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 اللجنة اخلامسة
 

 حمضر موجز للجلسة السادسة والثالثني
  ٠٠ ١٠، السا ة ٢٠١٩ اير/مايو  ١٣ميويورك، يوم اإلثنني املعقودة ة املقر، 

.  ة بريدالسيد  ةالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( إرتاليا) .
   السيد ترزيرئيس اللجنة االإتشارية لشؤون اإلدارة وامليزامية   

 احملتوايس
املتحدة حلفظ مل جدول األ مال  اجلوامب اإلدارية واملتعلقة ابمليزامية لتمويل  ملياس األمم  ١5٠البند 

 (اتبفالسالم )
 اسا  د م  ملياس افظ السالم 
 مركز اخلدماس اإلقليمي ة  نتييب،  وغندا 

مل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة املت املة املتعددة األبعاد لتحقيق االإتقرار ة  ١5٢البند 
 مجهورية  رريقيا الوإطى 

 ة األمم املتحدة ة كوس ديفوار مل جدول األ مال  متويل  ملي ١5٣البند 
 مل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة لتحقيق االإتقرار ة هاييت  ١57البند 
 مل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة ة ليرباي  ١6٠البند 
 (بفاتمل جدول األ مال  متويل قواس األمم املتحدة حلفظ السالم ة الشرق األوإط ) ١6٢البند 
 قوة األمم املتحدة ملراقبة رض االشتباك ) (

 مل جدول األ مال  متويل بعثة األمم املتحدة ة جنو  السودان ١6٣البند 
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 .٠5 ١٠ارتُتح  اجللسة السا ة  
من جددد وأل االمددداألن اجلوااددد  املدالقدددة وا  عل دددة  150البنددد  

 )اتبع( اب يزااية ل موقل لمليات اامم ا  ح ة حلفظ السالم 
 A/73/661)اســــــــــــــــــــــا  د ــم  ــمــلــيــــــــاس اــفــظ الســــــــــــــــالم   

 (A/73/849 و A/73/793 و A/73/768 و A/73/661/Add.1 و
)املراقب املايل(   رض تقرير األمني العام  السددددددددي  لاما    - ١

 ١مية اســـــــــــا  د م  ملياس افظ الســـــــــــالم للفرتة مل  ل  دا  ميزا
 A/73/661) ٢٠١8اــزيــران/يــومــيـــــــ   ٣٠إ   ٢٠١7متــوز/يــولــيــــــــ  

الد م (، وقال إن التمويل املقدم مل اســـــــــــــا  A/73/661/Add.1 و
وإدارة تقدم الد م ملسامدة  ام تب ١4 ُتيح  لى مطاق األمامة العامة لــ

مل األرراد العســـــــــ ريني و رراد الشـــــــــر ة واملو فني  ١٣٠ ٠٠٠اوايل 
بعثة ة مجيف  حنا  العامل. وقال إم   جري ، ة الفرتة  ١٣املدميني ة 

، مشــــــــاوراس مف الدول األ ضــــــــا  واملنظماس الدولية ٢٠١8/٢٠١7
إلقليمية ة إ ار التحضري ملبادرة العمل مل  جل افظ السالم اليت وا

. و ضـــان  ن مشـــاوراس واإـــعة  جري  ٢٠١8بد س ة آذار/مارس 
التنظيمية  يضــا مف البعثاس امليدامية والدول األ ضــا  بشــان املبادراس 

إصـــــــــالو اإلدارة وإ ادة هي لة ركيزة الســـــــــالم الرئيســـــــــية،  ا ة ذل  
 لى ذل ،  شــــــار إ   ن الســــــالمة واألمل ة امليدان  واألمل. و الوة

 قب إصـــــدار التقرير املســـــتقل بشـــــان حتســـــني  مل افظة  اقد حتســـــن
الســـــــــــالم التابعني لألمم املتحدة الذي   دمل الفريق )املتقا د( كارلوس 

  لربتو دوس إامتوس كروز.
واتبف قــائال إن م تــب األمم املتحــدة لــدا االحتــاد األرريقي  - ٢

الذي   يدس هي لت  مؤخرا  هنى إـــــــــنت  األو  ال املة مل العملياس 
،  ــا  زز التعـــاون والتنســـــــــــــــيق بني األمم املتحـــدة ٢٠١7/٢٠١8ة 

واالحتاد األرريقي بشــان مســائل الســالم واألمل. وابإلضــارة إ  ذل ، 
، ترتيب ُدرع   وجب  7١/٢٩6معية العامة  ُمشـــــــــــــــل، ورقا لقرار اجل

ة املائة مل  نصر  ٢5للبلدان املسامهة بقواس و رراد شر ة ما مسبت  
الصــــــــــيامة مل معدالس إــــــــــداد ت اليو املعداس الرئيســــــــــية للواداس 

دراس افظ املســــــــجلة ة مســــــــتوا االمتشــــــــار الســــــــريف لنظام  هب ق
السالم. وقد ُ جري اإتعراض شامل حلسا  الد م وُقدم إ  اجلمعية 
العامة، وُ جنز مشــــــــروا دما  ناصــــــــر الســــــــالمة واألمل ابألمامة العامة 
لألمم املتحدة، وهو ما وّاد مجيف مو في الســـــــــــــــالمة واألمل التابعني 
لألمامة العامة ة إ ار قاموين وإــــــــــــــياإــــــــــــــا  مشــــــــــــــرتك. وجرا تعزيز 

ُوضـــــــــع  يقاس ة ااالس االإـــــــــتغالل واالمتهاك اجلنســـــــــيني، و التحق
االمتهـاك مل جـامـب املو فني  إـــــــــــــــيـاإــــــــــــــــاس ملنف ارت ـا  مثـل هـذا

املدميني. و قب اإــــــــــــــتبدال النظام القد  إلدارة األصــــــــــــــول، غاليليو، 
 لى مطاق النظم احملاإــــــــــــــبية لألصــــــــــــــول بنظام  وموجا، جرس موا مة 

معايري احملاإـــــــــــــــبية الدولية للقطاا املنظمة ة مظام مايل وايد ميتثل لل
لنظام  ٢ارز تقدم كبري ة تصميم وتطوير ومشر التوإعة العام، وقد  ُ 

 وموجا. و الوة  لى ذل ، جرا تقد  د م م ثو لعملياس افظ 
الســــــــالم،  ا ة ذل  إغالق بعثة األمم املتحدة ة ليرباي والتحول مل 

اييت إ  بعثة األمم املتحدة بعثة األمم املتحدة لتحقيق االإـــــتقرار ة ه
لد م مظام العدالة ة هاييت. وبلغ  مفقاس اســـــــــــــــا  الد م للفرتة 

مليون دوالر، وهو معدل تنفيذ بلغ  ٣٢5.8ما قدرمل  ٢٠١8/٢٠١7
 ة املائة. ١٠٠

للميزاميــة املقرتاــة حلســــــــــــــــا  د م  وقــال، ة معرض تقــدميــ  - ٣
 ٣٠إ   ٢٠١٩متوز/يوليــــ   ١ مليــــاس افظ الســـــــــــــــالم للفرتة مل 

قد جرا، ورقا لقرار اجلمعية   (، إمA/73/793) ٢٠٢٠ازيران/يومي  
، حتســــــــني تقد  امليزامية املقرتاة مل خالل تســــــــليط 7١/٢٩5 العامة

واملتغرية ومل خالل زايدة اإــت دام  الضــو   لى العناصــر االإــرتاتيجية
اجلــــداول والرإـــــــــــــــوم البيــــاميــــة لتيســـــــــــــــري االإـــــــــــــــتعراض. ويبلغ  موا 

 ٣8٠.8مـــا مقـــدارمل  ٢٠١٩/٢٠٢٠ االاتيـــاجـــاس مل املوارد للفرتة
مليون دوالر مقارمة  56.١مليون دوالر، وهو ما يع س زايدة قدرها 

 . ١8/٢٠١٩ابملوارد املاذون هبا للفرتة 
وارد الالزمة لألمشطة األإاإية ة إ ار اسا  وذكر  ن امل - 4

ّدرس  بلغ   ٢4.6مليون دوالر،  ي بزايدة قـــدرهـــا  ٣١4.4الـــد م قـــُ
. وقال إن ٢٠١8/٢٠١٩مليون دوالر مقارمة ابملوارد املعتمدة للفرتة 

هــذمل الزايدة متيجــة لتعــديالس تقنيــة  ُدخلــ   لى معــايري املرتبــاس ة 
لعوامل الشـــــــــــغور ابلنســـــــــــبة للو ائو اليت  امليزامية؛ وتطبيق معدل  دىن

؛ وترايـــل بنـــد ٢٠١8/٢٠١٩وارقـــ   ليهـــا اجلمعيـــة العـــامـــة للفرتة 
خاص ابلتامني الصــــحي بعد امتها  اخلدمة  لى  إــــاس اإــــتثنائي مل 

ـــــــاس اجتمـــــــاا الفريق العـــــــامـــــــل املع  ٢٠١8/٢٠١٩ررتة  ؛ ومتطلب
واإلمشـــا   ؛ابملعداس اململوكة للواداس الذي يُعَقد كل ثالث إـــنواس

املقرتو لسبف و ائو وو ائو مؤقتة ة إدارة  ملياس السالم، وإدارة 
شــــــــؤون الســــــــالمة واألمل، ومفوضــــــــية األمم املتحدة الســــــــامية حلقوق 

 مليون دوالر.  ٢.٩اإلمسان؛ وموارد تشغيلية إضارية تبلغ قيمتها 
وتُقــدر املوارد املقرتاـة للمبــادراس  لى مطــاق األمـامـة العــامة  - 5

مليون  ٣١.5مليون دوالر، وهو مــــا ميثــــل زايدة قــــدرهــــا  66.٣  بلغ
. وتعزا تل  الزايدة ١8/٢٠١٩دوالر مقارمة ابملوارد املعتمدة للفرتة 

