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، ترأسـت اجللـسة     )أذربيجان(يف غياب السيد علييف      
 .، نائب الرئيس)املكسيك(السيدة أنغيانو رودريغس 

 .٠٥/١٠افتتحت  اجللسة الساعة  
 مــلاســتعراض شــامل لكا:  مــن جــدول األعمــال٣٢البنــد 

 مـــن مجيـــع نـــواحي هـــذه  مـــسألة عمليـــات حفـــظ الـــسالم 
 )تابع (العمليات

قــال إن جمــاالت األولويــة   ): فيجــي (الــسيد نــافويت  - ١
 الـشعب،  –اخلمسة اليت حددا إدارة عمليات حفـظ الـسالم      

 خطـوات مطلوبـة جلعـل       –العقيدة، التشارك، التنظيم، املوارد     
 . املتحدة للسالم أكثر فعاليةاألممحفظ 

فظة اإلدارة على صـورة  ويؤيد وفده فكرة وجوب حما  - ٢
ــس   ــسوء ال ــها؛ ف ــتفكري يف الفحــش مــن  لواملنظمــة ونزاهت ك وال

ــة      ــة بــني الوحــدات الوطني األمــور املرفوضــة الــيت تــضر بالعالق
ويــدين املــتكلم بقــوة مجيــع  . واحلكومــات والــشعوب املــضيفة

أفعال االعتداء واالستغالل اجلنسيني الـيت تـصدر عـن مـوظفي            
ومـن املهـم تنفيـذ القـرارات الـيت          . ماألمم املتحدة حلفظ الـسال    

اختذا اللجنة اخلاصة املعنيـة بعمليـات حفـظ الـسالم مـن قبـل               
وجيــب علــى كــل بلــد مــساهم بقــوات أن      . ٢٠٠٥يف عــام 

يؤكد لألمني العام احترامه للقـوانني احملليـة، وأن يطبـق واليتـه             
القضائية عندما تتأكد بشكل قاطع االدعاءات ضـد أفـراد مـن            

ا جيــب أن تكــون التـدابري املتعلقــة بالقــضاء علــى  وحداتـه، كمــ 
ــديرين     ــداف األداء للمـ ــن أهـ ــزءا مـ ــتغالل جـ ــداء واالسـ االعتـ

وجيــب، عــالوة علــى ذلــك، أن يعتــرب موظفــو األمــم  . والقــادة
املتحــدة مــسؤولني ماليــا عــن األضــرار الالحقــة بــضحايا هــذا   

 .االستغالل واالعتداء
دارة لعـــدد وأشـــاد مبـــستوى الـــدعم الـــذي تـــوفره اإل  - ٣

متزايد من األنشطة امليدانية ومن البعثـات واملكاتـب الـسياسية           
وأشـار إىل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي           . اخلاصة يف أحناء العـامل    

ــالتزام األمــم املتحــدة الراســخ      ــراق، مــشيدا ب ــساعدة إىل الع امل
بــضمان إصــالح البلــد مــن الــدمار النــاجم عــن احلــرب، حــىت   

انـه الالئـق، باعتبـار أفـراده مـواطنني          يتسىن لـشعبه أن يتبـوأ مك      
إن املـسامهة احلاليـة لبلـده يف حفـظ          . أحرارا لدولة ذات سيادة   

السالم يف بغداد ويف التوسـيع املزمـع للعمليـات خارجهـا تعـد              
تأكيدا جديدا لتسليمه باملسؤولية األساسية لألمم املتحدة عـن         

ق، صــون الــسالم واألمــن الــدوليني علــى حنــو مــا ورد يف امليثــا
 .ولدعمه هلذه املسؤولية

 املركـز القـانوين ملـوظفي       إن القواعد احلالية اليت تـنظم      - ٤
الــشرطة املدنيــة التــابعني لألمــم املتحــدة جيــب أن تعــدل حبيــث 
توفر هلم احلصانات املـوفرة للمـوظفني العـسكريني املـسلحني،           

رار النظـام، وقـد     فيـذ القـانون وإقـ     ما دامت مهامهم تتـضمن تن     
م تطبيق إجراءات اإلنفاذ عمال بواليـام وبقواعـد   تتطلب منه 
ــن      نإ. االشــتباك ــد م ــة جــدير مبزي ــذه احلماي  توســيع نطــاق ه
 .البحث

إن تعقّــد حفــظ الــسالم، مــن حيــث عــدد البعثــات        - ٥
املـــشكّلة واملهـــارات املطلوبـــة ألداء شـــىت املهـــام، جيعـــل مـــن   
الــضروري معاجلــة األســباب الدفينــة للــصراع بــشكل متــرابط   

وجيــب أن تركــز بواعــث املنظمــة يف حفــظ الــسالم   . قومنــس
العاملي على الرغبـة الـصادقة يف إقـرار الـسالم واألمـن والتنميـة            

 .على املدى البعيد
قـال إن جنـاح عمليـات حفـظ         ): مـصر (السيد سـليم     - ٦

السالم يتوقف على املشاركة املتوازنة ملختلف عناصـر اتمـع          
 ذات الــصلة، والبلــدان الــدويل، ومنــها أجهــزة األمــم املتحــدة 

املــــسامهة بقــــوات، واملنظمــــات اإلقليميــــة ودون اإلقليميــــة،  
ولكـــي . وجمتمـــع املـــاحنني الـــدوليني، والتنـــسيق الفعـــال بينـــها

يتمكن جملس األمن من نـشر القـوات بـسرعة وجتنـب سـقوط              
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آالف الضحايا، ال بد من دعم قدرته علـى اإلسـراع يف اختـاذ              
 .  تدخل من األطراف املعنيةالقرارات ومنح الواليات، دون

ويتطلــع وفــده إىل دراســة أفكــار وكيــل األمــني العــام   - ٧
بشأن اإلصالح يف االجتماعات القادمـة للجنـة اخلاصـة املعنيـة            

ويرحـب الوفـد بـصفة خاصـة جبهـود          . بعمليات حفظ الـسالم   
ــا      ــا، مم ــسالم وخباصــة يف أفريقي ــام يف جمــال صــنع ال األمــني الع

نـــسيق بـــني األمـــم املتحـــدة والقـــوى  يـــستدعي املزيـــد مـــن الت
ويتطلع وفده إىل إنشاء جلنة بناء السالم الذي        . اإلقليمية هناك 

إن حــشد . دعــت إليــه نتــائج االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى
ــة     املــوارد للــتعمري بعــد انتــهاء الــصراع سيــضيق اهلــوة يف عملي
التحول بني مـرحليت حفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم، ممـا يـساعد               

إن مصر، باعتبارهـا    . عدم انزالق الدول إىل الرتاع جمددا     على  
مـــسامها رئيـــسيا يف عمليـــات حفـــظ الـــسالم يف أفريقيـــا، قـــد 
انــضمت يف العــام املاضــي إىل نظــام األمــم املتحــدة للترتيبــات   
االحتياطيـــة، وانـــضمت إىل لـــواء القـــوات االحتياطيـــة العـــايل  

يف  بــصفة مراقــب، واشــتركت يف مكــون الــشرطة   االســتعداد
ــة      ــو الدميقرطيـ ــة الكونغـ ــسالم يف مجهوريـ ــظ الـ ــات حفـ عمليـ

 .وهاييت
وجيب أن تـستمر جهـود األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم               - ٨

يف أفريقيــا يف التركيــز علــى بنــاء القــدرات األفريقيــة الذاتيــة       
وأبرز مثال على ذلك التعاون التقين القائم بـني         . حلفظ السالم 

يف الـسودان، يف اإلطـار العـام        األمم املتحـدة والبعثـة األفريقيـة        
ــة اخلالــصة للوجــود امليــداين يف دارفــور   ــة األفريقي ويف . للملكي

هذا الصدد، يعرب وفده عـن التقـدير للتعهـدات ببنـاء القـدرات              
األفريقية يف جمـال حفـظ الـسالم الـيت صـدرت عـن االجتمـاع                

سـبتمرب، واالحتـاد األورويب، وخطـة       /الرفيع املـستوى يف أيلـول     
ة البلدان الثمانية املتعلقة بأفريقيا الـيت اعتمـدت يف     عمل جمموع 

وتتعـاون مـصر حاليـا      . ٢٠٠٢مؤمتر قمة كانانسكيس يف عام      
ــدمي       ــدريب وتق ــي يف جمــاالت الت ــع مفوضــية االحتــاد األفريق م

فريقي، الـذي يعتـرب     الدعم التقين إلقامة لواء منطقة الشمال األ      

ــن األ  ــدا مـ ــس  واحـ ــة اخلمـ ــة األفريقيـ ــة اإلقليميـ ــشار لويـ ة لالنتـ
وتتعاون مصر أيضا مع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم           . السريع

