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 الدورة الستون
 اللجنة اخلامسة

  من جدول األعمال١٣٦البند 
 اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل    

   عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
 مشروع قرار مقدم من الرئيس عقب مشاورات غري رمسية  

 
 القضايا الشاملة  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٩٤ديـــسمرب / كــانون األول ٢٣لــف املــؤرخ    أ٤٩/٢٣٣ إىل قراراــا  إذ تــشري  

ــؤرخ  ٤٩/٢٣٣ و ــاء امل ــارس / آذار٣١ ب ــؤرخ  ٥١/٢١٨، و ١٩٩٥م ــاء امل  /حزيــران ١٧ ه
 املـــؤرخ ٥٨/٣١٥، و ٢٠٠٣يونيـــه / حزيـــران١٨ بـــاء املـــؤرخ ٥٧/٢٩٠، و ١٩٩٧يونيـــه 

 ،٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٢ املؤرخ ٥٩/٢٩٦، و ٢٠٠٤يوليه /متوز ١
املؤقــت للجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن       يف التقريــر وقــد نظــرت  

 ؛)١(السالم اجلوانب اإلدارية واملتعلقة بامليزانية لتمويل عمليات األمم املتحدة حلفظ
 

 أوال  
 ، وتطلب أن تنفذ أحكامه تنفيذا كامال؛٥٩/٢٩٦ قرارها تؤكد جمددا - ١ 
الم مـن جهـود يف امليـدان     ملا بذلـه مجيـع أفـراد حفـظ الـس      تعرب عن تقديرها   - ٢ 
 ويف املقر؛
__________ 

 )١( A/60/880. 
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استعراض عام لتمويل عمليات األمـم       أن تنظر يف تقرير األمني العام عن         تقرر - ٣ 
، وغريه من التقـارير ذات الـصلة باجلوانـب اإلداريـة واملتعلقـة بامليزانيـة                )٢(املتحدة حلفظ السالم  

 ي من دورا احلادية والستني؛لتمويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، يف اجلزء الرئيس
ــدم   تطلــب  - ٤  ــام أن يق ــا إىل األمــني الع ــدم احملــرز يف جمــال    إليه ــرا عــن التق تقري

 التدريب على حفظ السالم يف دورا احلادية والستني؛
 

 عرض امليزانية -ثانيا   
ــشري  - ١  ــى ضــرورة       ت ــة، وتؤكــد عل ــدتني لكــل عملي ــة الفري ــة والوالي إىل الطبيع

 حتياجات من املوارد لواليات وظروف كل عملية على حدة؛استجابة اال
 إىل األمــني العــام أن يواصــل االضــطالع باســتعراض االحتياجــات مــن تطلــب - ٢ 

ــشغيلية        ــات، واالحتياجــات الت ــيت تعكــس تطــور الوالي ــام ورتــب الوظــائف ال ــوظفني، ومه امل
ى قـدر مـن فعاليـة التكـاليف يف     املتغرية، واملسؤوليات الفعلية واملهام املنجـزة، بغيـة كفالـة أقـص      

 استخدام املوارد؛
 ألـف، وتطلـب إىل      ٤٩/٢٣٣ من اجلزء األول من قرارهـا        ٦ إىل الفقرة    تشري - ٣ 

األمني العـام أن يـدرج يف مجيـع تقـارير األداء املتعلقـة بعمليـات حفـظ الـسالم، وقاعـدة األمـم                 
ــدعم، تفا    ــا، وحــساب ال ــديزي، إيطالي صــيل عــن أمنــاط اإلنفــاق   املتحــدة للوجــستيات يف برين

الشهرية، وأن يقدم، قدر املستطاع، يف سياق النظر يف عـرض امليزانيـة، معلومـات إضـافية عـن         
 آخر البيانات املالية املتاحة بشأن النفقات الفعلية للفترة احلالية؛

 للتأخر يف إصدار وتلقي ميزانيات بعض عمليات حفظ الـسالم، وهـو             تأسف - ٤ 
دا علــى قــدرة اجلمعيــة العامــة علــى حبــث االحتياجــات بدقــة، وتطلــب إىل  أمــر أثــر تــأثريا شــدي