إ  التحول إ  ميزامية اســا  الد م املندرجة ضــمل ت اليو صــيامة 

https://undocs.org/ar/A/73/661
https://undocs.org/ar/A/73/661/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/768
https://undocs.org/ar/A/73/793
https://undocs.org/ar/A/73/849
https://undocs.org/ar/A/73/661/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/661/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/296
https://undocs.org/ar/A/RES/71/296
https://undocs.org/ar/A/RES/71/296
https://undocs.org/ar/A/RES/71/296
https://undocs.org/ar/A/73/793
https://undocs.org/ar/A/73/793
https://undocs.org/ar/A/RES/71/295
https://undocs.org/ar/A/RES/71/295
https://undocs.org/ar/A/RES/71/295
https://undocs.org/ar/A/RES/71/295
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ود م مظــام  وموجــا، الــذي كــان قــد  ُدرج مل قبــل ة ميزاميــة قــا ــدة 
جســـــــــــــــتيــاس ة برينــديزي، إيطــاليــا، وإ  بنــد خــاص األمم املتحــدة للو 

ابملراكز العاملية لل دماس املشــــــــــــرتكة املقرتو، وهو األمر الذي  رجاس 
اب ، النظر ريــ  إ  دور ــا  7٣/547اجلمعيــة العــامــة،  وجــب قرارهــا 

 الرابعة والسبعني. 
تضـــــــــــف ة ا تبارها مســـــــــــتوا  مامة العامةو ردن قائال إن األ - 6

اســـــــــا  الد م. وقال إهنا، إذ تضـــــــــف ة ا تبارها القرار الذي ا ذت  
بشـــــــان دوذج تقد  اخلدماس  لى الصـــــــعيد العاملي ة  العامة اجلمعية

اجلز  األول مل الدورة الثالثة والســــبعني املســــتامفة، رمن زايدة مســــتوا 
  التعديالس تُعزا  إاإا إ ١٩/٢٠٢٠اسا  الد م خالل الفرتة 

التقنية واالاتياجاس مل مســـامهاس افظ الســـالم للمبادراس املت ذة 
 لى مطاق األمامة العامة،  ا يع س الت لفة احلقيقية لد م  ملياس 

 افظ السالم ة البيئة املعقدة الراهنة.
االمتبامل إ  تقرير اللجنة االإـــــــــــتشـــــــــــارية   وجه  ةالرئيسددددددددد - 7

يـــة املقرتاـــة مل تـــب خـــدمـــاس الرقـــابـــة املســـــــــــــــتقلـــة للمراجعـــة  ل امليزام
 ١الداخلية ة إ ار اسـا  الد م لعملياس افظ السـالم للفرتة مل 

 (. A/73/768) ٢٠٢٠ازيران/يومي   ٣٠إ   ٢٠١٩متوز/يولي  
)رئيس اللجنة االإــــــــتشــــــــارية لشــــــــؤون اإلدارة  السددددددي   ر   - 8

(، A/73/849 رض التقرير ذا الصـــــلة للجنة االإـــــتشـــــارية ) وامليزامية( 
، ١٩/٢٠٢٠وقال إم   وجب امليزامية املقرتاة حلســـــــا  الد م للفرتة 

دوالر ريما  ١٩٩48٢٠٠توصـــي اللجنة االإـــتشـــارية بت فيض قدرمل 
املقرتاــة، ابلنظر إ   ن يتعلق ابملراكز العــامليــة لل ــدمــاس املشـــــــــــــــرتكــة 

اجلمعية العامة قد  رجاس، اىت دور ا الرابعة والســـــــــــــــبعني، النظر ة 
تقرير األمني العام  ل دوذج تقد  اخلدماس  لى الصـــــــــــــــعيد العاملي 

ـــــة العـــــامـــــة لألمم املتحـــــدة ) (. وتوصـــــــــــــــي اللجنـــــة A/73/706لألمـــــام
رية  يضــــا ءجرا   فيضــــاس متصــــلة بت اليو صــــيامة ود م االإــــتشــــا

مظـــام  وموجـــا، وت ـــاليو املو فني، والتـــامني الصـــــــــــــــحي بعـــد امتهـــا  
اخلـدمـة، ألهنـا غري مقتنعـة لن الزايداس املقرتاـة ة تلـ  ااـاالس  ـا 

ماليني دوالر، اليت  6ما يربرها متاما. و لب األمني العام إرجا  درف 
م مل التامني الصحي بعد امتها  اخلدمة للفرتة متثل اصة افظ السال

إذا كــــامــــ  املوارد املعتمــــدة  ١٩/٢٠٢٠، إ  الفرتة ٢٠١٩/٢٠١8
غري كارية للســـماو بدرف الرواتب. و ا  م  مل غري  ٢٠١8/١٩للفرتة 

ماليني دوالر إـــــــــــــــي ون  6الواضـــــــــــــــح ما إذا كان املبلغ املقرتو البالغ 
 مقتنعة لن الطلب ل  ما يربرمل مطلواب، رمن اللجنة االإــــــــــتشــــــــــارية غري

 ماليني دوالر. 6ولذل  توصي ءجرا  خفض قدرمل 

و ردن قائال إن اللجنة االإـــتشـــارية قدم  توصـــياس  ددة  - ٩
بشــــان املوارد املتعلقة ابلو ائو واملوارد غري املتعلقة ابلو ائو مصــــنفة 
، اســـــــــب اإلدارة  و امل تب. وريما يتعلق ابملوارد املتصـــــــــلة ابلو ائو

توصي اللجنة االإتشارية بعدم إمشا  و يفة واادة وحتويل مخس مل 
ءلغا  توصــــــــــــــي و ائو املســــــــــــــا دة املؤقتة العامة إ  و ائو اثبتة، و 

ثالث و ائو. وريما يتعلق ابلت اليو التشــــــــــــــغيلية، توصــــــــــــــي اللجنة 
اســــب  فاقاالإــــتشــــارية بت فيضــــاس تتعلق ب ل وج  مل  وج  اإلم

ة ذل  اخلربا  االإـــــــــــــــتشــــــــــــــــاريون واخلدماس اإلدارة  و امل تـب،  ا 
االإــــــتشــــــارية، والســــــفر ة مهام رمسية، واملرارق وا ياكل األإــــــاإــــــية، 
وت نولوجيــا املعلومــاس واالتصــــــــــــــــاالس، واللوازم واخلــدمــاس واملعــداس 

 األخرا. 
)املراقب  ل دولة رلســــــــطني(  ت لم ابإــــــــم   خ االسددددددي    - ١٠

، اليت يساهم   ضاؤها ماليا والصني، وقال إن اامو ة 77 مو ة الـــــ
ة ميزامياس افظ الســـــــــــــــالم، هي  كرب املســـــــــــــــامهني ابلقواس ولرراد 
الشـــــــــر ة ة  ملياس افظ الســـــــــالم وتســـــــــتضـــــــــيو معظم العملياس 

ترا  مــ  ينبغي تقــد  خــدمــاس د م كــاريــة إ  البعثــاس ة و اجلــاريــة، 
ية مجيف املراال مل  جل مت ينها مل تنفيذ والايس افظ السالم بفعال

وكفا ة. و شـــــــــــــــار إ   م   لى الرغم مل الطلباس اجلديدة امللقاة  لى 
 ـاتق املو فني ة امليـدان وة املقر و لى هي ـل د م  مليـاس افظ 
الســـــــــــــالم متيجة تغرّي  بيعة  ملياس افظ الســـــــــــــالم، رمن مســـــــــــــتوا 
اســـــــــــــا  الد م ينبغي  ن يتوارق بشـــــــــــــ ل واإـــــــــــــف النطاق مف والية 

ومطــاقهــا ودرجــة تعقيــدهــا، ورقــا لقراري العمليــاس و ــددهــا واجمهــا 
. وينبغي للـــد م املقـــدم مل 7٠/٢87 و 6٩/٣٠8اجلمعيـــة العـــامـــة 

املقر إ  بعثــاس افظ الســـــــــــــــالم  ن ي ون مت ــامال مل  جــل كفــالــة 
ال فـا ة والفعـاليـة، و نـب االزدواجيـة، وحتقيق حتســـــــــــــــينـاس مو يـة ة 

  ال تقد  اخلدماس ة امليدان.
و ضان  ن األمني العام اقرتو زايداس ة املوارد مل الو ائو  - ١١

، ٢٠١٩/٢٠٢٠ومل غري الو ائو ة إ ار اســــــــــــــا  الد م للفرتة 
موارد، و مل ابإلضـــــــــــــارة إ   ا ام تتعلق بنموذج الت طيط املركزي لل

املعلومــاس والنظم، ودوذج تقــد  اخلــدمــاس  لى الصـــــــــــــــعيــد العــاملي، 
و هب قدراس افظ الســــــــالم، واملراكز العاملية لل دماس املشــــــــرتكة، 
وت اليو صـــــــــــيامة ود م مظام  وموجا، وذل   لى الرغم مل ا فاض 
متوقف ة العدد املاذون ب  مل األرراد النظاميني بســــبب  فيضــــاس ة 

يـــة امل تلطـــة لالحتـــاد األرريقي واألمم املتحـــدة ة داررور، وبعثـــة العمل
منظمـــــــة األمم املتحـــــــدة لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة مجهوريـــــــة ال ومغو 
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الدميقرا ية، وبعثة األمم املتحدة لد م مظام العدالة ة هاييت، وإغالق 
بعثة األمم املتحدة ة ليرباي وبعثة األمم املتحدة لتحقيق االإــــــتقرار ة 

ييت. وإـــــــــــــــتلتمس اامو ة مزيدا مل املعلوماس  ل التبايناس اليت ها
وجد ا اللجنة االإـــــــــــــــتشـــــــــــــــارية ة تطبيق منهجية امليزامية ة  تلو 

 اإلداراس وامل اتب ة إ ار اسا  الد م.
و ردن قائال إم  كان متوقعا ادوث  جز ة درف املرتباس  - ١٢

م اقرتو  خري درف ؛ كمـــا  ن األمني العـــا٢٠١٩حبلول ازيران/يوميـــ  
اصــــــــة افظ الســــــــالم مل التامني الصــــــــحي بعد امتها  اخلدمة للفرتة 

