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  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/963(على تقرير اللجنة اخلامسة  بناء[

  

  املسائل الشاملة  - ٦٩/٣٠٧
  

  ،إن اجلمعية العامة  

كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٢٣ألــــــف املــــــؤرخ  ٤٩/٢٣٣إىل قراراــــــا  إذ تشــــــري  
 ١٧هــــاء املــــؤرخ  ٥١/٢١٨و  ١٩٩٥آذار/مــــارس  ٣١بــــاء املــــؤرخ  ٤٩/٢٣٣ و ١٩٩٤

 ٥٨/٣١٥و  ٢٠٠٣حزيران/يونيــــه  ١٨بــــاء املــــؤرخ   ٥٧/٢٩٠و  ١٩٩٧ حزيران/يونيــــه
ــه ١املـــؤرخ  ــؤرخ  ٥٩/٢٩٦و  ٢٠٠٤ متوز/يوليـ ــه  ٢٢املـ  ٦٠/٢٦٦و  ٢٠٠٥حزيران/يونيـ
ــؤرخ  ــه  ٣٠املـ ــؤرخني  ٦١/٢٧٩و  ٦١/٢٧٦و  ٢٠٠٦حزيران/يونيـ ــه  ٢٩املـ حزيران/يونيـ
 ٣٠املــــــــــؤرخ  ٦٥/٢٨٩و  ٢٠١٠ن/يونيــــــــــه حزيرا ٢٤املــــــــــؤرخ  ٦٤/٢٦٩ و ٢٠٠٧

    ،٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢١املؤرخ  ٦٦/٢٦٤و  ٢٠١١ حزيران/يونيه

يف تقــارير األمــني العــام عــن االســتعراض العــام لتمويــل عمليــات األمــم     وقــد نظــرت  
 حزيران/يونيــه ٣٠إىل  ٢٠١٢متوز/يوليــه  ١املتحــدة حلفــظ الســالم: أداء امليزانيــة للفتــرة مــن   

٢٠١٥حزيران/يونيـــه  ٣٠إىل  ٢٠١٤متوز/يوليـــه  ١يـــة الفتـــرة مـــن   وميزان ٢٠١٣
وأداء  )١(

ــرة مــن   ــه  ١امليزانيــة للفت ــه  ٣٠إىل  ٢٠١٣متوز/يولي ــرة مــن  ٢٠١٤حزيران/يوني ــة الفت  وميزاني

٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٣٠إىل  ٢٠١٥متوز/يوليـــه  ١
، ويف التقريـــرين املـــرحليني الســـنويني )٢(

، )٣(ن تنفيذ استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على الصـعيد العـاملي  الرابع واخلامس لألمني العام ع
ــهاك       ــة مــن االســتغالل اجلنســي واالنت ــدابري اخلاصــة للحماي ــري األمــني العــام عــن الت ويف تقري

_______________ 

)١(  A/68/731. 

)٢(  A/69/751/Rev.1. 

)٣(  A/68/637  وCorr.1  وA/69/651. 
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املوجهـة إىل رئـيس اللجنـة اخلامسـة      ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨، ويف الرسالة املؤرخة )٤(اجلنسي
ــق العامــل املعــين    ــيس الفري ٢٠١٤باملعــدات اململوكــة للوحــدات لعــام  مــن رئ

، ويف تقــارير )٥(
 مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن أنشطة املكتـب بشـأن عمليـات حفـظ السـالم للفتـرة مـن       

٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب    ٣١كـــانون الثاين/ينـــاير إىل   ١
كـــانون   ١وللفتـــرة مـــن    )٦(

٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير إىل 
يم تنفيـذ واليـات محايـة املـدنيني     وعن تقيـ  )٧(
، وكـذلك يف تقـارير اللجنـة االستشـارية     )٨(يف عمليات األمم املتحـدة حلفـظ السـالم ونتائجهـا    

  ،)٩(لشؤون اإلدارة وامليزانية ذات الصلة باملوضوع

بزيــادة تعقّــد عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم وضــرورة النظــر  وإذ حتــيط علمــا  
  بشرية واملالية واملادية ذات الصلة،بعناية يف املوارد ال

ــد   - ١   ــد تأكي ــاء و  ٥٧/٢٩٠قراراــا  تعي  ٦١/٢٧٦و  ٦٠/٢٦٦و  ٥٩/٢٩٦ب
ــذ الكامــل   ٦٦/٢٦٤و  ٦٥/٢٨٩و  ٦٤/٢٦٩ و ، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يكفــل التنفي

  ألحكامها ذات الصلة باملوضوع؛

جهـود يف امليـدان    ملا يبذله مجيع أفـراد حفـظ السـالم مـن     تعرب عن تقديرها  - ٢  
  املقر؛  ويف

