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الدورة الثانية والسبعون
البند  55من جدول األعمال
است ت تتاعلال ات ت تتامع ليامت ت تتع مس ت ت ت لة م يت ت تتا
حفظ السالم من مجيع نواحي هذه العم يا

تنفيذ توصيا ال جنة اخلاصة املعنية بعم يا حفظ السالم
تقليل األمني العام
موجز
يسلط هذا التقرير ،املـُع ّد عمالً بقرار اجلمعية العامة  ،314/71الضوء علـ التوـوراا الرسيسـية
ال ـ ـ ـ م ـ ـ ــمد ا عملي ـ ـ ــاا األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة ـ ـ ـ ـ الس ـ ـ ــال من ـ ـ ــذ ـ ـ ــدور التقري ـ ـ ــر الس ـ ـ ــاب A/71/587
و  ) A/71/587/Add.1ويورح مساسل لتنظر فيما اللجنة اخلا ة املعنية بعملياا ح السال  .وتتضـمن
إضـ ــافة ه ـ ــذا التقري ـ ــر معلوم ـ ــاا ع ـ ــن حال ـ ــة الولبـ ــاا ار ـ ــد ة ال ـ ـ ـ ــدمتما اللجن ـ ــة اخلا ـ ــة تقريره ـ ــا
لعا .)A/71/19 2016
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أوال  -السياق االسرتاتيجي والاوقعا
 - 1أكــدا التوــوراا ال ـ حــد ا اــالل العــا املاض ـ ا اجــة املا ــة إ ديــد فعاليــة ا ليــاا
املتعــد ة األا ـراع ملن ـ لنــوا النزاعــاا وإ ار ــا وإناسمــا .وم ـ أأل التنــار ا ــروا األهليــة ــل ملمحــا
مســتمرا علـ مــدو الســنواا اخلمـ عنــرة املاضــية ،فــلأل النزاعــاا يتزايــد حاليــا ا تعاــا ها علـ ا ــل،
وهــو ا ــاى ل ـ أيضــا اــول مــدة عمــل بع ــاا ح ـ الســال  .وك ـوا مــا ي ــوأل ــوء ا ارة وال ســا
والتــوتراا العر يــة والدينيــة وضــعت املل ســاا والتنــاف عل ـ املـوار النــحيحة مــن ضــمن وافـ لنــوا
النزاعــاا ،وهـ وافـ ي ا ممــا التنــار اجلماعــاا املســلحة مــن ــو الـدول ،مبــا فيمــا تلــت الـ تلجـ إ
األ اليب ا رهابية وا جرا عرب ا دو  .وملواجمة ذلت ،تلز تدابو مبت رة من املنظمة واجملتم الدويل.
 - 2وأ اة األمــم املتحــدة ـ الســال  ،الـ ا ــتحد تما املنظمــة ملســالدة أاـراع النزاعــاا حــالل
يـ ـ أحن ــاء الع ــاط .و ــد تو ــورا ممم ــة
الس ــال بينم ــا ،ب ــا ــجل لبي ــل ع ــم الس ــال وا ــتقرار
ح ـ الس ــال عل ـ م ــر العق ــو ا ــتجابةً للو ــاب املت ــو للنزاع ــاا .وتس ــتلز التح ــداا الراهن ــة املتم ل ــة
النزاعاا ال يوول أمدها وت تسب اابعا إ ليميا وياعب إجيا حل حا م با ،والبيئـاا الـ ت ـدو
ـاد ُنـ جديـدة
أك ر ف ك ر و مواتية لعمليـاا األمـم املتحـدة ،إ جالـب الضـ وت املرتبوـة يمليزاليـة ،اتب ي
تن يذ الو اا.
 - 3وللتعامــل م ـ لزاعــاا اليــو فــال بــد مــن ا ــتحداأ م ـ ل أاــت حجمــا وأك ــر ا ـ ا ـ
الســال يعتمــد بدرجــة أ ــل عل ـ عمليــاا الننــر ال ابتــة واملتباعــدة والوويلــة األمــد ،وبدرجــة أكــرب عل ـ
القدراا املدلية والنراية والعس رية املتخااة لـدعم ممـا دـد ة .وجيـب أأل ل ـوأل ـا رين علـ ديـد
أهداع وا عيـة و يـاا التقـد ارـرب ـوا قيـ ا ـتقرار .وجيـب أأل لنظـر ُنـ بديلـة للقيـا يملمـا
األ ا ــية املنوا ـ ة بنــا ،مبــا ذلــت تقــدإ الــدعم إ العمليــاا السيا ــية ،ورايــة املــدلي  ،ور ــد و ــت
إاــالا النــار والتماكــاا حقــوا ا لســاأل وبنــاء الســال و ــا مب ــر ،وه ـ ممــا ــن القيــا بــبع
منما ب عالية وك اءة من االل تعزيز النراكاا القاسمة مـ النـركاء ارليـ والـدولي  ،أو با ة ا ـتخدا
الت نولوجيا ،أو تعزيز القدراا الالبمة للتحليل .و بد مـن أأل ل ـوأل زمـزين بنـ ل أفضـل للعمـل جنبـا
إ جنب م عملياا ا ل اذ ولدعمما حسب ا تضاء ووفقا للمتولباا املقررة.

اثنيا  -مبادرا األمني العام لإلصالح :إ ادة تعليف حفظ السالم
ـا عل ـ زل ـ األمــن عنا ــر ا ـةاتيجية مــاملة تــدعم زموعــة
-4
ليســاأل/أبريل  ،2017عرضـ ُ
متنوعة من بع اتنا ي تنا إ مبدأين رسيسي  :األول هو ضماأل أأل ت وأل عملياا ح السال مرلـة
ومالسمــة لســيا ما ،وال ــام هــو ضــماأل أأل تسةمــد عملياتنــا يلســع للتو ــل إ حلــول يا ــية .و عمــا
بــذى ا ــةاتيجية ،أبــربا تســعة زــا ا لي ــالح هـ  :أ) سـ منظومــة الســلم واألمــن ا) ت يــو
القواع ــد واأللظم ــة لتعزي ــز ال ــاءة واملس ــاءلة ) ض ــماأل أأل ت ــوأل و اا البع ــاا واض ــحة ووا عي ــة
َّ
) س ـ ـ عملي ــاا
ودد ــة ) با ة األ وار ال عال ــة ال ـ ـ تض ــول ت ــا امل ـ ـرأة عملي ــاا الس ــال
التخو ـ ــيط وا م ـ ـراع والقي ـ ــا ة ،وتنس ـ ــيقما بن ـ ـ ل أفض ـ ــل و) با ة ا ـ ــتخدا الت نولوجي ـ ــا ا دي ـ ــة
ب) ا ع ــال والتوعي ــة يل ــدور اب ــا ال ــذا تل ي ـ عملي ــاا األم ــم املتح ــدة للس ــال ح) تو ي ـ الا ــالا
مـ النــركاء ا ليميـ و وأل ا ليميـ ت) بنــاء مـراكاا اسمــة علـ ويــل يُعتمــد عليـ و ابــل للتنبــل
بـ  .ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علـ مــا حــدأ مــن توــوراا زــال ح ـ الســال عمـاً لي ــالحاا
ال أُجريما.
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ـدأا لس ــلة
 - 5و إا ــار زموع ــة ا ــالحاا الـ ـ ــدمتما ،وعلـ ـ ــبيل األولوي ــة العاجل ــة ،ب ـ ُ
ا تعراضاا لعمليـاا ح ـ السـال الرسيسـية ب ـرمي تقـدإ تو ـياا إ زلـ األمـن خ اـال تعـديالا
عليمــا للنجــاح تن يــذ و ا ــا .و تنــمل معــايو التقيــيم جــدوو الــو اا ووش ــة ــلتما مبــا هــو مننــو
قيق ـ والبيئــة السيا ــية وإرا ة األا ـراع الرسيســية ،مبــا ذلــت موافقــة ا ومــة املضــي ة وامليــزة النســبية
لعملياتنا يملقارلة م عملياا النركاء ا ليمي والنركاء من األمم املتحدة والنركاء ا ارين ،وتنـ يلة
ال ــدعم املق ــد للبع ــة .وأتو ـ ـ أأل ــد ه ــذى ا تعراض ــاا أف ــارا ل ــنُم جدي ــدة دس ــنة ـ ـ الس ــال
وأأل تع ــزب أ ــر ه ــذى ال ـ ـنُـ ُم أيض ــا منـ ـ لن ــوا النزاع ــاا م ــن ا ــالل العم ــل املب ــر وا ـ ـةاتيجياا
السيا ية ال تعاجل أ باا النزاعاا.

ألف  -إصالح منظومة الس م واألمن
بــد مــن أأل ي ــوأل مـ ل الن ـ ء تبعــا لو ي تـ  ،وعمليــاا الســال الـ ت ـ يل ــرمي تتولــب
-6
ـا
هياكــل تــدعمما عل ـ النحــو األم ــل .وكمــا هــو مب ـ
تقريــرا ال ـوار الو يقــة  ،A/72/525ا ةحـ ُ
إعــا ة تنظــيم ركيــزة الســال واألمــن األمالــة العامــة ،وكــذلت س ـ أ ــاليب عملمــا وإجراءا ــا لــزا ة
ا ـ ما وا ــة حركتمــا وفعاليتمــا مواجمتمــا لتحــداا الســال واألمــن الراهنــة و سـبما لتحــدا ما
املستقبل .و د عوا إ إلناء إ ارة جديدة للنلوأل السيا ية وبناء السال وإ ارة لعملياا السال .
 - 7و وع تتناار ا اراتأل هي الً يا يا وعملياتياً واحداً ا إمراع أمين عام مسـاعدين
يضــولعاأل مبســلولياا إ ليميــة وي ــونيأل مســلول أمــا وكيلـ األمـ العــا  ،اللــذين ــوع يقيمــاأل الاــلة
بـ ـ ـ ا ارتـ ـ ـ وي ـ ــونيأل مس ـ ــلول ع ـ ــن إ ارة املس ـ ــاسل ا ـ ـ ـةاتيجية والسيا ـ ــية والعملياتي ـ ــة والتنس ـ ــي
مـ ـ ـ الن ـ ــركاء ا ليميـ ـ ـ  .وم ـ ــن مـ ـ ـ أل ه ـ ــذا الةتي ـ ــب أأل س ـ ــن ا ـ ــةاتيجياا ا ليمي ـ ــة ي ـ ــت ا ة
م ــن اخلـ ـرباا املتض ــافرة والعامل ــة ــا ي ــا ة واح ــدة وأأل يع ــزب ا تس ــاا وي ــوفر اوواـ ـاً أك ــر وض ــوحاً
للتوا ل مـ أمـ ال الوجـو امليـدام وتزويـدها يلتوجيمـاا والـدعم علـ املسـتوو ال ـت و سـ التعـاوأل
م مركاء آارين من ضمنمم املنظماا ا ليمية.

ابء  -اإلصالح اإلداري
 - ٨عقب مناوراا مست يضة م الدول األعضـاء ،أعـد ا تقريـرين ـيقدماأل إ اللجنـة اخلامسـة
اجلــزء الرسيسـ مــن الــدورة ال اليــة والســبع للجمعيــة العامــة .وتقريــرا املعنــوأل ”ت يــو النمــوذ ا ارا
األمم املتحدة :ضماأل مستقبل أفضل للجميـ “  )A/72/492يـوجز ر يـ واملبـا ل النـاملة ـالح
إ ارة األمالــة العام ــة م ــن أج ــل س ـ عــم تن ي ــذ الو ي ــة .ويتض ــمن التقري ــر ال ــام )A/72/492/Add.1
تــدابو د ــد ة لتحس ـ وتبس ــيط عمليــة يو ــيط ال ـربام وامليزل ــة األمــم املتح ــدة .و ـ َّ
ـتقد إ اجلمعي ــة
العامة ورا ا املقبلة تقار ُير أارو تتضمن تدابو دد ة خمتلت زا ا ا الح ا ارا.

جيم  -إصالح املنظومة اإلمنائية
ــعيما لتن يــذ اوــة
 - ٩مــن أجــل تقــدإ عــم أك ــر ت ــامال و ــاوي وفعاليــة إ الــدول األعضــاء
ـا حزيراأل/يوليـ  2017عــن اوــة مــاملة وجريئــة لتعزيــز الوريقــة
التنميــة املســتدامة لعــا  ،2030أعلنـ ُ
الـ تنجــز تــا األمــم املتحــدة عملمــا يعتبارهــا منظومــة لاــا .النــعوا الـ ــدمما .وا ــالحاا الـ
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ا ةحتُما تجعلنا أك ر درة عل عم جمـو الـدول األعضـاء املبذولـة لتحقيـ أهـداع التنميـة املسـتدامة
بوريق ــة مت امل ــة ،مب ــا ذل ــت اب ــدع  ،16ال ــذا ي ـ ـدعو إ التن ـ ـجي عل ـ ـ إ ام ــة زتمع ــاا مس ــاملة
مم ــه فيم ــا أح ــد ،وإاتح ــة إم الي ــة و ــول اجلمي ـ ـ إ العدال ــة ،وبن ــاء مل س ــاا فعال ــة وااض ــعة
يُ َّ
للمساءلة وماملة للجمي عل ي املستواا.
 - 10وعل وج اخلاـو ،،ـي وأل لتو ـيات بتعزيـز و ي ـة املنسـق املقيمـ لتحقيـ فعاليـة تنسـي
آشر إجيابيــة علـ تعزيــز مــروت
األلنــوة املن ــذة علـ لوــاا املنظومــة مــن أجــل قيـ اوــة عــا ٌ 2030
قي السال وا لتقـال مـن األبمـاا إ التنميـة الوويلـة األجـل والسـال املسـتدإ .واملواءمـة ا ـةاتيجية
لألولواا من االل إاار عمل األمم املتحدة للمساعدة ا مناسية ،الذا جيرا ت يو وضعيت بو أ اة
التخوـيط الوحيــدة األهــم األمــم املتحــدة ،مــن مـ نا أيضــا أأل تيســر تقــدإ الــدعم املت امــل إ بلــد مــا،
مـ مراعــاة أأل أاــر املســاعدة ا مناسيــة تســتخد فعــال كـ ار عمــل ا ـةاتيجية مت املـة لعــدة بيئــاا تعمــل
فيما البع اا.

اثلثا  -اساثمار السياسة من أجع السالم
ألف  -االجتاها واملواضيع اللئيسية اليت أاثرهتا الاطورا امليدانية
 - 11ما بالا بع اا ح السال أفريقيا والنرا األو ط تواج روفاً يا ـية وعملياتيـة وأمنيـة
متقلب ــة ــعبة تتول ــب من ــاركة يا ــية وعملياتي ــة متوا ــلة وم ــة .ور ــم الظ ــروع الا ــعبة ،وا ــلا
مورية ال ول و الد قرااية ،ا تمرا
عملياا ح السال الةكيز عل عم العملياا السيا ية .ف
موري ــة ال ول ــو الد قرااي ــة ع ــم تن ي ــذ ا ت ــاا
بع ــة منظم ــة األم ــم املتح ــدة لتحقي ـ ا ــتقرار
السيا النامل واجلام الذا مت تو يع  31كالوأل األول /يسمرب  2016واجلمـو الراميـة إ تنظـيم
ا لتخايا الو ا املنا ب .و مايل ،أُحرب بع التقد تن يذ عملية السال  ،ول ن هذا التن يـذ
تع ر لعدا ال قة ب األاراع املوّعـة ،و يـاا ر يـة واضـحة لتن يـذ ا ت ـاا ،ي ضـافة إ ا مـتباكاا
املت ررة ب اجلماعاا املسلحة املو عة عل ات اا السال وتدهور ا الة األمنية مشال وو ط البلد.
 - 12ومــا بال عــد مــن البع ــاا يواج ـ ضــرورة رايــة املــدلي  .ف ـ موريــة أفريقيــا الو ــو  ،ور ــم
موريــة
التن يــذ الاــار مــن جالــب بع ــة األمــم املتحــدة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار
أفري قيا الو و لو ية راية املدلي املنااة تا ،وإلنـاء ار مـة اجلناسيـة اخلا ـة وتـدريب  500مـن أفـرا
النراة والـدر ،،تـدهورا ا الـة األمنيـة أار/مـايو  ،2017ـل تاـاعد العنـت القـاسم علـ أ ـ
ينيــة وعر يــة .وعال ــا البع ــة أيض ـاً م ــن با ة ابجمــاا ضــد أفرا ه ــا النظــامي  .و جنــوا الس ــو األ،
الو ـا الـذا
وا لا بع ة األمم املتحدة جنوا السو األ تركيـز اهتماممـا علـ و يـة رايـة املـدلي
موريــة جنــوا الســو األ حــدو ــدرا ا .و ارفــور،
تــدعم في ـ تن يــذ ا ت ــاا املتعل ـ يفــل الن ـزاد
أع ــا زل ـ ـ األمـ ــن تن ـ ـ يل العمليـ ــة املختلوـ ــة لال ــا األفريق ـ ـ واألمـ ــم املتحـ ــدة ارفـ ــور ،ـ ــا ـ ـ
بتخ يضاا كل من العنار العس را وعنار النراة ا تجابةً للت واا العامة ا الة األمنية وبيئة
العمليــاا .و ــد أعــرا زل ـ األمــن عــن القل ـ إباء حــا ا الت ـ او الت عيــل ال امــل ل ليــة املنــةكة
لر ــد ا ــدو والتحقـ منمــا علـ ا ــدو بـ الســو األ وجنــوا الســو األ وتع ــر اجلمــو الراميــة إ ذلــت
الت عيــل ،وأكــد أأل و يــة ا ليــة لــن ــد مــا ط ــرب الورفــاأل تقــدماً هام ـاً .و لبنــاأل ،وا ــلا ــوة األمــم
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املتحــدة املل تــة لبنــاأل القيــا بــدور م بــا لال ــتقرار
األاراع من االل آلية التنسي ال ال ية األاراع.

ــياا إ ليم ـ مــديد التقلــب عــرب اجلم ـ ب ـ

 - 13و ــل تزايــد لنــر عمليــاا األمــم املتحــدة للســال بيئــاا ــو مواتيــة إ جالــب عمليــاا
ا ل ــاذ ،كــاأل هنــا ،تركيــز رسيسـ مســتجد علـ عــم عمليــاا موابيــة والتعــاوأل معمــا .ف ـ مــايلُ ،كل ــا
البع ة بضـماأل ـدر كـاع مـن التنسـي وتبـا ل املعلومـاا مـ م تـب األمـم املتحـدة ل ـرا أفريقيـا ومنوقـة
الســاحل و ول أعضــاء املنوقــة ،وكــذلت م ـ مبــا راا أمنيــة إ ليميــة ،و ــيما القــوة املنــةكة التابعــة
للمجموعة اخلما ية ملنوقة الساحل وعملية لواكنوت لال ا األفريق والقواا ال رلسية ،إاار و يـة
كـ ــل منمـ ــا .وبـ ــدأا األمالـ ــة العامـ ــة وض ـ ـ اخلوـ ــط ـ ـةاتيجية مـ ــاملة وموحـ ــدة ومتما ـ ـ ة م ـ ـ
ب منظوراا التنمية واملساعدة ا لسالية وحقوا ا لساأل التعاوأل م وة اجملموعة اخلما ية.
 - 14واالل السنة املاضية ،م ن توايد السال من إ الا البع ة كـوا ي ـوار ومـن ويـل البع ـة
هــاي إ بع ــة تركــز علـ تقــدإ الــدعم لقوــاع العدالــة و ــيا ة القــالوأل ومــن اخل ـ التــدرجي للبع ــة
ليربا وف الو اا الاا رة عن زل األمن.

ابء  -صدارة العم يا السياسية
 - 15يب التقرير الذا أعدى ل عن تن يذ تو ياا ال ري الرفي املستوو املعت بعمليـاا السـال
و دم ـ ـ ـ إ اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة  )A/70/357-S/2015/682ا اج ـ ــة إ دي ـ ــد ا لت ـ ـ ـزا يل ـ ــدور السيا ـ ـ ـ
ـرارى
لعمليــاا األمــم املتحــدة ـ الســال  .وهــذا مــا أكــدى مــرة أاــرو زل ـ األمــن ،الــذا مــد
 )2017 237٨عل أأل ي وأل ترجي ك ة السيا ة هو السمة املميزة للنم الذا تتبعـ األمـم املتحـدة
حل النزاعـاا .و ـد مـد ا ،منـذ أأل توليـا مناـ  ،علـ أكيـة ارت ـاب عمليـاا ح ـ السـال علـ
ِّ
توج عملما من بدايتما وحىت حبما التدرجي .
ا ةاتيجية يا ية ّ
 - 16ومـ ذلــت ،جيــب علينــا أأل لقــر أيضـاً ظأل عمليــاا ح ـ الســال ا اليــة تننــر مبوجــب و اا
تــدعم ات ا ــاا و ــت إاــالا النــار أو ات ا ــاا الســال املوجــو ة مــن بــل فحســب ،بــل تننــر ك ــو
من األحياأل عندما تنعد أو تضعت آفاا ا ل السيا  .وهذا يلكد ا اجـة إ عمـل ـاع وا ـتبا
يقــو ب ـ كــل مــن زل ـ األمــن واألا ـراع ال اعلــة ا ليميــة واألمالــة العامــة لوض ـ ُن ـ مبت ــرة لتســوية
النزاعـاا  -مـن اـالل ا ـةاتيجية يا ـية مت املـة مـ أاـراع النـزاد حـول ااولـة امل اوضـاا وت ــل
املتابعـ ــة والتن يـ ــذ الالبم ـ ـ  .ويتع ـ ـ عل ـ ـ ا ومـ ــاا والس ـ ـلواا املضـ ــي ة وأا ـ ـراع النزاعـ ــاا األاـ ــرو
أأل ي وأل لديما أيضاً ا را ة األ ا ية الالبمـة حـالل السـال  .وتتعـذر رايـة املـدلي علـ حنـو مسـتدا
و األجل الوويل عندما تتوفر هذى العوامل .و د كاأل ذلت واضحا بعـ عمليـاا ح ـ السـال
موريــة
الـ ركــزا ال ــو مــن اهتماممــا علـ ا ج ـراءاا ال وريــة املنقــذة للحيــاة .فالبع تــاأل العاملتــاأل
أفريقيــا الو ــو وجنــوا الس ــو األ ،م ـ الً ،ــد منعت ــا عن ــا ااس ي ــا ووف ـرات ا مايــة ع امل ــدلي  ،عل ـ
التـوايل ،ــو أأل إجيــا حــل يا ـ مســتدا للنزاعــاا نايــة املوــاع هــو وحــدى الــذا ــي ل ا مايــة
جلمي املدلي .
 - 17و تقتار دارة اجلوالب السيا ية علـ ا جـراءاا الـ تتخـذ علـ الاـعيد الـوات .فقـد أ ا
بع ــاا ح ـ الســال  ،مــن اــالل عملمــا مــن أجــل تيســو ا ـوار و عــم جمــو الو ــااة ارليــة ،ورا رسيســيا
من ـ ـ العن ــت أو ي ي ــت حدت ـ ـ و تعزي ــز املاـ ــا ة والتما ــت ا جتم ــاع  .وبرهن ــا اجلم ــو املبذولـ ــة
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بع ــاا مــن ضــمنما العمليــة املختلوــة لال ــا األفريق ـ واألمــم املتحــدة ارفــور وبع ــة األمــم املتحــدة
جنــوا الســو األ ،علـ أكيــة التاــدا للنزاعــاا علـ الاــعيد ارلـ  .و ــد ركــزا بع ــاا ح ـ الســال
عل ـ ي يــت وا ـ ة النزاعــاا ارليــة والتاــدا بــا لــي بســبب ل ــو هــذى النزاعــاا عل ـ اجملتمعــاا ارليــة
فحسب ،و يما ا ايا ال تنجم عنمـا ،بـل أيضـا بسـبب ـدر ا علـ التـ و العمليـاا السيا ـية
الوانية والدينامياا ا ليمية .والنزاعاا ارلية ابلة أيضا بندة للت ر يألاراع السيا ية ال اعلة.
 - 1٨و يـ هــذى الســيا اا ،ي تســب ا ـرات والــدعم السيا ــياأل مــن جالــب اجلمــاا ا ليميــة
ــاحبة املاــلحة والــدول األعضــاء أكيــة حا ــة لضــماأل ا ــت ا ة علـ أمت وجـ مــن ال ر ــة الـ يوفرهــا
ح السال .

