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صون السلم واألمن الدوليني
منع نشوب النزاعات والوساطة
رسالة مؤرخه  31أيار/مايو  2019موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم للكويت
لدى األمم املتحدة ()S/2019/456
يتضمن هذا احملضر نص اخلطب والبيانات امللقاة بالعربية وترمجة اخلطب والبيانات امللقاة باللغات األخرى.
وسيطبع النص النهائي يف الوثائق الرسمية لمجلس األمن .وينبغي أال تُقدم التصويبات إال للنص
باللغات األصلية .وينبغي إدخاهلا على نسخة من احملضر وإرساهلا بتوقيع أحد أعضاء الوفد املعين إىل:
) .Chief of the Verbatim Reporting Service, Room 0506, (verbatimrecords@un.orgوسيعاد
املصوبة إلكرتونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة ).(http://documents.un.org
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افتُتحت اجللسة الساعة .10/05
إقرار جدول األعمال
أُقر جدول األعمال.
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مانويل سانتوس كالديرون .أرحب هبم يف القاعة اليوم وأشكرهم
على مسامهتهم حبكمتهم الشخصية يف دعم املناقشة.

إن منع نشوب النزاعات والوساطة من أهم األدوات
املتاحة لنا للحد من املعاناة اإلنسانية .وعندما نتصرف مبكرا
صون السلم واألمن الدوليين
وباحتاد ،ميكننا أن ننجح يف احليلولة دون تصعيد األزمات،
منع نشوب النزاعات والوساطة
وإنقاذ األرواح ،واحلد من املعاناة ،والوفاء بالوالية األساسية
رسالة مؤرخه  31أيار/مايو  2019موجهة إلى األمين لألمم املتحدة ،على النحو املبني يف ديباجة امليثاق .حنن نعمل
العام من الممثل الدائم للكويت لدى األمم المتحدة مع أطراف النزاع والشركاء اآلخرين يف املناطق والبلدان يف مجيع
أحناء العامل لتعزيز هذه األهداف.
()S/2019/456
الرئيس :وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت
للمجلس ،أدعو مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني التاليني إىل
املشاركة يف هذه اجللسة ومها :فخامة السيدة ماري روبنسون
ومعايل السيد بان كي  -مون.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.
أود أن اسرتعي انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
 ،S/2019/456اليت تتضمن رسالة مؤرخه  31أيار/مايو 2019
موجهه إىل األمني العام من املمثل الدائم للكويت لدى األمم
املتحدة ،حييل فيها ورقه مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.
أود أن أرحب ترحيبا حارا باألمني العام ،معايل السيد
أنطونيو غوترييش ،وأعطيه الكلمة.

توجد بعض البوادر املشجعة ،مبا يف ذلك عمليات نقل
ناجحة للسلطة على حنو دستوري يف مايل ومدغشقر .كذلك
فإن التقارب بني إثيوبيا وإريرتيا واالتفاق الذي أُعيد تفعيله بشأن
تسوية النزاع يف مجهورية جنوب السودان قد ولدا شعورا باألمل
املتجدد .وبعد عقودُ ،حسمت مسألة االسم يف جنوب شرق
أوروبا بتوقيع اتفاق بني أثينا وسكوبيه ،مما ّ
مكن من اعرتاف
دويل باسم مجهورية مقدونيا الشمالية.
نواجه حتديات خطرية جلهودنا يف أماكن أخرى ،ولكننا
نواصل الدفع على مجيع املسارات .وكان اتفاق ستوكهومل الذي
توصل إليه طرفا النزاع يف اليمن خطوة هامة جيب أن يتحول
اآلن إىل تسوية تفاوضية .ويعمل مبعوثي اخلاص على نطاق
واسع مع الطرفني لدعم تنفيذ اتفاق احلديدة ومنع العودة إىل
النزاع املفتوح بوصفها شرطا أساسيا للتمكني من املفاوضات
السياسية بعد ذلك.

األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :أشكر الكويت ومعايل
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية فيها على منحي هذه الفرصة
أما يف مجهوريه أفريقيا الوسطي ،فتساعد األمم املتحدة
لتقدمي إحاطة إعالمية للمجلس.
األطراف على تنفيذ االتفاق السياسي الذي توسط فيه االحتاد
أرحب باملمثلني عن جملس احلكماء ،األمني العام السابق ،األفريقي من أجل إحالل السالم وحتقيق املصاحلة ،وتقوم
بان كي  -مون والرئيسة السابقة إليرلندا ،ماري روبنسون .أرى بعمليات قوية لضمان التزام اجلماعات املسلحة باالتفاق وتيسري
أيضا أمامي الرئيس السابق لكولومبيا ،فخامة السيد خوان اتفاقات السالم احمللية .ويف بوركينا فاسو ،نعمل مع طائفة
واسعة من أصحاب املصلحة الوطنيني ،مبا يف ذلك اجملتمع
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املدين واجلماعات النسائية ،لتعزيز اهلياكل األساسية احمللية من
أجل إحالل السالم كجزء من عملية التصدي للعنف الطائفي
املتصاعد واإلرهاب.
على الرغم من هذه اجلهود ،يواجه السالم عقبات هائلة.
وتعين االنقسامات يف اجملتمع الدويل أن احلروب ال تزال مستعرة
بسبب ممارسة اجلهات الفاعلة اخلارجية للعنف أو حىت تأجيجه.
واملدنيون هم الذين يدفعون الثمن.
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وال يوجد حل عسكري للنزاع .ويف غياب حل سياسي شامل،
يستند إىل القرار  ،)٢٠١٥( ٢٢٥٤ويعاجل األسباب اجلذرية
لعدم االستقرار ،لن تعرف سورية االستقرار أو السالم أبداً.
ويعمل مبعوثي اخلاص إىل سورية على بناء الثقة مع مجيع
األطراف ،ليثبت أنه من املمكن بناء مستقبل يأخذ يف االعتبار
االحتياجات والتطلعات املشروعة جلميع السوريني ،وإنشاء جلنة
دستورية متوازنة وذات مصداقية تفسح اجملال أمام عملية سياسية
بقيادة سورية تيسرها األمم املتحدة.

إن جتزؤ اجلماعات املسلحة غري التابعة للدول وامليليشيات
وحيدد الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة لألطراف
يسبب املزيد من الفوضى .وهناك انبعاث للشعبوية والسياسات
اليت تسهم يف االستياء والتهميش والتطرف ،حىت يف اجملتمعات جمموعة واسعة من األدوات كي تستخدمها من أجل منع نشوب
اليت ال تعيش حالة حرب .وهناك حماوالت يف بعض البلدان النزاعات وحلها .وتشمل تلك األدوات ما يلي:
“التفاوض والتحقيق والوساطة واملصاحلة والتحكيم
لتقويض حقوق اإلنسان والتقدم الذي أُحرز على مدى العقود
والتسوية القضائية ،أو أن تلجأ إىل الوكاالت أو الرتتيبات
األخرية بشأن املسائل اجلنسانية وتلك املتعلقة باإلدماج .واحليز
اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها
املتاح للمجتمع املدين آخذ يف التقلص.
اختيارها”
وقد واىف ممثلي اخلاص يف ليبيا اجمللس مبعلومات مفصلة

وأحث احلكومات على االستفادة الكاملة من هذه
عن اخلسائر الفادحة يف األرواح البشرية النامجة عن االشتباكات
اجمللس على استخدام سلطته لدعوة األطراف إىل
املسلحة والقتال الدائر يف ذلك البلد وانعدام الدافع األخالقي األدوات و َ
إلهناء احلرب .وهو يعمل من أجل التوصل إىل وقف إلطالق استعماهلا.
النار والعودة إىل طاولة املفاوضات.
وترمي املساعي احلميدة اليت أبذهلا ومبعوثِ َّي إىل مساعدة
إن استمرار األزمة يف فنزويال واآلثار اإلنسانية املرتتبة عليها األطراف على تسوية اخلالفات بالطرق السلمية .وقد قدم
تشكل مصدر قلق بالغ .وإنين أؤيد اجلهود الدولية اجلارية من أعضاء جملسي االستشاري الرفيع املستوى املعين بالوساطة
أجل التوصل إىل حل سلمي عن طريق التفاوض بني اجلهات يل وملمثلِ َّي قدراً من التوجيه احلصيف بشأن خمتلف العمليات
فتئت أتابع عن كثب السياسية .وما فتئ مستشارو الوساطة لدينا يف إطار الفريق
الفاعلة السياسية الفنزويلية الرئيسية ،وما ُ
ومساعي احلميدة تظل رهن اإلشارة لدعم االحتياطي يقدمون الدعم للعمليات اليت متت من أفغانستان
عملية النرويج.
َ
إىل جنوب السودان ،ومن بابوا غينيا اجلديدة إىل سورية .وقد
مفاوضات جادة ،عند االقتضاء ،من جانب األطراف.
ويف سورية ،نواجه احتمال استمرار دورات االستقرار قمنا أيضا بتعميق شراكاتنا االسرتاتيجية والتنفيذية مع املنظمات
والعنف واملعاناة .وال ميكننا أن حنقق سالماً مستداماً إذا اإلقليمية ودون اإلقليمية ،مع الرتكيز بوجه خاص على أفريقيا.
ما واصلت أطراف خمتلفة القيام بعمليات عسكرية يف البلد .ومن مجهورية أفريقيا الوسطى إىل جنوب السودان ،ومجهورية
1917204
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الكونغو الدميقراطية ،ومدغشقر ،عززت زيادة التفاعل مع االحتاد
األفريقي الثق َة وأتاحت لنا دعم ُنج مشرتكة وحلول ممكنة.
ويعمل مركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية
ملنطقة وسط آسيا على حل املسائل العابرة للحدود ،وتنفيذ
اسرتاتيجيتنا العاملية ملكافحة اإلرهاب .وتبذل عملياتنا حلفظ
السالم وبعثاتنا السياسية اخلاصة جهوداً حيوي ًة يف جمال منع
نشوب النزاعات وحلها .ويف بعض احلاالت ،فإن احتمال وضع
نظم جزاءات ذات أهداف حمددة حتديدا جيداً أو تطبيقها،
وفقا مليثاق األمم املتحدة ،ميكن أن يساعد على دفع األطراف
حنو حتقيق السالم.
إن التنمية املستدامة غاية يف حد ذاهتا ،لكنها أيضا إحدى
أجنع األدوات اليت منتلكها ملنع نشوب النزاعات .ومتثل خطة
التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠برنامج عملنا إلجياد جمتمعات
مستقرة وقادرة على الصمود ،وملعاجلة األسباب اجلذرية للعنف
بشىت أنواعه .وهذا يعين الرتكيز بقوة على استيعاب اجلميع ،مع
التشديد بوجه خاص على تعميم مراعاة حقوق املرأة واملساواة
بني اجلنسني على نطاق عملنا يف جمال منع نشوب النزاعات
والوساطة.
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عمليات الوساطة وبناء السالم .وكانت الندوة الدولية األوىل
بشأن مشاركة الشباب يف عمليات السالم ،اليت ُعقدت يف
وقت سابق من هذا العام ،خطوة هامة إىل األمام .ومتثل اجلهات
الفاعلة املستقلة واملنظمات غري احلكومية ،مبا يف ذلك جملس
احلكماء املمثَّلون هنا اليوم ،عنصراً مكم ً
ال حامساً جلهودنا.
إن التكاليف البشرية واملالية املرتتبة عن النزاعات باهظة
وآخذة يف االزدياد .فقد بلغ التشريد القسري أعلى املستويات
منذ احلرب العاملية الثانية وعاد اجلوع إىل الظهور بعد سنوات من
الرتاجع .وال يسعنا أن حن ّد من الطاقة واملوارد اليت استثمرناها يف
منع نشوب النزاعات والوساطة.
ولكن ،دعونا ال خندع أنفسنا .فلن يتحقق منع نشوب
النزاعات ولن تنجح الوساطة من دون جهود سياسية أوسع
نطاقا .وأحث أعضاء اجمللس ومجيع الدول األعضاء على السعي
إىل حتقيق مزيد من الوحدة بغية كفالة أن تكون جهود منع
نشوب النزاعات والوساطة فعالة قدر اإلمكان .إنه السبيل
الوحيد للوفاء مبسؤولياتنا جتاه الشعوب اليت خندمها.
الرئيس :أشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة روبنسن.