بتقارير األمني العام عن االستعراض العام لتمويـل عمليـات األمـم     حتيط علما  - ٣  
 يونيــهحزيران/ ٣٠إىل  ٢٠١٢متوز/يوليــه  ١املتحــدة حلفــظ الســالم: أداء امليزانيــة للفتــرة مــن   

٢٠١٥حزيران/يونيـــه  ٣٠إىل  ٢٠١٤متوز/يوليـــه  ١وميزانيـــة الفتـــرة مـــن    ٢٠١٣
وأداء  )١(

ــرة مــن   ــه  ١امليزانيــة للفت ــه  ٣٠إىل  ٢٠١٣متوز/يولي ــرة مــن  ٢٠١٤حزيران/يوني ــة الفت  وميزاني

٢٠١٦حزيران/يونيـــه  ٣٠إىل  ٢٠١٥متوز/يوليـــه  ١
التقريـــرين املـــرحليني الســـنويني  ، ويف)٢(

، )٣(عن تنفيذ استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على الصـعيد العـاملي   الرابع واخلامس لألمني العام
ــهاك       ــة مــن االســتغالل اجلنســي واالنت ــدابري اخلاصــة للحماي ــري األمــني العــام عــن الت ويف تقري

رئـيس اللجنـة اخلامسـة    إىل املوجهـة   ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨، ويف الرسالة املؤرخة )٤(اجلنسي
٢٠١٤رئيس الفريق العامل املعين باملعدات اململوكة للوحدات لعام  من

  ؛)٥(

_______________ 

)٤(  A/68/756  وA/69/779. 

)٥(  A/C.5/69/18. 

)٦(  A/68/337 (Part II).  

)٧(  A/69/308 (Part II).  

)٨(  A/68/787. 

)٩(  A/68/782  وA/69/839  وA/69/874. 
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ــة عــن أنشــطة     حتــيط علمــا أيضــا   - ٤   ــة الداخلي ــري مكتــب خــدمات الرقاب بتقري
 ٣١ر إىل كـــــانون الثاين/ينـــــاي ١املكتــــب بشـــــأن عمليـــــات حفــــظ الســـــالم للفتـــــرة مــــن    

ــانون ــمرب  كــ ٢٠١٣األول/ديســ
ــن   )٦( ــرة مــ ــاير إىل  ١وللفتــ ــانون الثاين/ينــ ــانون  ٣١ كــ كــ

٢٠١٤األول/ديسمرب 
  ؛)٧(

ــد  - ٥   ــارية    تؤيـ ــة االستشـ ــري اللجنـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ــتنتاجات والتوصـ االسـ
، رهنــا بأحكــام هــذا القــرار، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يكفــل  )١٠(لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة

  تنفيذها بالكامل؛

  ؛)١١(من تقرير اللجنة االستشارية ٥بالفقرة  حتيط علماً  - ٦  

أن اللجنة اخلامسة هي اللجنة الرئيسـية املختصـة يف اجلمعيـة     تؤكد من جديد  - ٧  
  ية ومسائل امليزانية؛العامة املعهود إليها باملسؤولية عن املسائل اإلدار

للبلـــــدان املســـــامهة بقـــــوات يف أمهيـــــة كفالـــــة تســـــديد النفقـــــات  تؤكـــــد  - ٨  
  املناسب؛  الوقت

بإنشاء األمني العام للفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليـات   حتيط علما  - ٩  
ــام يف     ــني الع ــره إىل األم ــدم تقري ــذي ق ــه  ١٦الســالم، ال ٢٠١٥حزيران/يوني

ــع إىل)١٢(  ، وتتطل
مـن هـذا    ٧النظر يف التقرير الالحق لألمـني العـام خـالل دورـا السـبعني، إذ تشـري إىل الفقـرة        

  القرار وإىل املسؤوليات اليت تضطلع ا اللجان الرئيسية األخرى املعنية يف اجلمعية العامة؛

  

  أوال

  عرض امليزانية واإلدارة املالية

مــني العــام ينبغــي أن يكــون أن تفــويض الســلطة مــن جانــب األ تأكيــد تكــرر  - ١٠  
ــدف تيســري حتســني إدارة املنظمــة، وإن كانــت تشــدد علــى أن املســؤولية العامــة عــن إدارة     

  ؛فيها املنظمة تقع على عاتق األمني العام باعتباره املسؤول اإلداري األول

ضرورة أن يكفل األمني العام التقيـد الـدقيق، لـدى تفـويض      تؤكد من جديد  - ١١  
ارة عمليـــات حفـــظ الســـالم وإدارة الـــدعم امليـــداين يف األمانـــة العامـــة وللبعثـــات  الســـلطة إلد

_______________ 

)١٠(  A/69/839  وA/69/874. 

)١١(  A/69/839. 