جيم  -بناء السالم واحلفاظ يه
 - 1د ور حفظ السالم يف اسادامة السالم
إا ــار القـ ـرارين الا ــا رين ع ــن زل ـ ـ األم ــن واجلمعي ــة العام ــة بنـ ـ أل ا ــا علـ ـ الس ــال
- 1٩
الق ـرار  )2016 22٨2والق ـرار  262/70عل ـ الت ـوايل) والق ـراراا األاــرو ذاا الاــلة ،مبــا ذلــت
تلــت ال ـ تــنت عل ـ و اا دــد ة ،لــا عمليــاا ح ـ الســال تــل ا ورا هامــا ا ــا عل ـ
ي مراحل عملما م ا وماا املضـي ة واجملتمعـاا ارليـة ،ومـ وهـا مـن النـركاء بنـاء
السال
السال  .فمن االل املساع ا ميدة ،وعمل اجملتمعاا ارلية ،وبنـاء املل سـاا ،وتـوفو األمـن وزموعـة
وا عة من األلنوة الضرورية ر اء أ السال الداسم ،أ مما عمليـاا ح ـ السـال العمليـاا
السيا ــية والتقــد ارــرب حنــو قي ـ التعــا وإعــا ة ا عمــار والتنميــة .ووا ــلا عمليــاا ح ـ الســال
التع ــاوأل ع ــن ك ــب مـ ـ أفر ــة األم ــم املتح ــدة القوري ــة ع ــرب ــبل منم ــا ويـ ـل األلن ــوة الربنيزي ــة الا ــا ر
تـ ــا ت ليـ ــت مـ ــن امليزاليـ ــاا املقـ ــررة ـ ـ السـ ــال زـ ــا ا م ـ ــل ـ ــيا ة القـ ــالوأل واملاـ ــا ة الوانيـ ــة
والتما ـت ا جتمـاع وحقـوا ا لسـاأل .وأ ـمم اتبـاد هـذى الوريقـة تن يـذ الـو اا عمليـة التقاليــة
لسة كوا ي وار ،كما يدعم اتباعما حاليا عملي ا لتقال اجلاريت كل من ليـربا وهـاي ويعـزب
برام عم السال وبناس عدة بع اا.
 - 20وينــار ،ح ظــة الســال العــاملوأل عل ـ الاــعيد امليــدام ألنــوة خمتل ــة تــدع بســط ــلوة
موريـة
الدولة .فعل بيل امل ال ،توا ل كل من البع ـة املت املـة املتعـد ة األبعـا لتحقيـ ا ـتقرار
أفريقيا الو و وبع ة األمم املتحدة املت املـة املتعـد ة األبعـا لتحقيـ ا ـتقرار مـايل مسـاعدة الدولـة
لنر لواا دلية إ الضواح لزا ة وجو الدولة .و د عمتا أيضاً اجلمو الرامية إ إعا ة لهيل
موريـة ال ول ـو
ابياكل األ ا ية املنوقت  .وتعمل بع ة منظمة األمـم املتحـدة لتحقيـ ا ـتقرار
الد قراايــة عل ـ تعزيــز ــدرة الســلواا ا وميــة ارليــة عل ـ أ اء ممــا ا مايــة واملاــا ة ذاا األكيــة
ا ا ة ،األمر الذا يعد جالبا أ ا يا لبناء القدرة ارلية الالبمة حالل السال .
 - 2سيادة القانون والعدالة واملؤسسا اإلصالحية
 - 21ي ـ ـزال عنا ـ ـرا العدال ـ ــة واملراف ـ ـ ا ـ ــالحية عملي ـ ــاا ح ـ ـ الس ـ ــال ي ـ ــل األ ورا ممم ـ ــا
ا ــا عل ـ الس ــال  ،م ــن ا ــالل تعزي ــز ــيا ة الق ــالوأل البل ــداأل اخلارج ــة م ــن النزاع ــاا واملس ــاكة
بس ــط ــلوة الدول ــة وم افح ــة ا ف ــالا م ــن العق ــاا وراي ــة امل ــدلي  .وتن ــمل ه ــذى اجلم ــو تق ــدإ
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املســاعدة را ــبة اجلنــاة عــن اجل ـراسم الـ تــلج الن ـزاد وتــوفو ــجوأل آمنــة تتســم ي لســالية .ومــا ط ت ــن
املخربـ ـوأل اللج ــوء إ العن ــت وا ف ــالا
مل س ــاا ــيا ة الق ــالوأل ال اعل ــة موج ــو ة ،ي ــرج أأل يوا ــل ّ
م ــن العق ــاا ،وم ــن امل ــرج أأل تا ــب الس ــجوأل م تظ ــة ،ــا جيعلم ــا عرض ــة ألعم ــال الن ـ ب وعملي ــاا
ابروا اجلماعية وابجماا املسلحة.
 - 22و موريـ ــة أفريقيـ ــا الو ـ ــو  ،ـ ــدما البع ـ ــة املت املـ ــة املتعـ ــد ة األبعـ ــا لتحقي ـ ـ ا ـ ــتقرار
موريــة أفريقيــا الو ــو الــدعم للســلواا احتجــاب أف ـرا ومقاضــا م بــتمم ارت ــاا ج ـراسم حــرا
و ر و و ذلت من اجلراسم .و اعدا البع ة أيضا يلتعاوأل م النركاء ت عيل ار مة اجلناسية اخلا ة
للتحقي ـ ا لتماك ــاا اخلو ــوة ق ــوا ا لس ــاأل ومقاض ــاة مرت بيم ــا ،مب ــا ذل ــت ع ــن اري ـ ــيا ة
ا ـةاتيجية ا عــاء للمح مــة مــن اــالل منــرود حاــر ا لتماكــاا الــذا ألنـ ت م وضــية األمــم املتحــدة
موريــة أفريقيــا الو ــو لتو ي ـ
قــوا ا لســاأل والبع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار
موريـة أفريقيـا
ا لتماكاا اجلسيمة للقالوأل الدويل قوا ا لساأل والقالوأل الـدويل ا لسـام املرت بـة
الو ــو  .و موريـ ــة ال ول ــو الد قراايـ ــة ،عم ــا بع ـ ــة منظم ــة األمـ ــم املتح ــدة لتحقي ـ ـ ا ـ ــتقرار
موري ــة ال ول ــو الد قرااي ــة اراكم ــاا اجلناسي ــة ض ــد ض ــبات اجل ــيه وأعض ــاء اجلماع ــاا املس ــلحة.
و مايل ،اهم الدعم الذا دمت البع ة املت املة املتعد ة األبعا لتحقيـ ا ـتقرار مـايل إ وحـدة
متخااة للتحقي أعمال ا رهاا واجلر ة املنظمة عرب الوانية ومقاضاة مرت بيمما عدة عملياا
تو يت وداكماا .و اعدا البع ة املت ا ملة أيضا لواا مايل عل تن يذ التدابو األمنية ملن التوـرع
وكنـ ـ ـ  ،وتعزي ـ ــز إ ارة الس ـ ــجوأل ملنعم ـ ــا م ـ ــن التح ـ ــول إ أرمي اا ـ ــبة للتو ـ ــرع املا ـ ــحوا يلعن ـ ــت.
و ارفور ،عما العملية املختلوة لال ا األفريق واألمم املتحدة ارفـور ارـاكم الري يـة حـل مـا
يلج النزاد من منابعاا بلية عل األراض .
 - 23و مق ــر األم ــم املتح ــدة ،وا ــلا اس ــرة الع ــدل واملل س ــاا ا ــالحية إ ارة عملي ــاا ح ـ
السـال  ،مبـا ذلــت ابيئـة الداسمــة للعـدل والســجوأل التابعـة للـداسرة ،تقــدإ الـدعم ال ــت والتن يـذا للبع ــاا
ووض موا توجيمية وبرام تدريبية وتعزيز النراكاا م اجلماا ال اعلـة األاـرو ،مبـا ذلـت مـن اـالل
جمــة التنســي العامليــة جلوالــب ــيا ة القــالوأل املتاــلة مبجــا ا النــراة والعدالــة والســجوأل حــا ا
مــا بعــد الن ـزاد و وهــا مــن حــا ا األبمــاا ،ال ـ تقو هــا إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وب ـرنيم األمــم
املتحدة ا مناس  ،إ جالب م وضية حقوا ا لساأل وهيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـ اجلنسـ و ـ
امل ـرأة للم ـرأة هيئــة األمــم املتحــدة للم ـرأة) ،وم تــب األمــم املتحــدة املعــت يملخــدراا واجلر ــة ،وم وضــية
األمم املتحدة لنلوأل الالجئ .
 - 3الطة األمم املاحدة
الن ـ ـ يـرا
 - 24ي ـ ــربب ـ ـرار زل ـ ـ األم ـ ــن  )2014 21٨5وتقري ـ ــرا املتعل ـ ـ بعم ـ ــل األم ـ ــم املتح ـ ــدة ُ
لعا  ) S/2016/952 2016الدور املمم الذا تضول ب مراة األمم املتحدة ،ا يسمم من لنوا
النزاع ــاا وإ ار ــا ،فض ــال ع ــن بن ــاء الس ــال ع ــن اريـ ـ راي ــة امل ــدلي وتعزي ــز ــدراا ال ــدول املض ــي ة
عل القيا ظعمال النراة.
 - 25وا ــتجابة لال ــتعرامي ال ــذا أج ـ ـراى ال ريـ ـ املس ــتقل الرفيـ ـ املس ــتوو املع ــت بعملي ــاا الس ــال
 )A/70/95-S/2015/446وتقريــر ــل عــن تن يــذ تو ــياا ال ري ـ  ،)A/70/357-S/2015/682حــد
17-19483

7/34

A/72/573

التقريــر املتعل ـ ظعمــال النــراة اوــة إ ــالح بــدأا األمالــة العامــة تن يــذها يلتعــاوأل الو ي ـ م ـ الــدول
األعضاء ملوا لة س أ اء مراة األمم املتحدة ،مبا ذلت ما يل :
أ ــبحا ار ــاا م ــراة األم ــم املتح ــدة متس ــقة با ــورة متزاي ــدة ب ض ــل وضـ ـ أ ل ــة
أ)
البع ــاا والقيــا يلر ــد والتوجي ـ وتقــدإ املنــورة زــال النــراة والعمــل
النــرا
عــن التخوــيط ُ
النــرا القــاسم عل ـ
النــرا املوج ـ حنــو اجملتم ـ والتنســي ب ـ اجلمــاا املاحنــة وإ ارة األم ـوال والعمــل ُ
املعلوم ــاا ا ــتخبارية وا ــتخباراا اجلناسي ــة ،ال ـ تن ـ ل ج ــزءا م ــن ا ا ــار ا رم ــا ا ا ـةاتيج
السال بوا وة النراة الدولية
ا) ع ــزبا إ ارة عملي ــاا ح ـ ـ الس ــال ــدر ا عل ـ ـ اكتس ــاا الق ــدراا وا م الي ــاا
الن ــرا ع ــن اري ـ ـ تنق ــي إج ـ ـراءاا التنـ ـ يل املوح ــدة اتي ــار أف ـ ـرا الن ــراة
اجلي ــدة ز ــال العم ــل ُ
وتقي ــيممم ولن ــرهم ،مب ــا ين ــمل وح ــداا الن ــراة املنـ ـ لة .وألن ــئا اسم ــة للمرم ــح املقب ــول لنـ ـ ل
املنا ــب القيا ي ــة العلي ــا الن ــراة و ــا مواءم ــة زموع ــاا املم ــاراا املولوب ــة للبع ــاا مـ ـ ا ا ــار
ا رم ــا ا ا ـةاتيج ولُ ــذا ألن ــوة مس ــتمرة للتوعي ــة م ــن أج ــل با ة من ــاركة النس ــاء الن ــراة
و ــدَّما أفر ــة النــراة املتخااــة ،مبــا ذلــت األفر ــة املعنيــة يجل ـراسم اخلوــوة واملنظمــة والعنــت اجلنس ـ
واجلنســام ،ا ـرباا دــد ة األهــداع البتمــا الــدول املضــي ة زــال العمــل النــرا  ،وأجــرا املزيــد مــن
التحس يناا لظا إ ارة املوار البنرية النراية لتقاو اململ الزمنية جراءاا التحرا
ض ــوء ــيا اا التنـ ـ يل الداسم ــة الت ــو ،ا ــتمر تقي ــيم تنـ ـ يل الق ــدراا الن ــراية
)
الداسم ــة وتوا ي ــل تو ــوير زموع ــاا ممارا ــا لض ــماأل ــدر ا علـ ـ تلبي ــة موال ــب ح ـ ـ الس ــال ا الي ــة
واملتو عــة .واهتــداءً ظولــواا الدولــة املضــي ة واألولــواا الاــا ر تــا ت ليــت ،أاــذا القــدراا النــراية
الداسمة تبت اربا ا العمل النرا املراع للمنظـور اجلنسـام وإ ـالح النـراة ورايـة املـدلي و ليـل
اجلر ة والتحقي فيما.
 - 26ويــل ا العمــل النــرا لألمــم املتحــدة ورا دــورا العمليــاا ا لتقاليــة ـ الســال  ،عل ـ
ــبيل امل ــال ليــربا وهــاي  ،اللت ـ ترك ـزاأل باــورة متزايــدة عل ـ العمــل النــرا و ــيا ة القــالوأل لتيســو
اـرو البع ــة .ف ـ هــاي  ،يع ـ ا لتقــال مــن بع ــة األمــم املتحــدة لتحقيـ ا ــتقرار هــاي إ بع ــة
األمم املتحدة لدعم لظـا العدالـة هـاي  ،وهـ بع ـة ـ وة ـ السـال وأل عناـر عسـ را ،نجـا
مبت را يلكد الاالا القوية ب يا ة القالوأل والعمل النرا وأهداع األمـم املتحـدة املتم لـة قيـ
ا ــتقرار وبنــاء الســال  .ومـ ذلــت ،ت ـزال هنــا ،ــداا ــعبة ،مبــا ذلــت التبــاين العــا ب ـ ممــا
النراة الاـا ر تـا ت ليـت والو ـاست املـ ذوأل تـا مقابـل املـوار املخااـة والةمـي ارـدو للمـو
ذوا اخل ــربة وذوا زموع ــاا املمـ ــاراا والل ــاا الالبمـ ــة ل ــرمي النن ــر ،وضـ ــابواا الن ــراة ،وكـ ــذلت
الوحــداا املتنقلــة واجملمــزة يلقــدراا واملدربــة واجملمــزة عل ـ حنــو جيــد وإم اليــة الو ــول إ الت نولوجيــا
وا تخدامما .وهنـا ،حاجـة إ يـا ة ويـة مـن جالـب الـدول األعضـاء واألمالـة العامـة والنـركاء ا اـرين
لتلبية املوالب الراهنة املتعلقة بنراة ح السال .
 - 4نزع السالح والاسليح وإ ادة اإلدماج
 - 27وا ــلا عملي ــاا ح ـ ـ الس ــال ت يي ــت األلن ــوة ز ــال ل ــزد الس ــالح والتس ـ ـري وإع ــا ة
ا م ــا ملعاجل ــة الظ ــروع املتنوع ــة واملعق ــدة .و العدي ــد م ــن الس ــيا اا الا ــا ر حالي ــا ت لي ــت بتن ي ــذ
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عملياا لنزد السالح والتسري وإعا ة ا ما فيما ،أ و عد وجو عمليـة يا ـية إ حـدوأ لاـو
التن يــذ .ولــذلت ،وب يــة إر ــاء األ ـ لنــزد الســالح والتس ـري وإعــا ة ا مــا واملســاكة قي ـ
موري ــة أفريقي ــا الو ــو و موري ــة ال ول ــو
ا ــتقرار ،لـُ ّ ــذا بـ ـرام للح ــد م ــن العن ــت اجملتمعـ ـ
الد قرااية ومايل و ارفور ،مـ ا ـتخال ،روا مـن التجربـة كـوا ي ـوار وهـاي الـ يسـتمر فيمـا
تن يذ برنيم ا د من العنت اجملتمع من االل بع ـة األمـم املتحـدة لـدعم لظـا العدالـة هـاي  .وتـوفر
هذى الربام مـا ي ـت أفـرا ي اجلماعـاا املسـلحة والنـباا املعرضـ للخوـر عـن العنـت مـن اـالل املنـاركة
اجملتمعية علـ املسـتوو النـع مـن بيـل خمووـاا التـدريب املمـت والعمالـة القاـوة األجـل .و موريـة
موري ــة أفريقيـ ــا
أ فريقي ــا الو ــو  ،ا ــتحد ا البع ــة املت امل ــة املتعـ ــد ة األبع ــا لتحقي ـ ـ ا ــتقرار
الو ــو برنيز ــا ملرحل ــة م ــا ب ــل ل ــزد الس ــالح والتس ـري وإع ــا ة ا م ــا م ــن أج ــل قي ـ ا ــتقرار
األلنوة املدرة للدال.
اجملتمعاا ارلية بل وأ ناء م اوضاا السال من االل إمرا ،املقاتل
 - 2٨وتقـو إ ارة عمليـاا ح ـ السـال حاليـا بوضـ وا ـتعرامي عـدة مـوا توجيميـة ذاا ـلة بنـزد
الســالح والتس ـري وإعــا ة ا مــا  ،مبــا ذلــت م ـوا تتعل ـ ي ــد مــن العنــت اجملتمع ـ ملمار ـ هــذا
العمــل ،وتســتعرمي أيضــا املعــايو املت املــة لنــزد الســالح والتس ـري وإعــا ة ا مــا  ،مــن اــالل ال ري ـ
العامــل املنــة ،بـ الوكــا ا املعــت بنــزد الســالح والتسـري وإعــا ة ا مــا  .ويســتتب هــذا العمــل إجـراء
ا تعرامي منمج للمعايو ال وضـعا بـل عنـر ـنواا ووضـ مـوا توجيميـة ،و ـيما السـيا اا
ال د ي وأل فيما ات ا اا ال ماملة وال تنمد تورفا ماحوي يلعنـت .وهنـا ،حاجـة أيضـا إ
وض ـ م ـوا توجيميــة منقحــة زــال إعــا ة ا مــا  ،ال ـ ت ـزال تن ـ ل ــدا ب ـرام لــزد الســالح
والتسري وإعا ة ا ما وتتولب مزيدا من ا تساا فيما ب كيانيا األمم املتحدة .وجيـرا أيضـا وضـ
م ـوا توجيميــة م ـ النــركاء بن ـ أل األا ــال والتوــرع املاــحوا يلعنــت ،وإ مــا املقــاتل الســابق
مل ساا األمن والدفاد الوانية ،وإ ارة األ لحة عل حنو فعال.
 - 2٩و عم ـ ــا إ ارة عملي ـ ــاا ح ـ ـ الس ـ ــال يلن ـ ـراكة م ـ ـ البن ـ ــت ال ـ ــدويل تن ي ـ ــذ ب ـ ـرنيم ـ ــدراا
لــزد الســالح والتس ـري وإعــا ة ا مــا لال ــا األفريق ـ الــذا بــدأ تن يــذى أول األمــر عــا .2012
و ــدع املرحل ـةُ األا ــوة م ــن الــربنيم إ تعزي ــز الق ــدراا اا ــل ا ــا األفريق ـ وال ــدول األعض ــاء في ـ
والنــركاء ا ليميـ لــدعم املبــا راا الوانيــة وا ليميــة لنــزد الســالح والتسـري وإعــا ة ا مــا أفريقيــا
وتعزيز النراكة املل سية والتن يلية ب ا ا األفريق والبنت الدويل واألمم املتحدة من أجل التخويط
والتن يذ املنةك لنزد السالح والتسري وإعا ة ا ما .
 - 5إصالح قطاع األمن
 - 30عما عنا ُر إ الح واد األمن مخـ بع ـاا ـ السـال اجلمـوي الـ تقو هـا البلـداأل
لبن ـ ــاء مل س ـ ـاا أمني ـ ــة وي ـ ــة ـ ــا رة عل ـ ـ الت ي ـ ــت ومن ـ ـ ـ ــد الن ـ ـزاد ن ـ ــيا م ـ ـ ـ ـرار زل ـ ـ األم ـ ــن
 . )2014 2151ف ـ ـ موري ــة أفريقي ــا الو ــو  ،ــدما البع ــة املت امل ــة املتع ــد ة األبع ــا لتحقي ـ ـ
موريــة أفريقيــا الو ــو املنــورة التقنيــة بنـ أل إعــدا القــالوأل املتعلـ بسيا ــة األمــن الــوات
ا ــتقرار
وا ـ ـةاتيجية الواني ــة ــالح و ــاد األم ــن ،ووا ــلا ع ـ يـم اجلم ــو الرامي ــة إ إلن ــاء زلـ ـ لألم ــن
الــوات .و مــايل ،عمــا البع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار مــايل إلنــاء وتن ـ يل
اجملل ـ الــوات ــالح وــاد األمــن الــذا ــد التوج ـ ا ـةاتيج ويض ـ األولــواا الوانيــة لتن يــذ
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عمليــة إ ــالح وــاد األمــن .و عمــا عنا ــر إ ــالح وــاد األمــن البع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا
مورية أفريقيا الو و والبع ة املت املة املتعد ة األبعا لتحقي ا ـتقرار مـايل
لتحقي ا تقرار
وبع ــة األمــم املتحــدة لتقــدإ املســاعدة إ الاــومال تنســي الــدعم الــدويل املقــد لقوــاد األمــن .وأعــدا
مورية أفريقيا الو و وا ا األورويب اوة عم
البع ة املت املة املتعد ة األبعا لتحقي ا تقرار
مورية أفريقيا الو و .
بن أل إ الح واد األمن و يا ة القالوأل
م ــايل
 - 31وتس ــع ا ـ ـةاتيجياا إ ــالح و ــاد األم ــن إ تعزي ــز م ــرعية و ــاد األم ــن و ا ـ ـ
و مورية أفريقيا الو و  ،وم لا جزءا يتجزأ من عملية ا لتقـال مـن ح ـ السـال إ بنـاء السـال
كــوا ي ـوار .و ــد الــب زل ـ ُ األمــن ـرارى  )2016 2333إ بع ــة األمــم املتحــدة ليــربا
أأل تضـ اوــة لبنــاء الســال تنــمل إ ــالح وــاد األمــن و ــيا ة القــالوأل ،وكــا زــا أل حيــواأل للح ــا
عل ـ الســال  .و عمــا األمــم املتحــدة ،يلن ـراكة الو يقــة م ـ البنــت الــدويل ،تن يــذ عمليــاا ا تعـ ـ ـرامي
موري ــة أفريقي ــا الو ــو والا ــومال ولي ــربا م ــن أج ــل ع ــم اي ــاراا
للن ق ــاا العام ــة لقو ــاد األم ــن
السيا اا العامة القاسمة عل األ لة فيما يتعل خ الح واعاا األمن املعنية .ومرعا وحدةُ إ الح
واد األمن خ ارة عملياا ح السال ا تعرامي يا ة إ الح وـاد الـدفاد يلتنـاور مـ بع ـاا
ح السال والبع اا السيا ية اخلا ة امل ل ة بدعم إ الح واد الدفاد.
 - 6اإلجلاءا املاع قة ابأللغام
 - 32تتولــب البيئــاا املتزايــدة اخلوــورة ال ـ تعمــل فيمــا بع ــاا ح ـ الســال واتســاد لوــاا خمــاار
املت جـراا ا ــزي عمليــة ا ــد مــن خمــاار املت ج ـراا .و ــد أ ــر زل ـ األمــن بــذلت مــن اــالل إ راج ـ
ا جراءاا املتعلقة يألل ا و اا ل عملياا السال ا الية ،ومن االل اعتما ى رارا اسما بذات
بن أل ا جراءاا املتعلقة يألل ا القرار .))2017 2365
 - 33وتسمم ا جراءاا املتعلقة يألل ا بناء السال وا ا علي من االل رايـة مـو األمـم
املتحدة وأ ـوبا ،وإاتحـة تن يـذ الو يـة ،وا ـد مـن آشر التلـوأ يألل ـا اجملتمعـاا املتضـررة ،مـ تـوفو
ال ــر ،للتنميــة املســتدامة .فعل ـ ــبيل امل ــال ،تتــي ألنــوة ا ــد مــن املخــاار والتومــو الـ تضــول تــا
اســرة ا ج ـراءاا املتعلقــة يألل ــا القيــا بــدوراا م مولــة أبي ـ ومشــال مــايل وتسـ ّـمل إم اليــة و ــول
العمليـ ــاا ا لسـ ــالية إ جنـ ــوا السـ ــو األ .و م ـ ـ ا ج ـ ـراءاا املتعلقـ ــة يألل ـ ــا املـ ــدلي مـ ــن أاوـ ــار
موري ــة ال ول ــو الد قرااي ــة ،وتسـ ــمم
املت ج ـ ـراا أ ن ــاء وبع ــد العملي ــاا ض ــد اجلماعـ ــاا املس ــلحة
ـت
قيـ أمــن املــدلي و ــالمتمم املوا ـ املنــمولة ي مايــة جنــوا الســو األ .كمــا يســاعد تو يـ ُ
عملياا إبالة األل ا عل يئة الظروع املواتية للسال .
املقاتل السابق واملدلي
 - 34وتســاعد اجلمــو الـ تبــذبا اســرة ا جـراءاا املتعلقــة يألل ــا لتجديــد خمــابأل األ ــلحة وتــدريب
الس ــلواا الواني ــة ،أم ــاكن منم ــا موري ــة أفريقي ــا الو ــو و موري ــة ال ول ــو الد قرااي ــة والا ــومال
وكوا ي وار ومايل وأبي و ارفور ،عل ضماأل ا ارة ا منـة واخلاليـة مـن األاوـار لأل ـلحة والـذااسر،
وا د من اور إعا ة التداول ،ومن حدوأ ا ل جاراا العرضية ،و عم ا مت ال ظر األ لحة.
 - 35وعل ـ م ــدو الع ــام املاض ــي  ،با ع ــد ات ا ــاا و ــت إا ــالا الن ــار وات ا ــاا الس ــال الـ ـ
تتضمن أح اما بن أل ا جراءاا املتعلقـة يألل ـا  ،ـا يـدل علـ تزايـد ا عـةاع ظكيـة تلـت ا جـراءاا
موريــة أفريقيــا الو ــو والســو األ
ا ــا عل ـ الســال بعــد التمــاء الن ـزاد .وكمــا تب ـ ّ التجــارا
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و رب ،،ن ليجراءاا املتعلقة يألل ا أأل ت وأل و يلة فعالة لتحقي م ا ب عل
مرحلة مب ر وإبراب مثار السال القيِّّمة البيئاا املعقدة وا سا ة يا يا.

