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، تـوىل الـسيد     )زمبـابوي (نظرا لغياب السيد شـيبازيوا        
  .رئاسة اجللسة) أستراليا(وندسور 

  
  .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة   

  
اسـتعراض شـامل لكامـل      :  من جـدول األعمـال     ٥٣البند  
ة عمليــات حفــظ الــسالم مــن مجيــع نــواحي هــذه       مــسأل

    )تابع(العمليات 
تكلـــم باســـم الـــدول   ): تايلنـــد (الـــسيد ســـابروب   - ١

األعضاء يف رابطـة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا، فقـال إن حفـظ                 
ــدوليني      ــن ال ــسلم واألم ــصون ال ــسبة ل ــة بالن ــسالم أداة هام . ال

وجيــــب أن تنفــــذ عمليــــات األمــــم املتحــــدة حلفــــظ الــــسالم 
د ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة وقــرارات جملــس  ملقاصــ وفقــا

 وأن متتثـــل للمبـــادئ األساســـية لتلـــك    ،األمـــن ذات الـــصلة 
ــات، وهــي موافقــة األطــراف واحليــاد وعــدم اســتخدام     العملي

وجيـب أن حتتـرم     . القوة إال يف الدفاع عن النفس وعن الواليـة        
تلك العمليات أيضا مبادئ السيادة والسالمة اإلقليميـة وعـدم          

  .دخل يف الشؤون الداخليةالت
ــسالم       - ٢ ــم املتحــدة حلفــظ ال ــات األم وأضــاف أن عملي

ويف هـذا الـصدد،     . أصبحت أكثر تعقيدا يف السنوات األخـرية      
تــشدد الــدول األعــضاء يف رابطــة أمــم جنــوب شــرقي آســيا،    

، علـى   بوصفها مـن البلـدان املـسامهة بقـوات اجلـيش والـشرطة            
ــات واضــحة وقاب   ــة أن تكــون الوالي ــق أمهي ــة للتطبي ــي و. ل ينبغ

البلــدان املــسامهة بقــوات اجلــيش والــشرطة  وإستــشارة  إشــراك
ميكنـها تقـدمي الفوائـد املكتـسبة مـن خربهتـا            حيث  منذ البداية،   

 لوجـسيت مـع مـوارد       م ميـداين  دعوجيب تقدمي   . يف هذا امليدان  
 يف الوقــت احتــهاتوإكافيــة ميكــن التنبــؤ هبــا واالعتمــاد عليهــا   

 حتصل تلك البلدان علـى دورات تدريبيـة         وينبغي أن . املناسب
 عندما يتعني عليهـا العمـل يف بيئـات      ةمتكررة وحديثة، وخباص  

  .معادية وغري مستقرة

ومضى يقول إنه فيمـا يتعلـق بعمليـات حفـظ الـسالم               - ٣
املتعددة األبعاد تـشجع الـدول األعـضاء يف الرابطـة علـى عقـد            

 ذوي  مشاورات شفافة وجامعـة مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة           
ــوات      ــدان املــسامهة بق ــدان املــضيفة والبل ــيهم البل ــا ف ــصلة، مب ال
اجليش والـشرطة والبلـدان املـسامهة بـاملوظفني املـدنيني، فـضال             
عـــن اجملتمـــع املـــدين واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة بغيـــة تنفيـــذ   

وينبغــي أن تقــدم األمانــة  . الواليــات بفعاليــة وبطريقــة منظمــة 
ة فيمــا يتعلــق بإصــالح  العامــة مبــادئ توجيهيــة عمليــة واضــح 

ــسريح وإعــادة اإلدمــاج،      ــسالح، والت ــزع ال قطــاع األمــن، ون
  .وسيادة القانون، ومحاية املدنيني

 إن الرابطــة تــثين علــى جهــود إدارة    واســتطرد قــائال   - ٤
عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــدعم امليــداين الستكــشاف      
سبل ووسائل لتعزيـز كفـاءة وفعاليـة عمليـات حفـظ الـسالم،              

ــة      وخبا ــتراتيجية العاملي ــد واالس ــق اجلدي ــادرة األف ــرح مب صــة ط
ويف هـــذا الـــصدد ترحـــب الرابطـــة بـــالتقرير . للـــدعم امليـــداين

املرحلــي األول ملبــادرة األفــق اجلديــد واالســتراتيجية العامليــة      
ويف هـــذا الـــصدد ترحـــب الرابطـــة بـــالتقرير . للـــدعم امليـــداين

ىل إحـراز املزيـد      وتتطلـع إ   ،فق اجلديد املرحلي األول ملبادرة األ   
مــن التقــدم والتطــور اهلــادف ملبــدأ التعــديل، ومراكــز اخلدمــة    

  .العاملية واإلقليمية، وإدارة املوارد البشرية، واملشتريات
وأضاف أن الرابطة تكرر اإلعـراب عـن رأيهـا القائـل              - ٥

ــي؛        ــابع تكميل ــسمان بط ــسالم يت ــاء ال ــسالم وبن ــظ ال ــأن حف ب
أن يبـدأ إرسـاء األسـس لبنـاء         ولكفالة االنتقال السلس، ينبغـي      

ـــزاع يف موعــد يــسبق     ــهاء الن الــسالم يف جمتمعــات مــا بعــد انت
والتنميـة املـستدامة عنـصر      . بكثري انتهاء عمليات حفظ السالم    

 دحاســم أيــضا يف ضــمان الــسالم املــستدام يف جمتمعــات مابعــ  
  .انتهاء النـزاع

ز التعـاون يف عمليـات حفـظ الـسالم     وأوضح أن تعزيـ    - ٦
ــة الـــسياسية  حـــد اجملـــأ ــة يف خمطـــط اجلماعـ االت ذات األولويـ
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ــة للرابطــة  ــاع الرابطــة   وُو. األمني ضــعت يف اجتمــاع وزراء دف
 ضــمن مجلــة أمــور، علــى ،خطــة عمــل لــثالث ســنوات تركــز 

استعمال العتـاد العـسكري يف املـساعدة اإلنـسانية واإلغاثـة يف            
ويأمـل الــوزراء يف تنميـة خــربات يف تلــك   . حـاالت الكــوارث 

ــا ــة الـــسالم   ميالت اجملـ ــع حفظـ ــستقبل مـ كـــن تـــشاطرها يف املـ
ــات      ــشاركني يف عمليـ ــة املـ ــدة، وخباصـ ــم املتحـ ــابعني لألمـ التـ

قـدت مـؤخرا هيئـة      وُع. تعددة األبعاد ذات واليـات متكاملـة      م
ــة      ــة باإلضــافة إىل مثاني ــاع دول الرابط ــضم وزراء دف ــدة ت جدي

 االحتــاد الروســي وأســتراليا ومجهوريــة -شــركاء اســتراتيجيني 
وريا والصني واهلند ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكيـة        ك

رَّفت اهليئة حفـظ الـسالم، واملـساعدة اإلنـسانية           وع -واليابان  
واإلغاثة يف حاالت الكوارث على أهنمـا جمـاالن مـن اجملـاالت             

ــاون  ــة للتع ــزز هــذا اإلطــار خــربة    . ذات األولوي وينبغــي أن يع
مع عمليات األمـم املتحـدة      الرابطة وجيعلها تتكيف بيسر أكرب      

  .حلفظ السالم
ومــضى يقــول إن الــدول األعــضاء يف الرابطــة تــساهم   - ٧

 عمليـة  ١٤ من حفظـة الـسالم يف   ٤ ٠٠٠حاليا مبا يقرب من   
 وسترسل املزيـد مـن      ،من عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم     

األفــراد واملــوارد إىل عــدد مــن عمليــات حفــظ الــسالم حبلــول  
؛ وتلقـى مثـل هـذه اإلسـهامات الـضوء علـى             ٢٠١٠هناية عام   

  .التزام الرابطة بالسلم واألمن الدوليني
وتكلـــم بوصـــفه ممـــثال لتايلنـــد، فأشـــار إىل أن وزيـــر    - ٨

خارجية تايلند أوضح أثناء املناقشة العامة اليت أجرهتـا اجلمعيـة           
العامة أن تايلند على أهبة االستعداد لإلسهام يف صـون الـسلم            

ايلنــد خــالل العقــدين املاضــيني وأســهمت ت. واألمــن الــدوليني
 مــــن اجلنــــود وضــــباط الــــشرطة ٢٠ ٠٠٠يقــــرب مــــن  مبــــا

. واملوظفني املـدنيني يف عمليـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم             
عـــة عمـــل ملكافحـــة ووقـــد بعثـــت تايلنـــد مـــؤخرا أيـــضا مبجم

ــة     ــة املبذولــ ــود الدوليــ ــساعدة يف اجلهــ ــنة للمــ ــام القرصــ للقيــ
 ومحاية السفن، وهي بصدد إرسـال       بالدوريات يف خليج عدن   

ة لالحتاد األفريقـي واألمـم     ط ملساعدة العملية املختل   ةكتيبة مشا 
  .املتحدة يف دارفور

قــال إن بعثــات حفــظ  ): إســرائيل (الــسيد ويــسربود  - ٩
ــة    الــسالم مــستمرة يف النمــو يف احلجــم والنطــاق والتعقيــد بغي

ر يف أحنـاء  مواجهة طائفة اإلخطار اليت هتدد الـسالم واالسـتقرا        
وتؤدي تلك التغريات بصورة متزايدة إىل نقص األفـراد     . العامل

واملوارد يف امليدان؛ ولذلك فمن املهم حتديد األولويات ضمن          
هـج  أهداف كل بعثة من بعثات حفظ الـسالم والبحـث عـن نُ            

  .جديدة ملساعدهتا على النجاح
ــادرة     - ١٠ ــشأن مبـ ــي األول بـ ــر املرحلـ ــاف أن التقريـ وأضـ

اجلديد يلقي الـضوء علـى العمـل اهلـام اجلـاري لتحـسني              األفق  
فعالية حفظ الـسالم عـن طريـق تعزيـز الـشراكات بـني خمتلـف         
األطـــراف املعنيـــة؛ وهـــذا العمـــل مـــشجع وينبغـــي اســـتمراره  

حـــرز بعـــض التقـــدم يف تنفيـــذ القليـــل مـــن   وقـــد أُ. وتطـــويره
توصــيات مبــادرة األفــق اجلديــد واالســتراتيجية العامليــة للــدعم  

وتؤيد إسرائيل استعمال نقاط مرجعية لكفالـة إحـراز         . يداينامل
ضـرورة  تقدم يف عمليات حفـظ الـسالم، إال أهنـا تـشدد علـى               

ــدات يف     ــة مــع األخــذ يف احلــسبان بالتعقي ــة بعناي إجــراء العملي
امليدان ودور بعثـات حفـظ الـسالم يف املـساعدة علـى احلفـاظ               

  . حتدياعلى مستوى من االستقرار يف البيئات اليت تشكل
ومضى يقول إن إسـرائيل شـاركت، طـوال الـسنوات             - ١١

ــا      ــم املتحــدة يف جورجي ــراقيب األم ــة م ــثالث املاضــية، يف بعث ال
وأرســلت وحــدة للــشرطة للمــشاركة يف بعثــة األمــم املتحــدة   
لتحقيق االسـتقرار يف هـاييت يف أعقـاب الزلـزال املفجـع الـذي               

ن نوعـه   وتتكون هذه الوحدة، وهي أول نشر م      . حدث هناك 
ــديهم    ١٤إلســرائيل، مــن   ــشرطة ممــن ل  ضــابطا مــن ضــباط ال

ويعمــل هــؤالء   . قــدرات خاصــة يف جمــال مكافحــة الــشغب    
الضباط حتت قيادة إيطاليـة، وهـم بـذلك يكونـون أول وحـدة              

وحـىت اآلن   . ولية مشكلة للعمل يف بعثة حلفظ السالم      دشرطة  
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النمـوذج   وينبغي النظر يف هذا      ،كان أداء الوحدة إجيابيا للغاية    
وستواصـــل  . لتطبيقـــه يف البعثـــات األخـــرى حلفـــظ الـــسالم    

إســرائيل البحــث عــن ســبل لتعزيــز إســهامها يف بعثــات حفــظ  
الــسالم عــن طريــق إتاحــة كــل مــن قــوات الــشرطة والقــوات    

  .املدنية
 إن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان  وأردف قــائال  - ١٢

، قـوة   )٢٠٠٦ (١٧٠١شكلت، منذ اختاذ قرار جملـس األمـن         
 ،هامــة مــن أجــل االســتقرار علــى احلــدود اللبنانيــة اإلســرائيلية 

ــا. وهــي تعمــل يف ظــروف صــعبة   ــة   وم زالــت إســرائيل ملتزم
بالتنفيـــذ الكامـــل هلـــذا القـــرار، وهـــي تواصـــل تقـــدمي دعمهـــا 