  .A/70/95-S/2015/446انظر   )١٢(
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واملقــررات ذات الصــلة باملوضــوع، وبالقواعــد واإلجــراءات الــيت   امليدانيــة، بأحكــام القــرارات
  حددا اجلمعية العامة فيما يتعلق ذه املسألة؛

ــني ال     تشــدد  - ١٢   ــام األم ــاء اإلدارات مســؤولون أم ــى أن رؤس ــام وخيضــعون  عل ع
  جانبه؛  للمساءلة من

أمهيــة تعزيــز املســاءلة يف املنظمــة وكفالــة زيــادة مســاءلة الــدول   تكــرر تأكيــد  - ١٣  
األعضاء لألمني العام لتحقيق أمور منها تنفيـذ الواليـات التشـريعية واسـتخدام املـوارد البشـرية       

  واملالية بفعالية وكفاءة؛

ات امليدانيـة مبـوارد كافيـة لالضـطالع     علـى ضـرورة تزويـد مجيـع البعثـ      تشدد  - ١٤  
 بواليتــها بفعاليــة وكفــاءة، وتشــدد علــى ضــرورة أن يكــون للمســتوى احلــايل ألنشــطة حفــظ   

السـالم   السالم آثار قابلة للقياس على االحتياجات من املوارد، مع مراعاة عدد عمليات حفظ
  وحجمها وطابعها املعقد؛

متامــا، يف صــياغة مقترحــات امليزانيــة،   أن علــى األمــني العــام أن يتقيــد  تؤكــد  - ١٥  
  التشريعية؛  بالواليات

أمهية دليل التكـاليف والنسـب املوحـدة بوصـفه أداة مرجعيـة موحـدة        تالحظ  - ١٦  
فعالة لكفالة املصداقية واالتساق والشفافية، وحتث األمـني العـام علـى مواصـلة جهـوده الراميـة       

 أخـذ  اعاة الواجبة للحالة على أرض الواقع، ومـع إىل مواءمة حيازة األصول مع الدليل، مع املر

  والية فرادى بعثات حفظ السالم وتعقيداا وحجمها يف االعتبار؛

األمـني العـام علـى مواصــلة جهـوده الراميـة إىل حتـديث دليـل التكــاليف         حتـث   - ١٧  
ام العـ  ياالستعراضـ والنسب املوحدة بانتظام، وعلى إدراج معلومات يف هذا الصدد يف تقريـره  

  متويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛ املقبل عن

، وتقـرر، علـى أسـاس    )١١(مـن تقريـر اللجنـة االستشـارية     ٦٩إىل الفقرة  تشري  - ١٨  
 متوز/يوليـه  ١املاليـة مـن    لفتـرة ا استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، أن تطبـق، فيمـا خيـص    

، أســعار الوقــود علــى أســاس متوســط املعــدالت للفتــرة  ٢٠١٦ن/يونيــه حزيرا ٣٠إىل  ٢٠١٥
، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم     ٢٠١٥نيسـان/أبريل   إىل ٢٠١٤من تشرين الثاين/نوفمرب 

  تقريرا عن ذلك يف سياق تقارير األداء املقبلة لفرادى البعثات؛

 ، وتقــرر، علــى)١١(مــن تقريــر اللجنــة االستشــارية ٧١إىل الفقــرة  تشـري أيضــا   - ١٩  

ــق، فيمــا خيــص      ــك ســابقة، أن تطب ــرةاأســاس اســتثنائي ودون أن يشــكل ذل ــة مــن   لفت  ١املالي
أيار/مــايو  ١، ســعر الصــرف املعمــول بــه يف ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٣٠إىل  ٢٠١٥ متوز/يوليــه
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ــرا عــن ذلــك يف ســي   ٢٠١٥ اق تقــارير األداء املقبلــة ، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري
  لفرادى البعثات؛

  

  ثانيا

  مسائل املوظفني

على مجيع أفراد حفظ السالم التابعني لألمم املتحدة الـذين جرحـوا أثنـاء     تثين  - ٢٠  
  أداء واجبهم أو الذين جادوا بأرواحهم يف سبيل حتقيق السالم؛

ون مهـام تتصـل   جلميع موظفي األمـم املتحـدة الـذين يـؤد     تعرب عن تقديرها  - ٢١  
حبفــــظ الســــالم، وال ســــيما املــــوظفني الــــذين يعملــــون يف مراكــــز العمــــل الشــــاق يف ظــــل  

  الظروف؛  أصعب

ــظ       تالحــظ  - ٢٢   ــات حف ــدنيني يف عملي ــوظفني امل ــة تناســب هيكــل امل ــة كفال أمهي
السالم مـع التنفيـذ الفعـال للنشـاط الصـادر بـه تكليـف، وتشـجع يف هـذا الصـدد األمـني العـام             

ــى أن ــتع علـ ــدنيني،     يسـ ــوظفني املـ ــن املـ ــالم مـ ــظ السـ ــات حفـ ــات عمليـ ــام احتياجـ رض بانتظـ
  االقتضاء؛  حسب