عيد بنـاء ال قـة

رابعا  -العم يا املامحورة حول اإلنسان
ألف  -الشؤون اجلنسانية
 - 36أح ــربا إ ارة عملي ــاا ح ـ الس ــال تق ــدما تن ي ــذ ـرارا زل ـ األم ــن )2000 1325
و  )2015 2242يلتعــاوأل الو ي ـ مـ هيئــة األمــم املتحــدة للم ـرأة وإ ارة النــلوأل السيا ــية .وا ــتجابة
للتو ــياا الرسيس ــية الـ ـوار ة القـ ـرار  ،)2015 2242ات ق ــا ا اراتأل وهيئ ــة األم ــم املتح ــدة للمـ ـرأة
علـ العمــل معــا لتحسـ اخلــربة ال نيــة عمليــاا ح ـ الســال مــن اــالل ليــل النزاعــاا مــن منظــور
جنســام وعمليــاا التخوــيط املنــة ،للبع ــاا ووضـ أ واا و ار ــاا لتعزيــز عمليــة التقــال املســلولية
عــن إج ـراءاا النــلوأل اجلنســالية وامل ـرأة والســال واألمــن إ أفر ــة األمــم املتحــدة القوريــة ووض ـ ر ــاسل
رسيسية منةكة لعملياا التخويط ا ةاتيج .
 - 37وك ل التعاوأل ب إ ارة عملياا ح السال وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،برعايـة جمـة التنسـي
العاملية زا ا النراة والعدالة والسجوأل ،إ ما أمن املـرأة وإم اليـة احت اممـا إ القضـاء املبـا راا
الربنيزيــة املتعلقــة بســيا ة القــالوأل .و ــد ياااــا لســبة كبــوة مــن ميزاليــاا ب ـرام ــيا ة القــالوأل املنــةكة
موري ــة أفريقي ــا الو ــو  16املاس ــة) والا ــومال
واملتع ــد ة الس ــنواا أمـ ـوا لتلبي ــة احتياج ــاا املـ ـرأة
 27املاسة) ومايل  20املاسة).
 - 3٨وتتعــاوأل إ ارة عمليــاا ح ـ الســال مـ هيئــة األمــم املتحــدة للمـرأة مــن اــالل عــدة منتــداا
منــةكة بـ وكــا ا األمــم املتحــدة تتعلـ بســيا ة القــالوأل واملل ســاا األمنيــة .وتنــمل املنــاري املن ــذة
هذا ا اار املذكرة ا رما ية التقنيـة املت املـة بنـ أل إ ـالح وـاد األمـن والنـلوأل اجلنسـالية والتنقـي
اجلارا للمعـايو املت املـة لنـزد السـالح والتسـري وإعـا ة ا مـا  .وي ضـافة إ ذلـت ،أفضـا النـراكة
ب ا ارة وهيئة األمم املتحدة للمرأة إ إ ما ا عتباراا اجلنسالية ليل النزاعاا البع ة املت املـة
موريــة أفريقيــا الو ــو ) ،ووض ـ اوــط التقاليــة بن ـ أل النــلوأل
املتعــد ة األبعــا لت حقي ـ ا ــتقرار
اجلنسالية بع ة األمـم املتحـدة ليـربا وبع ـة األمـم املتحـدة لتحقيـ ا ـتقرار هـاي ) ومنـاركة وحـدة
القضاا اجلنسالية املنةكة بـ ا ارة وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بع ـاا التقيـيم ا ـةاتيج املنـةكة
الاــومال وهــاي ) .ومــاركا ا ارة أيضــا مـ بـرنيم األمــم املتحــدة ا منــاس وم تــب عــم بنــاء الســال
تعزيــز تن يــذ الــو اا املتعلقــة يلقضــاا اجلنســالية واملـرأة والســال واألمــن مــن اــالل تعزيــز التحلــيالا
ي ال ةاا ال تةاوح ب النزاد والسلم.
 - 3٩وفيمــا يتعلـ يجلوالــب املتاــلة يألفـرا العسـ ري وأفـرا النــراة ،يســرا إ ارة عمليــاا ح ـ
السال وهيئة األمم املتحدة للمرأة تـدريب مستنـارين عسـ ري للنـلوأل اجلنسـالية ل الـة إ مـا املنظـور
موريــة ال ول ــو
اجلنســام العمليــاا العس ـ رية بع ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي ـ ا ــتقرار
الد قراايــة والبع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار مــايل وبع ــة األمــم املتحــدة جنــوا
موريـة أفريقيـا الو ـو  .وأ ـمما أيضـا
السو األ والبع ة املت املة املتعد ة األبعا لتحقي ا تقرار
زموعة األ واا املتعلقة مبراعاة البعد اجلنسـام عمـل مـراة األمـم املتحـدة اتبـاد املمار ـاا املراعيـة
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البع ــاا ،مب ــا
الن ــرا
للمنظ ــور اجلنس ــام العم ــل ُ
هاي وبع ة األمم املتحدة جنوا السو األ.

ذل ــت بع ــة األم ــم املتح ــدة لتحقي ـ ا ــتقرار

ابء  -محاية املدنيني
 - 40لظرا ألأل أك ر من  ٩5املاسـة مـن أفـرا ح ـ السـال يعملـوأل البع ـاا التسـ امل ل ـة يفمايـة
املــدلي  ،فــلأل التو عــاا بنـ أل إايــاب الــو اا مرت عــة لل ايــة .ومـ التســليم ظأل املســلولية الرسيســية عــن رايــة
املدلي تق عل عات ا وماا املضي ة ،تزال راية املدلي يمممة ذاا أولويـة يلنسـبة ـ السـال .
جمو ح ظة السال الراميـة إ التو ـل إ تسـوية يا ـية اسمـة ،وجيـب أأل ت ـوأل
فم عنار أ ا
جزءا من ن إباء عملياا السال ي وأل مامال ومتبعا البع ة ظ رها ومدفوعا مبحر ،يا .
 - 41ورايــة املــدلي معناهــا أ ا ــا من ـ العنــت والن ـزاد .و ــد اي ـذا إ ارة عمليــاا ح ـ الســال
وإ ارة الــدعم امليــدام او ـواا لتحسـ ا ــتعدا البع ــاا مــن اــالل بنــاء القــدراا ،و سـ التخوــيط،
وا ملا ي الة السـاسدة علـ حنـو تولعـ  .و عمـا ا ارة البع ـاا ،مـن اـالل التـدريب وتقـدإ املنـورة،
جـ ـراء عملي ــاا تقي ــيم للتمدي ــداا الـ ـ يتع ـ ّـرمي بـ ـا امل ــدليوأل ليُس ــت ا منم ــا علـ ـ حن ــو أفض ــل اي ــاذ
القـراراا بنـ أل تــوفو املـوار لعمليـاا رايــة املــدلي وتن يــذها ،و جـراء عمليــاا داكــاة للتمديــداا الـ
يتعرمي با املدليوأل من أجل ك الة وضوح املما واألهداع.
 - 42وا تنا ا إ التوجيماا ا الية ،مت البدء بوض مبا ل توجيمية بن أل ور مـراة األمـم املتحـدة
ووضــعا روا مــاملة جديــدة للتــدريب بــل الننــر و ااــل البع ــاا.
تن يــذ و اا رايــة املــدلي ُ ،
وأُجــرا تقيــيم لالحتياجــاا التدريبيــة ااــل البع ــاا زــال رايــة املــدلي  ،مبــا ذلــت إج ـراء را ــة
البع اا امليدالية عل مدو عدة أممر عا .2017
ا تقااسية للمو
 - 43ولتوضــي التو عــاا بن ـ أل إايــاب و اا رايــة املــدلي وتعزيــز تن يــذها ،بــدأا إ ارة عمليــاا
ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام وض ـ يا ــة مــن أجــل أ اء و اا رايــة املــدلي عل ـ حنــو فعــال
وااض للمساءلة م الةكيز عل منا ب القيا اا العليا املدليـة والعسـ رية والنـراية .وتعمـل ا اراتأل
املـدلي اجلـد لتعزيـز الـنم الـذا يتبعـ يـ أفـرا
أيضا عل تعزيز تدريب وتوجي كبار القا ة واملو
البع اا راية املدلي .

جيم  -محاية الطفع
ماي ــة الو ــل إ
 - 44وا ــلا إ ارة عملي ــاا ح ـ الس ــال وإ ارة ال ــدعم املي ــدام إي ــا م ــو
السال وتعزيز السيا اا والتوجيماا والتـدريب زـال رايـة الو ـل جلميـ أفـرا
مخ عملياا
ح ـ الســال  .وأُايــزا يا ــة َّ
دد ــة بن ـ أل رايــة الو ــل عمليــاا األمــم املتحــدة للســال وأُ ــدرا
ي مةا ،م إ ارة النلوأل السيا ية .وتسلط هذى السيا ة الضوء عل التزاماا عملياا ح ـ السـال
فيما يتال مبعاجلة النوا ل املتعلقة يفماية الو ل ،وا لتزا يملعايو الدوليـة مايـة الو ـل ،وتعمـيم رايـة
الو ــل عمــل ي ـ عنا ــر البع ــاا .وتقــو إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام حاليــا
خعدا ليل ماية الو ل وتدريب ملو راية الو ل من أجـل عـم تن يـذ هـذى السيا ـة .و ـل تـوفو
زـال رايـة الو ـل لتم يـنمم مـن ديـد ضـاا رايـة الو ـل الـ يواجمونـا
التدريب لألفرا النظامي
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امليداأل وا تجابة با ب عالية ينـ ل أولويـة رسيسـية ،كمـا مت تـوفو التـدريب ملـو
امليداأل لتيسو با ة إ ما راية الو ل العملياا العس رية.
العس ري

النـلوأل اجلنسـالية

دال  -العنف اجلنسي املاصع ابلنزا ا
 - 45وا ــلا إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام العمــل م ـراكة و يقــة م ـ م تــب
حـا ا النـزاد وم وضـية حقـوا ا لسـاأل مـن أجـل
املم لة اخلا ة لألم العا املعنيـة يلعنـت اجلنسـ
تعزيز اتباد ن مت امل إباء العنت اجلنس املتال يلنزاعاا .و الد هـذا التعـاوأل توـوير وتـوفو التوجيـ
والــدعم التن ـ يلي  ،والعمــل الت ــامل م ـ ا ومــاا املضــي ة واجلمــاا ال اعلــة مــن ــو الــدول ،وتــوفو
الـدعم التقـت للنـركاء ارليـ  .و ـد امـا بع ــاا ح ـ السـال بر ـد العنـت اجلنسـ املتاـل يلنزاعــاا
و ليل وا بالغ عن  ،إ جالب عم احت ا الضحاا إ العدالة ،وتعزيز درة املل ساا الوانيـة علـ
م افحة ا فالا من العقاا عل هذى اجلر ة ،وتعزيز ا الح التنريع مبا يتمام م معـايو حقـوا
ا لساأل ،وبا ة الوع ب اجلماا ال اعلة ا ومية والس األ ارلي .
 - 46ووض ــعا إ ارة عملي ــاا ح ـ ـ الس ــال وإ ارة ال ــدعم املي ــدام ل ــيال ألفض ــل املمار ــاا وف ــيلم
فيــديو عــن العنــت اجلنس ـ املتاــل يلنزاعــاا جلمي ـ املــو  ،ــا يع ـ ربــة بع ــاا ح ـ الســال
اخل م الاـا ر بـا ت ليـت بنـ أل هـذا املوضـود .وجيـرا حاليـا وضـ يا ـة بنـ أل منـ ومواجمـة العنـت
اجلنس املتال يلنزاعاا عملياا ح ـ السـال  ،وذلـت تـدع تزويـد البع ـاا امليداليـة خاـار مـامل
للتادا لذلت العنت.

هاء  -حقوق اإلنسان
 - 47وا لا عملياا ح السال عم جمو إحالل السـال مـن اـالل ـ املعلومـاا و ليلمـا،
ــياا الت لي ــاا يفماي ــة امل ــدلي  ،وم افح ــة ا ف ــالا
وا ل ــذار املب ــر وا ــتجابة ،مب ــا ذل ــت
مــن العقــاا ،وتن يــذ يا ــة بــذل العنايــة الواجبــة مراعــاة حقــوا ا لســاأل فيمــا يتعل ـ يلــدعم الــذا
تقدمـ األمـم املتحـدة إ ـواا األمــن ـو التابعـة بـا .و ـد أ ــمم عناـر حقـوا ا لسـاأل بع ـة منظمــة
مورية ال ول ـو الد قراايـة ،علـ ـبيل امل ـال ،وضـ ا ـةاتيجية
األمم املتحدة لتحقي ا تقرار
مايـة املــدلي علـ لوــاا البع ــة مــن اــالل الر ـد والتحليــل وا بــالغ ،وبنــاء القــدراا والتعــاوأل التقــت،
وتقدإ املساعدة إ املدلي املعرض للتمديد ،وآلياا ا لذار املب ر ،و عم ديد األمخا ،املسلول
عن ا لتماكاا اجلسيمة قـوا ا لسـاأل ومقاضـا م .ووا ـلا البع ـة املت املـة املتعـد ة األبعـا لتحقيـ
موريـة ال ول ـو
مورية أفريقيا الو و وبع ـة منظمـة األمـم املتحـدة لتحقيـ ا ـتقرار
ا تقرار
الد قراايــة وبع ــة األمــم املتحــدة جنــوا الســو األ والبع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقيـ ا ــتقرار
مايل وم وضية حقوا ا لساأل عمما لتن يذ السيا ة.
 - 4٨و دما العنا ر املعنية يفقـوا ا لسـاأل التـدريب علـ القـالوأل الـدويل قـوا ا لسـاأل والقـالوأل
الدويل ا لسام وما يتال بذلت مـن مسـاسل تتعلـ يلسيا ـة العامـة ومسـاسل تن يذيـة إ ح ظـة السـال
ــب بع ــاا .و ــدما تلــت العنا ــر أيضــا الــدعم التقــت للمل ســاا ا وميــة وأ ــحاا املاــلحة
ارليـ وأ ــمما عمليــاا الســال  ،وذلــت م ـ ال عــن اري ـ عــم ا ليــاا الوانيــة ــتجالء ا قيقــة
واملساءلة واملاا ة ومل سـاا ـيا ة القـالوأل .و تسـت يد و ي ـة الر ـد وا بـالغ الـ تضـول تـا تلـت
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العنا ــر مــن را ــة املمار ــاا اجليــدة والــدروا املســت ا ة زــال ا بــالغ العــا عــن حقــوا ا لســاأل
لعملياا السال ال أعد ا م وضية حقوا ا لسـاأل وإ ارة عمليـاا ح ـ السـال وإ ارة الـدعم امليـدام
وإ ارة النلوأل السيا ية.
 - 4٩وتولب األمم املتحدة يلتظا من الدول األعضاء املاا ة عل ا تي اء األفرا الـذين ترمـحمم
ملتولبـاا السيا ـة املتعلقــة ب حـت مـو األمــم املتحـدة علـ ال يـة حقـوا ا لســاأل .ويُسـتبعد األفـرا
ال ذين يستوفوأل مروت ال حت من اخلدمة األمم املتحدة .وحي ما ت وأل هنا ،خماوع مـن احتمـال
التماكاا حقوا ا لساأل ،تعمل األمم املتحـدة مـ الدولـة العضـو
تورت وحداا من األفرا النظامي
املعنية لوض ضمانيا إضافية م ل تدابو التخ يت أو تعزيز عملياا ال حت ارلية.
 - 50ويتوا ــل اجلم ـ ـ ب ـ ـ الو ــاست املرتبو ــة يفمايـ ــة الو ــل ويلعن ــت اجلنس ـ ـ املتا ــل يلنزاعـ ــاا
ـ ــالأ بع ـ ــاا ذاا أولوي ـ ــة
وبـ ـ ـ مم ـ ــا حق ـ ــوا ا لس ـ ــاأل عملي ـ ــاا الس ـ ــال  ،ومت إحـ ـ ـراب تق ـ ــد
موريـة أفريقيـا الو ـو والبع ـة املت املـة املتعـد ة
البع ة املت املـة املتعـد ة األبعـا لتحقيـ ا ـتقرار
األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار م ــايل وبع ــة األمــم املتحــدة لتق ــدإ املســاعدة إ الاــومال) بينمــا م ــرد
موري ــة
اجلم ـ ب ـ ه ــات ال ئت ـ م ــن الو ــاست بع ــة منظم ــة األم ــم املتح ــدة لتحقيـ ـ ا ــتقرار
ال ول و الد قرااية .ويمدع هذا اجلم إ إلتا ليل أ ا وأك ر اتسـا ا إاـار العمـل مـ أ ـحاا
املالحة الداالي واخلارجي .