األمــني العــام أن يبــذل كــل مــا يف وســعه يف ســبيل تقــدمي ميزانيــات حفــظ الــسالم يف الوقــت    
 املناسب؛
 إىل ممارسة السماح ملـوظفي حفـظ الـسالم باالضـطالع مبهـام مؤقتـة يف              تشري - ٥ 

مــني العــام أن يــستعرض هــذه املمارســة بالنــسبة  بعثــات أخــرى حلفــظ الــسالم، وتطلــب إىل األ
للموظفني، مبا يف ذلك أولئك املنتـدبني حاليـا للقيـام مبهـام مؤقتـة، وأن يبحـث سـبل احلـد مـن                        
طول فترات االنتداب للقيـام مبهـام مؤقتـة، وكـذلك أن يـشرح االسـتثناءات، ويكفـل أال تـؤثر           

 صلية، خاصة حينما تكون فيها شواغر؛حاالت االنتداب سلبا على األنشطة الفنية للبعثة األ
 

__________ 
 )٢( A/60/696. 
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 االستعانة باالستشاريني -ثالثا   
ــآزر يف     تطلــب - ١  ــة مــن أوجــه الت ــام أن يكفــل االســتفادة الكامل  إىل األمــني الع

 منظومة األمم املتحدة وأن يضع آلية فعالة لتقييم االستعانة باخلرباء اخلارجيني؛
قيـام كبـار املـديرين ومـديري الـربامج           إىل األمني العام أن يكفـل        تطلب أيضا  - ٢ 

بتعيني االستشاريني اخلارجيني يف املنظمة وفقا لإلجراءات اإلدارية احملددة والقواعـد واألنظمـة              
املاليـة، ويف احتــرام تـام لواليــات هيئـات الرقابــة الداخليـة واخلارجيــة والـدور الرقــايب للجمعيــة      

 العامة، وأن يقدم تقريرا عن ذلك؛
 

 رتفاع معدالت الشغورا -رابعا   
اختـاذ مجلـة مـن التـدابري     ب إىل األمني العام أن يكثف اجلهود الـيت يبـذهلا           تطلب - ١ 

 منها اتباع ج مبتكرة لكفالة اإلسراع مبلء مجيع الوظائف الشاغرة؛
 إىل األمـني العـام أن يواصـل كفالـة اسـتخدام املـوظفني الـوطنيني                تطلب أيضا  - ٢ 

 فظ السالم؛بشكل أكرب يف عمليات ح
 إىل األمـني العـام أن ينظـر، لـدى صـياغة عـروض امليزانيـة، يف                  تطلب كـذلك   - ٣ 

زيادة استخدام املوظفني الوطنيني، حسب االقتضاء، مبا يتناسب واحتياجـات البعثـة وواليتـها،              
 إدراكا منه الستمرار ارتفاع معدالت شواغر املوظفني الدوليني؛

عــزز التنــسيق بــني إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   إىل األمــني العــام أن يتطلــب - ٤ 
وبرنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة الســتخدام املتطــوعني يف عمليــات حفــظ الــسالم وأن يقــيم   

 إسهام متطوعي األمم املتحدة كعنصر يف عمليات حفظ السالم؛
 

 املساءلة والغش والفساد وسوء اإلدارة وسوء السلوك وتضارب املصاحل -خامسا   
 باملالحظات اليت أوردا اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة           علما بقلق  حتيط - ١ 
 يف تقاريرهــا )٤( ومكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة)٣( وجملــس مراجعــي احلــسابات)١(وامليزانيــة

حـــاالت عـــدم االمتثـــال للمبـــادئ التوجيهيـــة والقواعـــد واألنظمـــة  بإحـــدى اخلاصـــة املتعلقـــة 
 واإلجراءات احملددة؛

  حلدوث أي من حاالت الغش والفساد وسوء اإلدارة وسوء السلوك؛تأسف - ٢ 
__________ 

 .لد الثاين، ا)Corr.1 و A/60/5( والتصويب ٥الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  )٣( 
 )٤( A/60/717. 
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 إىل األمني العام أن يعاجل، يف نطاق اختصاصاته، كافـة حـاالت الغـش               تطلب - ٣ 
ــسلوك وأن يكفــل مــساءلة مــوظفي األمــم املتحــدة عــن أي       والفــساد وســوء اإلدارة وســوء ال

