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ــق مصــاحل  ل ــا. و تحقي ــائال خاصــة هب ــةن إ اســتطرد ق ــ مث  االتباس
أن يكون للمجلـس  فحفظ السالم. هية أيضا بشأن مامتجددا 
اين أمر طبيعي، بيد أن تنفيذ أعمال اإلغاثة اإلنسـانية  دافع إنس

ة مــن خــالل حفــظ الســالم يقــوض عمليــات اإلغاثــة اإلنســاني  
أشــار . وعــالوة علــى ذلــك، وحفــظ الســالم علــى حــد ســواء 

ة والتنميـة الطويلـة   إىل وجود فجوة بني اإلغاثة الطارئاملندوب 
 كـك تتفالفجوة أن خالل تلك ميكن ووبرامج التعمري،  األجل

 .  )١١(اعاترتف الأنتسأن ُتمرة أخرى، واجملتمعات 
ــظ    ــتني  والحـ ــل األرجنـ ــهممثـ ــىت  ،أنـ ــات حـ يف الرتاعـ
قـد تكلـف   ، واكامنـ  اعرتظـل الـ  يأن ميكـن  ، التقليديـة  املسلحة

ميكـن أن يـؤدي إىل    ، األمر الـذي حتقيق االستقرارهمة مببعثة ال
ــة  ــا صــبحتمتالزم ــرافاأل فيه ــدة ط ــى  معتم ــظ  عل ــة حف عملي

 .  )١٢(بإهنائها اقراراجمللس  اختاذ ةبوصعيزيد ، مما مالسال

 تعزيز التعاون مع البلدان املسامهة بقوات -  باء

ــرامل   ــؤرخ قــ ــانون الث ٣١ر املــ ــاير كــ اين/ينــ
ــة  ٢٠٠١  مـــــنبيـــــان ): ٤٢٧٠(اجللســـ
 الرئيس 

ــاجليف    ــودة يف  ،)١٣(٤٢٥٧ ةلســـ ــانون  ١٦املعقـــ كـــ
 مالـــهأدرج جملـــس األمـــن يف جـــدول أع ،٢٠٠١الثاين/ينـــاير 

ــة   ــالة مؤرخـ ــاير   ٨رسـ ــانون الثاين/ينـ ــة إىل  ٢٠٠١كـ موجهـ
__________ 

 .٣٣-٣٢ املرجع نفسه، الصفحتان  )١١(  

  )١٢(  S/PV.4223،  ١٥الصفحة. 

على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف      لالطالع  )١٣(  
، فيمـا  ٩هذه اجللسة، انظر الفصل األول، اجلزء اخلامس، احلالة 

؛ والفصل ٣٦-٢٧يتعلق باحلاالت اخلاصة بشأن تطبيق القواعد 
ــة     ــع، الفــرع ألــف، احلال ــق  ٢٠الســادس، اجلــزء الراب ، فيمــا يتعل
ة العـــدل الدوليـــة؛ باملمارســـة املرتبطـــة بانتخـــاب أعضـــاء حمكمـــ

والفصل احلادي عشـر، اجلـزء اخلـامس، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق        
من امليثاق؛ والفرع دال، فيما يتعلق  ٤٣باملناقشة املرتبطة باملادة 
؛ والفـرع واو، فيمـا يتعلـق باملناقشـة     ٤٤باملناقشة املرتبطة باملادة 

 .٤٧-٤٦املرتبطة باملادتني 

ورقـات معلومـات    مرفـق هبـا  سـنغافورة،  ممثـل  األمني العام من 
مفتوحـة بشـأن تعزيـز    عـن تنظـيم مناقشـة    فيهـا  ن علـ ، يأساسية

أســئلة قتــرح بعــض يو، التعــاون مــع البلــدان املســامهة بقــوات  
 .  )١٤(حمددة مطروحة للمناقشة

إعالميـة  سـتمع اجمللـس إىل إحاطـة    ويف تلك اجللسـة، ا   
، )١٥(مجيع أعضـاء اجمللـس  ببيانات أدىل واألمني العام.  ةمن نائب

ــوكــذلك  ــتني،  وممثل باكســتان، وســتراليا، وااألردن، واألرجن
ــا، و ــدا، وبلغاريـ ــا،  وبولنـ ــة كوريـ ــا،  ومجهوريـ ــوب أفريقيـ جنـ
االحتـاد   لنيابـة عـن  السـويد (با والسـنغال،  ، ورومانيا، وزامبيـا و