. الكامل للقوات التابعة هلذه القـوة املوجـودة يف جنـوب لبنـان            
ويواصـل  .  امليـدان  تزال هناك حتديات رئيـسية يف      ومع ذلك ال  

حزب اهللا بنـاء قواتـه العـسكرية يف جنـوب لبنـان، وخباصـة يف                
القـرى املدنيـة، مـستخدما املنــازل واملؤسـسات العامـة إلخفــاء      

 شهرا املاضية ثالثـة     ١٥وقد انفجرت على مدى الـ      . األسلحة
خمابئ لألسلحة تابعة حلزب اهللا يف لبنان جنوب هنـر الليطـاين،             

ح علـــى أن حـــزب اهللا يواصـــل إعـــادة مقدمـــة الـــدليل الواضـــ
وممــا يؤســف لــه أن . ١٧٠١التــسلح يف انتــهاك مباشــر للقــرار 

القوات املـسلحة اللبنانيـة مل تتـدخل يف وقـت مناسـب أو تـرد                
بقــوة علــى أي مــن هــذه احلــوادث، ويف مجيــع احلــاالت هنــاك 
دليل واضح على أن حزب اهللا أزال األدلة من املواقـع وعرقـل             

وتــدعو . املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان إليهــا   وصــول قــوة األمــم   
إسرائيل القوات املسلحة اللبنانية وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف         
لبنان إىل بذل جهـود أكـرب لوقـف إعـادة تـسليح هـذه املنظمـة                 

  .اإلرهابية يف قرى جنوب لبنان
وأضاف أن زيادة عرقلة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة              - ١٣

يـق مـا يـدعى باملـدنيني هـو حتـد متزايـد              املؤقتة يف لبنان عن طر    
ومتثـل هـذه العراقيـل جهـدا        . آخر اتضح خـالل الـسنة املاضـية       

متــسقا مــن جانــب حــزب اهللا الســتخدام املــدنيني عــن قــصد    

ــة أعمــال القــوة  و وجيــب شــجب هــذا التكتيــك   . خببــث لعرقل
  .اخلطري بوضوح

ــم املتحــدة        - ١٤ ــوة األم ــأن وجــود ق ــول ب وخلــص إىل الق
 كـان لـه دور   ١٩٧٤الشتباك يف املنطقة منذ عـام  ملراقبة فض ا 

وعملت هـذه  . أساسي يف استقرار احلدود اإلسرائيلية السورية    
ــدار       ــى م ــتقرار عل ــسالم واالس ــوة، باإلضــافة إىل صــوهنا ال الق

ــثالث املاضــية   ــسنوات ال ــدين،    ،ال ــن البل ــع كــل م ــسيق م  بالتن
كمركـــز لالتـــصال يف تنفيـــذ مـــشروع لتـــصدير التفـــاح مـــن   

  .لدروز إىل سوريامزارعي ا
قال إن الـسودان يـضع اآلن       ): السودان (السيد حممد   - ١٥

الــصيغة النهائيــة لتنفيــذ اتفــاق الــسالم الــشامل الــذي مــن أهــم 
. عناصره إجراء االستفتاء علـى تقريـر مـصري جنـوب الـسودان            

وباإلضــافة إىل ذلــك، تبــذل اجلهــود للتوصــل إىل اتفــاق ســالم 
لـسودان جبميـع التزاماتـه جتـاه     وقـد أوىف ا   . بشأن قضية دارفـور   

العملية املختلطـة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة يف دارفـور              
وبعثة األمم املتحدة يف السودان فيما يتعلق بالتعـاون والتنـسيق    

وقــد وضــع اتفــاق الــسالم الــشامل حــدا للحــرب يف . واحلــوار
جنوب السودان؛ وتـضطلع حكومـة بلـده مبـشروعات للتنميـة            

ــوفر خــدما  ــسودان وت  وقــد أوفــت بتعهــداهتا  ،ت يف جنــوب ال
بتوفري املوارد املالية لتلـك املـشاريع سـواء مـن امليزانيـة الوطنيـة               
ــوب     ــد جنـ ــافة إىل تزويـ ــروض، باإلضـ ــنح وقـ ــكل مـ أو يف شـ

وتؤكـد حكومـة بلـده      . السودان بنصيبه مـن عائـدات البتـرول       
التزامها بإجراء االستفتاء لتحديد مستقبل جنوب الـسودان يف         

ــ ــاين ٩ده احملــدد يف موع ــاير / كــانون الث وجيــب أن . ٢٠١١ين
يكون االستفتاء حرا ونزيها وأن يعرب تعـبريا حقيقيـا عـن إرادة            

ومت . شـعب اجلنـوب ممــا يـؤدي إىل حتقيــق الـسالم واالســتقرار    
وتعليم احلـدود   .  يف املائة  ٨٠ترسيم احلدود بنسبة تبلغ حوايل      

والتوصــل إىل . يـه املتبقيـة أمـر حيــوي إلجـراء اسـتفتاء حــر ونز    
حــل مــرض للــرتاع يف منطقــة أبيــي أمــر أساســي لــضمان عــدم 

  .جتدد النـزاع
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وأضــاف أن الــسودان يؤكــد عــدم جــواز اســتخدام        - ١٦
ــدول     ــيادة الـ ــرام سـ ــنفس؛ واحتـ ــن الـ ــدفاع عـ ــوة إال يف الـ القـ
ــؤوهنا      ــدخل يف شـ ــدم التـ ــة وعـ ــالمتها اإلقليميـ ــدهتا وسـ ووحـ

ــية   ــور أساس ــة أم ــم جتد . الداخلي ــن امله ــظ   وم ــات حف ــد والي ي
ومن املطلوب التـشاور    . السالم وتوفري املوارد الكافية لتنفيذها    
ويـثين وفـد بلـده علـى        . والتنسيق مـع البلـدان املـسامهة بقـوات        

اآللية الثالثيـة بـني حكومـة الـسودان واألمـم املتحـدة واالحتـاد               
وحيــث أن اهلــدف النــهائي ألي بعثــة حفــظ ســالم  . األفريقــي

فاظ عليـه فمـن الـضروري االنتقـال مـن           حتقيق السالم واحل  هو  
عملية بسيطة وحمددة بوضوح إىل عملية متعددة األبعـاد تـدفع          
بالتنمية االقتصادية واالجتماعيـة قـدما يف إطـار احتـرام سـيادة             

ويف هــذا . البلــد املــضيف وخياراتــه الوطنيــة وأولوياتــه اإلمنائيــة
ــدة لتحق    ــده إىل االســتراتيجية اجلدي ــد بل ــشري وف ــصدد، ي ــق ال ي

ــى مخــسة        ــالتركيز عل ــور ب ــضية دارف ــاملة لق ــلمية ش ــسوية س ت
حمـــاور؛ وهـــي حتقيـــق األمـــن، والتنميـــة املـــستدامة، وتـــشجيع 
ــصاحلات      ــشردين والالجــئني، وإجــراء امل ــة للم ــودة الطوعي الع

وينبغـــي دعـــم . مباحثـــات الـــسالم اجلاريــة يف قطـــر والقبليــة،  
ا هـو   قدرات االحتاد األفريقي يف دارفور كترتيـب إقليمـي كمـ          

. منــصوص عليــه يف الفــصل الثــامن مــن ميثــاق األمــم املتحــدة  
وتضطلع اجلمعية العامة، مـن خـالل اللجنـة اخلاصـة بعمليـات             

ــدور حمــوري   ــسالم، ب ــة   . حفــظ ال ــة هــي اجله ــة العام واجلمعي
  .املناسبة لصياغة ومتابعة وتقييم عمليات حفظ السالم

 مـن  ومضى يقول إن مما ال شك فيه أن محاية املـدنيني     - ١٧
ــة  ــسلطات الوطني ــة لتقلــيص  . صــميم مــسؤوليات ال وأي حماول

هــذه املــسؤولية أو إنكارهــا لــن يــؤدي إال إىل تقــويض عمليــة  
وحمــاوالت تــسييس محايــة املــدنيني أو اختاذهــا وســيلة . الــسالم

ومفهـوم  . للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول لن خيدم السالم      
  .محاية املدنيني يعوزه تعريف أوضح

قـال إن عمليـات األمـم       ): مـصر  (لسيد عبـد العزيـز    ا  - ١٨
املتحدة حلفظ السالم متر مبنعطف حموري نتيجة التزايد املطـرد          

متــدد وتعقــد مهامهــا، وتكليفهــا يف بعــض  يف احلاجــة إليهــا، و
ــذها   ــدرهتا علـــى تنفيـ ــسؤوليات تتعـــدى قـ ــان مبـ ــن . األحيـ ومـ

الضروري تطـوير املفـاهيم بـشكل أوضـح، كمـا جيـب تـدعيم               
ة مع األمانة العامة حىت حتظـى عمليـات حفـظ الـسالم             الشراك

ومــن املهــم أن . بالــدعم الــسياسي واملــايل واللوجــسيت املالئــم 
د حركتها لفتـرات  تليب بعثات حفظ السالم التوقعات وأال تقيَ     

وحتسني القـدرة علـى تقيـيم حـاالت النــزاع      . طويلة من الزمن  
ــسر  و ــال واالســتجابة ال  طــوارئ،يعة حلــاالت الالتخطــيط الفع

ــة واملعــايري املتعــارف     جبانــب مواصــلة تطبيــق املبــادئ التوجيهي
 أمـور مطلوبـة حبيــث ال تـصبح عمليــات    ،عليهـا وفقـا للميثــاق  
  .عاجلة األسباب اجلذرية للنـزاععن محفظ السالم بديال 

وأضاف أنه فيما يتعلـق مببـادرة األفـق اجلديـد، يؤكـد               - ١٩
ــا       ــوير ملف ــتم مــن تط ــى أن مــا ي ــد بلــده عل هيم وسياســات وف

ــداين    ــدعم املي ــل    واســتراتيجيات ال ــدم مماث ــه تق ــد أن يوازي ال ب
ويؤكـد وفـد    . يتعلق بتنمية القدرات والتخطـيط واملراقبـة       فيما

بلــده أمهيــة التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــني الــدول األعــضاء   
. حــول تطــوير وتنفيــذ الــسياسات الــيت جــرى اعتمادهــا فقــط  

سالم مـا يلـزم مـن دعـم مـايل           وينبغي أن تتلقى بعثات حفظ ال     
. وبــشري وعــسكري ومــدين يف إطــار احتــرام الدولــة املــضيفة 

وجيب تفادي تغـيري مهـام بعثـات حفـظ الـسالم دون التـشاور               
. الكامل مع البلدان املسامهة بقوات واحلـصول علـى موافقتـها           

واليـات واضـحة وقابلـة      أن يـصوغ     جملـس األمـن      يتعني على و
 بـني صـياغة الـسياسات وتنفيـذها         وجيب حتقيق الـربط   . للتنفيذ

ويــتعني حتقيــق الــردع دون توســع غــري مــربر يف . علــى األرض
ــات حفــظ       ــة عملي ــى حيادي ــأثري عل ــا للت ــوة تفادي اســتخدام الق

ومـن   .السالم، وللحيلولـة دون حتوهلـا إىل قـوة لفـرض الـسالم       
ــة     ــشاور بـــني الـــدول األعـــضاء ملواجهـ ــلة التـ املطلـــوب مواصـ

وينبغـي إيـالء املزيـد      . أمـن أفرادهـا   حاالت اإلخالل بـسالمة و    
ومـن اجلـدير بالـذكر أن       . من االهتمام الستراتيجيات اخلـروج    

بعــض الــدول تطالــب بــاخلروج املبكــر لقــوات حفــظ الــسالم   
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إلحساسها بأن بعثاهتـا قـد حتولـت إلدارة النــزاعات بـدال مـن               
ــسويتها ــاء    . ت ــز التكامــل بــني حفــظ وبن ــضروري تعزي ومــن ال

وجيـب أن يكـون حفـظ       . ع جلنة بناء السالم   السالم بالتنسيق م  
السالم مـصحوبا بتنميـة اقتـصادية وبنـاء للقـدرات يف جمـاالت              
ــن        ــى أســاس م ــسان عل ــوق اإلن ــانون وحق ــيادة الق ــن وس األم

وينبغــي دراســة اقتراحــات محايــة املــدنيني يف  . امللكيــة الوطنيــة
النـزاعات املسلحة دراسة وافية، وينبغي عـدم اسـتخدام محايـة           

. يني كوسيلة للتدخل العسكري من جانب األمم املتحـدة        املدن
وتوجد صعوبات قانونية تتعلق بتعريـف املـدنيني يف النــزاعات           