 إساءات يثبت وقوعها؛
 أن يعهـد إىل مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة             إىل األمـني العـام    تطلب أيضا    - ٤ 

بكفالة إجراء مجيع حتقيقاته احلالية واملقبلـة برتاهـة ومشوليـة وسـرعة، آخـذا يف االعتبـار القـدرة                    
 املتاحة حاليا، ويف احترام تام ملبدأ احملاكمة العادلة، ودون تأخر ال لزوم له؛

ابري السـترداد املبـالغ املاليـة     إىل األمني العام أن يتخذ كافـة التـد     كذلك تطلب - ٥ 
املفقودة وغري ذلك مـن املفقـودات وأن يتخـذ التـدابري املناسـبة ملنـع حـدوث الغـش، والفـساد،              

 وسوء اإلدارة، وسوء السلوك؛
 إىل األمني العام أن يكفـل تطبيـق املـساءلة وإنفاذهـا يف منظومـة األمـم                  تطلب - ٦ 

 تثناء؛املتحدة برتاهة على مجيع املستويات ودون اس
 زيادة حاالت الغش والغش االفتراضي املتعلقة بإساءة اسـتعمال          تالحظ بقلق  - ٧ 

الوقود يف بعض عمليـات حفـظ الـسالم، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل تقاسـم الـدروس                       
 املستخلصة من معاجلة مثل هذه احلاالت بانتظام مع كافة البعثات؛

 أعـاله   ٧ إىل   ١يرا عن تنفيذ الفقرات من       إىل األمني العام أن يقدم تقر      تطلب - ٨ 
 يف دورا احلادية والستني؛

مـارس  / آذار ٣١ ألـف املـؤرخ      ٥٢/٢٢٦ من قرارهـا     ٢٨ الفقرة   تكرر تأكيد  - ٩ 
، املتعلقـتني  ١٩٩٩أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٩ املؤرخ   ٥٤/١٤ من قرارها    ٣٠ والفقرة   ١٩٩٨

ن يكفـل التعجيـل بتنفيـذمها وأن يقـدم إليهـا            مبسألة تضارب املصاحل، وتطلب إىل األمني العام أ       
 املقترحات املطلوبة يف الفقرتني املذكورتني يف اجلزء الرئيسي من دورا احلادية والستني؛

 
 البعثات املتكاملة -سادسا   

 إىل األمــني العــام أن يواصــل صــقل مفهــوم البعثــات املتكاملــة وطريقــة تطلــب - ١ 
بعثــات، وحتديــد خطــوط املــسؤولية واملــساءلة بوضــوح يف عملــها، مــع تعزيــز عمليــة ختطــيط ال

 البعثات املتكاملة، فضال عن التفاعل بني هذه البعثات وخمتلف الشركاء؛
ــضا  - ٢  ــب أي ــم      تطل ــاالت األم ــتخدام وك ــون اس ــل ك ــام أن يكف ــني الع  إىل األم

خدام املتحدة ألصول البعثـات مـربرا تربيـرا كـامال وأن تـسدد تكاليفـه وأن يـسجل هـذا االسـت                
 ويبلغ عنه حسب األصول؛
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 فرص الشراء -سابعا   
 إىل األمــني العــام أن يقــوم، وهــو يأخــذ يف االعتبــار متامــا مالحظــات   تطلــب - ١ 

، بزيـادة اجلهـود الراميـة       )٣( مـن تقريـره    ٧٤ إىل   ٧١جملس مراجعي احلسابات، يف الفقرات من       
دان اليت متر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة،    إىل حتسني فرص الشراء للبائعني من البلدان النامية والبل 

وفقا لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، وأن يقدم تقريـرا عـن تنفيـذ ذلـك يف دورـا احلاديـة           
 والستني؛
، وتطلـب   ٥٩/٢٩٦ من اجلزء الـسادس عـشر مـن قرارهـا            ٤إىل الفقرة   تشري   - ٢ 