ــدا، وفيجــي، ، و))١٦(يباألورو ــا، وكن ــال، ومصــر، وماليزي نيب
 .  اليابانو ،اهلندو نيوزيلندا،ونيجرييا، و

يف بيانـه االسـتهاليل علـى    الرئيس (سـنغافورة)  وشدد   
عالقــة وجــود علــى  توقــفأن جنــاح عمليــات حفــظ الســالم ي

ــة العامــة والبلــدان املســامهة   اجملثالثيــة صــحية بــني   لــس واألمان
، مثـل حتديـد املشـاكل    عدد من املسائلول تنابقوات. واقترح 

الالزمـة  ليـات  واآل، يف العالقات بني الشركاء الثالثةاألساسية 
لتعزيز العالقة بـني اجمللـس والبلـدان املسـامهة بقـوات، والسـبل       
الكفيلـــة بتحســـني التعـــاون بـــني الشـــركاء الثالثـــة يف معاجلـــة  

  .)١٧(مشاكل حفظ السالم
ــ تذكــرو   ــام أن  ةنائب ــق ت األمــني الع ــني  وثي ــاون ب التع

معاجلة فجـوات االلتـزام    علىالشركاء الثالثة ميكن أن يساعد 
ــوات،   ــامهة بقــ ــور يف املســ ــه القصــ ــات أو أوجــ يف  واإلخفاقــ

 وتسـليما منـها  واملشاكل املتعلقة باألمن والسـالمة.   ،العمليات
بـني األمانـة العامـة والبلـدان املسـامهة بقـوات،        صـل واتبأمهية ال

__________ 

  )١٤(  S/2001/21. 

 ممثلة بوزير خارجيتها. افورةكانت سنغ  )١٥(  

أعربت إستونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيـا      )١٦(  
وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيـا ومالطـة وهنغاريـا    

 عن تأييدها للبيان.

  )١٧(  S/PV.4257،  ٤-٢الصفحات. 
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لتـــدابري الـــيت اختـــذهتا األمانـــة العامـــة، ســـلطت الضـــوء علـــى ا
تعزيـــز تلـــك هبـــا ميكـــن  الطـــرق الـــيتوتعهـــدت باستكشـــاف 

ــة. وأ ــحالعالقـ ــوضـ ــرىت أنـ ــى   ه جـ ــد علـ ــة إىل التأكيـ احلاجـ
يف تقرير الفريـق املعـين بعمليـات     عن كثبل صواتالشراكة وال

ــم املتحــدة حلفــظ الســالم   ــا . )١٨(األم أشــارت إىل خمتلــف  كم
ثل حتسني التخطـيط وحتسـني   الفريق، م االقتراحات اليت قدمها

إنشــــاء قائمــــة و، صــــياغة واليــــات بعثــــات حفــــظ الســــالم 
قيــد الطلــب، العســكريني والشــرطة املدنيــة  مــن خصــائيني باأل

نائبـة األمـني   أكـدت  وتعزيز الترتيبات االحتياطية. ويف اخلتام، 
بعــه ايف ط انكمنــيه منــ مولأواملــحفــظ الســالم قــوة العــام أن 
 .  )١٩(التعاوين

حتســني آليــة التشــاور  ضــرورةون علــى كلمــركـز املت و  
أسـرع أداء  جعلـها   عـن طريـق  ة للبلدان املسامهة بقـوات  قائمال
ممثــل  وذكــرلتبــادل احلقيقــي لــآلراء.  ل وإتاحــةكثــر تفــاعال وأ

ــال  وحــذا حــذوه باكســتان،  ــل نيب ــة  ممث ــادئ التوجيهي ، أن املب
 الـــواردة يف قـــرارات اجمللـــس بشـــأن املشـــاورات مـــع البلـــدان 

ــوات  ــامهة بقــ ــد مت  )٢٠(املســ ــقــ ــبري و  هاجتاهلــ ــد كــ  نأإىل حــ
وجتـــري جملـــرد احملافظـــة علـــى   أصـــبحت روتينيـــة املشـــاورات

ــر ممــا تعقــد لتحقيــق غــرض مــا    ــل، )٢١( الشــكليات أكث . وباملث
 ،جتماعات مع البلدان املسامهة بقـوات اال الحظ ممثل اهلند أن
 ١٩٩٤يف عـامي   ني الصـادرين الرئاسـي  نيعلى الرغم من البيان

مناســبة إلجــراء  غــريية وطقوســأصــبحت شــكلية و، ١٩٩٦و 
مــداوالت مثمــرة متكــن مــن تشــكيل وجهــات نظــر مشــتركة   

 .  )٢٢(أن تكون كما ينبغي
__________ 

  )١٨(  S/2000/809. 