واو  -الاواصع مع اجملامعا احمل ية
 - 51امـ ــيا م ـ ـ اجلمـ ــو املتوا ـ ــلة عتمـ ــا نُـ ـ متمحـ ــورة حـ ــول ا لسـ ــاأل ،ركـ ــزا إ ارة عمليـ ــاا
ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام عل ـ تعزيــز التوا ــل م ـ اجملتمعــاا ارليــة بع ــاا ح ـ الســال .
ويــل ا التوا ــل ا ـةاتيج مـ اجملتمعــاا ارليــة واجلمــاا ال اعلــة ارليــة ورا حا ــا تيســو التن يــذ
النــاج للــو اا وا ــا عل ـ الســال  .و ــد ركــز العمــل ا ــايل عل ـ البع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا
موري ـ ــة أفريقي ـ ــا الو ـ ــو وبع ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة جن ـ ــوا الس ـ ــو األ ت ـ ــدع
لتحقيـ ـ ـ ا ـ ــتقرار
ي ـ البع ــاا ،ــا جيعــل ظــة الســال أ ـرا عل ـ
وض ـ ا ـةاتيجياا للتوا ــل م ـ اجملتمعــاا ارليــة
رايــة املــدلي و ــيا ة القــالوأل وإ ارة النزاعــاا وجمــو املاــا ة .وعــالوة عل ـ ذلــت ،ايــذا ا اراتأل
او ـواا لتحس ـ لي ـ ل البع ــاا لــدينامياا النزاعــاا ارليــة وا اها ــا لتزويــد ح ظــة الســال يأل واا
الالبمة لتحس فمممم للسياا وللجمـاا ال اعلـة املنـاا الـ يعملـوأل فيمـا .و ـيزيد هـذا اجلمـد مـن
س توا ل بع اا ح السال م اجملتمعاا ارلية واجلماا ال اعلة ارلية.
ا ما

خامسا  -توجيه الانفيذ حنو حتقيق ناائج
ألف  -تعزيز الد م امليداين
 - 1املواءمة االسرتاتيجية واألولواي
عــا  ،2017عملــا إ ارة الــدعم امليــدام عل ـ مواءمــة جمو هــا ومبا را ــا اجلاريــة م ـ ر يــة
- 52
األم العا ال تستنرع إكساا األمم املتحدة ا ة ا ركة وال اءة وال عالية يفيث تـتم ن مـن تـوفو
حلول مرلة وعملية بوريقـة مـ افة وااضـعة للمسـاءلة .و السـنة املقبلـة ،توا ـل ا ارة تركيـز جمو هـا
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عل إ ارة لسلة ا مدا  ،وا ارة البيئية ،و س أ اليب العمل ،وا ت ا ة من الت نولوجيا اجلديـدة،
وتعزيز التدابو املتالة يلسلو ،وا لضبات.
 - 2حتسني أساليب العمع

 - 53وا لا إ ارة الـدعم امليـدام إضـ اء الوـاب املل سـ علـ آليا ـا لقيـاا رضـا العمـالء .وأ ِّ
ُايـزا
الوبع ــة اخلامس ــة م ــن را ــتما ا تقا ــاسية العاملي ــة بن ـ أل رض ــا العم ــالء ع ــا  .2017وتر ــد ه ــذى
الدرا ــة ا تقاــاسية راء يـ األفـرا املــدلي واألفـرا النظــامي مــدو األكيــة املعوــاة خلــدماا الــدعم
ي ـ البع ــاا وك ــذلت رج ــة الرض ــا عنم ــا .و ع ــا  ،2017أع ــرا  71املاس ــة
املي ــدام املختل ــة
م ــن اجمليبـ ـ ع ــن رض ــاهم الع ــا ع ــن ا ــدماا ال ــدعم ،بع ــد أأل كال ــا لس ــبتمم تتج ــاوب  65املاس ــة
عا  .2016وتنو الدرا ة ا تقااسية إ أأل الرضا عن ادماا الدعم امليـدام ـد تزايـد كـل ـنة
منذ بدء الدرا ة ا تقااسية.
 - 54وتوا ل إ ارة الـدعم امليـدام أيضـا ا ـتخدا منتـدا ا ا اريـة الدااليـة لتحسـ تعزيـز التحسـن
املسـتمر .وتعقـد ا ارة زلســا ا تنـارا لنــلوأل العمـالء  -وهــو األول األمالـة العامــة  -مـرت ــنوا،
وذلــت ت ــدع ا ــتقاء آراء كبــار ل ـ العم ــالء العس ـ ري والنــراي وامل ــدلي وض ــبط مق ــايي األ اء
واملب ــا راا ذاا األولوي ــة .وترمـ ـ ه ــذى اجلم ــو والعملي ــاا ا اري ــة الداالي ــة إ الت ك ــد م ــن ا ــتعرامي
األ اء ،و ديد التحداا ،واياذ ا جراءاا التاحيحية عل حنو منمج .

 - 55ول ــزا ة تعزي ــز ي ــاا األ اء ،أض ــافا إ ارة ال ــدعم املي ــدام إ أا ــر امليزل ــة القاسم ــة عل ـ النت ــاس
لل ــةة  201٨/2017زموعــة موحــدة مــن  14ملم ـرا لــأل اء اا ــة بعنا ــر الــدعم بع ــاا ح ـ
ي ـ البع ــاا .و ــد
الســال  .و ة ــد هــذى امللم ـراا العنا ــر األ ا ــية ل ـأل اء زــا ا الــدعم
اعدا امللمراا املوحدة ،مقةلة مبقايي اا ة ب ل ياا ،علـ ت ـوين فمـم منـة ،ملـا يعنيـ األ اء
والعمـالء
اجليد زال الدعم امليدام ،م إبراب التقد اررب وال ـراا والتحـداا البع ـاا للمـو
وأ ــحاا املاــلحة .وملوا ــلة س ـ إاــار امللم ـراا ،تعتــز ا ارة إ اــال مزيــد مــن امللم ـراا أاــر
امليزلة القاسمة عل النتاس لل ةة .201٩/201٨
 - 3اإلدارة البيئية
 - 56وا ــلا إ ارة الــدعم امليــدام ايــاذ إج ـراءاا للحــد مــن األ ــر البيئ ـ لعمليــاا ح ـ الســال ،
بو اسل منما تن يذ ا ةاتيجيتما البيئية ،ال تركز علـ ركـاسز مخـ هـ  :الوا ـة وامليـاى وامليـاى املسـتعملة
والن ااا والت و األو لوا اً ولظا ا ارة البيئية.
 - 57وبــدعم مــن ب ـرنيم األمــم املتح ــدة للبيئــة ،وض ــعا إ ارة الــدعم املي ــدام عــدة أ واا لتعزي ــز األ اء
البيئ للبع اا امليدالية ،ومن ذلت منوذ موحد خلوة عمل بيئية عل لواا البع ـة تسـتخدم يـ البع ـاا
ا بــالغ عــن األ اء الســاب والتخوــيط للمســتقبل ،ويتضــمن النمــوذ نجــا ارة املخــاار .ويســتخد
لظ ــا ا ارة البيئي ــة ،وه ــو إح ــدو الرك ــاسز اخلمس ــة لال ـ ـةاتيجية البيئي ــة ،بوا ــة تقي ــيم ارة األ اء .و ــيتم
ا بالغ عن أ اء كل بع ة تقرير أ اء ميزاليتما كل نة ،ابتداء من ال ةة املالية .201٨/2017

17-19483

15/34

A/72/573

 - 5٨وا ــتنا ا إ الولب ــاا ار ــد ة للبع ــاا واألول ــواا ار ــد ة ا ـ ـةاتيجية البيئي ــة ،ــا مرك ــز
اخلدماا العامل  ،يلتعاوأل م برنيم األمم املتحدة للبيئة ،بدعم عـدة بع ـاا ميداليـة جمو هـا الراميـة
إ تن يــذ السيا ــاا البيئيــة و يا ــاا إ ارة الن ــااا ،عــرب و ــاسل منمــا الــتخلت مــن الن ــااا اخلوــرة
أ ناء تا ية البع اا ،وتركيب دواا ملعاجلة املياى املستعملة ،وتقدإ املنورة بن أل تركيب عدا اا امليـاى
والوا ــة لــزا ة ال ــاءة ،وإج ـراء را ــاا بيئيــة مرجعيــة وا ــت مال تقييمــاا الوا ــة ،مبــا ينــمل اووــا
لزا ة ا تخدا الوا ة املتجد ة.
 - 4إدارة س س ة اإلمداد
 - 5٩ا ــتمر إعو ــاء األ ولوي ــة لتحس ـ ـ فعالي ــة ال ــدعم اللوجس ـ ـ املق ــد للبع ــاا امليدالي ــة وك اءت ـ ـ .
ف ـ عــا  ، 2015البــا اللجنــة اخلا ــة املعنيــة بعمليــاا ح ـ الســال إ األمالــة العامــة أأل توا ــل
توـ ــوير إ ارة لسـ ــلة ا مـ ــدا وأأل تعـ ــاجل أوج ـ ـ القاـ ــور ال ـ ـ تواجممـ ــا لتحس ـ ـ اخلـ ــدماا املقدمـ ــة إ
البع ـ ــاا .و عـ ــا  ،2016وض ـ ـ املسـ ــلولوأل ا اري ـ ــوأل ولنـ ــروا خمووـ ــا ارة لس ـ ــلة ا مـ ــدا ي ـ ــوفر
توجيمــاا تن ـ يلية ت اــيلية لتن يــذ إ ارة لســلة ا مــدا مــن البدايــة إ النمايــة إ ارة الــدعم امليــدام.
و ــيتم يــاا زمــل ك ــاءة وفعاليــة إ ارة لســلة ا مــدا مــن اــالل إاــار إ ارة األ اء الــذا جيـرا وضــع
حالي ــا .و ي ـزال املخو ــط و يق ــة ابل ــة للتع ــديل و ــين ذ عل ـ مراح ــل و ــتدعم من ــاري ا ــوة األج ــل
لت ملة مبا راا إ الح األمالة العامة األو لوا ا.
 - 60وأاي ــزا األمال ــة العام ــة ال ــة من ــاري م ــن أ ــل أربع ــة تتعل ـ ـ خ ارة لس ــلة ا م ــدا ب ــدأا
ع ــا  2016ز ــا ا التخـ ـزين املرك ــزا ،ويو ــيط ا تن ــاء ،وا ــتخدا الن ــروت التجاري ــة الدولي ــة.
ومــا بال املنــرود الراب ـ  ،املتعل ـ يلــدم ا ليم ـ مــن اــالل ــر مــرا أفريقيــا ،يــد التن يــذ .و ــي وأل
هــذا املنــرود مب ابــة إ بــاا جل ــدوو م مــو لســلة ا مــدا املت امل ــة مــن بــدايتما إ نايتمــا ،و ــيخترب
ا ـ ــتخدا التخو ـ ــيط املنسـ ـ ـ والعملي ـ ــاا ا ـ ـ ـةاتيجية لتحدي ـ ــد ما ـ ــا ر زموع ـ ــة د ـ ــدو ة م ـ ــن الس ـ ــل
وتســليمما .ويركــز املنــرود عل ـ بع ــاا ح ـ الســال مــرا أفريقيــا ،مبــا ذلــت بع ــة منظمــة األمــم
موريــة ال ول ــو الد قراايــة ،والعمليــة املختلوــة لال ــا األفريق ـ واألمــم
املتحــدة لتحقي ـ ا ــتقرار
املتحــدة ارفــور ،و ــوة األمــم املتحــدة األمنيــة املل تــة ألبي ـ  ،وبع ــة األمــم املتحــدة جنــوا الســو األ،
وم تــب األمــم املتحــدة للــدعم الاــومال .و عــا  ،2017بــدأا األمالــة العامــة عــد ا مــن املنــاري
اجلديدة زا ا إ ارة ال ئاا.