لتم ني مل درف املرتباس. ل، ٢٠١٩/٢٠٢٠واىت الفرتة  ٢٠١٩/١8
إ  رهم   مق لألإاس املنطقي ورا  الزايدة إتسعى اامو ة  قال إنو 

املقرتاــــة املتصـــــــــــــــلــــة ابلتــــامني الصـــــــــــــــحي بعــــد امتهــــا  اخلــــدمــــة لعــــام 
١٩/٢٠٢٠. 
واإـــــــرتإـــــــل قائال إن املوارد اليت وارق   ليها اجلمعية العامة  - ١٣

جيب  ن تست دم رقط مل  جل إمشا  و ائو اثبتة ومؤقتة. وإُتقّيم 
اامو ـــة بعنـــايـــة مقرتاـــاس إلغـــا  الو ـــائو وإ ـــادة هي لتهـــا وإ ـــادة 

وإ ادة مدهبا وإ ادة تصـــــــنيفها. وإـــــــتســـــــعى للحصـــــــول  لى  شـــــــرهام
ة ريما بني الو ائو املقرتاة، ابلنظر إ   ن توضـــــيحاس بشـــــان العالق

هي السنة األو  مل تنفيذ إ ار السالم واألمل واإلصالااس  ٢٠١٩
اإلداريــة، األمر الــذي إـــــــــــــــيؤثر  لى ااتيــاجــاس د م املو فني ود م 
الواداس العســــــــــ رية وواداس املو فني املدميني وواداس الشــــــــــر ة. 

 ل النها الواجب اتبا   وتتطلف اامو ة  يضــــــــــــا إ  تلقي معلوماس 
لتمويل إدارة الد م العمليا  وإدارة االإـــــــــــرتاتيجياس والســـــــــــياإـــــــــــاس 
اإلدارية ومســــــــائل االمتثال مل اســــــــا  الد م، و ل الفعالية املتوقعة 
للد م املقدم إ   ملياس افظ الســـــــــــــــالم مل جامب األمامة العامة 

عادة هي لتها  قب اإلصــــــــــــــالااس اليت  جراها األمني الع
ُ
ام. وختم امل

كالم  قائالً إن اامو ة إـــتلتمس مزيدا مل املعلوماس بشـــان التدابري 
ذس لتوإــــيف متثيل البلدان املســــامهة بقواس ولرراد الشــــر ة ة اليت ا ّ 

هي ل د م افظ الســالم ة امليدان وة املقر، وال إــيما ة الو ائو 
 مني العام.العليا، وذل  ورقا للطلباس املت ررة مل اجلمعية إ  األ

)املراقب  ل االحتاد األورويب(  ت لم  يضا  السي  د  برقرت - ١4
ميابة  ل البلدان املرشـــــــــــــــحة لالمضـــــــــــــــمام إ  االحتاد األورويب،  لباميا 
واجلبل األإـود ومقدوميا الشـمالية وتركيا؛ وبلد  ملية حتقيق االإـتقرار 

ل إن االحتاد واالمتســا  البوإــنة وا رإــ ؛ ابإلضــارة إ   وكراميا، وقا
األورويب يؤيد بقوة بعثاس افظ الســالم وإصــالااس األمني العام مل 
 جل حتســــني الســــالم واألمل. وقال إن تنفيذ اإلصــــالااس ة اإلدارة 

وة هي ل الســـــالم واألمل  دا إ  إمشـــــا  إدارة الشـــــؤون الســـــياإـــــية 
ارة وبنا  الســـالم، وإدارة  ملياس الســـالم، وإدارة الد م العمليا ، وإد

 دن اإــــاس اإلدارية ومســــائل االمتثال، و هنا االإــــرتاتيجياس والســــي
إ  تعزيز املنظمـــة وجعلهـــا  كثر رعـــاليـــة وكفـــا ة وقـــادرة  لى معـــاجلـــة 
األوضـــــاا الســـــياإـــــية املعقدة بشـــــ ل شـــــامل وتقد   رضـــــل اخلدماس 
املم نــة إ  البعثــاس. وهنــا األمني العــام ومو في األمم املتحــدة  لى 

اإلصـــــــــــالااس وقال إم  يتطلف إ  تقييم  ثريها  لى مهام تنفيذ تل  
د م افظ الســـــــــــــــالم، بغيـــة كفـــالـــة كون الـــد م التشـــــــــــــــغيلي واملـــادي 
والســياإــي املقدم إ  البعثاس إــليما وكاريا. و لى الرغم مل ا فاض 
 ــدد القواس املنشـــــــــــــــورة والت فيضــــــــــــــــاس ة ميزاميــاس بعثــاس افظ 

فض التدرجيي، رمن العديد مل الســالم، اليت كان بعضــها ة مرالة اخل
والايس البعثاس ال تزال معقدة وتتطلب د ما  ملياتيا وإــــــــــــــياإــــــــــــــيا 
مواكبا مل املقر. وجيب  لى اســـــــــا  الد م  ن ي ون مر  وإـــــــــريعا 
وقـادرا  لى الت يو وذا كفـا ة ورعـاال مل ايـت الت لفـة و داة تعمل 

هــدارهــا ريمــا تبعــا للواليــة القــائمــة مل  جــل مت ني املنظمــة مل حتقيق  
  يتعلق ابلسالم واألمل.

)الوالايس املتحدة األمري ية(  قال  إن ورد  السددددددي ة ليفن - ١5
بلدها يؤيد  ييدا اتما تنفيذ إصــــــــــــالااس األمني العام، اليت  دس إ  
إ ــادة هي لــة ااــاالس الو يفيــة احلــامســة مل  جــل تعزيز املســـــــــــــــــا لــة 

إلسلة اإلمداد، وت نولوجيا والشفارية وال فا ة ة مطاقاس مثل إدارة 
املعلوماس واالتصاالس، وامليزامية والشؤون املالية. و ضار   ن ا ي ل 
اإلقليمي الذي  مشل ة إدارة  ملياس السالم وكان مشرتكا بني هذمل 
اإلدارة وإدارة الشــــــــــؤون الســــــــــياإــــــــــية وبنا  الســــــــــالم يهدن إ  جعل 

  ملياس افظ السالم  كثر رعالية.
اســــا  الد م يقدم الد م الالزم ة املقر مل  و ضــــار   ن - ١6

 جل التم ني مل الورا  بوالايس افظ الســـــــــالم. و لى الرغم مل  م  
إيلزم بعض الوق  ل ي ُتدَرك بش ل كامل روائد إصالااس األمني 
العام، رمن الوالايس املتحدة تشعر ابلقلق إزا  الزايدة ة املوارد املطلوبة 

لنظر إ  تناقص   داد املو فني املدميني حلســـــــا  الد م، ال إـــــــيما اب
واألرراد النظــاميني بســـــــــــــــبــب تقليص اجم العمليــة امل تلطــة لالحتــاد 
األرريقي واألمم املتحــــــدة ة داررور، وبعثــــــة منظمــــــة األمم املتحــــــدة 
لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة مجهوريــــة ال ومغو الــــدميقرا يــــة، وبعثــــة األمم 

 ملياس إ ادة تشـــــــــــ يلها. وة املتحدة لد م مظام العدالة ة هاييت و 
الواقف، زادس مســــــبة ميزامية اســــــا  الد م واملوارد اإلمجالية لعملياس 

. وختم  ابلقول إن ٢٠١4افظ الســــالم بصــــورة مســــتمرة منذ  ام 
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ورد بلدها غري مقتنف لن إغالق البعثاس وتقليصــــــها يتطلب زايدة ة 
 موارد الد م.

اســـا  الد م ضـــروري )الربازيل(  قال إن  السددي  ليل ما  - ١7
ل فالة التنفيذ ال امل جلميف السياإاس والرباما واألمشطة اليت صدر 
ت ليو هبا ة  ال الســـــــــــــــالم واألمل الدوليني، و ن الد م ال اة ة 
املقر  مر ابلغ األمهيـــة ة تورري الـــد م للقواس والشـــــــــــــــر ـــة واملو فني 

 ن يتوارق  املدميني ة امليدان. بيد  ن مســــــــتوا اســــــــا  الد م ينبغي
بشـــــ ل  ام مف والية و دد  ملياس افظ الســـــالم واجمها ودرجة 

 .7٠/٢87 و 6٩/٣٠8تعقيدها، وذل  ورقا لقراري اجلمعية العامة 
وقــــــال إن مل دوا ي القلق  مــــــ   لى الرغم مل  ن مقرتو امليزاميــــــة 

 رر  ا فاضـــــــا  ١٩/٢٠٢٠اإلمجايل لعملياس افظ الســـــــالم للفرتة 
ة املـــــــائـــــــة مقـــــــارمـــــــة ءمجـــــــايل املوارد املعتمـــــــدة للفرتة  5بنســـــــــــــــبـــــــة 

ع س املوارد املقرتاـــــة حلســــــــــــــــــــا  الـــــد م للفرتة ت، ٢٠١٩/٢٠١8
ائـة مقـارمـة ابملوارد املعتمـدة ة املـ ١7زايدة بنســـــــــــــــبـة  ٢٠١٩/٢٠٢٠

. وذكر  ن املنظمة  رإـــــل  رإـــــائل ٢٠١8/٢٠١٩للحســـــا  للفرتة 
خا ئة  ندما اقرتا   فيضــــــــــاس قاإــــــــــية ة ميزامياس العملياس ة 
املنا ق النائية واملنا ق الشــــــــــــــديدة اخلطورة، وة الوق  مفســــــــــــــ  زايدة 

و وة املوارد امل صــــــــصــــــــة للمو فني ة مقار العمل ة ميويورك وجني
  ماكل  خرا.

