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مستقبل عمليا األمم املتحدة للسالم :تنفيذ توصـيا الف يـا املسـتقل
ال فيع املستوى املعين بعمليا السالم
تق ي األمني العام

أوال  -معلوما أساسية
 - 1يف  31تش ـ ين األولكأوتــوب  ،2014ولف ـتُ ف يقــا رفيــع املســتوى معنيــا بعمليــا
السالم بإعداد تقيـيم لـامل لعمليـا األمـم املتحـدة للسـالم يف الوقـت اسالـ ولسـبل يـادة
فعاليتـ ا ووفاا ــا واســت ابت ا يف عــا آخــذ يف الــت ر .ويف  16حزي انكيونيـ  ،2015قــدم
الف يـــا تق يـ ـ ه ( .)A/70/95-S/2015/446وإنـــين أتوجـ ـ بالشـــس والت ن ـــة إ رئـــيس الف يـــا
خوســي رامــو  -هورتــا بقيــة األعءــاا علــا التق يـ املمتــا الــذ أعــدوه ،بعــد مشــاورا
واسعة مع الدول األعءاا ومنظما أخ ى ومجاعا من اجملتمع املدين .ويشسل هذا التق يـ
رد وخطيت للمءي قدما يف تنفيذ توصيا الف يا.
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ثانيا  -مقدمة
’’ - 2أن ننقذذا جيالذذملق جةقمنذذي ت ذ ذ جحل ذ ‘‘ :ت صــد هــذه العبــارة االفتتاحيــة يف
امليثاق ال ا الذ أنش ت من أجل األمم املتحدة .واآلن ،وبعـد مءـي  70عامـا ،فـإن هـذا
اهلدف يبد قط أقل إساحا أو حتدياً .فمنذ عام  ،2008اد عـدد الااعـا العنيفـة السـ ى
إ ق ابــة الثالثــة أمثــال .وتصــاعد منا عــا وانــت تءــط م لفت ـ ة يويلــة أو تفاقمــت إ
نزاعا جديـدة يف بلـدان ومنـايا وانـت تعتـ وا يـوم مسـتق ة.
ح وب  ،يف حني ظ
وأصــبحت العبــارا الــيت تســت دم لوصــ الااعــا  -ب هنــا ’’داخليــة‘‘ ،أو ’’فيمــا بــني
الــدول‘‘ ،أو ’’إقليميــة‘‘ ،أو ’’ع قيــة‘‘ ،أو ’’يائفيــة‘‘  -علــا ــو متزايــد ــر وا صــلة
باملولوع  ،مـع قيـام قـوى التطـ ف العنيـ واجل نـة املنظمـة العـاب ة للحـدود الوينيـة بشـحذ
اخلصوما احمللية والتح يض علي ا .و تفلـ اسـدود بـني البلـدان يف احتـواا التـدهور البي ـي
واس مان من املوارد .وأد حـاال االسـتبعاد داخـل األويـان إ إثـارة التـوت ا خارج ـا.
وبا عدد األل اص الـذين لـ د م اسـ وب ق ابـة  60مليـون نسـمة و ـد االحتياجـا
العاملية من املساعدا اإلنسانية لعام  2015ق ابة  20بليون دوالر.
 - 3وجتتــذب األ مــا العنيفــة مســتويا ــر مســبوقة مــن املشــاروة الدوليــة .وتقــوم
فالبعثا السياسية اخلاصة لألمـم املتحـدة وعمليـا حفـظ السـالم الـيت تقـوم ـا تنشـ حاليـا
أوث ـ مــن  128 000ل ـ يف يف  39بعثــة ،وهــو عــدد يزيــد عــن أ أعــداد نش ـ يف أ
وقت مءـا يف تاره ـا .وتءـطلع املنظمـا اإلقليميـة ،األف يقيـة واألوروبيـة ،بعمليـا إدارة
األ مــا يف قــارر أف يقيــا وأوروبــا ،ويف بعــض األحيــان خارج مــا .وينتشــ العديــد مـــن
الوسطاا واملبعوثني وامل اقبني يف تختل أ اا العا  .وتنتش املنظمـا ـر اسسوميـة ،الدوليـة
والوينية ،يف منايا الـااع للمسـاعدة علـا خفـض حـدة العنـ ورصـده .ويسـ م وـثر مـن
هذه اجل ود يف إنقاو األرواح ويف اسد من أث العن .
 - 4إال أن وتــرة انتشــار الااعــا تفــوق وتــرة مــا نبذل ـ مــن ج ــود .وال يــزال ماليــني
األلـ اص يعيشــون يف حالــة مــن اخلـوف والبــؤ  .وأصــب الــوعي العــام رهــني اسقيقــة الــيت
جيســدها اإلخفــاق يف منــع اســ ب أو إيقاف ــا يف اجلم وريــة الع بيــة الســورية ،ويف جنــوب
السودان ،ويف رمها من البلدان .ويف حقبـة تسـودها وسـائل التواصـل االجتمـاعي ،أصـبحت
الت او ا امل عبة اليت ت تسب ا اجلماعا املتط فة العنيفة تزورنـا يف بيوتنـا وـل يـوم .وتع قـل
االنقسـاما واملنافســا بــني الــدول التوصــل إ اســت ابا دوليــة متســقة يف منــايا هــي يف
أم ـسا اساجــة إ تلــج االســت ابا  .ويف وقــت تــزداد في ـ الطلب ـا مــن املؤسســا العامليــة
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واإلقليمية والوينية عن أ وقت مءا ،أصبحت ختيم اآلن أجوااٌ وثيفة من عدم الـيقني بـني
جتمعاتنا السسانية بش ن مدى وفاية هذه املؤسسا .
 - 5وتعمل األمم املتحدة ،منذ إنشائ ا ،علا منع الااعا العنيفة وختفي حـد ا وحلـ ا
من خالل يائفة من اإلج ااا  ،بداا بدعم حقوق اإلنسان والتنمية الشـاملة لل ميـع وانتـ اا
مبنع الااع وصنع السالم وحفـظ السـالم وبنـاا السـالم واالنتعـاا وإعـادة اإلعمـار يف األجـل
األيــول .إال أن اجل ــود املبذولــة يف هــذا الصــدد اتســمت يف حــاال وــثرة جــدا بــالت ز
و تسن علا قدر امل مة .وتتبدى حدود مشاروتنا يف عمليا األمم املتحـدة للسـالم ،وهـي
الوجـ األوثـ بـ و ا ألعمــال املنظمــة .فعلــا مــدى ســتة عقــود ،أبــد هــذه العمليــا قــدرة
ملحوظــة علــا الت ـ قلم مــع اســاال املــت رة والطلبــا اجلديــدة ،مست لــدة يف ولــج مببــاد
راس ـ ة بقــوة .إال أن البعثــا تصــارع اليــوم يف مواج ــة انتشــار الااعــا وتزايــد حــد ا،
ويؤد االفتقار إ الوحدة فيما بني الدول األعءاا بش ن نطاق ا وتطبيق ا إ إحباط قـدر ا
علـا التسيـ  .ويف داخــل عمليـا الســالم نفسـ ا ،تــؤد أفعـال مشــينة ي تسبـ ا الــبعض إ
تشوي اجل ود اليت يبذهلا عش ا اآلالف .وإنين علا قناعة ب ن بإمساننا ،بـل ولـزام علينـا ،أن
نفعل املزيد للتصد هلذه التحديا البال ة.
 - 6ويوف تق ي الف يا أساساً متينًا للقيـام بـذلج .فـالف يا ي خـذ بعـني االعتبـار اخـتالف
البي ا وامل ام اليت تواج ا عمليا السالم امل تلفـة اليـوم ويقـدم توصـيا ج ي ـة ومتوا نـة
لتعزيزهــا .وهــو ثنــا علــا ’’إعــادة مف ــوم البحــع عــن تســوية سياســية ســلمية‘‘ إ صــل
ج ود األمم املتحدة ملنـع الااعـا وحلـ ا وةايـة املـدنيني .ويؤوـد التق يـ علـا أمهيـة إقامـة
الشـ اوا – مـع املنظمـا اإلقليميــة ،واسسومـا املءـيفة ،واجملتمعــا احملليـة  -مـن أجــل
حتقيا ولج .ويدعو إ است دام ’’اجملموعة الساملة‘‘ من عمليا السـالم مب ونـة أوـ  ،وإ
إفســاح اجملــال ’’لسلســلة متواصــلة مــن االســت ابا واالنتقــال الســلس بــني امل احــل امل تلفــة
للبعثا ‘‘ استنادا إ ’’أي إدارية ت وز علا امليدان‘‘ .ويشدد الف يا علا اساجة امللحـة إ
اتباع هنج جديدة ملنع الااعا والوساية يف الااعا قبل أن تندلع أعمال العن .
 - 7وتُستسمل هذه ال سائل باستع الـا أخـ ى سـتقدم إ الـدول األعءـاا يف ءـون
األل ـ املقبلــة .ويشــر ف يــا اخل ـ اا االستشــار املعــين باســتع اا هيســل بنــاا الســالم إ
الت ز الذ يءع اجل ـود الدوليـة ويـ ى بـ ن اسفـا علـا السـالم جيـ أن يسـون م مـة
أساسية لألمم املتحدة .وتبحع الدراسة العاملية املعنيـة بتنفيـذ القـ ار  )2000( 1325التقـدم
احمل يف ولع النساا يف صل خطة األمم املتحدة للسالم واألمن .وسـروز وـل مـن التق يـ
القــادم املتعلــا بالعمــل اإلنســاين ومــؤ القمــة العــاملي للعمــل اإلنســاين علــا تــ ثر الــااع
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واالستبعاد علا سالمة وو امة األل اص األلـد لـعفا .وسـ ي ح يف وقـت الحـا مـن عـام
 2015خطة عمل تتءمن تدابر عملية ملنع التط ف العني .
 - 8وهنـا دعــوة مجاعيـة موج ــة مـن أجــل القيـام علــا وجـ السـ عة بإحـدا ت ــير يف
ي يقــة تصــورنا ملــا نســت دم مــن صــسو يف جمــال الســالم واألمــن ،وويفيــة تطبيقنــا هلــذه
الصــسو  ،وويـ نســن لنــا أن نعمــل ســويا مــن أجــل تعظــيم أث هــا .واســتنادا إ توصــيا
الف يا ،فإن تق ي هذا دد األولويا واإلج ااا ال ئيسية الال مة للقيـام بـذلج .وت تسـز
خطة عملـي علـا ثـال روـائز هـي :جتديـد الت ويـز علـا املنـع والوسـاية وإقامـة لـ اوا
إقليميــة  -عامليــة أوثـ متانــة وإجيــاد ســبل جديــدة لت طــيط عمليــا األمــم املتحــدة للســالم
وتنفيذها مبا جيعلـ ا أوثـ سـ عة واسـت ابة وقابليـة للمسـاالة فيمـا يتعلـا باحتياجـا البلـدان
والسسان يف حاال الااع .وتعسس بعض اإلج ااا أولويا قدنة الع د ،مبا في ـا الت ويـز
الوقائي الشديد علا مبادرة حقوق اإلنسان أوال ،فيما ت تسز إجـ ااا أخـ ى علـا الـدرو
املست لصة ،وإن وانـت مؤملـة أحيانـا ،بـا بـذل مـن ج ـود يف جمـال التصـد للااعـا علـا
مدى األعوام الثمانية املالية من فت ة والييت .وهنا خطـوا لـ عت في ـا بالفعـل ،وأخـ ى
َتلزم ا ج ودٌ أيـول أجـال واهتمامـا دائبـا .و ثـل هـذه اإلجـ ااا يف جمموع ـا ج ـدا لـامال
لتعزيز عمليا األمم املتحدة للسالم وقدرة املنظمة علا التصد للااعا .
 - 9وب ية تبيان توصـيا الف يـا ،ورصـد الط يقـة السليـة واملصـممة حسـ الطلـ الـيت
جي أن تست دم ا أدوا األمم املتحدة يف جمـال السـالم واألمـن إوا وـان لنـا أن قـا أثـ ا
أفءل وأوث استدامة هلذه األدوا  ،فإنين س سـت دم تعـبر ’’عمليـا السـالم‘‘ يف وـل هـذا
التق ي  .ويشر هذا التعبر إ مجيع عمليا السالم واألمن امليدانية اليت صدر تسليـ ـا مـن
جملس األم ن وكأو اجلمعية العامة ،أو أق ها جملس األمن وكأو اجلمعية العامة ،وتشمل عمليـا
حفـــظ الســـالم والبعثـــا السياســـية اخلاصـــة ووـــذلج املبعـــوثني واملساتــ اإلقليميـــة الـــذين
يءطلعون مبساعيَّ اسميدة.