ويـــتعني مـــساندة دور الـــشرطة يف عمليـــات األمـــم . املـــسلحة
وينبغي مواصـلة التعـاون مـع املنظمـات         . املتحدة حلفظ السالم  

 بـــصفة ،اإلقليميـــة، كمـــا ينبغـــي أن يتلقـــى االحتـــاد األفريقـــي 
ومـــن .  دعمـــا ماليـــا ولوجـــستيا مـــن األمـــم املتحـــدة ،خاصـــة

ــتراتيجية       ــذ االس ــشاورات حــول تنفي ــتكمال امل ــضروري اس ال
العاملية للـدعم امليـداين بغيـة معاجلـة حتـديات الـدعم اللوجـسيت               

  .واإلداري لعمليات حفظ السالم
وخلــص إىل القــول بــأن مــصر، كــدليل علــى التزامهــا   - ٢٠

ـــ  ــسالم، احتل ــدان  حبفـــظ الـ ــة البلـ ــسة يف قائمـ ــة اخلامـ ت املرتبـ
 فــردا يف ٥ ٤٨٥املــسامهة بقــوات، حيــث ســامهت بإمجــايل     

ــهامها     ١٠ ــصر يف إسـ ــستمر مـ ــسالم؛ وستـ ــظ الـ ــات حلفـ بعثـ
ــة يف      ــوادر املدنيـ ــشرطة والكـ ــراد الـ ــسكريني وأفـ ــاألفراد العـ بـ

  .عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
 حيـث أن    قـال إنـه   ): جنوب أفريقيـا   (السيد سانغكو   - ٢١

دور حفظـــة الـــسالم التـــابعني لألمـــم املتحـــدة واســـع النطـــاق 
 التوقعـات بـشكل مالئـم بغيـة التأكـد        أن تدار ومتنوع، فيتعني   

ا واقعية وقابلة للتنفيذ، وجيب أن تكـون واليـات حفـظ         أهنمن  
السالم حمددة بدقة ومتناسقة ومرسومة بوضوح وأن تـصحبها         

أن ُيعـزى كـثري مـن       وميكـن   . مبادئ توجيهية تشغيلية واضـحة    
التحديات التشغيلية اليت تواجه حفظ الـسالم إىل عـدم وجـود            

. القدرات واملوارد الكافية، وخباصة فيما يتعلق بالعتـاد اجلـوي         

لـسالم مـدربني    لويتطلب حفظ السالم على حنو فعـال حفظـة          
ــدا ومــزودين مبــا يكفــي مــن املــوارد والتجهيــزات    . تــدريبا جي

 بـشأن االسـتراتيجية العامليـة للـدعم         ولذلك فاملداوالت اجلارية  
امليــداين هامــة بالنــسبة للجهــود املبذولــة إلحــداث تــوازن بــني   

ويف هذا الصدد   . متطلبات كل من الفعالية والكفاءة التشغيلية     
ال غــىن عــن مواصــلة التعــاون والتــشاور بــني األمانــة العامــة        

  .والبلدان املسامهة بقوات
ح مــــن واليــــات صبتــــوأضــــاف أن محايــــة املــــدنيني   - ٢٢

ومــا يبــدو مــن عــدم  . عمليــات حفــظ الــسالم بــشكل متزايــد 
ــو     ــة الكونغــ ــات يف مجهوريــ ــة يف البعثــ ــود تلــــك احلمايــ وجــ

. الدميقراطية واملناطق األخرى كـان مـصدرا النتقـادات كـثرية          
ولكـــي يـــضطلع حفظـــة الـــسالم هبـــذه الواليـــة بفعاليـــة، فهـــم 

. علومـات حيتاجون إىل الوعي باألوضاع والقدرة علـى مجـع امل         
ــا بــشدة وضــع إطــار اســتراتيجي جيــري     وتؤيــد جنــوب أفريقي
االسترشاد به يف تطوير استراتيجيات على نطاق البعثـات عـن           
ــدرات       ــوارد والق ــن امل ــد االحتياجــات م ــدنيني وحتدي ــة امل محاي

  .لتنفيذ واليات احلماية وإنشاء وحدات تدريبية
ومـــضى يقـــول إن حفـــظ الـــسالم ميكنـــه االضـــطالع   - ٢٣

هام يف إرساء األسس للـسالم املـستدام وسـيادة القـانون            بدور  
وترحـب جنـوب أفريقيـا بـالتوافق املتزايـد        . واحلوكمة الرشيدة 

 جيف اآلراء بأن حفـظ الـسالم وبنـاء الـسالم يتطلبـان اتبـاع هنـ                
متكامل يـدمج األنـشطة املبكـرة لبنـاء الـسالم منـذ بدايـة بعثـة                 

ا على كـل مـن      وينبغي إن ينصب االهتمام أيض    . حفظ السالم 
األمــن والتنميــة مــن خــالل تقــدمي اخلــدمات األساســية، وهــي   

  .ضرورية لكفالة االستدامة والسالم يف األجل الطويل
وأضاف أن حكومة بلده تأمل يف قيام األمـم املتحـدة             - ٢٤

باملزيد لتعزيز عالقـة العمـل بـني جملـس األمـن وجملـس الـسالم                
 جنوب أفريقيـا التعـاون      وتقدر. واألمن التابع لالحتاد األفريقي   

اجلاري بني األمانة العامـة وجلنـة االحتـاد األفريقـي فيمـا يتعلـق               
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بربنــامج الــسنوات العــشر لبنــاء القــدرات وحــول قــضايا مثــل   
إصـــالح قطـــاع األمـــن، ونـــزع الـــسالح، والتـــسريح وإعـــادة 

ومـع ذلـك يـشكل      . اإلدماج، وبناء السالم بعد انتـهاء النــزاع       
ويــتعني علــى األمــم املتحــدة أن تقــوم  التمويــل حتــديا خطــريا؛ 

ــسبل       ــة والبحــث عــن ال ــسرعة باســتعراض احلال ــى وجــه ال عل
الكفيلة بتوفري متويل ميكن التنبـؤ بـه ومـرن ومـستدام لعمليـات              
حفظ السالم الـيت يـضطلع هبـا االحتـاد األفريقـي باسـم اجملتمـع                

  .الدويل
وخلـــص إىل القـــول بأنـــه بينمـــا يقـــاس جنـــاح األمـــم    - ٢٥

يف حــاالت النـــزاع إىل حــد كــبري مــن خــالل منظــور  املتحــدة 
عملياهتا حلفظ السالم، يتطلب قيـاس هـذا النجـاح بدقـة أكـرب              
املزيد من التقدير ألعماهلـا يف جمـاالت منـع نـشوب النــزاعات               

 بالوســــائل الــــسلمية وبنــــاء  والوســــاطة وتــــسوية املنازعــــات 
وحتقيقا هلذا الغرض، من الـضروري وضـع املزيـد مـن             .السالم

ــة ملعاجلـــ   ا ــصرف املنظمـ ــت تـ ــوارد حتـ ــة  ملـ ــباب اجلذريـ ة األسـ
يف ذلك البعد املتعلـق بالتنميـة وحقـوق اإلنـسان            للرتاعات، مبا 

وإذا أمكــن حتقيــق هــذا التــوازن، ســتكون . زاعاتـللنــبالنــسبة 
إلنقــاذ األجيــال املقبلــة مــن ”املنظمــة يف وضــع أفــضل يؤهلــها 

  .“ويالت احلرب
 قال إن السلم واألمن مها      ):سوازيلند (السيد مينسي   - ٢٦

ــدول     ــة مــن ال املــسؤولية األساســية للمنظمــة؛ وعلــى كــل دول
ع النـــزاعات وإدارهتــا وحلــها   األعــضاء أن تلتــزم بــضمان منــ   

وتقــدر ســوازيلند جهــود إدارة   . مليثــاق األمــم املتحــدة   وفقــا
عمليـــات حفـــظ الـــسالم وإدارة الـــدعم امليـــداين، وخباصـــة يف 

ــة    ــا، حيــث توجــد أغلبي ــم   أفريقي ــابعني لألم ــسالم الت حفظــة ال
ــى     . املتحــدة ــساعد عل ــد أن ت ــق اجلدي ــادرة األف ــن شــأن مب وم

ــدول األعــضاء واألمــم      ــادل املعلومــات بــني ال ــة تب ــة حري كفال
  .املتحدة بغية التمكني من التخطيط املتسق

وأضاف أنه بالرغم من القيام بـالكثري لـدعم عمليـات             - ٢٧
ــسالم، فمــا   ــاك الكــثري مــن  ز االحتــاد األفريقــي حلفــظ ال ال هن

وتظل ضـرورة تـوفري متويـل ميكـن التنبـؤ بـه وقـائم               . التحديات
علــى القــدرات أمــرا حامســا؛ وينبغــي تــوفري املــوارد املاليــة مــن   

 وبـالرغم مـن أن      .خالل امليزانية العادية ملدة زمنيـة غـري حمـددة         
وضع أهداف دورية حلفـظ الـسالم أمـر لـه بعـض القيمـة فهـو                 

سالم، مثن باهظ يدفعه املاليـني مـن املـدنيني          مبثابة حتديد مثن لل   
وهتيب سوازيلند جبميع املـاحنني     . الذين يتحملون عبء النـزاع   

ــدد     ااحملــتملني  ــتئماين الطــوعي متع ــصندوق االس ــهام يف ال إلس
املاحنني الذي يركـز علـى بنـاء شـامل للقـدرات بغيـة التـصدي                

  .لتحديات السلم واألمن اليت تواجهها القارة
ب عن تقدير سوازيلند للبلـدان املـسامهة بقـوات          وأعر  - ٢٨

ــة حفــظ  اجلــيش والــشرطة الــيت مــألت   فجــوة حرجــة يف والي
افتقـــار تلـــك البلـــدان إىل ت أشـــار إال أن ســـوازيلند ،الـــسالم

  .املعتاد للمعدات والتمويل الالزمني الستدامة بعثاهتا
عـد إنـساين قـوي      ومضى يقـول إنـه ينبغـي أن يوجـد بُ            - ٢٩

ــرار جملــس األمــن   حلفــظ ودعــم الــ   ١٣٢٥سالم؛ وقــد قــدم ق
ــع     ) ٢٠٠٠( ــرأة يف من ــى دور امل ــالتركيز عل أساســا ملموســا ب

ــسويتها  ـــزاعات وت ــشوب الن ــاك حاجــة إىل   .ن ــك، هن  ومــع ذل
ــة تنفيــذ     التركيــز بــشكل أكــرب علــى بنــاء القــدرات بغيــة كفال
ــسان      ــدويل حلقــوق اإلن ــانون ال ــدويل والق ــساين ال ــانون اإلن الق

لفتيات الاليت كثريا ما يكـن هـدفا للمحـاربني         حلماية النساء وا  
ــسلحة  ــر املـ ــدة    . والعناصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــشاء هيئـ ــشكل إنـ ويـ

ــا يف هــذا      ــرأة تطــورا إجيابي للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل
الصدد، إال أن هناك املزيد مما جيب عملـه لتحقيـق تـوازن بـني               

  .اجلنسني يف عمليات حفظ السالم
جمات على حفظة الـسالم     تدين اهل وأضاف أن سوازيلند      - ٣٠

الــــيت أفــــادت التقــــارير مــــؤخرا حبــــدوثها يف مجهوريــــة الكونغــــو 
ــون      ــذي يهمل ــسالم ال ــدين حفظــة ال ــور، كمــا ت ــة ودارف الدميقراطي
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تولد شعورا بعدم   وواجباهتم وينخرطون يف أنشطة تتسم بالعصيان       
  .الثقة لدى السكان الذين يقومون برعايتهم

قـــال إن عمليـــات األمـــم ): ردناأل (الـــسيد طراونـــة  - ٣١
وأضـاف أن   . املتحدة حلفظ السالم متر مبرحلة هامة وحـساسة       

التطورات السياسية اليت طرأت على اجملتمع الدويل على مـدى   
العقــدين املاضــيني ومــا رافقهــا مــن حتــوالت جذريــة يف البيئــة   
األمنية الدولية والنمـو غـري املـسبوق يف عـدد ونطـاق عمليـات         

ت إىل خــروج هــذه العمليــات عــن منطهــا     حفــظ الــسالم أد 
العسكري التقليدي لتصبح عمليـات متعـددة األبعـاد بطبيعتـها           

ــد الواليــات   ــد تعق ــوات   . مــع تزاي ــدان املــسامهة بق وخــربة البل
عامل هام يف حتسني عمليـات حفـظ الـسالم؛ وهلـذا ينبغـي أن               
ــات       ــع مراحــل عملي ــدان يف التخطــيط جلمي ــك البل ــشارك تل ت