فالتقدم احملرز على صعيد مشاركة املرأة يف عمليات السالم
السيدة روبنسن (تكلمت باإلنكليزية) :يشرفين أن أخاطب
الرمسية ال يزال دون املستوى املطلوب .وسنواصل استخدام
اجمللس اليوم يف هذه اجللسة اهلامة بشأن منع نشوب النزاعات
اسرتاتيجيات مبتكرة للنهوض مبشاركة املرأة ،استناداً إىل اجلهود
والوساطة  -ومها مسألتان تصبان يف صميم مهمة جملس األمن
السابقة ،مبا يف ذلك اجمللس االستشاري للمرأة السورية والفريق
والنظام املتعدد األطراف األوسع نطاقا القائم على القواعد.
االستشاري التقين للمرأة اليمنية .وتعترب شبكات الوسيطات
وأخاطبكم اليوم بصفيت رئيسة جملس احلكماء ،وهي
اإلقليمية مثل شبكة النساء األفريقيات ملنع نشوب النزاعات
والوساطة التابعة لالحتاد األفريقي تطورا هاما .وإن جملسي جمموعة مستقلة تضم قادة عامليني أنشأها نيلسون مانديال،
االستشاري الرفيع املستوى املعين بالوساطة رهن اإلشارة لدعم وتعمل من أجل السالم والعدالة وحقوق اإلنسان .ويشرفين أيضا
ين عن التعريف ملن هم يف
اجلهود اليت تبذهلا تلك الشبكات.
أن أكون هنا إىل جانب شخص غ ّ
هذه القاعة :معايل السيد بان كي  -مون ،األمني العام السابق،
إن زهاء  ٦٠٠مليون من الشباب الذين يعيشون يف
الذي يتوىل اليوم مهام أحد نواب رئيسة جملس احلكماء ،جنبا
دول هشة ومتضررة من النزاعات يسهمون على حنو حيوي يف
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إىل جنب مع غراسا ماشيل .ويسرين أيضا أن ينضم إلينا الرئيس
خوان مانويل سانتوس كالديرون.
وباسم مجيع أعضاء جملس احلكماء ،أود أن أتوجه خبالص
الشكر إىل معايل الشيخ صباح خالد احلمد الصباح ،نائب
رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت ،على دعوتنا إىل
خماطبة اجمللس يف إطار رئاسة الكويت.
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إىل مدارس اليمن املدمرة؛ ومن األحياء الفقرية يف غزة إىل
خميمات الالجئني الروهينغيا بكوكس بازار يف بنغالديش .ويف
مجيع هذه احلاالت والعديد من احلاالت األخرى يف مجيع أحناء
العامل ،ينبغي جمللس األمن أن يظهر كأداة للخالص ،وكمدافع
عن احلقوق وجهة توفر حلماية.
ولكن يف كثري من األحيان على مر العقود ،مل ِ
يف اجمللس،
وفضلوا اتباع
وال سيما أعضاؤه اخلمسة الدائمون مبسؤولياهتمّ ،
السياسة الواقعية أو حيل السلطة القصرية األجل بدال من الوفاء
بااللتزامات الرمسية الواردة يف ميثاق األمم املتحدة .وأبلغ األمثلة
على ذلك تكرار استخدام بعض األعضاء الدائمني حق النقض
اعرتاضاً على مشاريع القرارات الرامية إىل منع الفظائع اجلماعية،
مبا يف ذلك استخدام األسلحة الكيميائية ضد املدنيني .وبعبارات
سلفي املباشر بصفته رئيساً جمللس احلكماء ،الراحل كويف عنان
الذي نفتقده بشدة“ ،ال ميكن استعمال حق النقض وشل
العمليات وإجياد حالة من اجلمود دون اقرتاح سبيل للمضي
قدما”.

أذكر عندما كنت أشغل منصب املبعوثة اخلاصة لألمني
العام إىل منطقة البحريات الكربى يف أفريقيا ومجهورية الكونغو
الدميقراطية يف عامي  ٢٠١٣و ،٢٠١٤كم كان من القيّم أن
يكون جملس األمن الذي نقدم إليه تقاريرنا متحداً .وأعلم أن
الرئيس سانتوس يقدر كذلك دعم جملس األمن للعمل الذي
اضطلع به بشأن حتقيق السالم يف كولومبيا .ويود جملس احلكماء
أن حيث مجيع أعضاء جملس األمن اليوم على تناول املوضوعات
قيد املناقشة بنفس روح احلوار الشامل للجميع والرغبة يف العمل
من أجل التوصل إىل حل وسط وتوافق يف اآلراء من أجل
السالم .ونعلم أن العامل يشوبه مزيد من االنقسام والفرقة يف
وأود أن أركز على ثالثة جماالت حمددة  -بغية اقرتاح سبل
الوقت الراهن ،لكن اجمللس يتحمل مسؤولية فريدة مبوجب
ميثاق األمم املتحدة ،ونشجع األعضاء العشرة املنتخبني على إجيابية للمضي قدما يف مداوالتنا اليوم  -نعتقد حنن ،جملس
احلكماء ،أنه ميكن للمجلس أن يضطلع بدور استباقي وإجيايب
االضطالع بأدوارهم على أكمل وجه ممكن.
وعندما أنشأ نيلسون مانديال جملس احلكماء يف عام فيها بشأن النزاعات.
 ،٢٠٠٧كلفنا بوالية حمددة مفادها“ :دعم الشجاعة حيثما مثة
خوف ،وتعزيز االتفاق حيثما يوجد نزاع ،وبعث األمل حيث
يوجد اليأس ”.وأعتقد أنه دليل على بصرية مانديال ،ولكنه
دليل أيضاً على واقع عاملنا القامت الذي إذ ال تزال كلماته يف عام
 ٢٠١٩ملحة بنفس القدر الذي كانت عليه عندما نطق هبا
من على املنصة يف جوهانسربغ قبل اثين عشر عاما  -وال سيما
عندما نفكر يف منع نشوب النزاعات والوساطة.

األول هو أمهية املنع .فاجلميع هنا يف هذه القاعة يدرك أن
املنع يشكل حىت اآلن أكثر الطرق فعالية للتعامل مع النزاعات.
ولكن ينبغي أال ينظر إىل ذلك بشكل حمدود من حيث كفالة
األمن واالستقرار على الفور أو بشكل مشوه لتربير صفقات مع
قادة عدميي الضمري يتشدقون بالكالم عن السالم والوساطة
كوسيلة لالحتفاظ بالسلطة من دون اختاذ اخلطوات الالزمة
على اإلطالق ملعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع واالنقسام.

وكذلك فإن احلكومة الشاملة للجميع وااللتزام بالعدالة
فاخلوف والنزاع واليأس أمور بادية متاما ،من شوارع اخلرطوم
إىل بلدات هراري؛ ومن مستشفيات إدلب اليت نسفتها القنابل وحقوق اإلنسان أمور بالغة األمهية .فكثريا ما ترتسخ انتهاكات
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والثالث هو أثر التكنولوجيا .فيتعني أن يكون أثر
التكنولوجيا ،مبا يف ذلك الذكاء االصطناعي والتشغيل اآليل،
أحد اجلوانب األخرى لنظرة أكثر مشوال وأطول أجال ألسباب
النزاعات وكيفية منع نشوهبا .وحنن ،كمجلس حكماء ،ال ندعي
أننا جزء من طليعة النقاش هنا ،ولكنين أود مرة أخرى أن أذكر
حبكمة معربة من كويف عنان“ :إن املرء لن يكون على اإلطالق
صغريا على تويل القيادة وال كبريا على التعلم ”.فنحن حباجة
إىل اإلصغاء والتعلم من الشباب  -املرتعرع على الرقمية الذي
يتقن عامل التكنولوجيا اجلديد الرائع ولكنه كذلك خياطر بدفع
مثن التقدم إذ تصبح الوظائف ومسارات احلياة املهنية اليت كانت
مأمونة يف السابق أمور متقادمة.

