  قجأل من التأدريأب، مجأال  في الالزم الأدعم قشأأأأأأأأأأأأأأكأال جميع من لالسأأأأأأأأأأأأأأتفأادة الأركيأة التعهأدات من
 المتحأدة األمم بمعأايير ا يفأاء من التحقق وكفأالأة السأأأأأأأأأأأأأأالم،  لحفظ المتحأدة األمم لعمليأات  المتأاحأة وا مكأانأات
 الهيكل من الكاملة االسأتفادة  مواصألة ال  العامة  األمانة  الخاصأة  اللجنة وتدعو النشأري  قبل بالتدريب المتعلقة
طة التنسأأأأيق  آللية القائم  البلدان بين اشأأأأرالمب  والتنسأأأأيق المعلومات تبادل زيادة عل  التشأأأأجيع  قجل من  المبسأأأأَّ

 الجهود، وتركيز التكرار لتفادي المسأأأتفيدة والبلدان الشأأأرطة  قواتو   العسأأأكرية القوات  قدرات بناء في  المسأأأاامة
 العامة األمانة بين التشأأأاور بمواصأأألة الخاصأأأة  اللجنة وتوصأأأي التدريبي  مجال في  الشأأأراكات  اقامة ولتيسأأأير
 التدريب  قفرقة بشألن سأياسأاتية وثيقة وضأع  طريق عن رلك في بما  موحدة، آلية وضأع بشألن  األعضأاء والدول
 نشأأأأأأأأأأأأراا عند العملية  االعتبارات من رلك واير القانوني، ومركزاا  األفرقة، ارم التزامات مع للتعامل المتنقلة،

 البعثة،  داخل المحدد التدريب في  فعالة متنقلة تدريب  قفرقة  وجود بلامية التسأأأليم مع السأأأالم،  حفظ بعثات في
 التدريب  قفرقة  فعالية لقياس  األثر لتقييم  قدوات  اآللية  تشمل قن وينبغي النشري  قبل المالئم التدريب  ال   اضافة
  الميداني في النظاميين األفراد وحدات من جمعها يتم التي التعليقات خالل من رلك في بما المتنقلة،

 بحيث التدريبية والمواد التوجيهية المبادئ بتحديث العامة األمانة تقوم بلن  الخاصأأأة  اللجنة وتوصأأأي - 108
 وموظفي  الشأأأأأأأأأرطة  وقفراد العسأأأأأأأأأكريين  األفراد  احتياجات رلك  في بما بالبعثات،  الخاصأأأأأأأأأة  االحتياجات تراعي

 بغية الحسأأأأبان في المسأأأأتفادة والدروس  الممارسأأأأات  وقفضأأأأل الحالية التشأأأأغيلية  االحتياجات قخر مع السأأأأجون،
 والمبادئ  واألدلة التدريب مواد اتاحة  كفالة قامية عل   الخاصأة اللجنة وتشأدد النشأري قبل  الفعال التدريب دعم

 وتشأأأأأجع  السأأأأأت،  الرسأأأأأمية المتحدة األمم بلغات السأأأأأالم  بحفظ المتعلقة المواد من وايراا والكتيبات التوجيهية
 بدعم العينية، والمسأأاامات التبرعات  خالل من القيام، امكانيات  اسأأتكشأأا  عل  المعنيين  المصأألحة  قصأأحاب
  شرطةي وقفراد بقوات المساامة الرئيسية للبلدان األخر  اللغات ال  الوثائق تلك ترجمة

 في  الزمة بكونها  الموصأأأأأأأأأأوفة المعدات تكون قن كفالة عل  العامة األمانة  الخاصأأأأأأأأأأة  اللجنة وتحث - 109
 األداء، عل  محتمأل قثر قي تجنأب قجأل من الميأدان، في القأائمأة للحأالأة مالئمأة الوحأدات احتيأاجأات بيأانأات
 الوقأت في تفأاام مأركرات ابرام عل  شأأأأأأأأأأأأأأرطأة وقفراد بقوات المسأأأأأأأأأأأأأأاامأة والبلأدان العأامأة األمأانأة كأرلأك وتحأث

   رلكي قمكن حيثما النشر عمليات قبل المناسب،

 ونشأأأر البعثات بها تبدق التي السأأأرعة تحسأأأين مواصأأألة عل  العامة األمانة  الخاصأأأة  اللجنة وتشأأأجع - 110
 تتناسأأأأأب التي المعدات رلك  في بما المناسأأأأأب،  الوقت  وفي بكفاءة والمعدات  واللوجسأأأأأتيات  األفراد فئات جميع
 الطبيةي بالمرافق يتصل فيما وبخاصة بالمخاطر، المحفوفة البيئة مع
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 بةخطار ،67/261 العامة  الجمعية لقرار  وفقاً  تقوم، بلن العامة األمانة  الخاصأأأأأأأأأأة  اللجنة وتوصأأأأأأأأأأي - 111
 معدات وجود عدم  بحاالت  السأأأأرعة،  وجه وعل  كتابًة،  شأأأأرطة  وقفراد بقوات  المسأأأأاامة للبلدان الدائمة البعثات

 اير المعدات  وصأأأأ  مع بالموضأأأأوع،  الصأأأألة  رات التفاام مركرة  في المبين النحو عل  صأأأأالحيتها، عدم قو
 بقوات  المسأأأأأأأاامة للبلدان يتسأأأأأأأن  لكي المعدات، تلك تمتلك التي الوحدة وتحديد الصأأأأأأأالحة اير قو  الموجودة
  الصددي ارا في بالتزاماتها للوفاء الالزمة التصحيحية التدابير اتخار شرطة وقفراد

 ادخال  حالة  في  شرطة  وقفراد  بقوات  المساامة البلدان مع  التشاور  قامية عل   الخاصة  اللجنة  وتشدد - 112
 قياس قن عل  كرلك وتشأأأأدد عليها، المتفق الوحدات  احتياجات بيانات  و/قو التفاام  مركرات عل  تغييرات قي
 يتيح وقن المحتملة التغيرات االعتبار في يلخر قن يجب شأأرطة  قفراد  قو عسأأكرية بقوات المسأأاامة البلدان قداء
   للتكي ي كافيا وقتا
 

 السياسي ال مل - زاي 

 ال ام السياق  

 فيها  والوسأأأأأأاطة  النزاعات نشأأأأأأوب منع في  السأأأأأأياسأأأأأأي العمل قولوية جديد من  الخاصأأأأأأة  اللجنة تؤكد - 113
 سأأأأأياسأأأأأية  حلول ايجاد ال  السأأأأأعي  في السأأأأأالم  حفظ عمليات تؤديه قن ينبغي الري الداعم والدور وتسأأأأأويتها،

 بالجهود  الخاصأأأة اللجنة  وترحب السأأأالمي  لحفظ  شأأأموال وقكثر قوثق  شأأأراكات  اقامة  ضأأأرورة عن  فضأأأال دائمة،
 السأأأأأالم لحفظ  المتحدة األمم لعمليات دعما  المصأأأأألحة  صأأأأأاحبة  الجهات جميع لتعبئة العام األمين يبرلها التي
 مبادرة متابعة  تمبادرا ال  وتشأأير السأأالم،  حفظ  قجل من العمل مبادرته منها بوسأأائل فعالية، قكثر نحو عل 
 تلك رلك في بما األعضأأأأأاء، الدول وتوصأأأأأيات  آراء مراعاة قامية عل  وتشأأأأأدد السأأأأأالم،  حفظ  قجل من العمل
 عقد الري السأأأأأالم  حفظ  قجل من العمل مبادرة بشأأأأألن المسأأأأأتو  الرفيع االجتماع  خالل عنها  ا عراب تم التي
 حفظ عمليات ارتكاز قامية  الخاصأأأأأأأأأأأة  اللجنة وتدرك المبادرةي بهرم النهوض  في ،2018 قيلول/سأأأأأأأأأأأبتمبر في

 قنه عل   الخاصأأة اللجنة وتشأأدد تسأأتغرقهاي التي المدة  طوال بها واسأأترشأأاداا  سأأياسأأية اسأأتراتيجية عل  السأأالم
 خروض واسأأأأأأأأتراتيجية  واقعية واايات  قادا  بها،  المنوطة للواليات وفقا السأأأأأأأأالم،  حفظ لبعثات يكون قن ينبغي

  ينطبقي رلك كان حيثما واضحة،

 وُتسأتخدإم تصأمَّم قن ينبغي سأياسأية قدوات  قسأاسأا اي  السأالم  حفظ عمليات قن  الخاصأة  اللجنة وتؤكد - 114
 من  الخاصأة  اللجنة وتؤكد ميدانياي الناجعة السأياسأية  والحلول العمليات لدعم  نطاقا قوسأع  اسأتراتيجية  اطار في

 في المضأأأأأأأأأأأأيفة  الدول لدعم المعنية  الجهات من وايراا المتحدة األمم تؤديه قن يمكن الري الدور قامية جديد
 عل  السأأيادة ومبدق السأأالم  لحفظ  األسأأاسأأية المبادئ مع يتماشأأ  بما دائمة،  سأأياسأأية حلول ايجاد ال   السأأعي
 تقدم  احراز  الضأأأروري من بلنه قيضأأأا  الخاصأأأة  اللجنة وتسأأألم التقريري لهرا  التوجيهية المبادئ في الوارد النحو
عادة  المسأأأأأأأتدامة والتنمية ا نسأأأأأأأان  وحقوق القانون وسأأأأأأأيادة الوطنية  والمصأأأأأأأالحة األمن تعزيز في دائم  بناء واع

 األسأاسأية  الخدمات تقديم اعادة مع بالتوازي العمل،  فرل وتوفير  االقتصأاد وتنشأيط الحيوية  األسأاسأية الهياكل
 ايجاد ال   السأأعي في  والشأأباب النسأأاء تؤديه الري الدور قامية  الخاصأأة  اللجنة وتدرك الوطنيةي  القدرات وبناء
  دائمةي سياسية حلول

 عل  التحسأأأأأأأأأأينات لتعزيز العامة األمانة تبرلها التي الجارية بالجهود علما  الخاصأأأأأأأأأأة  اللجنة وتحيط - 115
 االسأأأأتراتيجية، والتقييم  االسأأأأتعراض عمليات  اجراء منها بسأأأأبل  والتخطيط، التحليل مجالي  في المنظومة  نطاق
 قن ينبغي الجهود ارم قن عل   الخاصأأأأة  اللجنة وتشأأأأدد العملياتي تلك بنتائ   اللجنة ابال  قامية عل  وتشأأأأدد

https://undocs.org/ar/A/RES/67/261
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 العمليات دعم ال  سأأعيا بالبعثات،  المنوطة الواليات  في  المدرجة السأأياسأأية ل ادا  الوضأأوح من مزيدا توفر
 تشأأأدد  الصأأأدد، ارا وفي السأأأالمي بناء وجهود التدريجي، والخفض االنتقالية  حلالمرا واسأأأتراتيجيات  السأأأياسأأأية،

 شأأامل  تحليل  اجراء قسأأاس عل  األمن  مجلس ال  تقرير بتقديم العام األمين التزام قامية عل  الخاصأأة  اللجنة
  وواقعيةي صريحة بتوصيات مشفوع

جراءاا الثالثية  المشأأاورات  اسأأتمرار قن عل  التلكيد  الخاصأأة  اللجنة وتكرر - 116  قسأأاس عل  وقتها في  واع
 بين السأالم  حفظ مسأائل بشألن  الشأاملة المواضأيعية  والمناقشأات الرسأمية، واير الرسأمية القائمة التيسأير آليات
 فهم لتكوين األسأأأأاسأأأأية األمور من اما شأأأأرطة،  وقفراد بقوات المسأأأأاامة والبلدان العامة واألمانة األمن  مجلس
نجاز الوالية عل  وآثاراا المالئمة لالستجابات مشترك   عمليةي قي واع

 
 الللا ذا  التوجيهيا وم ادئها المتحدة األمم سياسا  إلى اإلشارة  

 األمم بسأأأأأأأأياسأأأأأأأأات قائمة السأأأأأأأأالم  حفظ بعمليات المعنية  الخاصأأأأأأأأة  اللجنة ال  العامة األمانة  قدمت - 117
 التالي: النحو عل  السياسي، بالعمل الصلة رات التوجيهية ومبادئها المتحدة

 (؛2020  للبعثات المشتركة التحليل بخاليا المتعلقة السياسات  ق( 

  (؛2019  المشتركة العمليات بمراكز المتعلقة السياسات  ب( 

  (؛2019  المشتركة العمليات لمراكز التوجيهية المبادئ  ض( 

 مقر ال   السأأأأأأأأالم  حفظ عمليات من المتكامل ا بال  بشأأأأأأأألن  الموحدة التشأأأأأأأأغيل  اجراءات  د( 
  (؛2019  المتحدة األمم

  (؛2018  للبعثات المشتركة التحليل لمراكز الميداني الدليل  ه( 

  (؛2015  للبعثات المشتركة التحليل لخاليا التوجيهية المبادئ  و( 

 United في قمثلأأة عل  االطالع  يمكن البعثأأات مركز القوات/اتفأأاقأأات مركز اتفأأاقأأات  ز( 

Nations Treaty Series  يالمتحدة األمم معاادات مجموعة)) 

 
 واالستنتاجا  والتوليا  المقترحا   

 السأأأأأالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات ونشأأأأأر تصأأأأأميم  في ُيسأأأأأترشأأأأأد قن طلبها  الخاصأأأأأة  اللجنة تكرر - 118
  منع  في بنشأأأأأأاط البعثات تشأأأأأأارك قن ينبغي رلك، عل  وعالوة دائمةي  سأأأأأأياسأأأأأأية  حلول ال   التوصأأأأأأل بمسأأأأأأع 
ُعدي جميع عل   السأأأأياسأأأأية العمليات ودعم مؤاتية بيئة وتهيئة فيها، والتوسأأأأط  النزاعات   ترتكز قن وينبغي  الصأأأأُ

 صأأأأأاحبة المعنية  الجهات جميع مع الوثيق بالتشأأأأأاور توضأأأأأع سأأأأأياسأأأأأية  اسأأأأأتراتيجية عل  بقوة المشأأأأأاركة ارم
 الصأأأأأأعدي جميع عل  ودينامياتها  للنزاعات الجررية واألسأأأأأأباب  للحالة  شأأأأأأامل تحليل ال  باالسأأأأأأتناد  المصأأأأأألحة

 بشأأأأأألن  الوضأأأأأأوح توفر وقن بلكملها، المتحدة األمم نه  في  متجررة  السأأأأأأياسأأأأأأية  االسأأأأأأتراتيجية تكون قن وينبغي
 السياسية  الحلول  قساس عل  بالبعثة  المنوطة بالوالية  المشمولة  العناصر من عنصر  كل بها يقوم التي الكيفية

  المستدامةي

 لتجسأأأأأيد جهوداا  تضأأأأأاع  قن  المصأأأأألحة  صأأأأأاحبة المعنية  الجهات بجميع  الخاصأأأأأة  اللجنة وتهيب - 119
 وممارسأأأأأأات،  مواق  في  السأأأأأأالم  حفظ  قجل من  العمل مبادرة سأأأأأأياق  في عنها المعرب  الصأأأأأألة  رات التزاماتها
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 الصأأأأأأأأأأأأأأعيأد عل  وكأرلأك السأأأأأأأأأأأأأأالم، حفظ في نظراأا عنأد المعنيأة المتحأدة األمم ايئأات جميع في رلأك في بمأا
 اللجنة تكرر الصأأأأأأدد، ارا وفي المحرزي التقدم  السأأأأأأتعراض مناسأأأأأأبة  قطر ضأأأأأأمن دورياً  واالجتماع الميداني،
 المواضأأيع  اطار في  المحرز التقدم بشأألن  األعضأأاء  للدول  احاطة  العامة األمانة تقدم قن طلبها تلكيد  الخاصأأة
 بها  صأأأأدر التي البعثات  قنشأأأأطة عل  رلك قثر عل  التركيز مع السأأأأالم،  حفظ  قجل من  العمل لمبادرة الثمانية
  اآلثاري ارم عن الصلة رات المتاحة البيانات وتقديم تكلي ،