ثالثا  -أولويا عمليا

األمم املتحدة للسالم يف عا اليوم

السعي إ حتقيا التسويا

السياسية

 - 10يذو نا الف يا ب ن اهلدف األساسي لعمليا السالم اليت تقـوم ـا األمـم املتحـدة هـو
حتقيــا تســوية سياســية يــتم التوصــل إلي ــا عــن ي يــا التفــاوا .وهنــا أمهيــة لنــوع التســوية
السياسية اليت يتم التوصل إلي ا .فاالنت اوا الواسعة النطاق سقوق اإلنسان وـثرا مـا تسـون
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سببا إلنشاا عملية سالم لألمم املتحـدة ،ويسـون التقـدم احملـ يف ةايـة تلـج اسقـوق أساسـا
لل ـ وم مــن هــذه العمليــة .ومــن مَّ تــدعو األمــم املتحــدة إ التســويا السياســية الــيت تعــز
وجود جمتمعا سلمية لاملة لل ميع وتساعد علا إعالا حقوق اإلنسـان .ولـيس هـذا األمـ
ل با من املثـل السـامية الـيت يصـع حتقيق ـا لسـن األمـ يتطلـ بارسـة لـاقة ،وينـدرم يف
صميم اجلوان التنفيذية ملبادرة حقوق اإلنسان أوال .فاجملتمعـا الـيت توجـد في ـا مؤسسـا
فعالــة ولــاملة لل ميــع وخالــعة للمســاالة يـ ج هلــا بدرجــة أوـ أن تتحمــل األ مــا وأن
تدي منا عا ا بط يقة سلمية .واجملتمعا اليت تعت ف بس امة ول ف د تمـل هلـا بدرجـة أقـل
أن تذوي مشاع االستياا اليت نسن أن جتد هلا انعساسا يف مظاه التط ف.
 - 11وتقــع مســؤولية اسلــول السياس ـية للــااع يف هنايــة املطــاف علــا لــع البلــد املعــين
وقادت ـ  .ومثلمــا يالحــظ الف يــا ،فــإن االســت ابة الفعالــة للــااع يــتعني أن ت خــذ يف االعتبــار
األولويا واالحتياجا الوينية واحمللية .وجي أن توج و بناا القدرا احملليـة علـا ةايـة
السالم الشامل وتعزيزه .ولسـن جيـ أن نسـون واقعـيني بشـ ن التحـديا الـيت ينطـو علي ـا
ولـج .فالبلـدان الـيت ـ لـاال نـزاع هـي جمتمعـا منقسـمة لسـم الواقـع ،ويعو هـا توافــا
اآلراا بش ن أولويا ا والف ا اليت من امل م أن تلىب احتياجا ا .وقد يعين إجيـاد اسلـول جتميـع
أصــوا متعــددة ومطالبــا متنافســة .والبــد أن يعــين ولــج أن ختاي ـ األمــم املتحــدة مجيــع
األي اف وول اجل ا اليت هلا ت ثر علي ا.
 - 12وتتحــدد قــدرة بعثــا األمــم املتحــدة علــا إلـ ا مجيــع األيـ اف يف ولــع اسلــول
السياسية واسفا علي ا مبا هلذه األي اف من ثقـل سياسـي .وال نسـن نشـ عمليـا السـالم
دون مساندة دولية وبرة .إال أن الدعم ال يسون دائما متواصال أو مصـحوبا بءـ وط منسـقة
علا األي اف املتحاربة أو من يساعدوهنا .ففي دارفور ،يعمـل حفظـة السـالم التـابعون لألمـم
املتحدة يف حلقـة مف ـة مـن املفاولـا السياسـية .ويف اجلم وريـة الع بيـة السـورية والـيمن،
يبحــع مبعــوثيَّ عــن ســبل لبــدا عمليــا سياســية ،حــد مــع قيــام الــدول األعءــاا واجل ــا
الفاعلــة اإلقليميــة بتعزيــز الــدعم العســس واملــاا املقــدم لألي ـ اف املتحاربــة .وإنــين أ يــد
بالسامل دعوة الف يا جمللس األمن سشد ت ثره السياسي اجلمـاعي للءـ ط باجتـاه التوصـل إ
حلول سياسية.
 - 13ويواج وثر من بعثاتنا اليوم نتائج اإلخفاق السياسي وتفءيل اسلـول السـ يعة .ويف
وثر من اساال  ،تعيد اجل ود الدولية إنتام صـيا ا سـابقة سـل الااعـا  :مـن قبيـل نـزع
السالح ،وإج اا االنت ابا  ،وإنشاا البىن التحتية واملؤسسـا  ،وهـي مجيع ـا عناصـ حاةـة
لتعايف البلد ،وما لوهد يف ينيا  -بيساو أو لي يـا .بيـد أن ولـج جيـ أن يقـوم علـا أسـس
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سياســية وأن يســف عــن إجيــاد آليــا قــادرة علــا اســتيعاب ألــسال التنــوع واالخــتالف.
فالتـــدخال التقنيـــة وحـــدها ال نســـن أن تعـــوا عـــن امل مـــة العســـرة املتمثلـــة يف مســـاعدة
األي اف علا إجياد حلول سياسية.
 - 14وتعين دعـوة الف يـا إ ولـع البحـع عـن حلـول سياسـية يف صـل عمليـا األمـم
املتحدة للسالم أن عملنا جي أن يصمم وينفذ بط ق تساعد أي اف الااع علـا التوصـل إ
تسوية سلمية واسفـا علي ـا .وحيثمـا تسـون اآلفـاق القصـرة األجـل للتوصـل إ مثـل هـذه
التســويا وــدودة ،ويســون ت ييــد األيـ اف ،ال ســيما الدولــة املءــيفة ،إلنشــاا عمليــة ســالم
لألمم املتحدة منحا ا أو مذبـذبا ،فـإنين سـ قدم إ اجمللـس تقييمـا وتوصـيا صـ ة بشـ ن
مــا نســن أن يطل ـ بصــورة معقولــة إ عمليــا الســالم أن تنفــذه واجملــاال الــيت ينب ــي أن
تعطا األولوية.
 - 15وجي أن تدعم اجل ود السياسية باسزم القو  ،مبـا يف ولـج اسـت دام القـوة ،إوا لـزم
األم  .ووما علمتنا الت بة يف وو ديفوار ،فقد يسون ولـج لـ وريا لـ دع العنـ املوجـ
لــد العمليــة السياســية والتصــد لـ  .ويف بعــض اســاال  ،نســن أن يطلـ جملــس األمــن إ
إحــدى عمليــا األمــم املتحــدة للســالم أن تءــطلع مب ــام وــددة ومفصــلة بولــوح إلنفــاو
ق ارات دعما لتسوية سياسية حتظا بدعم دوا وولي واسعني .إال أن عمليـا األمـم املتحـدة
سفظ السالم ليست مصممة أو جم زة لفـ ا حلـول سياسـية مـن خـالل االسـت دام املسـتم
للقــوة .وهــي ال تســعا إ حتقيــا االنتصــار العســس  .ومثلمــا يعت ـ ف الف يــا ،لــا ،فــإن
عمليا األمم املتحدة سفظ السالم ليسـت هـي األداة املناسـبة للعمليـا العسـس ية ملسافحـة
اإلرهاب .إال أهنا تنتش فعليا يف بي ا عنيفة وتواجـ أخطـارا ـر متماثلـة ،وجيـ أن تسـون
قادرة علا العمل في ا ب و قدر بسن مـن الفعاليـة والسـالمة .ويف اسـاال الـيت يواجـ في ـا
املــدنيون أخطــارا جســيمة ،جي ـ أن تســون عمليــا الســالم قــادرة علــا االســت ابة بس ـ عة
وفعاليــة .وينب ــي أن تلتــزم البلــدان املســامهة بقــوا عســس ية وقــوا ل ـ ية بالوفــاا ــذه
املقتءـيا يف العمليـا وأن تسـون علـا اسـتعداد للوفــاا ـا وفقـا للواليـا املقـ رة مبوجـ
الفصل السابع من امليثاق .وجي أن تعلـم وأن تستشـار مـن البدايـة بشـ ن مـا سـيسون متوقعـا
من ا وما ستتحمل من مسؤوليا وتخاي .
ةاية املدنيني
 - 16ما يدعوين إ الف هـو التقـدم الـذ أح نـاه يف ولـع حقـوق اإلنسـان يف صـميم
ج ودنا ال امية إ إحالل السالم واألمن .وهي ج ود تشسل جزاا ال يت ـزأ مـن وـل عمليـة
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ســالم تقــوم ــا األمــم املتحــدة وأحــد االعتبــارا ال ئيســية لألمــم املتحــدة لــدى الــطالع ا
باألنشطة اإلمنائية واإلنسانية .وقد حتسنت قدرتنا علـا تقيـيم الااعـا الـيت نسـن أن تتحـول
إ نزاعا عنيفة ،وعلا توجي انتباه اسسوما الوينية وجملس األمن إ انتـ اوا حقـوق
اإلنسان .ويعتمد جناح هـذه اجل ـود علـا العمـل عـن وثـ مـع اجملتمعـا احملليـة واملنظمـا
ر اسسومية وا الدراية ال اس ة بالتحديا والف ص املتعلقة بتعزيز حقوق الشعوب.
 - 17وتلتزم مجيع عمليـا األمـم املتحـدة للسـالم اليـوم بالـدعوة إ ةايـة املـدنيني ،وهـي
م مة يُءطلع ا علـا نطـاق البعثـا  .وهنـا السـثر مـن األدوا ـر العسـس ية املتاحـة يف
هـذا الشـ ن ،مبــا يف ولــج الــدعوة السياســية القويـة واإلبــالص املتســم باملصــداقية واالتصــال مــع
اجملتمعا احمللية .ويدعم السـثر مـن البعثـا السـلطا الوينيـة يف االلـطالع مبسـؤوليا ا يف
جمال اسماية ،بوسائل من ا دعم مؤسسا الشـ ية وسـيادة القـانون واألمـن ،وخطـط العمـل
الوينيــة ال اميــة إ ةايــة األيفــال والتصــد للعنـ اجلنســي بشــسل أفءــل .وقــد أصــدر ُ
توجي ا بولع اسـت اتي يا وت تيبـا متسـقة لل صـد واإلبـالص علـا نطـاق البعثـا ب يـة
تعزيز األث اجلماعي لألنشطة البال ة األمهية يف جمال اسماية.
 - 18وعنــدما تنــاط بالبعثــا واليــة صـ ة سمايــة املــدنيني ،جيـ علــا األفـ اد النظــاميني
القيام بواجبا م ،مبا يف ولج است دام القوة عند الء ورة .وهذا ما يقصد بـ اسـت دام القـوة
بصــورة وقائيــة واســتباقية وووســيلة سمايــة املــدنيني الــذين يت ــددهم خط ـ التع ـ ا للعن ـ
البــدين .وال يشــسل مصــدر العن ـ ويابع ـ العامــل الــذ ــدد اختــاو اإلج ـ ااا املناســبة
فالبنادق والسواير واال تصاب ،واألج زة املنف ة اليدوية الصنع ،و رها وـثر  -تُسـت دَم
لد السـسان املـدنيني مـن جانـ اجل ـا الفاعلـة املسـلحة وميـع أنواع ـا .وجيـ أن يسـون
لدى البعثا القدرا وهياول القيادة الال مة لالست ابة بفعالية ،وما جيـ أن نتثـل األفـ اد
النظاميون لألوام مبنع وردع االعتدااا علا املدنيني وةايت م.
 - 19والتحسينا اليت أُدخلت خالل اخلمس عش ة سنة املالـية علـا السياسـا وقواعـد
االلتبا والتدري تساعد البعثا علا ةاية املدنيني .ومـع ولـج ،وومـا ووـ الف يـا ،فـإن
املشاروة الواسعة والعاملية يف البعثا أم جوه أيءا لفعاليت ا ومصداقيت ا .وتتمتـع الـدول
األعءاا بالقدرا الـيت نسنـ ا حتسـني تواجـد البعثـا يف امليـدان ،وعمليـا تقيـيم امل ـاي ،
واالتصاال  ،والتنقل ،واهلندسة .وأدعو مجيع الدول األعءاا إ املسـامهة يف عمليـا حفـظ
السالم بتوفر الدعم العملي والدعم السياسي.
 - 20وأ وــد جمــددا التزامــي بــإبالص جملــس األمــن لــاال تصــاعد اخلط ـ الــذ يواج ـ
املدنيون أو لاال الع ز اخلطـرة يف قـدرة البعثـا علـا تنفيـذ واليـا اسمايـة املنويـة ـا.
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وأق ـ علــا أهبــة االســتعداد لتقــدع إحايــا إعالمي ـة منتظمــة إ اجمللــس بش ـ ن اســاال
الشديدة اخلطورة .وباملثل ،سوف أقـوم بـالتحقيا يف أ حـاد تقصـ فيـ البعثـة أو الوحـدة
العســس ية أو وحــدة الشــ ية عــن أداا واجبــ ا ،وإبــالص اجمللــس والــدول األعءــاا بــذلج.
وبالتاا ،أدعو اجمللس إ ال د إجيابيًا وبانتظام علا يلبـار الداعيـة إ تـوفر الـدعم السياسـي
والعمليـــار ،وال ســـيما يف اســـاال الـــيت تشـــار في ـــا الـــدول األيـــ اف يف االعتـــدااا
علا املدنيني.
االست ابا

املناسبة واملالئمة ل الحتياجا

 - 21تــوف عمليــا الســالم من ـ ا ف يــدا لل مــع بــني جمموعــة واســعة مــن قــدرا األمــم
املتحدة ،وتعمل مبثابة عوامل لتحفيز انتباه األيـ اف الثنائيـة والدوليـة وتيسـر اإلجـ ااا الـيت
يقــوم ــا الش ـ واا مــن األمــم املتحــدة ومــن ــر األمــم املتحــدة .وقــد تســون هــذه أفءــل
ما نتلسون من إمسانا ملعاجلة األ ما املعقدة اليوم إال أن ال يتسىن لنا حتقيق ا بالسامل.
 - 22وأحد األسباب وراا ولج هو أننا اول لسـن نيـة توصـي الااعـا بشـسل مـتقن
وولع أدوا وددة لسل من ا .إال أن الااعا قلّما تثـل للتصـنيفا إو إن أعمـال العنـ
تنــدلع م ختمــد ،وتســتم حــاال اجلمــود لســنوا  ،وحتــد ال وانتساســا  .وقــد تل ـ
ض القـوا الوينيـة علـا السـسان
اجلماعا املتم دة إ است دام أسـالي إرهابيـة وقـد تـنق ق
الذين وجد هذه القوا سمايت م .ولسي تسون عملية السالم فعالة جيـ أن تسـون قـادرة
علا استش اف املستقبل وعلا تسيي است دام مجيع أدوا األمم املتحدة علا و مستم .
 - 23وباملثل ،فإننا نواصل تشسيل واليا البعثا ومواقف ا باملقاييس الوينية عندما ي ـدد
الطـابعُ العــاب للحــدود للااعــا اليــوم منــاياَ ب وملـ ا .وحتويــل عمليــا الســالم إ أدوا
نسن ا معاجلة األبعاد اإلقليمية للااع يتطل ت يرا لألفسار علا نطاق املنظمة.
 - 24واليوم ،ووما يالحـظ الف يـا ،يعمـل أوثـ مـن نصـ مـوظفي األمانـة العامـة لألمـم
املتحدة يف العمليا امليدانية ،ومـع ولـج فـإن سياسـاتنا وإج اااتنـا اإلداريـة واملاليـة ،ووـذلج
العمليا اسسومية الدولية ال تُشسَّل بانتظـام لـدعم البي ـا امليدانيـة املـت رة .وبصـفيت األمـني
العام فقد عاجلت هـذه الث ـ ة فقـد وـان ال ـ ا مـن إنشـاا إدارة الـدعم امليـداين التع يـل يف
قدرتنا علا إجنا امل ام بس عة وفعاليـة .وجيـ االنتـ اا مـن ولـج العمـل .ونسـن ،بـدعم مـن
الدول األعءاا ،عمل السثر لولع االست ابا املناسبة ،والتع يـل بالنشـ  ،وإعـداد موظفينـا
بشسل أفءل ،وتسيي الدعم مع الظ وف واالحتياجا امليدانيـة و سـني البعثـا مـن اختـاو
ق ارا عملياتية يف الوقت املناس .
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 - 25وجي ـ تنفيــذ عــدد مــن املبــادرا للمســاعدة يف حتســني إدارة املنظمــة علــا الصــعيد
العاملي ،مبا يف ولج نظام أوموجا ،واألخذ بإيار للتطوي الوظيفي والتنقل ،وإعداد مقت حـا
مقبلة تتعلا بولع منووم لتقـدع اخلـدما علـا الصـعيد العـاملي .وألتـزم بسفالـة أن تلـه هـذه
املبــادرا االحتياجــا امليدانيــة .وقــد حــدد ُ ،يف الف ـ ع التــاا ،خطــوا إلــافية لتحســني
إنشاا عمليا األمم املتحدة للسالم وتسييف ا.
املساالة
 - 26جي ـ أن تعســس عمليــة األمــم املتحــدة للســالم القــيم الــيت ت ـ وم هلــا ف ـإوا ونــا ــر
قـادرين علـا التفاعـل بـاحت ام مـع مءـيفينا ومـوايني م ومـواردهم ،فلـن تفءـي إج اااتنـا إ
نتائج وا لـ ن .وتءـطلع القيـادة القويـة واملسـاالة الصـارمة بـدور أساسـي يف هـذا الصـدد.
وومــا يؤوــد الف يــا ،فــإن ســوا الســلو  ،ولــو ملـ ة واحــدة ،نســن أن يقــوا دعــم الســسان
احمللــيني ويشــوه الســمعة الدوليــة لألمــم املتحــدة .ومــن الء ـ ور أن يتص ـ ف موظفــو األمــم
املتحدة ،املدنيون من م والعسس يون ،مبا يتناس مـع قيمنـا .ويشـسل سـ ل حقـوق اإلنسـان
وأداا البلدان املسامهة جزاا ال يت زأ من هذا األم .
 - 27وال يزال االست الل واالنت ا اجلنسيان امل تسبان من جان أقلية ص رة من مـوظفي
األمم املتحدة يشسالن وصمة عار علا جبني منظمتنا ف ذه االنت اوا تت ندوبا يف حيـاة
ال جــال والنســاا واأليفــال .وهــي تشــسل واحــدة مــن ألــد خيبــا األمــل الــيت أصــبت ــا.
وسوف أواصل القيام بسل ما أستطيع يف إيار سلطيت للقءاا علـا هـذه اآلفـة ،وقـد حـدَّد ُ
أدنــاه خطــوا إلــافية أعمــل علــا اختاوه ـا .وجي ـ علــا الــدول األعءــاا أيءــا أن تتحمــل
مسؤوليا ا .وجي علا جملس األمـن أن يشـر إ األمهيـة الـيت يولي ـا للمعـاير العاليـة املتعلقـة
باملساالة ،ومـا جيـ علـا البلـدان املسـامهة أن تسفـل التحقيـا بسـ عة يف االدعـااا بوقـوع
سوا السلو  ،وأن تنفذ املساالة اجلنائية يف هذا الصدد دون إبطاا.
تعزيز الش اوا