ــسالم  ــظ الــ ــ. حفــ ــوار   ويؤيــ ــادة احلــ ــراح بزيــ د األردن االقتــ
 املـسامهة   واملشاورات بني جملس األمن واألمانة العامة والبلدان      

  .بقوات
ومـــضى يقـــول إن األردن يتـــرأس حاليـــا التـــشكيلة       - ٣٢

ــا   ــسالم يف ليربي ــاء ال ــة اخلاصــة ببن وبينــت خــربة تلــك  . القطري
التـــشكيلة أمهيـــة الـــشراكة بـــني حفظـــة الـــسالم مـــن مـــدنيني   

 وشــرطة يف املراحــل املبكــرة مــن عمليــات حفــظ   وعــسكريني
وبنـاء  . وحفظ السالم وبنائه يدعمان بعضهما البعض     . السالم

ودور إدارة عمليـات    . السالم يف مرحلة مبكرة أمـر هـام جـدا         
  .حفظ السالم عامل أساسي يف هذا اجملال

وأكـد أن املــسؤولية الرئيــسية عـن محايــة املــدنيني تقــع     - ٣٣
الوطنيـة، ورغـم ذلـك فعمليـات حفـظ          على عائق احلكومـات     

الـسالم ميكنـها أن تلعـب دورا يف املــساعدة علـى دعـم الــدول      
ــوفرت املــ   لاملــضيفة  ــا ت ــة، وذلــك إذا م ــأمني هــذه احلماي  رداوت
 ١٨٩٤ويرحـــــب األردن بقـــــرار جملـــــس األمـــــن  . الكافيـــــة

يـات  اية املـدنيني يف الوال    مح تناولالذي يؤكد أمهية    ) ٢٠٠٩(
  . السالماملناطة بعمليات حفظ

واســـتطرد قـــائال إنـــه جيـــب مواصـــلة عمليـــة إصـــالح   - ٣٤
وتضطلع اللجنة اخلاصة بـدور     . وتطوير عمليات حفظ السالم   

ويـتعني متابعـة    . أساسي يف هذا الصدد، وينبغي تعزيز فعاليتـها       
وتركيز مبادرة األفـق اجلديـد علـى        . تعهدات الدول والتزاماهتا  

مـن   أصـحاب املـصلحة      بناء شراكة عاملية وتعزيز التنـسيق بـني       
 للمزيـد مـن التطـوير وتعزيـز عمليـات حفـظ             ةساسـي األر  وماأل

ويؤكـــد األردن أمهيـــة االســـتراتيجية العامليـــة للـــدعم . الـــسالم
ــداين ــشرية    ،املي ــوارد الب ــز إدارة امل ــسبة لتعزي  فهــي أساســية بالن

وتقـــدمي الـــدعم اللوجـــسيت إىل حفظـــة الـــسالم وزيـــادة عـــدد 
 إىل أمهية التدريب وبناء القـدرات؛       مراكز اخلدمات؛ باإلضافة  

وينبغي أن تتلقى املراكز اإلقليمية ومراكز التدريب الوطنية يف          
  .البلدان املسامهة بقوات دعما متزايدا

ــسيد بلخــري   - ٣٥ ــة  (ال ــة الليبي ــة العربي ــال إن ): اجلماهريي ق
ــار إىل      ــة وقــف إطــالق الن حفــظ الــسالم قــد تطــور مــن مراقب

ألبعــاد؛ ومــع ذلــك ال ميكــن أن    عمليــات معقــدة ومتعــددة ا  
تكون عمليات حفظ السالم بديال عن تسويات هنائية جلـذور          

ـــزاعات ــة دبلوماســية    . الن ــأتى إال مــن خــالل عملي وهــذا ال يت
تــصدق عليهــا األمــم املتحــدة؛ ومــن شــأن هــذا أن ينقــذ حيــاة 

فق على  ناملدنيني وحفظة السالم وأن يوفر املبالغ الكبرية اليت ت        
ــذ  ــا عــن  . خائر واملعــدات العــسكرية األســلحة وال وتعــرب ليبي

ــة      ــة األمــم املتحــدة العادي ــد الفجــوة بــني ميزاني قلقهــا مــن تزاي
ويف نفــس الوقــت ال ميكــن إغفــال  . وميزانيتــها حلفــظ الــسالم

تبــاطؤ التنميــة يف األمــم الفقــرية وعــدم القــدرة علــى حتقيــق        
اعات األهداف اإلمنائية لأللفية يف الدول الـيت تنتـشر فيهـا النــز         

ــاء البلــدان املتقدمــة النمــو بالتزاماهتــا صــوب حتقيــق     وعــدم وف
  .التنمية
وأضاف أن املبادئ التوجيهية، وهي الـضمان الوحيـد       - ٣٦

 هــي احلياديــة ،حليــاد ونزاهــة ومــصداقية قــوات حفــظ الــسالم 
إال يف حــاالت الــدفاع عــن الــنفس،    وعــدم اســتعمال القــوة   

نيـة والـسالمة اإلقليميـة      باإلضافة إىل احلفاظ على السيادة الوط     
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وقـال إن   . للدول املـضيفة وعـدم التـدخل يف شـؤوهنا الداخليـة           
وفد بلده يؤكـد أمهيـة التواصـل املـستمر بـني البلـدان املـسامهة                
ــة        ــن جه ــة م ــة العام ــن واألمان ــة وجملــس األم ــن جه ــوات م بق
أخرى، مبا يف ذلك التعـاون مـع إدارة عمليـات حفـظ الـسالم               

يف مراحــل عمليــات حفــظ الــسالم مــن وإدارة الــدعم امليــداين 
ويؤكــد الوفــد ضـــرورة   . التخطــيط والتنفيــذ إىل االنـــسحاب  

التعاون مع املنظمات اإلقليمية، مبا فيها االحتاد األفريقـي، الـيت           
تــضطلع مبــسؤوليات متزايــدة لــصون الــسلم واألمــن الــدوليني   

  .مبوجب الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة
ــة املناســبة   ومــضى يقــول إن اجل  - ٣٧ ــة العامــة هــي اهليئ معي

. لصياغة سياسـات ومبـادئ عمليـات حفـظ الـسالم وتقييمهـا            
وينبغـــي تعزيـــز دور اللجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة بعمليـــات حفـــظ  

ويتعني على بعثات حفـظ الـسالم زيـادة التـشاور مـع             . السالم
 كمــا جيــب تزويــدها مبــا يلــزم مــن التــدريب    ،الــدول املــضيفة

ــ. والـــدعم اللوجـــسيت ــوة حفـــظ الـــسالم  وجيـ ب أن تكـــون قـ
ــسقة   ــة مت ــة     الرادع ــوة إال يف حال ــدم اســتعمال الق ــدأ ع ــع مب م

وجيـب حتاشـي التوسـع يف اسـتخدام القـوة           . الدفاع عن النفس  
املسلحة بـصورة جتعـل األمـم املتحـدة طرفـا يف النــزاع، األمـر                
ــوات حفــظ        ــار ق ــربرا العتب ــة م ــنح األطــراف املتنازع ــذي مي ال

عني علـى األمـم املتحـدة النظـر يف مفهـوم            ويت. السالم هدفا هلا  
ــه عنــصر مهــم يف اســتراتيجية     ــة أكــرب ألن إعــادة اإلعمــار بعناي

  .خروج البعثة وضمان أال تنـزلق البلد إىل العنف من جديد
قــال إن اهلنــد، بوصــفها بلــدا  ): اهلنــد (الــسيد ثــارور  - ٣٨

ــن    ــأكثر م ــع    ١٠٠ ٠٠٠أســهم ب ــسالم يف مجي ــة ال ــن حفظ  م
ملتحدة حلفظ السالم يف العقود الـستة املاضـية،     عمليات األمم ا  

ألمور منذ بدء أول بعثـة حلفـظ الـسالم          اتدرك تغري الكثري من     
وغالبـا  . فالبيئة اجلغرافية السياسية خمتلفة متامـا     . ١٩٥٦يف عام   

عمليـات  أن   كمـا    ،ما تتضمن النــزاعات قـضايا داخـل الـدول         
ــسالم   ــسبت حفــظ ال ــدة اكت ــادا جدي ــادرات امل. أبع ــة ومب نظم

مراجعـة مـسعى   الـضروري  من جعلت أيضا   بشأن بناء السالم    

ويعكس احلديث املتزايد عـن الـشراكات       . حفظ السالم برمته  
والقـــدرات الـــتغريات الـــيت حـــدثت وضـــرورة اســـتيعاهبا يف      

  .التقسيم العاملي للعمل املعين بصوت السلم واألمن الدوليني
ــا     - ٣٩ ورة ازمــا بــضرجوأضــاف أن وفــد بلــده يــؤمن إميان

ــة     ــة اخلاصـ ــع اللجنـ ــة مـ ــشاورات اجملديـ ــن املـ ــد مـ ــراء املزيـ إجـ
ويــسلم الوفــد بالتحــسينات الــيت أدخلــت . واملــسامهني بقــوات

ثيــة الــيت يعقــدها جملــس األمــن، علــى موعــد االجتماعــات الثال
أنــه اقتــرح عــددا مــن التغــيريات جلعــل االجتماعــات أكثــر    إال

بة للتوقيـت والتعمـيم     فائدة وأمهية، مبا فيها إمكانية التنبؤ بالنس      
ــضا توســيع نطــاق نظــام   . املــسبق جلــداول األعمــال  وجيــب أي

  .املشاورات حبيث يغطي مجيع مراحل دورات البعثات
 الواليـات مـع     ضـرورة موائمـة   ومضى يقول إن قضية       - ٤٠

وينبغي منطقيـا أن  . البعثات بشكل أفضل من القضايا املتكررة  
ــة هــي صــياغة    ــة ألي عملي ــة تكــون نقطــة البداي واعتمــاد والي

 وكثريا ما حدث يف املاضي أن اتـسمت         ،ذات مصداقية للبعثة  
الواليات باالستعجال وعدم الواقعية ومل تتناسـب املـوارد الـيت           

وباكتـساب عمليـات    . جرى االلتـزام هبـا مـع األهـداف املعلنـة          
حفــظ الــسالم زمخــا، فإهنــا تتطلــب مــوارد أكثــر، ولــيس أقــل؛ 

ري، ال أن يــــستبدل، وجيــــب أن يــــستكمل العنــــصر العــــسك
بالشرطة وغريها من املؤسسات لتعزيز سيادة القانون والقـدرة     

  .على إدارة التنمية
وأضاف أنه يـتعني علـى جملـس األمـن واألمانـة العامـة           - ٤١

وال يوجـد بـديل     . أن يصغيا مبزيد من اإلمعـان إىل احلكومـات        
 ومـن الـضروري أن تـساعد األمـم املتحـدة            ،للقدرات الوطنيـة  

. يئــة الظــروف الــيت ميكــن فيهــا ممارســة هــذه القــدرات علــى هت
ودعــم الــسلطات الوطنيــة يف إصــالح قطــاع األمــن ويف جمــال   

وحيتـاج  . االقتصادية أمر هام لنجاح البعثـة     -التنمية االجتماعية 
إصــالح قطــاع األمــن، علــى وجــه اخلــصوص، إىل قــدر أكــرب   

 هيكلـة   جيـب و. بكثري من التنسيق والتماسـك ووحـدة اهلـدف        
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يب ومعــدات وطــرق عمــل الــشرطة الوطنيــة وغريهــا مــن تــدر
ســـيادة القـــانون بأســـلوب يتـــسق مـــع رغبـــات      مؤســـسات 

ويف حالــة . الــسلطات الوطنيــة ولــيس مــع أولويــات املــاحنني     
التنمية االقتصادية فإن السلطات الوطنية، كمـا أشـارت خـربة           
بعثــة بنــاء الــسالم، لــديها القــدرة علــى وضــع االســتراتيجيات   

 حتتــاج إليــه تلــك الــسلطات هــو تــوفري املــوارد   واخلطــط؛ ومــا
  .واالستثمارات االجتماعية

ــة ضــخمة       - ٤٢ ــه ميزاني ــسالم ل ــظ ال ــائال إن حف وأردف ق
 يف املائـة مـن      ٠,٥عايري األمم املتحدة، إال أهنا تبلـغ أقـل مـن            مب

ــات العـــسكرية علـــى الـــصعيد العـــاملي     وفيمـــا يتعلـــق  . النفقـ
حلفــظ الــسالم غــري كافيــة  فــإن املــوارد املتاحــة ،باالحتياجــات
واملطلـب األول هـو زيـادة عـدد القـوات ذات            . على اإلطـالق  

ومـــن . الكفـــاءة العاليـــة والتـــدريب اجليـــد واملعـــدات الالئقـــة 
الــضروري زيــادة نــشر القــدرات يف جمــايل الــشرطة وســيادة       