األمــني العــام علــى بــذل قصــارى جهــده مــن أجــل تقلــيص املــدة الــيت      حتــث  - ٢٣  
تستغرقها عمليات استقدام موظفي البعثات امليدانيـة، آخـذة يف االعتبـار األحكـام ذات الصـلة      

لـى تعزيـز الشـفافية يف عمليـة التوظيـف يف مجيـع املراحـل،        باستقدام موظفي األمم املتحدة، وع
 ياالستعراضـ وعلى تقدمي تقرير عن اخلطوات املتخذة والنتائج اليت مت حتقيقها يف سياق تقريـره  

  متويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛ املقبل عنالعام 

كـانون   ٢٣خ املـؤر  ٥٥/٢٣٨من اجلزء األول من القـرار   ٦إىل الفقرة  تشري  - ٢٤  
 كـانون األول/ديسـمرب   ٢٤املـؤرخ   ٥٦/٢٤١من القـرار   ١١، والفقرة ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

ــرة ٢٠٠١ ــرار   ١٩، والفقـ ــن القـ ــرة ٦١/٢٧٩مـ ــرار   ٢٢، والفقـ ــن القـ ــؤرخ  ٦٢/٢٥٠مـ املـ
حزيران/يونيـــه  ٣٠املـــؤرخ  ٦٣/٢٨٧مـــن القـــرار  ٢٩، والفقـــرة ٢٠٠٨حزيران/يونيـــه  ٢٠

مـن   ٧ ، والفقـرة ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ٢٤املـؤرخ   ٦٤/٢٧١من القـرار   ٨، والفقرة ٢٠٠٩
ــرار  ــؤرخ  ٦٥/٢٩٠القـ ــه  ٣٠املـ ــرة ٢٠١١حزيران/يونيـ ــرار  ١٧، والفقـ ــن القـ  ٦٦/٢٦٥ مـ

ــؤرخ  ــه  ٢١املـــ ــرة ٢٠١٢حزيران/يونيـــ ــن  ١٧، والفقـــ ــرار المـــ ــؤرخ  ٦٧/٢٨٧قـــ  ٢٨املـــ
فالـة التمثيـل   ، وتطلب إىل األمـني العـام أن يكثـف جهـوده الراميـة إىل ك     ٢٠١٣حزيران/يونيه 

املناسب للبلدان املسامهة بقوات يف إدارة عمليات حفـظ السـالم وإدارة الـدعم امليـداين، آخـذا      



املسائل الشاملة A/RES/69/307  
 

6/12 

يف اعتباره مدى مسامهتها يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، وأن يقدم تقريرا عـن ذلـك   
  يف سياق تقريره االستعراضي العام املقبل؛

، وتقـرر  )١١(من تقرير اللجنـة االستشـارية   ٦٦ و ٦٥إىل الفقرتني  تشري أيضا  - ٢٥  
  دورا السبعني؛ حىتإرجاء النظر يف املسألة 

 أبريلنيسـان/  ١٢املـؤرخ   ٦٧/٢٥٥القـرار   مـن  ٦٥إىل الفقـرة   تشري كذلك  - ٢٦  

ــادئ التوجيهيــة الســتقدام األفــراد املقــدمني مــن احل   ٢٠١٣ كومــات، ، وتتطلــع إىل إصــدار املب
وتطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن ذلـك يف سـياق تقريـره االستعراضـي العـام املقبـل،       

  يف دورا السبعني؛

تعويضـــــات الوفـــــاة والعجـــــز يف  علـــــى أمهيـــــة النظـــــر يف معـــــدل تشـــــدد  - ٢٧  
  املناسب؛  الوقت

  

  ثالثا

  االحتياجات التشغيلية

جهــوده الراميــة إىل احلــد مــن األثــر إىل األمــني العــام أن يواصــل بــذل  تطلــب  - ٢٨  
البيئـي اإلمجـايل لكــل بعثـة مـن بعثــات حفـظ السـالم، بوســائل منـها تنفيـذ نظــم مراعيـة للبيئــة          

، إلدارة النفايات ولتوليد الطاقة، على حنو ميتثل متامـا للقواعـد واألنظمـة ذات الصـلة، مبـا فيهـا      
دارة النفايـات  دة البيئيـة واملتعلقـة بـإ   سياسة وإجـراءات األمـم املتحـ    احلصر، على سبيل املثال ال
  واألنظمة؛  وغريها من القواعد

 ذلـك  على أمهية تنفيذ مجيع أنشطة إزالة األلغام، حيثمـا مت الـنص علـى    تشدد  - ٢٩  