يف جمال التدريب املتطور وبناء القـدرات علـى حفـظ الـسالم،             
وحترص على أن تكون املشاركة األفريقية واسـعة يف املكـونني           

 .العسكري والشرطي لعمليات حفظ السالم
ويـــشارك وفـــده العديـــد مـــن الوفـــود القلـــق بالنـــسبة   - ٩
ء اجلنــسي مــن جانــب مــوظفي حفــظ الــسالم التــابعني داالعتــل

لألمــم املتحــدة، ويطالــب باختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بــضمان   
ويرحــب أيــضا بتقريــر صــاحب . عــدم تكــرار هــذه األحــداث

السمو امللكي األمري زيد رعـد زيـد احلـسني، مستـشار األمـني              
ــصدد  ويعــرب الوفــد عــن تقــديره ألعــضاء   . العــام، يف هــذا ال

ــا ــذين يــضطلعون مبهــامهم ويعكــسون    بعث ت حفــظ الــسالم ال
الـــصورة الـــصادقة ملـــا جيـــب أن تكـــون عليـــه األمـــم املتحـــدة  

 .وعملياا حلفظ السالم
قال إن بلده قدم مـؤخرا      ): سري النكا  (السيد عزيز  - ١٠

أوىل مسامهاته الكبرية يف جهود األمم املتحدة حلفـظ الـسالم،           
ــن     ــة م ــشر كتيب ــك بن ــردا يف ب٧٥٠وذل ــم املتحــدة    ف ــة األم عث

وشــكر إدارة عمليــات حفــظ   . لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت  
وقـال إنـه يـسعده أيـضا        . السالم علـى تعاوـا يف هـذا املـسعى         

إبــالغ اللجنــة أن ســري النكــا أقامــت معهــدا للتــدريب علــى   
دعـــم الـــسالم إلعـــداد املـــوظفني العـــسكريني لبعثـــات حفـــظ  

 .السالم
من جناح يف أنـشطة حفـظ       وأشار إىل ما حتقق مؤخرا       - ١١

ــصراع إىل     ــن الـ ــال مـ ــساعدة يف االنتقـ ــة إىل املـ ــسالم الراميـ الـ
الــسالم يف عــدة منــاطق للبعثــات، معترفــا بــأن عمليــات حفــظ 

وحتتـاج املنظمـة، يف مواجهتـها       . السالم أضـحت أكثـر تعقيـدا      
للتحدي املاثل يف توفري املوارد البشرية واملالية الكافية ملواجهـة          

د، إىل مزيــد مــن التعــاون مــن الــدول األعــضاء،  الطلــب املتزايــ
 .وجيب النظر يف إمكانية إعادة ختصيص املوارد داخليا
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ــسامهة     - ١٢ ــدان املـ ــن البلـ ــا مـ ــا، باعتبارهـ ــري النكـ إن سـ
بقــوات، قلقــة بــشأن ســالمة وأمــن مــوظفي حفــظ الــسالم يف  
امليدان، وترحب بإجراءات األمانة العامة لتعزيـز التعـاون فيمـا           

وقــد تكـون هنــاك حتــديات تفـوق قــدرة األمــم   . راتبـني اإلدا 
املتحدة، ويتعني يف هـذه احلـاالت بـذل اجلهـود إلجـراء حـوار           

 .بني مجيع األطراف املعنية
وشدد على أمهيـة التـشاركات وغريهـا مـن الترتيبـات             - ١٣

يف التعامل مع األزمـات، واحلاجـة إىل تعـاون أوثـق بـني مجيـع                
تمــع املــدين والبلــدان   وكــاالت األمــم املتحــدة، وكــذلك ا   

إن حاالت سوء الـسلوك مـن جانـب حفظـة           . املسامهة بقوات 
وجيـب  . السالم أمر مقلق، وال بد مـن اختـاذ إجـراءات عاجلـة            

ــول       ــى حل ــور عل ــصلة، والعث ــب ذات ال ــع اجلوان النظــر يف مجي
 .دائمة ملعاجلة ومنع تكرار هذه املشاكل

 الـسالم   قال إن عمليات حفـظ    ): ميامنار(السيد وين    - ١٤
جيــب أن متتثــل للمقاصــد واألهــداف الــواردة يف ميثــاق األمــم  

ول يف الــسيادة ، وأن حتتــرم مبــادئ تــساوي مجيــع الــد املتحــدة
واســتقالهلا الــسياسي وســالمتها اإلقليميــة، وعــدم التــدخل يف   
 .املسائل اليت تندرج أساسا يف نطاق الوالية احمللية هلذه الدول

ت حفـــظ الـــسالم وزيـــادة وأشـــار إىل ازديـــاد عمليـــا - ١٥
تعقــدها وتعــدد أبعادهــا، قــائال إنــه ينبغــي منــذ البدايــة معاجلــة   

اعي واالقتــصادي والقــضائي هلــذه العمليــات،  مــاجلانــب االجت
باشــتراك الوكــاالت األخــرى التابعــة لألمــم املتحــدة، وذلــك    
لتيسري البناء الفعال للسالم، ومنع جتـدد الـصراع املـسلح علـى             

ــل  ــدى الطوي ــن . امل ــات حفــظ   وم املهــم أن تكــون إدارة عملي
السالم منظمة بشكل فعال ومـزودة بـاملوظفني املناسـبني، وأن           

ورحــب بتزويــد . حيــصل قــادة بعثاــا علــى التــدريب املناســب
مجيع الدول األعضاء بنماذج التدريب املوحـدة مـن املـستويني           

. الثاين والثالث، وكذلك بوضع برنامج تعريـف للقيـادة العليـا          

ــه ال بــد مــن اتبــاع ــج جديــد يف تعــيني املــوظفني    والواقــع  أن
 .والقادة امليدانيني من الفئة الفنية وتدريبهم واالحتفاظ م

ويرحــب وفــده بــسياسة عــدم التــسامح مــع حفظــة        - ١٦
 الذين يدانون بارتكاب اعتداء جنسي وبـسوء الـسلوك          السالم

ة وال بد مـن تطبيـق مدونـة قواعـد الـسلوك واملعاقبـ         . يف امليدان 
علــى االنتــهاكات، حفاظــا علــى مسعــة ومكانــة األمــم املتحــدة 

 .وبعثات حفظ السالم وموظفي حفظ السالم
وجيــب اختــاذ التــدابري الكفيلــة بتعزيــز ســالمة وأمــن        - ١٧

وال بــد مــن زيــادة التعــاون . مــوظفي حفــظ الــسالم يف امليــدان
بـــني إدارة شـــؤون الـــسالمة واألمـــن وإدارة عمليـــات حفـــظ   

ل تــوفري تقييمـات متكاملـة للـسالمة، وتقــدمي    الـسالم، مـن أجـ   
املـــشورة والـــدعم التـــشغيليني إلدارة األزمـــات علـــى مجيـــع      
املستويات، ومنها البعثات يف امليـدان، وجيـب أن يكـون هنـاك          
تنسيق أفضل يف تقاسم املعلومـات واالسـتخبارات بـني املركـز       

 .والبعثات
لــة، وبعــد أن قــال املــتكلم إن حفــظ الــسالم قــضية نبي  - ١٨

حيـــا ذوي اخلـــوذات الزرقـــاء الـــذين يـــضحون بـــأرواحهم أو 
 .بأعضائهم للحفاظ على السالم واألمن الدوليني

قالت إنـه يف الوقـت     ): جنوب أفريقيا  (السيدة كوايب  - ١٩
الذي يطلب فيه من األمم املتحـدة توسـيع وحتـسني دورهـا يف              
 عدد من الصراعات يف أفريقيا وغريها مـن منـاطق العـامل، فـإن       
مـن مــسؤولية الـدول األعــضاء التأكــد مـن تــوافر مـا يلــزم مــن     

ــدعم واملــ  ــة    ال ــتمكني املنظمــة مــن جماــة حتــدياا بفعالي وارد ل
وقد حان وقت قيام مجيـع األطـراف بإجيـاد عالقـات            . وكفاءة

 .تشاركية ملعاجلة النقص يف النقل واإلمداد
ــة يف    - ٢٠ ــات اإلقليميـ ــة إىل دور املنظمـ ــارت املتكلمـ وأشـ
ن السالم واألمن، ورحبت بـالقرار املتخـذ يف هـذا الـشأن             صو

ــساعد  . ٢٠٠٥يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    فهــذا القــرار سي
ــسالم       ــه لل ــاول خطــة عمل ــه يتن ــي كــثريا، إذ إن االحتــاد األفريق
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واألمن؛ ويف حاالت عديدة تكـون املنظمـات اإلقليميـة قـادرة            
.  بـذلك  ات األمـم املتحـدة    ءارعلى التدخل قبـل أن تـسمح إجـ        

