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يف غياب الرئيس، توىل الرئاسة السيد فاسالو (مالطـة)، نـائب 
الرئيس 

افتتحت اجللسة يف الساعة ١٥/١٠ 
البنـد ٨٦ مـن جـدول األعمـال: اســتعراض شــامل لكــامل 
ــــي هـــذه  مســائل عمليــات حفــظ الســالم مــن مجيــع نواح
A/55/138- و A/54/839 و A/54/670) (ـــــــابع العمليـــــات (ت
 A/55/502 و A/55/305-S/2000/809 و S/2000/693

 (Add.1 و A/55/507 و
السيد رو (سرياليون): قال إن وفده يضـم صوتـه إىل  - ١
البيـان الـذي أدىل بـه ممثـل األردن باســـم حركــة بلــدان عــدم 

االحنياز. 
ــــذي يشـــهد  واســتطرد قــائال إنــه يف هــذا الوقــت ال - ٢
إخضـاع عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم، ومنـــها بعثــة 
األمــم املتحــــدة يف ســـرياليون، لالســـتعراض بـــل وللفحـــص 
الدقيــق، فــإن تقريــر الفريــق املعــين بعمليــات األمــم املتحـــدة 
للســالم (A/55/305-S/2000/809)، أو "تقريــر اإلبراهيمــــي") 
جيئ يف احلني املناسب متاما نظرا ملا تضمنه من توصيات تنص 
ـــة يف هــذا  علـى طـرق ووسـائل مبتكـرة لتعزيـز قـدرات املنظم
اال. واألحداث األخرية اليت وقعـت يف سـرياليون واحتمـال 
توسيع العملية اجلارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة أمـران 
يزيـدان مـن إحلـاح احلاجـة إىل إصـالح آليـات األمـــم املتحــدة 

حلفظ السالم. 
واسـتدرك قـائال إن وفـده يـرى أن إحـدى التوصيــات  - ٣
اليت تضمنها تقرير اإلبراهيمي توصيـة تنطـوي علـى مشـاكل، 
فهي تطلب من جملس األمـن أن يبقـي القـرارات الـيت ترخـص 
ببعثات ذات مستويات مرتفعة من القوات على هيئة مشاريع 
قرارات إىل أن يتلقى األمني العام التزامات قاطعة بشـأن تلـك 
البعثات. وهذه التوصية تبدو معقولة يف ظاهرها؛ غري أا تثري 

سـؤاال هـو: كيـف ميكـن التصـرف يف حـــاالت حرجــة، مثــل 
حالة سرياليون، فيما يقوم األمني العام "بارتيـاد األسـواق حبثـا 
عـن قـوات". ورمبـــا تعــني علــى الســكان املدنيــني املتعرضــني 
ـــن تقــع مســؤولية محايتــهم علــى كــاهل األمــم  للخطـر، الذي
املتحـدة، أن ينتظـروا شـهورا إىل أن حيصـل األمـني العـام علــى 
تلـك القـوات، ويف حـاالت عديـدة، ومنـها حالـــة ســرياليون، 
فـإن فـترة االنتظـار هـذه ميكـن أن ختـدم مصـــاحل املعتديــن وأن 

تطيل أمد الصراع. 
وأضـاف أنـــه يقــترح حلــل هــذه املشــكلة أن يتــم يف  - ٤
احلاالت املعقدة واحلرجة بذل كل جهد مـن أجـل توفـري قـوة 
لالسـتجابة الســـريعة تســاهم ــا الــدول فــرادى أو مجاعــات 
بالتشاور مع األمم املتحدة ومبوافقة مسبقة من البلد املضيـف. 
ـــأي حــال مــن  وليـس مـن شـأن ترتيـب مثـل هـذا أن يكـون ب
األحـوال بديـال عـن عمليـات األمـم املتحـــدة حلفــظ الســالم؛ 
واألحرى أنه سيكون مبثابة "غطاء أمـين" هـام للبلـدان املتـأثرة 
بصراع مسلح. ويف حالة سرياليون بالذات، كان األثـر الـذي 
ترتب على نشر قوات اململكة املتحـدة يف مرحلـة حرجـة هـو 

تثبيت احلالة. 
واسـتطرد قـائال إنـه ملـا كـانت بعثـة األمـم املتحــدة يف  - ٥
سرياليون ال تزال يف مرحلة مشروع قـرار لـس األمـن، فإنـه 
حيث على تأييد خطة اململكة املتحـدة الراميـة إىل إرسـال قـوة 
اســتجابة ســريعة إىل ســرياليون، إذا اســتلزم األمــر وحســــب 
ـــوات حتــل حمــل  مقتضياتـه، ريثمـا حيصـل األمـني العـام علـى ق
الوحدتـني اهلنديـة واألردنيـة للبعثـة. وعـالوة علـى ذلـــك فــإن 
البعثـة تنطـوي علـى كـل عنـاصر عمليـة حفـظ سـالم معقـــدة؛ 
وهلذا فإن سـرياليون ميكـن أن تكـون حقـل جتـارب لكثـري مـن 

التوصيات الواردة يف تقرير اإلبراهيمي. 
وذكر أن وفده يرحب بالكثري من توصيـات التقريـر،  - ٦
وال ســــيما التوصيــــة الداعيــــة إىل تضمــــني املراحـــــل األوىل 
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للتخطيـط للعمليـات برامـج لـــرتع ســالح احملــاربني الســابقني 
وتســرحيهم وإعــادة إدماجــهم، ويــرى أن أهــم توصيــة هــــي 
التوصية اليت تدعو إىل تركيز منظومة األمم املتحدة علـى منـع 

نشوب الصراعات. 
السيد أوساي (غانا): أعرب عن تأييده للبيان الـذي  - ٧
أدىل بـه وفـد األردن باسـم حركـة بلـدان عـــدم االحنيــاز فيمــا 

يتعلق بالبند قيد املناقشة. 
وقال إن النظام احلايل الذي يقضي بأن تنشـر البلـدان  - ٨
املسـامهة بقـوات وحداـا مبوجـب ترتيبـات عقـود االســـتئجار 
الشـاملة للخدمـات نظـام غـري صـاحل ألنـه يتسـبب يف حــدوث 
تفاوتات ضخمة بني خمتلف الوحـدات ويعمـل علـى إضعـاف 
متاسك البعثات. كما أنه يسبب مشـاكل خطـرية لبلـدان مثـل 
غانا تشارك يف أكثر مـن بعثـة. ولـن ميكـن التغلـب علـى هـذه 
التفاوتات الواضحة فيما يتعلق باألفراد واملعـدات إىل أن تفـي 
كـل الـدول األعضـاء مبسـؤوليتها عـن حفـــظ الســالم. وكمــا 
ـــم  ذكــر تقريــر اإلبراهيمــي، فــإن مــن الواضــح أن بعثــة األم
املتحدة يف سرياليون مل تكن لتواجـه الصعـاب الـيت نشـأت لـو 
أــا زودت بــالقوات واملعــدات الــيت نشــرت يف كوســــوفو. 
ــها  ولذلـك يتعـني إجيـاد آليـة لتمكـني الـدول األعضـاء الـيت لدي
أكرب القدرات من تقدمي املعـدات واألفـراد تكاتفـا مـع الـدول 

األعضاء ذات القدرات األقل. 
وأضاف أنه يتساوى مـع ذلـك يف األمهيـة احلامسـة أن  - ٩
يتم توفري موارد كافية لتمويل عمليات حفظ السـالم. ووفـده 
ـــدول املتقدمــة النمــو، علــى أن  حيـث كـل الـدول، وخباصـة ال
تدفـع اشـتراكاا بـدون تأخـــري وبــدون شــروط لكــي يتســىن 

سداد النفقات للبلدان املسامهة بقوات 
ـــا  وذكـر أن كـل عمليـة سـالم جيـب أن تشـمل برناجم - ١٠
لرتع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، مبـا يف ذلـك عنصـر 
ـــال. غــري أنــه  السـتيعاب االحتياجـات اخلاصـة للنسـاء واألطف

حسب ما تبني مـن احلالـة يف سـرياليون، فـإن سـوء إدارة مثـل 
هـذه الـربامج ميكـن أن يعـرض عمليـــة الســالم واالســتقرار يف 
البلـد للخطـر. فـرتع السـالح غـري الكـامل وعـدم كفايـة عــدم 
اإلدماج ميكن أن يؤديا إىل الفوضى وإىل حاالت جديـدة مـن 
انـدالع العنـف. وللحيلولـة دون حـدوث ذلـك يف ســرياليون، 
فـإن غانـا حتـث اتمـع الـدويل واملـاحنني علـــى تســهيل إعــادة 
إدمــاج حمــاريب اجلبهــة املتحــدة الثوريــة الســابقني يف اتمـــع 

املدين. 
وقــال إن وفــده يعلــق أمهيــة علــى تدريــب القــــوات  - ١١
والشـرطة املدنيـة مـن أجـل تسـهيل االنتشـار الســـريع، ويؤيــد 
توصيـة اللجنـة اخلاصـة الداعيـة إىل وضـع معايـري دنيـا يف هـــذا 
الشـأن. وقـد سـبق لوحـــدة التدريــب التابعــة إلدارة عمليــات 
حفظ السالم أن نظمـت عـددا مـن الـدورات التدريبيـة. ففـي 
ـــا حلقــة  تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، مثـال، اسـتضافت غان
ـــن اجليــش والشــرطة يف  عمـل برعايـة األمـم املتحـدة ألفـراد م
املنطقـة األفريقيـة. ونظـرا ألمهيـة الـدور الـذي تقـوم بـه وحــدة 
التدريب، فإن إعادة التشكيل املنتظرة لـإلدارة ينبغـي أن توفـر 

للوحدة املوظفني الذين متس حاجتها إليهم. 
وأعرب عن ترحيب وفده بالقرار الـذي اختـذ بإنشـاء  - ١٢
وحـدة للشـؤون اجلنسـانية، وعـن تـأييده للنـداء الـــذي وجهــه 
ـــدم مبرشــحات  وكيـل األمـني العـام للـدول األعضـاء لكـي تتق
ـــاصر البعثــات امليدانيــة. كمــا تؤيــد غانــا  للعمـل يف مجيـع عن
توصيـة تقريـر اإلبراهيمـي الداعيـة إىل تعزيــز وحــدة الــدروس 
املسـتفادة لتمكينـــها مــن وضــع مبــادئ توجيهيــة وإجــراءات 

تشغيلية. 
وختاما، امتدح الترتيبات احلالية اليت جتـرى مبقتضاهـا  - ١٣
مشاورات بني جملس األمن والبلدان املسامهة بقـوات. غـري أن 
هذه املشاورات ينبغـي، إذا بـررت الظـروف ذلـك، أن جتـرى 
بناء على طلب البلدان املسامهة بقوات وطلـب جملـس األمـن، 
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إذ أن ذلك من شأنه أن يعمل على تاليف الكثري مـن الصعـاب 
اليت ووجهت يف البعثات. 