يف واليــات عمليــات حفــظ الســالم ذات الصــلة، وتطلــب يف هــذا الصــدد إىل األمــني العــام أن 
املقبـل عـن متويـل عمليـات األمـم املتحـدة       العـام   ياالستعراضـ يبلغ عـن ذلـك يف سـياق تقريـره     

  حلفظ السالم؛

إىل األمني العام أن يواصل جهوده لكفالة استيفاء أمـاكن اإلقامـة الـيت     تطلب  - ٣٠  
توفرها األمم املتحدة لألفراد النظاميني واملـوظفني املـدنيني العـاملني يف عمليـات حفـظ السـالم       

ــاين مــن دورــا      معــايري األمــم املتحــدة ذات الصــلة، وأن   ــرا عــن ذلــك يف اجلــزء الث يقــدم تقري
  السبعني املستأنفة؛

األمني العام على استخدام املواد والقدرات واملعـارف احملليـة يف تنفيـذ     تشجع  - ٣١  
  مشاريع البناء من أجل عمليات حفظ السالم، امتثاال لدليل مشتريات األمم املتحدة؛
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ــايري احمل   ترحــب  - ٣٢   ــذ املع ــات،    بنجــاح تنفي ــام يف البعث ــة للقطــاع الع اســبية الدولي
وتطلــب إىل األمــني العــام مواصــلة جهــوده الراميــة إىل التصــدي للتحــديات األساســية املتصــلة   

  بتنفيذ تلك املعايري، مع مراعاة الدروس املستفادة وأفضل املمارسات؛

ــة   تطلــب   - ٣٣   يف إىل األمــني العــام أن يعــزز اإلشــراف والضــوابط الرقابيــة الداخلي
جمــايل املشــتريات وإدارة األصــول يف مجيــع بعثــات حفــظ الســالم، بطــرق منــها مســاءلة إدارة    
البعثات عن التحقق من مستويات املخزونـات قبـل القيـام بـأي عمليـة شـراء مـن أجـل ضـمان          
امتثال السياسـات املعمـول ـا يف إدارة األصـول، مـع األخـذ يف االعتبـار االحتياجـات الراهنـة          

  عثة وأمهية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على حنو تام؛واملقبلة للب

 املـؤرخ  ٦٩/٢٧٣مـن قرارهـا    ١٨إىل األمني العام يف الفقرة إىل طلبها  تشري  - ٣٤  

أن يشجع البائعني احملليني املهتمني باألمر على التقدم بطلب للتسـجيل   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢
  يف قائمة البائعني لدى األمانة العامة لألمم املتحدة بغية توسيع قاعدا اجلغرافية؛

إىل األمـــني العـــام أن يســـتعني علـــى حنـــو كامـــل مبكتـــب املشـــتريات  تطلـــب  - ٣٥  
  غندا، ألغراض املشتريات يف امليدان؛اإلقليمي يف عنتييب، أو

إىل األمــني العــام أن يعــرض يف مقترحاتــه بشــأن امليزانيــة رؤيــة    تطلــب أيضــا  - ٣٦  
واضحة الحتياجات كل بعثة على حدة فيما يتصل بأعمال البناء، مبـا يشـمل، عنـد االقتضـاء،     

جوانــب وضــع خطــط متعــددة الســنوات، وأن يواصــل بــذل جهــوده الراميــة إىل حتســني مجيــع  
التخطيط للمشاريع، مبا يف ذلك االفتراضات اليت تقوم عليها صياغة هذه امليزانيات، مـع إيـالء   
االعتبار الواجب للظروف التشغيلية على أرض الواقـع، وأن يرصـد عـن كثـب تنفيـذ األعمـال       

  من أجل كفالة إجنازها يف الوقت املناسب؛

، وترحـب  )١١(لجنـة االستشـارية  من تقرير ال ١٤٣و  ١٣٧إىل الفقرتني  تشري  - ٣٧  
باألعمال اجلارية لبدء تنفيذ نظام إدارة معلومات الطريان يف مجيع عمليات حفـظ السـالم الـيت    

ــلة اإلبــــالغ عــــن ا   ــاد جــــوي، وتتطلــــع إىل مواصــ ــينات الــــيت حتققــــت يف  لــــديها عتــ لتحســ
  اجلوية؛  العمليات

ا مــا تكــون خطــرة ومعاديــة والــيت تشــتغل يف ظلــها   البيئــة الــيت كــثري  تالحــظ  - ٣٨  
 األطقم اجلوية العاملة مع األمم املتحـدة مبوجـب عقـود، وتطلـب إىل األمـني العـام أن ينظـر يف       

التدابري اليت ينبغي تنفيذها من أجل تعزيز أمـن هـذه األطقـم، مبـا يف ذلـك التأكيـد علـى حتديـد         
 وانـب األمنيـة ذات الصـلة، وأن يبلـغ عـن ذلـك يف      نطاق املسؤولية املالئم فيما خيص تناول اجل