ورحبت بالقرار املتعلـق بتعزيـز القـدرة علـى حفـظ الـسالم يف               
ــدا     ــة م ــن خــالل خط ــا، م ــدرات   ١٠أفريقي ــاء الق ــوام لبن  أع
وال تـــزال وســـائل النقـــل  . باالشـــتراك مـــع االحتـــاد األفريقـــي 

واإلمــداد أكثــر جوانــب الــنقص حــساسية يف حفــظ الــسالم،   
لـسالم يف   لق  ولذلك فإا ترحب بإنشاء االحتـاد األورويب ملرفـ        

ومع ذلك فإن دور اهلياكـل اإلقليميـة جيـب أال يفـسر             . أفريقيا
بأنـه حيــل األمــم املتحـدة مــن مــسؤوليتها األساسـية عــن صــون    

 .السالم واألمن الدوليني
ورحبت أيضا بإنشاء قدرة شرطة مدنية دائمـة؛ فهـذا           - ٢١

ــشرطة       ــشر ال ــات يف ن ــى بعــض العقب ــب عل ــساعد يف التغل سي
 .املدنية
إن مفهوم االحتياطي االستراتيجي ينطوي علـى عـدد          - ٢٢

مــن العناصــر الــيت تتطلــب مزيــدا مــن العمــل، ومــع ذلــك فــإن  
ــه تلبيــة املطالــب الناشــئة عــن حــاالت     وفــدها يــرى أن بإمكان

وقد اعترف االحتاد األفريقـي أيـضا بالقيمـة         . الصراع العصيب 
ة احملتملـــة لالحتياطيـــات باملوافقـــة علـــى إنـــشاء قـــوة احتياطيـــ  

لـــتمكني الوحـــدة األفريقيـــة مـــن التـــدخل بـــسرعة لتفـــادي       
وقد تعهدت الدول األعـضاء يف اجلماعـة اإلمنائيـة          . الصراعات

 ٦ ٠٠٠للجنــوب األفريقــي بتقــدمي قــوات يزيــد قوامهــا علــى  
جندي لكتيبـة احتياطيـة، وقـد شـرعت يف منـاورات مـشتركة              

 .يف جمال عمليات دعم السالم
 نطاق واسع أن أهـم بواعـث        وقد ثبت بالرباهني على    - ٢٣

ــا يف األصــل       ــوارد، أي أ ــي امل ــت ه ــا كان ــصراع يف أفريقي ال
ــها  ــصادية بطبيعت ــه   . اقت ــت الن ــا كان ــا م ــى  جوغالب ــزة عل  املرك

العسكرية تتجاهل العوامـل اإلمنائيـة واالقتـصادية الـيت     النواحي  
 فــإن وفــدها حيبــذ ومــن هنــا. صراعات وحلّهــالــهــي مــصدر ا

نطــوي علــى بنــاء الــسالم يف فتــرة بــدء النــهج املتكامــل الــذي ي

وجيب توفري ما يلزم لفترة ما بعـد الـصراع       . بعثة حلفظ السالم  
ــضمان      ــسالم، ل ــوارد إىل جانــب حفظــة ال ــصني وامل ــن املخت م

 .االنتقال السلس من حفظ السالم إىل بناء السالم
انتــــهم لألفعــــال وشــــاركت املــــتكلمني الــــسابقني إد - ٢٤

ساء واألطفـال، وأشـادت باملـستوى    التعسفية املرتكبـة ضـد النـ     
العايل لألغلبية الساحقة من حفظة السالم، الذين فقد بعـضهم   
حياته من أجـل الـسالم، مـن حيـث املقـدرة الفنيـة والـشجاعة                

 .والتفاين
ــو   - ٢٥ ــسيد أوكي ــود  ): الكونغــو(ال ــاه إىل القي وجــه االنتب

 ادية املفروضة علـى قـدرة األمـم املتحـدة علـى حفـظ             املالية وامل 
السالم، ودعا الدول األعضاء إىل تعضيد املنظمـة يف التـصدي           

وشدد أيضا علـى احلاجـة إىل اسـتمرار التعـاون مـع             . لتحدياا
املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، مبــا فيهــا املنظمــات غــري   

 .احلكومية
وقال، يف إشـارة خاصـة إىل أفريقيـا، إنـه رغـم التقـدم                - ٢٦

عدد حاالت الـصراع يف املنطقـة،       الكبري الذي حتقق واخنفاض     
فإن احلاجة تدعو إىل اهتمام أكرب من اتمـع الـدويل بالبلـدان             
ــة     ــر والتنميـ ــد الفقـ ــومي ضـ ــراعها اليـ ــشة اقتـــصاديا، يف صـ اهلـ

وأشاد باالحتاد األفريقي واجلماعـة االقتـصادية لـدول      . املتخلفة
ــا    ــة االقتـــصادية لـــدول وســـط أفريقيـ ــا واجلماعـ غـــرب أفريقيـ

للخالفـات الـيت تـؤثر علـى بلـدان هـذه املنــاطق دون       لتـسويتها  
ــة مــن خــالل مفاوضــات الــسالم، ولبــذهلا       مــساعيها اإلقليمي

احلميــدة إلبــرام اتفاقــات ســالم ونــشر قــوات حفــظ الــسالم،    
وبوسع اهليئات اإلقليمية يقينا    . وهو ما حدث يف أزمة دارفور     

أن تقــوم بــدور أنـــشط يف حفــظ الـــسالم واألمــن الـــدوليني،     
وية الــسلمية للخالفــات، ومكافحــة اإلرهــاب، ومراقبــة  والتــس

لقــد حــث جملــس األمــن الــدول  . األســلحة الــصغرية واخلفيفــة
شاركة يف بنـاء القـدرات      ملـ واملنظمات الدوليـة املختـصة علـى ا       

يف جمــال منــع الــصراع وإدارة األزمــات وحتقيــق االســتقرار،      
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. ورحــب بإنــشاء االحتــاد األورويب ملرفــق للــسالم يف أفريقيــا     
ويساند وفده بقوة مجيع اجلهود املبذولة لتعزيز حفظ الـسالم،          
ــات       ــدة واهليئـ ــم املتحـ ــني األمـ ــاون بـ ــدرات، والتعـ ــاء القـ وبنـ

 .اإلقليمية، والتشاركات االستراتيجية
وأكـــد احلاجـــة إىل اســـتراتيجية عامليـــة للقـــضاء علـــى  - ٢٧

وعلى اتمـع الـدويل بـذل مـا         . االستغالل واالعتداء اجلنسيني  
وسعه لضمان أال يفلت مرتكبو هذه األفعال مـن العقـاب،           يف  

وال بد من إيالء اهتمـام خـاص لتـدريب مجيـع فئـات مـوظفي                
ويؤيــد وفــده كــل التأييــد التوصــيات املتعلقــة   . حفــظ الــسالم

ــسالم، واالســتعانة مبحققــني      ــاة وعمــل حفظــة ال بظــروف حي
مــــستقلني للنظــــر يف االعتــــداء املــــدعي واملــــسائل اجلنــــسانية 

ويؤيـد وفـده    . يض ضحايا االعتداء واالستغالل اجلنسيني    وتعو
أيـــضا التوصـــية الـــواردة يف نتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي لعـــام 

، ومؤداها دعوة املنظمات اإلقليمية القـادرة علـى منـع            ٢٠٠٥
الــصراع املــسلح أو علــى حفــظ الــسالم إىل النظــر يف خيــار       

ــم املتحــدة للترت     ــدرة يف إطــار نظــام األم ــات وضــع هــذه الق يب
ــة وبــذلك فــإن التفاعــل بــني إدارة عمليــات حفــظ   . االحتياطي

السالم واللجنة املقترحة لبنـاء الـسالم سيـستفيد مـن الواليـات          
 .احملددة بوضوح ومن التكامل

ــسيد كابومــا   - ٢٨ ــا(ال ــى إدارة عمليــات   ): زامبي ــىن عل أث
ــها يف إدارة الـــ     ــظ الــسالم لفعاليت ــة ١٨حف اليــة مــن  احل عملي

لسالم، وأشاد باالحتاد األفريقـي لتـصديه، مـن     عمليات حفظ ا  
ــسالم يف      ــن، لتحــديات حفــظ ال ــسالم واألم ــسه لل خــالل جمل

وجيب على األمـم    . القارة األفريقية، كما هو احلال يف دارفور      
عم لــــضمان والــــشركاء االســــتراتيجيني تــــوفري الــــداملتحــــدة 