القيم األساسية حلقوق اإلنسان أو عدم احرتامها واإلجراءات
غري الدميقراطية وغري اخلاضعة للمساءلة من قبل القادة الذين
طال هبم األمد يف سدة احلكم لتصبح أزمات أكرب .كما إنين
ظللت أشعر لوقت طويل بأنه مل يتم إيالء االهتمام الكايف
بدور املرأة وصوهتا يف امليدان من حيث منع نشوب النزاعات.
وقد أظهر اجمللس قيادة بشأن تلك املسألة يف السنوات املاضية،
وال سيما من خالل اختاذ القرار  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥وينبغي له
اآلن مضاعفة جهوده اجلماعية لضمان انعكاس وجهات نظر
املرأة وخرباهتا يف السياسات العامة حلفظ السالم ومنع نشوب
النزاعات .وأكرر تأكيد األمني العام القوي اليوم على املشاركة
الكاملة للمرأة .وعلى العموم ،كثريا جدا ما أغفل اجملتمع الدويل
إيالء االهتمام الكايف لتلك املسائل مجيعها ،وقد دفع مواطنو
والبطالة بني الشباب مرتفعة بشكل خاص يف الشرق
البلدان واملناطق املنكوبة بالنزاعات مثنا باهظا للغاية لذلك األوسط وأفريقيا وكانت دافعا للقالقل االجتماعية يف العديد من
اإلمهال.
البلدان .وباملثل ،استخدمت وسائط التواصل االجتماعي ،على
والثاين هو تغري املناخ .فباإلضافة إىل األسلحة النووية ،الرغم من أهنا تشكل أداة قوية للربط بني الناس يف مجيع أحناء
ال يوجد هتديد وجودي لكوكبنا أكثر من تغري املناخ .وقد العامل ،كأداة لتمكني التطرف العنيف ولنشر املعلومات املضللة،
أظهرت األمم املتحدة قيادة جديرة بالثناء بشأن هذه املسألة ،مما ساهم يف العنف واالضطرابات االجتماعية .ومثة حاجة
بالتوصل إىل اتفاق باريس بشأن تغري املناخ يف عام  ٢٠١٥ملحة ،باإلضافة إىل ذلك ،إىل وضع معايري وقواعد عاملية حول
والتأكيد على أن املناخ عنصر ال يتجزأ من عناصر أهداف منع نشوب نزاعات الفضاء اإللكرتوين .فال توجد ،يف الوقت
التنمية املستدامة .ويسر احلكماء أن يروا أن مسألة تغري املناخ الراهن ،آلية دولية لتنظيم التهديدات السيربانية ،وميكن للجهات
ال تزال تشغل جملس األمن .ونرى أنه إذا ما اعتمد اجمللس هنجا الفاعلة من الدول ومن غري الدول على السواء أن تضطلع بذلك
أكثر مشوال إزاء منع نشوب النزاعات ،مبا يف ذلك تغري املناخ ،بدرجة كبرية من اإلفالت من العقاب .حنتاج ،كحد أدىن ،إىل
فإن هذا سيجعله أكثر فعالية ويدعم والية أجزاء أخرى من وضع عملية تصبح مبوجبها الدول واحلكومات أكثر شفافية
منظومة األمم املتحدة على حد سواء .ونؤيد إنشاء جهة تنسيق بشأن قدراهتا السيربانية وآلياهتا املعنية بالردع .وجيب على اجملتمع
مؤسسية يف شكل ممثل خاص لألمني العام لتجميع اخلربات الدويل أال ينتظر حىت حتدث مأساة كبرية لوضع تلك القواعد.
املتعلقة بتغري املناخ من مجيع أحناء األمم املتحدة ومن خارجها ،ونعتقد أن جملس األمن يف وضع فريد ميكنه من قيادة اجلهود
من أجل مساعدة اجمللس على تقييم تأثريات تغري املناخ املتنوعة الرامية إىل إجياد توافق تدرجيي وشامل للجميع يف اآلراء.
واملعقدة على النزاعات.
أشكركم مرة أخرى ،السيد الرئيس ،على إتاحة هذه
الفرصة يل إلثارة هذه املسائل مع اجمللس اليوم .ويسعدين اآلن
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أن أفسح اجملال لزميلي ،معايل السيد بان كي  -مون ،الذي يف األمم املتحدة ،وخباصة تلك اليت تتشرف بعضوية جملس
األمن ،مسؤولياهتا وأن وتفي هبا مبوجب ميثاق األمم املتحدة
سيتوسع أكثر بشأن أولوياتنا وشواغلنا.
وأن تعمل يف خدمة البشرية مجعاء بدال عن اجملاالت الضيقة
الرئيس :أشكر معايل السيدة روبنسون على إحاطتها.
للمصاحل الوطنية أو األيديولوجية أو الطائفية.
وأعطي الكلمة اآلن ملعايل السيد بان كي مون.
ويتعني على اجمللس أن يكون جريئا ويؤكد صوته اجلماعي
السيد بان (تكلم باإلنكليزية) :ألبدأ برتديد كلمات زميليت
ملواجهة التحديات املشرتكة ،بينما يستجيب لكلمات سلفي
رئيسة جملس احلكماء ،السيدة ماري روبنسون ،وبشكركم،
الالمع كأمني عام ،داغ مهرشولد:
السيد الرئيس ،على إتاحة الفرصة يل ملخاطبة هذا اجلمع.
“عندما يتجنب اجلميع ركوب املخاطر ،فإننا نصنع
إنين أكن أقصى احرتام ،بوصفي أمينا عاما سابقا ،ملؤسسة
عاملاً ينعدم فيه األمن متاما .وعندما يتجنب اجلميع
جملس األمن وللمبادئ والقيم اليت صمم للنهوض هبا .فعندما
املخاطر ،فإن الفاجعة ستؤدي إىل هالكنا .ويف ظل
يتمكن اجمللس من التعاون والتكلم بصوت قوي موحد ،ميكن
الشجاعة املظلم وحده ميكن إبطال التعويذة”.
لقراراته أن حتدث أثرا حامسا .وذلك الصوت القوي املوحد
لقد قصد من اجمللس دائما أن يكون مبثابة منتدى
مطلوب يف هذا الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ،إذ ينمو
اإلغراء اخلادع للشعبوية واالنعزالية يف مجيع القارات ،من أمريكا للمشاركة اجلماعية يف املصاحل األوسع للسالم واألمن ،وكذلك
فرصة للدول األعضاء لعكس وجهات نظر عواصمها بشأن
الشمالية واجلنوبية إىل أفريقيا وآسيا وأوروبا.
املسألة قيد املناقشة.
ورمبا من املفهوم ،يف مواجهة التحديات املعقدة واملتعددة
ويف رأي جملس احلكماء املتواضع ،واستنادا إىل جتربتنا
األوجه واخلطرية بشكل كبري  -من االنتشار النووي إىل تغري
املناخ والتغري اجلذري يف مناذجنا االقتصادية واالجتماعية  -اجلماعية الكبرية يف العمل مع النظام الدويل ويف إطاره ،ميكن
أن العديد من الناس من شىت مناحي احلياة اليومية يشعرون حتسني أساليب عمل اجمللس لتشجيع أعضاء اجمللس على
باإلرهاق ويلتمسون العزاء يف اخلطاب املبسط من العصر الذهيب االتفاق على موقف مشرتك جامع للتصدي للنزاعات يف
الغابر عندما كان لديهم شعور بالسيطرة على مصائرهم الفردية مراحلها األوىل .وينبغي للمجلس أن يستكشف سبال أكثر
فعالية وكفاءة ويؤكد صوته اجلمعي من خالل بيانات حسنة
والوطنية.
التوقيت وقوية .وسواء كان هذا بيانا رئاسيا أو صحفيا ،فهو
غري أن ما يشكل عمال غري مسؤول للغاية ،هو أن يعمد
حيتاج إىل رأي توافقي .ولكن هذا أمر غري واقعي وغري منطقي
السياسيون  -خاصة ،وليس حصرا ،يف اجملتمعات الدميقراطية
عندما ال يتطلب قرار ملزم جمللس األمن سوى تسعة أصوات
 إىل التواطؤ مع هذه األوهام أو تعمد تأجيجها لتحقيقإجيابية فقط ،دون استخدام حق النقض .إنه حباجة إىل أن
أهدافهم اخلاصة املتمثلة يف ضمان السلطة واحلفاظ عليها ،مع
يتحدث باسم كل األمم املتحدة وإليها ،ال أن يُقيد باخلطط
اإلدراك التام ألنه ليس مبقدور بلد مبفرده ،مهما كانت قوته،
واألولويات اخلاصة يف العواصم الوطنية للدول األعضاء.
مواجهة تلك التحديات العاملية لوحده .ولذلك أعتقد أن من
الضروري قطعا للسلم واألمن العامليني أن تفهم الدول األعضاء
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وينبغي تعزيز دور املنظمات اإلقليمية يف منع نشوب
واستنادا إىل مالحظات الرئيسة روبنسون ،أود أن أسلط
الضوء على ثالث جماالت أخرى أرى أن اجمللس ميكن أن يُظهر النزاعات وحلها ،ال يف منطقة الشرق األوسط فحسب ،بل
يف إطارها قيادة فعالة لدعم عمل األمني العام وحتسني الظروف يف مجيع أحناء العامل قاطبة .وزيادة التنسيق بني جملس األمن
واملنظمات اإلقليمية سيكون مفيدا أيضا.
العامة للسالم وتسوية النزاعات.
ثالثا ،التهديد النووي .إن خماطر النزاع النووي هي أعلى
مما كانت عليه يف العقود املاضية .وكما قالت السيدة ماري
روبنسون عن حق ،فإن األسلحة النووية وتغري املناخ يشكالن
اثنني من أخطر التهديدات الوجودية للحياة على األرض كما
نعرفها .وفيما يتعلق بعدم االنتشار النووي ،يواجه اجملتمع الدويل
اثنني من التحديات اخلطرية ،مها برامج التطوير النووي اإليرانية
واحلاجة إىل تأمني نزع السالح النووي الكامل لكوريا الشمالية.

أوال ،أمهية الوقاية؛ إن تأكيد األمني العام على إعطاء
األولوية للوقاية أمر طيب للغاية ،وجيب على الدول األعضاء
أن تضمن دعم ومتويل عمل األمم املتحدة بشكل سليم من
أجل الوقاية وبناء السالم .وينبغي ألعضاء اجمللس بذل املزيد
من اجلهد لدعم األمني العام يف استخدام مساعيه احلميدة
للمساعدة يف منع نشوب النزاعات واحلد من التهديد .وينبغي
أن يدرك أعضاء اجمللس أيضا أن عمل اجمللس بشأن السالم
واألمن الدوليني يتقوض عندما ُيرب أعضاؤه مهمة مبعوثي
فيما يتعلق باملسألة النووية اإليرانية ،يساورين بالغ القلق
األمم املتحدة للسالم وعمليات السالم .والتكلفة البشرية هلذه إزاء قرار الواليات املتحدة باالنسحاب من خطة العمل الشاملة
املكائد مؤملة للغاية ،حيث تربز ليبيا واليمن كمثالني قامتني.
املشرتكة ،ألنه ال يضعف االستقرار اإلقليمي يف الشرق األوسط
ثانيا ،أنتقل إىل املؤسسات اإلقليمية .فاملؤسسات فحسب ،بل يرسل إشارة خاطئة أيضا إىل املفاوضات اجلارية
اإلقليمية املتعددة األطراف القوية ضرورية لصون السلم واألمن ،بشأن مسائل امللف النووي لكوريا الشمالية .ومن املؤسف أن
كمنتديات للحوار وآليات للتعاون االقتصادي والسياسي بني املفاوضات بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية قد وصلت إىل
الدول .ومثة أمثلة إجيابية لذلك ،منها التعاون بني األمم املتحدة طريق مسدود منذ فشل قمة هانوي يف شباط/فرباير املاضي.
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .وعلى النقيض من ذلك ،فإن إنين أؤيد جهود حكومة الواليات املتحدة لتحقيق نزع السالح
غياب احلوار بني الدول أو املنتديات الشاملة للحوار يف الشرق النووي الكامل لكوريا الشمالية .ويف هذا السياق ،ينبغي لنا أن
نتمسك بتدابري اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن على كوريا
األوسط هو أحد أسباب استمرار النزاع وتكراره هناك.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد مبضيفنا ،دولة الكويت ،الشمالية وأن نلتزم هبا بإخالص .وآمل خملصا أن تنفذ مجيع
على التزامها املستمر بالقيم اليت قام عليها تارخييا جملس التعاون الدول األعضاء يف األمم املتحدة تدابري اجلزاءات بإخالص.