ابء  -حتسني األداء والفعالية
 - 1تيوين القوا بطليقة اسرتاتيجية
 - 61وا لا إ ارة عملياا ح السال  ،من االل الية ت وين القواا ويويط القـدراا بوريقـة
ا ةاتيجية ،ك الة اور األمالـة العامـة علـ حنـو ا ـةاتيج مـ الـدول األعضـاء بنـ أل مسـاكا ا ارتملـة
ح السال  ،و عم التخويط املنـتظم ارة عمليـاا ح ـ السـال وإ ارة الـدعم امليـدام فيمـا يتعلـ
وعقــدا اجتماعــاا ضــوية ملــل ر وبراء الــدفاد،
ي حتياجــاا املســتقبلية مــن ــدراا ح ـ الســال ُ .
الذا يعقد فال وفر ،ب ندا ،تنرين ال ام/لوفمرب  ،2017كل من كي ايل واوكيو و كا ،و ـد
جـرو االبــا التمــاا تعمـداا جديــدة بتــوفو ـدراا و عــم مبــا راا التـدريب وبنــاء القــدراا ،و ــيما
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فيما يتعل يلقدراا الوبية و س التـوابأل بـ اجلنسـ  .و ـد لُظـم أول مـل ر اـا ،ببع ـة دـد ة بنـ أل
ت وين القواا بوريقـة ا ـةاتيجية أار/مـايو  ،2017وا ـتواد لمـ تعمـداا مـن أجـل ـد ال ـراا
القدراا البع ة املت املة املتعد ة األبعا لتحقي ا تقرار مايل ،منـ ال بـذلت األ ـاا لنظـا
تناوا أاول أجال لوحداا خمتارة تلت البع ة.
 - 62و ــل لظــا لهــب ــدراا ح ـ الســال ينـ ل عناـرا رسيســيا مســع إ ارة عمليــاا ح ـ
الســال وإ ارة الــدعم امليــدام إ ت ــوين القـواا بوريقــة ا ـةاتيجية مــن أجــل ت ــوين فمــم يـ لقــدراا
ح ـ الســال املتاحــة لــدو الــدول األعضــاء .واعتبــارا مــن آا/أ ســو  ،2017كــاأل لــدو  ٨1بلــدا
وحداا عس رية أو وحداا مراة مسجلة النظا .
 - 63ومن أجل تقييم مدو ا تعدا الوحداا املتعمد بتقد ما واملسـاعدة علـ سـ ا ـتعدا تلـت
الوحــداا ،لظمــا إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام ،منــذ آذار/مــارا  ،2016باراا
للتقيــيم وإ ــداء املنــورة إ مــا زموع ـ  35بلــدا .وعقــب تلــت الــزاراا ،ــملا ا اراتأل ،ي م ـةا،
م ول أعضاء ،تقـدإ الـدعم لتنميـة القـدراا وتـوفو التـدريب للبلـداأل املسـاكة بقـواا وأفـرا مـراة الـ
تا إ ذلـت .ويعـد هـذا اجلمـد ابـا حا ـا لتو ـي اعـدة املسـاك وك الـة امـتال ،ـدراا كافيـة تلـ
معــايو األمــم املتحــدة ذاا الاــلة .و املســتقبل ،تنــمل األولــواا ا ضــافية با ة العمــل م ـ الــدول
األعضاء لتحديد فر ،د ال راا النامـئة القـدراا وتوـوير مـراكاا ال يـة زـال بنـاء القـدراا،
م ــل من ــرود الن ـ ـراكة ال ال ي ــة لتعزي ــز الق ــدراا ابند ــية للبل ــداأل األفريقي ــة املس ــاكة بق ـ ـواا وأكا ي ــة
ا ماراا العس رية التابعة لألمم املتحدة.
 - 2الاخطيط والاح يع يف م يا حفظ السالم
 - 64ل ال ــة التنس ـي وا تس ــاا يو ــيط عملي ــاا ح ـ الس ــال  ،وتوض ــي األ وار واملس ــلولياا
و ـ ــن الق ـ ـرار ،ا ـ ــت ملا إ ارة عمليـ ــاا ح ـ ـ السـ ــال وإ ارة الـ ــدعم امليـ ــدام وض ـ ـ يا ـ ــة جديـ ــدة
عا  2017بن أل يويط وا تعرامي عملياا ح ـ السـال  .و ـل هـذى السيا ـة أ اة مممـة لتوحيـد
ار اا التقيـيم والتخوـيط كلتـا ا ارتـ  ،وضـماأل الوضـوح التوجـ ا ـةاتيج  ،وتنـ ل أ ا ـا
ملوا لة إض اء الواب املمت عل التخويط ا ةاتيج وبناء قافة مل سية ل .
 - 65و ــد السيا ــة أربـ ـ مراح ــل :التقي ــيم ووضـ ـ اخلو ــط  ،والتن ي ــذ والر ــد وا ــتعرامي وتقي ــيم
ط البع ـاا تن يـ يذ الو يـة،
ـاهيم واوـ ُ
عملياا ح السال القاسمة أو املنن ة حدي ا .وينب أأل توج م ُ
وأأل تس ــاعد ر ــد أ ــر ت ــداالا عملي ــاا ح ـ الس ــال وأأل تُس ــت مل ي ــتمرار ا ــتنا ا إ لي ــل
للنزاعــاا .وتُ مــل السيا ـةُ اجلديــدة يا ـةي التقي ــيم والتخوــيط املت ــامل  ،ال ـ تنوب ـ عل ـ عملي ــاا
التخو يط عل لواا منظومـة األمـم املتحـدة ول نمـا تتنـاول التخوـيط الـذا تضـول بـ إ ارة عمليـاا
ح السال وإ ارة الدعم امليدام ديدا.
 - 66و ـ ــيجرا تعم ـ ــيم وتن ي ـ ــذ السيا ـ ــة اجلدي ـ ــدة لتخوـ ــيط البع ـ ــاا ا ـ ــالل ورة امليزالي ـ ــة ا الي ـ ــة،
عمليــاا التخوــيط املقــر .وتُبــذل كــذلت جمــو
املنــارك
مبــا ذلــت عــن اريـ تــدريب املــو
لتــوفو التوجي ـ بن ـ أل اوــط البع ــاا ،تــدع تر ــة التوجي ـ ا ـةاتيج مــن م ــاهيم بع ــاا إ اوــط
تن يذية ذاا أهداع وجداول بمنية ومعايو مرجعية دد ة بوضوح.
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 - 3د م األداء يف امليدان
 - 67ل الــة توضــي وتعزيــز القيــا ة والــتح م واأل وار واملســلولياا عمليــاا ح ـ الســال عل ـ
املســتواا ا ـةاتيج والتنـ يل والت تي ـ للســلوة ،تقــو إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة الــدعم
امليــدام حاليــا ي ــتعرامي السيا ــة املتعلقــة يلســلوة والقيــا ة والــتح م عمليــاا األمــم املتحــدة ـ
السال  ،بو اسل منما ديـد لقـات القـوة ولقـات الضـعت ا اـار ا ـايل .و حـ تـوفر هـذى السيا ـة
أ ا ــا منا ــبا إ حــد كبــو لعمليــاا ح ـ الســال فيمــا دــت الســلوة والقيــا ة والــتح م اجملــا ا
الرسيســية للعمليــاا والقيــا ة والتخوــيط والقــدراا وا تاــال ،فــلأل مــن الضــرورا إ اــال ــديث يع ـ
الت وا ا بيئاا عملياا ح السال  ،م تعزيز النواا أل اء أك ر فعالية .وعالوة عل ذلت ،هنا،
حاجة إ توضـي بنـ أل بعـ اجملـا ا مبـا ذلـت ديـد أولـواا وممـا عتـا الوـواأل ،وإ ـنا املمـا
إ الوحداا التم ينية م ل األ ول ابند ية والوبية والت نولوجية ا دي ة.
 - 6٨وم ــا بال تن ي ــذ إا ــار ض ــماأل الت ه ــب التنـ ـ يل ج ــارا و ــد تض ــمن إ ــدار املب ــا ل التوجيمي ــة
للت ه ــب التن ـ يل للبل ــداأل املس ــاكة بق ـواا ك ــالوأل ال ام/ين ــاير  ،2017ال ـ ــد املتولب ــاا ال ــدليا
لياــب ال ــر مــن ح ظــة الســال العسـ ري  ،وتقــد منمجــا للتــدريب بــل الننــر .وي ضــافة إ يا ــة
ضــماأل الت هــب التن ـ يل  ،وضــعا ــي تاأل م ــن إج ـراءاا التن ـ يل املوح ــدة عــا  ،2016إح ــداكا
بنـ ـ أل تقي ــيم ــا ة القـ ـواا والقواع ــاا لل ي ــانيا العسـ ـ رية التابع ــة ،وال الي ــة بنـ ـ أل تقي ــيم مق ــار ي ــا ة
القواا .وبعد إ دار يا ة ضماأل الت هب التنـ يل  ،ـد ا الـدول األعضـاء علـ الت هـب التنـ يل
لـ ـ  104وحــداا مــن أ ــل  2٩2وحــدة جــرو لنــرها ،وجيــرا حاليــا ايــاذ تــدابو إضــافية لــزا ة مســتوو
ا مت ـال ملتولبــاا التاــدي  .وعقــب إ ــدار إجـراءاا التنـ يل املوحــدة ،جــرو تقيــيم  232وحــدة فرعيــة
و  15مقـر يـا ة للقـوة بـ الربـ ال ـام لعـا  2016والربـ ال ـام لعـا  .2017وأبـربا التقييمـاا عــدة
ض ــاا ــب متابعتم ــا ،ويعت ــز م ت ــب الن ــلوأل العس ـ رية الت ــاب ارة عملي ــاا ح ـ الس ــال إا ــالد
البلداأل املساكة بقواا املعنية عل النتاس ب ية س األ اء وتن يـذ الـو اا .و ضـوأل ذلـت ،وا ـل
امل ت ــب لن ــر كتيب ــاا الوح ــداا العس ـ رية التابع ــة لألم ــم املتح ــدة  11معي ــارا عسـ ـ را) بو ــاسل منم ــا
لسلة من ا لقاا الدرا ية ا ليمية بن أل التن يذ لظما اال البلداأل املساكة بقواا.
 - 4الاينولوجيا واالبايار
 - 6٩وا ــلا بع ــاا ح ـ الســال ا ــت ا ة مــن لنــر الت نولوجيــا ،مبــا ذلــت أجمــزة ا تنــعار
لأل ـ ـرامي األمنيـ ــة ،وإ اـ ــال أ واا املعلومـ ــاا املبت ـ ــرة .ومت ا ا ــول عل ـ ـ ـ ــور أفضـ ــل مـ ــن الس ـ ـواتل
واملركب ــاا اجلوي ــة امل هول ــة و ــو امل هول ــة) وك ــامواا التا ــوير النماري ــة والليلي ــة ارمول ــة علـ ـ الا ـ ـوارا
واملركب ــاا والـ ـ يرت ــديما األفـ ـرا النظ ــاميوأل .وأم ــن م ــن ا ــالل را اراا ”ا تن ــعار وا ل ــذار“ ،الـ ـ
ت نت نابل املدفعية و نابل مداف اباوأل القا مـة وتر ـل إمـاراا إلـذار ،رايـةُ معسـ راا خمتـارة اتبعـة
واملركبــاا ل ـ
لألمــم املتحــدة وإلقــاذ أرواح أ نــاء هجمــاا مــايل .وتتو ـ حاليــا لظــم تتب ـ املــو
يتس ــل للبع ــاا دي ــد ح ظ ــة الس ــال ال ــذين ت ــاجوأل لل ــدعم دي ــدا أفض ــل .وتس ــد لظ ــم ا تا ــا ا
اجلديــدة ،مبــا ذلــت مراكــز القيــا ة النماسويــة ال ـ تــوا عل ـ معــداا لالتاــال الال ــل ومعــداا
ــاتلية لتبــا ل البيــانيا وا تاــال ــوتياً وبوا ــوة ال ي ـديو ،ال جــوة القاسمــة حاليــا إم اليــة التن ـ يل
اجملال ا لسام بع اا ح السال .
البيت ب الوحداا والعامل
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 - 70وأع ــدا إ ارة عملي ــاا ح ـ الس ــال وإ ارة ال ــدعم املي ــدام يا ــاا وألن ــوة تدريبي ــة ومـ ـوا
زــال أمــن املعلومــاا لتةاف ـ م ـ ت نولوجيــاا دــد ة .و مايــة املعلومــاا ،مت وض ـ
للــدعم اجملتمع ـ
تــدريب إلزامـ جلميـ البع ــاا امليداليــة بنـ أل السيا ــة املتعلقــة يفسا ــية املعلومــاا ،وجيــرا حاليــا إعــدا
وحــدة تدريبيــة يلل ــة ال رلســية .ولــت عــن ا ــتعرامي السيا ــاا املتعلقــة خ ارة املعلومــاا تبســيط وتنقــي
يا ــاا إ ارة الســجالا وإلنــاء إاــار لــي ارة ا ل ةوليــة للوشس ـ يتواف ـ م ـ املعــايو الدوليــة .و ــيوفر
برنيم تقدير ا الة العس رية برزياا وعملياا موحدة من أجل التحق من املعلوماا و ليلما و يلما
امللمنـة األو املننـ ة
تاويرا وا بالغ عنما بن ل يتسم يل عاليـة وال ـاءة والت امـل .و نـا النـب ة َّ
البع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار مــايل مــن الو ــول إ مســتوو املعــايو الدوليــة
يزين املعلوماا ا سا ة وتوبيعما .وأياذ هذا النم بع ا عتبار األوضـاد امليداليـة الاـعبة ،ويتـي
الو ول إ السجالا والوشس من أا م األ من أماكن ح السـال  .و ـد بـدأ العمـل علـ
للمو
وض يا ة تتعل خباو ية املعلوماا ،تتناول املعاجلة التقنيـة للوشسـ والبيـانيا الـ تتضـمن معلومـاا
د ِّّد ة للموية النخاية.
 - 71كمــا مت وضـ فمــرا عمليــاا الســال ولنــرى ،وهــو عبــارة عــن اريوــة مباــا ر االيــة واارجيــة
املنوا ــة ت ــم مســلولياا ز ــا ا التخو ــيط
للمعلومــاا املو و ــة .وألنــئا م ــب ة ار ـ للمــو
والتحلي ــل والر ـ ــد وا ب ــالغ .وعقـ ــدا وراا تدريبي ــة زـ ــال ا مل ــا ب ي يـ ــة التعام ــل م ـ ـ البيـ ــانيا.
وا ــتُحد ا أ واا ليليــة وألنــوة تدريبيــة إضــافية لتحسـ الو ــول إ البيــانيا وا ــتخدامما أل ـرامي
ن القراراا القاسم عل املعلوماا.
 - 72وأ ــبحا الن ـراكة مــن أجــل الت نولوجيــا ح ـ الســال د ــال رسيســيا للتنــاور م ـ الــدول
األعض ــاء واألو ــات األكا ي ــة وز ــام ال ــر ،وم ــن املق ــرر عق ــد الن ــدوة املقبل ــة ربيـ ـ ع ــا .201٨
و تن ــمل املواض ــي الرسيس ــية للن ــدوة م ــن منظ ــور ح ـ ـ الس ــال زـ ـا ا األم ــن املعسـ ـ راا ،والنن ــر
الس ـ ـري  ،والبي ــانيا الض ــخمة وو ــاسل التوا ــل ا جتم ــاع  ،وب ـ ـرنيم تق ــدير ا ال ــة العس ـ ـ رية ،فض ـ ـالً
عن املوجة التالية من الت نولوجياا ال تل ر عل البيئة التن يلية لعملياا ح السال .
 - 5اساخدام املع وما االساخبارية يف حفظ السالم
 - 73م لنر بع اا ح السال كـ تن ـذ و اا ويـة بيئـاا تتسـم بدرجـة متزايـدة مـن ارت ـاد
وتوة التمديداا اخلووة فيما ،يا من الضـرورا إجـراء لـيالا ذاا مسـتوو أعلـ مـن اجلـو ة واليقـ
وحسن التو يا للتم من التن يذ امل موأل وال عال لو اا ح السال .
 - 74و هــذا الســياا ،و ضــوء اع ـةاع زل ـ األمــن واجلمعيــة العامــة ي اجــة إ س ـ تقــدير
ا ال ــة العس ـ ـ رية ،اعتم ــدا إ ارة عملي ــاا ح ـ ـ الس ــال وإ ارة ال ــدعم املي ــدام يا ــة م ــاملة بن ـ ـ أل
املعلومــاا ا ــتخبارية ـ الســال أار/مــايو  ،2017لاــذ بــنم بن ـ أل املعلومــاا ا ــتخبارية
ا ملتعلقــة يف ـ الس ــال يرك ــز عل ـ البع ــاا .وتت ــوا تلــت السيا ــة إا ــارا أك ــرب للسيا ــاا يت ـ لت م ــن
التوجيـ التنـ يل ل ـرا و عنا ــر البع ـاا ،وإجـراءاا التنـ يل املوحــدة املتاـلة بعمليــاا دـد ة ،ووشسـ
يو ــيط البع ــاا .وجي ــرا حالي ــا وض ـ إا ــار يا ــات ملعاجل ــة ال ج ـواا ا حتياج ــاا األ ا ــية م ــن
املعلومــاا ا ــتخبارية عمليــاا ح ـ الســال  ،مـ مراعــاة ا سا ــياا السيا ــية اريوــة خ ارة تلــت
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املعلوماا .و ضوء ا هتما الذا أبدت الدول األعضاء ،ـيجرا ا ـتعرامي السيا ـة بعـد ـنة واحـدة
ألاذ الدروا املست ا ة واخلرباا امل تسبة البع اا ا عتبار.
 - 75ولُن ــرا أل ـ ـواد جدي ــدة م ــن املركب ــاا اجلوي ــة ــو امل هول ــة البع ــاا لتحس ـ ـ تق ــدير ا ال ــة
العس ـ رية .ولنــرا مركبــاا جويــة ــو م هولــة ــا رة عل ـ التحلي ـ ف ـةاا اويلــة وموجمــة يلس ـواتل
بع ــة منظمــة
البع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار مــايل .ومــا بال النظــا الت تي ـ
موريـ ــة ال ول ـ ــو الد قراايـ ــة يـ ــوفر معلومـ ــاا م يـ ــدة ،ر ـ ــم أل ـ ـ
األمـ ــم املتحـ ــدة لتحقي ـ ـ ا ـ ــتقرار
يستخد إ مركبة جوية واحدة .وجرو للمـرة األو ا ـتخدا الوـاسراا الاـ رو املس َّـوة بـدوأل ايـار،
موريــة أفريقيــا الو ــو  ،حيــث
وكــاأل ذلــت البع ــة املت املــة املتعــد ة األبعــا لتحقي ـ ا ــتقرار
ا ـتُخدما أ ـرامي الر ــد العلـوا اــالل األبمـاا ،ورايــة املـدلي  ،وتقييمــاا فـةاا مــا بعـد النـزاد،
ورايــة القوافــل .وجيــرا حاليــا وضـ إجـراءاا تنـ يلية موحــدة ــتخدا املنظومــاا اجلويــة ــو امل هولــة
كجــزء مــن إاــار يا ــاا املعلومــاا ا ــتخبارية ،كمــا تقــو حاليــا إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة
ال ــدعم املي ــدام ي ــتعرامي ل ام ــل ــدراا املركب ــاا اجلوي ــة ــو امل هول ــة ،ين ــمل را ــة ا ــتخدامما
عمليــاا ح ـ الســال حــىت اليــو  ،وتقيــيم ا حتياجــاا التن ـ يلية النامــئة ،وذلــت لتحديــد ا ــتخدا
املالس ــم لق ــدراا املركب ــاا اجلوي ــة ــو امل هول ــة الالبم ــة عملي ــاا ح ـ ـ الس ــال  ،ن ــيا م ـ ـ يا ـ ــة
املعلوماا ا تخبارية املتعلقة يف السال .
 - 6االتصاال االسرتاتيجية
 - 76ت ـزال ا تا ــا ا ا ـةاتيجية عملي ــاا الس ــال ــل إح ــدو اجلوال ــب الرسيس ــية للنج ــاح
تن يــذ الــو اا .و ــد أُعــدا ا ـةاتيجياا اتاــا ا للبع ــاا الـ ــر مبرحلــة التقاليــة كمــا هــو ا ــال
ليــربا وكــوا ي ـوار وهــاي و ارفــور ،و ــا ا ا ـوا أ اخلوــوة ،ومنمــا ا الــة كــل مــن موريــة
أفريقيا الو و و مورية ال ول و الد قرااية ومايل وجنوا السو األ .وتل ا ا ـةاتيجياا املقـر وامليـداأل
السال  ،وتبديـد امل ـاهيم اخلاائـة،
تلت ،ال تستخد عدة نواا للننر والتوعية ،إ تعزيز الدعم
وم افحــة التضــليل ا عالم ـ  ،وتوعيــة اجلمــاهو الرسيســية .و ــد مت ــديث السيا ــة املتعلقــة ي تاــا ا
ا ةاتيجية وا عال وتعميممـا علـ يـ عمليـاا السـال  .وتقـو إ ارة عمليـاا ح ـ السـال حاليـا،
يلتعــاوأل م ـ إ ارة مــلوأل ا عــال  ،بوض ـ اوــط اتاــا ا ،وتن يــذها ،وينــمل ذلــت ا ـةاتيجية ل ــل
من ا ارت ورلة بن أل ” يمة ح السال “ تتزامن مـ الـذكرو السـنوية السـبع لبـدء ح ـ السـال
األمم املتحدة أار/مايو  .201٨وهنا ،مبا رة هامة تتعل بو اسط ا عـال الر ميـة يـد التحضـو،
ـ الســال التــاب لألمــم املتحــدة ،كمــا جيــرا تو ــي أو إاــالا عــدة نـواا
ومت ديــد املو ـ النــب
للتوا ل ا جتماع .
 - 7الادريب وأفضع املمارسا
 - 77ركزا املبا راا املتخذة ال ةة املنمولة يلتقرير عل تعزيز وملابرة أ اء البع اا من االل توفو
تــدريب أفضــل وأك ــر اتســا ا للقــا ة النظــامي واملــدلي والوحــداا واألفـرا  .و ــدرا أار/مــايو 2017
موا تدريبية أ ا ية لألمم املتحدة اا ة مبرحلة ما بل الننر جلمي األفرا و سد تلت املوا أولواا
منــةكة ،م ــل رايــة املــدلي  ،والســلو ،وا لضــبات ،وا ــت الل وا لتمــا ،اجلنســي  ،وحقــوا ا لســاأل،
وتعم ــيم مراع ــاة املنظ ــور اجلنس ــام ،والعن ــت اجلنسـ ـ املـ ـرتبط يلنزاع ــاا ،وراي ــة الو ــل ،وا ارة البيئي ــة.
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وعقــدا وراا إعــدا املــدرب األو
والبع اا امليدالية.

آا/أ ســو  2017للبلــداأل املســاكة بق ـواا وظف ـرا مــراة

 - 7٨وتتض ــمن زموع ــة األم ــم املتح ــدة الن ــاملة أللن ــوة الت ــدريب ز ــال راي ــة امل ــدلي للبل ــداأل
املســاكة بقـواا إرمــا اا بنـ أل رايــة املــدلي ورايــة الو ــل والعنــت اجلنسـ املـرتبط يلنزاعــاا لألفـرا
العسـ ـ ري علـ ـ الا ــعيد الت تي ـ ـ لتخو ــيط العملي ــاا وتن ي ــذها .وعق ــدا أول ورة ريبي ــة ع ــدا
أار/م ــايو  .2017و ــدرا م ـوا ت ــدريب متخاا ــة بن ـ أل راي ــة الو ــل موجم ــة لعنا ــر
امل ــدرب
النـراة كـالوأل األول /يسـمرب  .2016واـالل عــا  ،201٨ـيجرا ـديث وإ ـدار الوحـدة التدريبيــة
املوحــدة بنـ أل رايــة الو ــل املوجمــة للعنا ــر العسـ رية الـ وضــعا عــا  .2014و وب/يوليـ ،2017
ُعقــدا ورة عــدا املــدرب بن ـ أل امل ـوا التدريبيــة املت املــة املتعلقــة يلعنــت اجلنس ـ امل ـرتبط يلنزاعــاا
املــدلي واألف ـرا النظــامي مــن مخ ـ بع ــاا ـ الســال  ،وذلــت لــدعم بــدء إاــالا امل ـوا
للمــو
التدريبية اال البع اا.
 - 7٩وأالقا الدورة التجريبية األو لربنيم التدريب املتقد ملو البع ـاا أار/مـايو .2017
للقي ـ ــا مبم ـ ــا إ ارة البع ـ ــاا امليدالي ـ ــة وم ـ ــن ه ـ ــل ء
واب ـ ــدع م ـ ــن ال ـ ــدورة ه ـ ــو تعزي ـ ــز ا ـ ــتعدا امل ـ ــو
الرسي /م ــدير ع ــم البع ــة ،ورس ــي أرك ــاأل البع ــة ،ور ــاء العنا ــر .وجي ــرا إع ــدا ورة لق ــا ة الن ــراة
كس ـ ــاا كب ـ ــار ض ـ ــبات م ـ ــراة األم ـ ــم املتح ـ ــدة املم ـ ــاراا الالبم ـ ــة للتن ي ـ ــذ املتسـ ـ ـ ليا ـ ــار ا رم ـ ــا ا
السال .
ا ةاتيج بن أل ور النراة العملياا الدولية
 - ٨0وجــرو تنقــي املـوا التدريبيــة وتوويرهــا لــتع علـ حنــو أفضــل عمليــاا األمــم املتحــدة ا اليــة
ـ الســال ي ــتخدا تــدريباا اسمــة عل ـ ــيناريوهاا و را ــاا حالــة اا ــة يلبع ــاا ،ت ــدع
ار ة وتعزيز مماراا أفر ة يا ة البع اا .و ـرا عمليـاا داكـاة لتعزيـز عمليـة ـن القـرار والتخوـيط،
آذار/م ــارا  2017لبن ــاء ــدرة
و ــيما ز ــال راي ــة امل ــدلي  .وعق ــدا ورة ع ــدا امل ــدرب
البع اا عل القيا بعملياا اراكاة يلتظا  ،والبع اا موالبة حاليا يلقيا بذلت نواً.
 - ٨1ويق ــد مرك ــز ـري ع ــدا امل ــدرب أُلن ـ ع ــا  2016عنتي ـ  ،أو ن ــدا ،للبل ــداأل املس ــاكة
بقواا وظفرا مراة عما تدريبيا متسقا ذا جو ة عالية تدع تعزيز ـدراا الـدول األعضـاء علـ تـوفو
التــدريب الســاب للننــر الــذا تتولبـ األمــم املتحــدة .و ــد أجــرو املركــز وراا عــدا املــدرب مــن أجــل
ورة األم ــم املتح ــدة التدريبي ــة لض ــبات هيئ ــة األرك ــاأل ،وزموع ــة األلن ــوة التدريبي ــة الن ــاملة بنـ ـ أل راي ــة
املــدلي  ،ورايــة الو ــل ،فضــال عــن ورة املستنــارين العس ـ ري للنــلوأل اجلنســالية .و ال ــةة املتبقيــة
مــن عــا  ،2017ــيعقد املركــز وراا إضــافية عــدا املــدرب مــن أجــل ورة األمــم املتحــدة التدريبيــة
لض ــبات هيئ ــة األرك ــاأل  ،كم ــا ــيقد ال ــدعم إ ال ــدورة التدريبي ــة التقييمي ــة ج ــابة أف ـرا الن ــراة وال ــدورة
التدريبية املخااة لقا ة القواعاا العس رية.
 - ٨2ولــدو إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام عمليــة ويــة للــتعلم املل س ـ تنــمل
ا ــتخال ،ال ــدروا واخل ـ ـرباا وإا ــالد ا ا ـ ـرين عليم ــا البع ــاا م ــن ا ــالل عملي ــاا ا ــتعرامي
الالحقة للعمل ،وتقارير ناية املممة ،والدرا اا املتعلقة يلدروا املست ا ة ،ووض موا بن أل السيا ـة
العام ــة ومـ ـوا توجيمي ــة تسةم ــد يل ــدروا ار ــد ة ،وإع ــدا وب ــدء عملي ــاا ت ــدريب اسم ــة علـ ـ مع ــايو
السيا ــة العام ــة .و ه ــذا الا ــد  ،فللـ ـ ل ــدو ا ارتـ ـ ج ــدول عم ــل مو ـ ـ بنـ ـ أل املراح ــل ا لتقالي ــة
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للبع اا وتا يتما .ف عا  ، 2017مرعا ا اراتأل تنقي ليل التا ية .و يسـتند الـدليل املـنق
إ روا دــد ة مســتقاة مــن تاـ ية عمليــة األمــم املتحــدة كــوا ي ـوار وبع ــة األمــم املتحــدة لتحقيـ
ا تقرار هاي  ،و ي وفر إرما اا لعملية التا ية املقبلة لبع ة األمم املتحدة ليربا.
 - ٨3وتتاح املوا التوجيمية والتدريبية للدول األعضاء ومعاهد التدريب عل ح السال مـن اـالل
مرك ــز مـ ـوار ح ـ الس ــال  ،ال ــذا تتـ ـوافر دتوات ـ يلل ــاا الر ي ــة الس ــا لألم ــم املتح ــدة ويض ــم حالي ــا
 340و يقة .وارت عد ا مةاكاا في عا  2017من  563إ  ٨31امةاكا.