اســتمرارية هـــذه العمليـــات، وال ســـيما يف جمـــاالت العقيـــدة،  
، والــدعم اإلمــدادي، والتخطــيط، واإلدارة، التــدريبومعــايري 
ــل ــأثرا    . والتمويـ ــارات تـ ــر القـ ــي أكثـ ــا هـ ــا كانـــت أفريقيـ وملـ

بالصراعات، فإنه جيب إعطاء األولوية إلنـشاء القـوة األفريقيـة           
االحتياطيــة، الــيت لــن يقتــصر عملــها علــى تلبيــة احتياجــات        

يــضا ، بــل ســتكون أاالحتــاد األفريقــي يف جمــال حفــظ الــسالم 
ويؤيد وفـده اعتمـاد     . مبثابة احتياطي استراتيجي لألمم املتحدة    

اســـتراتيجيات وقائيـــة للحمايـــة مـــن االســـتغالل واالعتـــداء      
ــشاء      ــذ إن ــسالم، وحيب ــوظفي حفــظ ال ــسيني مــن جانــب م اجلن

 .وحدات للسلوك واالنضباط
قال إنـه يف ضـوء      ): االحتاد الروسي (السيد دولغوف    - ٢٩

مم املتحدة حلفـظ الـسالم، كـان        تزايد عدد وتعقد عمليات األ    
مطلوبــا منــذ وقــت بعيــد حتديــد عقيــدة حلفــظ الــسالم تــشمل  
النظريـــة وممارســـة املنظمـــة، وهـــي عقيـــدة حتتـــاج إىل جهـــود  

إن اللجنة اخلاصة املعنية بعمليـات      . مجاعية من الدول األعضاء   
حفظ السالم هي أنسب هيئة هلذا العمل ولوضع مـصطلحات          

رادى الـصراعات حتتـاج إىل أدوات   إن تسوية فـ  . حفظ السالم 
تناسب كل حالـة، سـواء كانـت عمليـة لألمـم املتحـدة حلفـظ             
السالم، أو حتالفا، أو عملية إقليمية، وال بد من وجـود مرونـة         

. كافيــة لتــوفري جمموعــة مــن التــصرفات إزاء األزمــات املعقــدة  
وهناك حاجـة إىل تـدعيم اإلطـار القـانوين حلفـظ الـسالم وفقـا         

مم املتحدة وقرارات جملس األمن ونتائج مؤمتر القمـة         مليثاق األ 
، حـىت يكــون هنـاك بـديل حقيقـي للنــهج     ٢٠٠٥العـاملي لعـام   

ومن الـضروري التقيـد    . األحادية املتبعة لتسوية حاالت األزمة    
باملبادئ الدوليـة حلفـظ الـسالم يف مجيـع مراحـل منـع الـصراع                

ب وحـــل الـــصراع وبنـــاء الـــسالم بعـــد انتـــهاء الـــصراع، وجيـــ
ــس      ــية ل ــسؤولية األساس ــرار بامل ــام األول اإلق كــذلك يف املق

ــدوليني     ــن ال ــسالم واألم ــن صــون ال ــن ع ــني  . األم ــصلة ب إن ال
اإلنعـاش االجتمـاعي واالقتــصادي بعـد انتــهاء الـصراع وصــنع     
ــة      ــسالم، يف احلــدود الزمني ــاء ال ــة لبن ــشكيل جلن ــربر ت ــسالم ي ال

ون مركــز تنــسيق املتوخــاة يف نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي، لتكــ
ألنشطة بناء السالم، ولتساعد جملس األمن وغريه مـن هيئـات           
األمم املتحدة يف ضـمان اإلنعـاش املبكـر للبلـدان اخلارجـة مـن               

 .أزمات ومنع جتدد العنف
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وعلى سبيل متابعة مؤمتر القمة العاملي، جيـب تـشجيع           - ٣٠
املنظمـــات اإلقليميـــة القـــادرة علـــى منـــع الـــصراع املـــسلح أو  

خرطـــة يف حفـــظ الـــسالم علـــى االشـــتراك يف نظـــام األمـــم املن
وعلــى األمــم املتحــدة وجملــس . املتحــدة للترتيبــات االحتياطيــة

األمــن االهتمــام بــشكل وثيــق بتحــسني التنــسيق والتعــاون مــع 
إن . هـــذه املنظمـــات، مـــع االحتفـــاظ باختـــصاصات املنظمـــة 

 االستعانة باخلربة العـسكرية يف أثنـاء مناقـشة مـشروع قـرار يف             
جملس األمن ويف ختطيط وتنفيذ عملية حلفظ الـسالم ميكـن أن            

ومـن شـأن وجـود      . تتحقق من خالل جلنة األركان العسكرية     
عنصر عمليايت للـشرطة املدنيـة يف األمانـة العامـة تـوفري تنـسيق               
وخربة مبكرين وفعـالني لتعزيـز سـيادة القـانون، باعتبـار ذلـك               

لتعــاون بــني  وجيــب أن جيــري ا . أساســا حلــل شــامل للــصراع  
جملــس األمــن والبلــدان املــسامهة بقــوات واألمانــة العامــة وفقــا  

من خالل الفريق العامـل     ) ٢٠٠١ (١٣٥٣لقرار جملس األمن    
التابع لس األمـن واملعـين بعمليـات حفـظ الـسالم وكـذلك،              
بوجه خاص، اآللية املشار إليها يف مذكرة رئيس جملس األمـن           

 ).S/2002/56 (٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٤املؤرخة 
ومــن غــري املقبــول جلــوء أطــراف الــرتاع بــشكل غــري    - ٣١

قانوين إىل أخذ موظفي األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم رهـائن،              
ــا   ــا وإريتري ــا حــدث يف إثيوبي ــزم   . كم إن االحتــاد الروســي يعت

زيـــادة مـــسامهته املباشـــرة يف عمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ 
ى يف جمـال حفـظ الـسالم        السالم، ودعم قـدرة البلـدان األخـر       

بعــدة وســائل، ومنــها التــدريب، وتقــدمي مــساعدات حلفــظ       
 .السالم إىل البلدان األفريقية

أشـار إىل تعـاون اإلدارة مـع        ): إثيوبيـا (السيد كيدان    - ٣٢
االحتاد األفريقي من خالل وحدة األمم املتحدة للمـساعدة يف          

رد لـدعم   أديس أبابا، قائال إن هناك حاجـة إىل مزيـد مـن املـوا             
وينبغـي لألمـم   . قدرات االحتاد األفريقي يف جمال حفظ السالم     

ــدريب      ــدعم يف جمــاالت الت ــوفري ال ــشركاء ت املتحــدة وســائر ال
والنقــل واإلمــداد واملعــدات، حــىت يتــسىن لالحتــاد األفريقــي       

إن بلـده قـد     . واملنظمات دون اإلقليمية التعامل مع الصراعات     
 يف إنــشاء اللــواء  اضــطلع، هــو وبلــدان أخــرى، بــدور مهــم     

 .االحتياطي لشرق أفريقيا
ددها حــيــة اخلمــسة الــيت وويؤيــد وفــده جمــاالت األول - ٣٣

وكيــل األمــني العــام، ويهــتم كــثريا بــضرورة حتقيــق تنــسيق        
ــم     ــذ ودعـ ــيط وتنفيـ ــة يف ختطـ ــاق املنظومـ متماســـك علـــى نطـ

ويتطلـع الوفـد إىل االنتـهاء مـن االسـتعراض          . البعثات املتكاملة 
 الوكاالت وإضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى عمليـة            املشترك بني 

. التخطـــيط املتكامـــل للبعثـــات، ســـواء يف املقـــر أو يف امليـــدان
ويؤيد وفده كل التأييـد سياسـة اإلدارة يف عـدم التـسامح إزاء              

 .االستغالل واالعتداء اجلنسيني
قــال إن ازديــاد تعقــد ): ماليزيــا(الــسيد الو ينــغ بنــغ  - ٣٤

 واتسام طبيعتها املطـرد بتعـدد األبعـاد         بعض الصراعات الراهنة  
يــــشكالن للمنظمــــة حتــــديا مــــستمرا، ومــــن مث تعجــــز عــــن  
االستمرار يف القيام بدورها املركزي يف صون الـسالم واألمـن           
الدوليني دون التزام ودعم من مجيـع وكـاالت األمـم املتحـدة،          
ــة، واملنظمـــات غـــري    والـــدول األعـــضاء، واملنظمـــات اإلقليميـ

ولـذلك فـإن وفـده يرحـب باآلليـة          . بلدان املاحنـة  احلكومية، وال 
اليت أنشأا إدارة عمليات حفظ الـسالم خللـق تـآزر بـني شـىت        
هيئات األمم املتحدة والكيانات احلكومية الدوليـة واملنظمـات         