السـيد كروتسـرا (توغـو): قـال إنــه كمــا اتضــح يف  - ١٤
روانـدا وسريربينيتشـا، فإنـه حيـدث أحيانـا أن الـدول األعضــاء 
ال تفـي علـى النحـــو الســليم مبســؤوليتها عــن صــون الســالم 
واألمن العامليني. وهذا يرجع يف معظمه إىل عدم توفـر اإلرادة 
السياسية واملوارد، وإىل زيـادة تشـابك البعثـات. ولذلـك فـإن 
احلاجـة تدعـو إىل حتسـني التخطيـط التشـــغيلي، وحتقيقــا هلــذه 

الغاية ينبغي إصالح إدارة عمليات حفظ السالم. 
ــــذي أدىل بـــه  وأعلــن أن وفــده يؤيــد متامــا البيــان ال - ١٥
ـــف  األردن باسـم حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز، ويريـد أن يضي
إليـه بعـض املالحظـــات. وبــادئ ذي بــدء، ينبغــي أن ختضــع 
عمليـات حفـظ السـالم ملبـدأ املسـاواة يف املعاملـة، فمـن املـــهم 
كفالـة إعطـاء نفـس األولويـة لصـون السـالم واألمـن يف مجيـــع 
مناطق العامل، وال سيما يف أفريقيا. ورغم أن الشهور األخـرية 
شهدت نشر بعثات ميدانية يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
ـــاء بــني  وإثيوبيـا وإريتريـا وسـرياليون، وقيـام حـوار مباشـر وبن
أطراف الصراعات، فمن الواضح أن القارة األفريقيـة ال تلقـى 

من اتمع الدويل نفس االهتمام الذي تلقاه مناطق أخرى. 
وقــال إن بعثــات حفــظ الســالم ال تنشـــر بالســـرعة  - ١٦
الكافيـة دائمـا، ممـا يـؤدي إىل تفـــاقم احلالــة، كمــا حــدث يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية. ولذلـك ينبغـي تنفيـذ توصيـات 
ـــط  تقريــر اإلبراهيمــي، كمــا ينبغــي أن تــتراوح فــترة التخطي

للبعثات بني ٣٠ و ٩٠ يوما، حسب درجة تعقدها. 
وأضـاف أن املهانـة الـــيت تعرضــت هلــا قــوات األمــم  - ١٧
املتحدة حلفظ السالم يف سرياليون تـدل علـى ضـرورة إصـدار 
واليات وقواعد اشتباك واضحة ومقنعـة لتمكـني القـوات مـن 
الدفاع عن نفسـها كمـا جيـب. وجيـب ختصيـص مـوارد ماليـة 
كافيـة هلـذا الغـرض؛ فـإذا اسـتمر نشـــر قــوات حفــظ الســالم 

بدون القدرة على اإلقناع والردع كان االحتمال الراجح هـو 
أن يتكرر وقوع أحداث مثل اليت وقعت يف سرياليون. 

واستطرد قائال إنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن يسـاعد  - ١٨
على تعزيز قــدرات أفريقيـا يف جمـال حفـظ السـالم عـن طريـق 
تقــدمي املســاعدة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة واملنظمـــات دون 
اإلقليمية. ونظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطيـة ميكـن أن 
يوفــر ســبيال لتحســني عمليــات حفــظ الســــالم يف أفريقيـــا، 
ولذلـك فـإن توغـو تؤيـد توصيـة الفريـق الـــذي ترأســه الســيد 

اإلبراهيمي املتعلقة بإعداد قوائم بأفراد االحتياطي. 
وأضاف أن وفده خياجله عميق القلــق ملشـكلة التأخـري  - ١٩
يف سداد النفقات للبلدان اليت تقدم القـوات واملعـدات، الـذي 
يعــود بصفــة أساســية إىل تــأخر عــدد مـــن البلـــدان يف دفـــع 
اشـتراكاا، وهـو يضـــر ضــررا شــديدا بــالبلدان الناميــة الــيت 

تشارك يف العمليات. 
وذكـر أن مـن دواعـــي القلــق أيضــا التمثيــل النــاقص  -٢٠
للبلدان النامية، وال سيما البلدان األفريقيـة، يف إدارة عمليـات 
حفـظ الســالم. وينبغــي أن يوضــع تصحيــح هــذا الوضــع يف 
ـــا يلــزم مــن إعــادة تشــكيل لــإلدارة،  االعتبـار لـدى إجـراء م
فاألفارقـة يعرفـون املنطقـــة، ومعرفتــهم ميكــن أن تكــون ذات 

فائدة يف وضع االستراتيجيات. 
السـيد إخنسـاخيان (منغوليـا): قـــال إن عــرض وكيــل  - ٢١
األمـني العـام للبنـد أثـار أسـئلة عديـــدة تــتردد أيضــا يف تقريــر 
اإلبراهيمي وينبغي تناوهلا بـدون تأخـري، مثـل ضـرورة إصـدار 
واليـات محكَمـة التدبـــري وواضحــة التحديــد لبعثــات حفــظ 
السالم، وضرورة توفر وجود رمزي ورادع عســكري يوحـي 
بـالتصديق، وتبـني اخليـط الرفيـع الفـــاصل بــني حفــظ الســالم 
الذي يستند إىل رادع يوحي بـالتصديق، والدخـول يف حـرب 
ـــده يضــم صوتــه إىل البيــان  سـافرة؛ ويف هـذا الشـأن، فـإن وف
الذي أدىل به األردن أمس باسم حركة بلدان عدم االحنياز. 



00-736605

A/C.4/55/SR.22

وأشار إىل أن زعماء العـامل شـددوا يف إعـالن األلفيـة  - ٢٢
ـــة األمــم املتحــدة يف صــون  علـى تصميمـهم علـى زيـادة فعالي
ـــزم مــن مــوارد، وطلبــوا مــن  السـالم واألمـن بتزويدهـا مبـا يل
ـــات  اجلمعيــة العامــة أن تنظــر علــى وجــه الســرعة يف التوصي
الــواردة يف تقريــر اإلبراهيمــي بغيــة تــــاليف وقـــوع مـــآس يف 
املستقبل من قبيل املآسي اليت وقعـت يف سريربينيتشـا وروانـدا 
ـــن  وســرياليون. ومنغوليــا تؤيــد معظــم مــا تضمنــه التقريــر م
توصيــات، وتــأمل أن تتخــذ اجلمعيــة العامــة إجــراء يف هـــذا 

الشأن أثناء دورا احلالية. 
وقـال إنـه بلـده ملـتزم بتقـدمي مســـامهات ملموســة يف  -٢٣
عمليات حفظ السالم، وهلذا الغرض وقع على مذكرة تفـاهم 
مــع األمــم املتحــدة، وأعلــم إدارة عمليــــات حفـــظ الســـالم 
باملرشـحني الذيـن وقـــع اختيــاره عليــهم، وشــارك بنشــاط يف 
منــاورات التدريــب األخــرية الــــيت أجريـــت يف كازاخســـتان 

لبلدان آسيا الوسطى. 
السـيد زوهـار (إسـرائيل): أعـــاد تــأكيد مــا جــاء يف  - ٢٤
البيـان الـذي أدىل بـــه ســفري بلــده لــدى األمــم املتحــدة أمــام 
اجلمعية العامة يـوم ٢٨ أيلـول/سـبتمرب بشـأن عمليـات حفـظ 
السـالم، ومـؤداه أن الدعـــم املــايل الفعــال واملعلــوم لــه أمهيــة 
حامسة لنجاح أية بعثة للسالم. وقال إن وفده يؤيـد املبـادرات 
الرامية إىل تعديل جدول االشتراكات املقررة من أجـل قسـمة 
األعباء املالية هلذه العمليات بصورة أعدل، وفرض حـد أعلـى 
بواقع ٢٥ يف املائة لالشتراكات الفردية. وقد قــررت إسـرائيل 
ـــه بنســبة ٨٠ يف املائــة،  التنـازل عـن التخفيـض الـذي تتمتـع ب
وستدفع بالكامل االشتراك املقرر عليها مليزانيـة األمـم املتحـدة 

حلفظ السالم. 
وأضــاف أن إســرائيل، إىل جــانب اشــتراكها املـــايل،  - ٢٥
وضعت برنامج تدريب يف ميدان حفظ السالم، وفقـا للفقـرة 

١٠ مــن قــرار اجلمعيــــة العامـــة ٤٨/٤٦ املـــؤرخ ٩ كـــانون 
األول/ديسمرب ١٩٩١. 