 التخطيط عمليات تحسأأأأأأأأأأأأين  تواصأأأأأأأأأأأأل قن البعثات وبقيادة العامة باألمانة  الخاصأأأأأأأأأأأأة  اللجنة وتهيب - 120
 جميع في  واالحتياجات  والقدرات واألولويات العمل  لسأأأأأأأأأأياقات والتشأأأأأأأأأأغيلية واالسأأأأأأأأأأتراتيجية المتكاملة والتحليل
 ضأأرورة عل  تشأأدد  الخاصأأة  اللجنة  تزال وال الممارسأأاتي  قفضأأل من المسأأتفادة الدروس ال  اسأأتنادا البعثات،
 الجهودي ارم بشأأألن  المسأأأتجدات  آخر عل  اللجنة تطلع قن العامة باألمانة وتهيب  الشأأأفافية، من المزيد  توخي
 األعضأأأأأأاء  الدول  اطالع ال  الرامية التدابير تعزز قن  العامة األمانة ال  طلبها تلكيد  الخاصأأأأأأة  اللجنة وتكرر
 السأأأأأأأأالمي  حفظ بعمليات المتعلقة  الخاصأأأأأأأأة والتحقيقات والتقييمات  االسأأأأأأأأتراتيجية  االسأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأات نتائ  عل 

 ثقافة عل  المؤسأأأأسأأأأي الطابع  ضأأأأفاء جهوداا  العامة األمانة تضأأأأاع  بلن كرلك  الخاصأأأأة اللجنة وتوصأأأأي
  البعثاتي جميع في المتكامل التخطيط

 رصأينة وتوصأيات وتعليقات بتحليالت األمن  مجلس تزود قن  العامة باألمانة  الخاصأة  اللجنة وتهيب - 121
 الخامسأة  اللجنة  لقرارات آثار  قي رلك  يشأمل قن وينبغي السأالمي  حفظ عمليات واليات بشألن  وصأريحة وواقعية
 في بما الميدانية،  الفاعلة والجهات األمن  مجلس بين الفنية  المناقشأأأأأأات  تشأأأأأأكل قن وينبغي بالميزانيةي المتعلقة

  الحواري ارا من قكبر جزءا القطري، المتحدة األمم فريق رلك

  نتائ  عل  االقتضأأاء،  حسأأب األعضأأاء،  الدول ُتطلع قن  العامة األمانة ال   الخاصأأة اللجنة  وتطلب - 122
 بتكلي  تجري التي السأأالم  حفظ ببعثات المتعلقة  الخاصأأة والتحقيقات االسأأتراتيجية والتقييمات  االسأأتعراضأأات

 اسأتنادا منتظمة،  اسأتراتيجية وتقييمات  اسأتعراضأات  اجراء عل  كرلك  الخاصأة  اللجنة  وتحث العامي األمين من
 والتوصياتي والتعليقات التحليالت عل  التركيز مع القائمة، اآلليات ال 

 السأأأالم  بحفظ المعنية  المصأأألحة  صأأأاحبة الجهات جميع بين التفاعل زيادة  الخاصأأأة اللجنة وتشأأأجع - 123
 عل  والتحديات  المخاطر ديناميات رلك  في بما السأأأائدة،  األحوال فهم لتحسأأأين الميدان قرض  في البعثات مع

 وتالحظ قخر ي عملية وسأأأأائل وقي الميدانية والزيارات بالفيديو التداول منها بوسأأأأائل والتنسأأأأيق، الواقع، قرض
 آثار من التخفي   قجل من  واالتصأأأأأأأأأأاالت المعلومات تكنولوجيا  اسأأأأأأأأأأتخدام زيادة التقدير مع  الخاصأأأأأأأأأأة  اللجنة
 بالبعثاتي المنوطة الواليات تنفير عل  19-كوفيد جائحة

  بين والعملياتي االسأأأأأأأأتراتيجي التنسأأأأأأأأيق تعزز قن جديد من العامة باألمانة  الخاصأأأأأأأأة  اللجنة وتهيب - 124
 والأأدوليأأة، ا قليميأأة المعنيأأة الفأأاعلأأة الجهأأات من وايراأأا الوطنيأأة الفأأاعلأأة الجهأأات وبين المتحأأدة األمم بعثأأات
 من للجهات،  الصأأأأألة رات  والسأأأأأياسأأأأأات باالسأأأأأتراتيجيات يتعلق فيما القطرية، المتحدة األمم  قفرقة رلك  في بما
 ارا وفي المشأتركةي األادا  تحقيق ال  وصأوال التنافسأية المزايا االعتبار بعين يلخر متكامل نه  اعداد  قجل

 الصأأأأأأألة  رات المتحدة األمم بعثات بين والتحليالت البيانات تبادل زيادة عل  الخاصأأأأأأأة اللجنة  تحث الصأأأأأأأدد،
 العامة األمانة قيضأأأأا  الخاصأأأأة  اللجنة وتدعو تماسأأأأكاي قكثر  اقليمية اسأأأأتجابات دعم  قجل من ةالقطري   واألفرقة
 النزاعات نشأأأأأأأأأأأأوب منع  مجال في التعاون تعزيز ال  ا قليمية ودون ا قليمية  والمنظمات األعضأأأأأأأأأأأأاء والدول

 الصددي ارا في ا قليمية القدرات تطوير ومواصلة
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 اآلليات من الكاملة  المجموعة من االسأأأأأأأأتفادة عل  العامة  األمانة تشأأأأأأأأجع  الخاصأأأأأأأأة اللجنة  تزال وال - 125
 بلن  الخاصأأأأأأة  اللجنة توصأأأأأأي الصأأأأأأدد، ارا وفي  شأأأأأأرطةي  وقفراد بقوات المسأأأأأأاامة البلدان مع للتعامل الالزمة
 قبل رلك في بما المقررة،  الواليات دورة  طوال بها سأأأأأأُيعمل التي اآلليات  نطاق توسأأأأأأيع العامة األمانة تواصأأأأأأل
 بقوات  المسأأأأأأأأأأأاامة البلدان  وخبرات معار  من األمثل النحو عل  االسأأأأأأأأأأأتفادة  قجل من ورلك الواليات، تجديد
 وتحسأين واسأتعراض لتقييم الرسأمية اير المناقشأات مواصألة قامية عل  الخاصأة اللجنة وتشأدد شأرطةي  وقفراد
   وفعاليتهاي توقيتها وحسن الثالثي التشاور آليات كفاءة

 بقوات المسأأأاامة البلدان مع المشأأأاورات  اجراء مواصأأألة عل  األمن  مجلس  الخاصأأأة اللجنة وتشأأأجع - 126
 الصأأأأأأأأأأأأأألأة رات ا قليميأة ودون  ا قليميأة الفأاعلأة والجهأات  المنظمأات وكأرلأك العأامأة، واألمأانأة شأأأأأأأأأأأأأأرطأة، وقفراد

 جميع مع كثب عن العمل عل  البعثات كرلك الخاصأأأة  اللجنة وتشأأأجع السأأأياسأأأيةي العملية دعم  في المشأأأاركة
 السأأأأأأأياسأأأأأأأية والحلول  للنزاعات الجررية  األسأأأأأأأباب فهم تحسأأأأأأأين  قجل من  المصأأأأأأألحة  صأأأأأأأاحبة المعنية  الجهات
 ا قليمي الطابع اتسأاع باسأتمرار  الخاصأة  اللجنة وتسألم الخروضي باسأتراتيجيات يتعلق ما رلك في بما الممكنة،
 عمليات لدعم  شأأأأأأراكات بناء عل   السأأأأأأالم  حفظ بعثات  الخاصأأأأأأة اللجنة تشأأأأأأجع  الصأأأأأأدد، ارا  وفي للنزاعاتي
 تعزيز قجل من الدولي، للمجتمع األوسأع النطاق وعل  فيها تعمل التي المناطق من منطقة كل  داخل السأالم،
  ممكني قدر بلقص  نجاحها فرل

 السأأأأأأأأالم  حفظ عمليات وواليات السأأأأأأأأياسأأأأأأأأية  األادا  بين المواءمة زيادة  الخاصأأأأأأأأة اللجنة وتشأأأأأأأأجع - 127
 ومركزة  واضأأأأحة واليات السأأأأالم  حفظ لعمليات تكون قن قامية  الخاصأأأأة  اللجنة وتدرك تنفيرااي واسأأأأتراتيجيات
 ارا وفي والمناسأأأأبةي الكافية والبشأأأأرية المالية بالموارد ومشأأأأفوعة للتحقيق  وقابلة األولويات وُمرّتبة ومتسأأأألسأأأألة
 تسأألسأأل بمعايير المتعلق لمقترحها النهائية الصأأيغة وضأأع عل   العامة انةاألم  الخاصأأة  اللجنة تشأأجع  الصأأدد،
 األادا  عل  التركيز مع ومركزة  واضأأأحة واليات وضأأأع  في سأأأيسأأأاعد الري  األمر قولوياتها، وترتيب الواليات

 تجديدااي قو السالم لحفظ عمليات انشاء عند االستراتيجية

 
 الحمايا - حاء 

 ال ام السياق  

 من رئيسأأأأأأأأأيا  ادفا باعتباراا المدنيين لحماية  المسأأأأأأأأأتمرة األامية عل  التلكيد  الخاصأأأأأأأأأة  اللجنة جددت  - 128
 حماية مسأأأأأأؤولية قن ال   الخاصأأأأأأة  اللجنة وتشأأأأأأير  الصأأأأأألةي رات  السأأأأأأالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات قادا 
 في وتشأأأأدد المضأأأأيفة،  الدولة عاتق عل  األول المقام في تقع وتعزيزاا  ا نسأأأأان حقوق  حماية وكرلك المدنيين

 السأأأأأأأألطات مع برلك، ُكلِّفإت حيثما السأأأأأأأأالم،  لحفظ المتحدة األمم عمليات تتعاون قن قامية عل  الصأأأأأأأأدد ارا
 األخر  الفاعلة  والجهات  الدول جميع تحترم قن قامية عل   الخاصأأأأأأة  اللجنة وتشأأأأأأدد يلجهوداا دعما الوطنية
 فيها بما بها، وتتقيد  األخر  الدولي القانون وصأأأأأأأأأأأأأأكوك المتحدة األمم ميثاق  بموجب التزاماتها الصأأأأأأأأأأأأأألة  رات

 الخاصأأأأأأأة  اللجنة وتحيط ا نسأأأأأأأانيي الدولي والقانون لالجئين الدولي والقانون ا نسأأأأأأأان  لحقوق الدولي القانون
 المتحأدة، األمم عن صأأأأأأأأأأأأأأادرة اير طوعيأة مبأادئ بوصأأأأأأأأأأأأأأفهأا المأدنيين بحمأايأة المتعلقأة كيغأالي بمبأادئ علمأاً 

 عأأام في المعقود المأأدنيين بحمأأايأأة المعني الأأدولي المؤتمر خالل البلأأدان من عأأدد اعتمأأداأأا التي بأأالصأأأأأأأأأأأأأأيغأأة
   المؤتمري وبعد 2015

  عند المدنيين، بحماية السأأأأأأأأالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات  قيام قن عل   الخاصأأأأأأأأة  اللجنة وتشأأأأأأأأدد - 129
 العناصر بين  فيما ومتكامل  شامل نه  اتباع  يتطلب  ككل  البعثة  نطاق  عل   ادفا تمثل  له،  ووفقا تكلي   وجود
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رطي المدني  المحلية والمجتمعات الوطنية  السأأأأأأأأألطات مع بالتنسأأأأأأأأأيق بالسأأأأأأأأأجون، والمعني والعسأأأأأأأأأكري والشأأأأأأأأأُ
 والحفاظ للمدنيين الحماية توفر بيئة تهيئة  قجل من ورلك االقتضأأأأأأأاء،  حسأأأأأأأب المعنية، ا نسأأأأأأأانية والمنظمات

 لحفظ  األسأأأأاسأأأأية والمبادئ للميثاق وفقا تشأأأأتمل، قن يمكن المدنيين حماية قن  الخاصأأأأة  اللجنة وتالحظ يعليها
 كمالر القوة اسأتخدام عل  بها،  الخاصأة االشأتباك وقواعد القوة باسأتخدام المتعلق والتوجيه البعثة ووالية السأالم
 يلها والتصدي المدنيين ضد البدني بالعن  التهديدات منع قجل من االقتضاء عند قخير

 الواليات فيهأا بمأا بالبعثأات، المنوطة للواليات  الفعأال التنفيأر مسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة بلن  الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة  اللجنأة وتقر - 130
 عوامأأل عأأدة عل  وتتوق  البعثأأأات في المعنيأأأة الجهأأأات جميع عأأاتق عل  تقع المأأأدنيين، بحمأأأايأأة المتعلقأأأة
 وتوافر لةنجاز؛  وقابلة وواقعية بوضأأأأأأوح  محددة واليات  وجود ،الحصأأأأأأر ال المثال سأأأأأأبيل عل  منها،  حاسأأأأأأمة
 الالزمة  واألصأأأول الكافية؛ الموارد  ووجود المسأأأتويات؛ جميع عل  والمسأأأاءلة واألداء والقيادة السأأأياسأأأية  ا رادة
 تجهيزاً  والمجهزين والمسأأتعدين جيداً  تدريباً  المدربين المدنيين  واألفراد  الشأأرطة  وقفراد العسأأكريين  واألفراد للتنقل؛

 والمبادئ  والتخطيط والسأأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأأات، المدنيون، لها يتعرض التي التهديدات لتقييم الالزمة  والقدرات مناسأأأأأأأأأأأأبًا؛
 السأالم  لحفظ  المتحدة األمم عمليات تزويد  وجوب عل   الخاصأة اللجنة وتشأدد والتدريبي التشأغيلية، التوجيهية
  يمكنهم الرين  باألفراد رلك في بما وفعاال، كامال تنفيراً  المدنيين بحماية المتعلقة الواليات لتنفير  الكافية بالموارد
 واالعتبارات  النزاع،  حاالت  في الجنسي والعن  ا نسان،  حقوق بشلن وكرلك الحماية،  جهود في  الخبرة توفير

 قداء لتحسأأأأأين المبرولة بالجهود كرلك علما  الخاصأأأأأة  اللجنة وتحيط يللوالية وفقا  األطفال،  وحماية الجنسأأأأأانية،
 الواليات بتنفير عالقتها حيث من السأأأأأأأالم، حفظ عمليات في  الصأأأأأأألة  رات والنظامية المدنية العناصأأأأأأأر جميع

 اللجنة وتؤكد الصأأأأأأأأأأأأددي ارا  في المسأأأأأأأأأأأأتويات جميع عل   المسأأأأأأأأأأأأاءلة بلامية وتقر المدنيين، بحماية المتعلقة
 السأالم،  حفظ بعثات  في وتحليلها  المعلومات/االسأتخبارات جمع بشألن سأابقا عنه قعربت ما  جديد من  الخاصأة
 قن عل  التلكيد  الخاصأأأأة  اللجنة وتكرر ي2019 عام في  المسأأأأللة بهرم المتعلقة السأأأأياسأأأأة بتنقيح علما وتحيط
 المالسأأأأ   لحفظ المتحدة األمم بعثة  يازةح يعني السأأأأالم  حفظ بعثات  في وتحليلها  االسأأأأتخبارات/المعلومات جمع

 واليتها اطار وفي  وموجهة،  محددة دورة ضأمن العلن، في ونشأراا وتحليلها وتجهيزاا منها والتحقق للمعلومات
  المدنيين  سأأأأأأأالمة ضأأأأأأأمان ال  يهد  وقن المتحدة األمم لميثاق تام امتثال  في يتم قن يجب عملياتها،  ومنطقة
 ياألمن مجلس عن الصادرة الواليات في وحمايتهم وقمنهم

 بعثأأأات في األطفأأأال بحمأأأايأأأة المتعلقأأأة الواليأأأة تنفيأأأر قاميأأأة جأأأديأأأد من الخأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأة اللجنأأأة وتؤكأأأد - 131
 في  األطفال حماية  في المسأأأأأتشأأأأأارين كبار  به يضأأأأأطلع الري الهام الدور وكرلك السأأأأأالم،  لحفظ المتحدة األمم
 دعما رلك في بما األمن، مجلس عن  الصأادرة للواليات تام امتثال في  الصألة،  رات السأالم  حفظ بعثات جميع
 العن  لمنع األولوية اعطاء  ضأأأأرورة عل  كرلك  الخاصأأأأة اللجنة  وتشأأأأدد  المضأأأأيفةي الدولة تبرلها التي للجهود
 من ااما عنصأأأرا باعتبارم النزاع، حاالت  في  الجنسأأأي العن  رلك في بما له،  والتصأأأدي والجنسأأأاني  الجنسأأأي
 السالم،  حفظ بعثات تعمل قن ضرورة عل   الخاصة اللجنة وتشدد المدنييني بحماية المتعلقة الواليات عناصر