لقـة بفـرص الـشراء يف عمليـات حفـظ           إىل األمني العام أن يواصـل تـأمني إتاحـة املعلومـات املتع            
السالم لدوائر األعمال، وخباصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متـر اقتـصاداا مبرحلـة انتقاليـة،       
من خـالل مجلـة مـن التـدابري منـها ضـمان اسـتمرار التعـاون بـني إدارة شـؤون اإلعـالم ودائـرة                          

كاتـب األمـم املتحـدة لإلعـالم، حـسب          املشتريات التابعة لألمم املتحدة، واستخدام مراكـز وم       
 االقتضاء؛
 إىل األمني العام إتاحة دليل مـشتريات األمـم املتحـدة للـدول األعـضاء                تطلب - ٣ 

 ؛٢٠٠٦أغسطس /عن طريق موقع دائرة املشتريات التابعة لألمم املتحدة يف موعد أقصاه آب
 

 املشاريع ذات األثر السريع -ثامنا   
ــظ      ترحــب - ١  ــات حف ــات عملي ــسريع يف ميزاني ــر ال ــشاريع ذات األث ــإدراج امل  ب

 السالم، وتقر مبسامهتها اهلامة يف التنفيذ الناجح لواليات عمليات حفظ السالم؛
 على أن املشاريع ذات األثر الـسريع تعتـرب جـزءا ال يتجـزأ مـن ختطـيط                   تشدد - ٢ 

ة ملواجهـة التحـديات الـيت تـصادفها     البعثات وإعدادها، فضال عن تنفيذ االسـتراتيجيات الـشامل      
 عمليات حفظ السالم املعقدة؛

علــى احلاجــة إىل سياســة شــاملة بــشأن املــشاريع ذات األثــر الــسريع،   تــشدد  - ٣ 
االعتبــار الطبيعــة وهــو يأخــذ يف تتــضمن املخصــصات مــن املــوارد، وتطلــب إىل األمــني العــام،  

رــا احلاديــة والــستني تقريــرا عــن ذلــك، والواليــة الفريــدين لكــل عمليــة، أن يقــدم إليهــا يف دو
حتديــد املــشاريع ذات األثــر الــسريع وعمليــات االختيــار؛ ومــدة هــذه    : يتنــاول يف مجلــة أمــور 

املشاريع؛ ومدى إكماهلـا لألنـشطة الـيت تـضطلع ـا هيئـات أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة علـى                 
ألمم املتحدة، وشـركاء التنفيـذ   األرض، والكيفية اليت تكملها ا؛ ودور البعثة، وسائر هيئات ا         

يف إدارة وتنفيذ املشاريع ذات األثر السريع على األمدين القريب والبعيد؛ والكيفيـة الـيت ميكـن       
 ا تقليص التكاليف اإلدارية إىل احلد األقصى؛
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 التعاون اإلقليمي -تاسعا   
البعثـات   بـاجلهود املبذولـة لزيـادة التعـاون بـني البعثـات، وخباصـة بـني                  ترحب - ١ 

اليت توجد يف نفس املنطقة، وتشدد على أمهية مواصلة تعزيز التعاون قدر املستطاع بغية زيـادة                
 وكفـؤة وتنفيـذ واليـات البعثـات، مـع      ةالتآزر يف اسـتخدام مـوارد األمـم املتحـدة بطريقـة فعالـ           

قبــة مراعــاة أن كــل بعثــة تقــع عليهــا مــسؤولية إعــداد ميزانيتــها اخلاصــة واإلشــراف عليهــا ومرا 
 أصوهلا وعملياا اللوجستية؛

 إىل األمــني العــام أن يــضع وينفــذ خطــط تنــسيق إقليميــة تتماشــى مــع  تطلــب - ٢ 
أهداف البعثات، واضعا يف اعتباره الواليـات احملـددة لكـل بعثـة، وأن يقـدم تقريـرا عـن التقـدم            

 احملرز يف سياق تقريره االستعراضي املقبل؛
 

 إدارة الوقود -عاشرا   
إىل األمني العام أن يـستعرض مجيـع جوانـب إدارة الوقـود، مبـا يف ذلـك إعـداد                     تطلب 