ومضى قائال إن وفده يريد أن يعلن أن قوات الدفـاع  -٢٦
اإلسرائيلية ستقوم مرة أخرى بعقـد دورـا السـنوية لالتصـال 
الـدويل وذلـك يف مقـر شـــعبة االتصــال والعالقــات اخلارجيــة 
التابعـة لقـوات الدفـاع اإلسـرائيلية يف تـل أبيـب، بغيـة تنشــيط 
احلوار املهين بشأن موضوع االتصـال العسـكري علـى أسـاس 
جتربة قوات الدفاع اإلسرائيلية مع املنظمـات األجنبيـة؛ وهـذه 
الدورة خمصصة للضباط مـا بـني رتبـة الرائـد والعقيـد. وميكـن 
ــــق  توجيــه الطلبــات إىل قــوات الدفــاع اإلســرائيلية عــن طري

امللحقني العسكريني والسفارات املعتمدة لدى إسرائيل. 
السيدة دورانت (جامايكـا): قـالت إن وفدهـا يضـم  - ٢٧
صوته إىل البيان الذي أدىل به األردن باسم حركة بلدان عــدم 

االحنياز. 
وأشارت إىل أن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم  - ٢٨
ـــن كــانت  ظلـت موضوعـا للكثـري مـن التمحيـص والنقـد. ولئ
ــــو إىل إصـــالح العيـــوب  جامايكــا توافــق يف أن احلاجــة تدع
اهليكلية اليت تشوب عمليات حفـظ السـالم، فإـا تعلـم أيضـا 
أن مفهوم تلك العمليات مير مبرحلـة حتـول، فلقـد ازداد تعـدد 
أبعادهـا وأصبحـت تتصـدى ملسـائل متشـابكة متتـــد مــن نــزع 
ــهاء  السـالح إىل إعـادة بنـاء اهليكـل اإلداري للمجتمـع بعـد انت
الصـراع، كمـا يسـتدل علـى ذلـــك مــن حــاالت بعثــة األمــم 
املتحدة يف كوسوفو وإدارة األمم املتحـدة االنتقاليـة يف تيمـور 

الشرقية وبعثة األمم املتحدة يف سرياليون. 
وقالت إن زعماء العامل الـتزموا يف مؤمتـر قمـة األلفيـة  - ٢٩
الذي انعقد يف اآلونة األخرية مبعاجلة ضروريـات عاجلـة منـها 
حتقيـق الفعاليـة لعمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الســـالم. ومــن 
البديـهي أنـه ال ميكـن السـماح بفشـل أنشـــطة األمــم املتحــدة 
للسالم؛ ويف هذا الصـدد، حتمـد جامايكـا لألمـني العـام قيامـه 
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بإنشـاء الفريـق املعـين بعمليـات األمـم املتحـــدة للســالم ليقــوم 
بعمـــل اســـتعراض للموضـــوع، كمـــا أـــا ترحـــب بتقريــــر 

اإلبراهيمي الذي انبثق من ذلك االستعراض. 
وأضــافت أن جامايكــا تشــــدد علـــى التوصيـــة الـــيت  - ٣٠
تضمنـها ذلـك التقريـر فيمـا يتعلـق بضـــرورة إصــدار واليــات 
للبعثـات تكـون ذات مصداقيـة وواضحـة وواقعيـــة، وتــرى أن 
جملس األمن جيب أن يتوخى مزيدا مـن الدقـة يف هـذا الشـأن. 
كما أن الوالية اليت تصـدر لبعثـة سـالم جيـب أن تكفـل متكـن 
حفظة السالم بعد نشرهم من الدفاع عن أنفسهم ومن تنفيـذ 
الواليــة الصــادرة هلــم بطريقــة مهنيــة. وجيــب تقريــر قواعـــد 
اشتباك قوية من أجل ضمان تقيد األطراف يف اتفـاق للسـالم 

مبا تعهدوا به من التزامات. 
واســتطردت قائلــة إن وفدهـــا يؤيـــد أيضـــا املطالبـــة  - ٣١
بإجراء مشاورات بني البلدان املسامهة بقوات وجملـس األمـن، 
وال سيما قبل وضع والية حلفظ السـالم. وقبـل تشـكيل بعثـة 
واملوافقة عليها، ينبغي توسيع نطاق اطّالع األمانة العامة على 
املعلومات العسكرية والتقنية، وينبغـي يف هـذا الصـدد التمـاس 
مزيد من الشفافية. وال تزال جامايكا تعلـق أمهيـة كبـرية علـى 
نشـر ثقافـة املنـع. ويف متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، قـام جملـس األمــن، 
بعد إحلاح من جامايكا، بإعادة تأكيد أن األمم املتحدة جيـب 
أن تضع استراتيجية شاملة ومنسـقة ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة 

للصراعات. 
وأعربت عن سـرورها ملالحظـة أن املنظـور اجلنسـاين  - ٣٢
حلفـظ السـالم، الـذي أغفلـه تقريـر اإلبراهيمـــي، قــد أخــذ يف 
االعتبار يف تنفيذ اخلطة املقدمة من األمني العام. كمـا أعربـت 
عـن ترحيبـــها باعتمــاد قــرار جملــس األمــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) 
ـــــر ٢٠٠٠ بشــــأن املــــرأة  املـــؤرخ ٣١ تشـــرين األول/أكتوب
والسـالم واألمـن، وطـالبت بتنفيـذه التـام يف ضـوء احلاجــة إىل 
مشـاركة املـــرأة علــى قــدم املســاواة وبصــورة تامــة يف مجيــع 

اجلهود الرامية إىل صون السالم واألمن وتوطيدمها وإىل زيادة 
دور املــرأة يف صنــع القــرار بشــأن منــع نشــوب الصراعــــات 
وفضها. وعربت عن سرور وفدها بإزماع وكيل األمني العـام 
لعمليات حفظ السالم التعـاون الوثيـق مـع املستشـارة اخلاصـة 
لألمـني العـام للمسـائل اجلنسـانية والنـهوض بــاملرأة مــن أجــل 
حتديـد التدابـري الـيت ميكـن اختاذهـا مـن جـــانب إدارة عمليــات 
ــــك االقـــتراح  حفــظ الســالم والعمليــات امليدانيــة، مبــا يف ذل
الداعي إىل إنشاء وحدة صغرية للشؤون اجلنسانية يف اإلدارة. 
ــــق يف أن احلاجـــة تدعـــو إىل  وقــالت إن وفدهــا يواف - ٣٣
وضع استراتيجية فعالة لإلعالم واالتصال جلميع بعثات األمـم 
املتحـدة للسـالم ولذلـك فـهو يـرى أنـه ينبغـي إلدارة عمليــات 
حفــظ الســالم وإدارة شــؤون اإلعــالم أن يتعاونــا يف وضــــع 

استراتيجية فعالة لإلعالم. 
وأضـافت أنـه نظـرا لتشـابك حتديـات حفـظ الســالم،  - ٣٤
فـال بـد مـن أن يكـون حفظـــة الســالم علــى تدريــب وجتــهيز 
كـافيني ألداء مهامـهم علـى الصعيـد التقـين، لكـن مـــع توجيــه 
اهتمـام خـاص أيضـا لتنميـة احلساسـية الثقافيـة يف التعـامل مـــع 
اتمعات اليت تقـوم فيـها حـاالت الصـراع. ومـن املـهم أيضـا 
مراعـاة ضـرورة تدريـب أفـراد الشـرطة املدنيـة بانتظـام، إذ أنــه 
حسـب مـا شـدد عليـه تقريـر اإلبراهيمـي فـــإن تدريــب أفــراد 
الشرطة املدنية املشاركني يف العمليات من شـأنه "حتويـل هـذه 
اموعــة املتنــافرة مــن الضبــاط إىل قــوة متماســكة وفعالــــة" 

(A/55/305-S/2000/809، الفقرة ١٢١). 
واختتمـت كالمـها قائلـة إن وفدهـا يعتقـد أن احلاجـة  - ٣٥
تدعـو إىل قيـام مزيـد مـن التعـاون بـــني املقــر والبعثــات لكــي 
ــرية  ميكنـها تنفيـذ والياـا بفعاليـة؛ وهنـاك جمـاالت رئيسـية كث
ميكن حتسينها، منها ضـرورة التكـامل التـام مـع املقـر وحتسـني 
ــــق بـــاملعدات  تنســيق اجلــهود والترتيبــات الســوقية فيمــا يتعل
ـــظ  اململوكـة للوحـدات. وينبغـي أن تبـدي إدارة عمليـات حف
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السـالم بعـض املرونـة يف التعـامل مـع البلـدان الناميـة املســتعدة 
لتقدمي قوات ولكنها تفتقر إىل املعـدات الالزمـة لبعثـة بعينـها، 
ـــى  إذ أن مــن شــأن تلــك املرونــة أن توفــر حــافزا إضافيــا عل

االشتراك يف عمليات حفظ السالم.  
السيد فالديفييسكو (كولومبيا): تكلم باسـم الـدول  - ٣٦
األعضاء يف جمموعة ريو، فقال إن رؤساء الدول واحلكومـات 
ـــة  أكـدوا مـن جديـد، يف إعـالن األلفيـة الـذي اعتمدتـه اجلمعي
العامـة يف ٨ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٠، تصميمـــهم علــى "إقامــة 
ـــاق  سـالم عـادل ودائـم يف مجيـع أحنـاء العـامل وفقـا ملبـادئ امليث
ومقاصده"؛ وتريد جمموعة ريو أن تعلن تأييدهـا لكـل مبـادرة 

دف إىل بلوغ هذا اهلدف األساسي. 
وأضــاف أن اموعــة تقَــــدر األعمـــال اهلامـــة الـــيت  - ٣٧
تضطلع ا اللجنة اخلاصة املعنية بعمليـات حفـظ السـالم بغيـة 
حتسني كفاءة األمـم املتحـدة يف ميـدان صـون السـالم واألمـن 
الدوليـــني، وقـــد اطلعـــت اموعـــة باهتمـــــام علــــى تقريــــر 
ـــق خــرباء  عينــهم األمــني العــام،  اإلبراهيمـي الـذي قدمـه فري
والذي يردد الكثري من التوصيات اليت قدمتـها اللجنـة اخلاصـة 

وفاء منها بواليتها. 
وأوضح أن اموعة تسلم باحلاجة إىل تعزيـز هيـاكل  - ٣٨
آليـات حفـظ السـالم وســـريها جلعلــها أكــثر كفــاءة ومــن مث 
تعزيز مصداقية األمم املتحـدة يف جمـال توطيـد السـالم واألمـن 
الدوليـني وصومـا يف خمتلفــة املنــاطق. كمــا تســلم اموعــة 
بأمهيــة عنــاصر أعمــال األمــم املتحــدة املتعلقــة مبنــع نشـــوب 
األزمـات وبنـاء السـالم، انطالقـا مـن فرضيـة أن أنشـطة األمــم 
املتحــدة ينبغــي أن حتــترم مبــادئ ســـيادة الـــدول وســـالمتها 

اإلقليمية واستقالهلا السياسي وفقا مليثاق األمم املتحدة. 
ومضى قائال إن اموعة تدرك احلاجة إىل مثل ذلـك  - ٣٩
ـــة لتنفيــذه،  اإلصـالح ولكنـها تشـعر بـالقلق بشـأن اآلثـار املالي

وهـو أمـر ينبغـي توخـي احلـرص لـدى النظـر فيـــه مــن جــانب 
اهليئات املختصة للجمعية العامة. 

