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جلنة الربنامج والتنسيق 
الدورة األربعون 

 ٥ �٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (اجلزء األول) 
 مشروع تقرير 

 إضافة 
املقرر: السيد أجمد حسني ب. سيال (باكستان) 

 
املسـائل الربناجميـة: اخلطـة املتوسـطة األجـل املقترحـة للفـــترة ٢٠٠٢ � ٢٠٠٥ 

 (البند ٣(ب)) 
الربنامج ٣ 

عمليات حفظ السالم 
نظرت اللجنة يف جلستها السابعة، املعقودة يف ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، يف اخلطـة  - ١
املتوســطة األجــل املقترحــة للفــترة ٢٠٠٠ � ٢٠٠٥. وكــــان معروضـــا عليـــها مقترحـــات 

خبصوص الربنامج ٣ (عمليات حفظ السالم). 
ـــامج ٣ ورّد علــى تســاؤالت  وقـدم وكيـل األمـني العـام لعمليـات حفـظ السـالم الربن - ٢

أثريت خالل نظر اللجنة يف الربنامج. 
املناقشة 

ُأعرب عن التأييد ألنشطة حفظ السالم. كما أعرب عن التقدير الرتقـاء نوعيـة سـرد  - ٣
الربنامج الذي رئي أنه ميثل خطة أساسية جيدة ألنشطة حفـظ السـالم. وُأشـري إىل أن الشـكل 
اجلديد للربنامج أفضل مما كان عليه يف اخلطـة املتوسـطة األجـل للفـترة ١٩٩٨-٢٠٠١، ألنـه 
واضـح ومقتضـب ويعـرض بصـورة فعالـة للعنـاصر الرئيسـية لربنـامج عمليـات حفـظ الســـالم. 

ومتثل أنشطة الربنامج واحدة من أهم أولويات املنظمة. 
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وجرى التأكيد على أن الطفرة اليت طرأت مؤخرا على عمليات حفـظ السـالم حتتـاج  - ٤
إىل استجابة منظمة جيدا من جـانب اإلدارة، الـيت يتعـني عليـها أن تضمـن توافـر القـدرة علـى 
التصدي موعة كبـرية ومتنوعـة مـن حـاالت الصـراع. ويتسـم احـترام مبـادئ سـيادة الـدول 
وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي وعدم التدخـل يف املسـائل الـيت هـي مـن صميـم واليـة 

أي دولة بأمهية حامسة للجهود املشتركة الرامية إىل تعزيز السالم واألمن الدوليني. 
وُأشــري إىل أنــه لكــي تكـــون عمليـــات حفظ السالم فعالـة حقـا، فـال بـد مـن توافـر  - ٥
ما يكفي من األفـراد واملـوارد األخـرى لالضطـالع بعمليـات حفـظ السـالم. وأكـدت اللجنـة 
ـــى أرفــع مســتوى مــن الكفــاءة  جمـددا، يف هـذا السـياق، األمهيـة القصـوى لتوافـر موظفـني عل
واألهلية والرتاهة، مع إيالء االعتبار الواجب لتحقيـق أوسـع متثيـل جغـرايف ممكـن. كمـا ُأبـدي 

رأي مفاده أن املادة ١٩ من ميثاق األمم املتحدة ينبغي أن تنطبق أيضا على جملس األمن. 
وُأعـرب عــن الــترحيب بالتشــديد علــى تدريــب حفظــة الســالم يف امليــدان وأمنــهم  - ٦
وسـالمتهم وعلـى تعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين. وفيمـا يتعلـق بـالتدريب، فقـد ُأبـــدي رأي 
ـــة. كمــا ُذكــر أن  مفـاده أنـه ينبغـي التشـديد بدرجـة أكـرب علـى توفـري التدريـب للبلـدان النامي
اللجــوء إىل التدريــب، وال ســيما التدريــب املتخصــص، يشــكل عنصــرا هامــا مــــن عنـــاصر 
اسـتراتيجية فـترة اخلطـة. وجـرى التـأكيد علـى إدارة عمليـات حفـظ السـالم يف امليـدان وعلــى 
احلاجـة إىل تدفـق متواصـل للمعلومـات إىل الـدول األعضـاء ومنـها يف مجيـع مراحـــل عمليــات 