واتبف قــــائال إن األمني العــــام شــــــــــــــــــدد، ة تقريرمل  ل تغيري  - ١8
النموذج اإلداري ة األمم املتحــــــدة  تنفيــــــذ هي ــــــل إداري جــــــديــــــد 

(،  لى احلاجة A/72/492/Add.2لتحســـــني الفعالية وتعزيز املســـــا لة )
ا  الــد م مف ا يــاكــل اجلــديــدة املنشــــــــــــــــاة متيجــة إ  ت ييو اســــــــــــــــ

إلصـــــــــــــــالاـــاتـــ  اإلداريـــة، ابلنظر إ   ن إدارة الـــد م العمليـــا  وإدارة 
االمتثال ال تقدم مســــــــــائل و  اإلدارية االإــــــــــرتاتيجياس والســــــــــياإــــــــــاس

اخلدماس لعملياس افظ السالم رحسب بل ولألمامة العامة لإرها. 
اقرتااـــا، لتنظر ريـــ  اجلمعيـــة وذكر  ن األمني العـــام تعهـــد لن يقـــدم 

العامة ة اجلز  الثاين مل دور ا الرابعة والســــــــبعني املســــــــتامفة، بشــــــــان 
وضـــــف هنا واضـــــح واثب  لتمويل اإلدارتني مل اســـــا  الد م،  لى 
 إـــــــاس اخلربة األولية امل تســـــــبة مل تنفيذ هنا ليشـــــــمل األمامة العامة 

رية. و شــار إ   ن لإــرهال الذي ُقدم ة إ ار هنا اإلصــالااس اإلدا
الربازيل كام  تود  ن ترا النتائا األولية للتقييم الذي يقوم  لي  هذا 
االقرتاو ة تقرير األمني العـــام  ل امليزاميـــة املقرتاـــة حلســـــــــــــــــا  د م 

 ٣٠إ   ٢٠١٩متوز/يوليــــ   ١ مليــــاس افظ الســـــــــــــــالم للفرتة مل 
(. وقال إن ورد بالدمل إــيســعى إ  A/73/793) ٢٠٢٠ازيران/يومي  

اإــتيضــاو  ثر إصــالو اإلدارة اىت ا ن  لى اإــتعمال موارد اســا  
 الد م.
وشـــــــــدد  لى  م  ال مي ل ألي هنا إزا  اســـــــــا  الد م  ن  - ١٩

ي ون واضــحا ومتســقا دون  ن يفخذ ة اال تبار متويل ود م البعثاس 
معرض إشــــــــارت  إ   كيد اجلمعية الســــــــياإــــــــية اخلاصــــــــة. و  ر ، ة 

 لو  لى الدور احلاإـــم الذي تضـــطلف ب   7٣/٢7٩العامة ة قرارها 
البعثاس الســياإــية اخلاصــة ة صــون الســلم واألمل الدوليني،  ل ثقت  

س ة لن األمني العام إــــــــــيســــــــــتعرض ترتيباس متويل ود م تل  البعثا
تقريرمل الذي إـــــــــــــــيقدم  ة اجلز  الثاين مل الدورة الرابعة والســـــــــــــــبعني 

 املستامفة. 
 A/73/612مركز اخلــــــــدمــــــــاس اإلقليمي ة  نتييب،  وغنــــــــدا )  

 (A/C.5/73/20 و A/73/764 و A/73/755/Add.14 و
)املراقب املايل(   رض تقرير  دا  امليزامية  السددددددددددي  لاما    - ٢٠

 ٢٠١8ازيران/يوميـــــــ   ٣٠إ   ٢٠١7متوز/يوليـــــــ   ١للفرتة مل 
(A/73/612 وامليزاميــــة املقرتاــــة للفرتة مل )إ   ٢٠١٩متوز/يوليــــ   ١

( ملركز اخلــدمــاس اإلقليمي ة A/73/764) ٢٠٢٠ازيران/يوميــ   ٣٠
،  وغنــدا، وقــال إن التقــارير قـُـدمــ   مال بقرار اجلمعيــة العــامــة  نتييب
، الـــــذي قررس  وجبـــــ  اجلمعيـــــة العـــــامـــــة  ن متنح للمركز 6٩/٣٠7

، الذي قررس  وجب  7٢/٢86اإـــــــــــــتقالال تشـــــــــــــغيليا وإداراي، والقرار 
 اجلمعية  ن تنظر ة دور ا الثالثة والسبعني ة مسالة متويل املركز. 

، ذكر  ن األمني العــام اقرتو ١٩/٢٠٢٠وابلنســـــــــــــــبــة للفرتة  - ٢١
توإـــــــــــــــيف مطــاق قــا ــدة العمال  الــذيل يقــدم  م املركز خــدمــاس كــل 

بعثاس حلفظ الســــــالم  8بعثة و ملية، تضــــــم  ١8إ   ١4الوق  مل 
بعثاس إــياإــية خاصــة، مف جدول و ائو ت ميلي مقرتو مل  ١٠و

و ائو ومناصـــــــــــــــب، وهو ما يع س ا فاضـــــــــــــــا بو يفتني مل  4٠4
الو ائو الو نية مل رئة اخلدماس العامة. ومل  جل توإـــــــــــــــيف مطاق 

توزيف الو ـــائو الثـــابتـــة بني ة تلـــ  التغطيـــة، اقرتو األمني العـــام إ ـــاد
للتوإــــــــــــف املنقح للمركز الذي  خطوط اخلدماس، ورقا لنموذج القابلية

 .7٢/٢86ُوضف  مال بقرار اجلمعية العامة 
)رئيس اللجنة االإــــــــتشــــــــارية لشــــــــؤون اإلدارة السددددددي   ر    - ٢٢

ـــــــة ذا الصـــــــــــــــلـــــــة  ـــــــة االإـــــــــــــــتشــــــــــــــــــــــاري ـــــــة(   رض تقرير اللجن وامليزامي
(A/73/755/Add.14 وقــــال إن األمني العــــام اقرتو، ة تقريرمل  ل ،)

امليزامية املقرتاة ملركز اخلدماس اإلقليمي ة  نتييب،  وغندا، للفرتة مل 
(، A/73/764) ٢٠٢٠ازيران/يوميــــ   ٣٠إ   ٢٠١٩متوز/يوليــــ   ١
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ا منقحا للقابلية للتوإــــــــــف يع س املهام اليت يضــــــــــطلف هبا املركز دوذج
لفائدة البعثاس املتلقية خلدمات ، واجم املعامالس املتوقف، ومتوإـــــــــــط 
الوق  الالزم لتجهيز كل معاملة؛ و  ر   ل ثقة اللجنة االإـــتشـــارية 
لم  إــــــــــيســــــــــتمر حتســــــــــني هذا النموذج وتطبيق   لى حنو متســــــــــق ة 

ة الالاقة. وقال  يضــــا إن اللجنة االإــــتشــــارية  بدس امليزامياس املقرتا
مالاظاس بشان امل اإب ة ال فا ة، والتدابري البيئية، ومشروا  ر 
شــرق  رريقيا للتزّود اإلقليمي وتســليم الســلف األإــاإــية الرئيســية، و هنا 
 لى ثقة لن املعلوماس املتعلقة هبذمل املســـــائل إـــــون تدرج ة التقرير 

لعام. و شـــار إ   ن اللجنة االإـــتشـــارية  وصـــ  ءجرا  املقبل لألمني ا
 فيضــــــــــاس ة الت اليو التشــــــــــغيلية املتعلقة ابخلربا  االإــــــــــتشــــــــــاريني 
واخلدماس االإتشارية، والسفر ة مهام رمسية، وت نولوجيا املعلوماس 

 واالتصاالس.
االمتبــــامل إ  مــــذكرة األمني العــــام  ل   وجهــــالرئيسدددددددددددددةن  - ٢٣

 ١مليزامياس  ملياس افظ الســـــــــــــالم للفرتة مل  املســـــــــــــتوايس املقرتاة
 (. A/C.5/73/20) ٢٠٢٠ازيران/يومي   ٣٠إ   ٢٠١٩متوز/يولي  

)املراقب  ل دولة رلســــــــطني(  ت لم ابإــــــــم  السددددددي    خ ا - ٢4
ة والصني، وقال إن مركز اخلدماس اإلقليمي  مشل  77 مو ة الــــــــــــــــ
ــــ   ــــة العــــامــــة  ٢٠١٠متوز/يولي و لى  .64/٢6٩ وجــــب قرار اجلمعي

النحو املشــــــــار إلي  ة تقرير األمني العام املرالي الســــــــنوي الثالت  ل 
تنفيــــذ اإـــــــــــــــرتاتيجيــــة تقــــد  الـــد م امليــــداين  لى الصـــــــــــــــعيــــد العــــاملي 

(A/67/633 رمن املركز  مشل مل  جل تس ري  وج  التآزر ووروراس ،)
احلجم مل  جل حتســــــــــني الد م املقدم مل ايت مو يت  وتوقيت  واحلد 
مل ااالس اإلهدار واالزدواجية والتازم ة خدماس الد م اللوجســـتية 
واإلدارية واملالية،  و القضـــــــــــــــا   ليها. وذكر  ن املركز قد اقق تل  

يق  وجـــ  ال فـــا ة وتورري الـــد م ة الوقـــ  األهـــدان مل خالل حتق
املناإــــــــب للبعثاس املســــــــتفيدة مل خدمات  ة  االس املوارد البشــــــــرية 
واملـــاليـــة، والســـــــــــــــفر، والنقـــل وخـــدمـــاس مراقبـــة احلركـــة، ومقـــل األرراد 

 والبضائف، وت نولوجيا املعلوماس واالتصاالس. 
واتبف قــائال إن اامو ــة تث   لى األمني العــام ومل يــديرون  - ٢5

ة  5إدارة الد م العمليا   لى خفضـــهم الت اليو التشـــغيلية بنســـبة 
؛ واـدهم مل األثر البيئي للمركز ٢٠١8/٢٠١٩املـائـة مقـارمـة ابلفرتة 

مل خالل ررف مســـــــتوا مظام رصـــــــد ا ياكل األإـــــــاإـــــــية امليدامية  ل 
الة إجرا  الصــــــــيامة الوقائية للمعداس  لى حنو بعد، الذي ُوضــــــــف ل ف

التطبيق  همإــــــــــــريف والتقليل إ   دىن اد مل ت اليو املنارف؛ ومشــــــــــــر 
اخلاص ابلســفر ة مظام  وموجا، الذي يُتوقف  ن يُقلل، ة مجلة  مور، 

مل النفقاس املتعلقة بتذاكر الســـــــــــــــفر؛ وما حتقق مل  وج  كفا ة مل 
توإــــــــــــف املنقح؛ وما ُورر مل ت اليو مل خالل تنفيذ دوذج القابلية لل

خالل تســجيل مو في املركز ة الدوراس التدريبية اليت تعقدها بعثاس 
  خرا ة املركز. 