اخلليجي ودعمها .وأحث مجيع األعضاء اآلخرين يف جملس
التعاون اخلليجي على العمل بنفس الروح إلعادة تلك اهليئة
إىل دورها احليوي كضامن لالستقرار اإلقليمي ،الذي حيكمه
االحرتام املتبادل للسيادة الوطنية والفهم املشرتك للتحديات
املشرتكة.
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ومن ناحية أخرى ،وفقا ملنظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة وبرنامج األغذية العاملي ،قد يصل النقص الفعلي يف
األغذية يف كوريا الشمالية إىل حوايل  1.5مليون طن .وألن
كوريا الشمالية عانت من نقص مزمن يف األغذية خالل
العقدين املاضيني ،يبدو أن احلالة تزداد سوءا ،دون دعم من
اجملتمع الدويل .ويف ضوء ذلك ،أعلنت حكومة مجهورية كوريا
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سأديل اآلن ببيان بصفيت نائب رئيس جملس الوزراء وزير
أهنا ستساهم مببلغ  ٨ماليني دوالر لوكاالت األمم املتحدة
ملساعدة كوريا الشمالية على معاجلة الوضع اإلنساين احلايل .خارجية دولة الكويت.
وحيدوين أمل صادق يف أن تستأنف املفاوضات املتوقفة حاليا
يف البداية ،أتقدم بالشكر إىل معايل األمني العام ،السيد
بني األطراف املعنية يف أقرب وقت ممكن.
أنطونيو غوترييش ،على إحاطته اإلعالمية القيمة ،وأؤكد
له أن دولة الكويت تدعمه بشكل كامل يف جهوده اهلادفة
لتحسني آليات األمم املتحدة وتعزيز فعاليتها للحد من املخاطر
والتهديدات اليت تواجه عاملنا اليوم .ونؤيد بصفة خاصة دعوته
إىل حتقيق طفرة يف اجلهود الدبلوماسية وتعزيز تدابري منع نشوب
النزاعات والوساطة ضمن إصالحاته لركيزيت السلم واألمن
لتكونا أكثر اتساقا ومشوال.

ولكن إىل جانب هاتني املسألتني اإلقليميتني ،هناك أيضا
خطر حقيقي للغاية من أن كامل هيكل حتديد األسلحة وعدم
االنتشار النووي الذي تأسس خالل عقود من املواجهة بني
القوى العظمى قد ينهار من خالل مزيج من اإلمهال والصلف
والتحليل غري السليم للتهديدات .وهذه املسألة تقع يف صميم
عمل جملس األمن .فأعضاؤه الدائمون مجيعهم دول حائزة
لألسلحة النووية ،وبالتايل فهي تتحمل مسؤولية ثقيلة وفريدة
كما ال يفوتين تقدمي الشكر إىل جمموعة احلكماء على
عن تطوير عمليات فعالة لعدم االنتشار ونزع السالح.
تواجدهم معنا اليوم ،فلن جند أجدر منهم لالستفادة من
ومع ذلك ،فإن عدم إحراز األعضاء الدائمني اخلمسة حكمتهم وخربهتم املكتسبة عرب عقود من الزمن من خالل
تقدما بشأن التزاماهتم بنزع السالح مبوجب املادة السادسة عملهم الدؤوب يف مواقع صنع القرار املختلفة هبدف حتسني
من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يهدد بتقويض تلك حياة املاليني من البشر يف شىت بقاع العامل .فبينهم مناصرة
املعاهدة ،اليت كانت آلية متعددة األطراف فعالة للغاية ملنع حلقوق املرأة وحقوق اإلنسان ورئيسة سابقة لبالدها ،وأمني عام
االنتشار .ومن مصلحة االعضاء الدائمني اخلمسة أن يتصرفوا سابق لألمم املتحدة جنح يف وضع أهداف التنمية املستدامة
جبدية فيما يتعلق بنزع السالح إذا كانوا يرغبون يف احلفاظ على لعام  ٢٠٣٠واتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،وقائد استطاع أن
االلتزام الدويل شبه العاملي مبنع االنتشار النووي ،وخاصة يف يصنع السالم وينهي مخسني عاما من النزاع يف بالده وحاز على
الفرتة اليت تسبق مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار يف العام جائزة نوبل للسالم .أرحب بكم مجيعا ،معايل السيدة ماري
روبنسون ،ومعايل السيد بان كي  -مون ،ومعايل السيد خوان
القادم .إن عواقب الفشل ال حتتمل التفكري.
وحيدوين األمل يف أن نكون ،حنن احلكماء ،قد أبرزنا يف مانويل سانتوس .وأتقدم بالشكر للسيدة روبنسون والسيد بان
إسهاماتنا الفرص املتاحة إلحراز تقدم ،وكذلك التحديات اليت كي  -مون على إحاطتيهما القيمتني والنريتني حول موضوع
يتعني التغلب عليها .ونتطلع اآلن إىل مناقشة تفاعلية حمفزِة مع مناقشتنا اليوم.

جيدر بنا أن نستهل اجتماعنا هلذا اليوم حول منع نشوب
أعضاء اجمللس ،وأعرب عن امتناين مرة أخرى لشرف املشاركة
النزاعات والوساطة ،يف إطار البند “صون السالم واألمن
يف هذه املناقشة.
الرئيس :أشكر معايل السيد بان كي  -مون على إحاطته الدوليني” باقتباس من الفقرة األوىل من املادة األوىل من ميثاق
األمم املتحدة ،واليت حددت مقاصد األمم املتحدة على النحو
اإلعالمية.
التايل:
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“حفظ السلم واألمن الدويل ،وحتقيقاً هلذه الغاية :أو املوقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن
الفعالة ملنع األسباب اليت الدوليني”.
تتخذ اهليئة التدابري املشرتكة ّ
هتدد السلم وإلزالتها ،وتقمع أعمال العدوان وغريها من
ويف فصله الثامن شجع على احلل السلمي للنزاعات احمللية
وجوه اإلخالل بالسلمّ ،
وتتذرع بالوسائل السلمية ،وفقاً عرب الرتتيبات مع املنظمات اإلقليمية ،وذلك ملا متتلكه هذه
ملبادئ العدل والقانون الدويل ،حلل املنازعات الدولية اليت املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية من معرفة وقرب جغرايف هلذه
قد تؤدي إىل اإلخالل بالسلم أو لتسويتها”( .انتهى النزاعات احمللية .ويف هذا الصدد ،ال بد أن أشيد بالتعاون اهلامه
االقتباس).
الذي جيمع جملس األمن مع االحتاد األفريقي يف معاجلة عدد

إن دعوة دولة الكويت لعقد هذه اجللسة اليوم تتيح
لنا الفرصة لتقييم دور جملس األمن يف منع نشوب النزاعات
والوساطة ،والنظر يف كيفية تعزيز هذا الدور من قبل اجمللس
بغرض معاجلة األزمات األمنية والسياسية واإلنسانية يف مراحلها
األولية قبل أن تتعقد وتتفاقم إىل أن تصبح هتديدا للسلم واألمن
الدوليني.

من قضايا القارة األفريقية .وسعيا منا ألن يكون هناك منوذج
مماثل للتعاون ما بني جملس األمن واالحتاد األفريقي ،ستعقد
دولة الكويت جلسة يوم غد حول التعاون ما بني جملس األمن
وجامعة الدول العربية .ونؤمن بأن عقدها يأيت يف وقت حموري
نظرا ملا تشهده عدد من دولنا العربية من اضطرابات وعدم
استقرار.

إن الوترية املتصاعدة لألزمات اليت تعصف بعاملنا يف هذه
السنوات األخرية ،باتت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه
يف السابق .واألمر املؤكد أنه كان باإلمكان معاجلة بعضها ومنع
تفاقمها من األساس لو مت استخدام الوسائل املتاحة للمجلس
بشكل فعال .إننا جند يف ميثاق األمم املتحدة العديد من
األدوات اليت تشجع على حل النزاعات عرب الطرق السلمية،
وحتديدا الفصل السادس من امليثاق الذي وضع اخلطوات حلل
أي خالف بني أطراف متنازعة عرب “التفاوض والتحقيق
والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو باللجوء إىل
الوكاالت واملنظمات اإلقليمية وغري ذلك من الوسائل السلمية
اليت ختتارها”.

ال بد أن نتطرق إىل الدور املهم لألمني العام يف موضوع
مناقشتنا ،وفقا للمادة  ٩٩من امليثاق ،وهي مبثابة أداة تعطي
األمني العام دورا وحقا أصيال ،مثلما تلقي على عاتقه مسؤولية
يف منع نشوب النزاعات من خالل مساعيه احلميدة أو من
خالل ممثليه ومبعوثيه اخلاصني يف خمتلف مناطق النزاع.
وترمجة لألولوية اليت يوليها األمني العام ملسألة الوساطة ،قام
مشكورا بإنشاء جملس استشاري رفيع املستوى معين بالوساطة
والدبلوماسية الوقائئة كأداة ملنع نشوب النزاعات ،ويتعني علينا
مجيعا دعمه ألنه بدو شك سيوفر علينا كثريا من اجلهد واألحزان
واآلالم ،ناهيك عن املوارد ،مبا فيها املواردة املوارد املالية ،حيث
يتم إنفاق املليارات سنويا على احتواء األزمات عرب بعثات
حفظ السالم أو معاجلة آثار وتداعيات تلك األزمات ،مبا فيها
اآلثار اإلنسانية.