العاملية واإلقليمية

 - 28إن دعـوة الف يــا إ إقامــة لـ اوا عامليــة وإقليميــة أقــوى هـي أمـ أساســي بالنســبة
لفعالية االلتزامـا بالسـالم واألمـن الـدوليني .ويـوف الفصـل الثـامن مـن امليثـاق األسـس وا
الصلة ،ولسـن تفعيلـ يعتمـد علـا إرادتنـا وقـدرتنا اجلماعيـة علـا ولـع اسـت ابا فيمـا بـني
تختل الش واا نسن التنبؤ ا وتتسم بالسفـااة .وقـد أح نـا يف هـذا اخلصـوص تقـدما وـبرا
خالل السنوا اخلمس عش ة املالية :فقد أقيمت أي للتعاون بـني األمـم املتحـدة ووـل مـن
االحتاد األف يقي ،ورابطة أمم جنوب ل قي آسيا ،واالحتاد األورويب ،وجامعة الـدول الع بيـة،
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ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ومنظمة الدول األم يسية ،ومنظمة حل مشال األيلسـي،
ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي ،وما جي حوار منتظم علا مسـتوى األمانـا مـع جمموعـة
باثلة من الش واا.
 - 29وتتفاو هياول ل وائنا اإلقليميني وواليا م وعمليـا م تفاوتـا واسـعاً .ومـا تتبـاين
مصاسنا وهن نا يف بعض األحيان ،ووـذلج أدوارنـا .وتُـدعا األمـم املتحـدة أحيانـًا إ ولـع
است ابة للسالم واألمن وإ توا قياد ا ،فيما تدعم ،يف أحيـان أخـ ى ،مـا يت ـذه اآلخـ ون
من إج ااا وتعمل علا سين ا .ويتعني ولع هنج عملي خاص بسل حالة علا حـدة ،بـداا
من االتصاال واإلج ااا املبس ة للتشاور خبصوص األ مة وا الصلة.
 - 30وال بــد لنــا مــن الت لــي عــن الط يقــة االرجتاليــة الــيت نعمــل ــا معــا ،فاالســت اتي يا
السياسية تُت َ من حني آلخ دون معاجلة أو ال تتم متابعت ا وتنسيق ا بصورة مسـتم ة .ويـتم
استدعاا األل اص ،وأف اد اجلـي والشـ ية ،وحشـد املعـدا والقـدرا والتعـاون يف جمـال
الدعم والتفاوا بش هنا من جديـد مـن جانـ وـل منظمـة علـا حـدة .وجيـ أن نسـتند إ
جت بتنا لولع ت تيبا وإج ااا دائمـة نسـن أن تطبـا مب ونـة عنـدما تنفـذ العمليـا بصـورة
متسلســلة أو متوا يــة ،ودعــم التعــاون عنــدما تشــار األمــم املتحــدة واملنظمــا اإلقليميــة يف
عمليا الوساية نفس ا.
 - 31ويف حاال الااعـا السـ ى واالنتـ اوا الواسـعة النطـاق سقـوق اإلنسـان ،ومـا
يالحظ الف يا ،تسـون االسـت ابا الوينيـة واملتعـددة اجلنسـيا واإلقليميـة يف أحيـان وـثرة
أس ع يف النش وأقدر علا واربة األي اف املتحاربة العنيـدة واجمل ـزة جت يـزا جيـدا .وأرحـ
و ــود االحتــاد األف يقــي ال اميــة إ تش ـ يل القــوة األف يقيــة اجلــاهزة بسامــل ياقت ـ ا وبــالتزام
االحتاد األورويب بإل ا اجملموعـا املقاتلـة التابعـة لالحتـاد األورويب ،عنـد االقتءـاا ،يف إدارة
األ ما  .وأعتزم أن أدر مع هؤالا الش واا ال ئيسيني السيفية اليت نسن ـا هلـذه القـدرا
أن تسون مبثابة قوا انتقالية إ حني حشد بعثا األمم املتحدة ونش ها.
 - 32وا داد بصورة هائلة مسؤوليا السالم واألمن الـدوليني امللقـاة علـا عـاتا االحتـاد
األف يقي واجلماعا االقتصادية اإلقليمية واآلليا اإلقليميـة يف أف يقيـا يف السـنوا األخـرة.
وهي ثل عب ا بش يا وماليا وبرا علا البلدان األف يقية يتعني علينا البحع عن السـبل السفيلـة
بتقاة  .وأتع د بتعزيز الت تيبا اليت سن االحتاد األف يقي من القيام بواجباتـ بفعاليـة ملـا فيـ
مصلحتنا اجلماعية ،وما أتع د ،عنـد نشـ عمليـا السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة إ جانـ
بعثا االحتاد األف يقي أو يف أعقا ا ،بتعزيز فوائد التعاون السياسية والعملياتية.
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جتديد الت ويز علا املنع والوساية
وحـد ا مـن
 - 33يف هناية املطاف ،ال نسننـا االسـت ابة لأل مـا اليـوم مـن حيـع عـددها َّ
خالل الت ويز فقط علا إدارة الااعا  .في ـ أن يعـود املنـع والوسـاية إ الواج ـة ،وهـي
نقطة أثارها الف يا أيءـا .وال يـزال مـن أولويـار تعزيـز ج ـود املنـع والوسـاية الـيت تقـوم ـا
األمم املتحدة  -مبا يشمل املبعوثني ،واملساتـ اإلقليميـة ،والقـدرة االحتياييـة للمقـ يف جمـال
املســاعي اسميــدة ،وخـ اا الوســاية االحتيــاييني ،ودعــم أف قــة األمــم املتحــدة القط يــة .وقــد
مسّنت القدرا يف جمال دعم الوساية ،علـا سـبيل املثـال ،مـن تنفيـذ أوثـ مـن  100عمليـة
نش الستشاريني يف جمال الوساية يف عام  2014ملسـاعدة اجل ـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة
أو يبذهلا ل وا نا دف إجياد حلول سياسية.
 - 34وعلا مستوى األقوال ،هنا دعم قو لإلنذار املبس ومنع نشوب الااعا  ،ولسنـ
ال يت جم دائما إ إج ااا مبس ة .فالدول األعءاا ،اليت تتو املسـؤولية ال ئيسـية عـن منـع
نشــوب الااعــا  ،وــثرا مــا ت ـ فض أن تســلَّط األلــواا العامليــة علــا املنا عــا الــيت تنش ـ
داخل ـ ا ويف جوارهــا ،ومــا أن جملــس األمــن يت ـ دد أحيانــا يف النظ ـ يف األ مــا يف م حلــة
مبس ة .وقد أثبتت املساعي اسميدة اليت يبذهلا األمني العـام أهنـا أداة وقائيـة قويـة .ولسـن حـد
املشاروة اسذرة  -من خالل اسوار والتيسر ،ورصد حالة حقـوق اإلنسـان ،وأف قـة اخلـ اا،
وبناا القدرا  -تتطلـ دعمـا سياسـيا لسـي تسـون فعالـة .وعنـدما نشـار يف وقـت متـ خ
جدا ،أو نشار بتقدع دعم ر واف ،فإن أدواتنا قد تصب ر وافية ملنـع العنـ  ،وبالتـاا
يؤخذ علي ا ظلماً عدم حتقيق ا الن اح املنشود.
 - 35وقـــد آن األوان للوفـــاا بالتزامنـــا مبنـــع نشـــوب نزاعـــا بوصـــف الوظيفـــة األساســـية
للمنظمة .ونسن للدعم السياسي القو من الدول األعءاا لل ود اليت تبذهلا األمـم املتحـدة
يف جمال املنع والوساية أن تبعع إلارة قوية ب ن النظام العاملي مصمم علا اسد من الااعـا
املسلحة .وما نسن بناا الثقة يف قدرة املنظما الدولية علا الن وا بالسـالم .وقـد حـدَّد ُ
أدناه خطوا ملموسة أعتقد أهنا ل ورية لتوسـيع نطـاق قـدرا األمـم املتحـدة علـا معاجلـة
األ ما قبل أن تصب نزاعا ونعاين وثرا سل ا.

رابعا  -تنفيذ أولوياتنا :ولع ب نامج عمل
 - 36دد هذا الفـ ع خطـة قصـرة األجـل ت مـي إ جعـل عمليـا األمـم املتحـدة قـادرة
علــا حتقيــا اهلــدف املنشــود منـ ا .وأُدر امــا أن هــذه اجل ــود ســوف تســتم ملــا بعــد فتـ ة
واليــيت .وأروــز هنــا علــا اخلطــوا الــيت جي ـ اختاوهــا أو الــيت نســن مواصــلت ا خــالل عــام
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 ،2016يف موا اة تقـدع أفسـار بشـ ن هـذه اإلجـ ااا الـيت مـن املقـ ر أن ينظـ في ـا خلفـي
والدول األعءاا.

أل

 تعزيـــز نطـــاق اســـت ابا األمـــم املتحـــدة :قـــدرا منـــع نشـــوب الااعـــاوالوساية سل ا
 - 37من ل ن تعزيز أدوا األمم املتحدة ملنع نشوب األ ما والتوسـط سلـ ا أن يسـاعد
علا ي ـة اسـت ابا أسـ ع وأوثـ فعاليـة مـن حيـع التسلفـة سـاال الـااع ،ـر أن جنـاح
العمل املبس  ،وما هو اسال يف ينيا ،يف ولعا سياسيا ملحا يقتءي منع نشـوب نـزاع.
وقد آن األوان لسي نسـتثم يف جعـل األدوا أوثـ فعاليـة وقابليـة للتنبـؤ .وإنـين أ يـد ت ييـدا
تاما دعوة الف يا إ تعزيز قـدرا األمانـة العامـة األساسـية بقـدر وـبر يف جمـال منـع نشـوب
الااعا والتوسط سل ا ،وتوفر موارد أوث موثوقية يف إيار امليزانية العادية.
 - 38ويعد التدخل املبس جمللس األمن من أقوى أدوا املنع .وعندما يسون اجمللـس متحـدا
وحا ما ،نسنـ أن شـد مـوارد سياسـية ومـوارد أخـ ى هامـة للتـ ثر علـا تـدهور حالـة مـا.
وأواصــل استسشــاف تختل ـ الســبل لتوجي ـ انتبــاه اجمللــس إ حــاال مــن هــذا القبيــل ،مــن
جلسا إحاية ومناقشا ر رةية إ مواصلة است دام بند جدول األعمـال ’’أ مسـائل
أخ ى‘‘ يف املشاورا ر ال ةية .ر أن يف سياقا أخ ى ،تسـون النـ ج السـ ية م لـحة
ملزيد من ف ص الن اح .و سـ تناول هـذه السـياقا مبزيـد مـن التفاصـيل يف تق يـ املقبـل إ
اجمللس بش ن منع نشوب الااعا .
املسات

االقليمية

 - 39أصبحت املسات اإلقليمية إحدى األدوا التنفيذيـة األوثـ فعاليـة لألمـم املتحـدة يف
املســاعدة علــا نــزع فتيــل التــوت ا ودعــم اجل ــا الفاعلــة الوينيــة مــن أجــل التوصــل إ
تسويا سياسية .وومـا يتـبني مـن مشـاروة قـام ـا مستـ األمـم املتحـدة ل ـ ب أف يقيـا يف
بوروينــا فاســو مــؤخ ا ،يف ل ـ اوة مــع االحتــاد األف يقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول ـ ب
أف يقيا ،فإن هـذه املساتـ تعمـل مـع اجل ـا الفاعلـة الوينيـة وأف قـة األمـم املتحـدة القط يـة
والبعثا فءال عن الش واا اإلقليميني من أجل التح يف بداية األ مة ،واعتمـاد اسـت ابا
متسـقة .ويف ـ ب أف يقيــا ووسـط ا ،فءـال عــن آسـيا الوسـطا ،فإهنــا تسـ م أيءـا يف ولــع
است ابا مجاعية لطائفة من التحديا العاب ة للحدود الوينيـة يف األجـل الطويـل ،بـداا مـن
اجل نة املنظمة إ إدارة املوارد الطبيعية الشحيحة .وإلافة إ ولج ،فإن هـذه املساتـ فعالـة
من حيع التسلفة :إو تت اوح ميزانيا ا السنوية بني  3و  10ماليني دوالر.
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 - 40وبالنظ إ الدور الف يد الذ تقوم ب هذه املسات اإلقليمية ،فإنين أ يد بقـوة دعـوة
الف يــا إ إنشــاا املزيــد مــن هــذه املسات ـ حيثمــا نســن أن تعــود بالفائــدة .وأستسش ـ مــع
الش واا الوينيني واإلقليمـيني يف مشـال أف يقيـا و ـ ب آسـيا ،ووـذلج يف اجلنـوب األف يقـي،
إنشاا مسات يف تلج املنايا .وينب ي أن تزود املسات اإلقليمية باملوارد وفقا لذلج بوصـف ا
الذراع التش يلي اساسم لوالية املنظمة األساسية يف جمال منع نشوب الااعا .
تعزيز القدرا

الوقائية ألف قة األمم املتحدة القط ية

 - 41تءطلع اجل ا اإلمنائيـة الفاعلـة التابعـة لألمـم املتحـدة بـدور حاسـم يف توجيـ انتبـاه
األمم املتحدة إ تدهور حالة ما .فسـثرا مـا تسـون هـذه اجل ـا هـي أول مـن يُواجَـ ب مـة
سياسية متنامية ،وهي تقوم بدعم النظ اا الوينيني يف حتديد امل اي اليت تواج التنمية وولـع
االســت اتي يا الال مــة للتصــد هلــا .ويف الســنوا األخــرة ،أح نــا تقــدما جيــدا يف تعزيــز
قــدرا ا ،بعــدة ســبل من ـ ا إيفــاد مستشــارين للســالم والتنميــة ،ومستشــارين يف جمــال حقــوق
اإلنســان ،فءــال عــن اخل ـ ا الفنيــة يف جمــال الوســاية .ومــا قمنــا بتعزيــز قــدرا املنســقني
املقيمني يف هذه اساال .
 - 42ويتــي اعتمــاد أهــداف التنميــة املســتدامة للــول عــام  ،2030وال ســيما اهلــدف 16
بش ن التش يع علا إقامة جمتمعا مساملة ال ي م في ا أحـد ،ف صـة هائلـة مـن أجـل تعزيـز
التعاون بني اجل ا الفاعلة يف جماال التنمية والسالم واألمن .وأعتـزم ،بصـفيت رئـيس جملـس
ال ساا التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين بالتنسـيا ،إلـ ا قـادة مؤسسـا منظومـة
األمــم املتحــدة يف دورا اجمللــس املقبلــة بش ـ ن السيفيــة الــيت نســن ــا حشــد منظومــة األمــم
املتحــدة مــن أجــل تعزيــز العمــل الوقــائي وبنــاا الســالم .وقــد يلبــت أيءــا إ جمموعــة األمــم
املتحدة اإلمنائيـة املءـي قـدما يف اسـتع اا القـدرا اساليـة للووـاال والصـناديا والـ امج،
با يص يف تلج املناقشا واملناقشا الالحقة.
حقوق اإلنسان أوالً
 - 43تعــد مبــادرر املعنونــة ’’حقــوق اإلنســان أوالً‘‘ خطــوة أخ ـ ى ــو حتديــد أولويــا
ج ود املنع وتعزيزها علا نطـاق املنظومـة .وتسـعا املبـادرة إ تعزيـز قـدرا منظومـة األمـم
املتحــدة لتحديــد عالمــا االنتـ اوا اخلطــرة سقــوق اإلنســان والااعــا احملتملــة يف وقــت
مبس ـ  ،و ســني اســت ابا اســتباقية وأوث ـ فعاليــة تســتفيد مــن مجيــع أدوا األمــم املتحــدة.
ويسعدين ت ييد الف يا القو هلذه املبادرة .وسوف أواصل تعزيزها ،بسبل من ا إلفاا الطـابع
املؤسســي علــا عمليــا االســتع اا املنتظمــة للحــاال الشــديدة اخلطــورة مــن جانـ وبــار
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املــدي ين .وســوف يسفــل ولــج التــبسر ب ـإج ااا األمــم املتحــدة يف امليــدان ،الــيت تست لــد
ب ولويا حقوق اإلنسان وتستند إلي ا.
العمل املبس من خالل ’’ األف قة اخلفيفة ‘‘
 - 44يف حاال األ ما  ،أو امل حلة االنتقالية للبعثة ،أو عندما يتطل األمـ دعمـا معـز ا
ملمثل األمم املتحـدة ووجودهـا يف بلـد مـا ،فإنـ نسـن ألف قـة اخلـ اا اخلفيفـة أن تسـاعد علـا
حشد أنشـطة األمـم املتحـدة يف جمـاال التنميـة وحقـوق اإلنسـان والسـالم واألمـن مـن أجـل
صيا ة الن ج اليت تناس حاال وـددة .ونسـن نشـ تلـج األف قـة الصـ رة وامل نـة واحملـددة
املدة ،اليت تعمل يف إيار مساعيَّ اسميدة ،يف وقت مبس وبتسلفـة من فءـة مـن أجـل العمـل
اسصي حتت إلـ اف املنسـقني املقـيمني أو بالتشـاور الوثيـا مع ـم ،حسـ االقتءـاا ،ومـع
السلطا الوينية ل ا تقييم اسالة ،ودعم العمليا الوينية ،وتيسر التعـاون مـع الشـ واا.
وأع ب عن تقدي إلق ار الف يا هذا املف وم اهلام ،وس واصل االستفادة من عند االقتءاا.
باا  -عزيز الش اوا