  املقبل عن متويل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛العام  ياالستعراضسياق تقريره 
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، وتطلـب إىل األمـني   )١١(من تقريـر اللجنـة االستشـارية    ١٤٧إىل الفقرة  تشري  - ٣٩  
 ية وفعالية التكلفة يف امليزنة للمنظومات اجلوية غري املأهولـة يف العام أن يكفل االتساق والشفاف

ــرض        ــها ع ــذا الصــدد، بوســائل من ــظ الســالم يف ه ــات حف ــرادى عملي ــات املقترحــة لف  امليزاني

االقتضـاء، يف   اإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز، فضال عن املعلومات املتعلقة بالنواتج، عند
أن يضــمن تقريــره إىل األمــني العــام علــى النتــائج، وتطلــب أيضــا ســياق إطــار امليزانيــة القائمــة 

ــن اســتخدام        ــدروس املســتفادة م ــك ال ــا يف ذل ــات شــاملة، مب ــل معلوم ــام املقب االستعراضــي الع
  املنظومات اجلوية غري املأهولة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛

نظومـات اجلويـة غـري املأهولـة     إىل األمني العام أن يكفل امتثال شراء امل تطلب  - ٤٠  
مـن املــوردين التجــاريني لـدليل مشــتريات األمــم املتحــدة، واتسـاق ســداد تكــاليف املنظومــات    
اجلويــة غــري املأهولــة املقدمــة مــن البلــدان املســامهة بقــوات مــع اإلطــار املبــين يف دليــل املعــدات   

فريـق العامـل املقبـل املعــين    اململوكـة للوحـدات، وتطلـب أيضـا إىل األمـني العــام أن يقـدم إىل ال      
باملعـــدات اململوكـــة للوحـــدات ورقـــة مناقشـــة لتوضـــيح الترتيبـــات احلاليـــة لســـداد تكـــاليف    

  املنظومات اجلوية غري املأهولة املقدمة من البلدان املسامهة بقوات؛

مببــادرة األمــني العــام باســتعراض تشــكيلة أســاطيل مركبــات البعثــات  تعتــرف  - ٤١  
ــى الن  ــى     واســتخدامها عل ــع األوضــاع والظــروف التشــغيلية عل ــة تكييفهــا م ــل لكفال  حــو األمث

  الواقع؛  أرض

  

  رابعا

  االستغاللالتدابري اخلاصة للحماية من 

  اجلنسي واالنتهاك اجلنسي

ــا    تشــري  - ٤٢   ــن قراره ــا م ــف   ٦٦/٢٦٤إىل اجلــزء رابع ــد املوق ــن جدي ، وتؤكــد م
ــة واحــدة م     ــأن وجــود حال ــل ب وثقــة مــن حــاالت االســتغالل   اجلمــاعي املتخــذ باإلمجــاع القائ

  اجلنسي واالنتهاك اجلنسي أمر غري مقبول على اإلطالق؛

ضرورة التنفيذ الكامـل لسياسـة األمـم املتحـدة الـيت تقضـي بعـدم         تأكيد تعيد  - ٤٣  
  التسامح مطلقا مع االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي يف عمليات حفظ السالم؛

تعزيز تدابري احلماية من االستغالل اجلنسـي   بتصميم األمني العام على ترحب  - ٤٤  
  واالنتهاك اجلنسي يف جماالت املنع واإلنفاذ والتدابري العالجية؛

ــوع االســتغالل اجلنســي       تالحــظ  - ٤٥   ــها بوق ــغ عن ــاءات املبل ــدد االدع ــاض ع اخنف
واالنتــهاك اجلنســي خــالل الفتــرة املشــمولة ــذا التقريــر، وتؤكــد مــن جديــد قلقهــا إزاء عــدد   
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ــ ــع أ   احلــ ــى أفظــ ــوي علــ ــيت تنطــ ــاالت الــ ــيما احلــ ــي  االت، ال ســ ــتغالل اجلنســ ــكال االســ شــ
  اجلنسي؛  واالنتهاك

إزاء اســتجابة األمــم املتحــدة لالدعــاءات األخــرية بوقــوع   تعــرب عــن القلــق  - ٤٦  
  االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛

 أجــل ال خارجيــا لالســتعراض مــن بإنشــاء األمــني العــام فريقــا مســتق  ترحــب  - ٤٧  

ــوع االســتغالل اجلنســي        ــاءات األخــرية بوق ــم املتحــدة لالدع ــيم اســتجابة األم اســتعراض وتقي
واالنتــهاك اجلنســي، مبــا يف ذلــك يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، فضــال عــن طائفــة واســعة مــن 

ــة بطريقــة اســتجابة األمــم املتحــدة ملعلومــات خطــرية مــن هــ      ــة املتعلق ــوع، املســائل العام ذا الن
وتشجع فريق االستعراض على إيالء االعتبار الواجب لعمليات صنع القرار يف مجيـع اإلدارات  