وقال إن اموعة ترى أن األمني العام ينبغي أن يقوم  - ٤٠
يف أقرب وقت ممكن بتنفيـذ توصيـات تقريـر اإلبراهيمـي الـيت 
توصلت اللجنة اخلاصة إىل اتفاق بشأا. ومن املـهم أيضـا أن 
يقدم األمني العام تقريرا عـن حالـة تنفيـذ تلـك التوصيـات إىل 
اللجنة اخلاصة يف دورا اليت ستعقد يف شباط/فــرباير ٢٠٠١. 
ويف تلــك الــدورة يلــزم أن تنظــر اللجنــة اخلاصــة مبزيــد مـــن 
التفصيل يف التوصيات اليت حتتاج إىل مناقشـة إضافيـة، أو الـيت 
ال تزال موضع شكوك. واموعة تعلـق أمهيـة كبـرية علـى أن 
ــــادئ املتعلقـــة مبوافقـــة  حتــترم يف عمليــات حفــظ الســالم املب
ــــن  األطــراف، واحليــاد، وعــدم اســتعمال القــوة إال دفاعــا ع

النفس. 
ــــداف  وأشــار إىل أن إعــالن األلفيــة أعــاد تــأكيد أه - ٤١
األمم املتحدة يف جمال التنمية، وإىل ما قاله األمن العام مـن أن 
الفقر هو أحـد األسـباب الرئيسـية للصـراع. وقـال إن البلـدان 
األعضـاء يف جمموعـة ريـو تـأمل أن تقـوم املنظمـة أيضـا، وهــي 
ـــة الســالم واألمــن  تسـعى إىل حتسـني عملياـا مـن أجـل كفال
الدوليني، باختاذ املبادرات ومضاعفة اجلـهود يف جمـال التنميـة. 
واملـأمول أال يكـون تنفيـذ مـــا اقــترح مــن إصالحــات خدمــة 

للهدف األول، على حساب املوارد املخصصة للتنمية. 
الســـيد كاســـوليديس (قـــربص): قـــال إن قـــــربص،  - ٤٢
بصفتـها دولـة منتسـبة إىل االحتـاد األورويب، تضـــم صوــا إىل 

البيان الذي أدىل به ممثل فرنسا باسم االحتاد. 
ـــة  وأضـاف أن عمليـات حفـظ السـالم بـارومتر لفعالي - ٤٣
املنظمـة يف توطيـد السـالم واألمـن الدوليـني. ولذلـك فـإن مــن 
صاحل الدول األعضاء أن تعمل على تنفيـذ التوصيـات الـواردة 
يف تقريــر اإلبراهيمــي. وأعــرب عــــن أمـــل وفـــده أن يـــزداد 
االلتجـاء إىل حمكمـة العـدل الدوليـة وســـائر اهليئــات القانونيــة 
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ــــع اتبـــاع األســـاليب األخـــرى لتســـوية  الدوليــة بــالتوازي م
املنازعــات، ألنــــه يعتقـــد أن احللـــول القانونيـــة هـــي أفضـــل 

استكمال ألعمال جملس األمن واجلمعية العامة. 
وذكـر أن حالـة قـربص تشـهد علـى مزايـــا ومســاوئ  - ٤٤
عمليـات حفـظ الســـالم، وعلــى ضــرورة اجلمــع بــني حفــظ 
ــام ١٩٦٤، ويف  السـالم وبنـاء السـالم تالفيـا للركـود. ففـي ع
ـــربص،  أعقـاب احملاولـة األوىل مـن جـانب تركيـا للتدخـل يف ق
ـــظ الســالم يف قــربص بواليــة  أنشـئت قـوة األمـم املتحـدة حلف
مبدئية ملدة ثالثة أشهر. غـري أنـه يف أعقـاب الغـزو الـذي وقـع 
يف عـام ١٩٧٤ وتقســـيم اجلزيــرة عنــوة، عدلــت واليــة قــوة 
األمم املتحدة جلعلها األمينـة علـى تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق 

النار، وهو دور ال تزال تقوم به حىت اليوم. 
وأشــار إىل مــا جــاء يف تقريــر اإلبراهيمــي مـــن أنـــه  - ٤٥
"عندمــا تقــوم األمــم املتحــدة بــالفعل بإرســال قواــا دعمـــا 
للسالم، ينبغي أن تكفل هلا أسـباب االسـتعداد ملواجهـة قـوى 
احلرب والعنف الـيت ال تـزال متشـبثة مبواقعـها". وقـال إن مـن 
سوء احلظ يف حالة قربص، وكما تشـهد عليـه األحـداث الـيت 
وقعـت يف عـام ١٩٧٤، فـإن قـوة األمـم املتحـدة مل تتوفـر هلـــا 
الوالية واملساندة اللتان متكناا من منع وقـوع تلـك الكارثـة. 
وهـذا هـو الـذي حيـدو بوفـده إىل أن يؤيـد حبـــزم النتــائج الــيت 
خلص إليها تقرير اإلبراهيمي، وهو يأمل أن يتم تنفيذها على 

وجه السرعة. 
واستطرد قائال إن تقرير اإلبراهيمي جاء فيه أيضـا أن  - ٤٦
"وحدات األمم املتحدة العسكرية ينبغي أن تكون قادرة على 
الدفاع عن نفسها وعن سائر عناصر البعثة مث عن والية البعثة 
ذاا. كما ينبغـي أن تكـون قواعـد االشـتباك راسـخة بصـورة 
كافية فال تضطر وحدات األمم املتحدة إىل التخلي عـن زمـام 
املبادرة لصاحل مهامجيها". وهـذا قـول يشـهد عليـه مثـال آخـر 
مـن قـربص، هـو أن جيـش االحتـالل الــتركي زحــف مبواقعــه 

علـى طـول خـط إطـالق النـار يف منطقـة سـتروفيليا وملـا ميــض 
سوى بضعة أشهر، ممـا جنـم عنـه مـا وصفـه األمـني العـام بأنـه 
انتهاك واضح للوضع القائم. وعجـز قـوة األمـم املتحـدة حـىت 
هـذا اليـوم علـى أرض الواقـع عـن إعـادة الوضـع إىل مـــا كــان 
عليـه يف السـابق يزيـد مـن إضعـــاف مصداقيــة األمــم املتحــدة 
وصورا. وستبقى هذه املشكلة بدون حل مــا دامـت اجلـهود 
ـــا دام التعنــت وعــدم  ال تسـتند إىل قـرارات جملـس األمـن، وم

التقيد بالقانون الدويل يقابالن بالصفح والتسامح. 
وأوضح أن جهود حفظ السالم جيـب أن تقـوم علـى  - ٤٧
أساس مايل مؤكد ومسـتقر. وأعـاد تـأكيد أن مـن الضـروري 
ـــد ذلــك  أن تدفـع البلـدان اشـتراكاا يف موعدهـا وبـدون تقيي
بشروط. وقال إن حكومته تساهم بثلث جمموع تكاليف قوة 
األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص، وهو عبء باهظ علـى 
اقتصاد قربص. كما تتربع احلكومة مببالغ إضافية تعـادل ثلـث 
االشـتراكات املقـــررة عليــها جلميــع عمليــات األمــم املتحــدة 
ــــررت أن تتنـــازل طواعيـــة عـــن اخلصـــم  حلفــظ الســالم، وق
املسـتحق هلـا مبوجـب النظـام احلـايل، وهـي مسـألة قيـــد النظــر 

اآلن يف اللجنة اخلامسة. 
السـيد ستانتشـيك (بولنـــدا): قــال إنــه يؤيــد البيــان  - ٤٨
الـذي أدىل بـه ممثـــل فرنســا باســم االحتــاد األورويب والبلــدان 

املنتسبة إليه. 
وأضاف أنه ولئن احتمـل أن ال يتسـىن ألسـباب شـىت  – ٤٩
تنفيذ كل التوصيات الواردة يف تقرير اإلبراهيمـي، فـإن وفـده 
حيبـذ التبكـري بتنفيـذ التوصيـــات الــيت هــي مســتطاعة وحتظــى 
بقبول.عام. كما أنه يؤيد كـل جـهد يسـتهدف حتسـني قـدرة 
املنظمة على االستجابة بصورة أسرع ملا يستجد مـن حـاالت 
الصراع. وبولندا مقتنعة مبزايـا نظـام األمـم املتحـدة للترتيبـات 
االحتياطية، وإن كان يلـزم بـذل جـهود أخـرى لتحسـني هـذا 
املفهوم. ويف هذا الشأن، قال إنه يؤيد املقترحات اليت أوردها 
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ـــن املــوارد لتنفيــذ  األمـني العـام يف تقريـره عـن االحتياجـات م
ـــــات األمــــم املتحــــدة للســــالم  تقريـــر الفريـــق املعـــين بعملي

 .(A/55/507)
وذكر أن بولندا، اليت تتوىل حاليا رئاسة اللـواء العـايل  - ٥٠
االستعداد املتعدد اجلنسيات التـابع للقـوات االحتياطيـة لألمـم 
املتحدة، تواصل العمل مـع سـائر املشـاركني يف اللـواء لكفالـة 
دخولـه مرحلـة التشـغيل الكـامل. واملزايـا اهلائلــة الــيت يوفرهــا 
اللــواء يف جمــال التدريــب والتنســيق بــــني الوحـــدات التابعـــة 
ملختلــف البلــدان هلــا فــائدة كبــرية يف إعــداد قــوات البلــدان 
ــــات حفـــظ  املشــاركة للقيــام بــدور شــديد الفعاليــة يف عملي
السالم. ومن املهم مالحظة أن بلدانا نامية مـن خـارج القـارة 
األوروبية تشارك يف اللواء بصفة العضو أو املراقب. وسـتعمل 
مسـامهتها علـى إثـراء اخلـربات وتنويعـــها بدرجــة كبــرية، ممــا 
سـيعزز كثـريا وظيفـة اللـواء وفعاليتـــه. وقــال إن وفــده ســعيد 
بتسليم تقرير اإلبراهيمي بأن اللواء ميكن يتخذ منوذجا لتعزيـز 

قدرة املنظمة يف جمال االنتشار السريع والعمل الفعال. 
وأضـــاف أن الترتيبـــات اإلقليميـــة ميكــــن أن تقــــدم  - ٥١
مسـامهات كبـرية يف عمليـات حفـظ السـالم، وفقـا ملـــا ينــص 
عليه الفصل الثـامن مـن ميثـاق األمـم املتحـدة. ولذلـك ينبغـي 

تقوية التعاون بني مثل تلك الترتيبات واألمم املتحدة. 
ونـوه بـأن بولنـدا مـن البلـــدان الرئيســية الــيت تســاهم  - ٥٢
بقوات يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم. فقــد أرسـلت 
قوات لالشتراك يف قوة حتقيق االستقرار يف البوسنة واهلرسـك 
ويف القوة األمنية الدولية يف كوسوفو. واجلنـود واملستشـارون 
العسكريون وأفراد الشرطة املدنية وسائر األخصائيني املدنيـني 
البولنديـون الذيـن مارسـوا اخلدمـة يف خمتلـف عمليـــات حفــظ 
ـــك،  السـالم يربـو جمموعـهم علـى ٢ ٣٠٠. وباإلضافـة إىل ذل
أوفدت بولندا يف اآلونـة األخـرية ١١٥ ضـابط شـرطة للعمـل 

يف بعثة إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف كوسوفو. 