و ردن قائال إن مشـــــــــروا  ر شـــــــــرق  رريقيا، الذي  غلق ة  - ٢6
،  دا إ  تطوير  داة شب ية لتتبف ما يرد ٢٠١8تشريل الثاين/مورمرب 

، ة تفا لية للشـــــــب ة الطبوغرارية اإلقليميةووضـــــــف خريط لى البعثاس، 
الت اليو والوق  الالزم للتســـــــــــــــليم. وقال إن اامو ة  ملوكذا احلد 

؛ ٢٠٢٠/٢٠٢١تتطلف إ  اإـــــــــــــــتعراض مقرتو ميزاميـــــة املركز للفرتة 
وإيحدد األمني العام ة ذل  املقرتو، اإتنادا إ  اخلربة امل تسبة مل 

واملســـــــــــؤولياس املســـــــــــتقبلية ملركز  مشـــــــــــروا  ر شـــــــــــرق  رريقيا، األدوار
العمليـــــاس اجلويـــــة االإـــــــــــــــرتاتيجيـــــة، ومركز املراقبـــــة املت ـــــاملـــــة للنقــــل 
والتحركاس، وقســـــم د م املشـــــرتايس  لى الصـــــعيد العاملي، الذي ال 

. ٢٠١٩كامون الثاين/يناير   ١ ل امل تب اإلقليمي للمشــــــــــــرتايس ة 
اخلدماس و  ر   ل ترايب اامو ة  يضــــــــــــا بتوإــــــــــــيف مطاق تغطية 

ال املة ملركز اخلدماس اإلقليمي لتشــــــــــمل مجيف البعثاس الســــــــــياإــــــــــية 
اخلاصـــــــة املوجودة ة  رريقيا،  ا ة ذل  بعثة األمم املتحدة للد م ة 
ليبيا، وم تب األمم املتحدة لغر   رريقيا ومنطقة الســـــــــــــــاال، وجلنة 
ا  ال ــامريون وميجرياي امل تلطــة، وم تــب األمم املتحــدة املت ــامــل لبنــ

 بيساو، ورريق اخلربا  املع  ابلصومال. –السالم ة غينيا 
)جيبو (  ت لم ابإــــــــــــــم  مو ة الدول  السدددددددددددي  موسددددددددددد  - ٢7

األرريقيــة، وقــال إن املركز قــام بعمــل هــام ة تورري املوارد البشـــــــــــــــريــة، 
واخلـــدمـــاس اإلداريـــة واملـــاليـــة للبعثـــاس ة املنطقـــة. وقـــال إن الـــدروس 

تســبة مل تنفيذ مشــروا  ر شــرق  رريقيا إــي ون املســتفادة واخلربة امل 
 مرا  إـــاإـــيا ة حتديد األدوار واملســـؤولياس املســـتقبلية ملركز العملياس 
اجلوية االإـــــرتاتيجية، ومركز املراقبة املت امل للنقل والتحركاس، وقســـــم 
مراقبة احلركة اجلوية، وقســــــــــم د م املشــــــــــرتايس  لى الصــــــــــعيد العاملي. 

مو ة  يضــــــــــــــــا ابلتوإـــــــــــــــف ة تغطيـة اخلدماس و  ر   ل ترايـب اا
ال املة ملركز اخلدماس اإلقليمي لتتاو جلميف البعثاس الســـــــــــــــياإــــــــــــــية 

 اخلاصة املوجودة ة  رريقيا.
واتبف قائال إن اامو ة إــتســعى إ  رهم اإــتمرار دور مركز  - ٢8

املراقبة املت املة للنقل والتحركاس ة تنسيق العملياس اجلوية اإلقليمية 
الدرجة األكرب ســــــــى إ  معررة الطريقة اليت َاّددس مل خال ا وإــــــــتع
تفويض السلطة املمنواة، متيجة لإلصالااس اإلدارية اليت  جراها مل 

األمني العــام، دوَر مركز اخلــدمــاس اإلقليمي. وقــال إمــ  رغم الزايدة ة 
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بقتني، رمن دوذج ســــــــــــا دد البعثاس اليت تلق  الد م ة الســــــــــــنتني ال
لتوإـــــــــــف ملركز اخلدماس اإلقليمي جرا حتســـــــــــين  وتطويرمل مل القابلية ل

 جل حتقيق  وج  ال فا ة والوروراس،  لى النحو الذي  لبت  اجلمعية 
العامة. و كد  لى  م  ينبغي تطبيق تصــــــــــميم هذا النموذج ة كيا س 

 الد م املماثلة. 
من جددد وأل االمددداألن عوقدددل بعثدددة اامم ا  حددد ة  152البنددد  

 ع دة اابعاد ل ح يق االسدددددددددد  رال ف يقولقة  لرق يا ا  كاملة ا 
 (A/73/772 و A/73/755/Add.12 و A/73/654الوسط  )

من ج وأل االماألن عوقل لملية اامم ا  ح ة ف  153البن  
 (A/73/854 و A/73/707 وت دقفوال )

من جددد وأل االمددداألن عوقدددل بعثدددة اامم ا  حددد ة  157البنددد  
 (A/73/856و A/73/621ل ح يق االس  رال ف هاقيت )

من جدد وأل االمدداألن عوقددل بعثددة اامم ا  حدد ة ف  160البندد  
 (A/73/855 و A/73/692ليرباي )
من جددد وأل االمددداألن عوقدددل  وات اامم ا  حددد ة  162البنددد  

 (اتبع)حلفظ السالم ف الشرق ااوسط 
 A/73/614 وة اامم ا  حدددد ة  را بددددة لك اال ددددددددددد بددددا  )) (  

 (A/73/755/Add.13و A/73/734و
من جدد وأل االمدداألن عوقددل بعثددة اامم ا  حدد ة ف  163البندد  

 (A/73/769و A/73/755/Add.13و A/73/652جنوب السودا  )
)املراقب املايل(   رض تقرير  دا  امليزامية لاما     السددددددددددي  - ٢٩

 ٢٠١8ازيران/يوميـــــــ   ٣٠إ   ٢٠١7متوز/يوليـــــــ   ١للفرتة مل 
(A/73/654 وامليزاميــــة املقرتاــــة للفرتة مل )إ   ٢٠١٩متوز/يوليــــ   ١

( لبعثة األمم املتحدة املت املة A/73/772) ٢٠٢٠ازيران/يومي   ٣٠
ا الوإــــطى، وقال املتعددة األبعاد لتحقيق االإــــتقرار ة مجهورية  رريقي

مليون دوالر،  ٩٢5.5تبلغ  ٢٠١٩/٢٠٢٠إن امليزامية املقرتاة للفرتة 
ة املــــائــــة مقــــارمــــة ابملوارد املعتمــــدة للفرتة  ٠.5 ي اب فــــاض قــــدرمل 

. و وضـــــح  ن هذا اال فاض يُعزا  إـــــاإـــــا إ   دم ٢٠١٩/٢٠١8
 ٢٠١8/٢٠١٩ت رار اال تماداس املدرجة ة امليزامية املعتمدة للفرتة 

ريما يتعلق ابملعداس اململوكة للواداس مل  جل الد م الذا ، وريما 
يتعلق ابلشـــــــــحل، بســـــــــبب إمتام مشـــــــــر املعداس امل صـــــــــصـــــــــة لألرراد 

ــــــ . ٢٠١8/٢٠١٩اإلضاريني املاذون هبم ة الفرتة  ٩٠٠العس ريني الـ
وذكر  م  بنا   لى  لب األمني العام ومتشــــــــيا مف إصــــــــالااس افظ 

بعثة األمم اإــــــرتاتيجي شــــــامل ومســــــتقل ل الســــــالم، ُ جري اإــــــتعراض
املتحدة املت املة املتعددة األبعاد لتحقيق االإتقرار ة مجهورية  رريقيا 

؛ ٢٠١8ة الفرتة املمتدة بني ازيران/يومي  وآ / غســـــطس  الوإـــــطى
وقد  ُدرج  االإتنتاجاس والتوصياس املنبثقة  ل هذا االإتعراض ة 

إ   ٢٠١8ة تشـــــــــــــــريل األول/ كتوبر  التقرير املقدم مل األمني العام
(. S/2018/922 لس األمل  ل احلالة ة مجهورية  رريقيا الوإــــــــطى )

 ٢448وقد ُ خذس هذمل التوصياس، اليت  يدها  لس األمل ة قرارمل 
، وكــــــــذا الــتــوصــــــــــــــــيــــــــاس واإلجــرا اس الــيت امــبــثــقــــــــ   ــل (٢٠١8)

االإــــــــــتعراضــــــــــاس والتحقيقاس الداخلية واملســــــــــتقلة، بعني اال تبار ة 
 امليزامية املقرتاة. 

