
 A/RES/67/301 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
24 September 2013 

  السابعة والستونالدورة 

 من جدول األعمال٥٤البند 
 

 الرجاء إعادة االستعمال
13-47640 

*1347640*  
 

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/425/Add.1() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

استعراض شامل لكامـل مـسألة عمليـات حفـظ الـسالم مـن مجيـع                 - ٦٧/٣٠١
  العمليات نواحي هذه

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ومجيـــع ١٩٦٥فربايـــر / شـــباط١٨املـــؤرخ ) ١٩ - د (٢٠٠٦ إىل قرارهـــا إذ تـــشري  

  القرارات األخرى ذات الصلة باملوضوع،

ــه اخلـــــــــصوص    ــى وجـــــــ ــا وإذ تـــــــــشري علـــــــ ــؤرخ ٦٦/٢٩٧ إىل قرارهـــــــ  املـــــــ

  ،٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٧

ة الـسلمية للمنازعـات،     غىن عن جهود األمم املتحدة يف جمال التـسوي          أنه ال  وإذ تؤكد   

  بطرق منها االضطالع بعمليات حفظ السالم،

 بضرورة أن تواصل األمم املتحدة تعزيز قدراا يف ميدان حفـظ الـسالم              واقتناعا منها   

  وتعزيز نشر عملياا حلفظ السالم بفعالية وكفاءة،

ــا    ــضع يف اعتبارهــ ــدة يف    وإذ تــ ــم املتحــ ــضاء يف األمــ ــدول األعــ ــع الــ ــسامهة مجيــ  مــ

  السالم، ظحف

أفـراد شـرطة،   وخباصة البلدان املسامهة بقـوات و أبدته الدول األعضاء،   ما وإذ تالحظ   

  السالم، من اهتمام واسع النطاق باملسامهة يف أعمال اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ

 ضرورة احلفاظ على فعالية عمل اللجنة اخلاصة وتعزيز كفاءتـه           وإذ تضع يف اعتبارها     

  مرة،بصفة مست
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  ؛)١( بتقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالمحتيط علما  - ١  

 أن الدول األعضاء الـيت تـصبح دوال مـسامهة بـأفراد يف عمليـات                تكرر تأكيد   - ٢  

 تــشارك يف أعمــال اللجنــة اخلاصــة يف    األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف الــسنوات املقبلــة أو     

  بـصفة مراقـب تـصبح، بنـاء علـى طلـب خطـي موجـه إىل             املستقبل ملدة ثـالث سـنوات متتاليـة       

  اخلاصة؛ رئيس اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم، أعضاء يف الدورة التالية للجنة

 أن تواصل اللجنة اخلاصة، وفقا لواليتها، بـذل اجلهـود مـن أجـل إجـراء           تقرر  - ٣  

استعراض شامل لكامل مـسألة عمليـات حفـظ الـسالم مـن مجيـع نـواحي هـذه العمليـات وأن                      

تستعرض تنفيذ مقترحاا الـسابقة وتنظـر يف تقـدمي أي مقترحـات جديـدة لتعزيـز قـدرة األمـم             

  ذا امليدان؛املتحدة على االضطالع مبسؤولياا يف ه

  إىل اللجنة اخلاصـة أن تقـدم تقريـرا عـن أعماهلـا إىل اجلمعيـة العامـة يف                 تطلب  - ٤  

  دورا الثامنة والستني؛

ــب   - ٥   ــر يف    تطل ــة اخلاصــة بتقري ــوايف اللجن ــام أن ي ــني الع ــع  إىل األم ــا املزم دور 

  ؛٢٠١٤عام يف عقدها 

ــرر  - ٦   ــدرج يفتق ــشروع   أن ت ــا الثامنــ  عمــالأجــدول م ــستني البنــد  دور ة وال

ــون  ــواحي        “املعنـ ــع نـ ــن مجيـ ــسالم مـ ــظ الـ ــات حفـ ــسألة عمليـ ــل مـ ــامل لكامـ ــتعراض شـ اسـ

  .”العمليات هذه

  ٩٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ سبتمرب/ أيلول١٦

  

                                                           
 .(A/67/19) ١٩الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )١(