العاملية واإلقليمية

 - 45ســيسون إنشــاا الشــ اوا العامليــة واإلقليميــة الفعالــة م مــة بال ــة األمهيــة للــدول
األعءاا والش واا اإلقليميني واألمم املتحدة يف السنوا املقبلة .ويعسس تق ي األخر عـن
التعاون بني األمم املتحدة والش واا اإلقليميني بش ن ج ود الوساية الت ـارب املستسـبة حـد
اآلن والسيفية اليت نسننا ا تعزيز اجل ود اجلماعية.
 - 46وأعتزم خالل السنة املقبلة مواصلة إلـفاا الطـابع املؤسسـي علـا التعـاون مـع أول ـج
الش واا اإلقليميني الذين نعمل مع م عـن وثـ بشـسل خـاص ،مـن أجـل التشـاور واإلنـذار
املبس املشت وحتليل الااعـا وتنسـيا الـ دود علـا الـديناميا واالحتياجـا احملـددة لسـل
منطقــة .وســوف ننفــذ بالسامــل ،مــع االحتــاد األورويب ،األولويــا املتفــا علي ــا لزيــادة تعزيــز
ل ـ اوتنا االســت اتي ية القويــة للفت ـ ة  .2018-2015وألــار الف يــا ال ـ أ يف أن ـ ينب ــي
يادة تعزيز تعاون األمم املتحدة مع جامعة الدول الع بية ،وتستسش األمانتان إمسانيـة نشـ
مست اتصال ص ر لألمم املتحدة.
االحتا د األف يقي ل يج رئيسي
 - 47يف لوا وجـود معظـم عمليـا األمـم املتحـدة للسـالم يف أف يقيـا ،وعمليـا السـالم
السبرة اجلارية لالحتاد األف يقي ،وج ود الوساية املشت وة يف مجيع أ اا القـارة ،يعـد االحتـاد
األف يقي الش يج اإلقليمي ال ئيسي لألمم املتحدة .ويقوم التعاون فيما بيننـا علـا املبـاد الـيت
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تنطبــا علــا الشــ واا اإلقليمــيني اآلخــ ين ،مبــا يف ولــج اختــاو القــ ارا بالتشــاور وولــع
االست اتي يا املشت وة املناسبة من أجل توفر است ابة متساملة للتصـد للااعـا  ،اسـتنادا
إ امليزة النسبية والشفافية واملساالة وم اعاة القواعد واملعـاير الدوليـة .واألمانـة العامـة لألمـم
املتحدة ومفولية االحتاد األف يقي بصـدد اختـاو خطـوا مـن أجـل ولـع الصـي ة الن ائيـة ،يف
عـام  ،2016إليــار مشــت بـني األمــم املتحــدة واالحتــاد األف يقـي إلقامــة لـ اوة موســعة يف
جماا السالم واألمن ،والذ سيسون مبثابة تخطـط منـووجي للمشـاروة املبسـ ة واملسـتم ة بـني
املنظمــتني قبــل نشــوب الــااع ،وخالل ـ  ،وبعــد انت ائ ـ  ،ــدف التوصــل إ حلــول سياســية
لأل ما الـيت نواج ـا .وتـدعم املبـاد الـيت ي تسـز إلي ـا هـذا اإليـار أعمـال مستـ األمـم
املتحدة لدى االحتاد األف يقي وإدارة السلم واألمـن التابعـة لالحتـاد األف يقـي .وقـد بـ هن هـذا
االيار علا قيمة الن ج التعاونية.
 - 48وإوا وــان لألمــم املتحــدة أن تفــي بالتزام ــا بالشـ اوة مــع االحتــاد األف يقــي ،يلــزم لنــا
بلوص الولع األمثل بالنسبة لطائفة واملة من ي ائا الدعم احملتملة اليت نسن أن تشمل اجلمـع
بني الت عا واألنصبة املق رة والدعم الثنائي .واتفـا يف الـ أ مـع دعـوة الف يـا إ مواصـلة
آليا التمويل امل ن الذ نسن التنبـؤ بـ لـدعم عمليـا االحتـاد األف يقـي .ويف هـذا الصـدد،
أثين علا التزام االحتـاد األف يقـي باالعتمـاد علـا الـذا  ،مبـا يف ولـج ويـل  25يف املائـة مـن
عمليا االحتاد األف يقي للسالم يف املسـتقبل .وأحـع الـدول األعءـاا علـا النظـ عـاجال يف
السيفية اليت نسن ا لألمم املتحدة أن تست ي هلذه املبادرة .ودعما لـذلج ،وعمـال بال سـالة
ت إ األمانــة
الــيت وج ت ـ ا إ اجمللــس يف وــانون الثاينكينــاي  ،)S/2015/3( 2015فقــد يلب ـ ُ
العامـــة أن تءـــطلع ،بااللـــت ا مـــع االحتـــاد األف يقـــي وبالتشـــاور مـــع الشـ ـ واا اآلخـ ـ ين،
باســتع اا وتقيــيم تختل ـ اآلليــا املتاحــة حاليــا لتمويــل ودعــم عمليــا االحتــاد األف يقــي
للســـالم الـــيت يـ ـ ون ـــا اجمللـــس .وســـوف يست لـــد ولـــج االســـتع اا بنتـــائج االســـتع اا
االست اتي ي الذ أج اه مست دعم بعثة االحتاد األف يقي مؤخ ا.
 - 49وأعت ف ،ل ين يف ولج ل ن االحتـاد األف يقـي ،بـ ن أ ويـل تقدمـ األمـم املتحـدة
يعتمد علا القدرة املؤسسية علا الت طيط لعمليا حفـظ السـالم ونشـ ها وإدار ـا بفعاليـة،
وسوف ي توق علا االمتثال ملعاير األمم املتحدة وقواعدها ونظام ـا املـاا وقواعـدها املاليـة.
وتءع مبادرا مفولية االحتـاد األف يقـي األخـرة لإلصـالح وإعـادة اهليسلـة األسـس الال مـة
لتحقيــا املزيــد مــن الفعاليــة يف العمليــا املؤسســية .و ــن ن ـدعم اجل ــود الســبرة الــيت تبــذهلا
املفولــية مــن أجــل حتديــد مف ــوم فعــال لــدعم البعثــا لالحتــاد األف يقــي والقــدرا الال مــة
للتنفيذ .ويف هذا االيار ،نستسشـ السيفيـة الـيت نسـن ـا لالحتـاد األف يقـي أن صـل علـا
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العقـود اإلياريـة لألمــم املتحـدة .ويف ءــون ولـج ،ســوف نءـمن اســتم ار اتاحـة تخزونــا
النش االست اتي ية باألمم املتحدة وآليـة لتـوفر إمسانيـة وصـول االحتـاد األف يقـي بسـ ولة إ
السلع واخلدما املطلوبة من أجل إنشاا عمليات وتع دها.
 - 50وستواصل األمم املتحـدة تقـدع املسـاعدة التقنيـة وخـ ا الت طـيط ملسـاعدة االحتـاد
األف يقــي يف منــع نشــوب الااعــا  ،والوســاية ،والت طــيط العســس والشــ يي واإلدارة
اللوجســـتية واملاليـــة وإصـــالح القطـــاع األمـــين والتسـ ـ ي ونـــزع الســـالح وإعـــادة اإلدمـــام
واإلج ـ ااا املتعلقــة باألل ــام .وســوف نواصــل أيءــا دعــم التــزام االحتــاد األف يقــي بإدمــام
حقــوق اإلنســان يف عمليــا االحتــاد األف يقــي ،وبسفالــة التــزام القــوا الــيت ينش ـ ها االحتــاد
األف يقي باملعاير الدولية سقوق اإلنسان والقانون اإلنساين وقانون الالج ني من أجـل تسـ يل
الــدعم الــذ تقدمـ األمــم املتحــدة شــيا مــع سياســة بــذل العنايــة الواجبــة يف م اعــاة حقــوق
اإلنسان .وتشمل جماال العمل احملددة اليت اتفقنا علا دعم ا التدري السابا للنشـ  ،وآلـييت
ال صد وال قابة ،وف املوظفني.
 - 51وأتوقع اما أن تواصل األمم املتحدة واالحتاد األف يقـي عمليـا السـالم بالتعاقـ أو
بــالتوا يف الســنوا املقبلــة .ومــن الواج ـ علينــا إلــفاا الطــابع املؤسســي علــا العمليــا
التشاورية ،واآلليا املشت وة ،عند االقتءـاا .ولقـد اتفقنـا علـا أن نءـع ،للـول أوائـل عـام
 ،2016ر يــة مشــت وة للنقــاط امل جعيــة لالست لــاد ــا يف االنتقــال مــن عمليــا االحتــاد
األف يقــي إ عمليــا األمــم املتحــدة ،اســتنادا إ الــدرو املست لصــة مــن مج وريــة أف يقيــا
الوسطا و الصومال وماا .واتفقنا أيءـا علـا بـدا العمـل املشـت علـا توحيـد عمليـة إعـادة
إساق األف اد النظاميني من عمليا االحتاد األف يقـي إ عمليـا األمـم املتحـدة ،بـا يتنـاول،
يف مجلة أمور ،االحتياجا من التـدري واملعـدا واالوتفـاا الـذار ومعـاير األداا والسـلو
واملساالة والدعم اللوجسيت.
جيم  -عمليا

السالم املصممة خصيصا

 - 52تستلزم الطلبا علا عمليـا السـالم اليـوم وأث هـا وتسلفتـ ا التعزيـز الشـامل لسـبل
ختطــيط العمليــا وتنفيــذها .والــدعوة إ عمليــا الســالم املصــممة خصيصــا الــيت نسن ـ ا
االست ابة بفعالية ييلة الااع هي إحدى توصيا الف يا اليت س عطي ا األولوية.
التحليل والت طيط
 - 53أ يد ت ييدا تاما رأ الف يا ،الذ و ره ف يا اخل اا االستشار  ،بـ ن يشـمل حتليـل
الااعــا بصــورة منتظمــة إدرام اعتبــارا حقــوق اإلنســان والت ديــدا الــيت يتع ـ ا هلــا
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املـدنيون ووــذلج األبعــاد السياســية واألمنيـة واالجتماعيــة واالقتصــادية واجلنســانية واإلقليميــة
خــالل األل ـ الســتة املقبلــة تنقــي من ـ يا حتليــل
للــااع .وحتقيقــا هلــذه ال ايــة ،ســي
الااعــا القائمــة ،وإصــدار مبــاد توجي يــة جديـــدة مبــا يتــي التطبيــا املنــ ي للتحليـــل
املشت للااعا  ،ووذلج تعزيز آليا التحليل واالست ابة علا نطـاق املنظومـة ،املولـوعة
يف إيار مبادرة حقـوق اإلنسـان أوال  -بثلـة يف االسـتع اا الفصـلي اإلقليمـي وف يـا العمـل
ال فيع املستوى  -وإلفاا يابع مؤسسي علي ا.
 - 54وتعتمــد األمــم املتحــدة سياســة عامــة علــا نطــاق املنظومــة بش ـ ن التقيــيم والت طــيط
املتساملني با يـوف أساسـا جيـدا للت طـيط يف سـياق عمليـا السـالم .وينب ـي أن يُنفـذ ولـج
باستم ار ويُنق علا الدوام .وإنين بصدد إنشاا قدرة م وزية مصـ ة للتحليـل والت طـيط يف
مســته يف حــدود املــوارد املتاحــة ،علــا النحــو الــذ أوصــا بـ الف يــا ،وولــج لــدعم الن ـ ج
االست اتي ي واملتسا الذ تتبع األمم املتحدة جتاه االست ابة للااعـا منـذ م احلـ ا األو .
وسوف يستفيد هذا السيان من املعلوما املتاحة للمنظومة ويقوم بتحليلـ ا وتصـنيف ا ل ـ ا
إعــداد االعتبــارا واخليــارا االســت اتي ية لالســت ابا املمسنــة لألمــم املتحــدة .وســيقوم
بت مجة توجي ار إ تعليما است اتي ية حتدد املعاير العامة ملشـاروة األمـم املتحـدة احملتملـة،
وتط ح تقييما است اتي ية عند االقتءاا ،وحتدد األدوار واملسـؤوليا  ،مبـا يف ولـج لـإلدارة
ال ائــدة .وســوف تعمــل هــذه القــدرة الص ـ رة أيءــا علــا وفالــة امتثــال الت طــيط املتسامــل
ل توجي ار االست اتي ية وسياسا الت طيط وا الصلة خالل مدة العملية.
 - 55واإلدارا ال ائـدة هـي املسـؤولة عـن املءـي قـدما بالتقييمـا االسـت اتي ية املتساملـة
وعمليا الت طيط .وسيتو مسؤول الت طيط املعز بالصالحيا والـذ يعمـل مـن داخـل
اإلدارة ال ائـــدة ،واجل ـــا املســـؤولة عـــن الت طـ ـيط علـــا نطـــاق املنظومـــة ،ولـــع خطـــط
اســت اتي ية متســقة ومُ تَّبــة لسـ األولويــة .واألمانــة العامــة بصــدد مجــع قائمــة ب ةــاا وبــار
امل طِطني باالسـتفادة مـن القـدرا داخـل املنظومـة وخارج ـا .وإنـين أتفـا أيءـا مـع توصـية
الف يــا بنقــل املســؤولية عــن الت طــيط التش ـ يلي للبعثــا  ،يف أق ـ ب وقــت بســن عمليــا ،إ
امليــدان .وســتسون البعثــا مســؤولة عــن إعــداد خطــط تشــ يلية للبعثــا والعناصــ تتســم
باالتساق والقابلية لالست دام تبادليا وتتسي مع بي ت ا التش يلية .وسـتسون اإلدارا ال ائـدة
يف املق هي املسؤولة عن استع اا اخلطط التش يلية واملوافقة علي ـا ،بعـد إجـ اا تقيـيم يتعلـا
مبـا إوا وانــت اخلطــط التشـ يلية تعســس توجي ــا الت طــيط االســت اتي ي وتتســم باالتســاق
وتعسس املوارد املتاحة .وقد بدأ إدارة عمليا حفظ السـالم وإدارة الـدعم امليـداين بالفعـل
باملوافقة بصورة مشت وة علا املفاهيم املتعلقة باألف اد العسس يني وأف اد الش ية والدعم.
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 - 56ويقتءـــي الت طـــيط الفعـــال أيءـــا تـــواف تخطِطـــني مـــن وو القـــدرا واملتعـــدد
الت صصــا  .وإنــين ملت ـزم بتعزيــز التــدري يف جمــال حتليــل الااعــا وتقييم ــا ،فءــال عــن
الت طيط االست اتي ي والتشـ يلي ،ليـع يتسـل موظفـو األمـم املتحـدة بالقـدرة علـا العمـل
معا باقتدار .وأدعو الدول األعءاا إ دعم هذه اجل ود.
ال واليا

املتعاقبة

 - 57يتـي ا حتليـل اجلــودة أن أقـدم للم لــس مـا تاجـ مـن مشــورة والـحة ومدروســة
جيدا لتقييم خيارا التصد لأل ما  .ولذا ،فإن ق ار البدا يف عمليـة سـالم ،جيـ أن ينفـذ
يف سياق اسـوار املسـتم بشـ ن األولويـا النالـ ة والسيفيـة الـيت نسـن ـا لألمـم املتحـدة أن
تعاجل ا .وإنين أ يد اقت اح الف يا ب ن ينظ اجمللس يف السبل اليت سّن مـن ت تيـ األولويـا
وامل ام اليت ددها لعمليا السالم بشسل أفءل .وقد اختـذ بعـض الواليـا الصـادرة عـن
اجمللس مؤخ ا خطوا جدي ة بالت حي يف هذا االجتاه.
 - 58وقــد يق ـ ر اجمللــس ،علــا أســا أهــداف سياســية والــحة ،أن ينش ـئ واليــة أوليــة م
يطل إاَّ ال جوع إليـ  ،بعـد فتـ ة وـددة ،مبزيـد مـن املقت حـا الشـاملة املتعلقـة مب ـام البعثـة
وا األولوية ،مبا يف ولج تقييم القدرا مـن األفـ اد العسـس يني وأفـ اد الشـ ية ،والقـدرا
الفنية وقدرا الدعم الال مة للتنفيذ ،واخليارا املتاحة لبناا القدرا بس عة ونش ها.
 - 59وحيثما يسون حءور أعداد وبرة من القـوا ال مـا علـا الفـور ،علـا سـبيل املثـال
يف اساال اليت تنطو علا احتياجـا للحمايـة العاجلـة ،جيـو للم لـس أن صـ الواليـة،
يف البدايــة ،يف امل ــام السياســية واألمنيــة وم ــام اسمايــة ،علــا أن يســون مف ومــا أن أ م ــام
أخ ـ ى تتوق ـ علــا التقــدم احمل ـ بش ـ ن الت ديــدا املبالـ ة للمــدنيني .ويف هــذه اســاال ،
ستشمل التقاري اليت أُعدها إج اا تقييم منتظم لت ثر البعثة اسمائي والسياسي ،ومـدى مـا هلـا
مــن قــدرا علــا الوفــاا مب ام ــا اسمائيــة والــدعم السياســي والعملــي اإللــايف املطلــوب.
وستتعق هذه التقاري أيءا التقدم احمل يف العملية السياسية وحتديـد خيـارا بشـ ن إدخـال
ت يرا علا است اتي ية البعثة وواليت ا حيثما ال جي إح ا تقدم .وعندما تتاح فـ ص حـل
سياسـي ،فسـ تو حتديـد اإلجـ ااا وا األولويــة الـيت نســن أن تت ــذها البعثــة لــدعم تلــج
اإلج ااا والن وا ا.
 - 60وتتمثل فوائد الن ج املتعاقبة ،باإللـافة إ حتسـني اسـت دام املـوارد احملـدودة وحتسـني
إدارة امل اي  ،يف أهنا سّن عمليـا األمـم املتحـدة للسـالم مـن إجـ اا مشـاورا مبسـ ة مـع
أصحاب املصـلحة الـوينيني واإلقليمـيني لتصـميم امل ـام الصـادر ـا تسليـ وتنفيـذها .ويتـي
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التعاقـ أيءــا للم لــس إمساني ـا أوـ إللـ ا الــدول املءــيفة والشـ واا اإلقليمــيني فيمــا
يتعلــا بالتوقعــا وااللتزامــا  .وإنــين أرح ـ بإتاحــة الف صــة مبس ـ ا ملناقشــة هــذه اخليــارا
مع اجمللس.
اسوار بني جملس األمن واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقوا عسس ية وب ف اد ل ية
 - 61تعد مواصلة اسوار بني اجمللـس واألمانـة العامـة والبلـدان املسـامهة أمـ ا لـ وريًا لف ـم
االســت ابة املناســبة واآلثــار املت تبــة علي ــا فيمــا يتعلــا بالواليــة وإدارة عمليــا الســالم ف مــا
مشت وا .وينب ي أن يبدأ هذا اسـوار قبـل إنشـاا البعثـة .ويتمثـل أحـد اخليـارا الـيت نسـن أن
يُنظ في ا يف أن تقدم األمانة العامة إحاية إ البلدان املسامهة احملتملة وأعءاا اجمللس ولي مـا
بش ن تقييم ا لااع من الااعا قبل اإلون ببدا العملية .ونسن أن يسـاعد هـذا التقيـيم علـا
تنبي البلدان املسامهة احملتملة ،ويتي هلا النظ يف القدرا الال م توفرها .ومـن لـ ن أيءـا أن
يت ـي ف صــة للم لــس للحصــول علــا إيءــاحا بش ـ ن التحــديا والف ـ ص املت تبــة علــا
التسلي مب ام معينة وبناا القدرا الال مة يف نطاق أي منية وددة.
 - 62ومع اقت اب اجمللس من إصدار إون ببدا والية أ عملية أو ت يرها ،نسـن بعـد ولـج
إج اا جمموعة من املشاورا الثالثية لسفالة ولوح األولويا املقـ رة ،واملتطلبـا التشـ يلية
املت تبــة علي ــا ،والقــدرا ال ـال م توفرهــا .وســتسون هــذه املناقشــا مشــفوعة باملفاولــا
اجلاريــة فيمــا يتعلــا مب ـذو ة تفــاهم بــني ف ـ ادى البلــدان املســامهة واألمانــة العامــة .ولسفالــة
الولوح السامل بش ن التزاماتنا املشت وة ،وج ت تعليما إ إدارة عمليـا حفـظ السـالم
وإدارة الــدعم امليــداين بــ ن تــدرجا يف وــل مــذو ة تفــاهم بيانــا باالحتياجــا وا الصــلة
للوحـــدا  ،والـــذ يعـــدد بالتفصـ ـيل القـــدرا واملعـــاير الـــيت يلـــزم توفرهـــا وامل ـــام الـــيت
سيُءطلع ا.
 - 63وفور إنشـاا واليـة تتعلـا بعمليـة للسـالم ،تقـوم األمانـة العامـة بتقـدع إحايـة للبلـدان
املسامهة بصورة منتظمة والتما آرائ ا فيمـا يتعلـا بتقيـيم التقـدم احملـ  .ويقـع علينـا واجـ
القيــام فــورا بتقــدع ل ـ ح بش ـ ن أ ت ــيرا أو ل ـ وط تت ت ـ علي ــا آثــار علــا القــوا
العسس ية وقوا الش ية.
التعاون املتعلا باألولويا