جيم  -تطويل القدرا
 - ٨4توا ــل إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام العمــل م ـ البلــداأل املســاكة بق ـواا
عمليــاا ح ـ الســال لتحسـ ت يي مــا مـ الــو اا
وظفـرا مــراة لتعزيــز ــدراا األفـرا النظــامي
والبيئــاا التن ـ يلية لعمليــاا ح ـ الســال ا دي ــة .ف ـ عــا  ،2017أمــرع ال ري ـ التــوجيم املعــت
بتو ــوير ــدراا األف ـرا النظ ــامي عل ـ التن ي ــذ اجل ــارا ل م ــام من ــاري خماا ــة جمل ــا ا د ــد ة لتو ــوير
الق ــدراا .وترك ــز املن ــاري عل ـ إم الي ــة النج ــاة م ــن ح ـوا أ األجم ــزة املت ج ــرة اليدوي ــة الا ــن والنن ــر
السري والتخويط والتن يذ والوحداا السريعة ا ركـة مسـرح العمليـاا والتمديـداا العـابرة للحـدو
الوانيــة والعمليــاا املن ــذة ا ــتنا ا إ املعلومــاا والــدعم الو ـ  .وأضــيت منــرود جديــد عــا 2017
يتعل خلناء دراا لواسراا عمو ية عس رية.
 - 1النشل السليع
 - ٨5يتم ــل أح ــد األه ــداع الرسيس ــية خلو ــة تو ــوير الق ــدراا ولظ ــا له ــب ــدراا ح ـ ـ الس ــال
تيس ــو النن ــر الس ـري لق ــدراا األف ـرا النظ ــامي  :وه ـ عملي ــة معق ــدة و ــعبة وم ل ــة .وإ راك ــا م ــن
األمالــة العامــة أأل إبقــاء الوحــداا عل ـ رجــة عاليــة مــن الت هــب يتحق ـ بــدوأل ميــل ت ــاليت ماليــة
دما ا ةاحا إ ال ري العامل املعت يملعداا اململوكـة
عل البلداأل املساكة بقواا وظفرا مراة ،فقد
ْ
للوح ــداا ،وافق ــا عليـ ـ اجلمعي ــة العام ــة ،يقضـ ـ بتس ــديد لس ــبة مئوي ــة م ــن تل ــت ت ــاليت إ البل ــداأل
املس ــاكة بقـ ـواا وظفـ ـرا م ــراة الـ ـ تبقـ ـ الوح ــداا علـ ـ مس ــتوو ا ــتعدا للنن ــر السـ ـري لظ ــا
الت ه ــب .ولتن ي ــذ ذل ــتُ ،وض ــعا مب ــا ل توجيمي ــة اتي ــار وح ــداا مس ــتوو النن ــر السـ ـري وتس ــديد
ت الي مــا .وتعمــدا عــدة بلــداأل ظأل ت ــوأل وحــداا بــا عل ـ مســتوو ا ــتعدا للننــر الس ـري لل ــةة
 201٨-2017وأأل تستو معظم متولباا لواء الوليعة.
 - ٨6ولُ ـذا عمليتـا داكـاة أل ـرامي الننـر السـري الناـت األول مـن عـا  2017لـزا ة سـ
م ــاهيم الننــر الس ـري و ديــد ال ـراا ال ـ يلــز معاجلتمــا .كمــا يوــط األمالــة العامــة للقيــا  ،ي م ـةا،
مـ بلــداأل مســاكة بقـواا ،بعمليــة تــدريب علـ القيــا ة ال ــةة  201٨-2017تتعلـ مبســتوو الننــر
السـري  ،وذلــت ملوا ــلة ااتبــار امل ــاهيم ذاا الاــلة .وأاـوا ،وبعــد ايــاح باراا التقيــيم وتقــدإ املنــورة،
مت ترفي عـد كبـو مـن الوحـداا إ املسـتواا ال ـام وال الـث مـن مسـتواا لظـا لهـب ـدراا ح ـ
السال  ،األمر الذا يساعد عل تقليت اجلداول الزمنية لننر تلت الوحداا الظروع العا ية.
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 - ٨7وأُح ــرب تق ــد أيض ــا التم ـ ـ م ــن النن ــر الس ـري للق ــدراا املدلي ــة .فق ــد ب ــدأا إ ارة ال ــدعم
امليــدام تزويــد العمليــاا امليداليــة بــدعم م ــرا و ــدراا ت ميليــة تلبيـةً حتياجا ــا مــن املـوار البنـرية
ا ــتنا ا إ ا حتياجــاا اجلديــدة والنامــئة ،مبــا ذلــت الت ي ـواا و اا البع ــاا ،وإلنــاء بع ــاا
جديدة ،وا اجة إ تن يذ إ الحاا تنظيمية أو مبا راا للت يو .ومنذ إلنـاء سـم ا ـتجابة السـريعة
والس ر التاب لي ارة كالوأل ال ام/يناير  ،2016لنر القسم تس عملياا للسـال ـد االبـا عمـا
ا ةاتيجيا وادماا ا تنارية إ يا اا البع اا.
 - 2املعايري والقدرا الطبية
 - ٨٨ا ــتجابة لتو ــية ال ري ـ املســتقل الرفي ـ املســتوو املعــت بعمليــاا الســال خلنــاء إاــار لــأل اء
الوـ وإ ـرار ــل بــا ،ألن ـ ا إ ارة النــلوأل ا اريــة يلتعــاوأل م ـ إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة
الــدعم امليــدام منــروعا ملل ــا مــن مخســة مس ــاراا عمــل ه ـ  :أ) إلنــاء ب ـرنيم لتــدريب الرفــاا عل ـ
ا) تدريب العمال الوبي أ ناء القتال ،الـذا جيـرا
ا عافاا األولية ،والذا أعد ل منما را
) وض يا ة جالء املااب واوـة للتن يـذ ) منـرود لتوحيـد
التماا عم الدول األعضاء ل
مراف املسـتوو األول ،وهـو منـرود يُولـب مـن الـدول األعضـاء
لوعية الرعاية الاحية و المة املرض
مرافـ املســتوي
تــوفو املـوار الالبمــة لـ هــ) منــرود لتوحيــد لوعيــة الرعايــة الاــحية و ــالمة املرضـ
ال ام وال الث ،وهـو منـرود الـذا جيـرا إعـدا األ لـة ا رمـا ية اخلا ـة بـ  .و ـرا حاليـا منا نـة ا ـةاح
مت امل لناء مركز تدريب ا لدعم ي املساراا اخلمسة.
 - ٨٩و إاـار التحســن العـا حنــو ا ــتي اء املعـايو مستنـ ياا املســتوي ال ـام وال الــث ،مــاركا
إ ارة ال ــدعم املي ــدام باراا التقي ــيم وإ ــداء املن ــورة إ البل ــداأل ال ـ ـ تعم ــدا بت ــوفو مستن ـ ـ ياا.
وعالوة علـ ذلـت ،ومنـذ إ ـدار ليـل الـدعم الوـ كـالوأل ال ام/ينـاير  ،2016تنـار ،إ ارة النـلوأل
ا اري ــة ا ج ــابة التقني ــة جلمي ـ ـ الع ــامل الوبيـ ـ العسـ ـ ري كج ــزء م ــن التحس ــن األ اء وتق ــدإ
اخلـ ــدماا الاـ ــحية .و يوا ـ ــل م تـ ــب الن ـ ـراكاا ا ـ ـةاتيجية زـ ــال ح ـ ـ السـ ــال  ،كجـ ــزء مـ ــن
ا تعراضــات لبع ــاا ح ـ الســال  ،تقيــيم مــدو ك ايــة ترتيبــاا الــدعم الو ـ والتحســيناا املدالــة ب يــة
تعزيز المة وأمن ح ظة السال .
ـياا األمـم املتحـدة مممـة معقـدة ،إذ تتولـب اتبـاد نـ
 - ٩0وين ل ا جالء ال عال للمااب
م ــدم وعس ـ را منسـ ـ  ،ز ــا ا اخل ــدماا الوبي ــة والو ـواأل وال ــدعم اللوجسـ ـ  ،كم ــا تتول ــب راي ــة
يلــدينامياا التنـ يلية والبيئيــة .ولتحقيـ مبــدأ ا ــتجابة ــا ا ا ــابة  2-1-10الــذا أ رتـ األمــم
املتحــدة ،يلــز ت ـوافر آليــاا م موم ــة ام ـاً للقيــا ة واملرا بــة والتنس ــي  ،و ــدراا ابيــة مالسمــة ،ومن ـ ِّّلوأل
ذوو ك اءة ،وأأل يةاف ذلت م توفر النقل جوا أو برا أو يفرا.
ديــد

 - ٩1ومنــرود يا ــة إجــالء املاــاب هــو ا أل مراحــل إعــدا ى النماسيــة ،وهــو يمــدع إ
املعايو الدليا للقـدراا وياـت ا جـراءاا الالبمـة لضـماأل ا جـالء الو ـا املنا ـب ألا مـن مـو
األمم املتحدة من مو ا ابة أو املرمي إ مرف العال الوـ املنا ـب مبـا يتمامـ مـ املعـايو الوبيـة
املعةع تا وليا.
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 - 3الطريان
 - ٩2بُـذلا عــا  2017جمــو لتعزيــز ك ــاءة ا ـواأل األمــم املتحــدة وفعاليت ـ مــن حيــث الت ل ــة.
وا تعرمي فريـ عامـل بقيـا ة إ ارة الـدعم امليـدام ومنـاركة م تـب النـلوأل العسـ رية احتياجـاا الوـواأل
م ــن منظ ــور ــاسم علـ ـ الول ــب ،مـ ـ الةكي ــز بوجـ ـ ا ــا ،علـ ـ املس ــافرين والبض ــاس واجل ــداول الزمني ــة.
وي ضــافة إ ذلــت ،ــرا را ــة منمجيــة بنـ أل لنــر العتــا اجلــوا العسـ را ،مبــا ذلــت املنظومــاا
ــياا
اجلويـة بــدوأل ايــار ،لتحسـ تتبـ ا ــتخدا و ديـد الضــرورة العسـ رية .و ــرا هــذى الدرا ــة
ميزاليــة خم ضــة بن ـ ل ملحــو  ،م ـ التنــديد با ـ ة اا ــة عل ـ أأل القــدراا التم ينيــة للجســر اجلــوا
ي ـتخدا اــاسراا اخلـدماا العمو يــة العسـ رية تزيــد ت ل تمـا بنســبة حـوايل  25املاســة مقارلـة بت ل ــة
املعــا ل التجــارا .وي ضــافة إ النظــر إم اليــة ا تعاضــة عــن الوــاسراا العس ـ رية ببــداسل اريــة،
جيرا النظر أيضاً فر ،لال تعمال املنة ،والبقاء حالة لهب لتعظيم ال اءة وا الت اليت.
وم ذلت ،وكجزء من هذى املبا رة ،د األم العا توجيما ظل ينب ـ القبـول ظا تنـابل فيمـا يتعلـ
الو ــا ل س ـ ا ــا عل ـ
بقــدراا إج ــالء املا ــاب أو ا ج ــالء الو ـ أو ــالمة الو ـواأل وينب ـ
ال ــدعم ال ام ــل اي ــاب ال ــو اا ،ول ــن مـ ـ إ را ،حتمي ــة تق ــدإ بعـ ـ التن ــاب ا م ــن حي ــث إم الي ــة
ــي ت
ا ــتجابة .وي ضــافة إ ذلــت ،جيــرا حاليــا إعــدا ليــل جديــد للو ـواأل ومــن املقــرر وضــع
النماسية عا .2017
 - 4إميانية النجاة من حوادث األجهزة املافجلة اليدوية الصنع
 - ٩3توا ــل إ ارة عمليـ ــاا ح ـ ـ السـ ــال وإ ارة الـ ــدعم امليـ ــدام وض ـ ـ إرمـ ــا اا بن ـ ـ أل األجمـ ــزة
املت جرة اليدوية الان بدعم من الدول األعضاء .وتنمل املوا ا رما ية ليال لألفرا العسـ ري وأفـرا
النــراة بن ـ أل ي يــت خمــاار هــذى األجمــزة ،و لــيال للوحــداا العس ـ رية بن ـ أل الــتخلت مــن الــذااسر
املت جرة ،وكالكا و األ اا لنم ا ةاتيج متس للتخ يت من األاوـار .و ـيوفر الـدليل األول
التوجيـ ـ للبل ــداأل املس ــاكة بقـ ـواا و ــا ة القـ ـواا ،بينم ــا ــيحد ال ــدليل ال ــام الق ــدراا الـ ـ تاجم ــا
الوحداا العس رية عملياا ح السال  .و وع ي مل هذاأل الدليالأل املبا ل التوجيمية لتخ يت
ـياا البع ــاا الاــا رة حزيراأل/يولي ـ  ،2016م ـ
حــدة اوــر األجمــزة املت جــرة اليدويــة الاــن
الةكيز عل إ ما التخ يت من أاوار األجمـزة املت جـرة اليدويـة الاـن عمليـاا التقيـيم والتخوـيط.
وتنس اسرة ا جراءاا املتعلقة يألل ا أيضا يا ة معايو التخلت من األجمزة املت جرة اليدوية الاـن
مست يدة ذلت من اخلربة ال نية للدول األعضاء .و تستخد منظومة األمم املتحـدة هـذى املعـايو ،الـ
زــال الــتخلت مــن تلــت املت ج ـراا ،و ــتحد
ــتقرر ا ــد األ ل مــن ال ــاءاا املولوبــة للعــامل
منمجيــة إبالــة األجمــزة املت جــرة اليدويــة الاــن عمليــاا ح ـ الســال  .و ــل تلــت هــذى ا ــداراا
ا رما ية ال ال ة أ اا منرود ا ارت بن أل إم الية النجاة.

دال  -دور امللأة يف حفظ السالم
 - 1اسرتاتيجية الايافؤ بني اجلنسني
 - ٩4حــد ا ا ـةاتيجية الت ــافل ب ـ اجلنس ـ ال ـ أعلنتُمــا أيلول /ــبتمرب  2017عــا 202٨
املدلي املعينـ وليـا علـ لوـاا منظومـة
وع املو
موعدا ناسيا لتحقي الت افل ب اجلنس
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األمم املتحدة .و عملياا السال  ،ال ل أبعد زا ا عملنا املنظومة عن قي هدع الت ـافل،
وحيــث تــز ا مــدة التحــداا املتعلقــة بتم يــل امل ـرأة بوضــوح املســتواا العليــا ،أو ــا ا ـةاتيجية
مبــا يل ـ  :أ) رف ـ النســبة املئويــة للنســاء العــامالا عمليــاا األمــم املتحــدة للســال عــن اــط األ ــاا
ا ــايل البــال  2٨املاســة بوضـ أهــداع ــنوية اموحــة ل ــل بع ــة ،و ا) الــةوي لاــورة إجيابيــة عــن
املدلياا العامالا امليداأل من االل ر اامن عل و اسط التوا ل ا جتمـاع  ،و ) إلنـاء
زموعاا أو لوا ا وأك ر عمقا للمواهب من النساء اللوات ن تقييممن وااتيارهن لعمليـاا األمـم
املتحــدة للســال إاــار التــدابو املل تــة اخلا ــة للتو يــت ال ـ أ ــدرها األم ـ العــا ملســاعدة البع ــاا
العـامل
امليدالية عل ااتيار لساء ملهالا بسرعة أكرب ،و ) س روع ا ياة والعمـل للمـو
أم ــاكن العم ــل الن ــا ة .و ــتُن َّذ ه ــذى التو ــياا اخلا ــة ب ــل بع ــة جنب ــا إ جن ــب م ـ التو ــياا
التعيـ والة يــاا،
اخلا ــة يملنظومــة ك ــل الـ تنــمل يئــة بيئــة ينيــة ،والتاــدا للتحيــز الالواعـ
وبا ة التعييناا من النساء منا ب القيا ة العليا .و در ا مارة إ أل ح أأل عملياا السـال
هـ الـ توجــد تــا أكــرب ال جـواا الت ــافل ،فــلأل تــا أيضــا أكــرب إم اليــة حــداأ ت يــو ـري  ،لظـرا
رت اد معد ا الن ور والدوراأل فيما.
 - ٩5و ال ــةة مــن عــا  2016إ عــا  ،2017بل ــا لســبة النســاء الل ـوات ا ــتقوبتمن إعــالنيا
الو ــاست النــا رة البع ــاا امليداليــة  30املاســة مــن املرمــح  ،أا بــزا ة ا ي ــة عــن اــط األ ــاا
البــال  2٨املاســة .وأيــدا ا ـةاتيجية األمـ العــا املتعلقــة يلت ــافل بـ اجلنسـ وض ـ تــدابو اا ــة
مل تــة لتو يــت املـرأة يعتبارهــا أ اة ضــرورية حـراب تقــد أ ــرد .وأ نــاء العمــل وضـ هــذى التــدابو،
امليــدالي التابعــة ارة الــدعم امليــدام إ ارة الن ـوا ر مــن
ال ــةة  ،201٨-2017تنــوا مــعبة املــو
اسمة املرمح املقبول من النساء فقط.
 - ٩6و  15حزيراأل/يولي ـ  ،فتحــا مبــا رة اــط ا مــدا مبواهــب لســاسية لن ـ ل املنا ــب العليــا
عمليــاا األمــم املتحــدة للســال البــاا مــن جديــد للمرمــحاا مــن رتب ـ ّ مــد 1-ومــد 2-الالس ـ ملــن
موا ـ ـ اا ذاا ــلة مبجـ ــا ا ع ــم/إ ارة البع ــاا ،والنـ ــلوأل السيا ية/الو ــااة ،والن ــلوأل املدليـ ــة،
و ـيا ة القــالوأل واملل ســاا األمنيــة ،وا عـال  .و ــد أُاوــرا الــدول األعضـاء مــن اــالل مــذكرة مـ وية،
وأُجريا عدة ألنوة للتوعية ،كما أُالِّقا رلة لو اسل التوا ل ا جتماع /ا تاال الر م  .و ـيجرا
م ــن ا ــالل عملي ــة تنافس ــية تقي ــيم املرم ــحاا اجلدي ــداا الالس ـ ـ ج ــرو دي ــدهن م ــن ا ــالل املب ــا رة،
وإضافتمن إ زموعة املواهب يفلول ناية عا .2017
 - 2مشاركة النسا ء ضمن األفلاد النظاميني يف م يا حفظ السالم
 - ٩7ــل با ة منــاركة امل ـرأة عمليــاا ح ـ الســال إحــدو األولــواا الرسيســية .فقــد بــا أأل
با ة أع ــدا النس ــاء ض ــمن األفـ ـرا النظ ــامي تو ـ ـ لو ــاا ا ماي ــة الـ ـ توفره ــا بع اتن ــا ،وتزي ــد إم الي ــة
ا اــول علـ املعلومــاا مــن اجملتمعــاا ارليــة ،وتقلــل مــن حـوا أ ا ــت الل وا لتمــا ،اجلنســي  .و
السال الذا ُع ِّقد أيلول /بتمرب  ،2016و
مل ر وبراء الدفاد املعت بعملياا األمم املتحدة
يـ مســتواا
أك ــر مــن  60ولــة مــن الــدول األعضــاء زموعــة مــن التعمــداا بــزا ة منــاركة امل ـرأة
السال و قي لسبة مستمدفة بـذى املنـاركة ـدرها  15املاسـة .ووضـعا
عملياا األمم املتحدة
إ ارة عمليــاا ح ـ الســال لســبا مســتمدفة لــزا ة ح ظــة الســال ا نيأ مــن الق ـواا العس ـ رية وأف ـرا
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ـا إ ا ارة أأل تضـ  ،يلتعـاوأل مـ امل تـب
النراة ،وحد ا تدابو لدعم بلوغ هذى النسـب .و ـد الب ُ
التن يــذا لألمـ العــا وهيئــة األمــم املتحــدة للمـرأة ،ويلتنــاور مـ البلــداأل املســاكة بقـواا وأفـرا مــراة،
ا ةاتيجية خمااة تتضمن تدابو ملمو ة تساعدني عل ا راد بتجاوب النسبة ا الية للنساء العامالا
واا ح السال العس رية البال ة  3املاسة.
 - ٩٨و ِّ
وض ــعا مب ــا رة ريبي ــة م ــد ا عام ــاأل ل ــزا ة أع ــدا ح ظ ــة الس ــال ا نيأ ــدع إ حج ــز
ُ
 15املاســة مــن و ــاست ضــبات األركــاأل للنســاء و ـ ضــابواا الاــت والضــابواا مــن رتبــة مــالب
أول ذواا اخلــربة البال ــة مثــام ــنواا مــن ا لتنــار باـ تمن مرا بــاا عسـ راا و ـ النســاء ذواا
األ ر النابة من ا لتنار ملدة تة أممر وإاتحة مزيد من فر ،التدريب للنساء .والدول األعضاء ال
تال إ لسبة الـ  15املاسة املستمدفة تسند إليما و است إضافية.
 - ٩٩وإذ تن ـ ل النســاء حاليــا  17املاســة مــن أف ـرا النــراة الــدولي و  6املاســة مــن وحــداا
النرا ة املن لة ،وا لا مراة األمم املتحدة السع إ قي لسـبة املنـاركة املسـتمدفة لـينيأ البال ـة
 20املاس ــة الـ ـ ُح ـ ِّّد ا أ ن ــاء رل ــة اجلم ــد الع ــامل لع ــا  .200٩و ــد ح ــا األمال ــة العام ــة البل ــداأل
املساكة ظفرا مراة عل لنر ل لسـبة النسـاء العـامالا أجمـزة النـراة الوانيـة علـ أ ـل تقـدير.
يا ــا ا الوانيــة
ـدول األعضــاء كــذلت عل ـ إعــا ة النظــر
ـجعا إ ارة عمليــاا ح ـ الســال الـ ي
ومـ ّ
اخلا ة يلتعي و معايوها وهياكـل حوافزهـا الوانيـة لننـر ضـابواا النـراة بع ـاا ح ـ السـال .
وأعــدا ا ارة ورة ريبيــة لتحس ـ إعــدا كبــار ضــابواا النــراة لالضــوالد ظ وار يا يــة ،و ــيبدأ
تقــد ما أفريقيــا وآ ــيا وأمري ــا الالتينيــة عــا  .201٨وعنــد ا لتمــاء مــن الــدورة بنجــاح ،ــت وأل
املنــاركاا مــلهالا لــي را كــا ر جديــد مــن كـوا ر القيــا ة النســاسية العليــا مــراة األمــم املتحــدة،
املنا ب القيا ية.
ل اط إمدا يملواهب يرم إ تعزيز الت افل ب اجلنس