  ُنه  وتنفير  والمسأاءلة  العدالة لتعزيز  المضأيفة الدولة تبرلها التي الجهود دعم عل  له، ووفقا تكلي   وجود عند
 لهي والتصدي النزاع حاالت في الجنسي العن  بمنع يتصل فيما الناجين عل  تركز

 
 الللا ذا  التوجيهيا وم ادئها المتحدة األمم سياسا  إلى اإلشارة  

األمانة العامة ال  اللجنة الخاصأأأأأأأأأأة المعنية بعمليات حفظ السأأأأأأأأأأالم قائمة بسأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأات   قدمت  - 132
 :التالي النحو عل  بالحماية،المتحدة ومبادئها التوجيهية رات الصلة  األمم

 (؛2020  السالم لحفظ المتحدة األمم عمليات في المدنيين حماية بشلن دليل  ق( 
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 بالنزاع  المتصأأأأأل الجنسأأأأأي العن  منع الميدانية: المتحدة األمم ببعثات المتعلقة  السأأأأأياسأأأأأة  ب( 
  (؛2020  له والتصدي

  (؛2019  السالم لحفظ المتحدة األمم عمليات في المدنيين بحماية المتعلقة السياسة  ض( 

  (؛2017  للسالم المتحدة األمم عمليات في الطفل بحماية المتعلقة السياسة  د( 

  (؛2017  المدنيين حماية في المتحدة األمم شرطة بدور المتعلقة التوجيهية المبادئ  ه( 

 لبعثأأات العسأأأأأأأأأأأأأأكريأأة العنأأاصأأأأأأأأأأأأأأر ال  موجهأأة للتنفيأأر توجيهيأأة مبأأادئ المأأدنيين: حمأأايأأة  و( 
  (؛2015  السالم لحفظ المتحدة األمم

سأأأأأياسأأأأأة برل العناية الواجبة في مراعاة حقوق ا نسأأأأأان عند تقديم دعم األمم المتحدة    ز( 
 (؛  2011ال  قوات قمنية اير تابعة لها  

السأأأأأأأياسأأأأأأأة بشأأأأأأألن حقوق ا نسأأأأأأأان في عمليات السأأأأأأأالم والبعثات السأأأأأأأياسأأأأأأأية التابعة    ح( 
 (ي2011المتحدة   ل مم

 
 اجا واالستنت والتوليا  المقترحا   

 جميع اتخار عل  شأأأرطة  وبلفراد عسأأأكرية بقوات المسأأأاامة البلدان تشأأأجيع  الخاصأأأة  اللجنة تواصأأأل - 133
 الأأدولي والقأأانون ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأاني الأأدولي والقأأانون للميثأأاق وفقأأا المأأدنيين، بحمأأايأأة يتعلق فيمأأا الالزمأأة التأأدابير
 الصلةي رات االشتباك وقواعد الوالية مراعاة مع السالم، لحفظ األساسية المبادئ مع وتمشيا ا نسان، لحقوق

 عمليات في المدنيين حماية بشأأأأأأألن السأأأأأأأالم عمليات ادارة  سأأأأأأأياسأأأأأأأة تقديم  الخاصأأأأأأأة  اللجنة وتالحظ - 134
 حماية بشأأأأألن  الدليل في الواردة والتقنيات واألدوات العملية  والتوجيهات ،(2019  السأأأأأالم  لحفظ المتحدة األمم

 يقدم قن العام األمين ال  الخاصأأة  اللجنة وتطلب (ي2020  السأأالم  لحفظ المتحدة األمم عمليات في المدنيين
 ومنسأأأأأأأأأأأأأأق متكأامأل نه  اتبأاع لكفأالأة المبأرولأة الجهود عن سأأأأأأأأأأأأأأيمأا وال المأدنيين، حمأايأة واليأة تنفيأر عن  احأاطأة
دماض المحلية، المجتمعات  ومشأاركة ككل، البعثة  نطاق عل   وشأامل  المسأتفادة، والدروس  الممارسأات  قفضأل واع
 يالمقبلة الموضوعية دورتها انعقاد قبل

 بقوات  المسأأاامة البلدان وجميع  العامة األمانة من تتوقع كونها عن ا عراب  الخاصأأة  اللجنة وتكرر - 135
 كامال تدريبا النظاميين  واألفراد المدنيين  األفراد جميع تدريب التوالي، عل  تكفل، قن  شأأأأأأرطة  وبلفراد عسأأأأأأكرية

 السأأأأأياقات  بحسأأأأأب التدريب  طريق عن رلك  في بما البعثات،  داخل التدريب تلقي في  واسأأأأأتمرارام نشأأأأأرام  قبل
 األفراد قولئأأك قدوار بشأأأأأأأأأأأأأأألن المطلوبأأة المتحأأدة األمم لمعأأايير وفقأأا السأأأأأأأأأأأأأأينأأاريواأأات، عل  القأأائم والتأأدريأأب

 األطفال  لحماية  الخاصأأأة  االحتياجات رلك في بما مدنيين،ال  وحماية ا نسأأأان  بحقوق يتعلق فيما ومسأأأؤولياتهم
  بالتنقيح علما  الخاصأأأأة  اللجنة وتحيط لهي والتصأأأأدي  النزاع  حاالت في الجنسأأأأي العن  منع وبشأأأألن والنسأأأأاء،
 الدول وتشأأأأأأأأأأأجع الحماية، عل  التدريب  في واسأأأأأأأأأأأتخدامه للمدنيين  الشأأأأأأأأأأأاملة بالحماية المتعلق للدليل  الُمحدَّث
 الخاصأأأة اللجنة  وتطلب المتحدةي األمم عليها تصأأأادق تدريبية  دورات الشأأألن ارا في تنظم قن عل  األعضأأأاء

 حماية عل  التدريب في القائمة  الثغرات بشأألن المقبلة الموضأأوعية دورتها قبل  احاطة تقديم العامة األمانة ال 
 المتاحة والفرل البعثات، قادة كبار فيهم بمن السأأأأأأأأأأأأأواء، عل  والمدنيين النظاميين  ل فراد ُيقدَّم الري المدنيين
 األسأاسأية  الحماية مهام عل  التدريب نشأرام قبل  األفراد جميع تلقي لضأمان المتخرة  الخطوات وبشألن لتعزيزم؛
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 الفرل وبشأأأأأأأأأأأأألن للمدنيين؛  الشأأأأأأأأأأأأأاملة  بالحماية المتعلق الدليل في المبين  النحو عل   المطلوبة، للمعايير وفقا
 العامة األمانة ال  قيضأأا  الخاصأأة  اللجنة وتطلب التدريبي  وحدات  رقمنة في قدما  للمضأأي المتخرة  والخطوات

 في بما المدنيين، حماية جوانب بها  ُقدم جإت التي الكيفية عن المقبلة، الموضوعية دورتها قبل  احاطة، تقدم قن
 للتدريب المنقحة التدريبية المواد في له، والتصدي النزاع  حاالت  في الجنسي العن  ومنع  األطفال حماية رلك

  للنشري السابق

 ككل البعثات  نطاق عل  وشأأأأأأاملة ومنسأأأأأأقة متكاملة ُنه  اتباع بلامية تقر  الخاصأأأأأأة اللجنة  تزال وال - 136
 وا بال  والرصأأأأأأأأأأأأد التقييم تحسأأأأأأأأأأأأين الصأأأأأأأأأأأأدد، ارا في العام، األمين ال   وتطلب المدنيين،  حماية  مجال في
 المتعلقة التوجيهية المبادئ بوضأأأأأأأأأأأأع علما  الخاصأأأأأأأأأأأأة  اللجنة وتحيط المدنييني حماية واليات بتنفير يتعلق فيما

 وتهيب للمدنيين، السأأأأأأأأأالم لحفظ المتحدة األمم عمليات بحماية المتصأأأأأأأأألة  الحوادث  في  الخاصأأأأأأأأأة بالتحقيقات
 رلأك في بمأا المصأأأأأأأأأأأأأألحأة، صأأأأأأأأأأأأأأاحبأة المعنيأة الجهأات ال  التحقيقأات اأرم نتأائ  تقأديم يكفأل قن العأام بأاألمين
 المسأائل معالجة  بهد  ورلك  شأرطة،  وبلفراد عسأكرية بقوات المسأاامة المعنية والبلدان األمن  مجلس قعضأاء
 وتطلب االقتضأأأأأأأأأاء، عند  المسأأأأأأأأأاءلة تدابير اتخار منها بوسأأأأأأأأأائل كافية،  معالجة التحقيقات ارم تكشأأأأأأأأأفها التي
 القصوري قوجه لمعالجة المتخرة ا جراءات بشلن احاطة المقبلة دورتها خالل يقدم قن العام األمين ال 

 سأألطات لدعم البعثات تجهيز تحسأأين عل   العامة واألمانة األعضأأاء  الدول  الخاصأأة  اللجنة وتشأأجع - 137
 الواليات تنفير تعزيز قجل من له، ووفقا تكلي  وجود عند السأأأأأأأأأأأأجون، قطاع اصأأأأأأأأأأأأالح  في المضأأأأأأأأأأأأيفة  الدولة

 المدنييني حمايةب  المتعلقة

 البعثات وتحث لها، التصأأأأأأأأأديو  الحماية تهديدات لتحديد آليات  وجود بلامية  الخاصأأأأأأأأأة اللجنة وتقر - 138
 وللحوادث المدنيون لها يتعرض التي للتهديدات وبفعالية المناسأأأب  الوقت في التصأأأدي تحسأأأين مواصأأألة عل 

 تصأأأأأأأأأأأأأأدي معأدالت وتحليأل بتسأأأأأأأأأأأأأأجيأل بأانتظأام القيأام  طريق عن رلأك في بمأا بأالحمأايأة، المتعلقأة واالحتيأاجأات
 جميع كرلك  الخاصأأأأأة اللجنة وتدعو الواقعي قرض عل   المخاطر تقييم  مراعاة مع المؤكدة، للتهديدات البعثات

 له، ووفقا تكلي   وجود عند السأأأأالم،  حفظ لعمليات تكون قن كفالة ال  السأأأأالم  حفظ  في  المصأأأألحة  قصأأأأحاب
 تقديم العامة األمانة ال   الخاصأأأأة  اللجنة  وتطلب للتهديداتي  التصأأأأدي  سأأأأرعة لتعزيز الالزمة  والقدرات الموارد
 يالمقبلة الموضوعية دورتها قبل المسللة ارم بشلن احاطة

 عل  المدنيين بحماية خاصأأأأة بواليات تضأأأأطلع التي  السأأأأالم  حفظ عمليات  الخاصأأأأة  اللجنة وتشأأأأجع - 139
  التنفير  خطط في ادماجها  قجل من بانتظام وتحديثها وتنفيراا المدنيين  لحماية الشأأأأأأاملة اسأأأأأأتراتيجياتها وضأأأأأأع
 السأأأأأأالم  لحفظ المتحدة األمم وعمليات العامة  األمانة  الخاصأأأأأأة  اللجنة وتحث يللبعثات العامة  الطوارئ  وخطط
 التخطيط عمليأأأات في االعتبأأأار في للعن  المأأأدنيين بتعرض المتعلقأأأة التهأأأديأأأدات تقييمأأأات تأأألخأأأر قن عل 

ر وقين مت  تحدد التي  القرار وصأأأأأأأنع العملياتي  البشأأأأأأأرية الموارد تقييم وفي السأأأأأأأالم،  حفظ عملية  قدرات تُنشأأأأأأأإ
 قأدرات ال  االحتيأاض فترات سأأأأأأأأأأأأأأيأاق في رلأك في بمأا ،بهأا المتعلقأة والطلبأات واليأاتهأا لتنفيأر الالزمأة والمأاديأة

 الأأدورة خالل احأأاطأأة وتقأأديم البعثأأات، لقوام التأأدريجي الخفض فترات و/قو االنتقأأاليأأة الفترات و/قو اضأأأأأأأأأأأأأأأافيأأة
  الجهودي ارم بشلن المقبلة

 المتعلقة للبيانات المنهجيين والتحليل  الجمع تعزيز  عل   العامة  األمانة  حث  الخاصة  اللجنة  وتواصل - 140
 المتحأدة األمم عمليأات في بأالحمأايأة المتعلقأة واالحتيأاجأات بأالحوادثو  المأدنيون لهأا يتعرض التي بأالتهأديأدات

 للمنظور مراعيأة بطريقأة التهأديأدات تحليأل من التمكين قجأل من البيأانأات جمع رلأك في بمأا السأأأأأأأأأأأأأأالم، لحفظ
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 العسأأأكرية  الحالة تقدير بيانات بقاعدة الخاصأأأة المنصأأأات باسأأأتخدام علما  الخاصأأأة اللجنة  وتحيط يالجنسأأأاني
 الُنُه  لتعزيز المبرولة  األخر   الجهود وكرلك البعثات، مسأأأأأأتو  عل  مكانية  جغرافية عناصأأأأأأر ال  باالسأأأأأأتناد
 انعقأاد قبأل الصأأأأأأأأأأأأأأدد اأرا في المحرز التقأدم عن  احأاطأة تقأديم  وتطلأب المأدنيين، لحمأايأة البيأانأات عل  القأائمأة
  المقبلةي الموضوعية دورتها

 من التخفي  لها تتيح قدرات تطوير عل  السالم  لحفظ المتحدة األمم بعثات  الخاصة  اللجنة وتشجع - 141
  تقييم مراعاة مع وبعداا، وقثناءاا  شأأأأأأأأأأأرطية  قو عسأأأأأأأأأأأكرية عملية قي  قبل المدنيون لها يتعرض التي  المخاطر
 وقوع ومنع البعثة لعمليات نتيجة بالمدنيين  يلحق الري الضأأأأأرر تتبع منها بسأأأأأبل الواقع، قرض عل   المخاطر

 قمنية  قوات مع  باالشأأأأأأأتراك ُتجر  التي العمليات يشأأأأأأأمل بما ومعالجته، األدن  الحد ال  وتقليله الضأأأأأأأرر ارا
 ارم بشأأأأأأأأأألن  احاطة تقديم العامة األمانة ال   الخاصأأأأأأأأأأة  اللجنة  وتطلب لهاي دعما قو المتحدة ل مم تابعة اير

 المقبلةي الموضوعية دورتها قبل الجهود

  المدنيين ضأأأأأأأأأأأد العن  من النابعة اتالتهديد تقييمات مراعاة عل  البعثات  الخاصأأأأأأأأأأأة  اللجنة وتحث - 142
 اضأأأأأافية  قدرات ال  االحتياض  فترات سأأأأأياق  في رلك في بما القرار، صأأأأأنع وعمليات للعمليات  التخطيط  خالل
 في الجأأأانأأأب اأأأرا ادراض عل  وتحثهأأأا البعثأأأات، لقوام التأأأدريجي الخفض فترات و/قو االنتقأأأاليأأأة الفترات و/قو
 والدول العامة األمانة  الخاصأأأأأأأة اللجنة وتدعو المقبلةي الموضأأأأأأأوعية دورتها  في المدنيين حماية بشأأأأأأألن  احاطة

 عمليات  خالل الحماية لتهديدات التصأأأأأأأدي تكفل تدابير ايجاد عل  مشأأأأأأأترك بشأأأأأأأكل تعمل قن ال  المضأأأأأأأيفة
  التدريجيي الخفض و/قو االنتقال

 توافر عل  منه جانب  في يعتمد المدنيين بحماية المتعلقة الواليات تنفير بلن  الخاصأأأأأأأأأأأأة اللجنة وتقر - 143
 واألصأأأأأأأأأأأأأول التنقل عل   القدرة في المتمثلة األامية البالغة  المجاالت في سأأأأأأأأأأأأأيما وال  الكافية،  والقدرات الموارد
 وتبادل ا بال  تحسأأأين عل  العام األمين الخاصأأأة  اللجنة تشأأأجع ولرلك المثالي سأأأبيل عل  المناسأأأبة، الجوية

 الموارد من المحددة االحتياجات عن  الخامسأأأأأأأأأأأأة  اللجنة  سأأأأأأأأأأأأياق وفي األمن  مجلس قعضأأأأأأأأأأأأاء مع المعلومات
   المدنييني بحماية المتعلقة للواليات السالم لحفظ المتحدة األمم عمليات لتنفير الالزمة والقدرات