 .غري احلكومية
ــسالم جيــب أن      - ٣٥ ــضل ممارســات حفــظ ال إن وحــدة أف

ضوء مستوى املوارد املتاحـة وتزايـد الطلـب علـى        ويف  . تتدعم
بعثات حفظ السالم، فإنـه يـتعني إعـادة تنظـيم اإلدارة، وعلـى              
الدول األعـضاء، وخباصـة البلـدان الـيت يوجـد لـديها موظفـون            
عـسكريون يتمتعـون حبـسن التجهيـز والتـدريب، أن تزيـد مــن       
ــم املتحــدة حلفــظ      ــات األم ــشاط يف عملي ــشترك بن ــا وت تربعا

ــسال ــان، أو     الـ ــباط األركـ ــوات، أو ضـ ــدمي القـ ــك بتقـ م، وذلـ
 .املراقبني العسكريني
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وجيــب باإلضــافة إىل ذلــك أن تــساعد األمــم املتحــدة   - ٣٦
ــة يف جمــال      ــات اإلقليمي ــدرات املنظمــات أو الترتيب ــز ق يف تعزي
صنع السالم وحفظ السالم وبناء السالم، وذلك بوجه خاص         

.  واإلمـداد والـدعم املـايل      بتوفري الدعم يف جمال املشورة والنقل     
غري أن املبادرات اإلقليمية ال تستطيع أن تعفـي األمـم املتحـدة             
من مسؤوليتها عن توطيد الـسالم؛ وباإلضـافة إىل ذلـك جيـب             
أن تكون هذه املبادرات حمكومة بأحكام ميثاق األمم املتحـدة          

 .ذات الصلة
إن ماليزيا تـشارك اآلن بنـشاط يف العديـد مـن بعثـات        - ٣٧
ــما ــسكريني،      ألم ــراقبني الع ــدم امل ــسالم، فتق ــظ ال املتحــدة حلف

وضباط األركان، وموظفي الشرطة املدنيـة، والقـوات إذا لـزم           
إن أمن وسـالمة مجيـع مـوظفي حفـظ الـسالم جيـب أن            . األمر

يكونا من الـشواغل اجلمعيـة للمجتمـع الـدويل، وأدان املـتكلم             
عزيـز التعـاون    وينبغـي زيـادة ت    . أعمال العنف اليت يتعرضون هلا    

بـــني إدارة شـــؤون الـــسالمة واألمـــن وإدارة عمليـــات حفـــظ   
 .السالم، وتدعيم الوحدة املشتركة لتحليل البعثات

قـــال إن عمليـــات حفـــظ ): الـــيمن(الـــسيد العتمـــي  - ٣٨
الـــسالم تقـــوم بـــدور حيـــوي يف اســـتعادة الـــسالم واألمـــن يف 
مرحلــة مــا بعــد الــصراعات ويف مــساعدة الــدول علــى حتقيــق   

ويـشيد وفـده بكـل مـن تقريـر األمـني العـام              . اهية والتنميـة  الرف
عن جوانب النقص يف عمليـات حفـظ الـسالم وتقريـر الفريـق       

-A/55/305(املعــــــين بعمليــــــات األمــــــم املتحــــــدة للــــــسالم  

S/2000/809(         املعروف بتقرير اإلبراهيمي الذي أصـبح وثيقـة ،
ويؤكد وفده ضرورة توسـيع     . أساسية من وثائق حفظ السالم    

شاركة يف عمليــات حفــظ الــسالم إلضــفاء الــصبغة العامليــة   املــ
 .عليها
وأدان بشدة عمليات القتل واخلطف الـيت يتعـرض هلـا            - ٣٩

وأكـد  . موظفو األمم املتحدة، وقدم تعازيه لعـائالت الـضحايا        
ضرورة تعزيز األمن يف بعثات األمم املتحدة بغية احلفاظ علـى      

. ن والسالم يف العـامل    من يكرسون حيام من أجل حتقيق األم      
ــيمن مبــراقبني عــسكريني وضــباط شــرطة يف     وقــد شــاركت ال

وهـاييت والـسودان، وتتطلـع      ليربيا وبوروندي وكـوت ديفـوار       
ــستقبل    ــشاركة يف امل ــن امل ــد م ــدير   . إىل املزي ــن التق ــرب ع وأع

العايل ملا تقدمه إدارة عمليـات حفـظ الـسالم مـن مـساعدة يف              
ة، على الـرغم مـن أن ذلـك         تدريب قواعد حفظ السالم اليمني    

. أخر كثريا مشاركة هذه الوحدات يف عمليات حفظ الـسالم        
ويؤيد وفده قرار االجتمـاع الرفيـع املـستوى إنـشاء جلنـة لبنـاء               
الـــسالم، وإجيـــاد تـــشارك ثالثـــي حقيقـــي بـــني جملـــس األمـــن  

 .واألمانة العامة والدول املسامهة بقوات
ي األمـم املتحـدة     إن االستغالل اجلنسي من قبل موظف      - ٤٠

يسيء إىل مسعة األمم املتحدة، ويؤيد وفده التوصـيات املقدمـة      
مــن األمــري زيــد بــن رعــد احلــسني، مستــشار األمــني العــام، يف 

وأعــرب عــن ثقتــه أن طموحــات شــعوب العــامل . هــذا الــصدد
 .احملبة للسالم أكرب من التحديات القائمة

قـال  ): يـة الواليـات املتحـدة األمريك    (السيد أولسون    - ٤١
دعت إىل التزام أوسـع بـاإلدارة       إن وفده ينضم إىل الوفود اليت       

املــسؤولة يف حفــظ الــسالم، وخــصوصا فيمــا يتعلــق بالــسلوك  
ــضباط ــب    . واالن ــن جان ــسيني م ــداء اجلن إن االســتغالل واالعت

حفظة السالم التابعني لألمـم املتحـدة نكبـة ال بـد مـن القـضاء                
يق مـع مـن يتـورط يف        عليها، وكـل دولـة عـضو ملزمـة بـالتحق          

 .هذه اجلرائم من رعاياها وحماكمتهم
ــسري    - ٤٢ ــشامل لـ ــل والـ ــتعراض الكامـ ــد آن أوان االسـ لقـ

ــسالم    ــظ ال ــم املتحــدة حلف ــات األم ــن أجــل معاجلــة   . عملي وم
ــوارد      ــال للمـ ــتخدام الفعـ ــيم االسـ ــة وتعظـ ــصراعات الكامنـ الـ
ــة     احملــدودة، ال غــىن عــن وجــود إرادة لتحديــد هــل تعمــل بعث

م علـى إطالـة أمـد الطريـق املـسدود، وذلـك بعـدم               حفظ السال 
ــام      ــل خالفـ ــراف حلـ ــى األطـ ــة علـ ــضغوط كافيـ ــتها لـ ممارسـ

ومن املهم، إذا كان األمـر      . بالوسائل السياسية أو الدبلوماسية   
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كذلك، إجياد السبل الكفيلـة بتنـشيط عمليـة الـسالم أو إعـادة              
 وجيـب   .النظر من جديد بإعادة تنظـيم البعثـة املعنيـة أو إائهـا            

حتديد استراتيجية واضحة لالنسحاب مـن بدايـة عمليـة حفـظ       
وحاملــا تــصبح املرحلــة الفعالــة للــصراع حتــت ســيطرة . الـسالم 

حفظة السالم، ينبغي بذل اجلهود للتمييز بني املهام اليت يـتعني           
على إدارة عمليات حفـظ الـسالم أداؤهـا وتلـك الـيت تتوالهـا               

ياسية، وبرنـــامج جهـــات أخـــرى، ومنـــها إدارة الـــشؤون الـــس
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، والوكــاالت املتخصــصة، واملنظمــات  

وجيـب أن   . اإلقليمية ودون اإلقليمية، واجلهـات املاحنـة الثنائيـة        
يكــون لــبعض البعثــات أهــداف حمــدودة وأن تكــون بالتــايل       

وال ينبغـــي أبـــدا أن تكـــون . حمـــدودة يف حجمهـــا ومواردهـــا
 سياسـية تـستهدف إجنـاز       عمليات حفظ الـسالم بـديال لعمليـة       

تــسوية الــصراع مبــا يــؤدي إىل اســتمرار طويــل األمــد للــسالم   
وجيري العمل على حتديـد العناصـر املـشتركة         . والتنمية واألمن 

لنجاح بعثات حفظ الـسالم الحتمـال تكرارهـا، وجيـب أيـضا       
وضع املعايري الالزمة لتحديد البعثات اجلـاهزة للعمـل املبتكـر،           