 ووضـــع نظـــام اإللكتــروين حلـــساب كميـــات الوقـــود، ، وتنفيـــذ الدليــل شـــامل إلدارة الوقـــود 
موحدة بـشأن إدارة الوقـود، وإعـداد خطـة سـنوية لـشراء الوقـود، وأن يقـدم            تنفيذية  إجراءات  

 ؛تنفيذتقريرا عن املرحلة اليت بلغها ال
 

 هيكل تقدير التكاليف اخلاص بالعمليات اجلوية -حادي عشر   
باجلهود املبذولة سعيا إىل االستخدام األمثل لألصول اجلوية، وتطلـب         ترحب   - ١ 

إىل األمني العام أن يكفل تقاسم العمليـات ألفـضل املمارسـات بغيـة زيـادة اسـتخدام األصـول                    
 اجلوية؛

ــر اهليكــل اجلديــد لتقــدير     إىل األمــني العــام أتطلــب - ٢  ن جيــري حتلــيال بــشأن أث
التكاليف املتعلق بالعمليات اجلوية، آخذا يف االعتبار مالحظات وتوصيات اللجنة االستـشارية            

، وأن حيدد ما إذا كان تطبيق اهليكـل         )٣( وجملس مراجعي احلسابات   )١(لشؤون اإلدارة وامليزانية  
ليـات اجلويـة أفـضى إىل حتقيـق وفـورات أو حقـق              اجلديد لتقدير التكـاليف اخلـاص بعقـود العم        

فوائد أخرى، وأن يقدم تقريرا عـن ذلـك يف سـياق تقريـره االستعراضـي خـالل الـدورة الثانيـة                     
 والستني؛
يف االعتبـار أمهيـة اخلـدمات اجلويـة       وهـو يأخـذ      إىل األمني العام،     تطلب أيضا  - ٣ 

م، أن يــستعرض، يف مجيــع عمليــات بالنــسبة لفعاليــة األنــشطة التنفيذيــة لعمليــات حفــظ الــسال 
ــة وتواترهــا، لكفالــة االســتخدام األمثــل لألصــول      حفــظ الــسالم، احلاجــة إىل الــرحالت اجلوي
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اجلوية، وأن يعيد تـشكيلها لالسـتجابة للظـروف املـتغرية، وأن يزيـد اسـتخدام األصـول اجلويـة           
ة السـتيعاب املزيـد     من خالل مجلة من التدابري منها مواصلة استعراض جداول الـرحالت اجلويـ            
 من الركاب والبضائع، وأن يقدم تقريرا عن ذلك يف دورا احلادية والستني؛

 إىل األمني العام أن يواصل حبـث سـبل تعزيـز اإلدارة اإلقليميـة               تطلب كذلك  - ٤ 
لألصــول اجلويــة وتعزيــز التنــسيق بــني إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارات وكيانــات األمــم  

  بغية تقاسم األصول اجلوية، عندما يكون ذلك ممكنا؛املتحدة املختصة،
 

 قطع الغيار -ثاين عشر   
تشجع األمني العام على مواصلة جهوده للحد من اقتناء قطع غيار جديدة يف ضوء               - ١ 

ارتفاع مستوى املوجودات، وتطلب إىل األمني العام أن يقدم إليها يف دورا احلاديـة والـستني تقريـرا       
ت املثلى لقطع الغيار يف مجيع البعثات، وتطلب أيضا أال جتاوز مقترحات امليزانية اخلاصـة               عن املستويا 
  تلك املستويات؛٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز١بالفترة من 
 إىل األمني العام أن يقدم إليهـا يف دورـا احلاديـة والـستني تقريـرا عـن                   تطلب - ٢ 

 العامليــة لقطــع الغيــار مبقــر األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك التحديــد    إمكانيــة إنــشاء آليــة لــإلدارة 
املتواصل لالحتياجات من قطـع الغيـار، والقـدرة علـى إعـادة نـشرها مـن بعثـات أخـرى، وأي                      

 فوائد جتىن من هذه اآللية؛
 

 حتسني استخدام التكنولوجيا -ثالث عشر   
لكتـروين  إلل بالفيـديو وبـرامج الـتعلم ا       إىل األمني العام أن يزيد استخدام مرافق التداو       تطلب   