حفظ السالم. 
وُأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينبغـي أن تكـون يف قمـة األولويـات قـدرة املنظمـة علـــى  - ٧
االستجابة لألزمات يف غضون مهلة قصرية. وُوجــه االنتبـاه إىل الـدور املـتزايد لعنصـر الشـرطة 
ـــا  املدنيـة يف عمليـات حفـظ السـالم وإىل احلاجـة إىل تنقيـح اإلجـراءات املعمـول ـا حاليـا فيم
يتعلق بفئة األفراد االحتياطيني املقرر استخدامها بنشاط يف عمليات حفظ السـالم. وُأشـري إىل 
أنه ينبغي توخي العناية لضمان التفرقة بوضوح بـني املـهام الشـرطية واملـهام العسـكرية. وفيمـا 
يتعلق بالشرطة العسكرية و/أو الشرطة املدنية الالزمتني حلل الصراعـات، فقـد جـرى التشـديد 
على ضرورة التركيز على توافر أفراد ذوي مستوى رفيع ميكن نشرهم بسهولة وعلـى احلاجـة 

إىل التركيز على التخطيط املتكامل. 
وُأعــرب عــن رأي مــؤداه أنــه ينبغــي لألمانــة العامــة أن تراعــي، يف كــل األوقـــات،  - ٨
توصيـات اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات حفـظ السـالم. وُأشـــري إىل أنــه ينبغــي أال تســتخدم 

الترتيبات اإلقليمية إال بإشراف جملس األمن وبالتعاون الكامل مع احلكومات املعنية. 
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النتائج والتوصيات 
قررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة باملوافقة علـى الربنـامج ٣ (عمليـات حفـظ  - ٩

السالم) من اخلطة املتوسطة األجل املقترحة رهنا بالتعديالت التالية: 
الفقرة ٣-١:  (أ)

يستعاض عن اجلملة الثانية مبا يلي: �يستمد السند التشريعي للربنامج من 
مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة. وتذكــر واليـات الربنـامج يف قـرارات جملـس 
األمــن وكذلــك يف قــرارات اجلمعيــة العامــة بشــأن االســتعراض الشــامل لكافــــة 
عمليـات حفـظ الســـالم مــن مجيــع جوانبــها وبشــأن اجلوانــب اإلداريــة واملتعلقــة 
بامليزانيـة مـن متويـل عمليـــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم واملســاعدة يف إزالــة 
األلغام. وفيما يتعلق بعمليات حفظ السالم يستمد السند التشـريعي مـن مقـررات 

وقرارات جملس األمن املتصلة بعمليات بعينها�؛ 
الفقرة ٣-٢:  (ب)

ــــارة �مـــن  يف اجلملــة األوىل بعــد عبــارة �بــأهداف الربنــامج� تضــاف عب �١�
التنسيق الوثيق بني ثالثة�؛ 

يف اجلملـة الثانيـة بعـد عبـارة �الوكـاالت أو الترتيبـات اإلقليميـــة� تضــاف  �٢�
عبارة �حيثما يكـون ذلـك مناسـبا وحيثمـا تتيـح هلـا ذلـك الواليـة املسـندة 

ونطاق الترتيبات اإلقليمية�؛ 
يف اجلملـة اخلامسـة يسـتعاض عـن عبـارة �ووفقـا للواليـات الصـــادرة عــن  �٣�
جملس األمن ستكون هناك أنشطة إضافية تشمل� بعبارة �وقـد أذن جملـس 

األمن، يف بعض بعثات بعينها حلفظ السالم بإدراج أنشطة من قبيل�؛ 
يف اجلملـة السادسـة، بعـد عبـارة �إنفـاذ القوانـني علـى الصعيـد التنفيــذي�  �٤�

تضاف عبارة �ويشمل ذلك مهام العدالة اجلنائية عند االقتضاء�؛ 
ـــارة  يف اجلملـة األخـرية وقبـل كلمـة �وسـيعزز� يضـاف إىل أول اجلملـة عب �٥�

�وطبقا للفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة سيعزز�؛ 
يضاف ما يلي بعـد اجلملـة األخـرية: �ويتـم التـأكيد علـى ضـرورة التميـيز  �٦�
بني عمليات حفظ السالم واملساعدة اإلنسانية. ومع ذلك، فإذا ما كـانت 
محايـة املســـاعدة اإلنســانية إحــدى املــهام املكلــف ــا يف عمليــات األمــم 
املتحدة حلفظ السالم، يلزم التنسيق بني اجلــانبني مبـا يكفـل عـدم التعـارض 

بني أهدافهما مع ضمان حيدة املساعدة اإلنسانية�؛ 
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الفقرة ٣-٤:  (ج)
بعد اجلملة الثانية، تضاف مجلة جديـدة نصـها: �ويف ضـوء الطـابع املتعـدد  �١�
األبعـاد لعمليـات حفـظ السـالم ومـا يتصـل ـا مـن عنـاصر مدنيـة، ســيوىل 
املزيـد مـن التركـيز، عنـد االقتضـاء، علـى النـهج املتكـامل لعمليـات حفــظ 
السالم وعلى حتسني التنسيق فيمـا بـني اهليئـات املختلفـة يف األمانـة العامـة 