الوينية وحشد الدعم للعمل

 - 64تشسّل موافقة السلطا الوينية أسـا عمـل األمـم املتحـدة يف أ بلـد مـن البلـدان.
وإنين أعتزم لع إب ام اتفاقا مع اسسوما املءـيفة املعنيـة ووسـيلة لءـمان ف ـم الواليـا
واتفاقــا م وــز البعثــا  ،وحسـ االقتءــاا ،دعــم تنســيا املشــاروة الدوليــة .بيــد أن ت ييــد
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الســسان احمللــيني ل ـ ور إلجنــا أ عمــل فعــال .وجي ـ أن تعــز عمليــا األمــم املتحــدة
للسالم ت ييد اجلم ور الفور لعمليا النش  ،ومـا ظـا التواصـل االسـت اتي ي واملشـاروة
اجملتمعيــة ب مهيــة أساســية .وحيثمــا تســم الظ ـ وف األمنيــة بــذلج ،ســتقوم عمليــا حفــظ
السـالم بتعــيني مـوظفني وينــيني ومـوظفي اتصــال ولـيني ،وال ســيما مـن النســاا ،يف البدايــة.
وتشـسل اسـتطالعا الـ أ العــام الـيت تءـطلع ــا العديـد مـن عمليــا السـالم وسـيلة قيامــة
إلج ـ اا تقييم ـا منتظم ـة بش ـ ن تقــدم أولويــا اجملتمعــا احملليــة وتطورهــا .وقــد أصــدر
تعليما بإج ائ ا بصورة منتظمة.
تقدع است ابا متسقة
 - 65عندما يتم حتديد أولويـا جملـس األمـن واألولويـا الوينيـة ،فـإن أولـوييت تتمثـل يف
تقدع األمم املتحدة الست ابة متسقة .وتتي لنا الن ج املتساملة إجياد سبل جديـدة للعمـل معـا
و سّن من االستفادة من الدعم املت صيف علا نطاق املنظومة .ونسـن أن تسـون هـذه النـ ج
أوث فعالية من حيع التسلفة عندما تتقاسم عناص البعثـة والووـاال املشـاروة أمـاون عمـل
املـوظفني واخلــدما  ،وتءــع ت تيبــا لتقاســم التسـالي  .وإنــين أعتــزم التع يــل بإنشــاا منــاب
ب ا تنسيا العمل يف اجملاال الشاملة لعدة قطاعا  .وجيمع م وز التنسيا العـاملي للشـ ية
والعدالــة واملؤسســا اإلصــالحية بــني إدارة عمليــا حفــظ الســالم وب نــامج األمــم املتحــدة
اإلمنائي ومفولية حقـوق اإلنسـان وهي ـة األمـم املتحـدة للمـ أة و رهـا مـن السيانـا لتقـدع
دعم مشت يف جماال سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان يف  19بلـدا لـدي ا عمليـا سـالم،
و رها من حاال الااع وما بعد انت اا الـااع .وإنـين أعتـزم تعزيـز هـذا الت تيـ عـن ي يـا
تعزيز قدرا ا علا تصميم ال امج املشت وة وتنفيذها.
 - 66وستستفيد م ام اس ماية أيءا من املزيد مـن اتسـاق إيـار الـدعم مـن أجـل حتقيـا أثـ
أو  .ومن ل ن إجياد ب نامج مشت يف هذا اجملال ،بداا بالتوعية اجملتمعية علا الصعيد احمللـي
م بالتوســع يف إدارة املعلومــا املتعلقــة بالبعثــا علــا ــو يفيــد عمل ـ ا ويعــز االســت ابا
املتعلقة باسماية ،والتقاري املقدمة إ اجمللس ،من ل ن مثـل هـذ ال نـامج أن يعـز االسـت ابة
وال صد واالتساق بني م ام اإلبالص املتعددة  ،مبا يف ولج ما يتعلا منـ ا باأليفـال والااعـا
املســلحة والعن ـ اجلنســاين املتصــل بالااعــا  .ومــع الســر قــدما ،ينب ــي لســل عمليــة مــن
عمليا حفظ السالم واليت تنطو علا والية تتعلا لماية املـدنيني أن تءـم مستشـارا مـدنيا
أقدم معنيا لماية املدنيني ،ويسون مق عمل يف مست املمثل اخلاص لألمني العـام ،وتنـاط بـ
م مة تنسيا صيا ة االست اتي يا والتوجي ا علا نطاق البعثة جلميع العناصـ وا الصـلة
باجل ا الفاعلـة املعنيـة ،مبـا يف ولـج اجملموعـة املعنيـة باسمايـة اإلنسـانية .ومـع إيـالا االعتبـار
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الواجــ لالحتياجـــا مـــن امل ونـــة يف االســت ابة لظــ وف تختلفـــة ،ســـيتم دمـــج القـــدرا
امل صصة مل ام اسماية املت صصـة املتعلقـة لمايـة الطفـل والعنـ اجلنسـي املـ تبط بالااعـا
لمن عناصـ حقـوق اإلنسـان يف البعثـة .وسـيسون رئـيس هـذا العنصـ مسـؤوال ،عـن ي يـا
رئيس البعثة ،عن تنفيذ هـذه امل ـام املت صصـة ،والت وـد مـن أن ف صـة املشـاروة واملعلومـا
والدعم الال م إلجنا الوالية سـتتاح للمـثلني اخلاصـني لألمـني العـام املعنـيني باأليفـال والـااع
املسل  ،واملعنيني باأليفال والااعا املسلحة ،وبالعن اجلنسي يف حاال الااع.
 - 67وتعت اآلليا املتسقة السفيلة بدعم املشاروة الساملة للمـ أة يف السـالم واألمـن وا
أمهية حيوية .وبناا علا جناح جت بة رائدة يف هـاييت ،قـ ر أن أيلـ  ،مـن اآلن فصـاعدا ،أن
يســون مق ـ وــبر املستشــارين املعــين بالقءــايا اجلنســانية لعمليــا األمــم املتحــدة للســالم يف
مست ـ املمثــل اخلــاص لألمــني العــام م ـع دعم ـ ب ـاخل ا اجلنســانية الــيت ســتدمج يف العناص ـ
التش يلية للبعثة .ومن دواعي س ور أن وال من هي ـة األمـم املتحـدة للمـ أة وإدارة عمليـا
حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية بصدد ولع ت تيبا لتعزيز تقدع الـدعم الفـين والـتقين
للبعثا  ،واالستفادة من املزايا النسبية لسل من هذه اجل ـا  .ويسـتع ا تق يـ املقبـل عـن
تنفيذ ق ار جملس األمـن  )2000( 1325تفاصـيل عـن اجل ـود اجلماعيـة ال اميـة إ النـ وا
ودول األعمال املعين بامل أة والسالم واألمن.
 - 68وتشسّل فـ ص العمـل وسـبل العـي أحـد الشـوا ل األخـ ى ال ئيسـية يف اجملتمعـا
احمللية وهو لا ل حتظا في وواال األمم املتحدة وج ا أخ ى مبزايا نسبية .وتنمي األمـم
املتحدة والبنج الدوا تعاوهنما وتتقاةان جمموعة من أهداف الشـ اوة .ولتعزيـز التعـاون بـني
قطاعي األمن والعدالة ،والوظائ اسسومية األساسية والعمالة ،أوعز ُ إ اإلدارة العليـا بـ ن
تقت ح إجياد آلية جتمع بـني األمـم املتحـدة والبنـج الـدوا وصـندوق النقـد الـدوا واملصـارف
اإلقليمية ال ئيسية للتعاون بصورة متسقة علا االست ابة للبلدان اليت ب ما .
 - 69وإنين أرح بالنداا الذ وج ـ وـل مـن الف يـا وف يـا اخلـ اا االستشـار ملعاجلـة
النقيف يف ويل تختل األنشطة الال مة لتحقيا السالم وصون  .فقد اقتص اجل ـود ال اميـة
إ تنفيذ ال امج اليت تطلبت ا الواليـا الصـادرة عـن جملـس األمـن علـا ديـد لنمـووم تـوفر
املــوارد التقليــد  .ومــع ولــج ،فــإن هنــا خيــارا بانـااة الســت دام املــوارد املتاحــة يف حشــد
الش واا دعما لتنفيذ الواليا  .ويف هذا السياق ،فإنين بصدد اختاو تدابر مـن أجـل وفالـة أن
تشمل يلبا البعثا املقبلة املتعلقة بامليزانية يائفة واملة من املوارد الال مة لتنفيـذ الواليـا
وأن تنسا البعثا أعما هلـا علـا ـو وثيـا مـع أف قـة األمـم املتحـدة القط يـة يف هـذا املسـعا.
وعلينا أيءا أن ننظ يف السيفية الـيت نسـن أن تـدعم صـناديا التمويـل اجلمـاعي علـا الصـعيد
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القطـ وفقــا هلــا إيصــال الــدعم املنســا يف اجملــاال الشــاملة لعــدة قطاعــا واملســاعدة علــا
إدارة تخصصا املعونة املتقلبة دوما.
 - 70وقد أصب الصندوق الذ أنش ت لبناا السالم أداة أثبتـت جناح ـا يف تقـدع املسـاعدة
بتــوفر التمويــل السـ يع واملتســا واملتســم بتحمــل امل ــاي  ،وهــي أداة حتـد أثـ ا يف البي ــا
السياســية اسساســة .وهــذا الصــندوق يف حاجــة ماســة إ مــوارد إلــافية مــن أجــل مواصــلة
العمليا يف املستوى اساا البال  100مليون دوالر سنويا .وللمءـي قـدما يف هـذا السـبيل،
سـوف ألــع بنشـاط ،وبالتشــاور الوثيـا مــع الــدول األعءـاا ومــن خـالل اهلي ــا اسسوميــة
الدولية املناسبة ،اخليارا املتاحة لتوفر موارد نسن التنبؤ ا للصندوق .وإنين أعتزم أن أوجـ
انتباه اجمللس وجلنة بناا السالم إ ث ا التمويل املستم ة.
تقييم األث وعملية االنتقال
 - 71يتــي التقيــيم املنــتظم للتقــدم الــذ حت ـ ه البعثــة تسييـ العمليــا الســت ابا ا لبي ــة
تتطور بس عة .ومع أن خطوا وبرة قد اختذ من أجل إج اا تقيـيم ميـداين متسامـل ،فـإن
األدوا الال مة للقيام بذلج ال تزال ر مستملة .و البـا مـا يسـون قيـا التقـدم علـا نفـس
الدرجة من التعقيد اليت يتسم ا إح ا ه .ونسن أن ييسـ حتسـني تقيـيم األثـ املعـاير الواقعيـة
للبعثا  ،ونسن لولـع ميزانيـا ت وـز أوثـ علـا النتـائج أن يوجـ علـا ـو أفءـل التقيـيم
وإدارة املوارد.
 - 72ونسن أن تسمِّل التقييمـا الدوريـة املسـتقلة النـ ج القـائم بدرجـة أوـ علـا األثـ .
وإنــين أدر أن العديــد مــن التقييمــا ال وتينيــة وامل صصــة تءــطلع ــا ويانــا متعــددة يف
املق ـ  .وقــد أوعــز بتبســيط عمليــا االســتع اا مبــا يتــي املزيــد مــن التقييمــا املســتقلة
املن يــة ،وســوف أقــدم تفاصــيل يف تق ي ـ املقبــل عــن االســتع اا العــام لتمويــل عمليــا
حفظ السالم.
 - 73و ظــا باألمهيــة نفسـ ا مواصــلة التحليــل وقيــا األثـ فيمــا يتعلــا بتحقيــا االنتقــال
الناج لعمليا السالم .وجيـ االلـطالع ـاتني العمليـتني مـع الشـ واا الـوينيني ولـ واا
األمم املتحدة الـذين قـد ين ءـون بالعمـل الـذ وانـت تقـوم بـ أوال عمليـا حفـظ السـالم
ويــدفعون ب ـ قــدما .وينب ــي أن تتءــمن هاتــان العمليتــان تقييمــا لقــدرا اجل ــا الفاعلــة
ومواردها .وستمثل هاييت ولي يا ووو ديفـوار اسـاال األو هلـذا النـ ج ،باالسـتفادة مـن
عملــييت االنتقــال الفعــالتني يف تيمــور  -ليشــيت وســراليون .ومــن الء ـ ور أيءــا اســتم ار
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املشاروة السياسية بعـد الفتـ ة االنتقاليـة .وحتظـا بإمسانيـا وـبرة يف هـذا الصـدد جلنـة بنـاا
السالم ،واملنظما واملسات اإلقليمية ونسن أن تقوم بدور قيام يف هذا اخلصوص.
التمويل واهلياول
 - 74حتــول بعــض ت تيبــا التمويــل اساليــة املعمــول ــا يف األمانــة العامــة دون تصــميم
عمليــا حفــظ الســالم لس ـ الظ ـ وف الــيت تعمــل في ــا ،ومــا تــؤد إ يــادة التســالي
وع قلة اجل ود ال امية إ االستفادة من مجيـع األدوا املتاحـة للمنظمـة .ويقـدم تق يـ عـن
الت تيبــا الال مــة لتمويــل البعثــا السياســية اخلاصــة ودعم ــا ( ،)A/66/340الــذ مــا ال
مع ولا علا اجلمعية العامة لسي تنظـ فيـ  ،خيـارا مـن لـ هنا أن تـذلل هـذه العقبـا الـيت
حتول دون تصميم عمليا حفظ السـالم وفقـا للظـ وف الـيت تعمـل في ـا .وإنـين أ يـد دعـوة
الف يـا الـدول األعءــاا إ اختـاو إجـ ااا فوريــة بشـ ن هـذه املسـ لة البال ـة األمهيـة .بيــد أن
اتباع هنج متسا مصمم خصيصا لسي يالئم احتياجا عمليا حفظ السالم سيتطل أيءـا
تذليل العقبا املاثلة حاليا أمام توفر الدعم املت صيف للبعثا امليدانيـة ،سـواا وـان يف جمـال
حقوق اإلنسان أو الوساية أو املساعدة االنت ابية لبعثا حفـظ السـالم ،أو مـن حيـع دعـم
البعثا السياسية اخلاصة باملشورة العسس ية ويف جمال سيادة القانون.
 - 75وعلا و ما الحظ الف يا ،فإن هيسل األمانة العامة يشـسل يف حـد واتـ عقبـة أمـام
اتبــاع هنــج أوثـ اتســاقا .وإعــادة اهليسلــة ،يف حــد وا ــا ،لــن حتــل مشــاول االتســاق والسـ عة
والسفااة ،ولسن ا نسـن أن تسـاعد علـا تقليـل عـدم السفـااة وعلـا دعـم التعـاون يف ختطـيط
عمليا حفظ السالم ونش ها .وسيتعني النظ بصورة أمشـل يف توصـية الف يـا بإعـادة هيسلـة
البنية املعنية بالسالم واألمن يف األمانة العامة ،وهو ما أل ع خلفي علـا القيـام بـ  .وسـتسون
إعــادة هيسلــة األمانــة العامــة ل ـ ورية ولسن ـ ا لــن تسفــي للتوصــل إ هنــج مصــمم خصيصــا
لعمليا حفظ السالم وتقدع است ابا تتناس مع ظ وف ول نزاع.

دال  -الدعم امليداين الس يع
سني امليدان
 - 76إن تصميم عمليا السـالم وفقـا للظـ وف الـيت تعمـل في ـا سـيظل هـدفا بعيـد املنـال
مــا ن ــر الط يقــة الــيت نــدعم ــا تلــج البعثــا  .ووــثرا مــا يتســم اإليــار اإلدار اســاا
لعمليا حفظ السالم بالبطا والتعقيد والعزوف عن امل اي ة .فاسـتقدام ونشـ املـدرجني يف
قــوائم املقبــولني لش ـ ل وظــائ مــوظفني مــدنيني يف عمليــا حفــظ الســالم يســت ق فت ـ ة
متوســط ا  180يومــا ،منــ ا  120يومــا إلجنــا إجــ ااا التحقــا مــن اجل ــا امل جعيــة،
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واملوافقة الطبية ،والسـف إ م وـز العمـل .وتنطـو عمليـة اسـتقدام ونشـ األفـ اد النظـاميني
علا ما ال يقل عن  20خطوة منفصلة تءطلع بتنسيق ا أربع لـع تختلفـة يف ثـال إدارا
قائمة بذ ا ا .وقد أثبتت العمليا اسالية عدم فعاليت ا عندما تُطبـا يف بي ـا نائيـة ومءـط بة
تتسم بش املـوارد .وال بـد مـن إحـدا ت ـر مجـاعي يف الثقافـة السـائدة والسياسـا املطبقـة
والنُ ج املتبعة.
 - 77وجي ـ أن ننظ ـ إ املمارســا العامليــة الفءــلا املتبعــة يف إدارة املنظمــا امليدانيــة.
ســلطا وت تيبــا املســاالة مــع
وهــذا الن ـ ج ،املتبــع يف معظــم بلــداننا ،موج ـ إ مواامــة ال ُ
املسؤوليا املءطلع ا .وإنين أعتزم االستم ار يف سني البعثا امليدانية ليـع تسـون قـادرة
علا االلطالع مبسؤوليا ا واست دام مواردها بفعالية وخالعة للمساالة.
 - 78وجيـ علــا مجيــع املــدي ين يف األمــم املتحــدة إبــداا روح املســؤولية يف إدارة األمــوال
واملوارد الـيت ُع ـد ـا إ املنظمـة .ومـن م ،فـإن ختويـل سـلطا إلـافية للمـدي ين امليـدانيني
ستصحب ج ود قوية لتعزيز قدرا إدارة البعثا  .وسوف أُخءِع املدي ين للمسـاالة وأحـدد
بولوح تسلسل القيادة والتوجي يف بارسة السلطا  .وستشـمل ت تيبـا املسـاالة متطلبـا
إبـــالص والـــحة ،وال صـــد والـــدعم الفعـــالني ،وتقيـــيم األداا بانتظـــام ،فءـــال عـــن إجــ ااا
تصحيحية لدعم تعزيز السلطا ومسؤوليا صنع الق ار.
 - 79ويتطل تصميم عمليا حفظ السالم وفقا للظ وف السـائدة يف امليـدان وجـود قـوة
عمــل ديناميــة نســن تعديلــ ا وإعــادة تشــسلي ا لتلبيــة احتياجــا وــددة يف أ وقــت مــن
األوقا  .وينب ي أن تسون املنظمة قـادرة علـا اسـتقدام األفـ اد املـؤهلني ونشـ هم بسـ عة يف
إيـار أنسـ الشـ وط والــنظم التعاقديـة أو إهنــاا التعاقـد مع ــم إوا تعـد هنــا حاجـة إلــي م
لتنفيـذ الواليــة أو إوا اقتءــا الســياق ولــج .وهــذا أمـ ــر بســن يف إيــار الت تيبــا اساليــة.
وهءع تعيني املوظفني الفنيني الوينيني لنفس املعـاير املطبقـة علـا املـوظفني الـدوليني حـد يف
البلدان اخلارجة من نزاعا يويلة األمد حيع ال تسم الظ وف هلم باسـتيفاا تلـج املعـاير.
وإنــين أعتــزم إجنــا اســتع اا ،للــول أيلولكســبتم  ،2016للعمليــا ال ئيســية الــيت قــد
ال تسون داعمة لعملياتنا امليدانية ،وقد يلبتُ إج اا استع اا أمشل ،مـن املقـ ر إجنـا ه للـول
أيلولكسبتم  ،2017للسياسا واإلج ااا املعمول ا يف األمانة العامة.
 - 80وإنــــين ملتــــزم بءــــمان أن جتســــد السياســــا واإلجــ ـ ااا اإلداريــــة املنظــــورا
واالحتياجــا امليدانيــة .ولتحقيــا هــذه ال ايــة ،س نشــئ آليــا استشــارية داخليــة وا يــابع
رةي ومبشاروة بثلني من البعثا امليدانيـة لسفالـة تطبيـا هـذه السياسـا واإلجـ ااا علـا
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مجيــع مــوظفي األمانــة العامــة ،مبــن فــي م العــاملون يف امليــدان ،واختــاو الت تيبــا احملــددة وا
الصلة بالعمليا امليدانية ،عند االقتءاا.
التدابر اإلدارية الدائمة يف حاال بدا تش يل البعثا