وال يـــوفر التـــشكيل احلـــايل إلدارة عمليـــات حفـــظ . القـــانون
ــش    ــى التخطــيط ألن ــدرة عل ــسالم الق ــة ال ــاء الدول  وهــي ،طة بن

وحتتـاج تلـك القـدرة إىل       . أنشطة أساسية بالنسبة لبناء الـسالم     
التطوير، ويتطلب ذلك اتباع هنج متعدد التخصصات يتـضمن         
الدعائم اإلمنائية لألمم املتحدة والتعاون بقـدر أكـرب مـع بلـدان        

  .اجلنوب
سالم وتطرق إىل أنه ال توجد طرق خمتـصرة حلفـظ الـ             - ٤٣

الذي كثريا ما يتعني عليـه التعامـل مـع عناصـر هلـا مـصلحة يف                 
اســـتمرار عـــدم االســـتقرار؛ ومـــن الـــضروري االلتـــزام حبفـــظ  

وهنــــاك حاجــــة إىل تنــــاول . الــــسالم علــــى املــــدى الطويــــل
وسـيظل حفـظ    . استراتيجيات االنتقـال واخلـروج وفقـا لـذلك        

ة الــسالم هــو نــشاط األمــم املتحــدة الرئيــسي للــسنوات القليلــ  
وميــل . القادمـة وســيحتاج إىل املزيــد مـن الــشركاء والقــدرات  

حتاشـي املناقـشات احلكوميـة      إىل   باسـم املنفعـة،      ،بعض الدوائر 
والعـامل  . الدولية حول هذا املوضوع يؤدي إىل نتيجـة عكـسية         

ــدرات  ــم املتحــدة االســتفادة    ،ال تنقــصه الق ــى األم ــتعني عل  وي

 ولـيس أقـل، هـي       ومشاركة الدول األعضاء بقدر أكرب،    . هامن
أفضل السبل للحـصول علـى تلـك القـدرات مـن أجـل املنفعـة                

  .املشتركة للجميع
وأضـــاف أن مـــن الـــصعوبة مبكـــان اســـتخدام معـــايري   - ٤٤

ــظ       ــدة حلف ــة معق ــن عملي ــة خــروج م ــد نقط موضــوعية لتحدي
ومــن شــأن عمليــة حفــظ الــسالم أن تــنجح إذا كــان  . الــسالم

ئم أن يتحقـق إال يف      هناك سـالم دائـم؛ وال ميكـن للـسالم الـدا           
والظروف اليت ميكن أن تـؤدي إىل     . أعقاب اتفاق سالم ناجح   

ــن      ــن مـ ــضا، إن مل يكـ ــن الـــصعب أيـ ــاجح مـ ــالم نـ ــاق سـ اتفـ
وجملـس األمـن غـري ملـزم مبعـايري مرجعيـة            . املستحيل، حتديدها 

وكـل قـرار    . تتعلق باملوعد واملكان اللذان يقرر فيهما التـدخل       
وينبغي أن يكون   . ية هلا دورها  فريد من نوعه، واألحكام الذات    

  .لألحكام الذاتية املماثلة دور بالنسبة ملوعد انتهاء أي عملية
وأوضح أن ثلثي مـوارد األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم               - ٤٥

مكرسة يف الوقت احلايل لعمليات مضى عليها مخـس سـنوات           
ــل  ــى األق ــدرات    . عل ــدويل أن جيــد الق ــى اجملتمــع ال ــتعني عل وي

ــة لكفالــ  ــة     املطلوب ــا حفظ ــيت حققه ــدار املكاســب ال ــدم إه ة ع
الـــسالم بعـــد عنـــاء يف العمليـــات املكتملـــة يف الوقـــت الـــذي   

وحفـظ  . يواجهون فيه التحديات النامجة عن بيئة عمل مـتغرية        
ــن       ــني؛ ومـ ــسعيني املتعارضـ ــسا باملـ ــسالم ليـ ــاء الـ ــسالم وبنـ الـ
الضروري مواصلة كالمها يف نفس الوقت علـى مـدى فتـرات            

ــة ـــ . طويلـ ــؤدي ان ــل األوان إىل  ويـ ــسالم قبـ ــة الـ سحاب حفظـ
 فقد استؤنفت نزاعات كثرية جدا بعد مغـادرة حفظـة           ،كارثة
  .السالم
ــة مــن مــوارد األمــم املتحــدة   ٨٠وأضــاف أن   - ٤٦  يف املائ

وحيـث أن   . حلفظ السالم مكرسة ملناطق هلا تراث استعماري      
املــشاكل الــيت تواجههــا هــذه املنــاطق واجهتــها أمــم كــثرية يف  

ريقيـــا فـــاخلربات الناجحـــة لبنـــاء األمـــة بعـــد انتـــهاء  آســـيا وأف
ــات      ــها بوضــوح يف ختطــيط وإدارة بعث ــر أمهيت االســتعمار تظه
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ــسالم  ــسالم أن تأخــذ يف   . حفــظ ال ــادرات حفــظ ال وجيــب ملب
ــيت مــرت مبمارســات      ــدان ال ــضا خبــربات وأراء البل احلــسبان أي

  .ناجحة لبناء األمة بعد انتهاء االستعمار
هلند تؤمن متاما بـدور املـرأة يف حـل          ومضى يقول إن ا     - ٤٧

 وترحب باملبـادرة الراميـة إىل تعزيـز         ،النـزاعات وحتقيق السالم  
ــسالم   ــساء العــامالت يف جمــال حفــظ ال وقــد نــشرت  . دور الن

اهلند أول وحدة شرطة مـشكلة بالكامـل مـن النـساء يف ليربيـا               
ــام  ــال يف     . ٢٠٠٧يف ع ــذا املث ــوة ه ــى ق ــهن عل ــشهد فعاليت وت

ولـذلك يـشجع وفـد بلـده        . فاء واملعرضني للخطـر   متكني الضع 
إدارة عمليــات حفــظ الــسالم علــى إدمــاج البعــد اجلنــساين يف  

  .مجيع بعثاهتا حلفظ السالم
وخلـــص إىل القـــول بـــأن الـــدعم اجلمـــاهريي حلفـــظ    - ٤٨

ــوات     ــسامهة بق ــدان امل ــع البل ــه يف مجي ــر ال غــىن عن ــسالم أم . ال
 عمليــات حفــظ ولــذلك ينبغــي إلدارة شــؤون اإلعــالم وإدارة 

لقـاء  إلعلى حنـو وثيـق      اون  عتالسالم وإدارة الدعم امليداين أن ت     
الضوء على قصص النجاح يف جمال حفظ السالم، كما ينبغـي       
هلا تيسري عقد حلقات دراسية عن الصحافة املتنقلة علـى نفقـة            
ــاه العــامل، وخباصــة ســكان      ــسترعي انتب األمــم املتحــدة لكــي ت

 قصص عن النوايا الطيبة وااللتـزام       البلدان املسامهة بقوات، إىل   
والشجاعة الفائقة اليت يتحلى هبا الرجال والنساء الذين ميثلـون     
ــسالم؛     ــدة حلفـــظ الـ ــم املتحـ ــات األمـ ــساين لعمليـ ــه اإلنـ الوجـ
وسيساعد هذا على مواصلة تأييد اجلمهور والربملـان لعمليـات          

  .حفظ السالم
ا يعلـق   قالت إن وفـد بلـده     ): كولومبيا (السيدة بلوم   - ٤٩

أمهية كبرية علـى التـصدي للتحـديات الـيت تواجههـا عمليـات              
حفظ السالم، ويؤكد من جديد على املبادئ األساسية حلفـظ          
السالم، وهي موافقة األطراف واحليـاد وعـدم اسـتعمال القـوة            
إال دفاعا عن النفس أو دفاعا عن الوالية اليت ال ميكن جتاهلـها       

وللـهيكل  . تلك التحديات ة للتصدي ل  عند النظر يف طرق بديل    

املؤســسي نفــس األمهيــة أيــضا، ويــتعني علــى هيئــات األمــم        
ــى        ــاظ عل ــه، احلف ــها يف حــدود واليت ــة، كــل من املتحــدة املعني
التنـسيق املـستمر يف الوقـت املناسـب بغيـة كفالـة حتقيـق نتـائج         

  .أفضل وأكثر فعالية وتطبيق الدروس املستفادة
ت حفــظ الــسالم وأضــافت أن فعاليــة وكفــاءة عمليــا   - ٥٠

تعتمدان على االرتباط الكايف والواقعي بني الواليات واملـوارد         
ــة ــة  . املتاحـ  ،وجيـــب ضـــمان حتقيـــق القـــدرة التـــشغيلية الكاملـ

وللموارد التكنولوجيـة وتـدريب القـوات دور رئيـسي يف هـذا          
  .الصدد
ومـــضت تقـــول إن الزلـــزال الـــذي حـــدث يف هـــاييت    - ٥١

جهها عمليـات حفـظ     كشف عن بعض نقاط الضعف اليت توا      
الــسالم وضــرورة اختــاذ تــدابري كافيــة ملواجهــة الطــوارئ بغيــة   

. ضـــــمان اســـــتمرار أداء العمليـــــات يف حـــــاالت الطـــــوارئ 
 بينت هذه التجربة كيف ميكـن لعمليـات         ،وباإلضافة إىل ذلك  

ــاالت      ــتجابة حلـ ــى االسـ ــدرة علـ ــزز القـ ــسالم أن تعـ ــظ الـ حفـ
وتتـابع  . سيتالطوارئ عـن طريـق تـوفري الـدعم األمـين واللوجـ            

كولومبيــا، بوصــفها بلــدا مــسامها بقــوات شــرطة لبعثــة األمــم   
املتحـــــدة لتحقيـــــق االســـــتقرار يف هـــــاييت، أعمـــــال اجمللـــــس 
االقتـصادي واالجتمـاعي لتحقيــق تنميـة شــاملة يف هـذا البلــد،     
وهو األمـر الـذي تلتـزم كولومبيـا بـه، كمـا ترحـب كولومبيـا                 

  .بتمديد جملس األمن للوالية
كلمتها قائلـة إن كولومبيـا مـستعدة لتـشاطر     وختمت    - ٥٢

خربهتا يف اجملـاالت الـيت طـورت فيهـا قـدرات تقنيـة وتـشغيلية                
قوية مثل األمن، ومكافحة اإلرهـاب، واالجتـار والتجـارة غـري            
املــشروعة يف األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة، والقــضاء  
 علـــى األلغـــام املـــضادة لألفـــراد، واملـــساعدة اإلنـــسانية ونـــزع

 وإعــادة إدمــاج اجلماعــات املــسلحة غــري ، والتــسريح،الــسالح
املــشروعة؛ ودائمـــا مــا جيـــري ذلــك يف إطـــار محايــة حقـــوق     

  .اإلنسان
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ــار   - ٥٣ ــسيد ه ــال إن باكــستان هــي   ): باكــستان (نوال ق
 وبلـدا   ،البلد املضيف لواحـدة مـن أقـدم بعثـات حفـظ الـسالم             

ــدة     ــسنوات عدي ــسالم ل ــأفراد حفــظ ال ؛ مــن أكــرب املــسامهني ب
ــر مــن    فــرد منتــشرين يف ١٠ ٠٠٠ولــدى باكــستان اآلن أكث

وقــد حافظــت باكــستان علــى هــذا  .  بعثــة حلفــظ الــسالم ١١
املــستوى مــن االنتــشار رغــم تزايــد الــضغوط الداخليــة النامجــة  
عــن احلــرب ضــد اإلرهــاب والفيــضانات املــدمرة الــيت حــدثت 

ــؤخرا ــذلك . م ــشكل جنــ ول ــة    ي ــة حيوي ــسالم أمهي ــظ ال اح حف
اكـــستان الـــيت تـــشارك بنـــشاط يف مجيـــع مبـــادرات بالنـــسبة لب

  .إصالح عمليات حفظ السالم وجعلها أكثر فعالية
وأضـــاف أن تعـــدد حـــاالت النــــزاع حـــول العـــامل        - ٥٤

وتعقدها أدى إىل زيادة الطلب علـى عمليـات حفـظ الـسالم،             
إال أن غيـــاب املـــوارد املناســـبة أثَّـــر ســـلبا علـــى فعاليـــة تلـــك   

ت األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم    وتواجــه عمليــا . العمليــات
وتتضمن تلـك التحـديات تطـوير سـبل         . العديد من التحديات  

التعامل مع األزمات املعقـدة، واسـتحداث هنـج شـاملة ملعاجلـة             
األســـباب اجلذريـــة للرتاعـــات، وصـــياغة واليـــات واضـــحة      
ــة     وواقعيــة وقابلــة للتحقيــق تتفــق مــع الوقــائع امليدانيــة، وكفال