وقال إنه باإلضافة إىل ذلك اجلهد امليـداين، فـإن بلـده  - ٥٣
يهتم بالوفاء بالتزاماته املالية بالكامل ويف موعدهــا. ونظـرا إىل 
أن موارد بولندا حمدودة، فإن ذلك يشكل عبئا باهظـا عليـها. 
ومـن مث فقـد غـدا مـن امللـح للغايـة أن تسـدد للبلـدان يف حينــه 
التكـاليف الـيت تتكبدهـا فيمـــا يتعلــق مبشــاركتها يف عمليــات 

حفظ السالم. 
ـــى  السـيد جايانامـا (تـايلند): قـال إنـه يوافـق متامـا عل - ٥٤
ـــر الفريــق املعــين بعمليــات األمــم  اجلوانـب الرئيسـية مـن تقري
املتحدة للسالم، وال سـيما فكـرة أن املبـادئ اجلوهريـة حلفـظ 
الســالم تتمثــل يف موافقــة مجيــع األطــراف املعنيــة، واحليـــاد، 
وعدم استعمال القوة إال دفاعا عن النفس. كما أنـه يوافـق يف 
ـــظ  أن هنـاك رابطـة وثيقـة بـني منـع نشـوب الصراعـات، وحف
الســالم، وبنــاء الســالم، ويعتقــد أن املصاحلــــة بـــني الفئـــات 
املتحاربــة ينبغــي أن تكــون أولويــة عليــا يف عمليــات حفـــظ 
السالم الدولية املتشابكة. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن تتوفـر 
لعمليــات حفــظ الســالم واليــات واضحــة وممكنــــة التنفيـــذ 
ومـوارد كافيـة متكنـها مـن النجـاح يف الوفـاء ـذه الواليـــات. 
ـــة إىل إنشــاء آليــة للمشــاورات بــني البلــدان  والتوصيـة الداعي
املسـامهة بقـــوات وجملــس األمــن واألمانــة العامــة ابتــداء مــن 
املراحـل املبكـرة للواليـــات توصيــة هلــا أمهيــة خاصــة وينبغــي 

تنفيذها بدون تأخري. 
وأعرب عن أسفه ألن البلدان اليت لديها موارد وفـرية  - ٥٥
ــــذي ينبغـــي أن تســـاهم بـــه يف  ال تســاهم عمومــا بــالقدر ال
عمليات حفظ السالم، وإذا قدمت جنـودا فـإم ال يوضعـون 
حتت قيادة األمم املتحدة. وينبغي التنسيق بصـورة أفضـل بـني 
األمــم املتحــدة والبلــدان املضيفــة فيمــا بتعلــق بقيــــادة هـــذه 

العمليات. 
ــأييد  وأضـاف أنـه ينبغـي أيضـا بـذل اجلـهود لزيـادة الت - ٥٦
الشـعيب، علـى الصعيديـــن الوطــين والــدويل، لعمليــات حفــظ 
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السالم. وينبغي أن حتسن األمم املتحــدة محـالت اإلعـالم الـيت 
تقـوم ـا يف أحنـاء العـامل مـن أجـل زيـادة الوعـي العـــام بأمهيــة 

املنظمة، وال سيما مبا تقوم به من عمليات حلفظ السالم. 
ـــر الفريــق املعــين بعمليــات األمــم  وأشـار إىل أن تقري - ٥٧
املتحـدة للسـالم ال يتنـاول مسـألة اإلسـراع بتسـديد النفقـــات 
للبلدان املسامهة بقوات أو مسألة سالمة أفراد عمليات حفـظ 
السالم، ولكلتيهما أمهية شديدة ملعظم البلدان النامية. وحيث 
أنـه تعـــني مــرارا علــى البلــدان الناميــة أن تســتخدم مواردهــا 
الذاتيـة يف متويـل عمليـات حفـظ الســـالم، فإنــه ينبغــي إنشــاء 
صندوق استئماين لكفالة سداد النفقـات علـى وجـه السـرعة. 
وال جديد يف هــذا االقـتراح، فقـد أنشـأ األمـني العـام صنـاديق 

استئمانية لبعض العمليات يف املاضي. 
وقــال إنــه جيــب تعزيــز ســالمة األفــراد العــــاملني يف  - ٥٨
عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ السـالم. فممـــا جيــايف الواقعيــة 
والعدل أن يتوقع من البلدان املسـامهة بقـوات أن تكـون علـى 
استعداد "لقبول املخـاطرة بـالتعرض خلسـائر بشـرية مـن أجـل 
تنفيـذ الواليـة الصـادرة" كمـا جـاء يف الفقــرة ٥٢ مــن تقريــر 
الفريـق. ولذلـك فـإن تـايلند تؤيـد التوصيـة الداعيـة إىل حتســني 
قدرة األمانة العامة علـى مجـع املعلومـات وحتليلـها، ألن ذلـك 
ـــا إذا  أمـر لـه أمهيـة حيويـة لتحسـني عمليـة البـت يف املقـر يف م

ينبغي نشر حفظة السالم أو سحبهم. 
وأعلن أن تايلند تؤيد املالحظات اليت أوردهـا األمـني  - ٥٩
العام يف خطته لتنفيذ توصيات الفريق (A/55/502) فيما يتعلق 
بــالروابط القائمــة تعزيــز قــدرات عمليــات حفــــظ الســـالم، 
وإصــالح جملــــس األمـــن، وجـــداول االشـــتراكات املقـــررة. 
والنجـاح يف تلـك اـــاالت الثالثــة جوهــري لتمكــني األمــم 
املتحدة من التصدي على وجه السرعة للحـاالت الـيت ينشـب 

فيها صراع. 

وأوضـح أن عمليـــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  - ٦٠
ما هي إال حــل مؤقـت ال ينبغـي قـط أن يسـتدمي أو أن يكـون 
بديال ملبادرات تأيت من أطراف الصراع. وحتقيقا هلــذه الغايـة، 
ـــذل اجلــهود لعــالج األســباب اجلذريــة للصراعــات،  ينبغـي ب
ووضـع اسـتراتيجيات جيـــدة للدخــول واخلــروج، متشــيا مــع 

توصيات الفريق. 
السيد دوفال (كندا) قال إنـه يرحـب بتقريـر الفريـق  - ٦١
املعـين بعمليـات األمـم املتحـدة للسـالم. وامتـدح األمـني العــام 
لقـراره تشــكيل فريــق حيــث دلــل بذلــك علــى قــوة التزامــه 
بتحسني عمليات السالم. وقد جاء تقرير الفريـق متمشـيا مـع 
ــــة  توصيـــات كثـــرية وردت يف تقريـــر اللجنـــة اخلاصـــة املعني
بعمليـات حفـظ السـالم (A/54/839). وتقريـــر الفريــق يــؤذن 
ببداية عملية هامة لتقييم أعمال األمم املتحدة بعني ناقدة بغيــة 
جعلـها أقـوى وأفعـل، ويوفـر آليـة اســـتباقية وعمليــة لتحســني 

عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم. 
وأضاف أن كندا تؤيد املعايري املتكاملة الـيت اعتمدهـا  - ٦٢
الفريـق، إذ أن معايـري املنظمـة حلفـظ السـالم جيـــب أن تكــون 
معربة على حنو أفضـل عـن تعـدد أوجـه التدابـري الـيت تقـوم ـا 
األمـم املتحـدة يف البلـدان املتـأثرة بـاحلرب. ومـؤدى ذلـك أنــه 
يتعني أن تصبح األمم املتحـدة أكـثر فعاليـة يف تشـجيع سـيادة 
القــانون واالنتعــاش االقتصــــادي عـــن طريـــق إدمـــاج مـــهام 
عمليات حفظ الســالم املتعلقـة بالشـؤون العسـكرية والشـرطة 

وبناء املؤسسات واإلدارة املدنية إدماجا أفضل. 
وأعلـن أن كنـدا ترحـــب خصوصــا بالتوصيــات الــيت  - ٦٣
تعاجل بعض نواحــي القلـق الـيت خاجلتـها طويـال، مثـل ضـرورة 
صدور واليات واضحة وممكنة التنفيذ، وتوفـري مـوارد بشـرية 
ــــات، واالنتشـــار الســـريع.  وماليــة تتناســب مــع تلــك الوالي
وباإلضافـة إىل ذلـك، فقـد حـاولت كنـدا، يف وضعـها لصيغـــة 
قــراري جملــس األمـــن ١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) 
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بشأن محاية املدنيني، أن تكفل مشول الواليات أحكامـا بشـأن 
محاية السكان املتأثرين إذا تطلبت األحوال القائمة على أرض 