  واملكاتب املعنية وعلى مجيع مستويات املنظمة، مبا يف ذلك اإلدارة العليا؛

إىل األمني العام أن يقدم بسـرعة إىل اجلمعيـة العامـة تقريـرا عـن نتـائج        تطلب  - ٤٨  
أن يقــدم تقريــرا عــن الــدروس املســتفادة وتــدابري  إىل األمــني العــام ب أيضــااالســتعراض، وتطلــ

  موعد أقصاه موعد انعقاد اجلزء الرئيسي من دورا السبعني؛  التحسني يف

إىل نشرة األمـني العـام بشـأن احلمايـة مـن االنتقـام بسـبب اإلبـالغ عـن           تشري  - ٤٩  
، )١٣(املــأذون ــا حســب األصــول  ســوء الســلوك والتعــاون مــع عمليــات التــدقيق أو التحقيــق   

وترحــب بســرعة اإلبــالغ حبســن نيــة عــن أي ســوء ســلوك، مبــا يف ذلــك االســتغالل اجلنســي     
  واالنتهاك اجلنسي يف عمليات حفظ السالم؛

ــرة  أيضــا تشــري  - ٥٠   ــا   ٢١إىل الفق ــن قراره ــؤرخ  ٦٩/٢٧٢م  نيســان/أبريل ٢امل

املسـاءلة يف مجيـع قطاعـات البعثـات      ، وتشجع األمني العام على مواصلة جهوده لتعزيز٢٠١٥
 امليدانية، وحتث، هلذا الغرض، األمني العام والـدول األعضـاء علـى اختـاذ كـل اإلجـراءات ذات      

  يف ذلك مساءلة اجلناة؛  الصلة، كلٌّ يف جمال اختصاصه، مبا

إىل األمـني العـام كفالـة تـوافر آليـات لإلبـالغ يسـهل وصـول ضـحايا           تطلب  - ٥١  
  سي واالنتهاك اجلنسي إليها؛االستغالل اجلن

  إىل األمني العام حتسني توقيت التحقيقات ونوعيتها؛ تطلب أيضا  - ٥٢  

_______________ 

)١٣(  ST/SGB/2005/21.  
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 على أمهية مسؤولية ومساءلة كبـار املـديرين يف املقـر ويف البعثـات عـن      تشدد  - ٥٣  

حتديد السلوك التنظيمي وعـن إعطـاء القـدوة فيمـا يتعلـق بسـلوك األفـراد النظـاميني واملـوظفني          
  يني يف عمليات حفظ السالم؛املدن

إىل األمني العام أن يبذل املزيد من اجلهود لضمان توعية مجيـع األفـراد    تطلب  - ٥٤  
 متاما مبسـؤوليام الشخصـية فيمـا يتعلـق بسياسـة عـدم التسـامح مطلقـا املتبعـة يف املنظمـة عنـد           

  شرهم؛وصوهلم إىل البعثة، وضمان استمرار وفائهم بتلك املسؤوليات طوال فترة ن

على أمهية تدريب مجيع األفراد على منع االستغالل اجلنسي واالنتـهاك   تشدد  - ٥٥  
اجلنسي، وتطلب إىل األمني العام التعجيـل بوضـع برنـامج الـتعلم اإللكتـروين ونشـره يف أقـرب        

  وقت ممكن؛

بالتزام البلدان املسـامهة بقـوات بسياسـة األمـم املتحـدة الـيت تقضـي بعـدم          تقر  - ٥٦  
  واالنتهاك اجلنسي؛اجلنسي مح مطلقا مع االستغالل التسا

 ، وتطلـب إىل األمـني العـام أن   )١٤(من تقرير األمني العـام  ٥٥إىل الفقرة  تشري  - ٥٧  

يــدخل يف مشــاورات مــع الــدول األعضــاء، وخباصــة البلــدان املســامهة بقــوات، بشــأن منهجيــة  
يطلــع اللجــان املعنيــة علــى  واالنتــهاك اجلنســي، وأناجلنســي اإلبــالغ عــن حــاالت االســتغالل 

  نتائج جهوده يف هذا الصدد يف تقاريره املقبلة؛

أمهيــة حتســني التعــاون بــني األمــني العــام والبلــدان املســامهة   مــن جديــد تؤكــد  - ٥٨  
، إذ تشـدد  واالنتـهاك اجلنسـي  اجلنسـي  بقوات وبأفراد شرطة فيما يتعلق بادعـاءات االسـتغالل   

  تبادل املعلومات بشأن العمليات اجلارية؛ضرورة احملافظة على تواتر  على

  