وحاال

الطوار

 - 81س قوم ،للول هنايـة عـام  ، 2015بولـع تـدابر إداريـة سـاال بـدا تشـ يل البعثـا
وحاال األ ما علا أن تصب سـارية لفتـ ة سـتة ألـ قابلـة للت ديـد عنـد إنشـاا إحـدى
عمليا حفظ السالم أو بناا علا إق ار سالة ما ب هنا أ مة أو حالـة يـوار  .وتشـمل هـذه
التدابر بعـض التـدابر االسـتثنائية الـيت يـتم إق ارهـا يف حـاال مـن قبيـل مواج ـة أ مـة إيبـوال
والزلزال الذ لـ ب هـاييت يف عـام  ،2010والبعثـا الـيت بـدأ تشـ يل ا يف اآلونـة األخـرة.
وقــد نشـ العقبــا األخـ ى الــيت حتــول دون تقــدع اســت ابة سـ يعة نســن التنبــؤ ــا ،مثــل
حتديد تعيني موظفي املق يف م ام مؤقتة بفت ة أقصـاها ثالثـة ألـ  ،مبوجـ مقـ را اختـذ ا
اجلمعيــة العامــة .ومبــا أن هــذه العقبــا تقيــد اســت دام الــدعم االحتيــايي مــن مــوظفي األمــم
املتحــدة ،فــإنين اعتـــزم تقــدع مقت حـــا إ اجلمعيــة العامـــة يف ســياق تق يــ املقبــل عـــن
االستع اا العام لتمويل عمليا حفظ السالم.
إنشاا قدرا

علا مستوى املق تسون قادرة علا االنتشار الس يع

 - 82ستءع إدارة الدعم امليداين وإدارة عمليا حفظ السالم ،للول مطلـع عـام ،2016
الصي ة الن ائية ملف وم وإج ااا تشـ يلية موحـدة إلنشـاا قـدرا مدنيـة وعسـس ية ولـ يية
متساملــة علــا مســتوى املق ـ تســون قــادرة علــا االنتشــار الس ـ يع والعمــل بسامــل ياقت ـ ا يف
ءون فت ة تت اوح بني  8أسابيع و  12أسبوعا من إصدار والية من واليا حفـظ السـالم.
وستستند هذه العملية إ اجل ود اليت بذلت يف السابا ،بسبل من ا إدمام التصـاميم املوحـدة،
واســت دام تخزونــا النش ـ االســت اتي ية واسلــول النمووجيــة ،وإج ـ ااا التش ـ يل املوحــدة
لتيسر النش الس يع لألف اد املدنيني والعسس يني وأف اد الش ية ،والت تيبـا االحتياييـة لبنـاا
ودعم القدرا املتساملة علا مستوى املق و رها من عناص البعثا .
جمموعا

الدعم املت صصة

 - 83ســيظل تشــسيل الوحــدا العســس ية ووحــدا الش ـ ية األداة ال ئيســية املســت دمة
لتزويــد عمليــا حفــظ الســالم بالقــدرا النظاميــة .ــر أنـ عنــد بــدا تشـ يل البعثــا أو يف
حاال الطوار أو عندما تسون ظ وف العمل صعبة لل ايـة ،سـيتعني النظـ يف يائفـة أوسـع
من خيارا الدعم .ونسن للقدرا اللوجستية املوجـودة يف أمـاون أخـ ى يف املنظومـة ،مـن
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قبيــل مست ـ األمــم املتحــدة خلــدما املشــاريع ،أن تــوف عناص ـ سينيــة هامــة ،وس واصــل
االستفادة من الت تيبا املعمول ا اليت توف الش وط الال مة إلل ا تلج القدرا بس عة.
 - 84وسـ دعو أيءــا الشـ واا اإلقليمــيني والــدول األعءـاا الــيت لــج قــدرا يف اجملــاال
التمسينية ال ئيسـية إ أن تقتـ ح وتـوف جمموعـا دعـم مت صصـة لتلبيـة االحتياجـا الفنيـة
واحتياجــا الــدعم احملــددة ،وال ســيما لاللــطالع مب ــام قصــرة األجــل لتلبيــة االحتياجــا
امليدانية العاجلة أو لسد الث ا املؤقتـة .وتشـمل هـذه اجملموعـا القـدرا اهلندسـية الال مـة
لبناا اهلياول األساسـية واسلـول الفوريـة مـن حيـع امل افـا الطبيـة واإلجـالا الطـه والـدعم
االست اتي ي يف جمال النقل اجلو .

هاا  -س عة القدرا

النظامية وقدرا ا وأدا ها

 - 85إن جناح الش اوة املقامة بـني البلـدان املسـامهة بقـوا وبـ ف اد لـ ية واألمانـة العامـة
أو فشل ا يتوقفان علا نش القدرا النظاميـة يف الوقـت املناسـ وعلـا فعاليـة أدائ ـا .وإنـين
أعتـزم ،بالتعــاون مــع الـدول األعءــاا امل تمــة ،إنشـاا إيــار موحــد لقـدرا األفـ اد النظــاميني
وأدائ م ،وولج لتحسني اتسـاق وتنسـيا املبـادرا ال اميـة إ تنميـة تلـج القـدرا  .وبوسـع
الل نة اخلاصة املعنية بعمليا حفظ السالم أن تقدم مسامهة ف يدة من نوع ا يف هذا العمل.
النش الس يع للقدرا

النظامية

 - 86قــدم الف يــا عــددا مــن التوصــيا اهلامــة للتع يــل بنش ـ األف ـ اد العســس يني وأف ـ اد
الش ـ ية يف عمليــا حفــظ الســالم ،وإنــين أعمــل علــا تنفيــذها مجيعــا .وباســت دام مــوارد
خارجة عن امليزانية ،أنش ت خليـة صـ رة تُعـىن بالتشـسيل االسـت اتي ي للقـوا ب يـة إلـ ا
البلدان اسالية واحملتملة املسامهة بقوا وب ف اد ل ية بشسل أس ع وأوثـ اسـتم ارا يف تـوفر
القدرا املطلوبة ،مبا يف ولج األف اد من اإلنا  .وتتو هذه اخللية أيءا إدارة النظام اجلديـد
لت ه قـدرا حفـظ السـالم الـذ ـل وـل نظـام الت تيبـا االحتياييـة السـابا .وسـ قت ح
إلــفاا الطــابع املؤسســي علــا هــذه الوظيفــة اهلامــة يف يلــه املقبــل الــذ س ـ قدم يف إيــار
حساب الدعم.
 - 87وال جدال يف لـ ورة تـوفر هـذه القـدرا بسـ عة .ـر أن تـة عقبـتني مـاثلتني منـذ
عقود أمام حتقيا ولج ،أال ومها االلتزام السياسي واسوافز املالية .وبناا علا الت بة السـابقة،
ق ر ُ إنشاا ثال قدرا مسملة لبعء ا البعض وقابلة للنش الس يع ،وهـي قـدرا نسنـ ا
أن توفِ  ،بدعم من الدول األعءاا ،األسا لتقدع است ابة سـ يعة عنـد االقتءـاا .وسـتعتمد
مجيع هذه القـدرا علـا املقـ املتسامـل للبعثـا املشـار إليـ أعـاله .فـ وال ،سـتعس األمانـة
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العامــة علــا إعــداد متطلبــا الوحــدا االحتياييــة لطائفــة مــن القــدرا  ،وســتدعو الــدول
األعءاا واملنظمـا اإلقليميـة إ ولـع الت تيبـا الـيت سنـ ا مـن االسـتناد إلي ـا يف ظـ وف
وفت ا منية وددة .وستسون هذه القدرا االحتيايية جزاا من نظام ت ه قـدرا حفـظ
السالم ،وما ستسون مبثابة الدعامة اليت ي تسز علي ا النش املبس .
 - 88وثانيا ،س واصل لع ت تيبا النقل السـ يع واحملـدد األجـل لألصـول والقـدرا مـن
البعثا اسالية لتلبية االحتياجا يف حاال األ ما أو بدا تش يل بعثا جديـدة .ومـع أن
هذه الت تيبا التعاونية بني البعثا ليست بديلة للبعثا الـيت تنشـ مبـوارد وافيـة ،فإهنـا تـوف
الوسائل الال مة لالست ابة بس عة للظ وف املت رة ،وما يف عـام  2011خـالل أ مـة وـو
ديفــوار واالنت ابــا اللي يــة .ولــدى قــوة الـ د السـ يع الــيت نشـ يف أعقــاب عمليــة األمــم
املتحــدة يف وــو ديفــوار إمسانــا وــبرة لــدعم عمليــا حفــظ الســالم الــيت تنشـ يف تلــج
املنطقة .وأعتزم االستفادة من هذا االبتسار ولع سـبل االسـتعانة بالقـدرا املماثلـة الـيت أون
ا جملس األمن يف منايا أخ ى.
 - 89ثالثا ،تُعد الت تيبا املقامة مسـبقا بـني الـدول األعءـاا واملنظمـا اإلقليميـة واألمانـة
العامة فيما هيف قدرا النش االسـت اتي ي وتـوفر العوامـل التمسينيـة ال ئيسـية مـن الوسـائل
النالـ ة للمســاعدة يف تسـ يع وتــرة نشـ القــدرا الال مــة يف حــاال بــدا تشـ يل عمليــا
حفظ السالم ويف حاال األ ما  .وسوف نواصل إل ا الـدول األعءـاا امل تمـة والقـادرة
علـا تــوفر القـدرا التمسينيــة الوينيـة مــن خـالل االتفاقــا املسـتقلة ونظــام ت هـ قــدرا
حفظ السالم.
 - 90ويتمثل اخليار األيول أجال يف إنشاا ”قدرة يليعية“ تابعة لألمـم املتحـدة لنشـ ها يف
م حلــة بــدا تش ـ يل البعثــا أو تعزيزهــا ،علــا ــو مــا اقت ح ـ الف يــا .وهــذا مف ــوم مــثر
لالهتمـام ألنـ يتمثـل يف إنشـاا وحـدا احتياييـة اسـت اتي ية إقليميـة نسـن نشـ ها مـن أحــد
امل اوز اإلقليمية وتسون قادرة علا االوتفاا واتيا ملدة تصل إ  180يومـا .وقـد أوعـز إ
إدارة عمليا حفظ السـالم وإدارة الـدعم امليـداين أن تواصـل لـع هـذا املف ـوم ملناقشـت مـع
الدول األعءاا.
تنمية القدرا

النظامية وأدااها

 - 91إن البي ا اليت تتسم بس عة وترة ت ر الظ وف في ا تستوج تـوفر قـدرا أوسـع
نطاقا ،مبا يشمل امل ام املت صصة ،وتوفر درجة عاليـة مـن االسـتعداد التشـ يلي .وجيـ علـا
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جملس األمـن واألمانـة العامـة ،عنـدما يطلبـان مـن البلـدان املسـامهة يـادة مسـامهت ا ،أن يبـذال
مزيدا من اجل ود أيءا لدعم تلج البلدان يف الوفاا مبتطلبا تلج القدرا وأدائ ا.
 - 92وقد أح تقـدم ،بالتعـاون مـع الـدول األعءـاا ،يف ولـع معـاير والـحة للوحـدا
العسس ية وتوفر قدرا ملعظم أنـواع الوحـدا العسـس ية .وجيـ تفصـيل متطلبـا دقيقـة
ووددة خصيصا لسل عملية من عمليا حفظ السالم .وتيس هـذه اخلطـوا مبـادرا بنـاا
القــدرا الثالثيــة األيـ اف بــني األمانــة العامــة والبلــدان املســامهة بقــوا والبلــدان الــيت تــوف
قدرا مت صصة وددة .وإنين أرحـ ـذه املبـادرا وأدعـو الـدول األعءـاا األخـ ى الـيت
لج امل ارا والقدرا املطلوبة إ دعم تنمية القدرا التمسينية املت صصة األخـ ى ،مثـل
اخلدما الطبية ووحدا اإللارة.
 - 93وتتطلـ تنميــة قــدرا الشـ ية بــذل ج ــود متءــاف ة باثلــة .وســيتم ولــع الــدعائم
امل وزيــة لإليــار اإلرلــاد االســت اتي ي لش ـ ية األمــم املتحــدة للــول هنايــة عــام .2015
وسيوف هذا اإليـار أساسـا سـليما للتعـاون بـني الـدول األعءـاا واألمانـة العامـة بشـ ن ولـع
املعاير وحتديد امل ـام واالحتياجـا التدريبيـة لوحـدا الشـ ية املشـسلة واألف قـة املت صصـة
وف ادى لباط الش ية .وستسون التوجي ا وأسالي الت طيط واالسـتقدام اجلديـدة حاةـة
يف حتسني االتساق وقابلية التش يل البيين .ولدعم هذه اجل ـود ،أوعـز ُ إ لـعبة الشـ ية أن
جت استع الا خارجيا للم ام واهلياول والقدرا  ،وأن تقدم نتائج االسـتع اا يف تق يـ
املقبل عن ل ية األمم املتحدة.
 - 94وستظل اساجة قائمة إ قدرا جديدة لعمليا األمـم املتحـدة سفـظ السـالم .فثمـة
افتقار إ نظام فعال القتناا املعلوما وحتليلـ ا وتفعيلـ ا أل ـ اا عمليـا السـالم يف بي ـا
معقدة .وقد ولفت األمانة العامة بولع بـارامت ا إليـار للمعلومـا واالسـت بارا يسـون
من ل ن أن يدعم فعالية وسالمة عمـل البعثـا امليدانيـة .وأُرحـ باملزيـد مـن املناقشـا مـع
الدول األعءاا بش ن هذه الث ة العاجلة يف القدرا .
 - 95وجيـ علينــا أن نواصــل العمــل معــا علــا تلبيــة اساجــة إ يــادة القــدرة علــا التنقــل
داخل العمليا امليدانية .وتتطل الفعالية التش يلية يف سياقا تتسـم بسـ عة اإليقـاع ،مبـا يف
ولج القدرة علا ةاية املدنيني ،اختاو ولعيا اسـتباقية وتطلعيـة ووجـود آليـا دعـم م نـة.
وقد وجَّ ت األمانة العامة لاللطالع باستع اا لامل للمسائل املتعلقة بالقـدرة علـا التنقـل
داخل البعثا وبالقيادة والتحسم يف األصـول الـيت سّـن العسـس يني مـن أداا م ـام م للـول
ربيع عام .2016
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 - 96وسوف تتشاور إدارة الدعم امليداين وإدارة عمليا حفظ السالم مـع الـدول األعءـاا
من أجـل اقتـ اح تنقيحـا لتعـاري ومعـاير اإليـواا ب ـ ا الت ويـز علـا تـوفر حلـول قابلـة
للتسيـ عاليــة اجلــودة تسفــل ظـ وف معيشــة مقبولــة لعمليــا النشـ قصــرة األجــل ويويلـة
األجل ،مع توفر القابلية الء ورية للتنقل ب ا التسي مع متطلبا البعثـا الديناميـة قبـل
دورة الف يا العامل املعين باملعدا اململووة للوحدا لعام .2017
 - 97و دف مجيع هذه اخلطوا إ وفالـة األداا الفعـال يف امليـدان .وقيـا ولـج يتطلـ
معــاير والــحة لــألداا .واســتنادا إ مــا ج ـ ى مــؤخ ا مــن تطــوي إليــار لسفالــة الت هــ
للعمليا  ،ينب ي إليار القدرا واألداا املقت ح أن نءي قدما يف هذا التطـوي  .ويف حـني أن
االستعدادا السـاب قة للنشـ  ،املدعومـة بزيـارا األمانـة العامـة ،تظـل بال ـة األمهيـة مـن أجـل
وفالة الت ه للعمليا  ،فإن ينب ي أيءا إج اا تقييمـا الوحـدا واملعـدا بشـسل منـتظم
يف البعثا  .ومن ل ن هذه التقييما أن تسم بالسش املبس ألوجـ الـنقيف ،مبـا يف ولـج
تلج النامجة عن العمل يف بي ا قاسية ،وأن تتي تنبي املسامهني واملعاجلة الس يعة للمشـاول،
وأن تسفل تلقي الوحدا للـدعم الءـ ور أو التـدري التعويءـي املطلـوب .وينب ـي تعزيـز
الــدور البــال األمهيــة الــذ يءــطلع ب ـ مست ـ الش ـ اوة االســت اتي ية سفــظ الســالم دعمــا
لألداا امليداين.
 - 98وجي علا ول املسامهني اإلفادة ،خالل املفاولا حول النش احملتمـل ،عـن احملـاوي
الوينيــة املتصــلة باســتعمال الوحــدا العســس ية أو وحــدا الش ـ ية اخلاصــة بســل من ـ م.
وســوف ت خــذ عمليــة اختــاو الق ـ ار هــذه احملــاوي يف اسســبان عنــد اختيــار القــوا لعمليــا
السالم ،مبا يف ولج تق ي ما إوا وان يتعني املءي قدما يف النش أم ال .وال نسـن القبـول بعـد
النش ـ مبحــاوي إلــافية ــر تلــج الــيت وافقــت علي ــا األمانــة العامــة ص ـ احة .وقــد أصــدر
تعليمــار إ البعثــا بــإبالص املق ـ ب ـ وقــائع رفــض التبــاع أوام ـ قائــد القــوة أو مفــوا
الش ية ،سواا ألسباب تتعلا مبحاوي وينية جديدة أو ألسباب أخ ى .وسـوف تبلـ األمانـة
العامة الدولة العءو املعنية علا الفـور ،ومـا سـتبل بشـسل منـتظم جملـس األمـن ،وإوا َتلُـ
تدابر تصحيحية وليسة ،ستقوم األمانة العامة بإعادة الوحدة املعنية إ وين ا.
التدري
 - 99تتطل تعقيدا عمليا اليوم ج دا مجاعيا ي مي إ تعزيز تدري األفـ اد النظـاميني
علــا عمليــا األمــم املتحــدة سفــظ الســالم .وجي ـ تعظــيم الوقــت احملــدود املتــاح للتــدري
السابا علا النش ب ـ ا يـادة الت هـ واإلملـام مبعـاير ومقتءـيا األمـم املتحـدة .وسـوف
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أُنفذ ثال مبادرا مت ابطة من أجل تعزيز التدري السـابا للنشـ وألـ ع الـدول األعءـاا
علا دعم ا.
 - 100أوال ،اعتبــارا مــن وــانون الثاينكينــاي  ،2016ســوف أيلــ إ الــدول األعءــاا
إعطاا ل ادا جلميع األف اد النظاميني الذ أوملوا التـدري السـابا للنشـ املنصـوص عليـ
من األمم املتحدة و زا من عمليا تشسيل القوا والشـ ية .وتقـوم إدارة عمليـا حفـظ
السالمكإدارة الدعم امليداين بتعزيز أف قـة التـدري املتنقلـة التابعـة هلـا ب ـ ا تقـدع دعـم وـدد
األهداف للدول األعءاا املعنية باستيفاا هذا الش ط.
 - 101وثانيــا ،يلبــت إ إدارة عمليــا حفــظ الســالمكإدارة الــدعم امليــداين دعــم إنشــاا
ل اوا تدريبية ثنائية وإقليميـة .و سـيسون مـن لـ ن هـذه القـدرة أن تعمـل وم وـز ملواامـة
القــدرا التدريبيــة للــدول األعءــاا مــع االحتياجــا  ،بــاألخيف دعمــا للمســامهني اجلــدد
والنال ني بالقوا وب ف اد الش ية .وثالثا ،أنو إنشاا م وز رائد لتدري املدربني ،مـدعوما
بالت عا  ،لصاحل األف اد النظاميني .وسوف يعز امل وـز دور األمـم املتحـدة يف ولـع معـاير
التدري وسيتي التفاعل يف وقـت أبسـ وبشـسل أوثـ اتسـاقا مـع الـدول األعءـاا يف إعـداد
األف اد النظاميني.