 بحماية المتعلقة الواليات تنفير تعزيز عل  السأالم  لحفظ المتحدة األمم بعثات  الخاصأة  اللجنة وتحث - 144
 المجتمعات  مشأأأاركة تعزيز طريق عن له، ووفقا تكلي   وجود عند  الوطنية،  السأأألطات مع بالتنسأأأيق المدنيين،
 المتعلقة  المحلية المجتمعات  وقدرات  الحتياجات الجيد الفهم وضأمان الثقة، وبناء  وفعالة آمنة مشأاركة  المحلية

 السأأأأريعة والمشأأأأاريع االسأأأأتراتيجية،  واالتصأأأأاالت المحلي، المدني المجتمع مع التشأأأأاور منها بسأأأأبل بالحماية،
 عل  بالمدنيين  المحدقة والتهديدات  النزاعات ديناميات تحليل تعزيز وكرلك المتاحة، السأأأبل من وايراا األثر،
 تلخر قن غيينب  المدنيين بحماية المتعلقة  والتخطيط التحليل قعمال بلن  الخاصأأة  اللجنة وتقر المحليي الصأأعيد

 اللجنأأة وتطلأأأب المأأأدنيوني يواجههأأأا التي والتهأأأديأأأدات بأأأالحمأأأايأأأة المتعلقأأأة االحتيأأأاجأأأات مختل  االعتبأأأار في
 عل  الجهود اأرم قثر عن المقبلأة، الموضأأأأأأأأأأأأأأوعيأة دورتهأا قبأل  احأاطأة، تقأدم قن العأامأة األمأانأة ال   الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة

  القدراتي ارم وجود ومد  الجهود، بهرم لالضطالع الالزمة والقدرات البعثات، مستو 

 مع بالتنسأأأأأأأأأأيق متكاملة اسأأأأأأأأأأتراتيجية اتصأأأأأأأأأأاالت اقامة عل  العامة األمانة  الخاصأأأأأأأأأأة  اللجنة وتحث - 145
 في بالبعثات  المنوطة الواليات بشأأأأألن المعنيين الرئيسأأأأأيين  المصأأأأألحة  قصأأأأأحاب من وايراا  الوطنية  السأأأأألطات

 في تفيد دقيقة معلومات  نشأأأأأأأأأأأأأأر بهد  وموارد، عملياتية  قدرات من برلك  يتصأأأأأأأأأأأأأأل وما المدنيين حماية  مجال
 يالمحليين السكان توقعات معالجة
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 المضأيفة،  الدولة  طلب عل  بناء العامة، األمانة من المقدم الدعم تعزيز ال   الخاصأة اللجنة وتدعو - 146
 المدنيين ضأأأأأأأأأأأد المرتكبة الجرائم في التحقيق في  الوطنية  السأأأأأأأأأأألطات لمسأأأأأأأأأأأاعدة له، ووفقا تكلي   وجود وعند

 رلك  في بما المعنية، الوطنية القضائية  المؤسسات ال   المتخصل الدعم تقديم  خالل من مرتكبيها، ومقاضاة
  النزاعي حاالت في الجنسي والعن  القانون بسيادة المعني الخبراء فريق جانب من

  الميدانية  المتحدة األمم ببعثات المتعلقة المتحدة األمم سأأياسأأة بةصأأدار علماً   الخاصأأة  اللجنة وتحيط - 147
 اسأأتراتيجيات وضأأع مواصأألة  ضأأرورة عل  وتشأأدد له،  والتصأأدي بالنزاع المتصأأل  الجنسأأي العن  بمنع المعنية
 اللجنة وتر  النزاعي  حاالت في  الجنسأأأي للعن   التصأأأدي  قجل من الحماية بشأأألن البعثات  نطاق عل   منسأأأقة

 في الجنسأأأأأي العن  قشأأأأأكال من ايرم قو االاتصأأأأأاب قنماط عن المسأأأأأؤولة النزاع  قطرا   ادراض قن  الخاصأأأأأة
 عدد لتقليل قسأاسأي قمر بالنزاع المتصأل الجنسأي العن  عن العام ل مين السأنوي التقرير  في النزاع  حاالت
 كفالة عل  تكلي ، صأأدر حيثما العامة، األمانة وتحث النزاع،  حاالت  في الجنسأأي بالعن  المتصأألة  الحوادث
 النزاعي  حاالت  في الجنسأي بالعن  المعنية العام ل مين  الخاصأة والممثلة البعثات قيادات بين الوثيق التنسأيق
 عناصأأأر من وايرام المرقة  حماية شأأأؤون  مسأأأتشأأأاري  قدرة تعزيز بمكان األامية من قنه  الخاصأأأة اللجنة وتر 

 ارم مع وتمشأأأأأأأأيا النزاعي حاالت في الجنسأأأأأأأأي  للعن  لتصأأأأأأأأديا في بهم  المنوطة بالوالية  الوفاء عل  البعثات
 الجنسأي للعن   للتصأأدي المتخرة الرئيسأأية المبادرات عن مسأأتكملة معلومات  الخاصأأة  اللجنة  تطلب األادا ،

 به تقوم الري ا يجابي بالدور  الخاصأأأأة اللجنة وتقر المقبلةي الموضأأأأوعية دورتها انعقاد قبل النزاع  حاالت في
 النزاع  حاالت في الجنسأأأأأأأأأأي العن  منع رلك  في بما المدنيين، حماية  مجال في السأأأأأأأأأأالم  حفظة من النسأأأأأأأأأأاء
  لهي والتصدي

د بلن  الخاصأأة  اللجنة توصأأي القائمة، وقدواتها  المتحدة األمم سأأياسأأات ال  واسأأتنادا - 148  حفظ بعثات ُتزوَّ
 األطفأال بحمأايأة المتعلقأة الواليأات تنفيأر قجأل من الموارد من يكفي بمأا لأه، ووفقأا تكلي   وجود عنأد السأأأأأأأأأأأأأأالم،

 الطفل، بحماية المعنية  واألفرقة المسأأأتشأأأارين كبار بنشأأأر التعجيل  خالل من رلك في بما وفعال، كامل  بشأأأكل
 للبعثاتي والنظامية المدنية العناصر جميع في األطفال بحماية المتعلقة للوالية الشامل التفعيل وكرلك

 األعضأأأأاء،  الدول مع وثيقة  مشأأأأاورات  اجراء تواصأأأأل قن العامة األمانة ال   الخاصأأأأة اللجنة  وتطلب - 149
 في المتبعة  السأأأياسأأأة تنفير  خالل رلك  في بما المشأأأروعة، شأأأواالها ال  واالسأأأتماع آرائها من االسأأأتفادة وعل 

 وثائق وضأأأع وعند السأأأالم،  حفظ بعمليات المتعلقة المعلوماتو   االسأأأتخبارات وتحليل بجمع  المتصأأألة  المسأأأائل
 شأأأرطة وبلفراد بقوات  المسأأأاامة البلدان  الخاصأأأة اللجنة  وتشأأأجع واسأأأتعراضأأأهاي  الصأأألة رات العمياتي  التوجيه
 المعلوماتو   االسأأتخبارات وتحليل بجمع المتصأأل المحتو  ادماض كفالة  قجل من التنسأأيق عل  العامة واألمانة
 تقدم قن العامة األمانة ال   الخاصأأة  اللجنة  وتطلب للنشأأري  السأأابق التدريب  في السأأالم  حفظ بعمليات المتعلقة
 وتحليل جمع بشأأأأأأأأأألن العملياتي  التوجيه وثائق  مختل  وتنفير وضأأأأأأأأأأع  في المحرز التقدم عن منتظمة  احاطات

 المدنييني حماية عل  آثاراا رلك في بما السالم، حفظ بعمليات المتعلقة المعلوماتو  االستخبارات

 قوات مع بالتوازي السأأأأأأأأأأالم  لحفظ عملية فيها تعمل التي  الحاالت في قنه  الخاصأأأأأأأأأأة  اللجنة وتالحظ - 150
 القوات من واحأدة كأل قدوار بوضأأأأأأأأأأأأأأوح ُتحأدد قن ينبغي التأدريأب، وبعثأات ا راأاب مكأافحأة قوات مثأل قخر ،

 الجهات من وايراما المحليين والسأأأأكان المضأأأأيفة  الدولة ال  بوضأأأأوح المتحدة األمم دور ُيبلا وقن  الموجودة،
 يالموجودة القوات مهام بشلن التباس لحدوث احتمال قي تفادي قجل من المصلحة، صاحبة
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 واألمن السالما - طاء 

 ال ام السياق  

 العن  قعمال وجميع  السأأأأأأأأالم  لحفظ المتحدة األمم  قفراد قتل  العبارات بلشأأأأأأأأد  الخاصأأأأأأأأة  اللجنة تدين - 151
 في تقع وقصأأولها المتحدة األمم  قفراد وقمن  سأأالمة مسأأؤولية قن  قيضأأاً   الخاصأأة  اللجنة وتؤكد  ضأأدامي  الموجهة
 المناسأأأبة التدابير جميع اتخار ضأأأرورة عل   الخاصأأأة اللجنة وتشأأأدد المضأأأيفةي  الدولة عاتق عل  األول المقام
 وقخرام المتحدة األمم  قفراد  ضأأأأأد  االختطا  وعمليات  والهجمات  ا جرامية األعمال مرتكبي محاكمة  قجل من

 وسأأأأأأأأألطات المتحدة األمم بين  والحوار التعاون قامية تلكيد  الخاصأأأأأأأأأة اللجنة تكرر الصأأأأأأأأأدد، ارا  وفي راائني
 ا دانة قحكام بلن  الخاصأأأأأأأأأأة اللجنة وتقر وقوعهاي عند  الحوادث ارم تسأأأأأأأأأأوية دعم  قجل من  المضأأأأأأأأأأيفة الدول

 العقاب، من  ا فالت  مكافحة  في ااما  تطورا تمثل المتحدة ل مم التابعين السأأأالم  حفظة مقتل بشأأألن  الصأأأادرة
 مركز التفاقات  طر   قي انتهاك  الخاصأأأأأأأأة  اللجنة وتدين الصأأأأأأأأددي ارا في التقدم من مزيد  احراز ال  وتتطلع
 عرقلة عدم ضأأأأأأرورة وتؤكد وقمنهم، السأأأأأأالم  حفظة سأأأأأأالمة عل   جسأأأأأأيمة  مخاطر عنه تنشأأأأأأل قن يمكن القوات
 يالمقررة الوالية اطار في التنقل وحرية البلد ال  المعدات قو األفراد دخول

 بيئات في المنتشأأأأأأأرين المتحدة ل مم التابعين السأأأأأأأالم حفظة قن القلق مع  الخاصأأأأأأأة  اللجنة وتالحظ - 152
 متزايدة  بصأأأأأورة وقصأأأأأبحوا ومعقدة، معهودة اير تهديدات يواجهون التداور في  وآخرة معقدة وقمنية  سأأأأأياسأأأأأية

 عمليات  في ا صابات من كبيرا عددا قن القلق مع قيضاً   الخاصة  اللجنة وتالحظ معاديةي  فاعلة  لجهات ادفا
 األسأأاسأأية المبادئ قن ال  تشأأير ار  الخاصأأة، واللجنة وثابتةي متنقلة مواقع عل  بهجمات  يتصأأل السأأالم  حفظ
 التقرير بنشأأأأر علما تحيط السأأأأالم، لحفظ المتحدة األمم عمليات في قسأأأأاسأأأأيا دورا تؤدي تزال ال السأأأأالم  لحفظ

 األمانة تعمل قن بمكان األامية ومن  المتحدة،ي ل مم التابعين  السأأأأالم  حفظة قمن صتحسأأأأين المعنون  المسأأأأتقل
 حفظة قمن لتحسأأأين العمل  صخطة تنفير بشأأألن  شأأأفافة وبطريقة  األعضأأأاء الدول مع بالتشأأأاور كثب عن العامة

  لتعزيز  الواجب االعتبار  الصأألة  رات الهيئات ايالء ومع اللجنة، تقرير مع تمشأأيا  سأألطتها، حدود في  السأأالم،،
 الواليات تنفير عل  سأألبا تؤثر التي  المحارير بلن قيضأأا  الخاصأأة اللجنة وتسأألم المتحدةي األمم منظومة  قدرات
 التي  المخاطر من تزيد عواملُ  المصأأأأأأألحة،  قصأأأأأأأحاب جميع قداء  في القصأأأأأأأور  وقوجهإ  العمليات، فعالية وعل 
 تبرلها التي بالجهود الخاصأأة  اللجنة وترحب يالعدائية البيئات  في سأأيما ال وقمنهم، السأأالم  حفظة سأأالمة تهدد
 بوجود االحتفأاظ وعل  للعمليأات، المتكأامأل التخطيط عل  التركيز بهأد  العأامأة واألمأانأة األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء الأدول
 تحقيق  في البعثات التدابير ارم وسأأأأتدعم  يالمسأأأأاءلة ثقافة وترسأأأأي  التهديدات، تقييم عل  قائم للبعثات  خفي 
 يالمتحدة األمم قفراد سالمة تعزيز وفي قادافها

 الطبي  وا جالء المصأأأأأأأأأأأأأأابين اجالء خدمات توفير بمكأان األاميأة من بلنه  الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة  اللجنأة وتقر - 153
 التابعين السأأالم حفظة  سأأالمة كفالة  قجل من المسأأتويات جميع من المسأأتشأأفيات في والعالض  الطبية والتغطية
 الطبي، الدعم تحسأأين ال   الملحة  الحاجة عل   الخاصأأة  اللجنة تشأأدد  الصأأدد، ارا وفي وقمنهمي المتحدة ل مم
 الخاصة اللجنة  وتشدد السالمي  حفظ بعثات في  السالم  حفظة  صفو   في  والوفيات ا صابات من  الحد بهد 
 الطبيين والموظفين المناسأأأأأأأبة الطبية  المرافق توفُّر كفالة عن األعضأأأأأأأاء والدول المتحدة األمم مسأأأأأأأؤولية عل 

 الطبيأة للمعأايير وفقأاً  الصأأأأأأأأأأأأأألأة، رات التمكينيأة العنأاصأأأأأأأأأأأأأأر قو المطلوبأة اللغويأة المهأارات روي من المؤالين
 التي بالجهود  الخاصأأأأة اللجنة  ترحب الصأأأأدد، ارا وفي العملياتي بيئة مع يتناسأأأأب  نحو وعل  المتحدة ل مم
 تقديم دورة رلك في بما الطبي، التدريب خالل من السأالم  لحفظة الطبية  القدرات لتحسأين العامة األمانة تبرلها

 شأاملة عمليات  اجراء قامية  الخاصأة  اللجنة وتؤكد الميدانيةي الطبية  المسأاعدة ودورة  للرفاق األولية  ا سأعافات



A/75/19  

 

43/54 21-03667 

 

 عل  وتشأأأأدد  الممارسأأأأات،  وقفضأأأأل  المسأأأأتفادة الدروس عل  التركيز مع  الطوارئ،  لحاالت والمحاكاة  للتخطيط
 عسأأأأكرية بقوات  المسأأأأاامة البلدان مع  الصأأأألة  رات  الطوارئ  خطط  عناصأأأأر العامة األمانة تتبادل قن  ضأأأأرورة
 وضأأأأع  كفالة ال  سأأأأعيا  العامة األمانة تبرلها التي الجهود بجميع قيضأأأأا الخاصأأأأة  اللجنة وتقر  شأأأأرطةي وبلفراد

 بوضأأأأأع علما الخاصأأأأأة  اللجنة تحيط  الصأأأأأدد، ارا  وفي البعثاتي جميع في المصأأأأأابين   جالء كافية  اجراءات
 الخاصأأأأأة  اللجنة وتالحظ بفعاليةي تنفيراا ال  وتتطلع المصأأأأأابين   جالء الجديدة  للسأأأأأياسأأأأأة النهائية  الصأأأأأيغة

 والصأأأأأحة السأأأأأالمة تهدد  مخاطر عن ينت  السأأأأأالم  حفظ عمليات  في ا صأأأأأابات من كبيرا عددا قن القلق مع
 الخاصأأأأة  اللجنة وتشأأأأدد العملياتي عل  سأأأألبي قثر  للحوادث يكون قد  الحاالت، بعض وفي العملي قماكن في
  العملي قماكن في والصحة السالمة مسائل تحسين العامة األمانة تواصل قن ضرورة عل 