ألغراض التدريب ولغري ذلك مـن األغـراض، وأن يقـدم إليهـا يف دورـا احلاديـة والـستني تقريـرا عـن            
 التحسينات اليت حتققت والفوائد اليت جنيت بفضل زيادة  استخدام تلك األدوات؛

 
م تعيينـات امـوعتني     التوظيف يف البعثات امليدانيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدا            -رابع عشر 

 ١٠٠و  ٣٠٠
التوظيــف يف البعثــات امليدانيــة، مبــا يف  يف تقريــر األمــني العــام عــن قــد نظــرت - ١ 

 ويف تقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون  )٥(١٠٠و  ٣٠٠ذلــك اســتخدام تعيينــات امــوعتني  
 ؛)٦(اإلدارة وامليزانية

__________ 
 )٥( A/60/698 و Corr.1 2 و. 
 )٦( A/60/851 و Corr.1. 
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البعثات امليدانية، مبـا يف ذلـك       التوظيف يف    بتقرير األمني العام عن      حتيط علما  - ٢ 
 ؛)٥(١٠٠و  ٣٠٠استخدام تعيينات اموعتني 

 ؛٥٩/٢٩٦ إىل اجلزء الثامن من قرارها تشري - ٣ 
ــرر  - ٤  ــات       تق ــصى للتعيين ــع ســنوات األق ــق حــد األرب ــق تطبي االســتمرار يف تعلي

 ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١احملدودة املدة حىت 
 أعـاله، بـأن أن يعيـد، يف         ٤يـضع يف اعتبـاره الفقـرة        هـو   و لألمني العام،    تأذن - ٥ 

، تعيني موظفي البعثات الـذين وصـلت مـدة          من النظام اإلداري للموظفني    ١٠٠إطار اموعة   
ــود يف إطــار اموعــة      ــهم مبوجــب عق ــنوات حبلــول    ٣٠٠خدمت  كــانون ٣١ حــد األربــع س

اض وتـــبني أـــا ، شـــريطة أن تكـــون مهـــامهم قـــد خـــضعت لالســـتعر ٢٠٠٦ديـــسمرب /األول
ضرورية، وأن يكون قد ثبت أن أداءهم مرض متاما، وتطلب إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا                   

 عن ذلك يف دورا احلادية والستني؛
 ٣٠٠ إىل األمني العام االستمرار يف ممارسـة اسـتخدام عقـود اموعـة               تطلب - ٦ 

 كأداة رئيسية يف تعيني املوظفني اجلدد؛
 

 استرجاع البيانات يف حال حدوث أعطال -خامس عشر   
 إىل األمــني العــام أن يقــدم إليهــا يف دورــا احلاديــة والــستني املــستأنفة تقريــرا    تطلــب 

 السـترجاع البيانـات يف حـال حـدوث     مراكز للبيانات املتكررةشامال عن اقتراح إنشاء وتربير    
 مـسرح عملياـا وبعيـدا       أعطال وضمان استمرار األعمال يف مواقع بعثات حفظ الـسالم، ويف          

عنه، وخـارج مـسرح عملياـا وبعيـدا عنـه، وكـذلك مرفـق ثـانوي فعـال لالتـصاالت ومركـز             
السترجاع البيانـات يف حـال حـدوث أعطـال وضـمان اسـتمرار األعمـال يف جمـال تكنولوجيـا                   

 املعلومات؛
 

 خمزون النشر االستراتيجي -سادس عشر   
يهـا يف دورـا احلاديـة والـستني تقريـرا شـامال عـن              إىل األمـني العـام أن يقـدم إل         تطلب 

تنفيذ مفهوم خمزون النشر االستراتيجي واستخدام قاعـدة اللوجـستيات واملنـشآت، فـضال عـن               
كافــة آليــات النــشر الــسريع، مبــا يف ذلــك عــن املفــاهيم املتطــورة املعتمــدة يف هــذا الــصدد، مــع 

م، واملوقـع، واالحتياجـات التـشغيلية       مراعاة كاملة للطفرة اليت تـشهدها عمليـات حفـظ الـسال           
واالســتراتيجية لعمليــات حفــظ الــسالم واحلاجــة إىل كفالــة حتقيــق أكــرب قــدر مــن الكفــاءة يف   

 .استخدام املوارد