 .ب السالم النهائيوذلك للمضي قدما صو
ــاس    - ٤٣ ــس روسـ ــسيد رويـ ــريو(الـ ــة  ): بـ ــال إن طبيعـ قـ

يف األعـوام األخـرية،     وهيكل عمليات حفظ الـسالم قـد تغيـرا          
ــدول    ــصراعات بـــني الـ ــاد للـ ــدد األبعـ ــابع املتعـ ــتجابة للطـ . اسـ

وتعــززت القــدرة العــسكرية للبعثــات وعنــصر الــشرطة املدنيــة  
ــم املتحــد     ــز وكــاالت األم ــا، وازداد تركي ــضايا  فيه ــى الق ة عل

على أنه ال ينبغي لعملية التكيـف هـذه         . السياسية واالجتماعية 
ــشتركة      ــم املـ ــدويل للقواسـ ــع الـ ــة اتمـ ــول دون معاجلـ أن حتـ

إن . للصراعات بني الدول، وهي الفقر واالسـتبعاد والتـهميش        
جلنـــة بنـــاء الـــسالم املقبلـــة جيـــب أن تقتـــرح اســـتراتيجيات       

ــع الــ    ــددة األطــراف ملن ــى  وسياســات متع ــساعد عل صراعات ت
 .حتقيق التنمية للجميع

وملا كان االنتشار السريع عـامال أساسـيا يف عمليـات            - ٤٤
حفــظ الــسالم، فإنــه يــتعني علــى الــدول األعــضاء أن تــساهم    

بقــوات يف االحتياطيــات االســتراتيجية للمنظمــة طواعيــة وبــال  
وعلـى اللجنـة اخلاصـة املعنيـة        . شروط، ومبوجـب واليـة دائمـة      

 حفـظ الـسالم أن تـضع مبـادئ توجيهيـة واضـحة يف               بعمليات
 .هذا الصدد

إن الترتيبات املقترحة بشأن حتـسني تـدريب املـوظفني           - ٤٥
وحتديد عقيدة عملية لعمليـات حفـظ الـسالم وإعـادة تـشكيل             

إن االعتـداء   . إدارة عمليات حفظ السالم جديرة بالنظر اجلـاد       
ابعني لألمـم   واالستغالل اجلنسيني من جانب حفظة السالم التـ       
 .املتحدة أمر شائن غري مقبول جيب املعاقبة عليه

ــم     - ٤٦ ــات األم ــريو مــن مــشاركتها يف عملي ــد زادت ب وق
ــال      ــى ســبيل املث ــاييت عل ــسالم، يف ه ــظ ال ــي . املتحــدة حلف وه

مستعدة للمسامهة يف األنـشطة التدريبيـة الـيت تنظمهـا اإلدارة،            
 .وستكون هياكلها األساسية وخربا متاحة

قــــال إن حتقيــــق الــــسالم  ): كينيــــا(الــــسيد أمولــــو  - ٤٧
واالســتقرار هــو مــن األهــداف الوطنيــة الرئيــسية لبلــده، حــىت   

. يتسىن تكريس املزيد من الطاقة للتنمية ال لتـسوية الـصراعات          
وبلده يشترك اآلن يف مثان مـن عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ               

 .السالم
. ريقيــاإن معظــم عمليــات حفــظ الــسالم جتــري يف أف  - ٤٨

وأدت العمليات اليت نفذت بالتعـاون مـع االحتـاد األفريقـي يف             
ســــرياليون وبورونــــدي وليربيــــا إىل احلــــد مــــن الــــصراعات، 

م بعـد انتـهاء   وبنـاء الـسال  الـتعمري  وسـاعدت علـى بـدء جهـود     
الصراع، وجرت االنتخابات بنجاح يف هـذه البلـدان يف العـام            

ة بقوات ملا قدمتـه  وأشاد بوجه خاص بالبلدان املسامه    . املاضي
من رجال ونساء عززوا السالم وكانت شـجاعتهم هـي وجـه            

 .األمم املتحدة الباعث على االطمئنان
ــاملوقف األفريقـــي الـــشامل الـــذي    - ٤٩ ــذ بـ ــا تأخـ إن كينيـ

تأســس يف املــشاورات املفتوحــة، وحتــث علــى املرونــة حـــىت       
تكـــون هنـــاك مـــشاركة إقليميـــة ودون إقليميـــة يف جلنـــة بنـــاء  
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وأشــاد باالحتــاد األفريقـي، وعلــى اخلــصوص مبجلــسه  . الـسالم 
للسالم واألمن، ملـا حـدده مـن احلاجـة إىل وجـود هيكـل أمـن              

ورحـب بـاخلطط اخلاصـة بإنـشاء قـوة          . مجاعي شامل ألفريقيـا   
أفريقية احتياطية، وأعـرب عـن أملـه أن يعـضد اتمـع الـدويل               

قريـر  وأثـىن علـى ت    . االحتاد األفريقي يف جهوده لتحقيق أهدافه     
. األمني العام بشأن تعزيز القدرة األفريقية علـى حفـظ الـسالم           

إن بإمكان االحتاد األفريقي، بدعم مـن اتمـع الـدويل، القيـام             
 املــسلح يف أفريقيــا بــدور رائــد ذي مغــزى يف احتــواء الــصراع

ــه ــاهزة لالنتـــشار، يف  . والتـــصدي لـ ــة جـ إن القـــوات األفريقيـ
ة إىل موارد ماليـة وتقنيـة،      دارفور مثال، ولكن هناك اآلن حاج     

ــداد   ــل واإلمـ ــال النقـ ــصوصا يف جمـ ــصي  . وخـ ــم تقـ ــن املهـ ومـ
إمكانيات رد املعدات اليت استخدمت يف بعثات منتهية لألمـم          

ــدة ــاطي   . املتحـــ ــشأن االحتيـــ ــام بـــ ــادرة األمـــــني العـــ إن مبـــ
ــا يكفـــي مـــن القـــدرات    ــوفري مـ ــتراتيجي ستـــساعد يف تـ االسـ

 .االحتياطية
شاط يف اجلهـود املبذولـة لتخلـيص        إن كينيا تشارك بنـ     - ٥٠

 املــؤمتر  ٢٠٠٤العــامل مــن األلغــام، وقــد استــضافت يف عــام      
إن إزالة األلغام   . االستعراضي األول ملعاهدة أوتاوا ملنع األلغام     

أمر حيوي للنجاح الشامل لعمليـات حفـظ الـسالم، وتـشترك            
القوات الكينيـة اآلن يف أنـشطة إزالـة األلغـام كجـزء مـن شـىت           

والتخطــيط املناســب  . ألمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم   بعثــات ا
مطلــوب عنــدما ختــتلط العمليــات العــسكرية إلزالــة األلغــام       
بعمليـــات إزالـــة األلغـــام ألغـــراض إنـــسانية، وخباصـــة عنـــدما  

وجيـــب أن تنخـــرط إدارة . تتوالهـــا منظمـــات غـــري عـــسكرية
عمليــات حفــظ الــسالم بــشكل أوثــق مــع البلــدان املــسامهة        

 .سألةبقوات يف هذه امل
ويشارك وفده األمـني العـام قلقـه البـالغ إزاء حـوادث              - ٥١

االعتــــداء واالســــتغالل اجلنــــسيني ويؤيــــد سياســــته يف عــــدم 
إن حكومتـه ملتزمـة بالتأكـد مـن أن حفظـة الــسالم      . التـسامح 

الكينيني مدربون بشكل كاف على احلفاظ على أعلـى معـايري          
 .االنضباط

 .اجللسةالسيد علييف، أذربيجان، يترأس  - ٥٢
ــايلي   - ٥٣ ــسيد بـ ــوار (الـ ــوت ديفـ ــستوى  ): كـ رحـــب مبـ

األولويـــة العـــايل الـــذي متنحـــه إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم 
ــدقت علـــى       ــه صـ ــوظفني، وأشـــار إىل أن حكومتـ ــسائل املـ ملـ
االتفاقيـــة اخلاصـــة بـــسالمة مـــوظفي األمـــم املتحـــدة واألفـــراد 

ل وقال إن يف بلده اآلن بعثـة حلفـظ الـسالم تعمـ            . املرتبطني ا 
يف ظــروف تكــاد ختلــو مــن احلــوادث يف املنطقــة الــيت تــسيطر    

وشـكر للبلـدان املـسامهة بقـوات احلمايـة الـيت            . عليها احلكومة 
ــصراع    ــاطق ال ــشون يف من ــن يعي ــا مل إن سياســة األمــني  . توفره

العام يف عدم التـسامح إزاء االعتـداء اجلنـسي سياسـة مناسـبة؛              
 ختيــارهم ســيحدني تــدريب املــوظفني واوالتــزام اإلدارة بتحــس