واو  -السالمة واألمن
 - 102أدى تــدهور البي ــة األمنيــة العامليــة إ يــادة يبيعــة وح ــم التحــديا األمنيــة الــيت
تواج عمليا ال سالم اليت تءطلع ا األمـم املتحـدة .ويـتم اسـت داف األمـم املتحـدة بشـسل
مبال من ِقبَل بعض األي اف الـيت ال تـ ى يف املنظمـة ويانـا حياديـا أو تعتـ وجودهـا عائقـا
أمــام أهــداف ا .وتــزداد جســامة الت ديــد ،يف بعــض الســياقا  ،بفعــل اخلطــوط ال ائمــة بــني
اجلماعــا اجلنائيــة واملتط فــة والتنــافس فيمــا بين ـ ا .وأد الااعــا املسثفــة أيءــا إ يــادة
خط اهل ما ر املبال ة علا موظفي عمليا السالم .ولـن يطـ أ علـا بي ـة الت ديـد هـذه
سـ ٌن وــبر يف األجــل القصــر .وجيـ أن ينص ـ ت ويزنــا علــا يــادة قــدرة منظومــة األمــم
حت ق
املتحدة علا ”البقاا والتنفيذ“ مع وفالة سالمة وأمن أف اد األمم املتحدة.
 - 103وتتمثـــل بعـــض أوثــ الســـبل فعاليـــة لسفالـــة ســـالمة أف ادنـــا يف االســـتعمال املتزايـــد
للم وبــا املدرعــة والتسنولوجيــا ،وحتســني االتصــاال  ،ومجــع املعلومــا وحتليل ـ ا ،وتــوفر
التدري وال عاية الطبية اجليـدة ،باإللـافة إ وحـدا اس اسـة ،وسـوف أواصـل السـعي إ
إح ا التقدم علا مجيع هذه اجلب ا .
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 - 104ومن أجل حتسني تسامل اجل ـود األمنيـة ،أقـوم بتوحيـد مجيـع املـوارد األمنيـة لألمانـة
العامـة يف إيـار إدارة األمــم املتحـدة لشـؤون الســالمة واألمـن ،شـيا مــع قـ ار اجلمعيـة العامــة
59ك .276وسوف يـؤد ولـج إ حتسـني قـدرتنا علـا حتليـل الت ديـدا وامل ـاي  ،ونشـ
األف اد وفقا لالحتياجا واألولويا امليدانية .وسـوف يبـدأ تنفيـذ هـذه املبـادرة الطموحـة يف
أوائل عام  .2016وسوف يدعم ا ،يف هناية عام  ،2015بدا تنفيـذ سياسـة وعمليـة جديـدة
إلدارة امل ــاي األمنيــة جتمــع بــني حتســني أدوا تقيــيم الت ديــدا األمنيــة وإدار ــا .وتــتم
مواج ـة الطلـ علـا التحليــل اإلقليمـي مــن خـالل تــوفر املزيـد مــن احملللـني األمنــيني ،ونشـ
أخصائيي األمن الش صي يف املسات اإلقليمية ،و يادة الدعم االحتيايي املقدَّم من املق .
 - 105وسوف تدعم هـذه األدوا اجلديـدة ،إ جانـ تعزيـز تنفيـذ إيـار األمهيـة اسيويـة
لل ـ امج ،املــدي ين يف اختــاو ق ـ ارا مســتنرة وحساســة مــن حيــع التوقيــت يف بي ــا عاليــة
اخلطــورة بش ـ ن أ األنشــطة ينب ــي االلــطالع ــا وويفيــة إدارة امل ــاي الــيت يتع ـ ا هلــا
األف اد .وجيـ حاليـا تطـوي االعتبـارا املتصـلة بامل ـاي اجلنسـانية مـن أجـل وفالـة الوفـاا
باالحتياجــا األمنيــة للموظفــا  .وســوف تولــع اللمســا األخــرة لسياســة إدارة امل ــاي
علا نطاق املنظومة وسل وإج ااا تشـ يلية خاصـة بسـل إدارة مـن أجـل وفالـة اسـت ابا
فعالة ومتسقة.
 - 106وأعتقد بقوة أن اعتماد التسنولوجيا املتاحة علـا نطـاق واسـع والفعالـة مـن حيـع
ا لتسلفة من ل ن قطع خطـوا هائلـة يف حتسـني سـالمة وأمـن أفـ اد األمـم املتحـدة وأصـوهلا،
فءــال عــن حتســني قــدرتنا علــا ةايــة املــدنيني وتنفيــذ الواليــا بفعاليــة .وقــد ولــعت إدارة
عمليا حفظ السالمكإدارة الدعم امليـداين اسـت اتي ية لتنفيـذ التوصـيا ال ئيسـية الـيت قـدم ا
مـــؤخ ا ف يـــا اخلـ ـ اا املعـــين بالتسنولوجيـــا واالبتســـار ،وأتطلـــع قـــدما إ التقـــدم احملـ ـ يف
هذا الصدد.
 - 107وتــوف أدوا إدارة املعلومــا ال اميــة إ حتســني مجــع البيانــا وتسـ يل اســواد
األمنية مثاال علا فوائد التسنولوجيا .وسـوف تـدخل هـذه األدوا يـور التشـ يل السامـل يف
بعثا تختـارة للـول هنايـة عـام  2015وستسـاعد يف حتديـد االسـت ابا األمنيـة االسـتباقية.
وسوف تقو هذه األدوا أيءا قدرة املنظمة علـا املتابعـة املنتظمـة مـع اسسومـا املءـيفة
ملسؤوليت ا عن التحقيا مع م تسه اجل ائم لد أف اد األمم املتحدة وواومت م .وإنين ألحـع
الــدول املءــيفة علــا التعــاون يف هــذه الصــدد .وقــد أصــدر تعليمــار إ إدارة الشــؤون
اإلدارية ،بالتنسيا مع م وز األمم املتحدة للعمليا وإدارة األ ما وويانـا أخـ ى ،بتـوا
مسؤولية اإلدارة املوحدة للمعلوما فيمـا يتعلـا بالوفيـا مـن أجـل وفالـة معاجلـة العمليـا
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اإلدارية ،مبا يف ولج تيسر دعم األقارب ،بشسل مالئم ومتسـا .ودعـا الف يـا أيءـا اجلمعيـة
العامة إ إيالا االعتبار الواج ملعدال التعويض عن الوفاة واإلعاقة ،وإنـين أللـ ع الـدول
األعءاا علا القيام بذلج.
 - 108وتتحمــل أيءــا الــدول األعءــاا الــيت تنش ـ األف ـ اد النظــاميني يف عمليــا الســالم
املسؤولية عن و فالة تع القـوا العسـس ية وقـوا الشـ ية العاملـة يف بي ـا عاليـة امل ـاي
مبا يلزم من تستيسا وتقنيا وإج ااا لاللطالع بعمل ا بفعالية .وتستطيع األمم املتحـدة
توفر ،وتوف بالفعل ،التدري والتوجي املت صصـني بنـاا علـا الطلـ  ،وولـج مـثال يف جمـال
إدارة امل اي املتصلة باألج زة املتف ة امل جتلة .ولسن األم يتوق علـا الـدول األعءـاا يف
وفالة تلقي وو اخلوو الزرق للتدري الال م للعمل يف الااعا  .وتُفقـد األرواح دون مـ ر
حينما ال يسون هذا هو اسال.
املعاير والقدرا

الطبية

 - 109تؤد ال عاية الطبية والصحية اجليدة إ إنقاو األرواح .وحتتام عمليا السالم الـيت
جيـ االلــطالع ــا اليــوم بشــسل عاجــل إ قــدرا يبيــة تســتطيع تلبيــة االحتياجــا مــن
ال عاية الطارئة وال عايـة يف حالـة الصـدما  .وتءـع الطبعـة اجلديـدة مـن دليـل الـدعم الطـه،
اليت ستصـدر ق يبـا ،معـاير دوليـة منقحـة للتصـد سـاال اإلصـابة إلزاميـة يف مجيـع البعثـا
امليدانيــة .وباإللــافة إ ولــج ،ل ـ عت يف إنشــاا إيــار لــألداا الطــه لعمليــا الســالم الــيت
تءطلع ا األمم املتحدة .وسروز هذا اإليار يف م حلة أولية علا املستشفيا مـن املسـتوى
الثاين ،والعيادا من املستوى الثاين اليت تدي ها األمم املتحدة ،وأف قة اإلجـالا الطـه اجلـو ،
توســيع بالتــدريج ليشــمل مجيــع قــدرا ال عايــة الصــحية املدنيــة ،املدنيــة منــ ا
وســي
والعســس ية .ومــن خــالل العمــل مــع الــدول األعءــاا املعنيــة ،سـيُع ِّف هــذا املشـ وع ويءــع
املعاير املتصلة بتقـدع ال عايـة ،والعمليـا اساومـة للمستشـفيا والعيـادا امليدانيـة ،وسـبل
تقدع ال عاية الصـحية الطارئـة وال عايـة يف حالـة الصـدما يف امليـدان .وسـوف ت ـذ نتـائج
هذا املش وع دورة الف يا العامل املعين باملعدا اململووة للوحدا لعام .2017
 - 110وألاي املسامهني ما أبدوه من قلـا إ اا التحـديا الـيت تواج ـا بعـض البعثـا يف
التصــد بشــسل متســا للطــوار الطبيــة ويف إجــالا املصــابني .وقــد يلبــت إ إدارة الــدعم
امليداين ،علا سبيل األولوية ،استع اا مبادئ ا التوجي ية وإج ااا ا الداخلية املتعلقة بـالطران
واإلجالا الطه مبا يسفل قدرة البعثا علا استيفاا املعاير الدولية إلجـالا املصـابني .وسـوف
يقتءي ولج بذل ج د مجاعي .وجي علا البعثـا حتسـني عمليـا وآليـا التنسـيا لـدي ا
ليع تصـب قـادرة علـا التصـد لإلصـابا علـا ـو سـ يع وقابـل للتنبـؤ بـ  .وجيـ علـا
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البلدان املسامهة وفالة تـدري قوا ـا علـا القيـام بال عايـة الطارئـة يف حالـة الصـدما وقـدرة
عيادا ـا مــن املســتوى األول علــا حتقيــا اسـتق ار اإلصــابا  .وجيـ علــا الــدول املءــيفة أن
تــدعم يلبــا دعــم اإلجــالا الطهكإجــالا املصــابني ،مبــا يف ولــج الســماح باســت دام جماهلــا
اجلو  .وتقوم إدارة الدعم امليداين ،يف ول بعثة علا حدة ،مبعاجلـة الع اقيـل اساليـة الـيت تعيـا
عمليـا الطــران الليلــي أل ـ اا إجــالا املصــابني .ويف بعــض البعثــا  ،قــد تقــوم اساجــة إ
إعادة النظ يف تشسيل األساييل اجلوية وامل افا الطبيـة مبـا يسفـل وجـود مـوارد وافيـة للوفـاا
مبتطلبا الطوار باإللافة إ امل ام األوث روتينية.