  )١٩(  S/PV.4257،  ٥-٤الصفحتان. 

ــ  )٢٠(   ــرار  ،S/PRST/1996/13و  ،S/PRST/1994/62ر انظـ  ١٣٢٧والقـ
)٢٠٠٠.( 

  )٢١(  S/PV.4257،   (باكسـتان)؛   ٦الصـفحةS/PV.4257 (Resumption 

 (نيبال). ٣٦الصفحة  ،(1

  )٢٢(  S/PV.4257،  ١١الصفحة. 

توسـيع نطـاق املشـاركة    عـن  عدد مـن املمـثلني    دافعو  
يف املشاورات حبيث ال يقتصر علـى البلـدان املسـامهة بقـوات،     

، واملعـدات  وجسـتيات والل املـدنيني ب املشـاركة  أيضـا  بل يشمل
ــن   ــال عـ ــربفضـ ــدمي ا أكـ ــامهمقـ ــ ةملسـ ــل ورأى . )٢٣(ةاملاليـ ممثـ
األطـراف املعنيـة األخـرى، مثـل      ينبغي أن تدرجه األرجنتني أن

ــد املضـــيف للعمليـــة والبلـــدان املتضـــررة يف املنطقـــة، يف       البلـ
 كــثري. وفيمــا يتعلــق بتوقيــت املشــاورات، أكــد  )٢٤(املناقشــات

ــع    ــى أن جيتم ــتكلمني عل ــن امل ــدان املســامه    م ــع البل ــس م ة اجملل
نظــر يف ي ما، وكــذلك عنــد بقــوات قبــل إنشــاء واليــة البعثــة    

 .  )٢٥(اتالعمليإحدى إدخال تغيريات جوهرية على والية 
ــوة يف        ــود فجـ ــتكلمني إىل وجـ ــن املـ ــثري مـ ــار كـ وأشـ

البلـدان الناميـة   إذ تسـهم  االلتزام فيما يتعلق باملسامهة بقـوات،  
ــوات املنشــ  اغب ــة الق ــظ    رة يفولبي ــم املتحــدة حلف ــات األم  عملي

ميثلــون البلــدان  مــن الــذين بعــض املــتكلمنيوأعــرب الســالم. 
، غــري املتكــافئ ةطراخــاملعــبء ل ماملســامهة بقــوات عــن أســفه

البلـــدان ولكـــن القـــوات  معظـــم ر البلـــدان الناميـــةتـــوفحيـــث 
 او، ودعـ هلقراراتـ اجمللس يف اختاذ هلا صوت ال املسامهة بقوات 

خمــاطر نشــر تقاســم  إىل امنــودول املتقدمــة أعضــاء اجمللــس والــ 
ــدان  ــوات يف امليـ ــترعى.)٢٦(القـ ــايل   واسـ ــل مـ ــاماالممثـ إىل  هتمـ

ــرورة ــي إذا    ضـ ــر أساسـ ــو أمـ ــة، وهـ ــاء الثقـ ــدول  أرادتبنـ الـ
__________ 

 S/PV.4257 (Resumption(اليابـان)؛   ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

 (السنغال). ٣١حة (جامايكا)؛ والصف ١٠الصفحة  ،(1

  )٢٤(  S/PV.4257،  ٢٥الصفحة. 