 .من حاالت السلوك غري الالئق من جانب حفظة السالم
لقد سادت بلده حالة حرجـة منـذ االنقـالب الفاشـل             - ٥٤

، وأدى التعاون بني اجلماعـة االقتـصادية لـدول    ٢٠٠٢يف عام   
غــرب أفريقيــا واالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة إىل اختــاذ       

ــرار    ــن الق ــذا ). ٢٠٠٥ (١٦٣٣جملــس األم ــة  وه يوضــح أمهي
 .التشارك يف العمل

والتعــاون مــع البنــك الــدويل حيــوي أيــضا، فالتمويــل   - ٥٥
. عنصر أساسي يف حـل األزمـات وحتقيـق سـالم طويـل األمـد              

ومن اخلطأ وقف التعاون االقتصادي مع بلد كبلده قام جبهود          
 .واسعة حلماية اقتصاده ووىف مبعظم التزاماته اخلارجية

د يف صـراع جيـب أن يكـون أعلـى           إن تأمني حدود بل    - ٥٦
ــراق عنــدما تكــون        ــات؛ فاحلــدود تكــون قابلــة لالخت األولوي

وأشاد بالقرار األخـري الـذي يطالـب        . املوارد املتاحة غري كافية   
البلدان ااورة مبنع حترك املقـاتلني واألسـلحة عـرب احلـدود إىل             

 .بلده
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إن عمليـــات حفـــظ الـــسالم جيـــب أن حتتـــرم مبـــادئ  - ٥٧
واحتـرام سـيادة الـدول وسـالمتها اإلقليميـة واسـتقالهلا            الرتاهة  

ــشؤون     ــدخل يف الـ ــدا للتـ ــستخدم أبـ ــب أال تـ ــسياسي، وجيـ الـ
 .الداخلية للدولة

قال إنـه   ): صربيا واجلبل األسود  (السيد كروليفيتش    - ٥٨
بعد مخسة أعوام من صدور تقرير اإلبراهيمـي، ال تـزال هنـاك             

ــة اإلصــالح  ــرات يف عملي ــع  . ثغ ــه  وهــو يتفــق م ــا ذهــب إلي م
األمني العام من أن هذه العملية قـد ختلفـت عـن نطـاق وتعقـد             

وال بـد مـن إعـادة النظـر يف     . عمليات حفـظ الـسالم املعاصـرة     
ومـن الـضروري إجـراء      . ختطيط وتنفيذ عمليات حفظ السالم    

تقييم واقعي وموضوعي للخـربة املكتـسبة مـن عمليـات حفـظ          
ظ الــسالم أن الــسالم حــىت اآلن، وعلــى إدارة عمليــات حفــ    

 .تفتح عينيها على احلقائق يف امليدان
ويف هــذا الــصدد، كانــت هنــاك تقــارير متعــددة عــن     - ٥٩

بعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــإلدارة املؤقتـــة يف كوســـوفو اقتـــصرت  
ــة يف إقلــيم كوســوفو        ــر التطــورات اإلجيابي لألســف علــى ذك
وميتوهيـــا، وقلّلـــت مـــن ذكـــر املـــشاكل الكـــبرية أو أغفلـــت   

؛ كما جتاوزت البعثـة يف كـثري مـن األحيـان عـن              احلديث عنها 
وهـذا هـو الـسبب يف أن التطـورات وقعـت            . العقبات اخلطـرية  

بالــشكل الــذي وقعــت بــه يف اإلقلــيم، ويف أن البعثــة مل تنجــز  
 .على النحو الواجب أيا من املهام اليت أنيطت ا

إن الــسالم الــدائم ال ميكــن بنــاؤه دون العمــل بفعاليــة   - ٦٠
السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، أو دون سـيادة          على نزع   

ــرام حقـــوق اإلنـــسان  ــانون أو احتـ واملؤســـف أن ســـجل . القـ
وجيــب علــى . اخنــراط األمــم املتحــدة يف هــذه اــاالت ملتــبس

ــاء الــسالم املقترحــة أن تنــشط العمــل الــالزم لتحديــد     ــة بن جلن
. املفـــاهيم واالســـتراتيجيات، مـــع تفـــادي اتبـــاع ـــج واحـــد  

 من املهم االستفادة مـن الـدروس املـأخوذة مـن شـىت              وسيكون
 .البعثات

وميكن اخلروج بعدد مـن النتـائج مـن أداء بعثـة األمـم               - ٦١
ومن هذه النتائج أن نـزع      . املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو    

: السالح الفعلي أمر حاسم لتحقيـق االسـتقرار بـصورة شـاملة      
ب الرئيـسي للحالـة     فقد كـان فـشل البعثـة يف هـذا اـال الـسب             

وهنـاك  . األمنية املتقلبة والعنف املتفشي يف كوسوفو وميتوهيـا       
نتيجــة أخــرى، هــي أن حتقيــق ســيادة القــانون يتطلــب وجــود   

 ــد ــضاة وم ــة     عق ــدل، وخــصوصا يف حال ــة الع ــيني إلقام ني دول
ة املنظمـة؛ وقـد اسـتعانت       اجلرائم ذات البواعث اإلثنية واجلرميـ     

ــة غ ــة البعث ــا بــشرطة مدني  وبعــدد غــري كــاف مــن املــوظفني   الب
القانونيني الدوليني، وهذا مهـد الـسبيل لنـشوء ثقافـة اإلفـالت             

وتشري التطـورات األخـرية إىل أن البعثـة مل تـتعلم            . من العقاب 
وملا مل يكن هناك يف الغالـب أي        . سوى القليل من هذا الواقع    

سبب لالعتقاد أن القضاء احمللي سيتمكن قريبا مـن أداء املهـام            
الـــيت يؤديهـــا اآلن املوظفـــون الـــدوليون، فـــإن قـــرار البـــدء يف  
ســحب املــوظفني الــدوليني ســيكون ســابقا ألوانــه وال بــد مــن 

 .إعادة النظر فيه
إن مــسألة االنــضباط يف بعثــات حفــظ الــسالم بــصفة   - ٦٢

وأدان األحداث املؤسفة األخـرية لالعتـداء       . عامة مسألة مهمة  
ظـــة الـــسالم، وحـــث واالســـتغالل اجلنـــسيني مـــن جانـــب حف

األمانــة العامــة علــى بــذل قــصاراها يف التعامــل حبــزم مــع ســوء 
ــى ثقــة        ــة وعل ــة املعني ــصداقية العملي ــى م ــا عل ــسلوك، حفاظ ال

ويساور بلـده قلـق بـالغ إزاء الفـساد الـشامل            . السكان احملليني 
املزعوم داخل البعثة فيما يتعلق باملـشاريع ذات امللكيـة العامـة،      

ــه ا   ــشري إلي ــا ي ــة    وهــو م ــر األخــري ملكتــب خــدمات الرقاب لتقري
وجيــب، حاملــا تنتــهي التحقيقــات، معاقبــة هــؤالء      . الداخليــة

 .املسؤولني، وعرض مجيع حاالت الفساد على جملس األمن
تنفيــــذ إعــــالن مــــنح :  مــــن جــــدول األعمــــال٢٦البنــــد 

 )تابع (االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
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ــوكيال   ــرار اخلـــامس عـــن مـــسألة تـ ، A/60/23(و مـــشروع القـ
 )A/C.4/60/L.5الفصل الثاين عشر، القسم هاء، 

لفتـت االنتبـاه    ): بابوا غينيا اجلديـدة   (السيدة تاكاكو    - ٦٣
إىل التعديالت علـى مـشروع القـرار اخلـامس الـذي اشـتركت              

وتلـت  ). A/C.4/60/L.5(بابوا غينيا اجلديدة وفيجي يف تقدميـه   
، قبـــل عبـــارة ٢ هـــذه التعـــديالت، مـــشرية إىل أنـــه يف الفقـــرة

، جيـــب أيـــضا حـــذف عبـــارة  “اعتبـــارا مـــن ذلـــك التـــاريخ ”
 .“٢٠٠٤يوليه / متوز١اعتبارا من ”
قال، مشريا إىل مشروع    ): نيوزيلندا(السيد ماكيفور    - ٦٤

القرار وتعديالته، إن حكومته ترى، باعتبارهـا الدولـة القائمـة           
وسـيجري  . باإلدارة، أن من املهـم مراعـاة التطـورات األخـرية          

 كـــــــانون ١٠ و٦االســـــــتفتاء العـــــــام يف تـــــــوكيالو بـــــــني 
، وســيحتاج إىل أســبوع كامــل لتيــسري ٢٠٠٥ديــسمرب /األول