كما أكد امليثاق يف فصله السادس على أمهية اضطالع
جملس األمن بدور وقائي حيث أعطى اجمللس األحقية يف
إن التحديات اليت تواجه الكثري من جهود الوساطة هي
دعوة أطراف النزاع إىل تسوية ما بينهم عرب الطرق املذكورة
للتو و “التحقيق يف أي نزاع أو موقف قد يؤدي إىل احتكاك حتديات حملية وإقليمية ودولية ،وأحيانا جيمعها يف آن واحد،
دويل أو قد يثري نزاعا ،لكي يقرر ما إذا كان استمرارهذا النزاع مما يتطلب أن تكون جهود الوساطة ،ذات طابع شامل ،وأن
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تتعاطى مع األسباب اجلذرية للنزاعات جبوانبها املختلفة،
السياسية واألمنية والتنموية واالقتصادية واالجتماعية واملعيشية
واحلكم الرشيد ،وتلك املتعلقة بضمان احرتام حقوق اإلنسان
وغريها من األسباب .ولذلك ،فإن جهود الوساطة حباجة إىل
تفاعل سريع لضمان عدم تفاقم اخلالفا ،ويف ذات الوقت تفهُّم
وجهات النظر املختلفة ،والعمل هبدوء أحيانا خلف الكواليس
وكسب ثقة مجيع األطراف املتنازعة بتبين هنج صادق وحيادي
وصريح ،خال من األجندات اخلاصة ،وذلك لضمان حتقيق
حل شامل ومستدام للنزاع .وهنا ال بد يل من أن أشيد باألمني
العام ومبعوثيه وممثليه اخلاصني وأفرقتهم ملا يقومون به من جهود
لتسوية النزاعات حول العامل يف كثري من األحيان بعيدا عن
وسائل اإلعالم.
إن اخلربات املرتاكمة والدروس املستفادة كفيلة بتمكني
جملس األمن الختاذ تدابري وخطوات مبتكرة تساهم يف صون
السلم واألمن الدوليني .فليس هناك ما مينع أن يكون له مبادرات
وتدابري مبتكرة يف جمال منع نشوب النزاعات والوساطة كذلك.
لقد حددنا يف الورقة املفاهيمية اليت عممت على أعضاء اجمللس
( ،S/2019/456املرفق) بعض هذه التدابري اليت ميكن أن تدعم
جهود الوساطة ومنع نشوب النزاعات ،ومنها إيفاد وفد مص ّغر
من أعضاء جملس األمن للقيام جبهود الوساطة ما بني األطراف
املتنازعة ،وهي ممارسة سبق أن قام هبا اجمللس يف املاضي .كما
ميكن أن تكون الزيارات امليدانية اليت يقوم هبا اجمللس إىل مناطق
النزاع ذات صلة بالوقاية والوساطة ،فضال عن إمكانية استغالل
اجمللس وبشكل أفضل ،نوعية وأطر االجتماعات املختلفة
واملتاحة له ملناقشة القضايا اليت هتدد السلم واألمن الدوليني.
ولدى اجمللس أيضا أدوات تقليدية مثل عمليات حفظ السالم
والعقوبات على األفراد والكيانات ،وباإلمكان استخدامها
بشكل أكثر فعالية لغرض الدبلوماسية الوقائية.
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وبعد استعراض هذه األدوات الوقائية أمام أعضاء جملس
األمن ،ال بد يل من أن أتساءل :كم من أزمة كان بإمكان جملس
األمن أن يتفاداها أو مينع حدوثها أو تفاقمها لو مت استغالل
األدوات املتاحة له يف ميثاق األمم املتحدة وتفعيل الدبلوماسية
الوقائية كما ينبغي؟ وهو ما يدفعين إىل السؤال األصعب ،وهو
كمن من خسائر يف أرواح البشر كان باإلمكان إنقاذها وكم
من املوارد كان باإلمكان جتنب هدرها لو وضعنا احلسابات
السياسية واملصاحل الضيقة على جنب ،ووضعنا نصب أعيننا
مسؤوليتنا إزاء صون السلم واألمن الدوليني وفعلنا تلك األدوات
الوقائية؟ إن جناح استخدام األدوات املتاحة للمجلس سيبقى
رهينة وحدة وتوافق أعضاء جملس األمن .إن جناح استخدام
األدوات املتاحة للمجلس سيبقى رهينة وحدة وتوافق أعضاء
جملس األمن ،فلقد شهدنا يف نزاعات عديدة تعذر الوصول إىل
حل هلذه األزمات نتيجة الفجوة الكبرية يف املواقف بني أعضاء
اجمللس واستخدام حق النقض .ولعل أبرز قضيتني عانتا من
انقسام اجمللس واستخدام حق النقض مها القضية الفلسطينية
واألزمة السورية.
إن وحدة جملس األمن ،خاصة فيما بني أعضائه اخلمسة
أمر ها ٌم لكي ّ
اجمللس من أداء مهامه واختاذ
يتمكن ُ
الدائمنيٌ ،
القرارات بشكل ف ّعال وحاسم .إن مواجهة التحديات السياسية
واألمنية واإلنسانية اليت تعصف بعاملنا اليوم تتطلب منا مجيعاً
العمل معاً يف إطار تعددية األطراف .فالتحديات الدولية حتتاج
إىل حلول دولية.
ّ
تشكل الدبلوماسية الوقائية ركيزة أساسية يف السياسة
اخلارجية الكويتية ،كدولة صغرية وأصغر دولة عضو حالياً يف
جملس األمن من حيث مساحة األرض ،حيث أننا نؤمن بأن
احلوار هو أفضل وسيلة ّ
حلل النزاعات ،حمتكمني بذلك لقواعد
القانون الدويل ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة .كما
نؤمن بأن التحديات التنموية واالقتصادية واالجتماعية تُع ّد
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أسباباً جذرية لكثري من النزاعات يف العامل ،ولذلك تنتهج دولة
الكويت دبلوماسية إنسانية وتنموية هتدف إىل حتسني األوضاع
املعيشية ملاليني من الناس حول العامل ،واملسامهة يف حتقيق
االستقرار للمجتمعات والدول .وأؤكد لكم مجيعاً بأن دولة
الكويت ستبقى كما عهدمتوها  -داعم ًة للسالم بوصفها عضواً
غري دائم يف جملس األمن ،أو حىت من خارج جملس األمن ،عرب
دبلوماسيتها املرتكزة على التدابري الوقائية ومنع نشوب النزاعات
وتسويتها بالطرق السلمية.

األزمات .وأقصد بصفة خاصة تعزيز قدرات الوساطة لدى األمم
املتحدة ،على سبيل املثال من خالل إنشاء اجمللس االستشاري
الرفيع املستوى املعين بالوساطة .وأشري أيضاً إىل أن أعضاء
الفريق االحتياطي لكبار مستشاري الوساطة جيري نشرهم
بشكل متزايد يف امليدان ،يف بعض األحيان يف مهلة قصرية
جداً .إن األنشطة اليت يضطلعون هبا ،يف كثري من األحيان دون
إثارة االنتباه ،حتمل قيمة هائلة .وأود أيضاً أن أسلّط الضوء على
العمل الذي ال غىن عنه الذي أجراه مكتب السيد أداما ديينغ،
املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية.

وأعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يودون اإلدالء
ببيانات.

وميكننا أن نرى أن الزخم اجلديد الذي حث عليه األمني
العام قد بدأ يؤيت مثاره .فعلى سبيل املثال ،عملت الوساطة يف
مدغشقر يف العام املاضي ،اليت اضطلع هبا السيد عبد اهلل باثيلي،
املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبدغشقر ،بالتنسيق الوثيق
مع االحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،على
جعل تفادي األزمة السياسية اليت ميكن أن تكون هلا عواقب
مأساوية أمراً ممكناً .ويف هذه احلالة ،ضمن االلتزام الثابت لألمم
املتحدة أن تتكلم مجيع اجلهات الفاعلة الدولية بصوت واحد،
األمر الذي كان حامساً .وكانت االنتخابات ناجحة وساعدت
على تعزيز الدميقراطية امللغاشية بعد االضطرابات اليت هزت
احلياة السياسية يف البلد على مدى السنوات العشر املاضية.

أستأنف مهامي اآلن بصفيت رئيساً للمجلس.

السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أود أوالً أن
أعرب عن تقديري وامتناين ملتكلمينا ،وهم مجيعاً صانعو سالم
استثنائيون ودؤوبون .إن اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها كل
من األمني العام أنطونيو غوترييش ،والسيد بان كي  -مون،
والسيدة ماري روبنسن ملهم ٌة لنا مجيعاً على وجه اخلصوص
جتسد التزامهم املثايل .وإذ بقيت يل أيام قليلة قبل أن
ألهنا ّ
أغادر نيويورك ألضطلع مبسؤوليات جديدة يف باريس ،يشرفين
أتطرق ،يف حضورهم ،إىل إحدى املسائل
عظيم الشرف أن ّ
الرئيسية اليت حشدتنا مجيعاً خالل السنوات اخلمس اليت كان يل
يسرت األمم
وسأعطي مثاالً ثانياً .يف مطلع هذه السنةّ ،
شرف قضائها يف هذا الدور .والسؤال هو :كيف ميكن لألمم
املتحدة حتسني منع نشوب النزاعات؟ وأود أن أشكر حبرارة املتحدة واالحتاد األفريقي التفاوض ،يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
الرئاسة الكويتية على عقد هذه اجللسة بشأن هذا املوضوع على االتفاق السياسي للسالم واملصاحلة ،بفضل االلتزام القوي
املنسق تنسيقاً ممتازاً من جانب السيد جون  -بيري الكروا
و ّ
أرحب حبضور وزير الشؤون اخلارجية الكوييت.
اهلام ،و ّ
والسيد إمساعيل شرقي .وباإلضافة إىل ذلك ،أدت بعثة األمم
وأود أن أبدأ باإلشادة باألمني العام إلعطائه أولوية قصوى
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية
ملنع نشوب النزاعات .وتؤيد فرنسا تـأييداً تاماً رؤيته اليت تنص
أفريقيا الوسطى دوراً قيّماً يف عملية التفاوض ،وهي تواصل القيام
على أننا حباجة إىل بذل املزيد من اجلهد الستباق النزاعات.
بدور رئيسي يف دعم تنفيذ االتفاق يف السياق الصعب الذي
ونرحب بإصالحات األمني العام ،اليت ينبغي أن ّ
متكن منظومة
ّ
أرحب بصورة أعم بإسهام
نعرفه مجيعاً .ويف هذا الصدد ،أود أن ّ
األمم املتحدة برّمتها من حتقيق مزيد من الفعالية يف منع اندالع
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املمثلني اخلاصني لألمني العام الذين يقدمون الدعم للعمليات
السياسية يف مايل وجنوب السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية
ويف الشرق األوسط .إن أولئك املسؤولني عن بعثات حفظ
السالم ،باإلضافة إىل ذلك ،يؤدون دوراً حيوياً يف تعزيز السالم.
وعالوة على ذلك ،يسهم تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة
واالحتاد األفريقي يف حتسني فعالية الدبلوماسية الوقائية .ففي
بوركينا فاسو يف عام  ٢٠١٥وغامبيا يف عام  ،٢٠١٦كان
املوحد لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي واجلماعة
التنسيق والعمل ّ
االقتصادية لدول غرب أفريقيا أمراً بالغ األمهية لتحقيق النجاح.
وكما أتيحت يل الفرصة ألقول يف مناسبات عديدة يف هذه
القاعة ،فإن هذه الشراكة ذات أمهية اسرتاتيجية لنا ،ولذلك
فنحن عازمون على تقدمي دعمنا الكامل هلا .إن التعبئة املتعلقة
بالوساطة ومنع نشوب النزاعات جيب أن ّ
تظل أقوى من أي
وقت مضى ،ألن االحتياجات احلالية كبرية للغاية.

S/PV.8546

إىل وقف إلطالق النار يف كامل الرتاب الوطين وإىل حل سياسي
يؤيد اجلهود اليت يبذهلا السيد غري بيدرسن ،املبعوث اخلاص
لألمني العام إىل سورية .كما حيظى السيد مارتن غريفيث،
املبعوث اخلاص لألمني العام إىل اليمن ،بدعمنا الكامل ،مع
الرتكيز اخلاص على عمله املتعلق بتنفيذ اتفاقات احلديدة،
من بني أمور أخرى .وأود أيضاً أن أكرر دعمنا للسيد غسان
سالمة ،املمثل اخلاص لألمني العام إىل ليبيا ،بغية التوصل إىل
اتفاق لوقف إطالق النار يف طرابلس ،قبل استئناف املناقشات
بني الطرفني.