تقرير األمني العام بشـــــــان متويل  ملية األمم املتحدة   رضو  - ٣٠
(، وقــال إن  صـــــــــــــــول العمليــة، اليت يبلغ A/73/707ة كوس ديفوار )

 ٣8.٠مليون دوالر وقيمتهـــــا املتبقيـــــة  ١١5.4 موا قيمـــــة  زوهنـــــا 
مليون دوالر، قد جرا التصــــــرن ريها. و شــــــار إ   ن  ملية تصــــــفية 

-5تل  األصــول اليت ت تصــنيفها إ  ثالث رئاس اإــرتشــدس ابلبند 
ألمم املتحـــدة. و لـــ  الفئـــة مل النظـــام املـــايل والقوا ـــد املـــاليـــة ل ١4

مليون دوالر، وجرا  ٢٣.5األو   صـــــــــــــــوال يبلغ  موا قيمـة  زوهنـا 
مقلهــــا إ  بعثــــاس  خرا حلفظ الســـــــــــــــالم  و قــــا ــــدة األمم املتحــــدة 
للوجستياس ة برينديزي، إيطاليا، لت زينها مؤقتا؛ و ل  الفئة الثامية 

، وقد بيع   اراي مليون دوالر ٢٩.7 صـــوال يبلغ  موا قيمة  زوهنا 
 و ابلقيمة اإلمسية؛ و ما الفئة الثالثة رشــــــــــمل   صــــــــــوال مشــــــــــطوبة  و 

مليون دوالر. وابإلضــــــــارة إ   ٣٠.٠مفقودة، بلغ  موا قيمة  زوهنا 
ذلــ ، وة   قــا  تقييم  جرامل رريق  ــامــل برلإــــــــــــــــة املمثــل اخلــاص 

وس لألمني العـــام ة كوس ديفوار ورئيس  مليـــة األمم املتحـــدة ة ك
ديفوار، ت حتديد األصـــــول اليت إـــــتعطى كهدااي حل ومة كوس ديفوار 
والوكاالس احل ومية وشركائهم مل املنظماس غري الرحبية، ويبلغ  موا 

 مليون دوالر. ٣٢.٢قيمة  زوهنا 
 ٢٠١7متوز/يوليــــ   ١و رض تقرير  دا  امليزاميــــة للفرتة مل  - ٣١
تحدة لتحقيق االإــــــــــتقرار لبعثة األمم امل ٢٠١8ازيران/يومي   ٣٠إ  

 ٢٠١7/٢٠١8(، وقال إن مفقاس البعثة للفرتة A/73/621ة هاييت )
ة املائة.  ١٠٠.٠مليون دوالر،  ي  عدل تنفيذ بنســـبة  ٩٠.٠بلغ  

واإــــرتإــــل قائال إم   ُ طي  األولوية، خالل الفرتة املشــــمولة ابلتقرير، 
ألمشـــــــطة التصـــــــفية،  ا ة ذل  ما صـــــــدر ب  ت ليو مل امســـــــحا  

إ   ة وخفض تدرجيي لعدد  رراد الشــــــــــر ةكامل للواداس العســــــــــ ري
مل واداس الشر ة  7مل  رراد شر ة األمم املتحدة و ٢٩5مستوا 
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املشــ لة، اليت تشــ ل القوام املاذون ب  لبعثة األمم املتحدة لد م مظام 
لبعثـــة اخللو لبعثـــة األمم املتحـــدة لتحقيق العـــدالـــة ة هـــاييت، وهي ا

لنقل األمشـــطة اليت صـــدر هبا  ااالإـــتقرار ة هاييت. و ويل اهتمام  يضـــ
ت ليو إ  بعثــة األمم املتحــدة لــد م مظــام العــدالــة ة هــاييت وإغالق 

 املرارق اليت ال حتتاجها البعثة. 
 ٢٠١7متوز/يوليــــ   ١و رض تقرير  دا  امليزاميــــة للفرتة مل  - ٣٢
 ة لــيــربايلــبــعــثــــــــة األمــم املــتــحــــــــدة  ٢٠١8اــزيــران/يــومــيــــــــ   ٣٠إ  

(A/73/692 وقـــــال إن مفقـــــاس البعثـــــة للفرتة ،)بلغـــــ   ١7/٢٠١8
ة املائة. و شار  ٩٩.6ماليني دوالر،  ي  عدل تنفيذ بنسبة  6.١٠٩

اضـــــــــاً ة االاتياجاسىل يُعزا إ  إ   ن األدا  املايل للبعثة يع س ا ف
اإل ادة املب رة إ  الو ل لألرراد النظاميني، وا فاض  دد إــــــــــا اس 
الطريان اليت اإت دمها  إطول البعثة، وإغالق معس راس قبل املو د 
املقرر. وقد قابل  هذمل اال فاضـــــــاس زايدة  ّما كان مقرراً ة امليزامية 

 ند إهنا  اخلدمة  و النقل إ  مل املدرو اس املســـــــــــــــتَحّقة للمو فني 
 مركز  مل آخر.

 ٢٠١7متوز/يوليــــ   ١و رض تقرير  دا  امليزاميــــة للفرتة مل  - ٣٣
( وامليزاميـــة املقرتاـــة للفرتة A/73/614) ٢٠١8ازيران/يوميـــ   ٣٠إ  
( A/73/734) ٢٠٢٠ازيران/يومي   ٣٠إ   ٢٠١٩متوز/يولي   ١مل 

لقوة األمم املتحدة ملراقبة رض االشـــــــــــــــتباك، وقال إن امليزامية املقرتاة 
مليون دوالر،  ي بزايدة قــــدرهــــا  7٠.١تبلغ  ٢٠١٩/٢٠٢٠للفرتة 
. وتُعزا ١8/٢٠١٩ة املـــائـــة مقـــارمـــة ابملوارد املعتمـــدة للفرتة  ٢.١6

ة  إـــــــــــــــاإـــــــــــــــا إ  العودة ال املة للقوة إ  اجلامب برارو ة هذمل الزايد
؛ وإ ادة (٢٠١8) ٢45٠املنطقة الفاصـــلة،  مال بقرار  لس األمل 

رتح معرب القنيطرة؛ واإـــــــــتمرار التزام األ ران ابتفاق رض االشـــــــــتباك 
، إــــيتم مشــــر  دد صــــاة إضــــاة ١٩/٢٠٢٠بني القواس. وة الفرتة 

رردا مل  رراد الواداس العســ رية إلجرا   مشــطة الدورايس  ١٢8مل 
املتنقلة مل معســــ ر الفوار ومعســــ ر  ني زيوان إ  املنطقة الفاصــــلة. 
وإــــــــــُيعاد  يضــــــــــا إمشــــــــــا  موقعني  إضــــــــــاريني مل مواقف األمم املتحدة 

ون بذل ، إ ادة الســــــابقة، وهي مبادرة مل شــــــاهنا، إذا مسح  الظر 
مستوايس النشر وقدرة املراقبة إ  املستوايس اليت  ل   ليها القواس 

 .٢٠١4قبل اإلجال  مل اجلامب برارو ة  يلول/إبتمرب 
 ٢٠١7متوز/يوليــــ   ١و رض تقرير  دا  امليزاميــــة للفرتة مل  - ٣4
( وامليزاميـــة املقرتاـــة للفرتة A/73/652) ٢٠١8ازيران/يوميـــ   ٣٠إ  
( A/73/769) ٢٠٢٠ازيران/يومي   ٣٠إ   ٢٠١٩متوز/يولي   ١مل 

لبعثــة األمم املتحــدة ة جنو  الســـــــــــــــودان، وقــال إن امليزاميــة املقرتاـة 

 6.4دة قـدرهـا بليون دوالر،  ي بزاي ١.٢تبلغ  ٢٠١٩/٢٠٢٠للفرتة 
. وقـــال إن  ٢٠١8/٢٠١٩ة املـــائـــة مقـــارمـــة ابملوارد املعتمـــدة للفرتة 

هذمل الزايدة تُعزا  إــــــــــاإــــــــــا إ  مشــــــــــر  دد  كرب مل  رراد الواداس 
ية واللوازم واخلدماس  العســـــــــــــــ رية؛ وزايدة ت اليو املعداس الرئيســـــــــــــــ
ية الالزمة لتم ني الواداس مل  مني اكتفائها الذا ؛  األإـــــــــــــــاإـــــــــــــــ

يــذ املقرر ملشــــــــــــــــاريف هنــدإـــــــــــــــيــة ايويــة؛ وزايدة ت ــاليو رواتــب والتنف
املو فني املدميني. و ضــــــــان  ن البعثة إــــــــتواصــــــــل تقد  الد م لتنفيذ 
االتفاق املنشـــــــــط لتســـــــــوية النزاا ة مجهورية جنو  الســـــــــودان، الذي 

و  طى األمل ة  ٢٠١8وّقع   لي    ران النزاا ة  يلول/إــــــبتمرب 
ة البلد. وإـــتعزز البعثة  يضـــا الظرون حتقيق إـــالم شـــامل ومســـتدام 

املالئمة إليصـــال املســـا دة اإلمســـامية؛ وإـــرتصـــد  اوزاس وامتهاكاس 
اقوق اإلمســــــــــــــــان وحتقق ريهــا؛ وإـــــــــــــــتنفــذ واليتهــا املتمثلــة ة  ــايــة 

 ١٩8 ٠٠٠لغ  ددهم املدميني،  ا ة ذل  إيوا  املشرديل داخليا البا
 صفة مؤقتة ة مواقعها.ب

)رئيس اللجنة االإـــــــتشـــــــارية لشـــــــؤون اإلدارة   السددددددي       - ٣5
وامليزامية(   رض تقرير اللجنة االإـــــــــــــتشـــــــــــــارية  ل بعثة األمم املتحدة 
املت ـــاملـــة املتعـــددة األبعـــاد لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة مجهوريـــة  رريقيـــا 

صـــــــــــــــيــــــاس اللجنـــــة (، وقــــــال إن تو A/73/755/Add.12الوإـــــــــــــــطى )
ماليني دوالر ة امليزامية  8.٣االإــــــــــتشــــــــــارية تســــــــــتتبف  فيضــــــــــاً قدرمل 

. وقال اللجنة االإـــــــــتشـــــــــارية  وصــــــــ  ٢٠١٩/٢٠٢٠املقرتاة للفرتة 
ـــــــــــــــــــــــــ ٣4ابملوارقة  لى إمشـــــــــــا   املقرتو  4٢و يفة مل بني الو ائو الـ

-و ائو، منها و يفتان مل الرتبة ن 8إمشــــاؤها و ارضــــ  إمشــــا  
، وو يفة واادة مل رئة اخلدمة امليدامية، 4-، واثنتان مل الرتبة ن5