ــفحتان    )٢٥(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ١٤-١٣املرجـ ــد)؛ والصـ  ١٨(اهلنـ
ــا)؛ والصــفحة    ــة كوري ــتراليا)؛ والصــفحة   ٢١(مجهوري  ٢٥(اس

(نيجرييـا)؛   ٤٠(مصر)؛ والصـفحة   ٣١(األرجنتني)؛ والصفحة 
S/PV.4257 (Resumption 1)،  (أيرلنـدا)؛ والصـفحة    ١٧الصفحة

 ٣٢(موريشــيوس)؛ والصــفحة  ٢٦(كولومبيــا)؛ والصــفحة  ٢٣
 (بلغاريا). ٣٣(بولندا)؛ والصفحة 

  )٢٦(  S/PV.4257 ــفحة ــفحة  ٨، الصــ ــر)؛  ٣٢(األردن)؛ والصــ (مصــ
S/PV.4257 (Resumption 1)،  ــفحة ــنغالديش)؛  ١٢الصــ (بــ

 (نيبال). ٣٧والصفحة 
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الـيت ينطـوي   املخـاطر  حتمـل  األعضاء توفري املوارد الضـرورية و 
 الثقــةتلــك حفــظ الســالم. وأكــد أن  نشــر أفــراد قــوات عليهــا

يتخـــذون  مـــنعلـــى شـــراكات حقيقيـــة بـــني  جيـــب أن تقـــوم
. وأكــد ممثــل الواليــات  )٢٧(بتنفيــذها ومــن يقومــونالقــرارات 
ــن يكــون مــن احلكمــة أن تطمــس    املتحــدة  ــه ل ات مســؤوليأن
اجمللـس  و البلـدان املسـامهة بقـوات    املؤلفة مـن الشراكة أطراف 

   .)٢٨(عملية صنع القرار ةعرقل أوواألمانة العامة، 

هبــا البلــدان املســامهة   تلــيت أدلــوردا علــى البيانــات ا  
طــوات اخل بعــض ذااختــ رغــمبقــوات، الحــظ ممثــل الصــني أنــه 

جيابيــة حنــو حتســني املشــاورات والتعــاون مــع تلــك البلــدان،  اإل
 .  )٢٩(جمال كبري للتحسني زال يوجد  ما

آليــة مؤسســية إلتاحــة     إىل إجيــاد  نيممــثل عــدة  ودعــا    
كثري مـن  أشار و.)٣٠(لبلدان املسامهة بقواتلاملشاركة احلقيقية 

مزيـــد مـــن الطـــابع  إلضـــفاءإىل أن أفضـــل طريقـــة تكلمني املـــ
من خالل إنشـاء أجهـزة    تكونشاورات الرمسي على عملية امل

للمجلس، على النحـو املنصـوص عليـه يف    تابعة فرعية خمصصة 
ممثل باكسـتان أنـه ميكـن هلـذه     ورأى . )٣١(من امليثاق ٢٩املادة 

أساسـي مـن    فريـق  رتكز حولوت معينةبعثة ب أن ختتصاهليئات 
__________ 

  )٢٧(  S/PV.4257 (Resumption 1)،  ٢٧الصفحة. 

 .٣نفسه، الصفحة املرجع   )٢٨(  

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

  )٣٠(  S/PV.4257 مجهوريـــة  ١٨(اهلنـــد)؛ والصـــفحة  ١٠، الصـــفحة)
(زامبيــــا)؛  ٣٣(مصـــر)؛ والصـــفحة    ٣١كوريـــا)؛ والصـــفحة   

 S/PV.4257 (نيجرييـا)؛  ٤٠(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ٣٦والصفحة 

(Resumption 1) ــفحة ــفحة   ٧، الصـــ ــونس)؛ والصـــ  ١٣(تـــ
 (رومانيا). ٢٩(النرويج)؛ والصفحة  ٢١والصفحة (أوكرانيا)؛ 

  )٣١(  S/PV.4257 مجهوريــة  ١٨(باكســتان)؛ والصــفحة  ٦، الصــفحة)
(السـويد بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب)؛      ٢٨كوريا) والصـفحة  

(ماليزيـا)؛ والصـفحة    ٣٦(نيوزيلندا)؛ والصـفحة   ٣٥والصفحة 
ــا)؛  ٤٠ ــفحS/PV.4257 (Resumption 1)(نيجرييـ  ١٢ة ، الصـ

 ٢٦(النـــــرويج)؛ والصـــــفحة    ٢١(بـــــنغالديش)؛ والصـــــفحة  
 (نيبال). ٣٨(موريشيوس)؛ والصفحة 

ممثـل  اقتـرح  . وباملثـل،  )٣٢(البلدان املسامهة بقوات يف كـل بعثـة  
اجمللس والبلدان املسامهة بقـوات جلنـة مشـتركة    ينشئ كندا أن 