ا  -القيادة واملساالة
 - 111أُدر املسؤولية اهلائلة الواقعة علا عاتا قادة عمليـا األمـم املتحـدة سفـظ السـالم.
وأرح بتشديد الف يا علا أمهية اختيار القادة املناسبني ووفالة تزويـدهم بالـدعم الءـ ور
من أجل تـوفر التوجيـ السياسـي واإلدارة التنفيذيـة للعمليـا الـيت وـثرا مـا تتسـم باالتسـاع
والتعقيد.
 - 112وس واصل تعيني قادة البعثا علا أسا اجلدارة واملتطلبا احملددة لسـل حالـة الـيت
ســـتنعسس يف هي ـــة توصـــيفا مصـــممة خصيصـــا ملـــؤهال ووفـــااا لـــا لي الوظـــائ .
وستشــمل هــذه املــؤهال والسفــااا اسنســة السياســية ،واخلـ ة يف جمــال الوســاية ،واملع فــة
اإلقليميــة ،وامل ــارا اإلداريــة ،والقــدرا الل ويــة .وينب ــي أيءــا تقيــيم امل لــحني للمناصـ
القياديـــة يف البعثـــا مـــن حيـــع التـــزام م لقـــوق اإلنســـان .وقـــد قطعـــت آليـــا التواصـــل
وإج ااا التقييم والتعيني القابلة للتوقع اليت أدخلتـ ا خـالل السـنوا الثمـاين السـابقة لـويا
يف تقويــة التعيينــا القياديــة ،وتشــمل هــذه اآلليــا واإلج ـ ااا ج ــودا ت مــي إ اجتــذاب
أفءل قادة القوا ومفولي الش ية .وإنين ألل ع الدول األعءاا علا دعم تلج اجل ود.
 - 114ووان االرتقاا مبستوى ثيل امل أة يف القيادة العليا إحدى أولويار ال اس ة .فـالتنوع
اجلنســاين يف األف قــة القياديــة مــن لـ ن أن يـ ر مبنظــورا م مــة ون ِســن البعثــا مــن إلـ ا
قطاع أوسع من السسان .و ثل اإلنا حاليًا نسبة  23يف املائة مـن جممـوع ر سـاا البعثـا ،
و  17يف املائة من جمموع نواب ر ساا البعثا  .وأل ع الدول األعءاا علـا تبـادل بيانـا
امل لحا املؤهال لدراست ا يف إيار االست ابة العاملية إلب ا دور امل أة.
 - 115و تام ر ساا عمليا السالم إ مساعدة تقـدم ا هلـم أف قـة قياديـة لـدي ا اخلـ ا
وامل ــارا وا الصــلة ،وال ســيما املع فــة بسياســا األمــم املتحــدة ونظم ــا اإلداريــة .ومــن
الءـ ور أن يــتمسن القـادة مــن االســتفادة والعمـل يف إيــار ف يــا إدار يعـز أعءــااه وــل
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من م اآلخ ويءم النواب ور ساا الديوان ،وعناص دعـم البعثـا وفـ ادى العناصـ  .وأدر
أن إنشاا أف قـة قياديـة تتميـز بسفـااا متساملـة واإلبقـاا علي ـا نثـل حتـدياً .وقـد أوعـز إ
موظفيَّ بإعداد نبذا ل صية ألعءاا الف يا القياد وحتديد وفـااا م لتحديـد املعـاير الـيت
نسن علا أساس ا النظـ يف تنـاوب فـ ادى وبـار املـدي ين وتـوظيف م وانتقـائ م .وسيستشـار
أيءاً بثليَّ اخلاصون بش ن التعيينا ال فيعة املستوى ألف قت م.
 - 116وقيــادة ف يــا األمــم املتحــدة القط ـ هــي أحــد العناص ـ اهلامــة أل ف يــا مــن هــذا
القبيل .ويستسي األم أمهية حيويـة بوجـ خـاص يف األولـاع ـر امل تبطـة بالبعثـا  ،حيـع
يتو املنسا املقيم دورًا رياديـًا يف النـ ج الـذ يتبعـ الف يـا القطـ إ اا أ مـة مـا .وأرحـ
بالعناية اليت أوالها الف يـا واالسـتع اا الـذ أج تـ جلنـة بنـاا السـالم ألمهيـة هـذا املنصـ .
وتوجد بالفعل عمليـة تقيـيم دقيقـة لتحديـد املنسـقني املقـيمني املـ تقبني ،وإنـين أعتـزم مواصـلة
تعزيز اإلج ااا املتبعة لتقييم قدرة هؤالا امل لحني علا العمل يف ظـ وف تشـو ا اسساسـية
السياسية واأل ما .
 - 117وســ عمل علــا تعزيــز التــدري الشــامل للقيــادا لسبــار قيــادا البعثــا اجلــدد
مستعينا يف ولج بسلية موظفي األمم املتحدة واملوارد من املق  .وجيـ حاليـًا جت يـ ب نـامج
توجي ي يـوعي لتـوفر الـدعم للمتابعـة بعـد النشـ  ،ونسـن جعلـ إلزاميـًا مـد تـوف النتـائج
وأتيحت املوارد.
 - 118وإدارة األداا هــي وســيلة أخ ـ ى لتعزيــز الــدعم املقــدم إ وبــار القــادة .وإنــين أقــوم
بتعــديل اتفاقــا ر ســاا البعثــا لتحســني بيــان مســؤوليا م املتعــددة ،مبــا يف ولــج توجي ـ
االســت اتي يا علــا نطــاق البعثــة وتعمــيم م اعــاة املنظــور اجلنســاين .ويعــاد النظ ـ أيء ـًا يف
أدوا تقيــيم األداا لسفالــة التعليــا علــا األداا فءــال عــن تعزيــز التفاعــل بــني امليــدان وقيــادة
املق  .وستؤث نتائج هذه التقييما علا الق ارا املتعلقة بت ديد التعيني.
االست الل اجلنسي واالعتداا اجلنسي
 - 119لقد أولحتُ دون أدىن لج أن األمم املتحدة حتظ االست الل واالعتداا اجلنسـيني.
وأع ب عن امتناين لت ييـد اجلمعيـة العامـة لل طـوا احملـددة يف أحـد تقـاري عـن التـدابر
اخلاصة للحماية من االست الل اجلنسي واالنت ا اجلنسي ( )A/69/779ملواصـلة تطبيـا مف ـوم
عدم التسام إيالقـاً ،ولل طـوا املت ـذة بالفعـل لتطبيـا هـذه التـدابر .وقـد أنشـ معظـم
عمليا السالم بالفعل أف قة عمل دائمة معنية باالست الل واالنت ا اجلنسـيني .وللـول هنايـة
عــام  ،2015ستنش ـ أف قــة االســت ابة الفوريــة الــيت تتــو مجــع األدلــة وحفظ ــا يف ءــون
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 72ساعة من تلقي االدعاا .وقد أبل ت العمليا امليدانية والدول األعءـاا بءـ ورة االنتـ اا
من التحقيقا يف االست الل واالعتداا اجلنسيني يف ءون ستة ألـ  .ويتطلـ حتسـني وـل
من املتابعة والتحقيا التعاون من جان الدول األعءاا ،وإنين أحـع البلـدان املسـامهة بقـوا
علا أن تءم الوحدا التابعة هلا وققني وينيني.
 - 120وقد أعلنت بولوح عن اعتزامي ف ا عقوبا لديدة علا أول ج الـذين ي تسبـون
أعماالً تنم عن سـوا السـلو  ،والـذين يقصـ ون يف اختـاو إجـ ااا لق ـم ،مبـن فـي م أعءـاا
قيادة البعثة وسلطا ا القيادية .وعز العقوبا اإلداريـة علـا مـوظفي األمـم املتحـدة الـذين
ثبت ارتسا م ألعمال تنطو علا است الل واعتداا جنسيني ،مبا يف ولـج ولـع م يف إجـا ة
إدارية بدون أج ريثما تنت ي التحقيقا  .وبدأ بتعليا املدفوعا حيثما وجـد ادعـااا
موثــوق ــا تفيــد بتــورط أفـ اد الوحــدا العســس ية أو الشـ ية يف أعمــال تــنم عــن اســت الل
واعتداا جنسيني .وس عيد الوحدا إ الوين عندما يتبني وجود منط وال مـن اإلسـااة أو
عدم التصد ملزاعم سوا السلو  ،وس نظ  ،وما وو سابقا ،يف إهناا نشـ األفـ اد النظـاميني
حيثمــا وجــد منــط موثــا مــن عــدم االمتثــال ملعــاير األمــم املتحــدة للســلو  .وأحــع الــدول
األعءــاا علــا تنظــيم واومــا عســس ية يف البلــدان املءــيفة وتــدبر مــن تــدابر املســاالة
الوالحة.
 - 121وســـتعمم علـــا البعثـــا يف أوائـــل عـــام  2016توجي ـــا مفصـــلة بشــ ن املعـــاير
واإلج ـ ااا املتعلقــة بتنبي ـ مق ـ األمــم املتحــدة لــاال ســوا الســلو اجلنــائي امل تس ـ مــن
األفــ اد املـــدنيني أو العســـس يني أو أفــ اد الشــ ية .وســـتحال هـــذه اســـاال إ الســـلطا
القءائية للبلدان املءيفة ،وعند االقتءاا ،إ البلدان املسامهة ،للمساالة اجلنائيـة وفـا القـانون
الويين .ر أن املساالة اسقيقية تعتمد علا تعـاون الـدول األعءـاا .وأحـع الـدول األعءـاا
علا أن ت هن علا التزام ا بت لييف األمـم املتحـدة مـن آفـة االسـت الل واالعتـداا اجلنسـيني،
وولج باختتـام مناقشـا م ،املعلقـة منـذ عـام  ،2006بشـ ن االتفاقيـة الدوليـة املقت حـة لسفالـة
مساالة موظفي األمم املتحدة فيما يتصل و ائم ارتسبـت يف عمليـا حفـظ السـالم .واملءـي
يف اإلح ام عن ولج يبعع بإلارة م وعة إ العا .
 - 122وس واصل السش علنا عـن أ حالـة لسـوا السـلو  .وقـد التزمـت بالسشـ علنـا
عن جنسية األف اد الذين سامهت م الدول األعءاا والذين جي التحقيا مع ـم فيمـا يتعلـا
باالست الل اجلنسي ،وسوا املعاملة ،وبالقيام ،وفقا لق ار اجلمعيـة العامـة 69ك ،307بالتشـاور
مع الدول األعءاا بش ن من ية اإلبالص اليت ألع ا هلذا ال ا .وقـد يلبـت إلـافة مسـائل
سوا السلو  ،مبا في ا االسـت الل واالعتـداا اجلنسـيني ،إ جـدول أعمـال اجتماعـا اجمللـس
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إلبـ ا التطــورا الــيت حــدثت بشـ ن االســت الل واالعتــداا اجلنســيني .واقت حــت وــذلج أن
تدرم هذه املس لة يف جدول أعمال اجتماعا اجمللـس مـع البلـدان املسـامهة بقـوا عسـس ية
وب ف اد ل ية ،وأن يستع ا اجمللس إج ااا املتابعـة يف مجيـع اسـاال املبلـ عنـ ا .وأحـع
اجمللس علا املءي قدماً ذه املبادرا .
 - 123وجي علينا الوصـول إ اجملتمعـا احملليـة املتءـ رة والشـ واا اآلخـ ين املتءـ رين.
وقــد وُج ــت البعثــا بـ ن تءــع ،للــول ال بــع الثــاين مــن عــام  ،2016إيــارًا لتــوفر آليــا
جمتمعية سن األل اص من تقدع الشساوى لا مـوظفي األمـم املتحـدة مبزيـد مـن السـ ولة.
وجيـ ولــع ب نــامج فعــال ومــزود مبــوارد وافيــة ملســاعدة الءــحايا مــع حتديــد اختصاصــا
صندوق اسـت ماين لـدعم التوعيـة والتواصـل مـع اجملتمـع وتقـدع الـدعم إ ج ـا وـددة مـن
مقدمي اخلدما للءحايا .وس قدم تق ي ا عن التقدم احمل يف هـذا الصـدد يف تق يـ املقبـل
عن التدابر اخلاصة للحماية من االست الل اجلنسي واالنت ا اجلنسي.
 - 124ويتطلــ تعزيـــز منـــع االســـت الل واالنتــ ا اجلنســـيني التوعيـــة والتـــدري بصـــورة
مستم ة .وجي ولع ب نامج إلزامي للتعلم اإللست وين بش ن االسـت الل واالنتـ ا اجلنسـيني
جلميع املوظفني يف امليدان ،وسيبدأ تنفيـذ ب نـامج جتـ يه يف أياركمـايو  .2016وأتـو توسـيع
نطاق فحيف املوظفني املدنيني للت وـد مـن عـدم وجـود سـوابا هلـم يف سـوا السـلو اجلنسـي
ولـع وسـائل وـددة لفحـيف
أثناا فتـ ة اخلدمـة السـابقة للعمـل يف األمـم املتحـدة .وسـي
أف اد الوحدا العسس ية ووحدا الش ية املشسلة للول هناية عام .2015
 - 125وألار الف يا ال أ يف تقييم الذ يفيد ب ن تبلـ عمليـا األمـم املتحـدة للسـالم
علــا الفــور اسسومــا املعنيــة واملنظمــا اإلقليميــة بادعــااا انت ـ ا قــوا األمــم املتحــدة
سقــوق اإلنســان وقيام ــا باالســت الل واإليــذاا اجلنســيني .وأنتظ ـ نتــائج ف يــا االســتع اا
املستقل بش ن ال د علا ادعااا االعتداا اجلنسـي مـن جانـ القـوا العسـس ية األجنبيـة يف
مج ورية أف يقيا الوسـطا ،الـيت علـا أساسـ ا س لـع إجـ ااا العمـل اخلـارجي مـع مساتـ
موا ية وقيادة متفانية علا نطاق املنظومة لدفع ع لة اجل ود ال امية إ عدم التسام إيالقاً.
معاير حقوق اإلنسان
 - 126منــذ عــام  ،2011والسياســا القائمــة تتطل ـ السش ـ عــن ســوابا مجيــع األف ـ اد
املدنيني والعسس يني لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان ،فءال عن م اعـاة العنايـة الواجبـة
فيما يتعلا لقوق اإلنسان من أجل توفر الدعم يف جمال العمليا أو التـدري لقـوا األمـن
ـر التابعـة لألمـم املتحـدة .وقـد ولفــت ويانـا األمـم املتحـدة وا الصـلة بءـمان التطبيــا
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املن ي هلذه السياسا  .وأنالـد الـدول األعءـاا أن تسفـل تعـيني ونشـ األفـ اد العسـس يني
وأفـ اد الشـ ية الــذين يســتوفون معــاير األمــم املتحــدة و ــزا مــن تســوين القــوا وعمليــا
حتويلــ ا للعمــل حتــت لــارا أخــ ى .وأدعــو أيءــاً الــدول األعءــاا إ أن تــوف أحــد
املعلوما عن تقييمـا األمـم املتحـدة للم ـاي مبوجـ سياسـة بـذل العنايـة الواجبـة عنـدما
تتلقا قوا األمن التابعة هلا دعم األمم املتحدة التش يلي أو التدريه.
 - 127والــدول األي ـ اف الــيت أدرجــت م ـ اراً يف تقــاري الس ـنوية عــن األيفــال والــااع
املســل وعــن العن ـ اجلنســي املتصــل بالااعــا لــن تُقبــل مــن اآلن فصــاعداً للمشــاروة يف
عمليا األمم املتحدة للسالم .وقد يلبت من تلج البلدان املسامهة بقـوا عسـس ية وقـوا
ل ية واملدرجة حاليًا يف القائمة ب ن تعمل مـع بثلـيَّ اخلاصـني املعنـيني مـن أجـل رفـع أةائ ـا
من القائمة بولع وتنفيذ التزاما خاصة وددة مبواعيد منيـة وخطـط عمـل وـددة للتصـد
لالنت اوا اليت بسبب ا أُدرجت يف القائمة .وعدم وق االنتـ اوا املن يـة وتنفيـذ خطـط
العمل بس عة سيؤد إ تعليا مشاروت ا يف عمليا السالم.
التوعية البي ية
 - 128لقد وانت البي ة واحدة من أولويار بصـفيت أمينـًا عامـًا وإنـين ملتـزم امـا بسفالـة أن
تصــب عمليــا األمــم املتحــدة للســالم وجــوداً مســتداماً .واســتع اا السياســة البي ي ـة الــيت
ولعت ا يف عام  2009للبعثا امليدانية سين ز يف أوائل عام  ،2016وسيشمل تدابر ت مـي
إ حتسني صحة وسالمة أف اد البعثة والسـسان احمللـيني مـع القيـام يف الوقـت نفسـ باسـد مـن
األث ـ البي ــي الءــار النــاجم عــن أنشــطة البعثــة .وهــذا التق ي ـ مسمــل بسياســة جديــدة إلدارة
النفايا يف البعثا .
 - 129وأرحــ أيءـــا بتوصــية الف يـــا بــ ن تعـــد تقييمــا األثــ البي ــي يف إيـــار التقيـــيم
والت طيط للبعثا اجلديدة ،وبصورة منتظمة أثناا فت ة وجود البعثة .وقـد يلبـت إ ب نـامج
األمــم املتحــدة للبي ــة أن يقــدم الــدعم لولــع خطــوط أســا بي يــة ورصــد املعــاير يف عمليــا
الســالم .وإن بعــض البعثــا امليدانيــة و ســت وحــدا بي يــة لولــع وتنفيــذ سياســا بي يــة
خاصة بالبعثة ،واإلل اف علا االمتثال البي ي ،ر م التحديا السبرة اليت ال تزال قائمة.

خامسا  -االستنتاجا  :دعوة إ الت ير
 - 130إنين أدنو من عامي األخر و مني عام وينتابين قلا لديد إ اا التحديا السثرة الـيت
تواج نا .فح م الااعـا ويابع ـا املعقـد اليـوم ومـا تتسـب فيـ مـن معانـاة هـي أمـور ـدد
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النظام الدوا الذ أُنشئ قبل سبعني عاما .و ن لاجة ملحة إ انت ام سبل جديدة وأقـوى
من و قبل ملواج ة حتديا السالم واألمن الدوليني .ويتعني علينـا أن نسـ ِّ وامـل جمموعـة
األدوا املتاحة  -السياسـية واألمنيـة واإلمنائيـة وحقـوق اإلنسـان واألدوا اإلنسـانية .و ـن
لاجة إ ت ير أسلوب عملنا يف إيار هذه األدوا وفيما بين ا.
 - 131ويبني هذا التق ي وي نسن لعمليا األمـم املتحـدة للسـالم ،عنـدما تصـمم وتنفـذ
علـا ــو يـزداد فيـ الت ويـز علــا األلـ اص وتتبــع يف ولـج ســبل وـددة ،أن تسـ م يف هــذا
املســعا العــاملي .و ــدد ب نــامج العمــل مــا نســن ا القيــام ب ـ بصــفيت أمين ـًا عام ـًا للتع يــل
باســت ابا األمــم املتحــدة للوقايــة مــن الااعــا والتصــد هلــا مبزيــد مــن التنظــيم والفعاليــة.
ويقدم جمموعة من اإلصالحا املتوا نة ووا األولوية ملواج ة أوث التحـديا الـيت تعتـ ا
عمليا السالم اليوم إساحاً ،مع توفر األسا الال م لتحقيا املزيد مـن التحـول علـا املـدى
البعيــد .ونســن حتقيــا حتســينا وــبرة مــن خــالل االســتثمارا الذويــة واحملــددة اهلــدف يف
جماال حاةة.
 - 132بيد أن عمليا األمم املتحدة للسالم ليست سوى أداة من األدوا اليت ـن لاجـة
ماسة إلي ا .ودون التزام موج من الدول األعءـاا ومنظومـة األمـم املتحـدة وسـل والشـ واا
اإلقليمــيني واملنظمــا األخــ ى لتعزيــز وتوييــد الســالم ،ستتفشــا نزاعــا اليــوم وتصــب
نزاعا ال د وتعود نزاعا األمس بعن  .وعمليـا السـالم هـي أداة مجاعيـة .وهـي جانـ
حيو من االلتزام العاملي مبنع الااع وتسويت وةاية املدنيني واسفا علـا السـالم .ويتطلـ
تسييف ـا بـذل اجل ــود علـا نطـاق املنظومــة وحتقيـا املشـاروة الفعالــة جلميـع األعءـاا وتقــدع
الدعم هلم .وأحع الدول األعءاا علا االنءمام إا يف هذا املسعا.
 - 133وأدر أن هذه امل مة ليست س لة .والبي ة السياسية واالقتصادية العاملية واسعة علـا
ــو جيعلـ ا وفوفــة بامل ــاي  .واملــوارد وــدودة والطلبــا عديــدة .والشــسو وــبرة .ولســن
أول ــج الــذين جتمعــوا منــذ  70عامــا مءــا إلنشــاا األمــم املتحــدة قــد واج ــوا وــذلج عامل ـًا
مقسماً ولديد االلط اب .وتلج الء وط عز تصميم البلدان علـا االسـتثمار يف السـالم
واألمن الدوليني .وأدرووا ،بسل بساية ،عدم توف البـديل عـن ولـج :وجيـ علينـا ،معـا ،أن
جندد العزم علا ’’إنقاو األجيال املقبلة من ويال اس ب‘‘.
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