كفــاءة والفعاليــة يف تنفيــذ واليــات    حتقيــق قــدر أكــرب مــن ال   
البعثــات، وتــوفري املــوارد الكافيــة الــيت تتناســب مــع الواليــات، 

 ،وتعــديل عمليــات حفــظ الــسالم وفقــا لالحتياجــات املــتغرية  
ــز إقامــة      ــدان واملقــر، وتعزي ــدعيم القــدرات يف كــل مــن املي وت
ــدان       ــة والبل ــة العام ــن واألمان ــني جملــس األم ــة ب شــراكة حقيقي

قـــوات، وإقامـــة تـــرابط بـــني حفـــظ الـــسالم وبنـــاء  املـــسامهة ب
السالم؛ واألهـم مـن ذلـك كفالـة الـدعم وااللتـزام الـسياسيني               

  .للدول األعضاء
وأوضح أنه يتعني على البلدان املـسامهة بقـوات، بغيـة             - ٥٥

التــصدي لتلــك التحــديات، أن تــشارك يف تــصميم الواليــات    
ــة واإلداريــ     ــة يف املناصــب التنفيذي ــة وأن تكــون ممثل ة يف األمان

ــدان  ــة ويف امليـ ــات   . العامـ ــياغة الواليـ ــسترشد صـ وجيـــب أن تـ

بتحليــل الوقــائع علــى األرض مــن خــالل الــشراكة بــني جملــس 
ــدان املــسامهة بقــوات    ــة العامــة والبل وجيــب أن . األمــن واألمان

تزود بعثـات حفـظ الـسالم بـاملوارد الكافيـة؛ ومـن الـضروري               
ظ الــسالم وأن يف حتمــل أعبــاء حفــ  أكثــر شارك بلــدان تــأن 
ــأفرادتــ ــإرادة   . ساهم ب ويــتعني دعــم عمليــات حفــظ الــسالم ب

 ومـــن ،سياســـية أقـــوى لكفالـــة النجـــاح علـــى املـــدى البعيـــد  
الضروري االعتماد بشكل أكـرب علـى منـع نـشوب النــزاعات             
وتسوية املنازعـات بـالطرق الـسلمية ملعاجلـة األسـباب الكامنـة             

فــظ الــسالم وجيــب أن يكــون هنــاك تــرابط بــني ح . للرتاعــات
ومـن  . وبناء السالم يرسي األسس للسالم والتنمية املـستدامني       

املهـــم احملافظـــة علـــى الـــدور املركـــزي للجنـــة اخلاصـــة املعنيـــة 
بعمليـات حفـظ الـسالم بوصــفها اهليئـة الوحيـدة املعنيـة بــصنع       
ــظ       ــة حبف ــسائل املتعلق ــم املتحــدة يف امل ــة األم ــرار يف منظوم الق

ر هام جـدا بالنـسبة لعمليـات حفـظ        ومحاية املدنيني أم  . السالم
السالم؛ ومع ذلك جيب أال يعيـب عـن األذهـان أن الـسلطات          

وبينمـا  . الوطنية مسؤولة عن احلفاظ على بيئات سلمية وآمنـة        
جيـــري االضـــطالع باإلصـــالح، مـــن املهـــم كفالـــة استرشـــاد   

  .عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم مببادئ امليثاق
 علــى األمانــة العامــة تــسديد ومــضى يقــول إنــه يــتعني  - ٥٦

 كمــا جيــب دفــع ،التكــاليف بــسرعة للبلــدان املــسامهة بقــوات 
استحقاقات الوفاة والعجـز جلميـع املنتـشرين يف بعثـات حفـظ             

وأضـاف أن وفـد بلـده يـرى أنـه مـن       . السالم مبقتضى القواعد  
الــضروري تنقــيح معــدالت األجــور للقــوات متــشيا مــع الواقــع 

  .االقتصادي الراهن
قـال إن األمـم املتحـدة تواجـه         ): إثيوبيـا  (السيد بـامي    - ٥٧

 ،حتديات هائلة يف جمال حفظ السالم نتيجة للطفرة يف الطلـب       
. والواليات املتعـددة األبعـاد واملعقـدة لعمليـات حفـظ الـسالم            

ويــستدعي تطــور دور بعثــات حفــظ الــسالم نتيجــة لطبيعــة       
ـــزاعات املعاصـــرة اتبـــاع هنـــ   عملـــي إزاء حفـــظ جونطـــاق النـ

السالم، مبا يف ذلك بناء السالم يف مرحلـة مبكـرة ونـشر عـدد        
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ويؤكــد . غــري مــسبوق مــن املــدنيني وختــصيص مــوارد ضــخمة
وفـد بلــده ضـرورة االضــطالع جبميــع عمليـات حفــظ الــسالم    
مبا يتـسق مـع مقاصـد ومبـادئ امليثـاق وقـرارات جملـس األمـن                 

ــصلة ــسيادة   ،ذات ال ــادئ املــساواة يف ال ــد الــصارم مبب   مــع التقي
واالســتقالل الــسياسي والــسالمة اإلقليميــة وعــدم التــدخل يف   

ضــرورة االمتثــال للمبــادئ   كمــا يؤكــد  الــشؤون الداخليــة؛  
التوجيهيــة لعمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف مجيــع       

  .البعثات دون استثناء
وأضـــاف أن التنفيـــذ الفعـــال للواليـــات يعتمـــد علـــى   - ٥٨

املــسامهة بقــوات اجلــيش  التعــاون بــني جملــس األمــن والبلــدان   
وجيـب أن يكـون     . والشرطة واألمانـة العامـة والبلـدان املـضيفة        

جلميــع تلــك األطــراف رؤيــة مــشتركة وشــراكة حقيقيــة بغيــة   
إحالل السالم واالستقرار الدائمني يف البلدان اليت ينتـشر فيهـا           

ويعتقـد وفـد بلـده اعتقـادا راسـخا أن البلـدان             . حفظة الـسالم  
بغي أن تشارك يف عمليات صنع الـسياسات        املسامهة بقوات ين  

  .وأن جتري استشارهتا يف مجيع مراحل عمليات حفظ السالم
ــالرغم مــن أن املــسؤولية الرئيــسية عــن     - ٥٩ وأوضــح أنــه ب
 السلم واألمن الـدوليني تقـع علـى عـاتق األمـم املتحـدة،            نصو

. يكتــسب التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة مزيــدا مــن األمهيــة 
ــد   ــثين وف ــم املتحــدة     وي ــه األم ــذي أحرزت ــى التقــدم ال ــده عل بل

واالحتــاد األفريقــي يف ختفيــف حــدة النـــزاعات يف أفريقيــا مــن   
كمــا خــالل الوســاطة وآليــات حفــظ الــسالم وإنفــاذ الــسالم، 

يقدر الدعم اللوجسيت املقدم إىل االحتاد األفريقي يف الصومال         
  .من خالل مكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم

ف أن وفـد بلـده يتـشاطر القلـق املعـرب عنـه يف               وأضا  - ٦٠
كثري من األحيان إزاء جتدد مشاكل تسديد التكـاليف للبلـدان           

 ،و غــري مكتمــل أو يف وقــت متــأخر املــسامهة بقــوات علــى حنــ 
وفـضال  . يعوق قدرهتا على إعداد ونـشر املزيـد مـن األفـراد            مما

عن ذلك جيب أن حتصل أسر حفظة الـسالم الـذين أصـيبوا أو              
  .وا على تعويضات دون إبطاءقتل
ومــضى يقــول إن ضــمان ســالمة وأمــن أفــراد حفــظ      - ٦١

سـم، لـيس مـن أجـل احلفـاظ          االسالم وأمـاكن إقامتـهم أمـر ح       
 بـل لكفالـة     ،على معنويـات القـوات ودعـم املـوظفني فحـسب          

وجيب تدعيم نظـام األمـم      . التنفيذ الناجح لواليات البعثة أيضا    
حلفـاظ علـى مـصداقية املنظمـة        املتحدة للـسالمة واألمـن بغيـة ا       

  .وسلطتها
واختــتم كالمــه قــائال إن إثيوبيــا تــرى، بوصــفها بلــدا    - ٦٢

مـــسامها بقـــوات لـــه تـــاريخ طويـــل مـــن املـــشاركة الفعالـــة يف 
 بغـض   ،عمليات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم، أن مجيـع األمـم           

النظر عن حجمها أو مستوى تنميتـها، عليهـا التـزام باإلسـهام             
  .م واألمن الدوليني السلنيف صو
رحب بالتقرير املرحلـي    ): اجلزائر (السيد بن مهيدي    - ٦٣

وقال إن اجلزائر تعلق أمهيـة كـبرية        . بشأن مبادرة األفق اجلديد   
علــى حتــسني عمليــات حفــظ الــسالم وتعزيــز قــدراهتا يف املقــر  

 وســـتؤيد أي اقتـــراح لكفالـــة إجـــراء اســـتعراض ،ويف امليـــدان
ــسألة   ــذه امل ــاد   . شــفاف وشــامل هل ــده باعتم ــد بل ويرحــب وف

  .اجلمعية العامة لالستراتيجية العاملية للدعم امليداين
وأضــاف أنــه علــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ    - ٦٤

 يتعني على اجملتمـع الـدويل مواصـلة         يتوصيات تقرير اإلبراهيم  
تــزال تقــوض فعاليــة  بــات الكــثرية الــيت القجهــوده ملعاجلــة الع

وهــذه العمليــات، بعــد التوســع غــري  . معمليــات حفــظ الــسال
املسبوق خالل العقد املنصرم ومتديـد قـدراهتا إىل أقـصى حـد،             
ــر مــن أي وقــت مــضى علــى الــصعيدين     معرضــة لعراقيــل أكث

ويـــتعني علـــى الـــدول األعـــضاء أن تقـــدم  . الكمـــي والنـــوعي
ــع حتــسني      ــدرات م ــزز الق ــسياسات وتع ــة بال توجيهــات متعلق

  .فالة املساءلة على مجيع الصعداحلوار وتشاطر املعلومات وك
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ومضى يقول إنه نظرا للمـسؤولية املـشتركة عـن هـذا              - ٦٥
ــا        ــن أن يظــل ملتزم ــس األم ــى جمل ــاعي، جيــب عل ــد اجلم اجله
ـــزاع أو     ــر عـــن تعقـــد النـ ــها بغـــض النظـ بالبعثـــات حـــىت هنايتـ

 وخباصـة حيـث أن مـصداقية      ،الصعوبات اليت جتري مواجهتـها    
ة وشرعية جملـس األمـن ذاتـه،        وشرعية هذه البعثات، ومصداقي   

لبلدان املسامهة بقوات دور تـضطلع      لوباملثل ف . تتعرض للخطر 
ويعتمـد جنـاح    .  عـن جملـس األمـن      به يف تنفيذ الواليات املنبثقة    

  .عمليات حفظ السالم على املشاورات الوثيقة واهلادفة
وقال إن وفد بلده يرى، بالنسبة حلمايـة املـدنيني، أنـه              - ٦٦

 مجيع الـدول هـذا الواجـب األخالقـي، ال توجـد             بينما تتشاطر 
ومحاية املدنيني جزء ال يتجزأ مـن مهـام         . تعريفات متفق عليها  

مجيــع بعثــات حفــظ الــسالم؛ وجيــب النظــر يف إنــشاء قــدرات   
كافية يف ضوء هذا الواجب وضوء احلالة يف كـل عمليـة علـى              

 أن الردع جيـب    أنوبالنسبة للبعثات الرادعة، يرى بلده      . حدة
كــون عــامال يف مجيــع جوانــب أي بعثــة بــدءا مــن واليتــها        ي

والقدرات واملوارد الواجـب إتاحتـها هلـا والتـزام جملـس األمـن              
وهذه املبادئ حمددة حتديدا واضـحا      . والبلدان املسامهة بقوات  

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٧يف قرار جملس األمن 
ومضى يقول إنه بالنسبة ملسألة الشراكة مـع املنظمـات            - ٦٧

، وبـــاألخص االحتـــاد األفريقـــي، يرحـــب وفـــد بلـــده  اإلقليميـــة
 بعثــات باسـتعراض جملـس األمـن لتقريـر األمــني العـام عـن دعـم       

. )A/65/510–S/2010/514(االحتـــاد األفريقـــي حلفـــظ الـــسالم  
واجلهود الضخمة اليت يبذهلا االحتاد األفريقي لوضع األهـداف         

رات املتعلقــة بالقــدرات واختــاذ رؤيــة اســتراتيجية وكفالــة القــد
العسكرية الـصاحلة آلن يتـوىل االحتـاد عمليـات األمـم املتحـدة              
حلفــظ الـــسالم تــربهن علـــى التــزام القـــادة األفارقــة الواضـــح     
وتـــصميمهم علـــى تـــدعيم القـــرارات املتخـــذة يف اجتماعـــات 
القمـــة بتـــدابري تـــشغيلية تعجـــل بتنفيـــذ هـــذه القـــرارات علـــى 