الواقع ذلك. 
وذكـر أن كنـدا نفـذت بـالفعل بعـض املبـادرات الـــيت  - ٦٤
دعـا إليـــها تقريــر الفريــق، ومنــها املشــاركة يف اللــواء العــايل 
االسـتعداد وإعـداد قائمـــة تضــم أمســاء ٢٥ ضابطــا عســكريا 
جـاهزين لالنتشـار يف العمليـات الدوليـة. ومـن املـهم أيضــا أن 
تكـون األمـم املتحـدة قـادرة علـى نشـر ضبـــاط شــرطة مدنيــة 
بسرعة يف البعثات املتشابكة. ويف هـذا الشـأن، قـال إن كنـدا 
تعكـف علـــى صقــل إجراءاــا املتصلــة بكفالــة إيفــاد هــؤالء 
الضبـاط للعمـل يف بعثـات حفـــظ الســالم اجلديــدة يف أســرع 
وقت ممكن، كما تعكف على تعزيز قدرـا علـى نشـر خـرباء 
مدنيـني لالضطـالع بأنشـطة يف جمـال حقـوق اإلنسـان واــال 

القضائي. 
وأشــار إىل أن مــــن التوصيـــات الـــيت تنطـــوي علـــى  - ٦٥
حتديات أكرب التوصية اليت تدعو إىل عدم إصدار جملـس األمـن 
ملوافقتـه النهائيـة علـى واليـة حفـظ السـالم إىل أن تـرد موافقــة 
البلدان املسامهة بقوات. وقد كانت هذه املســألة مـن العنـاصر 
ـــدا أن اللجنــة  الرئيسـية ملـداوالت اللجنـة اخلاصـة، وتعتقـد كن

اخلاصة تستطيع إجياد حل لتلك املشكلة اخلطرية. 
وأضاف أن وفده يـرى أن توصيـات الفريـق مل تـأخذ  - ٦٦
يف االعتبار الكامل أن عمليات حفظ السالم توفــد يف الغـالب 
إىل بلـدان تتوفـر فيـها بـالفعل اسـتجابة إنسـانية، وأن التفـــاعل 
بـني تلـك العنـــاصر مــن البعثــة أمــر حاســم األمهيــة. ولذلــك 
سـتعمل كنـدا علـى كفالـة أن يؤخـذ يف االعتبـار لـــدى تنفيــذ 
ــــــق التقريـــــران األخـــــريان لألمـــــني العـــــام  توصيــــات الفري
(S/1999/957 و A/55/494) بشـأن محايـة املدنيـني يف الصـــراع 
املسـلح، وبشـأن سـالمة وأمـن موظفـي األمـم املتحـــدة، علــى 

الـترتيب، حيـث أمـا متصـالن بتقريـر اإلبراهيمـي ومكمــالن 
له. 

وقال إن كندا ال ترى تنافسا على املـوارد بـني حفـظ  - ٦٧
السـالم والتنميـة، كمـا أـا ال تعتقـد أن حفـــظ الســالم يضــر 
ـــاهم يف اســتعادة  بالتنميـة؛ بـل علـى العكـس، فـإن السـالم يس

االستقرار ومن مث النمو االقتصادي والرفاه. 
السيد كالوفسكي (مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية  - ٦٨
السـابقة): قـال إن التوصيـات الـواردة يف تقريـر الفريـق املعـــين 
بعمليـات األمـــم املتحــدة للســالم، واقتراحــات األمــني العــام 
بشأن تنفيذها، قـد أعطـت قـوة دفـع جديـدة لعمليـات حفـظ 
السـالم. وممـا لـه أمهيتـه الشـــديدة يف هــذا الصــدد أن رؤســاء 
الـدول واحلكومـات تعـهدوا يف إعـــالن األلفيــة بزيــادة فعاليــة 
األمم املتحدة يف صون السالم واألمن بتزويدها مبا يلزمها من 

موارد وأدوات للقيام ذه املهمة. 
وأضاف أن أول بعثة وقائية حلفظ السالم، وهي قـوة  - ٦٩
األمم املتحدة لالنتشار الوقـائي، نفـذت يف مجهوريـة مقدونيـا 
ــع  اليوغوسـالفية السـابقة وقـد كيـل هلـا املديـح لنجاحـها يف من
العنف الذي كان سائدا يف املنطقة من االمتداد إىل بلـده. ويف 
تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٠، افتتــــح يف ســـكوبيي املعـــهد 
الدويل للعمل الوقائي وفـض الصراعـات كمتابعـة لقـوة األمـم 
املتحـدة لالنتشـار السـريع. وقـد وجـه األمـني العـام رســالة إىل 
االحتفـال بافتتـاح املركـز، حيـا فيـها مبـادرة احلكومـة وشـــدد 
علـى أمهيـة الـدور الـذي تقـوم بـه مجهوريـة مقدونيـا يف تنميـــة 
ــــع الصـــراع املســـلح الـــيت  خــربة األمــم املتحــدة يف جمــال من
اكتسـبتها مـــن مبادرــا اخلاصــة بإنشــاء قــوة األمــم املتحــدة 
لالنتشـار الوقـائي. واملركـز هـو أول مؤسسـة تكـــرس حصــرا 
ملنع الصراعات، وحكومته على ثقة من أنه سـيمارس التعـاون 
ــة  املفيـد مـع أمانـة التحليـل االسـتراتيجي التابعـة للجنـة التنفيذي
ــدة  املعنيـة بالسـالم واألمـن. وسـتكون ألعمـال املؤسسـة اجلدي
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أمهيــة كبــرية جلــهود األمــني العــام ولذلــــك جيـــب أن تـــزود 
باملوظفني املتخصصني. 

واستطرد قائال إنه ولئن كان من الواضـح أن اجلـهود  - ٧٠
تبذل من جانب جملس األمن واألمانة العامـة، وال سـيما إدارة 
عمليات حفظ السالم، من أجل زيادة الفعالية يف هذا اـال، 
فإن احلاجة تدعو إىل عمل بعض اإلصالحات. فمن السـمات 
املشـتركة بـني بعثـــات حفــظ الســالم أن مــدة عملــها تطــول 
ـــذي يؤثــر علــى مصداقيــة املنظمــة.  بصـورة مفرطـة، األمـر ال
والبعثات املطولة تنهض دليـال علـى عـدم فعاليـة جـهود األمـم 
ـــى انعــدام اإلرادة السياســية مــن جــانب الــدول  املتحـدة وعل
ـــة العامــة أن  األعضـاء علـى فـض الصراعـات. وينبغـي للجمعي
جتـري حتليـال جلميـع بعثـات حفـظ السـالم الـيت جتـاوزت فـترة 

مزاولتها ملهامها مخس سنوات لتحديد مستقبلها. 
وأشـــار إىل أن حكومتـــــه تتــــابع باهتمــــام خــــاص،  - ٧١
ـــيت متــر ــا بعثــة األمــم املتحــدة  ألسـباب بديهيـة، األطـوار ال
لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو. ورغـــم أن احلالـــة السياســــية 
واالقتصادية واالجتماعية واألمنيـة ال تـزال دقيقـة، فـإن تقريـر 
األمـني العـام يشـري فيمـا يبـدو إىل أن احلالـة العامـة يف حتســـن. 
وقبــول مجهوريــة يوغوســــالفيا االحتاديـــة يف عضويـــة األمـــم 
املتحدة يوم ١ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ ميكـن أن يكـون 
له أثر إجيايب على املنطقة، وهي متر بتغريات وحترز التقدم حنـو 
االندماج يف اهلياكل األوروبية – األطلسية، وال سـيما االحتـاد 

األورويب. 
وفيما يتعلق بتوصيـات الفريـق املعـين بعمليـات األمـم  - ٧٢
املتحـدة للسـالم، قـال إن مـن الواضـح أـا تقـوم علـى معرفـــة 
دقيقة بأنشطة املنظمة يف هذا امليدان. ومن العالمات اإلجيابيـة 
للغاية أن الفريق أيـد توصيـات األمـني العـام الـواردة يف تقريـر 
األلفية، وأنه ساند ما انتواه من إيفاد املزيد من بعثـات تقصـي 
احلقائق إىل مناطق التوتـر. وتـأمل حكومتـه أن تفـوق التدابـري 

الوقائية وبناء السالم يف املستقبل عمليات حفظ السالم. وممـا 
ال شـك فيـه أن تنفيـذ توصيـات الفريـق سـيعمل علـى حتســـني 
أنشطة املنظمة من أجل السالم. وجيب أال تتوقـف املناقشـات 
اهلامـة الـيت بـدأت يف هـذا الشـأن، بـل ينبغـي أن تتواصـــل وأن 

تركز على التدابري اإلنسانية. 
السيد غوكتورك (تركيا): قـال إن بلـده يقـوم بـدور  - ٧٣
متزايد األمهية يف خمتلف بعثات األمم املتحـدة، حيـث يسـاهم 
بــالقوات (البوســنة واهلرســك وكوســوفو وتيمــور الشـــرقية) 
واملراقبـني (تيمـور الشـــرقية وجورجيــا واحلــدود بــني العــراق 
والكويـت). كمـا أنـه وقـــع علــى مذكــرة تفــاهم مــع األمــم 
املتحـدة فيمـا يتعلـق بالترتيبـات االحتياطيـة، وجعـل التدريـــب 
جزء ال يتجزأ من التزاماته جتـاه السـالم الـدويل. ومنـذ افتتـاح 
مركـز التدريـب املشـــترك مــن أجــل الســالم يف عــام ١٩٩٨ 
بأنقرة، التحق به ما جمموعه ١٣٤ ١ مشاركا من ٣٩ بلدا. 