االقتــراع يف كــل مــن قــرى اجلزيــرة الــثالث يف أيــام منفــصلة؛  
ــة االقتــراع   ــائج يف ايــة عملي ــه يــسعده  . وســتعلن النت وقــال إن

  وتـوكيالو هلـا إىل     إعالن قبول األمم املتحدة لـدعوة نيوزيلنـدا       
إرســال فريــق ملراقبــة نزاهــة العمليــة وإبــالغ اجلمعيــة العامــة        

وتأمـــل حكومتـــه أن تنتقـــل . ٢٠٠٦بالنتـــائج يف مطلـــع عـــام 
ــام       ــن ع ــاين م ــع الث ــاط احلــر يف الرب ــوكيالو إىل مركــز االرتب ت

٢٠٠٦. 
 A/C.4/60/L.5اعتمدت التعديالت الواردة يف الوثيقة       - ٦٥

 .على مشروع القرار اخلامس دون تصويت
ــوارد يف الوثيقــة       - ٦٦ ــرار اخلــامس، ال ــشروع الق ــد م اعتم

A/60/23القــسم هــاء، بــصيغته املعدلــة   عــشر، الفــصل الثــاين ،
 .دون تصويت

قالـت، يف تعليلـها     ): سـانت لوسـيا   (السيدة جوزيف    - ٦٧
ملوقف وفدها، إنه قد انضم إىل توافق اآلراء ألنه يعترب العمليـة            

. در بــاآلخرين اتباعـــه اجلاريــة يف إقلــيم تـــوكيالو منوذجــا جيـــ   
وهنــأت حكومــة تــوكيالو علــى التزامهــا الثابــت بالنــهوض       

بشعبها الساعي إىل االرتباط احلر، وهو أحـد خيـارات املركـز            
الــسياسي الثالثــة الــيت تعتــرف اجلمعيــة العامــة بأــا تــشكل        

وأعرب الوفد أيـضا عـن تقـديره      . مقياسا كامال للحكم الذايت   
 .ه من دعم طوال العمليةحلكومة نيوزيلندا ملا قدمت

ــل     - ٦٨ ــدا يف عمـ ــة نيوزيلنـ ــة حلكومـ ــشاركة الكاملـ إن املـ
اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة حبالـــة تنفيـــذ إعـــالن مـــنح االســـتقالل 
ــدور       ــدعم لل ــبري عــن ال ــستعمرة هــي تع ــشعوب امل ــدان وال للبل

ر ااإلجيايب الذي ميكن أن تؤديه األمـم املتحـدة يف إـاء اسـتعم             
 وأعربــت عــن أملــها أن ، بــاحلكم الــذايتاألقــاليم غــري املتمتعــة

ــاإلدارة اشــتراكها يف عمــل      ــة ب ــة القائم ــدول الباقي ــستأنف ال ت
اللجنـــة اخلاصـــة يف اســـتجابة لرغبـــات شـــعوب األقـــاليم الـــيت 

 .تديرها ومليثاق األمم املتحدة
التعاون الدويل يف استخدام    :  من جدول األعمال   ٢٩البند  

 )تابع( الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 A/C.4/60/L.6مشروع القرار 

ــا(الـــسيد أبيـــودون  - ٦٩ تكلـــم بـــصفته رئـــيس  ): نيجرييـ
الفريق العامل اجلـامع، فقـدم مـشروع القـرار املتعلـق بالتعـاون              
ــسلمية    الــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال

)A/C.4/60/L.6 .(         وقد سـادت روح التعـاون طـوال اجللـسات
وقـد قـدمت تعليقـات    . شروع القـرار  الثالث اليت خصـصت ملـ     

ــة     ــة املتعلقـ ــشروع الدراسـ ــشأن مـ ــل بـ ــق العامـ ــضا يف الفريـ أيـ
بإمكانيــة إنــشاء كيــان دويل لتــوفري التعــاون وحتديــد الــسبل       
الكفيلـــة بتعظـــيم فعاليـــة اخلـــدمات الفـــضائية بـــشكل واقعـــي  

ــتخدا ــه حـــسب   مالسـ ــا أعدتـ ــو مـ ــوارث، وهـ ها يف إدارة الكـ
 .ء اخلارجي يف األغراض السلميةاالتفاق جلنة استخدام الفضا

إن مشروع القرار املعروض على اللجنة يغطي العمـل          - ٧٠
الذي ستقوم به جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض             

ونــص مــشروع . الــسلمية وهيئتاهــا الفرعيتــان يف العــام املقبــل 
القرار مياثـل إىل حـد كـبري نـص مـشروع القـرار الـذي اعتمـد                  
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 العــام املاضــي، وإن كانــت قــد أضــيفت  يف هــذا املوضــوع يف
 إىل  ٣وتتعلـق الفقـرات مـن       . فقرة تاسعة جديـدة يف الديباجـة      

أعمال اللجنة الفرعية القانونيـة      من مشروع القرار جبدول      ١٦
 .وجدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 إىل  ١٩ووجه االنتباه بشكل خاص إىل الفقرات مـن          - ٧١
عـــاون اإلقليمـــي واألنـــشطة اإلقليميـــة؛     الـــيت تتـــصل بالت ٢٥

ــرتني  ــة   ٣٧ و٣٦والفقـ ــاالت التابعـ ــشطة الوكـ ــصلتني بأنـ  املتـ
 املتـصلة بالتعـاون الـدويل؛       ٣٨ملنظومة األمم املتحدة؛ والفقرة     

 املتصلة بالعمل الـذي سـتقوم     ٥٣ إىل   ٤٧ ومن   ٣٩والفقرات  
بــه جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف  

 املتـصلة   ٥٨ إىل   ٥٤التاسعة واألربعني؛ والفقرات مـن      دورا  
بتشكيل مكتب اللجنة لألعوام األربعة القادمة؛ والفقرات من        

 املتصلة باألنشطة املتوقعة للجنة اسـتخدام الفـضاء   ٤٣ إىل   ٤٠
اخلارجي يف األغراض السلمية والتقدم الذي أحرزته يف تنفيـذ          

ين باستكـــشاف توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــ
الفـــــضاء اخلـــــارجي واســـــتخدامه يف األغـــــراض الـــــسلمية     

 املتـــصلة ٤٦ إىل ٤٤؛ والفقـــرات مـــن )اليونيـــسبيس الثالـــث(
بأنـــشطة مكتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـــارجي وحالتـــه املاليـــة؛   

ــرة  ــة    ٦٠والفقـ ــدائم يف جلنـ ــز املراقـــب الـ ــنح مركـ ــصلة مبـ  املتـ
اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية للمعهـــد  

 .األورويب للسياسات الفضائية
وقد وافـق الفريـق العامـل اجلـامع علـى نـص مـشروع                - ٧٢

ــة دون    القــرار بتوافــق اآلراء، ويأمــل املــتكلم أن تعتمــده اللجن
 .تصويت

  دون تصويت A/C.4/60/L.6اعتمد مشروع القرار  - ٧٣
قـال معلـال موقـف وفـده        ): فرنسا(السيد دو ال بايت      - ٧٤

ن وفـود سـائر بلـدان االحتـاد األورويب، إىل        إنه انضم، كغريه م   
توافق اآلراء الذي انعقـد بـشأن القـرار اهلـام الـذي اختـذ للتـو،                 
وإنه يؤيد برنامج العمـل الـذي حـدده القـرار للجنـة اسـتخدام               

ــسلمية وهيئتيهــا الفــرعيتني   . الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال
 على أن وفده يود اإلعراب عن عـدم رضـاه عـن الطريقـة الـيت               
أعــد ــا مــشروع القــرار والــيت ختــالف مبــدأ تعــدد اللغــات         

إن إنـشاء فريـق عامـل جـامع         . وتساوي مجيـع اللغـات الرمسيـة      
فكرة طيبة، ومع ذلـك فـإن مـشروع القـرار قُـدم بلغـة واحـدة             

ومل حيــصل وفــده، . فقــط، ومل ينــاقش إال ــذه اللغــة وحــدها 
د مـضي   رغم الطلبـات املتكـررة، علـى الـنص الفرنـسي إال بعـ             

مخسة أيام على اختتـام الفريـق العامـل ألعمالـه؛ وهـذا الوضـع          
. ال ميكــن تربيــره باملمارســات الــسابقة أو بعــدم كفايــة الوقــت

إن وفــده ميكــن أن يعيــد النظــر يف اشــتراكه يف الفريــق العامــل  
اجلامع يف العام القادم ما مل تقدم مـشاريع القـرارات للمناقـشة             

 .جبميع اللغات الرمسية
 .٤٥/١٢ اجللسة الساعةفعت ر 

 