ممثـل نيوزيلنـدا إىل   ودعـا  . )٣٣(سـالم من عمليات اللكل عملية 
إنشاء جلنة رمسية تتألف من مجيع أعضاء اجمللـس وكـل الـدول    

املعنيـــة املســـامهة بقـــوات يف عمليـــة حفـــظ الســـالم  األعضـــاء 
ــة املدرجــة  ممثــل اململكــة  د وشــد. )٣٤(يف جــدول أعمــال اللجن
نـــهج جديـــد، ولـــيس جمـــرد  ب علـــى ضـــرورة األخـــذ املتحـــدة 
تشـكيل فريـق عامـل    اقتراحـه   جمـددا أكـد  وجديـدة،  إجراءات 

ــس   ــابع للمجل ــةت ــظ الســالم     لدراس ــة حلف ــات اإلمجالي االجتاه
ــام بــدور يف إنشــاء عالقــة مباشــرة   ه فيــأســاليب العمــل و والقي

 .)٣٥(وفعالة بشكل أكرب بني اجمللـس والبلـدان املسـامهة بقـوات    
. )٣٦(مــن هــذا القبيــل مــتكلمني إنشــاء فريــق عامــل ة عــدأقــر و

قيقيــة بــني احلوأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أن الشــراكة  
ــة   ــدان املســامهة بقــوات واألمان ــاج إىل  اجمللــس والبل ــة حتت  العام

ــةيف تغــيري  ــو، العقلي ــرح  ل ــدة، واقت ــات جدي  يس بالضــرورة آلي
التفـاعلي  تبـادل  الاملزيـد مـن    لتحقيـق استخدام اآلليات القائمة 

اآلليـة   لـيس ممثل فرنسا على أن املهم أكد . وباملثل، )٣٧(آلراءل
 .  )٣٨(فيه مستخدت بل ماالرمسية 

يف معـــــرض تلخيصـــــه  ،الحـــــظ ممثـــــل ســـــنغافورةو  
إنشـاء   علـى ضـرورة  لواسع بـني املـتكلمني   االتفاق اقشة، للمنا

ــدة،   ــات جدي ــم اخــتالف آلي ــذي   اآل رغ راء بشــأن الشــكل ال
ميكـن إدراج  هـذه اآلليـات. وأعـرب عـن األمـل يف أن       هخـذ تت

__________ 

  )٣٢(  S/PV.4257،  ٦الصفحة. 

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

 .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

  )٣٥(  S/PV.4257 (Resumption 1)،  ٥الصفحة. 

 ٢٠(أوكرانيـــــا)؛ والصـــــفحة  ١٤املرجــــع نفســـــه، الصــــفحة     )٣٦(  
 (السنغال). ٣١(الصني)؛ والصفحة 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
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للمجلـس  يف قـرار  انبثقـت عـن املناقشـة     التوصيات احملددة اليت
 .  )٣٩(بيان رئاسيأو 

 كــانون الثــاين/ ٣١املعقــودة يف  ،٤٢٧٠يف اجللســة و  
ؤرخـة  املرسـالة  الج ادربـإ ، قام اجمللس مرة أخرى ٢٠٠١يناير 
مـن   )٤٠(وجهة إىل األمني العـام امل ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٨

 .  يف جدول أعماله املمثل الدائم لسنغافورة

ــس    وأدىل    ــان باســم اجملل ــنغافورة) ببي ــرئيس (س ، )٤١(ال
  :، مبا يلييف مجلة أمور ،اجمللس امقوبه 

 ١٣٢٧مهية التنفيذ الكامل ألحكام القرار شدد اجمللس على أ  
 ٢٨ و ١٩٩٤أيار/مـايو   ٣) وما ورد يف بياين رئيسه املؤرخني٢٠٠٠(

  ؛)٤٢(١٩٩٦آذار/مارس 
أمهيــة مشــاركة مجيــع األطــراف املعنيــة مشــاركة كاملــة  أكــد   

وحــض البلــدان املســامهة بقــوات علــى املبــادرة بالــدعوة إىل فــتح البــاب 
  ؛وع للمعلوماتأمام عمليات تبادل ذي موض

ــة إىل      حــث    ــوده الرامي ــذل جه ــى مواصــلة ب ــام عل ــني الع األم
حتسني التنسيق والتعاون بشأن مسائل حفـظ السـالم يف منظومـة األمـم     