سادسا  -السالمة واألمن والس وك واالنضباط
ألف  -السالمة واألمن
 - 1أسباب اهلجما اليت تساهدف م يا حفظ السالم واجتاهاهتا والوقاية منها والاخفيف من آاثرها
 - 100منذ تنرين ال ام/لوفمرب  ، 2016لا البيئة ال تعمل فيما بع ـاا ك ـوة تـز ا تعقيـدا ،مـ نا
ذلــت م ـ أل لوــاا التمديــداا ال ـ يتعــرمي ب ــا ح ظــة الســال  .والعال ــاا ب ـ اجلماعــاا املس ــلحة
متزايدة التقلب ،حيث يدال بعضـما ال ـاا دليـة ومل تـة اسمـة علـ املاـلحة وهـ ال ـاا تننـ
أ لــب األحيــاأل اــار إاــار عمليــاا الســال  .وك ـوا مــا تنن ـ روابــط ب ـ اجلماعــاا املســلحة ذاا
األ ـرامي السيا ــية والعنا ــر ا جرامي ــة املنظم ــة .وم ــا بال تن ــرذ اجلماع ــاا املس ــلحة والتن ــارها وتزاي ــد
اابعمـا العـابر للحــدو والن عـ  ،ي ضــافة إ الـروابط القاسمـة بـ الـدواف ا جراميــة والقـدراا التنـ يلية
بع مسـارح العمليـاا ،عنا ـر تنـ ل ديـداا اوـوة ظـة السـال التـابع لألمـم املتحـدة .ومـمدا
ال ةة  2017/2016با ة عد ا وا أ العداسيـة الـ تسـتمدع ح ظـة السـال التـابع لألمـم املتحـدة
مقارل ــة يل ـ ــةة املن ــا رة السـ ــابقة  1تن ـ ـرين ال ـ ــام/لوفمرب  31 - 2015تن ـ ـرين األول/أكتـ ــوبر .)2016
واب ا عـ ــد ابجمـ ــاا ارـ ــد ة األهـ ــداع مـ ــن  1٨٩هجوم ـ ـاً إ  227هجوم ـ ـاً  31تن ـ ـرين األول/
عد الوفياا من  3٨حالة وفاة إ  37حالة االل ل ال ةة.
أكتوبر  2017وا
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 - 2الدروس املسافادة ،واالبايار ،والاقدم احمللز يف حتسني السالمة واألمن لألفلاد النظاميني يف امليدان
 - 101تع ــت إ ارة عمليــاا ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام عل ـ ايــاذ عــد مــن التــدابو عل ـ
املستواا ا ةاتيج والتن يل والت تي لتحس المة أفرا ح ـ السـال وأمـنمم .فعلـ الاـعيد
ـولعا ا اراتأل مبنــرود مــن مــرحلت لتحسـ أمــن ح ظــة الســال يرمـ إ ا ــد مــن
ا ـةاتيج  ،اضـ ْ
الوفياا وا ـايا النا ـة عـن أعمـال العنـت بع ـاا ح ـ السـال التابعـة لألمـم املتحـدة .وتتضـمن
املرحلــة األو مــن املنــرود تقري ـرا عــن التحــداا الدااليــة واخلارجيــة ذاا الاــلة يألمــن ال ـ يواجممــا
حاليا ح ظة السال من األفرا املدلي والعس ري والنراة ،و تُقةح فيما ا ةاتيجية وتو ـياا عمليـة
بن ـ أل أفضــل الســبل للتاــدا بــذى التحــداا .و تســتتب املرحلــة ال اليــة وض ـ مناري /مســاراا عمــل
عالية الت و بقاد تن يذ تو ية أو أك ر من ب التو ياا املقدمة املرحلة األولية.
 - 102وجيـرا ايــاذ عــدة إجـراءاا لتعزيــز لظــم إ ارة السـالمة واألمــن .وتنــمل هــذى ا جـراءاا إ ــدار
السيا ــة املتعلقــة ي ــتخباراا ح ـ الســال ال ـ ــتعزب ،إ جالــب إاــار ا ــتخباراا ح ـ الســال ،
القــدراا التحليليــة والقــدرة عل ـ تقــدير ا الــة العس ـ رية ،وا تســاا ب ـ األ واا .و ــد ا ــت ِّ
حدأ لظــا
ُ
ـلمن ليب ــالغ ع ــن اخلس ــاسر البن ـرية ،ــيتي إلن ــاء لظ ــا مرك ــزا متس ـ ارة
اع ــدة بي ــانيا م ــب م ـ َّ
البيــانيا يعــرمي البيــانيا التارديــة املتعلقــة يخلســاسر .و ــد تقــرر بــدء لنــرى تــدرجييا عمليــاا الســال
تنرين األول/أكتوبر  ،2017ليُستعامي ب عن النظا الور القاسم ليبالغ عن اخلساسر.
 - 103و ــل ابجمــاا املبامــرة وابجمــاا ال ـ تســتخد فيمــا األجمــزة املت جــرة اليدويــة الاــن أبــرب
األ ــاليب املســتخدمة مــن بــل األاـراع املتحاربــة ،وك ـوا مــا تســتمدع وراا ح ظــة الســال و ركــاا
القوافــل .وتقــد اســرة ا ج ـراءاا املتعلقــة يألل ــا الــدعم للبع ــاا التخ يــت مــن حــدة التمديــد الــذا
تن ل األجمزة املت جرة اليدوية الاـن  ،و سـ ـالمة ح ظـة السـال أ نـاء العمليـاا مـن اـالل إجـراء
تقييماا للمخاار وعملياا ا بالة الوارسة لألجمزة املت جرة اليدوية الان  ،وتعزيز دراا أفرا البع اا
وتزو الداسرة ح ظة السال يملركباا واملعداا املتخااـة ،فضـال عـن ااس ـة وا ـعة
والسلواا الوانيةّ .
من الدوراا التدريبية ،بل الننر وأ ناءى.
 - 104و الو ــا ل سـ ـ  ،و إا ــار اجلم ــو املن ــةكة الرامي ــة إ ض ــماأل النج ــاح تن ي ــذ ال ــو اا،
ــدما عنا ــر النــراة عــدة بع ــاا املســاعد ية إ ــلواا إل ــاذ القــالوأل الــدول املضــي ة مــن أجــل
تووير درا ا زال ا تخباراا اجلناسية مل افحة م سدا تن يذ الو اا.
 - 105وحد ا معبة ت نولوجيا املعلوماا وا تاا ا التابعة ارة الدعم امليدام ر مست ا ين
متاـل بتنـ يل املنظومـاا اجلويــة ــو املسـلحة واملسـ ّـوة بـدوأل ايــار بع ــاا ح ـ الســال  ،أ وكــا:
ا اجة إ إجراء مناوراا منـةكة وإ التـدريب املنـتظم .وتتنـاول التـدريباا مواضـي تبـدأ مـن أ ا ـياا
املسوة بدوأل ايار كي ية تسيوها وا مت ال جلمي األلظمة) إ مواضي أك ر
تن يل الواسراا الا رو َّ
تو ــورا م ــن بي ــل كي ي ــة تا ــميم او ــة الوـ ـواأل لتل ــت الو ــاسراا ا ــتنا ا إ ا حتياج ــاا املتعلق ــة مـ ـ
املعلوم ــاا والق ــدراا املتعلق ــة يملع ــداا .شلي ــا ،أ بت ــا التجرب ــة التح ــدا ال ــذا تواجم ـ عملي ــاا ح ـ
السال واملتم ل تن يل الت نولوجياا اجلديدة من االل ت ييـت الت تي ـاا واأل ـاليب وا جـراءاا
لال ت ا ة من هذى القدراا اجلديدة.
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 - 106ووا ــل م تــب الن ـراكاا ا ـةاتيجية زــال ح ـ الســال ليــل املســاسل العامــة املتعلقــة
يلسـالمة واألمـن أ نـاء ا تعراضـ للعنا ـر النظاميـة البع ـاا امليداليـة ،و ـد تو ـياا هـذا الاــد .
وإضــافةً إ إبـراب الــدروا املســت ا ة وأفضــل املمار ــاا ،أ ّكــدا هــذى التو ــياا أكيــة العمليــاا املن ــذة
ا ــتنا ا إ املعلومــاا و ـ ّـرا ال ـةابط والت امــل عمليــاا التحليــل والتخوــيط والتوجي ـ وا ــتخدا
وزربــة مايــة الق ـواا وتــوفو فــر ،التنقــل ــل
ال ــتء للت نولوجيــا وايــاذ تــدابو حســنة التنســي َّ
راي ــة كافي ــة و ـ ّـرا ال ــاءة الت ــدريب وا ع ــدا ب ــل النن ــر و اا ــل البع ــة واي ــاذ ت ــدابو ا ــتبا ية
للسالمة والاحة املمنيت والتوبي الد ي للت تي اا واأل اليب وا جراءاا بو ـ ما عنا ـر أ ا ـية
لتعزيز السالمة واألمن .وتتخذ يا اا البع اا حاليا تدابو ماملة تن يـذ هـذى التو ـياا لـزا ة تعزيـز
المة ح ظة السال وأمنمم.
 - 3املبادرا املاع قة ابلسياسة األمنية
 - 107ــل التمدي ــد ال ــذا يواجمـ ـ ح ظ ــة الس ــال وامل ــدليوأل البيئ ــاا ــو النموي ــة افع ــا لتو ــوير
السيا ــاا والتوجيمــاا املتعلقــة يف ـ الســال  .و كــالوأل األول /يســمرب  ،2016أُِّـ ّـرا لســخة منقحــة
مـ ــن إج ـ ـراءاا التن ـ ـ يل املوحـ ــدة بن ـ ـ أل ا ـ ــتجابة املقـ ــر لألبمـ ــاا عمـ ــا لعمليـ ــاا ح ـ ـ السـ ــال  ،و
مبات/فرباير  ، 2017د مركز األمم املتحدة للعملياا وإ ارة األبماا بنجاح ورة تدريبية افتتاحية عـن
إ ارة األبماا امليداأل .و تقد هذى الدورة التدريبية كل نة.
 - 10٨و ل ــا السيا ــة وال ــربنيم ا الي ــاأل ارة عملي ــاا ح ـ الس ــال وإ ارة ال ــدعم املي ــدام فيم ــا
املـدلي وأفـرا النـراة ،ققـاأل
يتعل خ ارة املخاار ال د السالمة املمنية ،اللـذاأل ينـمالأل املـو
اياحــا ي ــي املخــاار وكــذلت عــد الوفي ــاا وا ــايا املتعلقــة يلســالمة املمنيــة أو ذاا الا ــلة
يزالــوأل هــم األك ــر ُعرضــة مــن حيــث
يلعمل/أمــاكن العمــل كلتــا ال ئت ـ  .إ أأل األف ـرا العس ـ ري
يتعرضـوأل ألكـرب عــد مـن الوفيــاا وا ـايا وا ـوا أ ،وهــم ـو منــمول
خمـاار السـالمة املمنيــة ،إذ َّ
يا ــة الســالمة املمنيــة القاسمــة .وبــذا تست نــت ا اراتأل نجــا معــزبا ارة املخــاار املتعلقــة
بعــد
يلسـالمة والاــحة املمنيتـ يتمامـ مـ إاـار األمــم املتحــدة للسـالمة والاــحة املمنيتـ تـدع ا ــد مــن
املخــاار ال ـ يتعــرمي بــا ي ـ األف ـرا  ،مبــن فــيمم األف ـرا النظــاميوأل .ومــن املتو ـ اعتمــا منــرود لنــرة
لألم العا بن أل السالمة والاحة املمنيت وبدء العمل تا يفلول ناية عا .2017
 - 10٩واتسا ا م عدة راراا للجمعية العامة ،أحربا إ ارة ملوأل السالمة واألمن تقدما فيما يتعلـ
مبنرود إ ما عنا ر السالمة واألمن يألمالة العامة لألمم املتحدة مـن أجـل مـ املـوار األمنيـة لألمالـة
العامــة بعضــما الــبع  .وبعــد منــاوراا مست يضــة ،وَّـ األم ـ العــا مــذكرة أ ــند مبوجبمــا املســلولية
ا ارية األ ا ية عن أفرا وأ ول السالمة واألمن عملياا ح السال والبع اا السيا ية اخلا ـة
إ وكيل األم العا لنلوأل السـالمة واألمـن كـالوأل األول /يسـمرب  .2016وبـدأ وكيـل األمـ العـا
يض مقايي ومعايو جلمي عملياا األمالة العامة املتعلقة يلسالمة واألمـن ،وجيـرا ايـاذ تـدابو لتيسـو
إلنــاء مــب ة مت املــة للو ــاست األمنيــة ،ــتوفر جلميـ مــو الســالمة واألمــن األمالــة العامــة إاــارا
يا اتيا و الوليا موحدا.
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ابء  -الس وك واالنضباط واملساءلة
 - 1الس وك واالنضباط
 - 110املنظمة ملتزمة التزاما اتما يلعمل م الدول األعضاء عل ك الة اضود يـ األفـرا للمسـاءلة
عـن ــلوكمم أ نـاء اــدمتمم البع ـاا امليداليــة لألمـم املتحــدة .ويضـ اجلمــو املبذولـة بع ــاا ح ـ
الســال للتعامــل مـ املســاسل املتاــلة يلســلو ،وا لضــبات للر ــد علـ حنــو أو ـ  ،مـ تعزيــز املســاءلة مــن
اــالل أ واا إل ةوليــة ليبــالغ ال اــل والســنوا .ووا ــلا القيــا اا لكيــد التوج ـ املولــوا وإ مــار
مــدو جــديتما النظــر إ الســلو ،وا لضــبات والتعامــل معممــا ،وذلــت مــن اــالل عو ــا املت ــررة إ
لّـ األف ـرا ظعل ـ مســتواا الســلو .،واب ا تعزيــز الن ـ افية مــن اــالل مو ـ مــب جديــد للســلو،
وا لض ــبات ،إذ أ ــبحا املعلوم ــاا املتاح ــة للجمم ــور ع ــن القض ــاا وا جـ ـراءاا علـ ـ املو ـ ـ الن ــب
للســلو ،وا لضــبات أك ــر منمــا أا و ــا مضـ  .و ــل املو ـ النــب أيضــا د ــال للتوعيــة وا اــول
عل معلوماا َّ
دد ة عن املبا راا الرسيسية.
 - 111ووا لا األفر ة املعنية يلسلو ،وا لضبات تقدإي عم مبامر إ كبار مـديرا البع ـاا امليداليـة
ال بوة و عم عن بُعد إ كبار مديرا البع اا األ ـ ر حجمـاً أ اء و ـاس مم إاـار ترتيبـاا الـدعم
املعنيـ يلسـلو،
ا ليمية املتعلقة يلسلو ،وا لضبات .ولُظَّم الـربنيم السـنوا للـتعلم املسـتمر للمـو
وا لضبات البع اا امليدالية ،ملوا لة بناء القدراا زال السلو ،وا لضبات البع اا امليدالية.
 - 112وا تجابةً ّعاءاا وء السلو ،،وا لا التدريباا السنوية الراميـة إ ضـماأل اجلـو ة سـ ي
ـيت الت ـ او الع ــا معاجلتم ــا ،خجـ ـراء حا ــر من ــتظم ال ــة ا ع ــاءاا ــوء
ــبل معاجل ــة القض ــاا وتقل ـ ي
بعد ،مبا ذلت ا عاءاا املتعلقة ي ت الل وا لتمـا ،اجلنسـي  ،مـن أجـل
ا فيما ُ
السلو ،ال ط يـُبي ّ
ضماأل اياذ ا جراءاا املولوبة الو ا املنا ب .وعالوة عل ذلت ،وا ـلا الـدول األعضـاء اعتمـا
معاجلة ضاا وء السلو ،والتحقي فيما ومتابعتما.
وتن يذ ار اا م ل
 - 113وي ـ ــت ناء ا عـ ــاءاا ا ـ ــت الل وا لتمـ ــا ،اجلنسـ ــي  ُ ،ـ ــجل  574ا عـ ــاءً ال ـ ــةة مـ ــن ـ ــوب/
يوليـ  2016إ حزيراأل/يوليـ  115 2017ا عــاءً مـن ال ئــة  ،1ي ـت ناء ا عــاءاا ا ـت الل وا لتمــا،
اجلنسي  ،و  45٩ا عاءً من ال ئة  .)2و ل هذا ا اضا عن السنة السابقة ال ئـة  1لـزو مـن )150
وا اضــا ال ئــة  2لــزو مــن  .)562و ــن تو ـ حــدوأ تقلبــاا عــد ا عــاءاا ،ــيما عنــد
ت و عد األفرا املنتنرين ،وم تعزيز آلياا تلقـ النـ اوو والتـدابو األاـرو الراميـة إ منـ ـوء السـلو،
والتاــدا ل ـ عل ـ م ــر الســن  .و ــن ا ا ــول عل ـ بي ــانيا َّ
دد ــة ع ــن ا عــاءاا ا ــت الل وا لتم ــا،
للس ـ ـ ـ ــلو ،وا لض ـ ـ ـ ــبات https://conduct.unmissions.org/sea-data-
اجلنس ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن املو ـ ـ ـ ـ ـ الن ـ ـ ـ ــب
.)introduction
 - 114ويلّكــد مــن جديــد ايــاذ اجلمعيــة العامــة الق ـرار  ،2٩7/71بن ـ أل التــدابو اخلا ــة للحمايــة مــن
ا ـت الل وا لتمــا ،اجلنسـي  ،التـزا ي الـدول األعضــاء واملنظَّمـة يلتن يــذ ال امـل بــذى املبـا راا ولسيا ــة
األمم املتحدة املتالة بعد التسام إاال اً م ا ت الل وا لتما ،اجلنسي  .ويدعم هـذا ا لتـزا تن يـذ
ال ــنم اجلدي ــد ال ـوار تقري ــرا ع ــن الت ــدابو اخلا ــة لع ــا  A/71/818 2017و .)A/71/818/Corr.1
وتعو ـ ا ـ ـةاتيجية األولوي ــة ق ــوا الض ــحاا وكـ ـرامتمم إا ــار منـ ـ ا ــت الل وا لتم ــا ،اجلنس ــي
والتادا بما ،وإناء ا فالا من العقاا عن اريـ تعزيـز ا بـالغ والتحقيقـاا ،وتنـمل ا ةاحـا خبـرا
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ات اا اوع ب األم العا والدول األعضاء لتعزيز ا لتزاماا املتعلقـة يلتاـدا لال ـت الل وا لتمـا،
اجلنسي  .و د وَّ عد من الدول األعضاء يل عل أو أعرا عن اعتزام التو ي عل ا ت اا ومـا بالـا
جمــو ني مســتمرة هــذا الاــد  .وجيــرا بن ـ ل موَّــر حاليــا عمليــاا األمــم املتحــدة للســال تن يــذ
ب ـرنيم العم ــل الا ــار املب ـ ّ التقري ـرين األا ــوين املق ــدم إ اجلمعي ــة العام ــة بن ـ أل الت ــدابو اخلا ــة
للحماية من ا ت الل وا لتما ،اجلنسي  A/69/779و  ،)A/70/729وذلت أُار منما النراكة مـ
الدول األعضاء .وجرو كذلت إاالد ي الدول األعضاء عل التوجيماا التن يلية لتن يذ رار زلـ
األم ــن  . )2016 2272ويس ــتمر تعزي ــز الن ـراكاا ب ـ الوك ــا ا ــا رعاي ــة املنس ــقة اخلا ــة املعني ــة
بتحس ـ ا ــتجابة األم ـم املتحــدة لال ــت الل وا لتمــا ،اجلنســي  ،اتحــة اتبــاد ن ـ منس ـ عل ـ لوــاا
املنظومة .و يتضمن تقريرا املقبل معلوماا َّ
دد ة وافيـة عـن اجلمـو الراميـة إ منـ ومواجمـة ا ـت الل
وا لتما ،اجلنسي من وعةً ببيانيا.
 - 2القيادة واملساءلة
 - 115ا ــتمرا اجلمــو الراميــة إ س ـ وتعزيــز عمليــة ااتيــار وتعي ـ كبــار القــا ة بع ــاا ح ـ
السال وفقاً جراءاا التن يل املوحدة ال ُحـ ِّّد ا عـا  .2016ولضـماأل أعلـ مسـتواا ال ـاءة
واملق ــدرة والنزاه ــة ،علـ ـ النح ــو املول ــوا امل ــا ة  101م ــن مي ــاا األم ــم املتح ــدة ومـ ـ إي ــالء ا عتب ــار
الواجب للتم يل اجل را  ،يزال التوابأل ب اجلنس والت امل فري القيـا ة امليـداأل ـ الأل املبـا ل
التوجيمية كل عملية ااتيار تدعمما إ ارة الدعم امليدام .وأُجرا ا ـتعرامي مقـارأل أل واا التقيـيم مـن
أجل تعزيز عملية ا اتيار القاسمة عل اجلدارة ،وأُ رجـا التو ـياا ا ـةاتيجية الت ـافل بـ اجلنسـ
علـ لوــاا منظومــة األمــم املتحــدة .وأاتح تعزيــز التنســي بـ ا ارتـ وتقــدإُ الــدعم الو ــا املنا ــب
إ عملي ــة التعي ـ وا ــاا يلعم ــل ارة عملي ــاا ح ـ الس ــال ا ــا ي عل ـ مع ــدل م ـ ور مس ــتقر
ومنخ للمنا ب القيا ية العليا امليداأل.
 - 116و د بذلا جمو متزايـدة زـال التوا ـل مـن أجـل تو ـي وتنويـ زموعـة املرمـح ارتملـ
لــأل وار القيا يــة العليــا .ومشلــا هــذى اجلمــو إحااــاا إعالميــة للــدول األعضــاء واملنظمــاا ا ليميــة،
وكذلت إاالا الدعوة العاملية العامـة للةمـيحاا ملنا ـب املم لـ اخلا ـ لألمـ العـا ولـواا املم لـ
أواسل عا  ،2017ا أ ر عن عد كبو من الةميحاا الوار ة من  126جنسـية ،بل ـا
اخلا
لسـبة النسـاء منمـا  41املاسـة .ومت الةكيــز أيضـاً علـ زـا ا رسيسـية أاــرو مـن ورة حيـاة القيـا ة ،مبــا
ذل ــت تنظ ــيم إحاا ــاا دس ــنة وخماو ــة للواف ــدين اجل ــد وتق ــدإ ال ــدعم للق ــا ة .وا ــتمرا مب ــا رة
النراكة ب القيا اا الـ أالقتمـا إ ارة الـدعم امليـدام تنـرين ال ـام/لوفمرب  2014التو ّ ـ و ـط
ا تحساأل كبار القا ة املنارك .