كما أن احلاجة كبرية جداً يف أفريقيا .وسأقدم بعض األمثلة
املوجزة .إن احلالة يف السودان مقلقة للغاية .ونشعر بالفزع إزاء
القمع الوحشي للمتظاهرين السلميني ،الذي سيقدم مرتكبوه إىل
العدالة ،وندعو إىل استئناف احلوار بني اجمللس العسكري املؤقت
ونرحب باملوقف الواضح والثابت لالحتاد األفريقي
واملعارضةّ .
وأنتقل إىل الشرق األوسط ،حيث يسلّط تفاقم التوترات ونأمل أن تتمكن األمم املتحدة من تقدمي الدعم الكامل جلهود
اخلطرية يف األسابيع األخرية يف اخلليج الضوء على احلاجة إىل الوساطة اليت يبذهلا االحتاد األفريقي.
ويف ضوء األولوية القصوى اليت نوليها للحالة يف منطقة
نزع فتيل أي خطر للتصعيد من خالل اهليكلة التدرجيية حلوار
إقليمي .ومتيل اجلهود اليت تبذهلا فرنسا إىل حتقيق هذه الغاية .الساحل ،نرى أيضاً أن بوركينا فاسو جيب أن حتظى اآلن مبزيد
وجيب أن يتص ّدى احلوار اإلقليمي جلميع الشواغل املشروعة اليت من االهتمام يف ضوء التحديات اليت تواجه ذلك البلد حالياً.
هتدد السالم واألمن يف املنطقة وخارجها .واحلوار ضروري أيضاً وتؤيد فرنسا العملية اليت بدأها األمني العام لتعديل وجود األمم
للنهوض بتنفيذ احللول السياسية للنزاعات يف املنطقة ،حتت املتحدة يف امليدان .وحيدونا األمل يف أن تكون استجابة األمم
رعاية األمم املتحدة ،واليت جيب على اجمللس أن يقدم دعمه املتحدة طموحة وأن تتناسب مع توقعات سلطات بوركينا فاسو
اإلمجاعي هلا .وأود التشديد على الدور األساسي الذي تؤديه يف جمايل املساعدة اإلنسانية والتنمية ،وكذلك يف تدريب قوات
بلدان املنطقة وجيب أن تؤديه يف منع نشوب النزاعات .وأثين األمن واحرتام حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وتقدمي
بصفة خاصة على مبادرات الكويت لبناء اجلسور يف املنطقة الدعم من أجل مكافحة اإلرهاب.
وتعزيز احلوار.
وفيما يتعلق بالكامريون ،يساورنا بالغ القلق إزاء تدهور
بعد سنوات من النزاع الدموي يف سورية ،وعشية الكارثة احلالة يف الشمال الغريب واجلنوب الغريب من البلد .وجيب علينا
اإلنسانية اجلديدة مع استمرار هجوم النظام وحلفائه على إدلب ،مجيعا أن نتكلم بصوت واحد لتشجيع سلطات الكامريون على
ملحة لنن ّفذ معاً القرار  )٢٠١٥( ٢٢٥٤للتوصل
هناك حاجة ّ
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إطالق حوار سياسي شامل للجميع واختاذ تدابري لتحقيق انفراج لدى جملس األمن ،ومنظومة األمم املتحدة بأسرها على نطاق
أوسع ،نظرة شاملة جلميع املخاطر اليت يشكلها أثر تغري املناخ
وتعميق الالمركزية.
أخريا ،أود أن أتكلم بإجياز عن التحديات والقضايا العديدة على األمن الدويل .ويف هذا الصدد ،نوصي بأن يعد األمني
العام تقارير تتضمن تقييما هلذه املخاطر بشكل منتظم ،فضال
يف جمايل الدبلوماسية الوقائية والوساطة يف السنوات املقبلة.
عن تقدمي توصيات باختاذ إجراءات ملموسة للتصدي للنزاعات
يتمثل التحدي األول يف املشاركة اجملدية للمرأة يف عمليات
املتصلة باألحداث املناخية ومنع نشوهبا.
الوساطة .فنحن قطعا حباجة إىل املزيد من الوسيطات .ويف هذا
السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
الصدد ،أرحب مبسامهة “شبكة النساء األفريقيات ملنع نشوب
النزاعات والوساطة” ،مما ميكن من نشر وسيطات يف امليدان .باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة
كما جيب إشراك املرأة بشكل كامل يف مجيع مراحل عمليات اهلامة بشأن الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات.
الوساطة وعلى مجيع املستويات .وحنن نعلم أن اتفاقات السالم
إننا نقدر قيادة األمني العام غوترييش يف النهوض بعمل
اليت يتم التوصل إليها يف ظل املشاركة اجملدية للمرأة تكون أقوى األمم املتحدة يف جمال الوساطة ومنع نشوب النزاعات ،مبا يف
وأكثر استدامة .وجيب أن تتضمن تلك االتفاقات أحكاما ذلك إنشاء اجمللس االستشاري الرفيع املستوى املعين بالوساطة.
بشأن حقوق املرأة والطفل .ونعول على املبادئ التوجيهية اليت ونرحب مبشاركة اجمللس االستشاري يف حل النزاعات ومنع
وضعها مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال نشوهبا .كما أود أن أشكر رئيسة جملس احلكماء ونائبها ،ماري
والنزاع املسلح ،فرجينيا غامبا دي بوتغيرت ،لنتمكن من تعلم روبنسون وبان كي  -مون ،على مالحظاهتما اليوم وعلى العمل
مجيع الدروس املستفادة من عمليات الوساطة السابقة بشأن احليوي الذي يقومان به يف قيادة الوساطة وتسوية النزاعات.
هذه املسألة.
يوما بعد يوم ،يشهد اجمللس وقوع خسائر بشرية نتيجة
ويتمثل التحدي الثاين يف بناء السالم بعد انتهاء النزاع.
إذ ينبغي أن نقدم مزيدا من الدعم إىل البلدان واجملتمعات
اخلارجة من النزاع من خالل االستثمار يف املصاحلة والعدالة
االنتقالية وإعادة اإلعمار بغية احليلولة دون انتكاسها إىل
األزمات .وصندوق بناء السالم أداة أساسية يف هذا الصدد،
وكما يعلم أعضاء اجمللس ،فإن فرنسا تدعمه دعما تاما .وباملثل،
من الضروري مواصلة الرتكيز على اآلليات اليت تكشف عن
مؤشرات إنذار مبكر على احتمال حدوث تدهور ،وتسجيل
مؤشرات حمددة من أجل املساعدة على منع االنتكاس.

للنزاعات ،من مايل إىل ميامنار ،ومن سورية إىل الصومال .ويف
هذا العام ،تقدر األمم املتحدة أن النزاعات والكوارث قد أثرت
على أكثر من  130مليون شخص يف  42بلدا .والرجال والنساء
واألطفال املتضررون حباجة ماسة إىل املساعدة  -مساعدتنا.

وكثريا ما يناقش جملس األمن كيفية استخدام هذه اهليئة
حلل األزمات .ونتيجة لتلك املناقشات ،أنشأنا آليات لرصد
حقوق اإلنسان وفرضنا جزاءات وأنشأنا بعثات حلفظ السالم.
غري أننا قلما نستكشف الوساطة بوصفها أداة حلل النزاعات،
أو طريقة ميكننا هبا حتسني منع نشوب النزاعات من األساس مما
أما التحدي الثالث فهو أثر تغري املناخ على األمن الدويل .يؤدي بالتايل إىل إنقاذ األرواح ،على حنو ما ذكر األمني العام
وهذه املسألة جيب أن تصبح عنصرا رئيسيا يف خطة منع نشوب والوزير الصباح.
النزاعات .وفرنسا مقتنعة متاما هبذه النقطة .وجيب أن يكون
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جهود الوساطة احمللية وتنسيق الدعم إلجراء مفاوضات سياسية
رفيعة املستوى بني احلكومة السنغالية واحلركة االنفصالية.
وساعدنا يف هتيئة الظروف اليت أدت إىل إجراء مفاوضات رفيعة
املستوى من خالل تقدمي متويل ودعم سياسي حمدد األهداف.

تساهم الدول األعضاء يف األمم املتحدة مببلغ  6.7بليون
دوالر يف هذا العام من أجل حفظ السالم ،وستدفع الواليات
املتحدة ربع ذلك املبلغ .إال أن حتسني الوقاية والوساطة من
شأنه املساعدة يف احليلولة دون نشر بعثات باهظة التكلفة حلفظ
السالم ،واملساعدة يف توفري اسرتاتيجية خروج لعمليات حفظ
وهناك نزاعات ُ
مل تل مدرجة حاليا على جدول أعمال
السالم القائمة.
اجمللس وميكن أن تستفيد من تعزيز أنشطة الوساطة .ويف مثال
والواليات املتحدة ذات باع طويل يف قيادة جهود الوساطة على ذلك ،فإن التحسينات اليت أذن هبا جملس األمن لقوة
اليت حققت إجنازات كبرية يف بعض من أصعب النزاعات ،مثل األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي ،عملية حفظ السالم يف
اتفاق اجلمعة احلزينة يف أيرلندا الشمالية واتفاق دايتون للسالم أبييُ ،معطلة بسبب عدم إحراز تقدم يف الوساطة بني جنوب
الذي أهنى احلرب يف البوسنة واهلرسك .ويف كلتا احلالتني ،السودان والسودان.
مجعت الواليات املتحدة بني األشخاص املناسبني وقامت بدور
وينبغي لنا مجيعا السعي إىل تعزيز قدرات املنظمات
امليسر الذي حيظى بالثقة إلبرام االتفاقني.
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،نظرا ملا تتمتع به من ميزة نسبية يف
والوساطة حتقق أكرب جناح عندما يشارك اجلمع املناسب ضمان املشاركة احمللية .وقد دعا األمني العام إىل زيادة التقارب
من أصحاب املصلحة حبضور وسيط حيظى بالثقة .ويف ضوء والتعاون يف اجمللس كوسيلة لدعم الوساطة ،وحنن نتفق معه
ذلك ،فإن املشاركة اهلادفة للمرأة تزيد من احتمال جناح متاما.
املفاوضات واملصاحلة والعمليات االنتقالية .وإمجاال ،جيب أن
ونتفق على أن تلك األدوات احليوية واليت غالبا ما ال تُقدر
تبذل األمانة العامة وجملس األمن جهودا أكرب لضمان متكني حق قدرها ميكن أن يكون هلا أثر حتويلي يف النزاعات .وحنث
املرأة من االضطالع بدور أساسي يف عمليات السالم بوصفها األمم املتحدة على قيادة جهود الوساطة يف إطار معايري امليزانية
مفاوضة ووسيطة ،على حنو ما ذكرت الرئيسة روبنسون واألمني احلالية .فهذه اجلهود ميكن أن توفر باليني الدوالرات اليت ُستنفق
العام وسفري فرنسا.
على التخفيف من حدة النزاعات ،وأكرر أن األهم من ذلك
وإشراك املرأة يف حل النزاعات ال يؤدي إىل تسريع العملية هو أهنا ميكن أن تنقذ األرواح عن طريق منع نشوب النزاعات
فحسب ،بل ويربز املسائل األهم بالنسبة للمجتمعات ككل ،أو إهنائها.
مما جيعل االتفاقات أكثر استدامة .ووفقا للمعهد الدويل للسالم،
وتقف الواليات املتحدة على أهبة االستعداد ملواصلة
فإن عمليات السالم اليت تشارك فيها النساء بصورة جمدية تزيد احلوار بشأن القيام باملزيد من أجل تقدمي دعم فعال جلهود
احتماالت استمرارها ملا ال يقل عن  15عاما بنسبة  35يف تسوية النزاعات والوساطة اليت تبذهلا األمم املتحدة.
املائة.
السيد ما جاوشو (الصني) (تكلم بالصينية) :تعرب الصني
ومن املهم أيضا دعم جهود الوساطة احمللية واإلقليمية ،مما عن خالص تقديرها ملبادرة الكويت بعقد هذه اجللسة .كما أود
يؤدي إىل نقل السلطة إىل العاملني يف امليدان .وأود أن أقدم أن أشكر األمني العام غوترييش على إحاطته اإلعالمية .وأتوجه
السنغال كمثال ،حيث عملت الواليات املتحدة على تعزيز
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بشكر خاص إىل فخامة السيدة ماري روبنسون ومعايل السيد
بان كي  -مون على حضورمها يف اجمللس وتبادل وجهات نظرمها
بشأن القضايا العاملية .لقد كان بيانامها ملهمني.