  ؛املتحدة واألمانة العامة
األمني العام على أن يعمل على زيادة الوعي العام عامليا حث   

  ؛مبا تقدمه عمليات حفظ السالم من مسامهة إجيابية
ســلم حبتميــة أن يكــون مبقــدور األمانــة العامــة االعتمــاد علــى    

  ؛موارد بشرية ومالية كافية حىت تستجيب للطلبات امللقاة على عاتقها
كد مـن جديـد أن مشـكلة عـدم الوفـاء الكامـل بااللتزامـات        أ  

فيما يتعلق باألفراد واملعدات لعمليات حفظ السالم تتطلب أن تتحمـل  
املسؤولية يف دعم ما تقوم به األمـم املتحـدة    الدول األعضاء نصيبها من
  ؛من دور يف حفظ السالم

__________ 

 .٤١-٤٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  

  )٤٠(  S/2001/21. 

  )٤١(  S/PRST/2001/3. 

  )٤٢(  S/PRST/1994/22  وS/PRST/1996/13، .على التوايل 

ــأن اإلبطــاء يف الســداد يســبب ضــغوطا شــديدة علــى        ســلم ب
ميزانيات البلدان املسـامهة بقـوات. وحـث مجيـع الـدول األعضـاء علـى        

  ؛دفع اشتراكاهتا املقررة كاملة ويف حينه
 قــرر إنشــاء فريــق عامــل جــامع معــين بعمليــات األمــم     

يتناول مسائل حفظ السالم العامـة ذات  ، املتحدة حلفظ السالم
ــات حفــظ      ــة لعملي الصــلة مبســؤوليات اجمللــس واجلوانــب التقني

 .السالم كل على حدة
ــرامل   ــؤرخ ق ــه  ١٣ر امل  ٢٠٠١حزيران/يوني

 ١٣٥٣القــــــــــرار  ):٤٣٢٦(اجللســــــــــة 
)٢٠٠١( 

حزيران/يونيه  ١٣، املعقودة يف )٤٣(٤٣٢٦ ةلساجليف   
 ٣١رســالة مؤرخــة  هيف جــدول أعمالــاجمللــس  درجأ، ٢٠٠١

ــايو  ــة  ٢٠٠١أيار/م ــيس موجه ــساجملإىل رئ ــيس   )٤٤(ل ــن رئ م
لعامـــل التـــابع جمللـــس األمـــن املعـــين بعمليـــات حفـــظ الفريـــق ا
بحـث  ي، حييل هبـا التقريـر األول للفريـق العامـل، الـذي      السالم

 العالقة بني اجمللس والبلدان املسامهة بقوات واألمانة العامة.  

وجــه ببيانــات، ب مل يــدلَ فيهــا يت، الــاجللســةلــك تويف   
موجهــة إىل اجمللــس إىل رســالة   هتمــاما الــرئيس (بــنغالديش) 

ــرئيس  ــتني  الـ ــي األرجنـ ــن ممثلـ ــدا،   ،واألردن ،مـ ــا، وكنـ وغانـ
ــدا،  ،واهلنــد ،ونيوزيلنــدا أفكــار بشــأن  وتتضــمن بعــضوهولن

ددة يف تنفيذ املفهوم املتعلق بإنشاء جلنة إدارة تعاونيـة لبعثـة حمـ   
 .  )٤٥(سبيل حتسني التعاون بني اجمللس والبلدان املسامهة بقوات

__________ 

قشـة الـيت دارت يف   لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املنا    )٤٣(  
، ٢٠هذه اجللسة، انظر الفصل السادس، اجلزء السـادس، احلالـة   

 فيما يتعلق بالعالقات مع جلنة األركان العسكرية.

  )٤٤(  S/2001/546 كــانون  ٣١، املقــدم عمــال بالبيــان الرئاســي املــؤرخ
 ). S/PRST/2011/3( ٢٠٠١الثاين/يناير 

  )٤٥(  S/2001/535. 
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شــروع إىل مأيضــا اجمللــس  تمــامهالــرئيس ا اســترعىو  
ــرار ــدون   )٤٦(قـ ــاع وبـ ــذ باإلمجـ ــويت، واختـ ــه للتصـ ؛ ومت طرحـ

قـــام اجمللـــس  ، وبـــه)٢٠٠١( ١٣٥٣مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
  بأمور، من بينها أنه:

مرفقـات  التوصـيات الـواردة يف   وافق على اعتمـاد املقـررات و    
  القرار؛

ــات حفــظ الســالم أن        ــق العامــل املعــين بعملي طلــب إىل الفري
ــه بشــأن تعزيــز قــدرة األمــم املتحــدة علــى إنشــاء ودعــم      يواصــل أعمال

  عمليات حلفظ السالم تتسم بالكفاءة والفاعلية؛

تعهد بأن يتابع على حنو وثيق تنفيذ التدابري املتفق عليهـا فيمـا     
بالتعاون مع البلـدان املسـامهة بقـوات، وطلـب إىل الفريـق العامـل        يتعلق

التابع له أن يقيـِّـم كفاءة وفعالية التدابري املتفق عليها خـالل سـتة أشـهر    
من اختاذ هذا القرار، وأن ينظر يف إدخال مزيد من التحسـينات عليهـا،   

يـرا  آخذا يف اعتباره مقترحـات البلـدان املسـامهة بقـوات، وأن يقـدم تقر     
 .إىل اجمللس عن هذه املسائل

املعين والفريق العامل التابع جمللس األمن  - جيم
 بعمليات حفظ السالم

 اإلجراءات األولية

ــرامل   ــؤرخ قــ ــاير   ١٤ر املــ ــانون الثاين/ينــ كــ
مـــذكرة مـــن   :)٤٤٤٧لســـة (اجل ٢٠٠٢

 رئيس اجمللس 

ــالة مؤرخــة   مبوجــب   ــانون األول/ديســمرب  ٣١رس  ك
رئـيس الفريـق   أحـال  ، لـس األمـن  موجهة إىل رئيس جم ٢٠٠١

ــابع جمللــس األمــن   ا ــات حفــظ الســالم   املعــينولعامــل الت بعملي
مشروع مـذكرة   رفق بالتقريرالتقرير الثالث للفريق العامل، وم

__________ 

  )٤٦(  S/2001/573. 

مـــن رئـــيس اجمللـــس بشـــأن االتفـــاق علـــى عقـــد اجتماعـــات   
مشتركة للفريق العامل والبلدان املسامهة بقوات كآلية إضـافية  

ع تلـك البلـدان بشـأن عمليـات حمـددة حلفـظ       لتعزيز التعاون مـ 
 .  )٤٧(السالم

 ١٤، املعقودة كجلسة خاصـة يف  ٤٤٤٧ ةلساجليف و  
، نظــر اجمللــس يف التقريــر املــذكور  ٢٠٠٢كــانون الثاين/ينــاير 

ــدمها     أعــاله. ويف تلــك اجللســة، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة ق
الســيد كريتــيس وارد، الــرئيس الســابق للفريــق العامــل. كمــا   

فيمــا تعليقــات وطرحــوا أســئلة  بعــض الأعضــاء اجمللــس  أبــدى
أعضــاء اجمللــس مــذكرة مــن رئــيس       تعلــق باإلحاطــة. وأقــر  ي

 .  )٤٨(اجمللس

 األمم املتحدة حلفظ السالم عمليات  -  دال

 اإلجراءات األولية 

 ٢٠٠٢متوز/يوليـــــه  ١٢ر املـــــؤرخ قـــــرامل  
ــة اجل( ــرار ٤٥٧٢لســـــــــــــــــ ): القـــــــــــــــــ

٢٠٠٢(١٤٢٢(  

ــة    ــودة يف ، املع)٤٩(٤٥٧٢يف اجللسـ ــه  ١٢قـ متوز/يوليـ
ــون     ٢٠٠٢ ــد املعنــ ــه البنــ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج اجمللــ

مث وجــه الــرئيس  ‘‘.عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  ’’
ــرار     ــس إىل مشــروع ق ــام اجملل ــة املتحــدة) اهتم ومت  )٥٠((اململك
ــرار      ــد باإلمجــاع بوصــفه الق  ١٤٢٢طرحــه للتصــويت واعُتِم

  بينها أنه: قام اجمللس بأمور، من به)، و٢٠٠٢(

__________ 

  )٤٧(  S/2001/1335. 

  )٤٨(  S/2002/56. 

، فيمـا  ٢١انظر أيضـا الفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء الرابـع، احلالـة          )٤٩(  
 يتعلق بالنظر يف أحكام متنوعة من امليثاق.

  )٥٠(  S/2002/747. 