سابعا  -إقامة الشلاكا من أجع زايدة الا ثري
ألف  -السياق االسرتاتيجي ل شلاكا
ـا مــن إلنــاء م ـراكاا فعالــة ب ـ األمــم املتحــدة ومــركاسما عنا ـراً أ ا ــياً الــنم
 - 117لقــد جعلـ ُ
عــم جمــو تســوية النزاعــاا وإ ارة جمــو بنــاء الســال وموا ــلتما .و ــد لنــرا منظمــاا
الــذا اتَّبعـ
وآليــاا إ ليميــة بع ــاا عس ـ رية أو مدليــة جنبــا إ جنــب م ـ عمليــاا األمــم املتحــدة ـ الســال ،
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أو بل بدسما أو بعد التماسما ،وهو ما يتولـب املزيـد مـن التنسـي وا تسـاا علـ الاـعيدين ا ـةاتيج
والتن ـ يل اــالل ي ـ مراحــل وجو هــا امليــداأل .ويمل ــل ،ي تس ـ التعــاوأل ال َّعــال ب ـ بع ــاا ح ـ
الســال واجلمــاا ال اعلــة اجملــال ا لســام وا منــاس  ،ااــل منظومــة األمــم املتحــدة واارجمــا ،أكيــة
يل ة لضماأل تعظيم األ ر النامل للجمو الدولية.

ابء – الشلاكا مع املنظما اإلق يمية
 - 11٨ا ـتنا اً إ تو ـياا ال ريـ املســتقل الرفيـ املسـتوو املعـت بعمليــاا السـال  ،مـا مبعيـة رســي
م وضــية ا ــا األفريق ـ  ،ليس ــاأل/أبريل ،بعق ــد أول مــل ر ــنوا لال ــا األفريق ـ واألم ــم املتح ــدة،
وو عنــا علـ إاــار منــة ،بـ األمــم املتحــدة وا ــا األفريقـ مــن أجــل تعزيــز النـراكة زــال الســال
واألمن .ويسع ا اار املنة،،
لة أمور ،إ تعمي مراكتنا ح السال بوريقة أك ـر التظامـاً
و ابلي ــة للتنب ــل ت ــا واتا ــافا يلو ــاب ا ـ ـةاتيج  ،ا ــتنا ا إ مب ــا ل ا حـ ـةا املتب ــا ل واملي ــزة النس ــبية.
و  20أيلول /ــبتمرب ،التقيــا ليويــور ،مـ رســي م وضــية ا ــا األفريقـ واملم ــل الســام لال ــا
األورويب املعت يلنلوأل اخلارجية والسيا ة األمنية ،وات قنا عل تنسي جمو ني للتاـدا للتحـداا املتعلقـة
يلقضاا موض ا هتما املنة ،،مبا ذلت التنمية املستدامة وابجرة وت و املناخ والسال واألمن.
ـياا تاـدينا اجلمـاع لقضـاا السـال واألمـن
 - 11٩وتز ا حاليـا أكيـة القـدراا األفريقيـة ال عالـة
الــدولي  ،و قي ـ ا ــتقرار القــارة األفريقيــة .ووا ــلا األمالــة العامــة ،مبــا ذلــت م تــب األمــم
املتحــدة لــدو ا ــا األفريق ـ  ،عــم اجلمــو الراميــة إ تعزيــز حالــة ا ــتعدا للقــوة األفريقيــة اجلــاهزة،
نياً م اوة عمل مابوتو ا ةاتيجية .وتدعم م وضية األمـم املتحـدة قـوا ا لسـاأل وإ ارة عمليـاا
وضـ ـ أا ــر لعمليات ـ ـ تتا ــل يفق ــوا ا لس ــاأل
ح ـ ـ الس ــال وإ ارة ال ــدعم املي ــدام ا ــا ي األفريق ـ ـ
والســلو ،وا لضــبات .وتــدعم امل وضــية أيض ـاً م تــب األمــم املتحــدة للــدعم الاــومال وإ ارة عمليــاا
ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليـدام وضـ آليــاا وتـدابو ي ي يــة إاــار يا ـة بــذل العنايــة الواجبــة
الاـومال .وتعمـل إ ارة
مراعاة حقوا ا لساأل ،من أجل ك الة تقدإ الدعم لبع ـة ا ـا األفريقـ
الدعم امليدام أيضاً عل تعزيز درة م وضية ا ا األفريق من االل مبا راا من بيل تيسـو منـاركة
بـرنيم لتــدريب كبــار مــو البع ــاا زــايل ا ارة وا ــتخدا
ا نـ مــن مــو ا ــا األفريقـ
املوار  ،إضافة إ برنيم لتبا ل املو .
ـدما تقري ـراً إ زل ـ األم ــن بن ـ أل اخلي ــاراا املتاح ــة ل ــيذأل بعملي ــاا ع ــم
 - 120و أار/م ــايو ،ـ ُ
الســال التابعــة لال ــا األفريق ـ ولتقــدإ الــدعم بــذى العمليــاا  ،)S/2017/454حــد ا في ـ إج ـراءاا
للتخويط والت ليت املنةك لعملياا ا ا األفريق لدعم السال ال در تا ت ليـت مـن اجمللـ ،
وا ةحـا أربعــة منـاذ ــن مــن االبـا ا ــتخدا األلاــبة املقـررة لــدعم هــذى العمليـاا .وت تسـ آليــاا
التمويــل املســتدا واملـرأل والقابــل للتنبــل ب ـ لعمليــاا ا ــا األفريقـ أكيــة يل ــة ألنــا أ اة للســلم واألمــن
الدولي  .وعمـالً بقـرار زلـ األمـن  ،)2017 237٨فـلأل تقريـرا املقبـل عـن تعزيـز النـراكة بـ األمـم
املتحدة وا ا األفريق بن أل مساسل السال واألمن أفريقيا ،مبا ذلت عمل م تب األمم املتحـدة
لــدو ا ــا األفريق ـ  ،ــيقد معلومــاا َّ
دد ــة عــن العمــل املضــول ب ـ لوض ـ زموعــة أ واا اال ــة
ومرلـة .و ضـوء النـراكة املتوـورة والولــب املقـد مــن زلـ األمــن ،ـةكز زموعــة األ واا علـ اراسـ
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تنسي التقييم وكذلت علـ التخوـيط وتبـا ل املعلومـاا وا بـالغ املنـة .،و تيسـر أيضـاً تعزيـز ا ـتعدا
القوة األفريقية اجلاهزة.
ـل هـذا ا اـار املنـة ،،و عـا م وضـية ا ـا األفريقـ
 - 121ومن ب ملمراا التعاوأل الو ي
و اســرة ا جـراءاا املتعلقــة يألل ــا حزيراأل/يوليـ  2017مــذكرة ت ــاهم وهــو مــا يعــد معلمـاً رسيســياً
اجلمــو املنــةكة الراميــة إ التخ يــت مــن حــدة اخلوــر الــذا يتمــد املــدلي مــن ج ـراء األل ــا األرضــية
واملت ج ـراا م ــن خمل ــاا ا ــرا واألجم ــزة املت ج ــرة اليدوي ــة الا ــن  .و عم ــا اس ــرة ا ج ـراءاا املتعلق ــة
يألل ــا تن ي ــذ إا ــار ا ــا األفريقـ ـ ا ـ ـةاتيج ليجـ ـراءاا املتعلق ــة يألل ــا وخمل ــاا ا ــرا م ــن
املت جـراا لل ــةة  ،2017-2014ووضـ كتيـب منــة ،للســالمة ـتخدام عمليــاا عــم الســال
التابعة لال ا األفريق .
 - 122ولتلبيــة الولبــاا املتزايــدة للن ـراكة املعــا تننــيوما ب ـ األمــم املتحــدة وا ــا األفريق ـ  ،ــا
املوافقــة عل ـ هي ــل جديــد مل تــب األمــم املتحــدة لــدو ا ــا األفريق ـ كــالوأل ال ام/ينــاير .2017
وإلــت علـ قــة مــن أأل ا اــار املنــة ،،إ جالــب تبســيط عمــل امل تــب ،ــيحققاأل لتــاس ملمو ــة
التاــدا املنــة ،للتحــداا ال ـ تواج ـ الســال واألمــن .وإباء هــذى اخلل يــة ،و الو ــا املنا ــب ل لتــا
املنظمت  ،أعتز إجراء تقييم مامل مل تب األمم املتحدة لدو ا ا األفريق  ،عمالً بقرار زلـ األمـن
 ،)2016 2320جيرا في تقييم مامل لالحتياجاا املتزايدة للنراكة وللم تب.
 - 123ومنذ إلناء م تب األمم املتحدة لالتاال لنلوأل السـال واألمـن بروكسـل عـا ،2011
عــزبا األمــم املتحــدة مــن مـراكاا ح ـ الســال مـ ا ــا األورويب والــدول األعضــاء فيـ وكــذلت م ـ
منظمــة حلــت مشــال األالس ـ النــاتو) .وتتــوا ا ـةاتيجية العاملي ــة لال ــا األورويب بن ـ أل السيا ــة
اخلارجيــة واألمنيــة ،ال ـ ُكنــت عنمــا حزيراأل/يولي ـ  ،2016تعزيــز الــدعم جلمــو األمــم املتحــدة ـ
الســال وبنــاء الســال  ،ــيما زــا ا ا ــتجابة الس ـريعة واللوجســتياا واألمــن والــدعم .و ــد لنــر
ا ا األورويب بع اا مدلية وعس رية يلتوابا م عملياا ح السال التابعة لألمم املتحـدة ،واتسـم
ذلــت بتنســي ــوا اــالل مــرحل التخوــيط والتن يــذ ،وآاــر م ــال عل ـ ذلــت هــو لنــر عمليــة ا ــا
األورويب لتحقي ا تقرار املناا الو ـو مـن مـايل املقـرر أوااـر عـا  .2017و ـد تع ّـزب التعـاوأل
الو ي ـ ب ـ املنظمت ـ بن ـ أل تن ـ يلة وا ــعة مــن املســاسل مــن اــالل اجتماعــاا اللجنــة التوجيميــة ارة
الســنة .وتوا ــل األمــم املتحــدة
األبمــاا املنــةكة بـ األمــم املتحــدة وا ــا األورويب الـ تعقــد مـرت
التعاوأل م الناتو زـا ا تقنيـة ،م ـل الـتخلت مـن األجمـزة املت جـرة اليدويـة الاـن والتـدريب والـدعم
السنوية.
الو  ،من االل الت اعالا املنتظمة عل مستوي ا ارة والعمل ،م ل دا شا املو
 - 124وتوا ــل إ ارة عمليــاا ح ـ الســال تعاونــا الو يـ مـ منظمــاا إ ليميــة أاــرو ،منمــا جامعــة
الــدول العربيــة ،ومنظمــة األمــن والتعــاوأل أوروي ،ومنظمــة معاهــدة األمــن اجلمــاع  ،ورابوــة أمــم جنــوا
مرا آ يا ،زال تعزيز ـدراا ا تاـال وتبـا ل املعلومـاا والتـدريب و زـا ا أاـرو .ومشـل ذلـت
أيض ـاً التوا ــل عل ـ مســتوو ا ارة م ـ هــذى املنظمــاا عل ـ هــامه املنا نــة العامــة للجمعيــة العامــة
أيلول /بتمرب .2017
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جيم  -الشلاكا مع اجلها الفا ة يف جمايل الانمية والعمع اإلنساين
 - 125ــل تعزي ــز يـ ـ جوال ــب التخو ــيط ا ـ ـةاتيج ــل ،الس ــنواا األا ــوة ،إح ــدو أول ــواا
املنظمــة .وتــوفر يا ــة التقيــيم والتخوــيط املت ــامل ا رمــا للتقيــيم والتخوــيط عل ـ لوــاا األمــم املتحــدة
و د أربعة متولباا لتعظيم األ ر ال ر ا واجلماع ملنظومة األمـم املتحـدة علـ ا ـتدامة السـال وا ـد مـن
النزاعــاا العني ــة ،مبــا ذلــت :التقييمــاا املنــةكة القاسمــة عل ـ ليــل النزاعــاا والر يــة املوحــدة املقــر
وامليــداأل وهياكــل التنســي  ،والر ــد املنــة ،وا بــالغ عــن األ ــر .و عــا  ،2017مــرعا إ ارة عمليــاا
ح ـ الســال وإ ارة الــدعم امليــدام ،يلتنســي م ـ النــركاء ال ري ـ العامــل املعــت ي مــا  ،ا ــتعرامي
يا ة عا  2013م مراعاة التووراا األاوة زا ا السيا اا ذاا الالة .ومىت وضعا السيا ـة
ــي تما النماسيــة عــا  ،201٨ــيجرا تنقــي كتيــب ماــاحب بــا عــن أفضــل املمار ــاا
املنقحــة
ــن تــا للتخوــيط أأل ي ــوأل أك ــر ا ــتنا ا إ
والــدروا املســت ا ة لينــمل توجيمــاا بن ـ أل الوريقــة ال ـ
التحليل ،وأأل توبَّ أ وات بسمولة أكرب البيئاا املت املة .ومبواباة ذلت ،تُبذل جمو ا يـا ة امل تـب
التن يــذا لألم ـ العــا مــن أجــل تنســي ي ـ الــدوراا التدريبيــة املتاــلة يلتخوــيط ل الــة ت امــل اجلمــو
وبا ة تعزيز أ اليب و ار اا التخويط عل لواا منظومة األمم املتحدة.
 - 126و د عما إ ارة عملياا ح السال تن يذ النراكة ب األمم املتحـدة والبنـت الـدويل ،بو ـاسل
منم ـ ــا املس ـ ــاكة الدرا ـ ــة املن ـ ــةكة بـ ـ ـ األم ـ ــم املتح ـ ــدة والبن ـ ــت ال ـ ــدويل بنـ ـ ـ أل منـ ـ ـ لن ـ ــوا النزاع ـ ــاا
املعنول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict
ــبل الســال  :ال ـنجم النــاملة ملن ـ لنــوا النزاعــاا العني ــة)) .ومــاركا ا ارة منتــداا منــةكة ب ـ
الوكا ا ترم إ تعزيز الاالا ب التنميـة املسـتدامة وا ـا علـ السـال وتعزيـز ا تسـاا والتعـاوأل بـ
كافة عنا ر حلقة الو ل ال تربط ب العمل ا لسام وجمو إحالل السال واجلمو ا مناسية.

دال – الاعاون الثالثي
 - 127ي ـزال تعزيــز التعــاوأل ال ال ـ والتنــاور متوا ـالً ب ـ زل ـ األمــن ،والبلــداأل املســاكة بق ـواا
وظفرا مراة ،واألمالة العامة ،فيما يتعل بوض الو اا و ديـدها وتن يـذها وإايابهـا .وتت اعـل األمالـة
العامــة يلتظــا م ـ البلــداأل املســاكة بق ـواا وظف ـرا مــراة مــن أجــل س ـ تبــا ل املعلومــاا الو ــا
املنا ــب بن ـ أل املســاسل التن ـ يلية وا ـةاتيجية ،وتعزيــز التنســي والتما ــت ،وكــذلت ك الــة أأل تــنع
ي مراحل ورة حياة البع اا.
وجماا لظر ي أ حاا املالحة
 - 12٨وتعقد إ ارة عملياا ح السال اجتماعاا منتظمة م البلـداأل املسـاكة بقـواا وظفـرا مـراة.
ومــن اــالل إجـراء ا تعراضــاا ا ـةاتيجية ل ــل مــن بع ــة األمــم املتحــدة لتحقي ـ ا ــتقرار هــاي وبع ــة
موريــة ال ول ــو الد قراايــة والعمليــة املختلوــة لال ــا األفريقـ واألمــم
األمــم املتحــدة لتحقيـ ا ــتقرار
املتحدة ارفور و وة األمـم املتحـدة األمنيـة املل تـة ألبيـ وبع ـة األمـم املتحـدة ليـربا وبع ـة األمـم املتحـدة
جنــوا الســو األ ،أُبل ــا الــدول األعضــاء املعنيــة ،مبــا فيمــا ا ومــاا املضــي ة ،ظهــداع ا تعراضــاا
ولتاسجمــا بــل تن يــذ ا تعراضــاا وبعــد إايابهــا .وا ــتُ ملا هــذى املنــاوراا الر يــة أيضـاً يتاــا ا ــو
ر ية دما فيما األمالـة العامـة معلومـاا َّ
دد ـة عـن ا الـة علـ أرمي الوا ـ وعـن يوـيط العمليـاا املقبلـة
للبع اا وم مومما .وأُالعا البلداأل املساكة بقواا وظفرا النراة عل معلوماا دـد ة بـا ل ـو جـوهرا
عل الننر ،وم مو العملياا ،وهي ل القيا ة والتح م ،و واعد ا متبا ،للبع اا.
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اثمنا  -مالحظا
 - 12٩ــدوم األمــل أأل تــل ا ا ــالحاا ال ـ بــدأ ُ ا إ عمليــاا ــال تتســم مبزيــد مــن ا ــة
ا رك ــة والتج ــاوا وال عالي ــة .وتب ــت إ ــالحات عل ـ التق ــد ال ب ــو ار ــرب ح ــىت ا أل بن ـ أل زموع ــة م ــن
املبــا راا الراميــة إ تعزيــز األ اء و ــدراا العنا ــر النظاميــة .وجيــب أأل تســتمر اجلمــو الراميــة إ إضـ اء
الواب املل س عل ر ية ت وين القواا ا ـةاتيجية القاسمـة علـ ا حتياجـاا الـ مـرا أول األمـر
وعرضـا اجتمـاع وبراء الـدفاد املعقـو أوبمـا
مل ر مة القا ة بن أل ح السال لعا ُ ،2015
لندأل عا  2016وال ام فال وفر عا .2017
 - 130بيد ألنا إذ لستنرع آفاا املستقبل ،ايد لزاما علينـا أيضـا أأل لت لـب علـ عـد مـن التحـداا
ال بــوة ،بعضــما ــاسم منــذ أمــد اويــل وبعضــما ا اــر جديــد .وعل ـ رأا هــذى التحــداا ديــد أ وار
ح السال السيا اا ال ت وأل فيمـا العمليـاا السيا ـية بويئـة أو اسبـة .ف ـ ك ـو مـن ا ـا ا،
تركـز بع اتنـا ،يلضـرورة ،علـ املمـا العاجلـة لقـاذ ا يـاة ،ول ـن حـا ا أاـرو ،حيـث ي ـوأل ــبب
الوجو هو قي ا تقرار وبناء السال  ،جيب علينا أأل لتحرو الد ة ديد األهداع النماسيـة ـ
السال وا ةاتيجياا اخلرو  .فبيئاا النزاعاا ت دو و مواتيـة باـورة متزايـدة ،و نمـا أأل تـل ا ،كمـا
ممدني ك وا جدا مايل ،إ عوا ب وايمة عل أولئت الذين ملوأل راية األمم املتحـدة .وتـل ا هـذى
البيئ ــاا ــو املواتي ــة إ تعقي ــد إاي ــاب املم ــا األ ا ــية الا ــا ر ت ــا ت لي ــت ،املتم ل ــة ع ــم العملي ــاا
السيا ية وراية املدلي وإمرا ،اجملتمعاا ارلية ،وتتولب اتباد ُن جديدة تن يذ الو اا.
 - 131وإل ــت أتا ــور منو ـ ـاً هند ــياً مت ـ ـواً لعملي ــاا ح ـ ـ الس ــال  ،تتع ــايه في ـ ـ النم ــاذ التقليدي ــة
واملتعــد ة األبعــا مـ عمليــاا أاــت حجمـاً ،وو اا وممــا أك ــر ت يج ــا .و يســتمر ح ـ الســال
ا ةمـا مببا سـ ال ال ـة املتم لـة املوافقـة وا يـا وعـد ا ـتخدا القـوة إ حالـة الـدفاد عـن الـن
أو ال ــدفاد ع ــن الو ي ــة .ويتول ــب اجلي ــل اجلدي ــد م ــن النزاع ــاا مزي ــداً م ــن ا ــتعدا للتنق ــل ،وبا ة
ا ــتخدا املعلوم ــاا ا ــتخباراتية لتق ــدير ا الــة عل ـ األرمي ،وتسلســال ي ــا ا أك ــر إح ام ــا ،وت ـوافر
درتـ علـ
إم الية ا اول علـ عـم عسـ را ـوا عنـد ا تضـاء .وي مـن مسـتقبل ح ـ السـال
إع ــا ة ت س ــو املم ــا األ ا ــية الا ــا ر ت ــا ت لي ــت ،وعل ـ ا ــتخدا اـ ـرباا ــن لن ــرها علـ ـ وجـ ـ
السرعة ،وعل التحل خب ة ا ركة ال تتي ل الت يـت تبعـاً أليـة تو ّـوراا ـد توـرأ امليـداأل .و يـ
مناذ عملياا ح السال  ،جيـب أأل لضـمن أأل ت ـوأل الـو اا متسـقة مـ تقيـيم وا عـ لالحتياجـاا
والقدرة .ويعت ذلت القدرة عل العمل ب عالية أكرب جنباً إ جنب م مركاء التنمية والعمـل ا لسـام وحقـوا
ا لساأل عل أ اا امليزة النسبية.
 - 132وآمل أأل ت وأل اللجنة اخلا ة املعنية بعملياا ح السـال علـ مسـتوو ـدا تزويـد األمالـة
العامــة ،الو ــا املنا ــب ،خرمــا اا ا تن ـرافية ـ جــوهر املوضــود بن ـ أل السيا ــة العامــة والقضــاا
النــاملة ،وذلــت إاــار ــع األمالــة العامــة إ ر ــم ا ــاى جديــد لعمليــاا ح ـ الســال  .ومــا بال
ح السال األمم املتحدة ين ل أ اةً ل عنما ،أ اةً أحد ا ـو حيـاة عـد ُ اـ مـن
األا ال والنساء والرجال املتضررين من النزاعاا .و ي تسب ح السال مزيداً من القـوة عنـدما جيـرا
ح ـوار ـري وحقيق ـ بن ـ أل دات ـ ب ـ اجلمعيــة العامــة وزل ـ األمــن واألمالــة العامــة .وتــل ا اللجنــة
اخلا ة ورا أ ا يا تعزيز هذا ا وار .و دوم األمل أأل توا ل القيا بذلت بدينامية وال تاح.
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