واادة مل رئة وو يفة واادة مل رئة متطو ي األمم املتحدة، وو يفة 
اخلـــدمـــاس العــــامـــة الو نيــــة، مف مرا ـــاة القــــدراس املوجودة واملقرتاـــة 

 للبعثة. 
وذكر  ن  لس مراجعي احلســاابس الاظ دطا مل ا فاض  - ٣6

النفقاس املتعلقة ابلت اليو التشـــــــــــغيلية، اىت بعد  ملية كبرية إل ادة 
رئة النفقاس  توزيف األموال مل رئة النفقاس املتعلقة هبذمل الت اليو إ 

املتصــــــــــلة ابملو فني املدميني. و الوة  لى ذل ، رمن مســــــــــتوا املوارد 
بة للعديد مل  ٢٠١٩/٢٠٢٠املقرتاة للفرتة  مياثل  و يزيد، ابلنســـــــــــــــ

 وج  اإلمفاق،  ل ذل  املعتمد للفرتاس الســــــــابقة، وذل   لى الرغم 
ل مل  ن قدرا كبريا مل النقص ة اإلمفاق ُإجل ة إ ار هذيل البندي

وة األشـــــــــــــــهر الثمــــــــاميــــــــة األو  مل الفرتة  ١7/٢٠١8ة الفرتة 
. و ذا، توصــــي اللجنة االإــــتشــــارية ءجرا  تســــوايس ٢٠١٩/٢٠١8
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، ٢٠١٩/٢٠٢٠لالاتياجاس املقرتاة مل الت اليو التشغيلية للفرتة 
 ا ة ذل  ما يتعلق ابملتعاقديل واخلدماس االإـــــتشـــــارية، والســـــفر ة 

ـــــة، واملرارق  ـــــة، والنقـــــل الربي، وت نولوجيـــــا مهـــــام رمسي ـــــة التحتي والبني
 املعلوماس واالتصاالس، واللوازم واخلدماس واملعداس األخرا.

و ردن قــائال إن اللجنــة االإـــــــــــــــتشــــــــــــــــاريــة  لبــ  معلومـاس  - ٣7
األمم املتحدة املت املة مســــت ملة  ل تنفيذ االإــــرتاتيجية البيئية لبعثة 

منذ  هورية  رريقيا الوإــــــــــطىاملتعددة األبعاد لتحقيق االإــــــــــتقرار ة مج
املعلومــــــــاس املقــــــــدمــــــــة  ثنــــــــا  مظرهــــــــا ة امليزاميــــــــة املقرتاــــــــة للفرتة 

. وقد  ُبلغ  اللجنة االإــــــــتشــــــــارية  ن البعثة تواصـــــــل ٢٠١٩/٢٠١8
تنفيذ خطة  مل بيئية  لى مطاق البعثة، اليت إـــــــــــــــجل  ريها معدل 

 متوز/يوليـــ  إ  ١خالل الفرتة مل  5٩/١٠٠إدارة بيئيـــة مؤقـــ  بلغ 
 ١6، وهو مـا ميثـل زايدة قـدرهـا ٢٠١8كـامون األول/ديســـــــــــــــمرب   ٣١

، وتنفيذ ٢٠١7/٢٠١8مقطة مقارمة ابملعدل املســـــــــــــجل خالل الفرتة 
إجرا اس بيئية،  ا ة ذل  إمشا  مرارق ملعاجلة ميامل الصرن الصحي، 
وتشـــــــــــغيل املولداس بشـــــــــــ ل متزامل، وتركيب  موار الشـــــــــــوارا العاملة 

م الفولطاضــوئية، وإجرا   ملياس تفتيب بيئية ابلطاقة الشــمســية والنظ
لرصـــد القضـــااي البيئية ة  تلو مواقف البعثة. و كد  ن  لى  ن البعثة 
 ن تواصــل تنفيذ االإــرتاتيجية البيئية واحلد مل إمجايل بصــمتها البيئية. 
وابإلضـــــــــارة إ  ذل ، وابلنظر إ  اال فاض العام ة مســـــــــتوا متثيل 

ال إيما ة صفون املو فني الو نيني، ينبغي تعزيز النسا  ة البعثة، و 
اجلهود الرامية إ  حتقيق التوازن بني اجلنســــــــــــني ة صــــــــــــفون املو فني 

 املدميني ة البعثة. 

و رض تقرير اللجنة االإتشارية  ل  ملية األمم املتحدة ة  - ٣8
(، وقال إن اللجنة االإـــتشـــارية توصـــي لن A/73/854كوس ديفوار )

حتيط اجلمعيـة العـامـة  لمـا بتقرير األمني العـام  ل متويـل  مليـة األمم 
( وتقدم مالاظاس بشان  ملية A/73/707املتحدة ة كوس ديفوار )

ر الفقدان التصــــــــــفية والتصــــــــــرن ة األصــــــــــول. وابلنظر إ  زايدة خط
والســـــــــــــرقة واالاتيال خالل  ملية التصـــــــــــــفية، ينبغي خلطط تصـــــــــــــفية 

ة املســـــتقبل  ن تتضـــــمل تدابري تقييم امل ا ر والت فيو مل  اسالبعث
اد ا. وتوصــــي اللجنة االإــــتشــــارية  يضــــا لن تطلب اجلمعية العامة 
إ  األمني العـام  ن يـدرج ة التقـارير املقبلـة معلومـاس مفصـــــــــــــــلـة  ل 

 املتصرن ريها قبل وبعد ررتة التصفية.األصول 
و رض تقرير اللجنة االإـــــــــــــتشـــــــــــــارية  ل بعثة األمم املتحدة  - ٣٩

(، وقال إن اللجنة االإتشارية A/73/856لتحقيق االإتقرار ة هاييت )
 توصــــــــي لن يقيد حلســــــــا  الدول األ ضــــــــا  الرصــــــــيد احلر وغريمل مل

. وينبغي  ن يُقدَّم ١7/٢٠١8اإليراداس والتســــــــــــــوايس املتعلقة ابلفرتة 
للجمعية العامة مزيد مل املربراس لإلمفاق ة  االس مثل النقل الربي 

 واالتصاالس.
وقدم تقرير اللجنة االإــــــــــتشــــــــــارية  ل بعثة األمم املتحدة ة  - 4٠

(، وقال إن اللجنة االإـــتشـــارية توصـــي ءرجا  ا اذ A/73/855ليرباي )
ــــــد احلر واإليراداس األخرا للفرتة  قرار بشــــــــــــــــــــان معــــــاجلــــــة الرصـــــــــــــــي

إ  اني مظر اجلمعيــة العــامــة ة التقرير النهــائي  ل  ٢٠١8/٢٠١7
ة  لمعتمــدىل إلمفــاق ل دا  البعثــة. وذكر، ة معرض اــديثــ   ل  ــاوز ا

امليزامية ة العديد مل اااالس،  ن اللجنة االإــــتشــــارية توصــــي  يضــــا 
لن تطلب اجلمعية العامة إ  األمني العام  ن ي فل مشاركة اإلداراس 
وهياكل الد م ذاس الصـــلة ة رصـــد ومراقبة  ملياس تصـــفية البعثاس 

االإـــــــتشـــــــارية ة مرالة مب رة. وابإلضـــــــارة إ  ذل ، قال إن اللجنة 
قدم  مالاظاس بشـــــــان الدروس املســـــــتفادة، وبراما بنا  القدراس، 

 واملسائل البيئية.
و رض تقرير اللجنة االإتشارية  ل قوة األمم املتحدة ملراقبة  - 4١

 (، وقال إن اللجنة االإـــــــتشـــــــاريةA/73/755/Add.3رض االشـــــــتباك )
دوالر ة املوارد املقرتاة للفرتة  ١8٢6٠٠توصــــي بت فيضــــاس قدرها 

ريمــا يتعلق ابلســـــــــــــــفر ة مهــام رمسيــة، واملرارق وا يــاكــل  ١٩/٢٠٢٠
األإـــاإـــية، والنقل الربي. وقال إن اللجنة االإـــتشـــارية ال تزال تشـــعر 
ابلقلق إزا  ا فاض معدل االمتثال لســــــياإــــــة الشــــــرا  املســــــبق لتذاكر 

وشـــدد  لى ضـــرورة تعزيز هذا االمتثال. وابلنســـبة للفرتة الســـفر اجلوي 
، ذكر  ن األمني العام اقرتو تنفيذ مشـــــــاريف إـــــــريعة األثر ١٩/٢٠٢٠

مل قبيل تدابري بنا  الثقة مل  جل د م  ودة القوة إ  اجلامب برارو. 
وتتطلف اللجنة االإــــتشــــارية إ  تلقي معلوماس  ل تل  املشــــاريف ة 

قبل للقوة. وابإلضارة إ  ذل ، وابلنظر إ  اال فاض تقرير امليزامية امل
العام ة مستوا متثيل النسا  ة البعثة، وال إيما ة صفون املو فني 
الو نيني، ينبغي تعزيز اجلهود الرامية إ  حتقيق التوازن بني اجلنسني ة 

 صفون املو فني املدميني ة البعثة. 
ل بعثة األمم املتحدة ة و رض تقرير اللجنة االإـــــتشـــــارية   - 4٢

(، وقـــال إن املوارد املقرتاـــة A/73/755/Add.13جنو  الســـــــــــــــودان )
قد ت ون متفائلة  كثر  ٢٠١٩/٢٠٢٠للت اليو التشـــــــــــــــغيلية للفرتة 

مل الالزم. وابلنســــــــــبة للعديد مل  وج  اإلمفاق، رمن مســــــــــتوا املوارد 
ميــــاثــــل  و يزيــــد  ل  تلــــ  املعتمــــدة ة  ١٩/٢٠٢٠قرتاــــة للفرتة امل

الفرتاس الســـــــــــــابقة، وذل   لى الرغم مل  ن قدرا كبريا مل النقص ة 
جل ة الفرتة  وة األشـــــهر الثمامية األو  مل  ١7/٢٠١8اإلمفاق إـــــُ
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. ولـــــذلـــــ  توصـــــــــــــــي اللجنـــــة بت فيض الزايدة ٢٠١8/٢٠١٩الفرتة 
 ٢٠رد امل صــصــة للت اليو التشــغيلية بنســبة اإلمجالية املقرتاة ة املوا

 4٢ة املائة. وابإلضـــــــــــــــارة إ  ذل ، رمن االقرتاو الدا ي إ  حتويل 
و يفة مل و ائو املســـــــا دة املؤقتة إ  مناصـــــــب  مر إـــــــابق ألوام ، 
ألن معظم الو ائو مشغولة ألقل مل ثالث إنواس. وتوصي اللجنة 

إداري )مل متطو ي  االإـــــتشـــــارية  يضـــــا بعدم إمشـــــا  و يفة مســـــا د
 األمم املتحدة( ة قسم ا ندإة.