 للمحافظة ونظمها قدراتها  السأأأأأأالم  حفظ بعثات تطور قن  كفالة قامية عل   الخاصأأأأأأة اللجنة وتشأأأأأأدد - 154
 األعضاء والدول  العامة األمانة بين بالتعاون  الخاصة  اللجنة  ترحب الصدد، ارا  وفي وفعاليتهاي مرونتها عل 
 من  بلفراد  لمساامة األعضاء  الدول بها تعهدت  التي بااللتزامات  وترحب واألمن،  السالمة  قدرات تعزيز  بهد 
 رلك  في بما  مناسأب نحو عل  للنشأر  السأابق التدريب توفير قامية عل   الخاصأة  اللجنة وتشأدد  القدراتي روي

 الخاصأأأأة  المهاراتو  بالسأأأأأجون المتعلقة والمسأأأأأائل  الشأأأأأرطة مجال  في والتدريب األسأأأأأاسأأأأأي  العسأأأأأكري التدريب
 الكافية بالمعدات السأأأأأأالم  حفظ  قفراد تزويد وكرلك  ا حاطات، وتقديم العمليات  مسأأأأأأرح  في والتدريب (بالبعثات
  لمعأأايير وفقأأا الصأأأأأأأأأأأأأألأأة، رات والمعأأدات النفس عن الأأدفأأاع ومعأأدات الطبيأأة المعأأدات رلأأك في بمأأا للنشأأأأأأأأأأأأأأر،

 اللجنة وتشأأأأدد واألمني  السأأأأالمة وضأأأأمان  ا صأأأأابات وقوع منع  قجل من المناسأأأأب،  الوقت وفي المتحدة األمم
 في  شأأأأرطة وبلفراد عسأأأأكرية بقوات المسأأأأاامة والبلدان العامة األمانة من كلّ  ومسأأأأؤوليات دور عل   الخاصأأأأة

 وتحليل جمع بشأأأأأألن عنها قعربت التي السأأأأأأابقة االعتبارات عل  التلكيد  الخاصأأأأأأة اللجنة وتكرر الصأأأأأأددي ارا
 الموضأأوع بهرا المتعلقة  السأأياسأأة بتنقيح علما وتحيط  السأأالم، حفظ بعمليات المتعلقة المعلوماتو   االسأأتخبارات

 المتعلقأة المعلوماتو   االسأأأأأأأأأأأأأأتخبأارات وتحليأل جمع قن عل  التألكيأد  الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة  اللجنأة وتكرر ي2019 عام في
 وتجهيزاأا منهأا والتحقق للمعلومأات السأأأأأأأأأأأأأأالم لحفظ المتحأدة األمم بعثأة حيأازة يعني السأأأأأأأأأأأأأأالم حفظ بعمليأات
  يتم قن عل  عملياتها،  ومنطقة واليتها  اطار وفي  وموجهة، محددة  دورة ضأأأأأأأأأمن العلن،  في ونشأأأأأأأأأراا وتحليلها

 حماية ولمهام وقمنهم، المتحدة األمم قفراد  سأأأأأأأأالمة ضأأأأأأأأمان  قجل من المتحدة األمم لميثاق تام امتثال في رلك
 األمن مجلس والية اطار في المندرجة المدنيين

 
  التوجيهيا ذا  الللااإلشارة إلى سياسا  األمم المتحدة وم ادئها   

قأدمأت األمأانأة العأامأة ال  اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة المعنيأة بعمليأات حفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم قأائمأة بسأأأأأأأأأأأأأأيأاسأأأأأأأأأأأأأأات   - 155
 المتحدة ومبادئها التوجيهية المتعلقة بالسالمة واألمن، عل  النحو التالي: األمم

  (؛2020سياسة اجالء المصابين في الميدان    ق( 

  (؛ 2020الرعاية الصحية وسالمة المرض     لنوعية  المتحدة  األمم  بمعايير  المتعلقة سياسة  ال   ب(  

 المتحدة األمم  قفراد ضأأد المرتكبة  الخطيرة  الجرائم بمنع المتعلقة  الموحدة التشأأغيل  اجراءات  ض( 
  (؛2020  مرتكبيها ومقاضاة فيها والتحقيق الخاصة السياسية والبعثات السالم حفظ عمليات في

  (؛2019سياسة استخبارات حفظ السالم   ( د 

  (؛2019رام  ا جراءات المتعلقة باأللغام  لب لجنسانية االمتحدة التوجيهية  األمممبادئ   ه( 
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  المهنيتين والصأأأأأأأأأأأأأأحأأة السأأأأأأأأأأأأأأالمأأة ادارة بنظأأام العمأأل ببأأدء المتعلقأأة العأأام األمين نشأأأأأأأأأأأأأأرة  و( 
 ST/SGB/2018/5؛)  

  (؛2018سياسة مراعاة المنظور الجنساني في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم    ز( 

 (؛2018معايير األمم المتحدة للتخلل من األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع   (ح  

بأأةبطأأال الأأرخأأائر المتفجرة في بعثأأات األمم المتحأأدة  دليأأل الوحأأدات العسأأأأأأأأأأأأأأكريأأة المعنيأأة (ط  
 (؛2017السالم   لحفظ

اجراءات التشأأأأأأأأأأأأأأغيأأل الموحأأدة المتعلقأأة بأأالتصأأأأأأأأأأأأأأأأدي ل زمأأات في المقر دعمأأًا لعمليأأات  (ي  
 (؛2017السالم   حفظ

 (؛2017  المتحدة األمم في األزمات ادارةسياسة   ك( 

 (؛2017  سياسة االتصاالت االستراتيجية وا عالم (ل  

 المبأادئ التوجيهيأة المتعلقأة بأالتخفي  من مخأاطر األجهزة المتفجرة اليأدويأة الصأأأأأأأأأأأأأأنع في (م  
 (؛2016سياقات البعثات  

 (؛2014السياسة المتعلقة بنظام ادارة قدرة المنظمة عل  مواجهة الطوارئ   (ن  

 (؛2013سياسة الشبكات الخصوصية االفتراضية   (س  

 (؛2012  الميدان في المهنية السالمة تتهدد التي المخاطر ادارةسياسة   ع( 

 (؛2011السياسة المتعلقة با دارة المركزية للمخاطر والرقابة الداخلية   (   

 (؛2011السياسة المتعلقة باألمن المادي والبيئي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   (ل  

 (؛2011المعلومات واالتصاالت   السياسة المتعلقة بتقييم مخاطر تكنولوجيا (ق  

السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة المتعلقأأأأأة بأأأأأةدارة الحوادث األمنيأأأأأة في مجأأأأأال تكنولوجيأأأأأا المعلومأأأأأات  (ر  
 (؛2011  واالتصاالت

 (؛2010سياسة تكنولوجيا الرصد والمراقبة في البعثات الميدانية   (ش  
 

  المقترحا  والتوليا  واالستنتاجا   

التنسأأأأيق بين ا دارات والشأأأأعب المعنية في األمانة  تعزيزاألمانة العامة   ال اللجنة الخاصأأأأة    تطلب - 156
دارة شؤون السالمة واألمن دارة الدعم العملياتي واع  رلك يشمل وقن ،العامة، بما في رلك ادارة عمليات السالم واع

 القائمة والهياكل الموارد عل  مادباالعت  السأأالم حفظة وقمن  بسأأالمة معنية عامة  تنسأأيق جهة تحديد  في النظر
 في المحرز التقأدم بشأأأأأأأأأأأأأأألن المقبلأة دورتهأا قبأل اللجنأة ال  احأاطأة تقأديم اليهأاكمأا تطلأب  ،موجودينال واألفراد

  يالصدد ارا

ال  جميع بعثات حفظ السأأأأأالم بلن  ا يعاز تواصأأأأألوتطلب اللجنة الخاصأأأأأة ال  األمانة العامة قن  - 157
توثق بشأأأأأأأأأأأكل منهجي الهجمات التي تسأأأأأأأأأأأتهد  حفظة السأأأأأأأأأأأالم، وتطلب قن تسأأأأأأأأأأأتخدم قيادات البعثات ارم 

ي ضأأروريا يكون حسأأبما ،والتصأأدي لها المعلومات في رصأأد المخاطر التي تهدد سأأالمة حفظة السأأالم وقمنهم

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2018/5
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ال  انشأأأأأأأأاء قاعدة بيانات موحدة لجمع البيانات عن وفي ارا الصأأأأأأأأدد، تدعو اللجنة الخاصأأأأأأأأة األمانة العامة 
الهجمات التي تسأأتهد  حفظة السأأالم في جميع عمليات حفظ السأأالم، فيما يتصأأل بالسأأالمة واألمن، بهد  

المتحدة عل  التعامل معها وضأأأأأأأأأأأأأمان تقديم التقارير بشأأأأأأأأأأأأأكل منتظم ال  جميع قصأأأأأأأأأأأأأحاب  تعزيز قدرة األمم
   المصلحة المعنييني

ال  األمانة العامة قن توعز ال  جميع بعثات حفظ السأأأأالم بلن توثق  طلبهااللجنة الخاصأأأأة   وتكرر - 158
فيها القيود عل   بمابشأأأأأأأأأأأكل منهجي االنتهاكات الماسأأأأأأأأأأأة باتفاقات مركز القوات وقي قيود عل  حرية التنقل، 

جالء  ثات ارم المعلومات في قن تسأأأأأأتخدم قيادات البع وينبغيي المصأأأأأأابيندخول المعدات واألفراد ال  البلد واع
رصأأد المخاطر التي تهدد سأأالمة حفظة السأأالم وقمنهم وتنفير الوالية، والتصأأدي لهاي وفي ارا الصأأدد، تدعو 

 المنهجي للتوثيقاللجنة الخاصأأأأأة األمانة العامة ال  مواصأأأأألة الجهود الرامية ال  انشأأأأأاء قاعدة بيانات موحدة 
رلك قثراا عل  السأأأأأأالمة  فيما ب النتهاكات الماسأأأأأأة باتفاقات مركز القوات في جميع عمليات حفظ السأأأأأأالم، ل

جالء المصابين وا جالء الطبي، بهد  تعزيز قدرة األمم المتحدة عل  التعامل معهاي  اللجنة  وتدعوواألمن واع
وثيق واضأأأأأأح ومنهجي لالنتهاكات جميع قصأأأأأأحاب المصأأأأأألحة المعنيين بت  تزويد ال الخاصأأأأأأة األمانة العامة 

المأاسأأأأأأأأأأأأأأة بأاتفأاقأات مركز القوات من ق بأإل قي طر  ولجميع التأدابير المتخأرة من ق بأإل األمأانأة العأامأة لمنع تلأك 
االنتهاكات والتصأأأأأأأأأأأأأأدي لها عل  وجه السأأأأأأأأأأأأأأرعةي وتحث اللجنة الخاصأأأأأأأأأأأأأأة جميع األطرا ، بما فيها البلدان 

  قوات والوق  الفوري ألي انتهاكات لتلك االتفاقاتيالمضيفة، عل  التقيُّد باتفاقات مركز ال

اجراء مشأأأأأأاورات وثيقة مع الدول األعضأأأأأأاء،   مواصأأأأأألةاألمانة العامة  ال اللجنة الخاصأأأأأأة    وتطلب - 159
االسأأأأأتفادة من آرائها واالسأأأأأتماع ال  شأأأأأواالها المشأأأأأروعة، بما في رلك خالل تنفير السأأأأأياسأأأأأة المتعلقة  وعل 

حفظ السأأأالم، وعند وضأأأع وثائق  بعمليات المتعلقةوتحليل االسأأأتخبارات المعلومات  جمعبالمسأأأائل المتصأأألة ب 
رات الصأأأألة واسأأأأتعراضأأأأهاي وتشأأأأجع اللجنة الخاصأأأأة البلدان المسأأأأاامة بقوات عسأأأأكرية  العملياتيةالتوجيهات  

جمع وتحليل  بشأأأأأأألنمناسأأأأأأأب  محتو   ادماضوبلفراد شأأأأأأأرطة واألمانة العامة عل  التنسأأأأأأأيق من قجل ضأأأأأأأمان 
حفظ السأأأالم في التدريب السأأأابق للنشأأأري وتطلب اللجنة الخاصأأأة  بعمليات المتعلقةالمعلومات و سأأأتخبارات  اال

منتظمأأة عن التقأأدم المحرز في اعأأداد وتنفيأأر مختل  وثأأائق التوجيهأأات  احأأاطأأات تقأأديمال  األمأأانأأة العأأامأأة 
 آثار رلك  في بما ،يات حفظ السأأأأأأأالمبعمل المتعلقةالمعلومات و   وتحليل االسأأأأأأأتخبارات جمعالعملياتية المتعلقة ب 

 يواألمن السالمة عل  رلك

وتطلأب اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة ال  األمأانأة العأامأة كفأالأة قن تكون التكنولوجيأات الجأديأدة التي ُتجلأب ال   - 160
عمليات حفظ السأأأأأأالم وُتسأأأأأأتخدم فيها مناسأأأأأأبة للعمل في قرض الميدان وموثوقا بها وفعالة من حيث التكلفة، 

اللجنة الخاصأأأأة األمانة  وتدعوبية االحتياجات العملية للمسأأأأتخدمين النهائيين في قرض الميداني وصأأأأالحة لتل
في الوقت المناسأأأأأب اسأأأأأتراتيجية تكنولوجيا حفظ السأأأأأالم، بالتشأأأأأاور الوثيق مع الدول  تسأأأأأتكملالعامة ال  قن 

مة وقمن حفظة نحو قفضأأأأأأل من قجل تحسأأأأأأين سأأأأأأال عل األعضأأأأأأاء، من قجل ادماض اسأأأأأأتخدام التكنولوجيات 
السأالم، وتحسأين ا لمام بالحالة الميدانية، وتعزيز الدعم الميداني، وتيسأير تنفير الوالية الموضأوعيةي وفي ارا 
  الصدد، تشير اللجنة الخاصة قيضا ال  التزام المنظمة بالخصوصية والسرية والشفافية واحترام سيادة الدولي

بير كافية لحماية القوة من قجل تحسأأأأأأأين البن  التحتية ل من وتحث اللجنة الخاصأأأأأأأة عل  اتخار تدا - 161
، بما في رلك لعمليات النشأأأر المؤقتة والنشأأأر في المناطق فترته امتداد عل المادي للمعسأأأكرات، قبل النشأأأر و 

اللجنة الخاصأة باالسأتخدام المتزايد للتكنولوجيا رات الصألة في تعزيز قمن المعسأكراتي وتؤكد    وترحبالنائيةي 
اللجنة الخاصأأأأة قن قواعد العمليات المؤقتة ينبغي قن يكون لها اطار زمني محدد وخطة حماية تتول  تنفيراا  



 A/75/19 

 

21-03667 46/54 

 

مواد توجيهية شأأأأأأاملة   عدادعام اللجنة الخاصأأأأأأة علمًا بمبادرة األمين ال وتحيطالقيادة المعنية ضأأأأأأمن البعثةي 
وثيق مع البلدان المساامة   بشكلل فراد النظاميين بشلن مسائل حماية القوة وتحث األمانة العامة عل  العمل  

 معلومات تقديمبقوات عسأكرية وبلفراد شأرطة قثناء عملية اعدادااي وتطلب اللجنة الخاصأة ال  األمانة العامة 
  يالعملية ارم عن مستكملة

السأأليمة ل سأألحة والرخيرة من ق بإل عمليات حفظ السأأالم،   ا دارةوتشأأدد اللجنة الخاصأأة عل  قامية  - 162
جراءاتها التشأأغيلية الموحدة رات الصأألةي وتشأأجع اللجنة الخاصأأة  األمم  قدلةتماشأأيًا مع  المتحدة وسأأياسأأاتها واع

صأأأأورة قفضأأأأل فيما يتعلق بةدارة األسأأأألحة الدول األعضأأأأاء واألمانة العامة عل  تهيئة عمليات حفظ السأأأأالم ب 
والرخيرة بحيث تسأأأأأأأأأتطيع، عند وجود تكلي  برلك، تعزيز قدرات الحكومات المضأأأأأأأأأيفة، تماشأأأأأأأأأيًا مع المبادئ 

األسألحة والرخيرة، ومنع فقدان العتاد العسأكري  انتشأار مسأللة  لمعالجة  ،التوجيهية التقنية الدولية بشألن الرخيرة
 حوادث ومنع الصأأنع، اليدوية المتفجرة  ل جهزة المحتملة السأأالئ ، بما في رلك وسأأائر قشأأكال تحويل وجهته