وذكر أن مساعي بنـاء السـالم ال ميكـن أن تنجـح إال  - ٧٤
إذا اقــترنت بإعــادة بنــاء الدعــائم االجتماعيــة – االقتصاديــــة 
للمجتمع بعد انتهاء الصــراع. وتركيـا تسـاهم أيضـا يف بعـض 
مثل تلك األنشـطة، وخصصـت يف اآلونـة األخـرية ٥ ماليـني 

دوالر ملشاريع اجتماعية وتعليمية وثقافية يف كوسوفو. 
وأضـاف أن بعثـات حفـــظ الســالم تنبــع مــن جملــس  - ٧٥
األمـن. وأحيانـا ال تـأخذ قـــرارات الــس يف االعتبــار الــوايف 
طـابع األعمـال العدائيـة ودينامياـا يف املسـتقبل، وتنجـــم عــن 
ذلك شكوك حتمل بلدانا عديـدة علـى اإلحجـام عـن تكليـف 
قواا بالعمل يف تلك البعثات. ولذلك ينبغي ألعضـاء الـس 
عنـد ترخيصـهم ببعثـات أن يتصرفـوا وكـأن بلداـم هـي الــيت 
ستساهم جبنود ومدنيـني مـن عندهـا. وينبغـي أيضـا أن تتـالىف 
ــــالترخيص ببعثـــات حلفـــظ الســـالم  القــرارات الــيت تصــدر ب
اسـتعمال مصطلحـات وتعريفـات مـــن شــأا أن تعمــل علــى 
إدامة الرتاع، وأن تكفل إعطاء األطراف ملوافقتها على البعثة. 
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وينبغي أن تدور املشاورات بنشاط بني جملس األمـن والبلـدان 
املسامهة بقوات وأن تتيح إدخال حتسينات على نص مشروع 
القــرار. وجيــب تقويــة الترتيبــات االحتياطيــة كمــا جيـــب أن 
يوضع يف االعتبار أن الوحـدات العسـكرية ومعداـا عنصـران 
ال ينفصمــان هليكــل واحــــد. وتوحيـــد مـــهارات الوحـــدات 
املشاركة يتطلب بذل جهود أكرب يف جمـال التدريـب، وينبغـي 
أن يتوفــر االســتعداد لــدى الــدول األعضــــاء لتقـــدمي دورات 
تدريبية بالتنسيق مع األمانة العامة لألمم املتحدة. مث أن حفـظ 
السالم وصنع السالم يتطلبان تضـافر وتناسـق جـهود منظومـة 
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليميـة مـن أجـل تقـدمي قـوة ذات 
مصداقية وتزويد السكان املعنيني يكل انتقايل صاحل للتنفيـذ. 
ـــدد األبعــاد الــذي اكتســبته بعثــات  وأخـريا، فـإن الطـابع املتع
ـــادة تشــكيل يتجــاوز نطاقــها إدارة  السـالم يتطلـب عمليـة إع
عمليات حفظ السالم، ويف هذا الصدد فإن وفـده يؤيـد قـرار 

األمني العام بإنشاء أمانة التحليل االستراتيجي. 
السـيد ثابـا (نيبـال): قـال إن وفـــده يضــم صوتــه إىل  - ٧٦
البيـان الـذي أدىل بـه ممثـل األردن باســـم حركــة بلــدان عــدم 

االحنياز. 
واســتطرد قــائال إنــه ولئــن كــانت عمليــات حفــــظ  - ٧٧
ـــادئ  السـالم قـد طـرأت عليـها تغـريات كثـرية، فـإن بعـض املب
التوجيهية يبقى ثابتا ال يتغري، مثل موافقة األطـراف، واحليـاد، 
وعـدم اسـتعمال القـــوة إال دفاعــا عــن النفــس. ومل يعــد مــن 
املمكن النظر إىل حفظ السالم يف فراغ، وإمنا ينبغي باألحرى 
النظـر إليـه علـى أنـه عنصـر مـن كـل متصـل مـن االســتجابات 

لصراعات تتزايد تشابكا. 
وأوضح أنه يلزم إجراء مشاورات منتظمة بـني جملـس  - ٧٨
األمـن والبلـــدان املســامهة بقــوات مــن أجــل تســهيل تشــغيل 
البعثة. والبلدان اليت تقدم قوات لبعثة معينـة ينبغـي أن تتمكـن 
مــن الوصــول إىل اإلحاطــات الــــيت تقدمـــها األمانـــة العامـــة 

للمجلس بشأن األمور الـيت تؤثـر علـى أمـن أفرادهـا. وعـالوة 
علـى ذلـك، فـإن التعجـــل يف نشــر بعثــة ميكــن أن يــؤدي إىل 
نشوب أزمة، حسب ما أثبتته األحـداث األخـرية الـيت وقعـت 
يف سرياليون. ولذلك فإن التخطيط والتأهب املسبق والتنسـيق 

الوثيق أمور أساسية. 
وأضـاف إنـه ولئـن كـان يتحتـم جتـهيز األمانـة العامـــة  - ٧٩
على حنو يتناسب مع مسؤولياا يف جمال حفـظ السـالم، فإنـه 
جيـب التشـديد علـى أن زيـادة املـوارد الـيت ختصـــص لعمليــات 
حفظ السالم ينبغي أال تكون على حساب األنشطة اإلمنائية. 
وأشــار إىل أن تقريــر اإلبراهيمــي يتضمــن توصيـــات  - ٨٠
مفيـدة كثـرية تتطلـب الدراسـة املتأنيـة. فـهو يؤكـــد، يف مجلــة 
أمـور، أن عمليـات حفـظ السـالم ينبغـي أن تلقـى الدعـم مـــن 
كـل الـدول األعضـاء. ولسـوء احلـظ فـإن الـــتردد مــن جــانب 
ـــيت تقــع عليــها مســؤولية  بعـض البلـدان، وال سـيما البلـدان ال
خاصة عن صون السالم واألمن العامليني، يرسل إشارة مثبطـة 
للعزم إىل سائر الدول اليت حيتمـل أن تسـاهم بقـوات. واحلالـة 
الراهنة، اليت تنطـوي علـى أن نسـبة ٧٧ يف املائـة مـن القـوات 
اليت تنشر تأيت من البلدان الناميـة مث أـا سـيئة التجـهيز، حالـة 
ــــدان املســـامهة  ال ميكــن أن تســتمر. واشــتراط أن ترســل البل
بقــوات وحــدات كاملــة التجــهيز اشــتراط يقــــف يف ســـبيل 
مشاركة بلدان عديدة وجيب إعـادة النظـر فيـه. وعـالوة علـى 
ــــة بـــاملعدات  ذلــك، فــإن التأخــري يف ســداد التكــاليف املتصل

اململوكة للوحدات يضر أشد الضرر بأقل البلدان منوا. 
وقــال إن نيبــال دأبــت علــى املشــاركة يف عمليــــات  - ٨١
األمـم املتحـــدة حلفــظ الســالم. وعلــى مــدى الســنوات الــيت 
أشـرف عددهـا علـى ٤٠ الـيت شـاركت فيـــها نيبــال يف تلــك 
البعثـات، فإـا سـامهت بنحـو ٠٠٠ ٤٠ مـن حفظـة الســالم، 
منهم ٤٠ لقوا مصرعـهم يف جمـرى هـذه األنشـطة. ورغـم مـا 
منيت به نيبال يف اآلونة األخرية من خسائر يف تيمور الشرقية 
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ولبنان، فإا باقية على التزامها مبواصلة املشاركة يف مثل هــذه 
األنشطة. 

السـيد نيغـا (إثيوبيـا): قـال إن وفـده يضـم صــوته إىل  - ٨٢
البيـان الـذي أدىل بـه ممثـل األردن باســـم حركــة بلــدان عــدم 

االحنياز. 
واســتطرد قــائال إن عمليــات األمــم املتحــدة حلفــــظ  - ٨٣
السـالم ينبغـــي يف املقــام األول أن تنظــم علــى أســاس التقيــد 
الصـارم مببـادئ سـيادة الـدول وسـالمتها اإلقليميـة واســتقالهلا 
السياسي. وعالوة على ذلك، جيـب أن تكـون الواليـات الـيت 
ـــوارد وافيــة،  تصـدر هلـا واضحـة وممكنـة التنفيـذ، ومدعومـة مب
وموضوعة بالتشاور مــع أطـراف الـرتاع والـدول املضيفـة ملثـل 
هـذه العمليـــات والبلــدان املســامهة بقــوات. كمــا أن الدعــم 
اإلداري والتنظيم املتسم بالكفـاءة ضروريـان، ممـا حيتـم إعـادة 
تشـكيل إدارة عمليـــات حفــظ الســالم علــى ســبيل األولويــة 

لكفالة حصوهلا على ما يلزم هلا من موظفني وموارد. 
وأشــار إىل أن املســؤولية األوىل عــن حفــظ الســــالم  - ٨٤
ــات  واألمـن الدوليـني تقـع علـى األمـم املتحـدة؛ غـري أن الترتيب
واملسامهات اإلقليمية هلا أمهيتها أيضا يف هذا امليدان. فمنظمـة 
الوحدة األفريقية تشارك بنشاط يف منع نشوب الصراعات يف 
أفريقيـا وإدارـا وفضـها، ومنـــها الصــراع الدائــر بــني إثيوبيــا 
وإريتريا. وقد قــام تعـاون يف العـام املـاضي بـني األمـم املتحـدة 
ومنظمة الوحدة األفريقية يف جمال صون السالم واألمن. ومـع 
ذلـك، ال يـزال يبقـــى عمــل الكثــري بصــدد تطبيــق توصيــات 
ــــات حفـــظ الســـالم، وخباصـــة  اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بعملي
التوصيـــات الـــواردة يف الفقـــرات مـــــن ١٦١ إىل ١٦٥مــــن 
ــــري الراميـــة إىل تقويـــة القـــدرات  تقريرهــا الــيت تتنــاول التداب
األفريقيــة يف جمــال حفــــظ الســـالم. وتـــترقب إثيوبيـــا اختـــاذ 

إجراءات ملموسة يف هذا الشأن. 

وفيما يتعلق ببعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا،  - ٨٥
ذكَّر بأنه مت بالفعل نشر مراقبـني عسـكريني، وجيـري االنتـهاء 
من األعمال التحضريية املتعلقـة باالنتشـار الكـامل للبعثـة الـيت 
ـــا  سـتضم قـوات قوامـها ٢٠٠ ٤ فـرد. وعـرب عـن شـكر إثيوبي
للدول األعضــاء الـيت قـررت االشـتراك يف البعثـة وأكـد هلـا أن 

احلكومة ستواصل تعاوا التام لكفالة جناح البعثة. 
السيد فيس – إمييـه (هـايييت): قـال إن وفـده يعـترف  - ٨٦
باحلاجـة إىل إجـــراء إصــالح واســع النطــاق لعمليــات حفــظ 
السالم، ويوافق األمني العام يف أنه ينبغي تكريس اهتمام أكرب 
ــادرات  للتدابـري الوقائيـة. ولذلـك فـإن هـايييت تشـجع القيـام مبب
ـــدالع العنــف، كمــا تشــجع  دبلوماسـية مـن شـأا أن متنـع ان
إيفاد بعثات لتقصي احلقائق إىل منـاطق التوتـر. وهـي ترحـب 
ـــون وودز  بـالنداء املوجـه مـن األمـني العـام إىل مؤسسـات بريت
واحلكومـات وجـهات اتمـع املـدين لكـي تكـرس مزيـدا مـــن 
االهتمام للصلة القائمة بني منع نشوب الصراعات والتنمية. 