)اجلمهورية العربية السورية(  قال إن ورد بلدمل  السي  لوض - 4٣
يود  ن يؤكــد مل جــديــد، كمــا يفعــل كــل  ــام،  ن ا ومتــ  تراــب 
بنشـــــــــــر قوة األمم املتحدة ملراقبة رض االشـــــــــــتباك، و هنا قدم   ا كل 
الد م منذ إمشـــــائها. وقال إن اجلمهورية العربية الســـــورية ال تزال حترتم 

، ة امتظــار تنفيــذ قراراس  لس اتفــاق رض االشـــــــــــــــتبــاك بني القواس
، اليت (١٩8١) 4٩7 و (١٩7٣) ٣٣8 و (١٩67) ٢4٢األمل 

ل، الســـلطة القائمة ابالاتالل، مل كامل تنص  لى امســـحا  إإـــرائي
منطقــــة اجلوالن الســـــــــــــــوري احملتــــل إ  خط الرابف مل ازيران/ يوميــــ  

. و ضــان  ن ورد بلدمل يود  ن يؤكد مل جديد  لى  ن متويل ١٩67
القوة مســــــؤولية جيب  ن تقف  لى  اتق الطرن اإلإــــــرائيلي، بوصــــــف  

ص  ليها ة قرار الســــــــــلطة القائمة ابالاتالل، ورقا للمباد  املنصــــــــــو 
 (.4-)دإ ١874اجلمعية العامة 

و  ر   ل  إــف  ملا   هرت  األمامة العامة، ة وصــو احلالة  - 44
بتقصـــــــــــــــدها تشـــــــــــــــوي  احلقائق  ة املنطقة الفاصـــــــــــــــلة، مل  دم اياد

وتســــــــييســــــــها لصــــــــاة إإــــــــرائيل، الســــــــلطة القائمة ابالاتالل، وبعدم 
إــــــــت دام مصــــــــطلح تســــــــميتها األشــــــــيا   ســــــــميا ا. واتبف قائال إن ا

ـــــة ) ( A/73/614لاأل رانل ة تقريري األمني العـــــام  ل  دا  امليزامي
( للقوة للفرتة A/73/734و ل امليزامية املقرتاة ) ٢٠١7/٢٠١8للفرتة 
متهــاكــاس اتفــاق رض االشـــــــــــــــتبــاك بني ريمــا يتعلق اب ٢٠١٩/٢٠٢٠

القواس يســـــاوي بني إـــــوراي وإإـــــرائيل، وذكر  ن ورد بلدمل يطلب إ  
األمامة العامة  ن تصدر تصويبا تشري ري  إشارة واضحة إ  ا جماس 

 لى إــــــــــــيادة  -٢٠١٩ميســــــــــــان/ بريل  ١٣آخرها ة  -اإلإــــــــــــرائيلية
لية لالتفاق. اجلمهورية العربية الســــــــــــــورية، وإ  االمتهاكاس اإلإــــــــــــــرائي

و كـد  لى  ن التصـــــــــــــــويـب ينبغي  ن يتضـــــــــــــــمل كـذلـ  إدامـة للــد م 
العســـــ ري واللوجســـــيت واملايل اإلإـــــرائيلي للجما اس اليت  ُدرج  ة 
قوائم األرراد وال يا س اخلاضـــــعة للتدابري املفروضـــــة مل  لس األمل، 
واليت كام  تنشـــــــــط ة املنطقة الفاصـــــــــلة اىت هزميتها  لى يد اجليب 
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و ضــــــــان  ن التقارير  ل القوة ينبغي  ن تصــــــــدر يوميا بدال  - 45
مل كــل  إـــــــــــــــبوا، ابلنظر إ  اال تــدا اس اإلإـــــــــــــــرائيليــة الراهنــة  لى 
الســـيادة الســـورية ة املنطقة الفاصـــلة، وال إـــيما إ الن إدارة الوالايس 

تيجة املتحدة غري املشــــــــروا بشــــــــان اجلوالن العريب الســــــــوري احملتل. وم
لذل  اإل الن، الذي يشـــــــــــــــ ل امتهاكا صـــــــــــــــارخا التفاقياس جنيو 

، (١٩8١) 4٩7والقراراس الــــدوليــــة، ورــــاصــــــــــــــــــة قرار  لس األمل 
جددس معظم البلدان  كيد مواقفها الثابتة بشـــــــان هذمل املســـــــالة كما 

 العام قال إم  مل الواضــــح  م  ال وضــــف  ن متحداث رمسيا ابإــــم األمني
اجلوالن وال إـــــــياإـــــــة األمم املتحدة ذاس الصـــــــلة، اليت امع ســـــــ  ة 

 قراراس  لس األمل ذاس الصلة، قد تغريس.
و  ر   ل ترايب ورد بلدمل ءدراج إشــــــــــــارة إ  اامو اس  - 46

اإلرهابية املســـلحة اليت  ضـــف للتدابري اليت يفرضـــها  لس األمل للمرة 
ملراقبة رض  ألو  ة تقريٍر لألمني العام  ل ميزامية قوة األمم املتحدةا

،  بيد  م   لب إ  األمامة العامة  ن تستعيض  ل مصطلح االشتباك
لمجا اس املعارضــــة املســــلحةل  صــــطلح لمجا اس إرهابية مســــلحةل، 
وهو األصح ة القامون الدويل. وقال إن ورد بلدمل يعرتض  لى  اهل 

العامة ألإــبا  هذا اإلرها ، وال إــيما الد م املســتمر الذي  األمامة
 تتلقامل هذمل اجلما اس مل البلدان املعادية لسورية.

ملراقبة رض قائال إم  ابإـــــــــــتثنا  قوة األمم املتحدة  واإـــــــــــتطرد - 47
، ال ينبغي ألي بعثة اتبعة لألمم املتحدة تعمل ة إــــــــــورية االشــــــــــتباك

فاق رض االشـــــــــــــــتباك بني القواس. واملنطقة  ن تشـــــــــــــــارك ة  تنفيذ ات
وحتقيقــا  ــذمل الغــايــة، جيــب  لى قوة األمم املتحــدة  ن تلتزم بواليتهــا 
وجيب  لى األمني العام  ال يدرج ة تقاريرمل  ل القوة  ي إشاراس إ  
م تـــب مبعوثـــ  اخلـــاص إ  إـــــــــــــــوريـــة، ابلنظر إ   ن والييت البعثتني 

  األمامة العامة  ن تقدم  تلفتان متاما. وذكر  ن ورد بلدمل يطلب إ
إيضاااس بشان هذمل املسالة. وقال إن تقرير األمني العام  ل امليزامية 

تناول والية القوة، ملراقبة رض االشـــــــــــــــتباك املقرتاة لقوة األمم املتحدة 
وهي والية  ســــــــ رية ابمتياز، وتتمثل ة رصــــــــد وقو إ الق النار ة 

الداخلية السورية؛ بيد  ن والية املنطقة الفاصلة وال  القة  ا ابلشؤون 
املبعوث اخلاص شـــــبيهة  همة البعثة الســـــياإـــــية اخلاصـــــة، وجيب  دم 
اخللط بني الواليتني. و  ر   ل معارضـــــــــــــة ورد بلدمل ألي دور للجنة 
الدولية للصــــــليب األ ر  و إدراج  ي إشــــــارة إ  االتصــــــال هبا، األمر 

ســـــورية، وابلتايل الذي يشـــــ ل تدخال صـــــارخا ة الشـــــؤون الداخلية ال
رمم  يشــ ل امتهاكا واضــحا ملباد  وميثاق األمم املتحدة واتفاق رض 

 االشتباك بني القواس.
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واتبف قائال إن ورد بلدمل يراب بعودة قوة األمم املتحدة إ   - 48
قوة ال إن بعض املواقف اليت إـــــــبق  ن  خلتها ة اجلامب الســـــــوري. وق

األمنية ة املنطقة الفاصـــــــــلة، بعد حتســــــــــل احلالة  ادس األمم املتحدة 
 إـــــــــاإـــــــــا متيجة جهود ا ومة بلدمل والفائها ة م ارحة اإلرها . 
وجدد  كيد ورد بلدمل  لى ضرورة  ن متتثل قوة األمم املتحدة التفاق 
رض االشـــــــــتباك بني القواس، رضـــــــــال  ل االتفاق بشـــــــــان اإلجرا اس 

ابتفاق  ا ومة بلدمل ال تزال ملتزمة ذكر  نالتشـــــــغيلية األإـــــــاإـــــــية. و 
رض االشـــــــــتباك بني القواس وتقدر الدور الذي تؤدي  القوة ة املنطقة 
الفاصــلة. وهي تتطلف إ  حتقيق إــالم  ادل وشــامل ة املنطقة، ورقا 
للقراراس الدولية ذاس الصــــــــلة، وحتت   ضــــــــا  اللجنة اخلامســــــــة  لى 
املوارقــــة  لى كــــامــــل املوارد املطلوبــــة لقوة األمم املتحــــدة ملراقبــــة رض 

 االشتباك.
 .٠5 ١١ ةررع  اجللسة السا  

 