 التي والرخيرة  األسأأأألحة وكرلك نفسأأأأها العمليات تسأأأأتخدمها التي  العسأأأأكرية بالمعدات رلك ويتعلقي  االنفجارات
 المتعلقة  السأأأأأياسأأأأأات قامية رلك ويؤكدي قخر  بطريقة تسأأأأأتعيداا قو تجداا قو السأأأأأالم  حفظ عملية تصأأأأأادراا
  يالنزاعات نشوب منع في الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة بانتشار

وتؤكد اللجنة الخاصأأأأأأة مجددًا قن البلدان المسأأأأأأاامة بقوات عسأأأأأأكرية وبلفراد شأأأأأأرطة يجب قن تكفل  - 163
قن األمانة العامة و  ،في عمليات حفظ السأأأالم للعملتوفير التدريب الكافي ألفراداا العسأأأكريين وقفراد الشأأأرطة  

ي وينبغي قن الصألة  رات التدريبية المواد اعداد بينها من بوسأائل  الصأدد، ارا  في المسأاعدة تقديممسأؤولة عن 
، مكافحة األجهزة المتفجرة اليدوية لزميشأأأأأمل التدريب السأأأأأابق للنشأأأأأر، عل  سأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأر وحيثما 

الصأأحة، وا سأأعافات األولية األسأأاسأأية،  مسأأائلارم األجهزة، و الصأأنع، والتخفي  من التهديدات الناجمة عن 
وحماية القوة، ومكافحة عمليات االختطا ، ومكافحة قخر الراائن، واعتبارات المخاطر الخاصأأأأة بنوع الجنس 

حصأأول  ضأأمان عل في سأأياقات البعثات، بدعم من األمانة العامةي وتحث اللجنة الخاصأأة الدول األعضأأاء  
 ودورات  للرفاق األولية  ا سأأأأأعافات  دورات  التدريب الطبي المناسأأأأأب والوافي، بما في رلك حفظة السأأأأأالم عل

التي تنظمها األمم المتحدة، حسأب االقتضأاء، وتحث األمانة العامة عل  تقديم   الميدانيين الطبيين المسأاعدين
 الدعم الالزمي

الصأأأأأأأأنع ال تزال تشأأأأأأأأكل تهديدًا رئيسأأأأأأأأيًا وتالحظ اللجنة الخاصأأأأأأأأة بقلق قن األجهزة المتفجرة اليدوية  - 164
لحفظة السأأالم، وتشأأير ال  قن المبادرات الرامية ال  التخفي  من مخاطر ارم األجهزة تتطلب دعمًا مسأأتمرًاي 

لتخفي  من حدة التهديد الري ا تدابيرالعامة في ارا الصأأأأأأأأأدد تعزيز  األمانة منالخاصأأأأأأأأأة   اللجنة وتقتضأأأأأأأأأي
 اليدوية  المتفجرة  األجهزة شبكات  اضعا عثات األمم المتحدة لحفظ السالم في  تشكله األجهزة المتفجرة ودعم ب 

القيام، بالشأراكة مع دائرة ا جراءات المتعلقة باأللغام،  عل ي وعالوة عل  رلك، تشأجع اللجنة الخاصأة  الصأنع
بقوات عسأكرية  بنشأر األفرقة التدريبية المتنقلة المتخصأصأة التي تركز عل  تحسأين مهارات البلدان المسأاامة

 وكشأأأفها الصأأأنع اليدوية المتفجرة األجهزة  ازالة مجال  فيوبلفراد شأأأرطة، حسأأأب االقتضأأأاء وبناء عل  طلبها، 
ي واللجنة الخاصأأأأأأأأأأة، ار تدرك ارا التهديد الفريد من نوعه، تشأأأأأأأأأأجع عل  تمتين التعاون بين  عليها والقضأأأأأأأأأأاء

اليدوية الصأأنع   المتفجرةلتخفي  من مخاطر األجهزة  ا تدابيراألمانة العامة وبعثات حفظ السأأالم بهد  تعزيز 
ودعم بعثات األمم المتحدة لحفظ السأأأأالم في اضأأأأعا  شأأأأبكات ارم األجهزةي وتدعو اللجنة الخاصأأأأة األمانة 
العامة ال  مواصأأأأأأأأألة تنفير المعايير الجديدة المتعلقة بةبطال األجهزة المتفجرة اليدوية الصأأأأأأأأأنع، وتنفير برنام   

ين من قجل تحسأين قدرات القوات العسأكرية التي تسأاام بها البلدان ويجري نشأراا حاليًا، وكرلك لتدريب المدرب 
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دراض  ،قدرات الوحدات المسأأأأتقبلية  حسأأأأب الصأأأأنع، اليدوية المتفجرة  األجهزة  بمكافحة المتعلقة  للمهارات تقييمواع
رلك، ومن قجل المسأأأأاعدة  عل  وعالوةفي الزيارات السأأأأابقة للنشأأأأر التي تقوم بها األمانة العامةي  االقتضأأأأاء،

في وضأأع اسأأتراتيجية لمكافحة األجهزة المتفجرة اليدوية الصأأنع، تطلب اللجنة الخاصأأة ال  األمانة العامة قن 
عل  آخر مسأأأأتجدات  اطالعهاتشأأأأرك البلدان المسأأأأاامة بقوات عسأأأأكرية وبلفراد شأأأأرطة، وتطلب اليها قيضأأأأًا  

  التقدم المحرز في وضع االستراتيجية قبل دورتها الموضوعية المقبلةي

لجميع الدول األعضأأأأأاء المضأأأأأيفة لعمليات حفظ السأأأأأالم ال   دعوتها تلكيدوتكرر اللجنة الخاصأأأأأة   - 165
ل  التحقيق عل  وجه السأأأرعة في االعتداءات ضأأأد قفراد األمم المتحدة ومقاضأأأاة مرتكبيها  عل  نحو فعال، واع

العمل عل  اطالع البلد المعني المسأأأأأاام بقوات عسأأأأأكرية قو بلفراد شأأأأأرطة بالتقدم المحرز في ارم التحقيقات 
 وبعثاتاألمانة العامة و   األعضأأاء الدولوالمالحقات القضأأائيةي وتيسأأيرًا لهرا الغرض، تشأأجع اللجنة الخاصأأة  

عم في مجال بناء القدرات ال  الدول األعضأأأأأأأأأاء عل  النحو حفظ السأأأأأأأأأالم عل  تقديم المسأأأأأأأأأاعدة التقنية والد
المناسأب، حيثما صأدر برلك تكلي  وحسأب الطلبي وتشأجع اللجنة الخاصأة قيضأًا التعاون بين الفريق العامل 
المنشأأأأل حديثًا المعني بالمسأأأأاءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة ضأأأأد حفظة السأأأأالم وبين الدول األعضأأأأاء من 

 احاطاتالعامل تقديم  الفريقفي مكافحة ا فالت من العقابي وتطلب اللجنة الخاصأأأأأأأأأأأة ال   قجل احراز تقدم
عل  قحدث مسأأأأأتجدات التحقيقات والمالحقات القضأأأأأائية لمرتكبي الجرائم ضأأأأأد   طالعهامنتظمة ال  اللجنة  

  حفظة السالمي

 وايرااألمم المتحدة القطرية وتوصأأأأأي اللجنة الخاصأأأأأة األمين العام بلن يقوم، بالتشأأأأأاور مع قفرقة ا - 166
كيفية  رلكاالسأأأأأأأأأتراتيجية في مجال حفظ السأأأأأأأأأالم، بما في   لالتصأأأأأأأأأاالت اطاربةنشأأأأأأأأأاء  المعنية، الجهات من

 المتحدة األمم  وقفراد  السأالم  حفظة  ضأد  الهجمات تشأجع التيمعالجة مسأللة الدعاية المنااضأة ل مم المتحدة، 
العامة با بال  عن التقدم المحرز في تحسأأأأأأأين االتصأأأأأأأاالت االسأأأأأأأتراتيجية في   األمانةتقوم  قنو  الميدان، في

  بعثات حفظ السالم قبل دورتها الموضوعية المقبلةي

ر تشأير اللجنة الخاصأة ال  التقدم المحرز في التحقيقات والمالحقات القضأائية  - 167 لةواع تقرير   في  المفصأَّ
ا ال  األمانة العامة قن تبلا الدول األعضأأاء المعنية بشأأكل كامل ، تجدد اللجنة طلبه2020األمين العام لعام 

بجميع التحقيقات التي تجري في البعثات الميدانية لحفظ السأأأالم، وتشأأأدد عل  ضأأأرورة تحسأأأين النشأأأر الفوري 
  عملياتيةللمعلومات، وال سأأأأأأأأأيما كلما جّد حادث في بعثة من بعثات حفظ السأأأأأأأأأالم يؤثر سأأأأأأأأألبًا عل  الفعالية ال

يؤدي ال  اصأأأأأأأأأابة خطيرة قو وفاة في صأأأأأأأأأفو  قفراد حفظ السأأأأأأأأأالم التابعين ل مم المتحدةي وتؤكد اللجنة  قو
الخاصأأأة ضأأأرورة تحسأأأين النشأأأر الفوري للمعلومات في ارم الحاالت، بما في رلك النتائ  التي تتوصأأأل اليها 

  ايئات التحقيق، ال  جانب ا بال  بةجراءات التخفي  المتخرةي

ء التحديات المعقدة والمتغيرة التي يواجهها قفراد حفظ السأالم في العديد من البعثات، تشأدد وفي ضأو  - 168
اللجنة الخاصة عل  ضرورة قيام بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم بتقديم معلومات دقيقة وجيدة التوقيت ال  

ال  بعثات حفظ السأأأأالم األخر   مقر األمم المتحدة، ثم ال  البعثات الدائمة للدول األعضأأأأاء المعنية، وكرلك
العاملة في المنطقة نفسأأأأأأأأأأأأها، بشأأأأأأأأأأأألن التغيرات الحاصأأأأأأأأأأأألة في مد  التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالحوادث 

والتغيرات الحاصألة في قسأاليب عمل القوات مصأدر التهديد، وتشأجع اللجنة تبادل المعلومات بشألن  العملياتية
دة المخأاطر، تحأث اللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة قيأادة بعثأات األمم المتحأدة التهأديأدات األمنيأةي وكتأدبير للتخفي  من حأ 
المتاحة القابلة للتطبيق، ضأأأأمن اطار حفظ السأأأأالمي وفي  عملياتيةعل  االسأأأأتفادة الكاملة من جميع القدرات ال
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ارا الصأأأأأأدد، تطلب اللجنة الخاصأأأأأأة ال  األمانة العامة قن تبحث سأأأأأأبل تحسأأأأأأين التنسأأأأأأيق وقدرات البعثات، 
  ثات عل  اجراء عمليات استعراض لحجم البعثات واحتياجاتها في الوقت المناسبيوتشجع البع

ل  كفأالأة توفير مأا يكفي من المرافق الطبيأة ا مأانأة العأامأة ل دعوتهأا تألكيأداللجنأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة   وتكرر - 169
قيام   في االسأأأأأتجابة لحاالت ا صأأأأأابة عل  مدار السأأأأأاعة طوال 2-1-10 الموثوقالمعيار الزمني  السأأأأأتيفاء
فترة والية البعثةي وفي ارا الصأأأأأأدد، توصأأأأأأي اللجنة الخاصأأأأأأة بلن تجري األمانة العامة  امتداد عل األسأأأأأأبوع 

عمليأة جرد لمأا يوجأد من تغطيأة طبيأة، وقأدرات طبيأة جويأة، وقأدرات طبيأة داخأل البعثأات، وقن تقأدم احأاطأة 
لتدابير التصأأأأحيحية لمعالجة قي ثغرات في بهرا الشأأأألن ال  اللجنة قبل دورتها الموضأأأأوعية المقبلة، مع بيان ا

ي وتحث ا صأأأأأابة  لحاالت  االسأأأأأتجابة في 2-1-10 بمبدقبما في رلك ما يتعلق بقدرتها عل  الوفاء  ،البعثات
دنيا واضأأأأأحة ومواصأأأأألة وضأأأأأع   طبيةفي وضأأأأأع معايير  عملها  مواصأأأأألةاللجنة الخاصأأأأأة األمانة العامة عل  
المعايير الدنيا في عمليات األمم المتحدة لحفظ السأأأأأأأأأأأالم وكفالة  هرمب  الوفاءمؤشأأأأأأأأأأأرات واضأأأأأأأأأأأحة لتقييم مد   

متماشأأأأيًا مع ا طار المتكامل ل داء والمسأأأأاءلة في مجال حفظ السأأأأالمي  تقييمها يكون قن وضأأأأمان اسأأأأتيفائها
وينبغي قن يشأأأأأأأأأأأأأأمأل رلأك، في جملأة قمور، المعأايير الأدنيأا للمرافق من المسأأأأأأأأأأأأأأتويأات األول والثأاني والثأالأث، 

لجأديأدة وقفرقأة ا جالء الطبي الجوي، والقأدرات ا األمأاميأة،  الجراحيأة والقأدرات ،والعأاملين الطبيين في الميأدان
اللجنة الخاصأأأأأأأأة  وتحثوفقًا لرلك في مركرات التفاام قو رسأأأأأأأأائل الموافقة الخاصأأأأأأأأة بهاي  هالاسأأأأأأأأتكما  جاريال

اجراءات عالجية عاجلة   واسأأأأأتهاللالبعثات عل  اسأأأأأتكمال اجراء اختبار ا جهاد المتعلق بةجالء المصأأأأأابين 
القوات سألطة اسأناد المهام مباشأرة للعتاد   قادة حيثما ال يجري اسأتيفاء المعاييري وتحث اللجنة الخاصأة عل  منح 

ال  قدن  حد   االسأأأأتجابة   قوقات الجوي العسأأأأكري فيما يتصأأأأل بةجالء المصأأأأابين وا جالء الطبي من قجل تقليل 
   ممكني وتطلب اللجنة الخاصة ال  األمانة العامة تقديم احاطة بشلن ارم الجوانب قبل دورتها المقبلةي 

خاصأأأأأأأة األمانة العامة ال  كفالة اعادة رفات حفظة السأأأأأأأالم ال  قوطانهم في ققرب وتدعو اللجنة ال - 170
وقت ممكن باسأأأأأأأتخدام قسأأأأأأأرع الطرق الجويةي وتحث اللجنة الخاصأأأأأأأة األمانة العامة عل  تسأأأأأأأوية المطالبات 

 يةالمعلقة بشلن حاالت الوفاة والعجز بلسرع ما يمكن وبطريقة قكثر شفاف

ال  األمانة العامة مواصأأألة تعزيز سأأأالمة حفظة السأأأالم، بوسأأأائل من بينها   وتطلب اللجنة الخاصأأأة - 171
تنفير اطار السأأأالمة والصأأأحة المهنيتيني وتدعو اللجنة الخاصأأأة األمانة العامة ال  تعزيز التدابير الرامية ال  

 ،العملتهدد السأالمة والصأحة في قماكن   قخطارالتصأدي لةصأابات في عمليات حفظ السأالم التي تنجم عن 
بوسأأائل من بينها تنفير ا طار الشأأامل للسأأالمة والصأأحة المهنيتين عل  نطاق األمانة العامةي وتطلب اللجنة 
ال  األمانة العامة قن تنشأأأأأم نظامًا موحدًا لةبال  عن حوادث السأأأأأالمة والصأأأأأحة في قماكن العمل من قجل 

ةي وتطلب اللجنة قيضأأًا ال  األمانة العامة قن جمع المعلومات وتسأأجيل البيانات واتخار ا جراءات التصأأحيحي 
تضأأأع، بالتشأأأاور مع البلدان المسأأأاامة بقوات عسأأأكرية وبلفراد شأأأرطة، معايير عملية ومحددة بدقة في مجال 
السأأأالمة والصأأأحة في قماكن العمل في عمليات حفظ السأأأالمي وتوصأأأي اللجنة بزيادة تبادل المعلومات بشأأألن 

بالسأأأالمة والصأأأحة في قماكن العمل مع جميع الدول األعضأأأاء بشأأألن بدء العمل  بيانات االمتثال فيما يتصأأأل
بالنظام المحسأأأن  دارة المخاطر التي تهدد السأأأالمة والصأأأحة في قماكن العملي وتطلب اللجنة الخاصأأأة ال  

اكن معلومات مسأتكملة عن الجهود المبرولة للتصأدي لمخاطر السأالمة في قم تقديم تواصألاألمانة العامة قن 
  العمل في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالمي

في  ةالجنسأأأأأاني  لالعتباراتتمكينية ومراعية  و  آمنةبيئة  تهيئةوتشأأأأأدد اللجنة الخاصأأأأأة عل  ضأأأأأرورة  - 172
 تبسأأأأأأأأأيط ال  قمكن، حيثمااللجنة الخاصأأأأأأأأأة األمانة العامة والدول األعضأأأأأأأأأاء،  وتدعوبعثات حفظ السأأأأأأأأأالمي 
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 في بما النسأأاء، من السأأالم  لحفظة  الخاصأأة الطبية  واالحتياجات  األسأأاسأأية واألدوية  الخدمات عل الحصأأول  
ي وتدعو اللجنة الخاصأة جميع الدول األعضأاء ال  كفالة نشأر النشأر  فترة  طوال  الصأحية المنتجات توفير رلك
ة التهديدات، قخرًا في األفراد العسأأأأأأأأأأأكريين وقفراد الشأأأأأأأأأأأرطة المجهزين بالمعدات الكافية والمناسأأأأأأأأأأأبة لبيئ  جميع

  االعتبار االختالفات الفسيولوجية بين النساء والرجال وفيما بين قفراد كل فئةي

 الصأأأأدد ارا  في وتقر السأأأأالم،  حفظ عمليات عل  19-كوفيد  جائحة بآثاراللجنة الخاصأأأأة   وتعتر  - 173
 وترحبي اآلثار تلك لتخفي  فيها العمل  ممارسأأأأأأأأأأأأات وتعديل لتكيي  البعثات اتخرتها التي السأأأأأأأأأأأأريعة التدابير
 لمسأأأأأأاعدةفي حدود قدراتها والواليات المنوطة بها،  السأأأأأأالم،  حفظ عمليات من المقدَّم بالدعم  الخاصأأأأأأة  اللجنة

من  بوسأأأأأائل، 19-سأأأأألطات البلدان المضأأأأأيفة، بناء عل  طلبها، في جهوداا الرامية ال  احتواء جائحة كوفيد
ا نسأأأأانية، ومكافحة المعلومات المضأأأأللة، واسأأأأتخدام النظام الشأأأأامل ل داء بينها تيسأأأأير وصأأأأول المسأأأأاعدات  

 عمليات مواصأأأأأأأألة قامية عل   الخاصأأأأأأأأة  اللجنة وُتشأأأأأأأأدِّدي وتخفيفها الواليات تنفير عل  اآلثار تتبُّع فيوالتقييم 
 ل ا المعلومات  قحدث تقديم مواصأأأأأأأأأأأألة عل  العامة األمانة  وتحث الدروس، واسأأأأأأأأأأأأتخالل  للطوارئ  التخطيط
 المثال سأأأأأأبيل عل  رلك، في بما البعثات، من الواردة 19-بكوفيد المتصأأأأأألة البيانات بشأأأأأألن  األعضأأأأأأاء الدول
جراء  الحاالت، قعداد عن البيانات  الحصأأأأأأأأأأأر، ال  األفراد، وتناوب الطبية، المعدات  في والنقل  االختبارات،  واع

  يالواليات تنفير عل  واآلثار

ينبغي، من قجل التصأدي لحاالت الطوارئ الصأحية وايراا من  بلنهوتوصأي اللجنة الخاصأة قيضأًا  - 174
الطوارئ في المسأأأأتقبل، تزويد البعثات بالموارد المناسأأأأبة للتعامل مع الطوارئ الطبيةي وتحث اللجنة الخاصأأأأة 

سأأأأأالمة وقمن وصأأأأأحة   األمين العام والدول األعضأأأأأاء عل  مواصأأأأألة اتخار جميع الخطوات المناسأأأأأبة لحماية
مع الحفاظ عل  اسأأأأأأأأأأتمرارية العمليات،  المتحدة، ل ممالتابعة   السأأأأأأأأأأالمجميع قفراد األمم المتحدة في عمليات 

بوسأائل من بينها مواصألة اسأتخدام التكنولوجيات المبتكرة والترتيبات عن بعد وتعزيز تدريب قفراد حفظ السأالم 
 ي 19-عل  المسائل المتعلقة بمنع انتشار كوفيد

بطريقة  19-كوفيد  لقاحات عل حفظة السأأأالم  جميع  حصأأأول ضأأأمانوتقر اللجنة الخاصأأأة بلامية  - 175
عل  قسأاس موافقتهم المسأتنيرة، بمجرد تيسأُّر رلك عمليًا، وتطلب ال  األمانة العامة والبلدان المسأاامة  ،عادلة

 التي بالتعهدات الخاصأأأأة  اللجنة  وترحبي الصأأأأدد ارا  في عاجلة تدابيربقوات عسأأأأكرية وبلفراد شأأأأرطة اتخار  
المتحدةي وتشأأير اللجنة الخاصأأة مع السأأالم باألمم   حفظة عل الدول األعضأأاء بالتبرع باللقاحات  بعض  قطها

لفائدة قفراد األمم المتحدة  19-التقدير ال  توصأأأأأأأأأأأيات فريق األصأأأأأأأأأأأدقاء المعني باللقاحات المضأأأأأأأأأأأادة لكوفيد
وتطلأأأب ال  األمأأأانأأأة العأأأامأأأة تقأأأديم مأأأا يسأأأأأأأأأأأأأأتجأأأد من معلومأأأات عن التقأأأدم المحرز في تلقيح   ،النظأأأاميين

  السالمي حفظة

يدرض، في تقريرم المقبل ال  اللجنة الخاصأة، ما يسأتجد  قنل  األمين العام وتطلب اللجنة الخاصأة ا - 176
من معلومأأات عن التقأأدم المحرز في تنفيأأر التأأدابير الواردة في خطأأة العمأأل من قجأأل تحسأأأأأأأأأأأأأأين قمن حفظأأة 
السأأالم، بما في رلك، عل  سأأبيل المثال ال الحصأأر، حماية القوات والدفاع عن المعسأأكرات، وتعزيز المعايير 

اليدوية الصأأأأأنع، والتدريب، والرعايةي وتطلب اللجنة الخاصأأأأأة   المتفجرةالتخفي  من مخاطر األجهزة  و الطبية، 
االتجااات المتعلقة بالسالمة واألمن،  عنال  األمانة العامة قن تقدم احاطة، قبل دورتها الموضوعية المقبلة، 

 الرامية الجهود وعن  اسأأتعراضأأاته، في محفظ السأأالبما في رلك تلك التي حدَّداا مكتب الشأأراكة االسأأتراتيجية ل
  يالسالم حفظة قمن لتحسين العمل خطة تنفير ال 
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 النظافةجميع معسأكرات العبور مع معايير   توافقوتطلب اللجنة الخاصأة ال  األمانة العامة ضأمان  - 177
 النسأاء، من السأالم  حفظة باحتياجات عوامل،  جملة  في الحسأبان،  في األخر مع المناسأبة،الصأحية والسأالمة 

 كون لضأأأأأأمان  المناسأأأأأأبة التدابير  كافة اتخار عل ، 19-كوفيد  جائحة  سأأأأأأياق  في العامة، األمانة كرلك وتحث
  ييوماً  14 بها للمكوث مناسبة الصحي الحجر ألاراض المستخدمة العبور معسكرات جميع

 
 المرأة والسالم واألمن -ياء  

  السياق ال ام  

تقر اللجنة الخاصأأأة بما للمرقة من اسأأأهام كبير في عمليات حفظ السأأأالم، فيما يتصأأأل بمنع نشأأأوب  - 178
النزاعات وتسأأأأأويتها وفي بناء السأأأأأالمي وتؤكد اللجنة الخاصأأأأأة قن كفالة مشأأأأأاركة المرقة مشأأأأأاركة كاملة وفعالة 

ير ديناميات السأأأأالم واألمني ومؤثرة في عمليات السأأأأالم قمر حيوي  يجاد حلول دائمة للنزاعات، ويمكنها تغي 
وتشأأأدد اللجنة الخاصأأأة عل  قامية مراعاة التجارب المتميزة للنسأأأاء والفتيات في حاالت النزاع، وقامية تعزيز 
دور المرقة في جميع مراحل عمليات السأأأأأأالمي وتركز خطة العمل الشأأأأأأاملة ارم عل  التلثير األسأأأأأأاسأأأأأأي الري 

ل  اعتماد منظور جنسأأأأأأأأأاني في منع  تحدثه النسأأأأأأأأأاء في ايجاد الحلول باالسأأأأأأأأأتن  اد ال  تجاربهن وظروفهن، واع
  نشوب النزاعات والتصدي لهاي

وتسأأأأألم اللجنة الخاصأأأأأة بما للمرقة من اسأأأأأهام كبير في عمليات حفظ السأأأأأالم وتقر بلن وجود المرقة  - 179
دم فيها حفظة صأأأأفو  حفظة السأأأأالم يسأأأأهم في زيادة مصأأأأداقية البعثات لد  المجتمعات المحلية التي يق في

السالم التابعون ل مم المتحدة خدماتهم، ويمّكن من زيادة الفعالية في تنفير الواليات المقررةي وفي ارا الصدد، 
ترحب اللجنة الخاصأأأأة بالجهود المتواصأأأألة التي يبرلها جميع قصأأأأحاب المصأأأألحة بهد  الرفع كثيرا من عدد 

عمليأات األمم المتحأدة لحفظ السأأأأأأأأأأأأأأالم في المقر وفي  النسأأأأأأأأأأأأأأاء في جميع فئأات األفراد وفي جميع الرتأب في
   البعثات الميدانيةي

الري قنشأأأأأأأأأل الخطة المتعلقة بالمرقة والسأأأأأأأأأالم  (2000   1325القرار  بلاميةوتقر اللجنة الخاصأأأأأأأأأة   - 180
في تنفيرم، بوسأأأأأائل من بينها جهود البلدان المسأأأأأاامة بقوات في ارا الصأأأأأدد بالتقدم المحرز   وترحبواألمن، 

عسأأكرية وبلفراد شأأرطة من قجل زيادة عدد النسأأاء في حفظ السأأالمي وتكرر اللجنة الخاصأأة قن مواصأألة تنفير 
ارم الخطة، بما في رلك في جميع مراحل التحليل والتخطيط والتنفير وا بال ، قمٌر قسأأأأأأاسأأأأأأي لتحقيق الفعالية 

ية لبعثات حفظ السأأأأالم ونجاحها، وتشأأأأدد عل  وجوب تخصأأأأيل ما يكفي من الموارد والخبرات لهرم التشأأأأغيل
  ي(2020  2538 األمن مجلس بقرار الصدد ارا في الخاصة اللجنة وتنومالخطةي 

دراكًا من اللجنة الخاصأأأأأة للتحديات التي  - 181 تواجه عمليات حفظ السأأأأأالم المعقدة، تشأأأأأدد عل  قامية واع
ادماض المسأأائل الجنسأأانية في جميع وحدات التدريب رات الصأألة، بما في رلك وحدات تدريب كبار المديرين، 

التدريب السأأابق للنشأأري وتشأأدد اللجنة الخاصأأة قيضأأًا عل  قامية التشأأجيع عل  توفير تدريب مخصأأل  فيو 
ابطات في القوات العسأأكرية قو الشأأرطة، باعتبار رلك وسأأيلة لتهيئة مزيد من الفرل للنسأأاء اللواتي يعملن ضأأ 

لزيادة المشاركة المجدية للمرقة في عمليات حفظ السالمي وتحيط اللجنة الخاصة علمًا بدور مستشاري الشؤون 
ادماض المنظور   المعنيين بالشأأأأأؤون الجنسأأأأأانية في بناء القدرات ونقل المعار  من قجل والمنسأأأأأقينالجنسأأأأأانية 

  الجنساني في بعثات حفظ السالمي
 

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/2538(2020)
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 اإلشارة إلى سياسا  األمم المتحدة وم ادئها التوجيهيا ذا  الللا  

األمم  اتسأأأأأأأأياسأأأأأأأأ ب  قائمةقدمت األمانة العامة ال  اللجنة الخاصأأأأأأأأة المعنية بعمليات حفظ السأأأأأأأأالم  - 182
 ألمن، عل  النحو التالي:التوجيهية المتعلقة بالمرقة والسالم وا ومبادئهاالمتحدة 

 بالنزاعات  المتصأأأأأأل  الجنسأأأأأأي العن  منع بشأأأأأألن الميدانية المتحدة األمم بعثاتسأأأأأأياسأأأأأأة    ق( 
 (؛2020  له والتصدي

 بالنزاعات المتصأأأأأأأأأأأأأل الجنسأأأأأأأأأأأأأي العن  منع بشأأأأأأأأأأأأألن الميدانية المتحدة األمم بعثات دليل (ب  
 (؛2020  له والتصدي

 (ي2018الجنساني في عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم  سياسة مراعاة المنظور  (ض  
 

  المقترحا  والتوليا  واالستنتاجا   

قن تلخر بعثات حفظ السأالم في االعتبار عل  نحو كامل تعميم مراعاة  طلبهااللجنة الخاصأة   تكرر - 183
دماضمسأأأللة شأأأاملة في تنفير الواليات المنوطة بها كالمنظور الجنسأأأاني   قنشأأأطة جميع في جنسأأأاني منظور واع

تبرل بعثات  ي وتطلب اللجنة الخاصأأأأأة كرلك قنوا بال  والتنفير  والتخطيط التحليل  مراحل جميع وفي البعثات
حفظ السالم كل ما في وسعها في حدود اختصاصاتها لكفالة مشاركة المرقة مشاركة كاملة وفعالة ومؤثرة، في 

ي وتشأأجع اللجنة للنزاعات السأأياسأأية  والحلول السأأالم، وعمليات النزاعات، نشأأوب منعمراحل  و  مسأأتوياتجميع 
والتحليل القائمين عل  األدلة في احاطة ال  ا بال   ادماضالخاصأأأأأأأأأأأأأة األمانة العامة في ارا الصأأأأأأأأأأأأأدد عل  

 اللجنة الخاصة بشلن مسائل المرقة والسالم واألمن قبل دورتها الموضوعية المقبلةي

بسأبب قلة نسأبة النسأاء عمومًا في جميع الفئات وجميع  قلقها عناللجنة الخاصأة ا عراب    وتواصأل - 184
 الجنسأأأين بين  التكافؤ من المزيد  تحقيقاألمين العام من قجل  الرتب في األمم المتحدة، وترحب بالتالي بجهود 

تعزيز الجهود الرامية ال  زيادة مشأأأأاركة المرقة  تشأأأأجيعاللجنة الخاصأأأأة   واصأأأألي وت المتحدة األمم  منظومة في
 ،مشأأأأأأأأأأأأاركة مؤثرة وفعالة في عمليات األمم المتحدة لحفظ السأأأأأأأأأأأأالم، في جميع فئات األفراد وفي جميع الرتب

ي وتقر اللجنة الخاصأأأأأأأأأأة بالعدد المتزايد وتنفيراا البعثات تخطيط  مراحل جميع  في المرقة  ركةمشأأأأأأأأأأا وضأأأأأأأأأأمان
األمانة العامة والبلدان المسأاامة بقوات عسأكرية وبلفراد  تبرلها التيلحفظة السأالم من النسأاء، بفضأل الجهود 

قلق عدم وجود نسأأأأأاء في المناصأأأأأب القيادية العليا في المقر وفي البعثات ب شأأأأأرطةي وتالحظ اللجنة الخاصأأأأأة  
الميدانيةي وفي ارا السأأأأأياق، تحث اللجنة الخاصأأأأأة األمانة العامة عل  معالجة ارا االختالل بطريقة شأأأأأفافة، 

الجأدارة وعل  قوسأأأأأأأأأأأأأأع نطأاق ممكن من التوزيع الجغرافي، وتحثهأا عل  دعم ترقيأة المرقة ال   وعل  قسأأأأأأأأأأأأأأاس
 توفير تشأأأمل ،المناصأأأب القيادية العليا في البعثات، وتدعو الدول األعضأأأاء ال  وضأأأع اسأأأتراتيجيات وتدابير

في المناصأأأأأأأب رات  ترمي ال  زيادة النسأأأأأأأبة المئوية للنسأأأأأأأاء العامالت  المهارات، وتطوير  المناسأأأأأأأب التدريب
 ضأأأأمانالصأأأألة وترشأأأأيح النسأأأأاء األكثر تلاياًل للمناصأأأأب القياديةي وتشأأأأدد اللجنة الخاصأأأأة قيضأأأأًا عل  قامية 