  خامسا
  استراتيجية تقدمي الدعم امليداين على الصعيد العاملي

بالتقدم احملرز وبالفوائد احملققة، مبا يف ذلك الفوائد املتعلقـة باخلـدمات    ترحب  - ٥٩  
ي، وتشـدد  املشتركة، وذلك يف جمال تنفيذ استراتيجية تقدمي الدعم امليـداين علـى الصـعيد العـامل    

  أنشطة متبقية يف الوقت املناسب؛  على ضرورة إجناز أي

املقبل عن متويـل   العام ياالستعراض إىل األمني العام أن يقدم يف تقريره تطلب  - ٦٠  
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم معلومات مفصلة عـن التقيـيم النـهائي السـتراتيجية تقـدمي      

، مبـا يف ذلـك حتلـيالت فعاليـة التكلفـة والـدروس املسـتفادة        الدعم امليداين علـى الصـعيد العـاملي   
وأفضل املمارسـات واملعـايري املرجعيـة لإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز وتقيـيم اإلجنـازات، وكـذلك           

_______________ 

)١٤(  A/69/779.  
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األنشـطة يف   معلومات عن األنشطة املقررة بعد االنتهاء من تنفيذ االستراتيجية وعن دمج تلك
  مانة العامة؛األعمال اجلارية اليت تضطلع ا األ

 ، وتطلـب إىل )١٥(من تقريـر اللجنـة االستشـارية    ٤٧و  ٤٦إىل الفقرتني  تشري  - ٦١  

األمــني العــام أن يكفــل جعــل كــل املبــادرات املتعلقــة بإدخــال حتســينات علــى الــدعم امليــداين    
ــتفادة وأفضــل املمارســات املســتمدة مــن         ــار الــدروس املس ــدمي اخلــدمات تأخــذ يف االعتب  وتق

ألخــرى الــيت تقــوم ــا األمانــة العامــة بغيــة حتقيــق أقصــى قــدر مــن املنــافع وتفــادي   املبــادرات ا
  احتمال االزدواجية والتداخل؛

 ، وتقــرر مــنح)١٥(مــن تقريــر اللجنــة االستشــارية  ٥١إىل الفقــرة  تشــري أيضــا  - ٦٢  

إلقليمــي يف عنتــييب، وتطلــب إىل األمــني العــام أن  اســتقالل تشــغيلي وإداري ملركــز اخلــدمات ا
، ٢٠١٧حزيران/يونيـه   ٣٠إىل  ٢٠١٦ متوز/يوليـه  ١مـن   يقدم مقترح ميزانية للمركـز للفتـرة  

  املركز؛   يدعمهايقيد على حساب البعثات اليت

إىل األمني العام أن يضـع منـاذج للتمويـل املـرن ليسترشـد ـا يف متويـل         تطلب  - ٦٣  
وقاعـــدة األمـــم املتحـــدة   عمليـــات حفـــظ الســـالم مـــن املـــوارد حلســـاب دعـــم  االحتياجـــات

للوجستيات يف برينديزي، إيطاليا، ومركز اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب، وأن يقدم تقريـرا عـن   
  دورا السبعني املستأنفة؛ ذلك يف اجلزء الثاين من

مات اإلقليمـي  جبهود األمني العام املتواصـلة لتحسـني أداء مركـز اخلـد     ترحب  - ٦٤  
أجل تلبية احتياجات العمالء، وترحب أيضا مبقترحـه الـداعي إىل إعـادة التـوازن      يف عنتييب من

ــه أن يواصــل خطــة حتويــل الوظــائف إىل وظــائف     إىل مــالك املــوظفني يف املركــز، وتطلــب إلي
  سنتني؛  وطنية على مراحل على مدى فترة

 يقـدم مركـز اخلـدمات اإلقليمـي يف    مبادرة األمني العام اليت تقضـي بـأن    تؤيد  - ٦٥  

مــن تقريــر  ٢٧عنتــييب تقــاريره مباشــرة إىل إدارة الــدعم امليــداين، علــى النحــو املــبني يف الفقــرة  
  ؛)١٦(األمني العام

  

  سادسا

  مسائل أخرى

إىل األمني العام تعزيـز التنسـيق والتعـاون الفعـالني يف مكتـب خـدمات        تطلب  - ٦٦  
  تقالله التشغيلي؛الرقابة الداخلية، مع مراعاة اس

_______________ 

)١٥(  A/69/874. 

)١٦(  A/69/651. 
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اللجنة االستشـارية املسـتقلة للمراجعـة إىل دراسـة االسـتقالل التشـغيلي        تدعو  - ٦٧  
  ملكتب خدمات الرقابة الداخلية، ال سيما يف جمال مهام التحقيق؛

باالســتعراض اجلــاري لسياســة املنظمــة بشــأن احلمايــة مــن االنتقــام،     ترحــب  - ٦٨  
  سب.وتتطلع إىل إجنازها يف الوقت املنا

  ٩٧اجللسة العامة 

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥

 