ه نقـصا يف    يزال االحتاد األفريقـي يواجـ      ومع ذلك، ال  . األرض
يــة، وخباصــة مــن قاملــوارد والقــدرات؛ وتعزيــز املبــادرات األفري

ميكـن التنبـؤ بـه وقابـل للتطبيـق ومـرن، سيـضمن              خالل متويـل    
ــى أســاس       ــشرة عل ــه املنت ــزز جنــاح بعثات ــة ويع القــدرات الالزم

  .واليات جملس األمن
ــسيدة باغــاريتش    - ٦٨ ــدها  ): صــربيا(ال ــد بل قالــت إن وف

عمليـات حفـظ الـسالم التـزام دويل هـام           يرى أن املشاركة يف     
 ويلتــزم بلــدها باإلســهام بــشكل ملمــوس يف .للــدول األعــضاء

صــون الــسلم واألمــن الــدوليني ومحايــة حقــوق اإلنــسان علــى  
  .الصعيدين اإلقليمي والعاملي

ــة يف       - ٦٩ ــإلدارة املؤقت ــم املتحــدة ل ــة األم وأضــافت أن بعث
ــة كوســوفو وميتوهيــ    ــشرها يف مقاطع ــة كوســوفو مت ن ا املتمتع

بــاحلكم الــذايت، وهــي جــزء مــن أراضــي صــربيا مبوجــب قــرار 
ــق غــري   ). ١٩٩٩ (١٢٤٤جملــس األمــن   ــدعم صــربيا بطري وت

مباشر، عن طريق املشاركة يف صون السالم يف أجـزاء أخـرى            
من العامل، حتقيق أهداف بعثات حفظ السالم، مبـا فيهـا البعثـة             

ليـات حفـظ    ومـشاركة صـربيا يف عم     . املوجودة على أراضـيها   
تم عمليـة التكامـل األورويب      السالم يتفق مع عزمها علـى أن تُـ        

وتــصبح عــضوا يف االحتــاد األورويب، وأن تكثــف تعاوهنــا مــع   
الدول األعضاء فيه والدول املشاركة يف برنـامج الـشراكة مـن            

  .أجل السالم التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي
دمي املتعلـق   ومضت تقول إن صربيا تواصل التقليد القـ         - ٧٠

. مبشاركة يوغوسالفيا يف بعثات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم           
وقد شاركت على مـدى العقـد املنـصرم بإمكانياهتـا املتواضـعة             

وكــان مــن األمــور الــيت  . يف عــدد مــن بعثــات األمــم املتحــدة  
ــة يف       ــن الفعالي ــدر أكــرب م ــشاركة بق ــى امل شــجعت صــربيا عل

ــادة كفــ    ــسيات زي ــددة اجلن ــات املتع ــات  العملي ــك العملي اءة تل
ــدول األعــضاء     ــزام ال ــشكل أفــضل والت ــوارد ب واســتخدامها امل

  .املتزايد جبهود األمم املتحدة يف جمال السالم
وأردفت قائلة إن جناح عمليات حفظ الـسالم يعتمـد            - ٧١

علــى التعــاون بــني األمــم املتحــدة والبلــدان املــسامهة بقــوات،    
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نبغـي أن ميتـد هـذا       وي. فضال عـن التعـاون مـع البلـدان املـضيفة          
التعــــاون ليــــشمل قــــضايا أخــــرى مثــــل اإلرهــــاب واالجتــــار 

وكــررت اإلعــراب عــن موقــف حكومــة . باملخــدرات والبــشر
بلـــدها وهـــو أن بعثـــات حفـــظ الـــسالم جيـــب أال تتـــدخل يف  

هبا مع االحترام التـام     طالع  ضأسباب النـزاعات، كما جيب اال    
  .ملبدأي السيادة والسالمة اإلقليمية

ــسي  - ٧٢ ــيبازيواال ــابوي (د ش ــى أن جنــاح   ): زمب شــدد عل
ــات       ــك العملي ــضي أن تواصــل تل ــسالم يقت ــظ ال ــات حف عملي
االلتــزام باملبــادئ األساســـية لعمليــات األمـــم املتحــدة حلفـــظ     
السالم، وهي موافقة األطراف املعنية واحلياد وعـدم اسـتخدام          

وجيــب أن تلتــزم تلــك . القــوة إال يف حالــة الــدفاع عــن الــنفس
 وهـي احتـرام سـيادة       ،أيـضا مبقاصـد امليثـاق ومبادئـه       العمليات  

الدول وسالمتها اإلقليمية واسـتقالهلا الـسياسي، باإلضـافة إىل          
وقـال إن  . عدم التـدخل يف الـشؤون الداخليـة للبلـدان املـضيفة         

وفـــد بلـــده يوافـــق علـــى الـــرأي القائـــل بأنـــه ينبغـــي أن تـــزود 
ت عمليات حفظ السالم بدعم سياسي وواليات واضـحة وذا        

ــة      ــشرية واملالي ــوارد الب ــضاهيها امل ــق ت ــة التحقي مــصداقية وممكن
وينبغي لـربامج بنـاء الـسالم أن تـسري جنبـا إىل جنـب               . الكافية

 كمــا ينبغــي هلــا دعــم جهــود     ،مــع عمليــات حفــظ الــسالم   
وتــوفري قواعــد اشــتباك واضــحة وخطــوط للمــساءلة . اإلنعــاش

  .ريةووحدة القيادة لبعثات حفظ السالم من األمور الضرو
ــز التعــاون بــني       - ٧٣ ــه مــن املهــم مواصــلة تعزي وأضــاف أن

جملس األمن واألمانة العامـة والبلـدان املـسامهة بقـوات اجلـيش             
 مجيع جوانب عمليات حفـظ الـسالم ومراحلـها؛          يفوالشرطة  

. ومن شـأن هـذا التعـاون أن يـساهم يف فعاليـة هـذه العمليـات          
ــع امل    ــشراكات مـ ــاون والـ ــز التعـ ــضا تعزيـ ــي أيـ ــات وينبغـ نظمـ
ومــضى . اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، وخباصــة االحتــاد األفريقــي

يقــول إن وفــد بلــده يؤكــد أمهيــة التعجيــل بتنفيــذ الربنــامج        
العــشري لبنــاء القــدرات املــشترك بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد 
األفريقـــي؛ ويتطلـــع الوفـــد إىل اقتـــراح األمانـــة العامـــة بـــدعم  

وتزويـد  . الم مبـوارد ماليـة    عمليات االحتاد األفريقي حلفظ الـس     
عمليات حفظ السالم بأفراد عسكريني وأفراد شـرطة جمهـزين          
ومدربني على حنو جيد ومنضبطني مسؤولية مجاعية تقـع علـى      

ومـن الواضـح أن البلـدان األكثـر         . عاتق مجيع الدول األعـضاء    
  .منوا تتحمل اجلانب األكرب من هذا العبء

 األمــم املتحــدة ومــضى يقــول إن ســالمة وأمــن أفــراد   - ٧٤
تــزال قــضية تــثري القلــق البــالغ ملعظــم البلــدان  حلفــظ الــسالم ال

ويف هذا الصدد يهيـب وفـد       . املسامهة بقوات اجليش والشرطة   
بلــده بــإدارة عمليــات حفــظ الــسالم أن تــصوغ تــدابري لتعزيــز  
ترتيبــات األمــم املتحــدة لألمــن امليــداين وحتــسني ســالمة وأمــن 

ـــ  ــراقبني مجيــــع الوحــــدات العــــسكرية وضـ باط الــــشرطة واملــ
  .العسكريني واألفراد املدنيني

ية التقيد باملـساواة بـني      وأوضح أن زمبابوي تؤكد أمه      - ٧٥
وينبغـي أن   . اجلنسني يف عمليات األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم         

تــشارك النــساء العــامالت يف جمــال حفــظ الــسالم مــشاركة       
حلفــظ كاملــة وعلــى قــدم املــساواة يف عمليــات األمــم املتحــدة 

وجيـب  . السالم، مبا يف ذلك املشاركة يف عمليات صنع القرار        
  .تنفيذ املبادئ التوجيهية اجلنسانية لعمليات حفظ السالم

وأضــاف أنــه بينمــا يــثين وفــد بلــده علــى إدارة الــدعم    - ٧٦
امليـــداين لتحـــسني املعـــدل الـــذي جتهـــز فيـــه مطالبـــات الوفـــاة  

 العمليـة بــشكل  والعجـز، فإنـه ينـضم إىل الـدعوة إلجـراء هـذه      
ويــدعو وفــد بلــده أيــضا إىل . ســريع ومــرض جلميــع األطــراف

  .املزيد من الشفافية يف جتهيز التعويضات
تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية       املـضيفة    األمةونبه إىل أن      - ٧٧

وبينما ينبغي حلفظة الـسالم التـابعني لألمـم         . عن محاية املدنيني  
الــصدد، حــث  املتحــدة تــدعيم احلكومــات املــضيفة يف هــذا     

واليـــات املــتكلم جملــس األمــن علــى إعطــاء حفظــة الــسالم        
كمــا حــث إدارة عمليــات حفــظ    . واضــحة وقابلــة للتطبيــق  

ــة    الــسالم  ــة املتعلقــة حبماي ــادئ التوجيهي علــى إمتــام صــياغة املب
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املدنيني لكي تنظر فيها اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات حفـظ           
  .السالم
قــال إن بعثــات حفــظ  ): ميامنــار (الــسيد كوكوشــني  - ٧٨

السالم جيب أن تتقيد مببادئ موافقـة األطـراف واحليـاد وعـدم             
اســتخدام القــوة إال يف حــاالت الــدفاع عــن الــنفس أو الــدفاع 

ومــن الــضروري أن . عــن الواليــة الــيت يــأذن هبــا جملــس األمــن 
ــساواة يف  أيـــضا تتقيـــد تلـــك العمليـــات   ــادئ املـ ــد ومبـ مبقاصـ

ــتقالل الـــسياسي وا  ــة جلميـــع لـــسالـــسيادة واالسـ المة اإلقليميـ
التـــدخل يف الـــشؤون الداخليـــة، علـــى النحـــو   الـــدول وعـــدم

ومنذ اعتماد تقرير اإلبراهيمي، ظهـر كـثري        . املكرس يف امليثاق  
وتــرى . مــن القــضايا املعقــدة يف جمــال عمليــات حفــظ الــسالم 

حكومــة بلــده ضــرورة قيــام جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة        
 سياساهتا مـع حالـة العمليـات علـى          واألمانة العامة مبواءمة أطر   

األرض للبلــدان املــسامهة بقــوات اجلــيش والــشرطة وأصــحاب 
وينبغي األخـذ يف احلـسبان أيـضا باسـتعداد          . املصلحة اآلخرين 

البلد املضيف ورغبتـه يف حتقيـق الـسالم واألمـن والتنميـة علـى               
  .حنو مستدام

وأضـــاف أنـــه مـــن الـــضروري أن تـــشارك البلـــدان        - ٧٩
ــسامهة  ــحاب    املـ ــن أصـ ــا مـ ــشرطة وغريهـ ــيش والـ ــوات اجلـ بقـ

املصلحة مشاركة كاملة يف املرحلـة التحـضريية لبعثـات حفـظ            
ــدة     ــم املتحـ ــات األمـ ــن وهيئـ ــسالم إىل جانـــب جملـــس األمـ الـ
األخــرى ذات الــصلة حبيــث جيــري إرســاء أســاس ســليم إلمتــام 

وينبغي أن تستند هذه الواليـة إىل       . والية حفظ السالم بنجاح   
ــة ل  ــائج قابلـ ــيط وإدارة فعـــالني   نتـ ــة، وختطـ  لتحقيـــق وملموسـ

عة وفعالـة للرتاعـات،     يلعمليات حفـظ الـسالم، واسـتجابة سـر        
وتــرتبط الــشراكة القويــة لبنــاء . وتقيــيم عــادل حلــاالت النـــزاع

ــة       ــا، ومــن شــأن تعبئ ــسياسية ارتباطــا وثيق ــة ال ــسالم والعملي ال
وصون الدعم الـسياسي والتـشغيلي جلميـع أصـحاب املـصلحة            

وتعـد محايــة املـدنيني أمــر   .  الطريــق لنجـاح العمليــات أن ميهـدا 
ــا ينبغـــي تنـــسيق الوحـــدات التدريبيـــة    ذو أمهيـــة حامســـة؛ كمـ