  يالسالم حفظ عمليات في المهام من ممكن نطاق قوسع تولي من النساء تإمكُّن

دول األعضأأأأأأاء، وتشأأأأأأجع اللجنة الخاصأأأأأأة األمانة العامة عل  مواصأأأأأألة برل جهوداا، ال  جانب ال - 185
التي تعترض زيادة عدد النساء في عمليات حفظ السالم من قجل المضي  والعقباتلتحديد ومعالجة التحديات 

 البعثات  بمرافق المتعلقة مشأأأأأأاريعها دعماللجنة الخاصأأأأأأة األمين العام عل  مواصأأأأأألة   وتشأأأأأأجعبحفز التغييري 
 ا قليمية،  والمنظمات  العامة واألمانة  األعضاء  الدول عم  باالشتراك القيام،  وعل   ،واياكلها األساسية الميدانية
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 الرتب جميع في المرقة،  مشأأأاركة تعيق التيالتصأأأدي للعقبات   قجل منالجماعية لتلك الجهات    الجهود بتعزيز
ي وتطلب اللجنة الخاصأأأأأأأأة كرلك ال  األمانة العامة قن تقدم، قبل انعقاد دورتها الموضأأأأأأأأوعية الوظائ  وجميع

التي تؤثر عل  مشأأأاركة المرقة في بعثات حفظ  والعقباتالمقبلة، معلومات مسأأأتكملة عن االتجااات والعوامل 
  السالم، لكي يتسن  نشر حفظة السالم من النساء عل  نحو فعال ومستدامي

تشأأأاطر قفضأأأل  بشأأألنجع اللجنة الخاصأأأة الدول األعضأأأاء واألمانة العامة عل  تعزيز التعاون وتشأأأ  - 186
الممارسأأات ونتائ  الخبرات الوطنية فيما يتعلق بنشأأر حفظة السأأالم من النسأأاءي وتشأأجع اللجنة الخاصأأة عل  

 تشأأأأمل  وقدالسأأأأواءي بيئات تمكينية لنشأأأأر حفظة السأأأأالم من النسأأأأاء النظاميات في المقر والميدان عل   تهيئة
نشأأاء شأأبكات مسأأتدامة  الشأأبكي،  االتصأأال  فرل وتيسأأير الممارسأأات،  قفضأأل تبادل منابر دعم الجهود ارم واع

لحفظة السأأأأالم من النسأأأأاء، كوسأأأأيلة لتبادل الخبرات والمعلومات بشأأأألن المشأأأأاركة في عمليات حفظ السأأأأالم، 
  يمالسال حفظ عمليات في المشاركةبهد  الهام المزيد من النساء 

 مختلطة،  وقخر  نسأأائية اشأأتباك  قفرقة بتوظي   قامتوتشأأيد اللجنة الخاصأأة بالدول األعضأأاء التي  - 187
وتشأأأأجع  المتحدة،تضأأأأم رجااًل ونسأأأأاًء عل  السأأأأواء، في الماضأأأأي في البعثات الصأأأأادر بها تكلي  من األمم 

رفيع المستو   قياديا ايكالاألمانة العامة عل  تسريع اضفاء الطابع المؤسسي عل  تلك األفرقة بحيث تصبح 
المشأأأاة، ال سأأأيما من خالل توحيد دور وتدريب وتنظيم وتجهيز ارا الهيكل  لكتائب  المتحدة األمم بنيانداخل  

السأأأأأأالم وتحسأأأأأأين الفعالية العملياتية العامةي الجديد، كسأأأأأأبيل لضأأأأأأمان مشأأأأأأاركة قكبر للمرقة في عمليات حفظ 
 وتطلب اللجنة الخاصة ال  األمانة العامة تقديم تقرير عن التقدم المحرز قبل الدورة المقبلةي 

وتقر اللجنة الخاصأأة بالدور ا يجابي الري يمكن قن تضأأطلع به األمم المتحدة، في سأأياق عمليات  - 188
ودعم تطوير  جنسأأأأأانياً من المراعية لالعتبارات الجنسأأأأأانية والمتوازنة قطاع األ  اصأأأأأالحاتالسأأأأأالم، في تعزيز 

مؤسأأأأسأأأأات وطنية لقطاع األمن تسأأأأتجيب بشأأأأكل قفضأأأأل الحتياجات المرقة وتتسأأأأم بقدر قكبر من التوازن، مع 
زيادة مشأاركة المرقةي وفي ارا الصأدد، تشأجع اللجنة الخاصأة بعثات حفظ السأالم عل  دعم البلدان المضأيفة، 

 فيو  من العن  المجتمعي الحأدفي مجأال  الجنسأأأأأأأأأأأأأأانيأة لالعتبأارات مراعيأة برام  تنفيأرعل  طلبهأا، في  بنأاء
عادة التسأأأأأأأأريح عمليات صأأأأأأأأالح ا دماض واع بوسأأأأأأأأائل تشأأأأأأأأمل دعم جهوداا الرامية ال  تمكين  األمن،  قطاع  واع

للجنة الخاصأأأأأأأأأة كرلك المشأأأأأأأأأاركة المجدية للمرقة في التفاوض عل  تلك البرام  وتصأأأأأأأأأميمها وتنفيرااي وتقر ا
وتشأأأأأأأأجع في  ،الحماية توفير تدابيرمع المجتمعات المحلية وتعزيز  بفعاليةبلامية تمثيل المرقة في التواصأأأأأأأأل 

 ضمان بغرض السجون، وشؤون والقضاء  الشرطة  موظفاتارا الصدد التدريب المحدَّد األادا  وبناء قدرات  
  يالسالم حفظ في المرقة مشاركة زيادة

وبالنظر ال  زيادة عدد النسأأأأاء في صأأأأفو  حفظة السأأأأالم والهد  المتمثل في تشأأأأجيع ادماض مزيد  - 189
تمكينية ومراعية و  آمنة عملمن حفظة السالم من النساء في الميدان، تسلم اللجنة الخاصة بلامية تهيئة بيئة 

لمسأأاامة بقوات عسأأكرية وبلفراد في ارا الصأأدد، األمم المتحدة، والبلدان ا ،، وتحث بقوةةالجنسأأاني  لالعتبارات
عند االقتضأاء، عل  توفير البن  التحتية الالزمة والبيئة المعيشأية والمهنية المواتية لحفظة السأالم من   ،شأرطة

  وقمنهن بسأأأأأأأأأأأالمتهن المتعلقة تلك فيها بما للنسأأأأأأأأأأأاء،  الخاصأأأأأأأأأأأة والمتطلباتمراعاة االحتياجات   معالنسأأأأأأأأأأأاء، 
 تخصأأأأأأيلوتشأأأأأأدد عل  قامية  ،المالئمة والكافية في مناطق البعثات  وكفالة توافر المرافق  وخصأأأأأأوصأأأأأأيتهن،

  يالصدد ارا في كافية موارد
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قيادات البعثات عن تنفير الجوانب رات الصأأأأأأألة   مسأأأأأأأاءلةوتدعو اللجنة الخاصأأأأأأأة األمين العام ال   - 190
لالسأأأترشأأأاد بها في عملية  األادا   المحدَّدة البيانات جمع  خالل من ،خطة المتعلقة بالمرقة والسأأأالم واألمنبال

 يالخطة عل  الضوء تسليط وزيادةصنع القرار 

في  المنضأأأأأأوياتلنسأأأأأأاء االعامة والدول األعضأأأأأأاء ال  زيادة تدريب  األمانةوتدعو اللجنة الخاصأأأأأأة   - 191
، وتشأأأأأدد عل  ضأأأأأرورة تعزيز التزام جميع الدول األعضأأأأأاء بدعم زيادة عدد قدراتهن وبناءالعناصأأأأأر النظامية 

النسأأأأأأاء في صأأأأأأفو  القوات العسأأأأأأكرية والشأأأأأأرطة من قجل تطوير مهاراتهن المهنية فيما يتعلق بتنفير الوالية، 
في رلك من خالل الدورات المتخصأأصأأة واألنشأأطة التدريبيةي فهرا قمر الزم لزيادة عدد حفظة السأأالم من  بما

المناصأأب المتخصأأصأأة البالغة في مناصأأب ضأأابطات قركان وخبيرات في و  كقائداتالنسأأاء المؤاالت للعمل 
الوحدات المنشأأأأأأأأورة في عمليات حفظ  فيقخر     محل عناصأأأأأأأأر  ابدالمع رلك، وفي حالة   وبالتزامناألاميةي 

  يالنساء من األقل عل  العدد نفس عل  ا بقاءالسالم، تشجع اللجنة الخاصة الجهود الرامية ال  

مسأتشأارين في الشأؤون الجنسأانية في عمليات األمم   لتوظي  القوي تلييداااللجنة الخاصأة   وتواصأل - 192
قجل اسأداء المشأورة عل  المسأتو   منالمتحدة لحفظ السأالم وكرلك في ادارة عمليات السأالم واالسأتعانة بهم، 

االسأأأأأأتراتيجي بشأأأأأألن ادماض منظور جنسأأأأأأاني في قنشأأأأأأطة البعثات والمشأأأأأأاركة النشأأأأأأطة في عمليتي التخطيط 
لقرار لعمليات األمم المتحدة لحفظ السأأأأأأأأالمي وتؤيد اللجنة الخاصأأأأأأأأة بقوة قيضأأأأأأأأًا دور االسأأأأأأأأتراتيجي وصأأأأأأأأنع ا

المعنيين بالشأأأأأأأأؤون الجنسأأأأأأأأانية في عمليات األمم المتحدة لحفظ السأأأأأأأأالم وتوصأأأأأأأأي بتعيينهم عل   المنسأأأأأأأأقين
شأأأأأأأأأؤون المسأأأأأأأأأتويات العلياي وتحث اللجنة الخاصأأأأأأأأأة األمانة العامة عل  تعزيز قدرات المنسأأأأأأأأأقين المعنيين بال

منظور جنسأأأأأأاني بصأأأأأأورة قفضأأأأأأل في جميع مجاالت  ادماضالجنسأأأأأأانية في جميع عناصأأأأأأر البعثات من قجل  
العملي وفي ارا السأياق، تدعو اللجنة الخاصأة ال  التنسأيق الوثيق بين العناصأر العسأكرية وعناصأر الشأرطة 

بعثاتي وتشأأأأجع اللجنة والعناصأأأأر األخر  ومسأأأأتشأأأأاري حماية المرقة ومسأأأأتشأأأأاري الشأأأأؤون الجنسأأأأانية داخل ال
الجنسأأأأأانية  االعتباراتالخاصأأأأأة الدول األعضأأأأأاء عل  ضأأأأأمان توفير التدريب ا لزامي السأأأأأابق للنشأأأأأر عل  

 وخبراء العسأأأأأأأأأأأكريين  والخبراء والمراقبين، القوات،  قفراد جميعلواألولويات المتصأأأأأأأأأأألة بالمرقة والسأأأأأأأأأأأالم واألمن 
 بعثات جميع في الجنسأأانية لالعتبارات المنتظم  ا دماض يضأأمن بما القوات،  وقادة القطاعات،  وقادة  الشأأرطة،

ي وتحث اللجنة الخاصأة األمانة العامة عل  وضأع مبادئ توجيهية ووحدات تدريبية للمسأتشأارين المتحدة األمم
في الشؤون الجنسانية النظاميين الرين ُيستعان بهم في عمليات حفظ السالم من قجل توحيد مهامهم وقادافهم، 

ي وتدعو اللجنة الخاصأأأأأأأأأة ادارة عمليات السأأأأأأأأأالم ال  وتنفيرم  االفتراضأأأأأأأأأي التدريب ترجمة بينها من ئلبوسأأأأأأأأأا
 القوات  ألفراد واألمن والسأأأأالماسأأأأتعراض وتعزيز التدريب السأأأأابق للنشأأأأر بشأأأألن المسأأأأائل رات الصأأأألة بالمرقة 

 يالسجون وموظفي الشرطةالعسكرية و 
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 المرفق 
   مليا  حفظ السالم  تشكيلا اللجنا الصالا الم نيا   

  
التالية قسماؤام:  155تتلل  اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم حاليًا من األعضاء الأأأأأأأأأأأأأأ  

سأأأأتونيا،   سأأأأبانيا، وقسأأأأتراليا، واع ريتريا، واع ثيوبيا، وقرربيجان، واألرجنتين، واألردن، وقرمينيا، واع االتحاد الروسأأأأي، واع
سأأأأأأأأواتيني، وقفغانسأأأأأأأأتان، و  سأأأأأأأأرائيل، واع ندونيسأأأأأأأأيا، وقنغوال، وقورواواي، وقواندا،  واع كوادور، وقلبانيا، وقلمانيا، واع اع

يران  جمهورية  يطاليا، وبابوا اينيا الجديدة، وبارااواي،  -وقوكرانيا، واع ا سأأأأأأأأأأأأأأالمية(، وقيرلندا، وآيسأأأأأأأأأأأأأألندا، واع
الديش، وبنن، وبوتان،  وباكسأأأأأأتان، وباالو، والبرازيل، والبرتغال، وبروني دار السأأأأأأالم، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغ

المتعددة القوميات(، وبيرو،   -وبوركينا فاسأأأأأأأأأأأأأو، وبوروندي، والبوسأأأأأأأأأأأأأنة والهرسأأأأأأأأأأأأأك، وبولندا، وبوليفيا  دولة 
ليشأأأتي، وجامايكا، والجبل األسأأأود،  -وبيالروس، وتايلند، وتركيا، وتشأأأاد، وتشأأأيكيا، وتواو، وتونس، وتيمور 

ية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية والجزائر، وجمهورية قفريقيا الوسأأأأأأأأأط ، وجمهور 
السأأأأأأأأأأأأأأوريأأأة، وجمهوريأأأة كوريأأأا، وجمهوريأأأة الكونغو الأأأديمقراطيأأأة، وجمهوريأأأة الو الأأأديمقراطيأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأعبيأأأة، 

مولأأدوفأأا، وجنوب قفريقيأأا، وجورجيأأا، وجيبوتي، والأأدانمرك، وروانأأدا، ورومأأانيأأا، وزامبيأأا، وزمبأأابوي،   وجمهوريأأة
وا، وسأري النكا، والسألفادور، وسألوفاكيا، وسألوفينيا، وسأنغافورة، والسأنغال، والسأودان، والسأويد، وسأويسأرا، وسأام

وسأأأأأأأأيراليون، وشأأأأأأأأيلي، وصأأأأأأأأربيا، والصأأأأأأأأين، والعراق، واابون، واامبيا، واانا، وارينادا، واواتيماال، وايانا،  
ليفارية(، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام، وقبرل، البو  -واينيا، وفانواتو، وفرنسأأأأأأا، والفلبين، وفنزويال  جمهورية 

وقطر، وقيرايزسأأأأأأأأأأأأأأتأأأان، وكأأأازاخسأأأأأأأأأأأأأأتأأأان، والكأأأاميرون، وكرواتيأأأا، وكمبوديأأأا، وكنأأأدا، وكوبأأأا، وكوت ديفوار، 
وكوسأأأأأأأأأأأأأتاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، والتفيا، ولبنان، ولكسأأأأأأأأأأأأأمبر ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا،  

ومالي، وماليزيا، ومداشأأأقر، ومصأأأر، والمغرب، ومقدونيا الشأأأمالية، والمكسأأأيك، ومالوي، وليسأأأوتو، ومالطة،  
والمملكأة العربيأة السأأأأأأأأأأأأأأعوديأة، والمملكأة المتحأدة لبريطأانيأا العظم  وقيرلنأدا الشأأأأأأأأأأأأأأمأاليأة، ومنغوليأا، وموريتأانيأا،  

، ونيجيريا، ونيكارااوا،  وموريشأأأأأأأأأأأأأيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنروي ، والنمسأأأأأأأأأأأأأا، ونيبال، والنيجر
ونيوزيلنأأأأدا، واأأأأايتي، والهنأأأأد، وانأأأأدوراس، وانغأأأأاريأأأأا، واولنأأأأدا، والواليأأأأات المتحأأأأدة األمريكيأأأأة، واليأأأأابأأأأان،  

 واليوناني   واليمن،

وحضأأأأأأأأر ممثلون عن الجهات المراقبة التالية: بوتسأأأأأأأأوانا، والكرسأأأأأأأأي الرسأأأأأأأأولي، واالتحاد األفريقي،  
جنأائيأة الأدوليأة، والمنظمأة الأدوليأة للفرنكوفونيأة، ومنظمأة التعأاون ا سأأأأأأأأأأأأأأالمي، واالتحأاد األوروبي، والمحكمأة ال

  ونظام مالطة رو السيادة المستقلةي
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