جيب أن تتقيد جهود منع نشوب النزاعات مبقاصد ميثاق
األمم املتحدة ومبادئه .وجيب على كل البلدان االلتزام بالقواعد
األساسية اليت تنظم العالقات الدولية ،مثل احرتام السيادة
والسالمة اإلقليمية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وعدم
االعتداء والتسوية السلمية للمنازعات .ومن الضروري أن حنرتم
احرتاما كامال إرادة البلدان املعنية وأن نواصل االضطالع مبنع
نشوب النزاعات يف إطار قيادهتا وملكيتها وتقدمي املساعدة
البناءة هلا للمضي قدما يف عملياهتا السياسية وحتقيق املصاحلة
الوطنية.

نشوب النزاعات.

وحيتاج منع نشوب النزاعات للتنسيق الوثيق بغية إجياد أوجه
التآزر .وينبغي لألمم املتحدة ،بوصفها املنظمة احلكومية الدولية
األكثر عاملية ومتثيال ومصداقية ،االضطالع بدور حاسم األمهية
يف منع نشوب النزاعات .وكل اإلدارات التابعة لألمانة العامة
جيب أن تتقيد بواليتها وأن تعمل يف إطار التعاون .واملنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،مثل االحتاد األفريقي وجامعة الدول
العربية ،تتمتع مبزايا فريدة يف معاجلة املسائل يف مناطقها وجيب
مواصلة دعمها يف ممارسة دورها الذي ال بديل عنه يف منع
نشوب النزاعات اإلقليمية.

قبل شهرين تقريبا ،اجتمع الرئيس شي جني بينغ مع السيدة
روبنسون والسيد بان كي  -مون ومع أعضاء آخرين يف جملس
احلكماء يف بيجني .وأجرى الرئيس شي جني بينغ تبادالً متعمقاً
لآلراء معهم بشأن القضايا الدولية .وخالل تلك االجتماعات،
كرر الرئيس شي جني بينغ التأكيد على دعم الصني الراسخ
لتعددية األطراف ،وأعرب عن تقدير الصني للجهود اليت يبذهلا
إن منع نشوب النزاعات جيب أن يشدد على دور الوساطة.
أعضاء جملس احلكماء يف تيسري التوصل إىل حلول قائمة على
فالوساطة هي إحدى األدوات الالزمة للتسوية السلمية
احلوار للنزاعات.
إن منع نشوب النزاعات يتعلق يف املقام األول بالوقاية .للمنازعات وسبيل هام لألمم املتحدة لتضطلع مبنع نشوب
ومفهوم الوقاية ضارب جبذوره يف الفلسفة الصينية التقليدية .النزاعات .ومن الضروري وضع وتنفيذ برامج عمل للوساطة
فثمة أمثال صينية قدمية ،مثل “كن مستعدا لوقت الشدة” بطريقة حمددة األهداف ،واالستفادة الكاملة من التأثري الفريد
و “حتسب للبالء قبل وقوعه” ،تسلط مجيعها الضوء على لألمني العام وخربة األمانة العامة املهنية وتنفيذ الوساطة على حنو
أمهية الوقاية .وتدعم الصني األمم املتحدة يف تعزيز منع نشوب فعال للمنازعات من خالل املمثلني واملبعوثني اخلاصني لألمني
النزاعات .ونؤيد مبادرات األمني العام لإلصالح يف جمال السالم العام .ومن الضروري أيضا تعزيز قدرات املبعوثني الوطنيني يف
واألمن ،مبا يف ذلك زيادة التزام األمم املتحدة وإسهامها يف منع التوسط يف النزاعات واملنازعات.
وجيب أن يركز منع نشوب النزاعات على معاجلة األسباب
اجلذرية .فالنزاعات متيل ألن تنشب بسبب جمموعة متنوعة
من األسباب اجلذرية ،مثل الفقر املدقع والتنمية غري املتوازنة
واالفتقار إىل املوارد والنزاعات العرقية والقبلية .ومن بني هذه
األسباب ،تكتسي مسألة التنمية أمهية بالغة.

ينبغي للبلدان أن جتعل التنمية أولويتها املطلقة وتواصل
تشجيع تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠من أجل
تعزيز قدرات البلدان النامية على دعم التنمية احمللية واحلد من
إن الصني ،باعتبارها بلدا يبين السالم العاملي ويدافع عنه،
الفقر أو القضاء عليه على الصعيد العاملي ،وذلك إلرساء
تلتزم متاما بتعزيز السالم واالستقرار الدوليني والدفع باجتاه إنشاء
األسس ملنع نشوب النزاعات.
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نوع جديد من العالقات الدولية يقوم على التعاون واملنفعة
املتبادلة .وهذا يتجلى يف اخنراط الصني الفعال يف الوساطة بشأن
املسائل الساخنة الدولية أو اإلقليمية ،وتعيني مبعوثني خاصني
بشأن املسائل اإلقليمية مثل املبعوثني إىل آسيا وأفريقيا والشرق
األوسط لتيسري حمادثات السالم وتعزيز احللول السياسية .وقد
حقق ذلك بالفعل نتائج إجيابية.
و دعمنا الفعال للعمل يف جمال الوساطة يف األمم املتحدة
يشمل أيضا سنوات من تقدمي التربعات إىل جهود األمم املتحدة
يف جمال الوقاية وإىل صندوق األمم املتحدة والصني من أجل
التنمية والسالم ،والدعم إىل اجمللس االستشاري الرفيع املستوى
املعين بالوساطة التابع لألمني العام ،ونظام االستجابة السريعة
إلدارة الشؤون السياسية وبناء السالم ،وغريها من آليات األمم
املتحدة للوساطة.
والصني ستنضم إىل باقي اجملتمع الدويل لنبين معا ً جمتمعا
ذا مستقبل مشرتك للبشرية بغية تقدمي املزيد من اإلسهامات يف
السالم والتنمية واالزدهار على الصعيد العاملي.
السيد ألين (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أيضا أن أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية اليوم .لقد عقدت
اململكة املتحدة مناقشة مفتوحة بشأن الوساطة خالل رئاستنا
جمللس األمن يف آب/أغسطس (انظر  .)S/PV.8334ويسرنا
كثريا أن نرى الرئاسة الكويتية قد عززت تلك املناقشة ،ألننا
نعتقد أن الوساطة ميكن بل جيب أن تنجح .ونعتقد أن الوساطة
إن نفذت واستخدمت على النحو الواجب ،ميكن أن تساعد
األطراف على تسوية املنازعات قبل أن خترج عن نطاق السيطرة
وتصبح دوامات من العنف أكثر ترسخا ودموية .ونعتقد أيضا
أن الوساطة ،كما أقر اجمللس يف بيانه الرئاسي الصادر يف كانون
الثاين/يناير  ،)S/PRST/2018/1( 2018جيب أن تكون عنصرا
من عناصر اسرتاتيجية شاملة ملنع نشوب النزاعات.
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لقد تكلم السيد بان كي  -مون عن أمهية منع نشوب
النزاعات وعن معاجلة املسائل قبل أن خترج عن نطاق السيطرة.
وأعلم أن بعض أعضاء جملس األمن يساورهم القلق إزاء أي
توسع يف جدول أعمال اجمللس .وإن مل جند سبال ملنع نشوب
النزاعات على حنو فعال يف البلدان غري املدرجة بعد على جدول
أعمالنا واليت يساورنا قلقا بشأهنا ،قد نسهم حينها يف احتمال
إدراجها يف جدول أعمال اجمللس .لذلك يتعني علينا إجياد
طريقة حلل هذه املعضلة بشكل مجاعي .ويف حني أن مفهوم منع
نشوب النزاعات قد يؤدي إىل استجابات متباينة من أعضاء
جملس األمن ،أعتقد أن مسألة أمهية الوساطة توحدنا مجيعا
وميكننا مجيعا أن جند توافقا يف اآلراء حياهلا .وأعتقد يف الواقع
أن البيان الذي أدىل به ممثل الصني أكد هذه النقطة حتديدا.
أود أيضا أن أحيي العمل الدؤوب الذي يضطلع به
املبعوثون واملمثلون اخلاصون لألمني العام ،الذين يقفون على
اجلبهات األمامية للمفاوضات املعقدة يف حاالت مثل ليبيا
واليمن .واتفق مرة أخرى مع السيد بان كي  -مون يف التأكيد
على أمهية دعم الوسطاء حينما تكون املهمة صعبة .ويف البيان
الصحفي الذي صدر مؤخرا بشأن اليمن ،كرر جملس األمن،
ضمن نقاط أخرى ،إعرابه عن دعمه املطلق للممثل اخلاص
لألمني العام .ومن الضروري أن نقف وراء من نرسلهم إىل
مناطق التوتر وندعمهم حىت حينما تشتد صعوبة األمور.
كما أود أن أحيي ،أسوة بالزميلني الفرنسي والصيين،
الدور الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية .فهي
يف وضع جيد لالضطالع بأدوار الوساطة ،كما فعل االحتاد
األفريقي أثناء حمادثات السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى مثال.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة أيضا لإلعراب عن تأييدنا القوي
جلهود الوساطة اجلارية اليت يقودها االحتاد األفريقي لتسوية
األزمة الراهنة يف السودان ومطالبة شعبه بسلطة انتقالية تقودها
القوى املدنية .ومن األمور الطيبة أن جملس األمن أصدر بيانا
17/33