ــسيقا      ــاج إليهــا حفظــة الــسالم تن واملــوارد والقــدرات الــيت حيت
  .جيدا
ومضى يقول إن من شأن االستراتيجية العاملية للـدعم           - ٨٠

ــة الـــسالم علـــى االضـــطال       ــداين أن تعـــزز قـــدرة حفظـ ع امليـ
شجع باملعلومـات  تـ وأضـاف أن وفـد بلـده ي       . بواجباهتم بفعالية 

ــد   ــيت تفي ــسالم أو      ال ــات حفــظ ال ــدء بعث ــايل لب ــار امل ــأن اإلط ب
توســـيعها جـــرى تعزيـــزه مـــن خـــالل املوافقـــة علـــى إمكانيـــة  

ــغ يــــصل إىل   ــون دوالر مــــن ١٠٠احلــــصول علــــى مبلــ  مليــ
ويــــشعر . لعمليــــات حفــــظ الــــسالمالــــصندوق االحتيــــاطي 

ــد ــضا  باالرت الوفــ ــاح أيــ ــظ أن بُ يــ ــث الحــ ــوارد  حيــ ــد املــ عــ
للـدعم امليـداين العـاملي يتـسق اتـساقا وثيقـا مـع عمليـة                 البشرية

إصـــالح املـــوارد البـــشرية، بنـــاء علـــى التـــدابري الـــيت اعتمـــدهتا 
  .اجلمعية العامة

 إن عمليــــات حفــــظ الــــسالم ينبغــــي وأردف يقــــول  - ٨١
صورة زاع بـ ـتستخدم كبديل ملعاجلـة األسـباب اجلذريـة للنـ        أال

وجيب أن تزود العمليات بواليـات وأهـداف وهياكـل          . شاملة
قيادة حمددة حتديدا واضـحا، ومـوارد كافيـة اسـتنادا إىل تقيـيم              

ومــن األساســي . واقعــي للحالــة، فــضال عــن ضــمان التمويــل  
تبـــسيط االتـــصاالت مـــع الـــدول األعـــضاء، وخباصـــة البلـــدان 

 إصـالح   ويعتمـد النجـاح يف    . املسامهة بقوات اجليش والشرطة   
التــدابري علــى مبــدأي التفــرد يف القيــادة وإدمــاج اجلهــود علــى  

زالـت هنـاك حاجـة إىل        وما. مجيع املستويات يف امليدان واملقر    
ــة       ــشغيلية املتكاملـ ــة التـ ــأدوار األفرقـ ــق بـ ــا يتعلـ ــيح فيمـ التوضـ
ومهامها وتشكيلها، مبـا يف ذلـك تقـسيم العمـل واملـسؤوليات             

  .يف األمانة العامة
ىل القول بأن ميامنار تعلـق أمهيـة كـبرية علـى        وخلص إ   - ٨٢

ــذاء     ــتغالل واإليــ ــا إزاء االســ ــسامح مطلقــ ــدم التــ ــة عــ سياســ
 سوء السلوك أو سـوء الـسلوك اجلـسيم الـيت           وأفعال ،اجلنسيني

وألمـن  . يرتكبها األفـراد النظـاميني يف عمليـات حفـظ الـسالم           
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لـة  وسالمة املوظفني املدنيني الدوليني أمهيـة فائقـة بالنـسبة لكفا          
  .جناح بعثات حفظ السالم

ــسيد  - ٨٣ ــايليةالــ ــا ( هــ ــورات  ): إريتريــ قالــــت إن التطــ
السياسية والتغريات ذات الصلة يف البيئـة األمنيـة الدوليـة علـى             
مدى العقـد املنـصرم أوجـدت حتـديات جديـدة أمـام عمليـات               

.  ذات طبيعـــة عـــسكرية خالـــصةمل تعـــدحفـــظ الـــسالم الـــيت 
 بيئات معاديـة، ويف بعـض   العمل يفإىل ويضطر حفظة السالم    

األحيــان يعملــون يف حــاالت ال يكــون فيهــا ســالم للمحافظــة 
وأضافت أن وفـد بلـدها يؤكـد ضـرورة التـزام عمليـات              . عليه

حفظ السالم مببادئ موافقة األطراف واحلياد وعـدم اسـتعمال          
  .القوة إال يف حالة الدفاع عن النفس

رر ومــضت تقــول إن وفــد بلــدها يرغــب يف أن يكــ       - ٨٤
اإلعراب عن أن املسؤولية الرئيـسية عـن صـون الـسلم واألمـن              

وجيـب أن   . زالـت تقـع علـى عـاتق األمـم املتحـدة            الدوليني مـا  
 ،كـام الفـصل الثـامن مـن امليثـاق         متتثل الترتيبـات اإلقليميـة ألح     

ميكن أن يستعاض هبا عـن الـدور الـذي تـضطلع بـه األمـم                 وال
 املبــادئ التوجيهيــة مــن تنفيــذاملتحــدة، كمــا ال ميكــن إعفائهــا 

وجيـــب األخـــذ يف . لعمليـــات األمـــم املتحـــدة حلفـــظ الـــسالم
احلــسبان علــى حنــو تــام بــشواغل وحقــائق البلــد املــضيف بغيــة 

  .كفالة جناح الشراكة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية
ــدو احلاجــة واضــحة إىل        - ٨٥ ــا تب ــه بينم ــة إن وأردفــت قائل

ــدعم املــايل واللوجــسيت مــن أعــ   ضاء األمــم املتحــدة ككــل،  ال
 وال ينبغــي .جيــب أيــضا تعزيــز اجلهــود ملنــع نــشوب النـــزاعات

النظــــر إىل حفــــظ الــــسالم بوصــــفه األداة الوحيــــدة املتاحــــة  
وينبغــي بــذل . راقرللمجتمــع الــدويل لتحقيــق الــسالم واالســت 

. املزيد من اجلهود صـوب حتاشـي النــزاعات بـدال مـن إدارهتـا              
اإلنــذار املبكــر ونظــام االســتجابة    واتبــاع اســتراتيجية لنظــام   

  .العاجلة من شأنه أن يساعد يف صون السلم واألمن الدوليني

وخلـصت إىل القـول بـأن إريتريـا تلتـزم بـسياسة عـدم          - ٨٦
التسامح مطلقا إزاء مجيع أشـكال سـوء الـسلوك، مبـا يف ذلـك               

ــذاء اجلنـــسيني مـــن جانـــب حفظـــ   ــتغالل واإليـ  الـــسالم ةاالسـ
ــرتبطني   ــراد امل ــمواألف ــا    . هب ــدها حيــيط علم ــد بل وقالــت إن وف

باالخنفـــاض يف عـــدد االدعـــاءات بـــشأن االســـتغالل واإليـــذاء 
 يشعر الوفد بالقلق العميق إزاء اسـتمرار        ،اجلنسيني؛ ومع ذلك  

ارتفــاع عــدد االدعــاءات املتعلقــة بــأخطر أمنــاط اجلــرائم مثــل    
ــة بالعــدد      ــسية مــع القــصر مقارن ــات اجلن االغتــصاب أو العالق

  . لالدعاءات الواردةاإلمجايل
تكلم ممارسا حـق الـرد فقـال        ): لبنان (السيد رمضان   - ٨٧

إن ممثل االحتالل اإلسـرائيلي أعـرب عـن التـزام حكومـة بلـده           
ــرار جملــس األمــن   وبقــوة األمــم املتحــدة  ) ٢٠٠٦ (١٧٠١بق

ــان  ــة يف لبنـ ــع ذلـــك)اليونيفيـــل(املؤقتـ ــة ،؛ ومـ  ينبغـــي حلكومـ
ــوائم بــني أعماهلــا   وأقواهلــا عــن طريــق ســحب  االحــتالل أن ت

قواهتــا مــن األراضــي اللبنانيــة املتبقيــة الــيت تواصــل احتالهلــا يف   
أراضي مزارع شبعا وتالل كفـر شـوبا وقريـة الغجـر واملنطقـة              

وممـا يؤسـف لـه أنـه ال يوجـد ضـمن             . املتامخة يف جنوب لبنان   
وتواصــل . أعمــال إســرائيل مــا يثبــت مــزاعم ممثلــها يف اللجنــة  

نتقاد إىل اليونيفيـل كمـا انتقـدت فيمـا سـبق       إسرائيل توجيه اال  
. قائــدها القتراحــه إهنــاء االحــتالل اإلســرائيلي لقريــة الغجــر      

 هــددت إســرائيل علــى مــدار األعــوام     ،وباإلضــافة إىل ذلــك 
سالمة وأمن قوات ومواقع قوة األمم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان             

رامهـا  وهيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة وبرهنت على عدم احت        
 ١٩٩٦ويف عـــام . للقـــانون الـــدويل وقـــرارات جملـــس األمـــن 

ــرائيلي     ــاجم جــيش االحــتالل اإلس ــر ه ــا،  مق ــل يف قان اليونيفي
، ومعظمهـم  جنوب لبنان، وقتـل املئـات مـن املـدنيني اللبنـانيني          

من األطفال واملسنني، الذين كـانوا قـد جلـأوا إىل موقـع األمـم         
ويف . “ناقيـد الغـضب   ع”املتحدة من جراء احلملـة اإلسـرائيلية        

ــم     ٢٠٠٦عــام  ــة األم ــا هليئ ــضا، هــاجم نفــس اجلــيش موقع  أي
. املتحدة ملراقبـة اهلدنـة يف جنـوب لبنـان وقتـل مـراقبني للهدنـة               
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) ٢٠٠٦ (١٧٠١ومــؤخرا، وبعــد اعتمــاد قــرار جملــس األمــن  
  .قامت إسرائيل وجيشها بترويع قوات اليونيفيل

م لبنـان    وفد بلده يكرر اإلعراب عـن دعـ        أنوأضاف    - ٨٨
. الكامل حكومة وشـعبا، وخاصـة يف جنـوب لبنـان لليونيفيـل            

ــرار جملــس األمــن       ــذ ق ــا بتنفي ــا تام ــان التزام ــزم لبن  ١٧٠١ويلت
وأعرب عن تقـدير لبنـان البـالغ للـدور املهـم            . برمته) ٢٠٠٦(

الذي تضطلع بـه اليونيفيـل يف جنـوب لبنـان وإدراكـه الكامـل               
اليونيفيـل متمـسكة    وظلـت   . للتضحيات اجلسيمة اليت تكبـدهتا    

ــن     ــيه مـ ــر أراضـ ــوده لتحريـ ــاين يف جهـ ــدعمها للـــشعب اللبنـ بـ
واليونيفيـل شـريك    .  سـنة  ٣٠االحتالل اإلسرائيلي ألكثـر مـن       

  .أيضا يف إزالة األلغام واجلهود اإلمنائية يف جنوب لبنان
ومضي يقول إن اليونيفيل والقـوات املـسلحة اللبنانيـة            - ٨٩
ع الــتفجريات الــيت وقعــت  مجيــبــشأن ن حتقيقــا مــشتركا يــاجير

وأقـر عـدد مـن مـسؤويل        . جنوب هنر الليطاين يف جنوب لبنان     
األمم املتحـدة، وكمـا جـاء يف تقـارير األمـني العـام عـن تنفيـذ                

، أن القـــوات املـــسلحة )٢٠٠٦ (١٧٠١قـــرار جملـــس األمـــن 
  .اللبنانية تعاونت تعاونا رفيع املستوى مع اليونيفيل

 إسـرائيل أشـار أيـضا إىل        وخلص إىل القـول بـأن ممثـل         - ٩٠
حزب اهللا، الـذي يـشكل جـزءا مـن حكومـة الوحـدة الوطنيـة                

ورغب املتكلم يف تذكري اللجنة أن حـزب اهللا مل يكـن            . للبنان
ــام   ــى    ١٩٧٨موجــودا ع ــان عل ــدما اجتاحــت إســرائيل لبن  عن

 وصـل  عنـدما   ١٩٨٢نطاق واسع، كما مل يكن موجودا عـام         
زب اهللا حركـة مقاومـة      وحـ . بـريوت إىل  االحتالل اإلسـرائيلي    

شعبية تدافع عن بلدها ورد طبيعي على االحـتالل اإلسـرائيلي           
ــرات        ــاء فت ــة األخــرى أثن ــة الوطني ــل حركــات املقاوم ــه مث مثل

تــذكري مــن يوجهــون االهتامــات باإلرهــاب وجيــب . االحــتالل
 اليت ارتكبـت جمـازر يف     ةبتاريخ اجملموعات اإلرهابية اإلسرائيلي   

ولني اإلسرائيليني الذين تعرضوا ألوامر     كبار املسؤ ب و ،فلسطني
  .اعتقال دولية كإرهابيني

  .٤٠/١٢ رفعت اجللسة الساعة  
  
  