خالل فترة اخلطة�؛ 
بعد اجلملة األخرية، تضاف مجلة جديدة نصـها كمـا يلـي: �وسـوف تقـوم  �٢�
إدارة عمليــات حفــظ الســالم بتنفيــذ توصيــات اللجنــة اخلاصــــة املعنيـــة 

بعمليات حفظ السالم على النحو الذي تؤيده اجلمعية العامة�؛ 
الفقرة ٣-٥:  (د)

بعد كلمة �الفعال� توضع عبارة �والسريع�؛ 
الفقرة ٣-٦:  (هـ)

يف ايــة اجلملــة الثانيــة، وقبــل كلمــة �تبــين� تضــاف عبــارة �ويف ضـــوء 
التشـديد علـى معاجلـة مقتضيـات عـــبء العمــل املــتزايدة خــالل مرحلــة انطــالق 

عمليات حفظ السالم، سيتم�؛ 
الفقرة ٣-٩:  (و)

ـــات املســاعي احلميــدة والدبلوماســية الوقائيــة  يسـتعاض عـن عبـارة �وبعث
وصنـع السـالم والبعثـات اإلنسـانية� بعبـارة �باإلضافـة إىل األنشـطة األخـرى الـــيت 

تأذن األمم املتحدة بتنفيذها يف امليدان�؛ 
يستعاض عن الفقرة ٣-١١ مبا يلي:  (ز)

�وسـوف يكفـل الربنـامج الفرعـي اسـتجابة فعالـة ومبـادرة ومتناســـقة مــن 
جـانب األمـم املتحـدة حلـاالت انتشـار األلغـام علـى مسـتوى مجيـع أنشـطة املنظمـــة 
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصاديـة وأنشـطة املسـاعدة اإلنسـانية. ولسـوف يعمـل 
مبثابة حمور لالتصال ضمن منظومة األمم املتحدة بالنسبة لألنشطة املتعلقـة باأللغـام 
وهي تيسري حوار متناسق وبناء بـني األمـم املتحـدة واجلـهات الفاعلـة ذات الصلـة 
فيما يتعلق بإزالة األلغام والوعي ا وتقدمي املساعدة يف جماهلا ومجـع وحتليـل ونشـر 
املعلومـات املتصلـة باأللغـام مـن خـالل مصـــادر شــفافة ومعــترف ــا مبــا يف ذلــك 
ــذي  املعلومـات املتعلقـة مبعايـري السـالمة والدعـوة لتعزيـز الوعـي بـاخلطر اجلسـيم ال
يسـببه االسـتخدام العشـوائي لأللغـام األرضيـــة بالنســبة لســالمة الســكان احملليــني 
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وصحتهم وأرواحهم ووضع وتنفيذ اسـتراتيجية تعبئـة شـاملة للمـوارد. وسـيعمل، 
بتنسيق مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة األخـرى علـى وضـع سياسـات بشـأن 
إنشـاء قـدرات إلزالـة األلغـام يف البلـدان الـيت تطلــب احلــد مــن التلــوث باأللغــام 
األرضية حيث تشكِّل األلغام ديدا جسيما لسالمة وصحـة السـكان وأرواحـهم. 
وسيجري االضطالع ببعثات واستقصاءات للتقييم لـترتيب األولويـات وعمليـات 
املراقبة. وسيضع الربنامج الفرعي عند االقتضـاء برامـج الختـاذ إجـراءات يف جمـال 
األلغام دعما لبعثات حفظ السالم كمـا سـيضع، حسـب االقتضـاء، خططـا للعمـل 

يف حاالت الطوارئ اإلنسانية؛ 
الفقرة ٣-١٢:  (ح)

تضاف كلمة �األفضل� قبل عبارة �للعمليات�؛ 
الفقرة ٣-١٦:  (ط)

يستعاض عن الفقرة مبا يلي: �ولتعزيز قـدرة املنظمـة علـى االسـتجابة إزاء 
الصراعـات بطريقـة جتمـع بـني الكفـاءة واملبـادرة الفوريـة، سـيتم توسـيع الترتيبــات 
االحتياطية لألمم املتحدة لكي تكفـل وجـود بيانـات جـاهزة دائمـا تتعلـق مبـا لـدى 

الدول األعضاء من قدرات على االنتشار فورا يف العمليات اجلديدة.� 
 