ــــايييت تشـــدد يف الوقـــت ذاتـــه علـــى  وأضــاف أن ه - ٨٧
ــــية  ضــرورة احــترام بعثــات حفــظ الســالم للمبــادئ األساس
لسيادة الدول وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي حسب 
ما ينص عليه ميثاق األمم املتحـدة، وإال ثبتـت صحـة خمـاوف 
بعـض الـدول األعضـاء، وال سـيما أصغرهـا وأكثرهـــا ضعفــا، 
ـــة تفرضــها قســرا دولــة أو  مـن أن تقـع ضحيـة لتدابـري انفرادي

منظمة إقليمية باسم املساعدة اإلنسانية. 
وذكـر أن مـن املـهم أيضـــا إصــدار واليــات واضحــة  - ٨٨
وذات مصداقيـة. ويف هـذا الشـأن، أعـرب عـن ترحيـب وفــده 
بالتقدم احملرز يف امليدان القـانوين فيمـا يتعلـق بسـالمة مبوظفـي 
األمم املتحدة واملوظفني املرتبطني ا. ومـن العوامـل األخـرى 
الضروريـــة لنجـــاح العمليـــات أن تدفـــــع الــــدول األعضــــاء 
اشــتراكاا يف موعدهــا وبــدون شــروط لكــي ميكــن ســــداد 

النفقات للبلدان املسامهة بقوات. 
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ومضى قائال إنه مما ال شك فيه أن التوصيات الواردة  - ٨٩
ـــل إدارة عمليــات حفــظ  يف تقريـر اإلبراهيمـي ترمـي إىل حتوي
الســالم إىل إدارة أكــثر ديناميــة وفعاليــــة وموثوقيـــة. ولكنـــه 
تساءل عن اآلثـار املاليـة الـيت ميكـن أن تـترتب علـى مثـل هـذا 
الربنامج الطموح. وأشار إىل أن بعض البلدان النامية الصغـرية 
خياجلـها القلـق مـن احتمـال أن يـــهدد تنفيــذ تلــك التوصيــات 
االستمرار يف ختصيص موارد للـربامج اإلمنائيـة الضروريـة هلـا. 
واسـتدرك قـائال إنـه ليــس مــن الضــروري أن تضــر عمليــات 
حفظ السالم اليت تسري سريا حســنا باألنشـطة اإلمنائيـة، فكمـا 
أشار إليه األمني العام، فإن تكاليف كل العمليات اليت نفـذت 
ـــن ٠,٥ يف املائــة مــن مبلــغ الـــ ٨٠٠  يف عـام ٢٠٠٠ تقـل ع

بليون دوالر الذي ختصصه الدول األعضاء للدفاع الوطين. 
وأوضــح أنــه ملــا كــانت أســباب الصــــراع تضـــرب  - ٩٠
جبذورهــا يف صميــم هيكــل اتمــع، فــإن الطريقــة احلقيقيــــة 
لتحقيـق الســـالم العــاملي ال تتــأتى مــن خــالل بعثــات حفــظ 
السـالم، بـل تتـأتى بـاألحرى مـــن خــالل التنميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديـة للبلـدان. فـالفقر يقـترن، يف مجلـة أمـور، بـــالتمييز 
القـائم علـى أسـباب إثنيـة أو دينيـة تشـجع العنـف. وهلـذا فــإن 
استئصال شأفة الفقر سيكون يف صـاحل السـالم. وأخـريا، فـإن 
حكومته تؤمن إميانا وطيدا مبفهوم ثقافة السـالم؛ وشـدد علـى 
ــــة اهلادفـــة إىل القضـــاء علـــى  أمهيــة تشــجيع الــربامج التعليمي

العنصرية وكره األجانب وعدم التسامح. 
السـيد موتابوبـا (روانـــدا): قــال إن تــاريخ عمليــات  - ٩١
حفظ السالم حفل بالنجاح كمـا حفـل بالفشـل، وإن دراسـة 
النتــائج ال منــاص مــن تــؤدي إىل اســتنتاج أنــه يلــزم إجــــراء 

إصالح جذري هلذه العمليات. 
واسـتطرد قـائال إنـه حسـب مـا ذكرتـه وفـود أخــرى،  - ٩٢
فإن منع تكرار ما حدث يف رواندا يقتضي أن تتوفر لعمليات 
حفـظ السـالم واليـات واضحـــة وواقعيــة، وخدمــات ســوقية 

وافيـة، وأفـراد حسـنو التدريـــب يتمتعــون باملــهارات الالزمــة 
حلماية السكان املدنيني وموظفي املساعدة اإلنسـانية. وينبغـي 
أن يوضــع يف االعتبــار أيضــا يف مرحلــة التخطيــط أن صـــون 
الســـالم واألمـــن العـــامليني مســـؤولية مجاعيـــة لكـــل الــــدول 

األعضاء. 
وأضـــاف إىل ذلـــك قولـــه إن حتقيـــق ســـــالم دائــــم  - ٩٣
يسـتوجب أن تشـمل عمليـات األمـــم املتحــدة عنصــرا يتعلــق 
برتع سالح احملــاربني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدماجـهم. 
واملشـكلة يف هـذا اـال هـي حتديـد مـن يكـون املسـؤول عــن 
تنفيـذ ذلـك الربنـــامج. وأعــرب عــن أمــل وفــده يف أن يقــدم 
رئيس إدارة عمليات حفظ السـالم اجلديـد النصيحـة السـليمة 
لس األمن ومجيـع الـدول األعضـاء يف املنظمـة لكـي يتسـىن، 

مىت مت صنع السالم، صونه إىل األبد. 
ـــال إنــه يضــم صوتــه إىل  السـيد مـزدوة (اجلزائـر): ق - ٩٤
البيـان الـذي أدىل بـه ممثـل األردن باســـم حركــة بلــدان عــدم 
ـــر اإلبراهيمــي يضــم جمموعــة مــن  االحنيـاز. وأضـاف أن تقري
ـــها  التوصيـات الـيت تسـتحق النظـر فيـها علـى نطـاق أوىف، ومن
االقـــتراح الداعـــي إىل إعـــادة تنظيـــم إدارة عمليـــات حفــــظ 
السالم؛ غري أنه ينبغي إعادة تنظيم املوارد املتاحة لإلدارة بدال 
من إنشاء سيل من اهليـاكل اجلديـدة فيـها، وبذلـك يتـم تـاليف 

االزدواج واحلاجة إىل زيادة التمويل. 
وأضاف أنه جيب أن تتوفر لألمم املتحدة، قبل قيامها  - ٩٥
ببـدء عمليـة حلفـظ السـالم، واليـة واقعيـة وواضحــة ومقْنِعــة، 
وعليــها أن تضمــن احــترام أطــراف الصــراع لواليــة العمليــة 
وااللتزامات املضطلع ـا قبـل نفـاذ اتفـاق للسـالم. وجيـب أن 
تكـون قـوات األمـــم املتحــدة العاملــة يف امليــدان قــادرة ليــس 
فحسب على الدفاع عن نفسها ضد أي اعتــداء حمتمـل، وإمنـا 
أيضا على الدفاع عن روح مهمة السالم املوكلة إليها، وعلى 
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محايـة الســـكان املدنيــني مــن التعــرض لالعتــداء مــن جــانب 
أطراف ال حتترم القانون الدويل. 

ـــرية علــى العنصــر  وذكـر أن حكومتـه تعلـق أمهيـة كب - ٩٦
اإلنساين من عمليات حفظ السـالم؛ فـالعنصر العسـكري مـن 
تلك العمليات يتكون إىل حد كبري مـن قـوات تقدمـها بلـدان 
ــــل  اجلنــوب، بينمــا تعمــد بلــدان الشــمال باســتمرار إىل تقلي
مشـاركتها متذرعـة بارتفـاع درجـــة اخلطــر. وهــذا أمــر غــري 
مقبـول حيـرم العمليـات، الـيت تنفـذ باسـم اتمـع الـدويل، مــن 
مسـامهات هلـا شـأا. وينبغـي توجيـه نـداء يف هـذا الشـــأن إىل 
األعضاء الدائمني يف جملس األمن الذين ينبغـي هلـم أن يقومـوا 

بدور رئيسي يف صون السالم واألمن يف مجيع أحناء العامل. 
ونوه بأن األزمة املاليــة لألمـم املتحـدة اسـتمرت زمنـا  - ٩٧
طويال. وعمليات حفظ السالم تواجـه مشـاكل كـربى، منـها 
التخلـف عـــن ســداد النفقــات للبلــدان املســامهة بقــوات ألن 
بعض البلدان تتخلف عن دفع اشـتراكاا؛ وقـد تكـون نتيجـة 

ذلك هي إضعاف االستعداد للمسامهة بقوات. 
وأشـار إىل أن اللغـة مشـكلة خاصـة تؤثـر علـى متكـــن  - ٩٨
بعــض البلــدان مــن املســامهة يف اجلــهد اجلمــــاعي للمجتمـــع 
الــدويل. وقــال إن ممــا يدعــو إىل االســتغراب أن يعتــرب عـــدم 
القدرة على التكلم بإحدى لغـات العمـل سـببا لالسـتبعاد مـن 
اخلدمة يف بعثة لألمم املتحدة حلفـظ السـالم. وإدارة عمليـات 
حفـظ السـالم، إذ جتعـــل مــن إتقــان اللغــة اإلنكليزيــة شــرطا 
أساسيا للمشاركة يف حفظ السالم العاملي، إمنا ختالف سياسـة 
األمم املتحدة املتعلقة بالتعددية اللغويـة ورمبـا يـؤول ـا األمـر 
إىل أن تسـتبعد مـن النشـاط األساسـي للمنظمـة بلدانـا عديــدة 

تنطق بلغات عمل أخرى. 
رفعت اجللسة يف الساعة ١٨/٠٥. 

 