S/PV.8546

ييلودلا نمألاو ملسلا نوص

صحفيا الليلة املاضية يدعم فيه جهود االحتاد األفريقي اليت تدين
العنف وتدعو إىل حمادثات لتسوية احلالة.
وبالتايل ،من األمهية مبكان أن حتافظ األمم املتحدة على
قدرات نشطة يف جمال الوساطة .والفريق االحتياطي للوساطة
التابع إلدارة الشؤون السياسية وبناء السالم جزء هام من
جمموعة أدوات منع نشوب النزاعات بطائفة واسعة من القدرات
واخلربات يف جمال الدبلوماسية الوقائية ،مبا يف ذلك يف صياغة
عمليات احلوار وإدارهتا ووضع الدساتري واملسائل اجلنسانية
وقضايا اإلدماج واملوارد الطبيعية وتقاسم السلطة والرتتيبات
األمنية .وما برحت اململكة املتحدة من أكرب املاحنني يف نداء
إدارة الشؤون السياسية املتعدد السنوات لدعم تلك األنشطة.
لكن اململكة املتحدة تعتقد اعتقادا قويا بأنه من الضروري
إحراز مزيد من التقدم بشأن مسألة مشاركة املرأة .فاملرأة تواصل
بناء السالم حىت عندما ختفق العمليات الرمسية .وحتشد الدعم
لعمليات السالم عندما ترفض األطراف إجراء حمادثات وتنفيذ
اتفاقات السالم بعد فرتة طويلة من انسحاب اجلهات املاحنة
الدولية .وهلذه األسباب وغريها ،التزمت اململكة املتحدة يف عام
 ٢٠١٨بـ  1.6مليون دوالر لزيادة مشاركة املرأة يف عمليات
السالم .وحتدث األمني العام عن شبكة النساء األفريقيات ملنع
نشوب النزاعات والوساطة ،وأود أيضا أن أسلط الضوء على
إنشاء شبكة الوسيطات للكومنولث ،واليت أعتقد أهنا ستؤدي
دورا متزايد األمهية يف السنوات املقبلة .وعلى نطاق أعم ،فإن
عمليات السالم اليت تشمل وتشرك املرأة بصورة كاملة من
األرجح أن تكون شاملة جلميع اجملموعات والقواعد الشعبية،
مما يزيد من احتمال وفرص جناحها يف املقابل .إن األمر يتعلق
حقا بتحقيق النجاح.
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اإلجراءات عندما تكون األوضاع السياسية واألمنية قد تفاقمت
بالفعل .ولألسف ،من الصعب أن أختلف مع ذلك التقييم ،إال
أنين أشعر باالمتنان أن لدينا اليوم فرصة للتدبر والنظر يف ذلك.
وأود أن أعطي مثاال على مسألة قطرية ومسألة مواضيعية أعتقد
أنه ينبغي لنا التفكري فيها بشأن هذه املسائل.
على الصعيد القطري ،تدهور احلالة اإلنسانية يف منطقيت
الشمال الغريب واجلنوب الغريب من الكامريون مثال على أزمة
ناشئة هلا تبعات على االستقرار اإلقليمي اهلش والسالم واألمن
الدوليني على نطاق أوسع .ولكن حينما قد يكون هناك جمال
ملنع مزيد من التدهور من خالل اختاذ األمم املتحدة واهليئات
اإلقليمية ودون اإلقليمية إلجراءات سريعة  -مبا يف ذلك حتديدا
االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا -
ولتشجيع ودعم اجلهود الرامية إىل إقامة حوار سياسي يتسم
باملصداقية ،فاململكة املتحدة على استعداد للعمل مع مجيع
األطراف واملنظمات حملاولة إجياد احللول.
وفيما يتعلق باملسألة املوضوعية ،أود أن أشري إىل كلمات
السيدة ماري روبنسن بالنيابة عن جملس احلكماء بشأن تغري
املناخ .أوافق متاما على أن هذا عامل حمرك لعدم االستقرار
مقلق بشكل متزايد .ولذلك دعت اململكة املتحدة إىل عقد
أول مناقشة جمللس األمن بشأن تأثري تغري املناخ على السالم
واألمن يف عام ( ٢٠٠٧انظر  .)S/PV.5663وهلذا السبب أيضا
قدمنا القرار اهلام  )٢٠١٧( ٢٣٤٩بشأن مسألة حوض حبرية
تشاد وأسباهبا اجلذرية اليت تشمل تغري املناخ .وأود أن أغتنم
هذه الفرصة لكي أبلغ الزمالء أن اململكة املتحدة أعلنت اليوم
أننا سنخفض من انبعاثاتنا لتصل إىل الصفر حبلول عام 2050
وسنكرس ذلك االلتزام يف قانوننا.

إن املذكرة املفاهيمية اليت أعدهتا الرئاسة الكويتية جللسة
عندما تبىن جملس األمن مفهوم احلفاظ على السالم يف قراره
اليوم ( ،S/2019/456املرفق) تنص على أن هنج “رد الفعل”  ،)٢٠١٦( ٢٢٨٢أقر باملسؤولية املشرتكة للركائز الثالث لألمم
الذي يتخذه جملس األمن إزاء األزمات يعين أنه غالبا ما تتخذ
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املتحدة عن العمل من أجل منع نشوب النزاعات وتصاعد باإلضافة إىل ذلك ،فإن تكاليف الوقاية أقل كثريا من تكلفة
احتواء النزاعات أو إدارهتا.
حدهتا واستمرارها وجتددها أو تكرارها.
بوصفنا أعضاء يف جملس األمن ،نتحمل أيضا مسؤولية
مشرتكة عن العمل ،والتضافر على أساس هذه االلتزامات،
ومواصلة تعزيز هنجنا ،بدعم من اآلخرين ،أي بقية األعضاء يف
منظومة األمم املتحدة ،يف جمال منع نشوب النزاعات والوساطة.
وتقامست معنا ماري روبنسون بعض الكلمات املأثورة لكويف
أنان .وامسحوا يل أن اختتم بياين باقتباس كلماته“ :علينا أن
نبقي على جذوة األمل متقدة وأن نسعى جاهدين إىل فعل
الشيء األفضل”.

استنادا إىل ما ذكر أعاله ،يبدو أن الوقاية هي أفضل حل
للنزاع .ومع ذلك ،ليس هذا هو واقع احلال .فعلى الرغم من
اجلهود اليت تُبذل ملنع نشوب النزاع ،يبدو أن مجيع املناطق يف
الوقت الراهن على شفا الوقوع يف نزاعات ،مما يتهدد السلم
واألمن الدوليني .وهذا حيملنا على أن نسأل أنفسنا كيف
ميكننا أن نكون أكثر كفاءة يف اجمللس يف منع نشوب النزاعات
والوساطة.
ال شك يف أمهية دور األمم املتحدة يف منع نشوب
النزاعات .فمنذ تأسيسها ،ما برح هدفها ومقصدها يتمثالن
يف إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب ،على النحو املبني
يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة .ذلك امليثاق نفسه يوسع هذا
الدور الوقائي ليشمل جملس األمن ،وهو جهاز يُعهد إليه بتعزيز
تسوية املنازعات بالوسائل السلمية.

السيد سينغر ويزينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
باإلسبانية) :إننا نقدر حضور األمني العام الذي أعرب عن
أفكار مثرية لالهتمام بشأن ُنج منع نشوب النزاعات والوساطة.
ونرحب أيضا باإلحاطة اليت قدمتها السيدة ماري روبنسون،
باسم جملس احلكماء ،ونعرب هلا عن احرتامنا الشديد اللتزامها
باملساعدة على حسم النزاعات ،وتعزيز املساواة يف اجملتمعات.
لذلك جيب علينا ،بوصفنا دوال أعضاء يف اجمللس ،أن نفي
ونرحب بوجود السيد بان كي  -مون والسيد سانتوس كالديرون ،مبسؤوليتنا بالعمل على ابتكار آليات ف ّعالة ومواصلة تطويرها ملنع
الرئيس السابق للبلد الشقيق ،كولومبيا.
نشوب النزاعات والوساطة .وهذا يتطلب منا الوحدة واألخوة
لقد تعرضت تعددية األطراف هلجوم شديد بقصد وأن يكون ملواقفنا هدف واحد ،أال وهو الكرامة اإلنسانية.
التشكيك يف كفاءهتا وضرورهتا .إن استدامة املنتديات املتعددة
بغية الوفاء بالوالية السالفة الذكر الواردة يف ميثاق األمم
األطراف ستتوقف على ما نقوم به اليوم للمحافظة عليها .ويف املتحدة ،علينا ،بوصفنا دوال أعضاء ،الرتكيز بقدر أكرب على
هذا الصدد ،تؤكد اجلمهورية الدومينيكية من جديد التزامها منع نشوب النزاعات والوساطة من الرتكيز على احتوائها أو
وثقتها باملنظمات املتعددة األطراف بوصفها أطرا رئيسية لصون إدارهتا .بالنسبة للمنع ،فإن األمم املتحدة لديها أدوات مثل
السالم واألمن الدوليني ،باالقرتان مع آليات منع نشوب املبعوثني اخلاصني ،والبعثات السياسية وعمليات حفظ السالم،
النزاعات والوساطة ،بوصفها حجر الزاوية يف حتقيق النجاح.
واملكاتب اإلقليمية وخرباء الوساطة ،واألفرقة القٌطرية ،واملساعدة
إن منع نشوب النزاعات هدف أساسي لتنمية الشعوب .االنتخابية ،وأفرقة رصد اجلزاءات.
ومن خالل منع وقوع النزاعات ،حنافظ على الكرامة اإلنسانية،
تعتقد اجلمهورية الدومينيكية أن من املهم أن يكفل اجمللس
ونكفل إقامة جمتمعات مستقرة ومستدامة ،ونبين صرح السالم .إقامة العالقات مع هذه اجلهات الفاعلة عن طريق األمني العام
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وتعزيزها .إن اإلنذار املبكر من جانب اجلهات الفاعلة على أرض واملستنرية تغذي الفكر وتفضي إىل مزيد من الزخم على مناقشة
الواقع أساسي لنشر أدوات حمددة ومناسبة للوقاية والوساطة .هذه املسألة.
وعلينا أن ندرس عمليات الوساطة الناجحة وان نكررها ،مثل
بالنظر إىل تصاعد وترية النزاعات يف السنوات األخرية،
حالة بوركينا فاسو يف عام  ،2014وكولومبيا وعملية السالم اليت باالقرتان بزيادة مل يسبق هلا مثيل يف عدد الوفيات وتشريد
أجرهتا مؤخرا ،من بني أمور أخرى .وجيب أن نعزز الدبلوماسية األبرياء ،يتطلع املواطنون العامليون بكل إخالص إىل األمم
الوقائية ،وأن ننشئ برامج لتكيف اجملتمعات احمللية ،وأن نتعاون املتحدة لكي تضطلع بفعالية مبسؤوليتها مبوجب امليثاق .مما
يف تعزيز قدرات السلطات احمللية ،وأن ندعم وضع سياسات ال شك فيه أن منع نشوب النزاعات والوساطة جيب أن تكون
اجتماعية عامة الستغالل األدوات املوجودة وتعزيزها من خالل له أسبقية أكرب ،كما الحظ الكثريون يف القاعة اليوم .وينبغي
حتسني التطبيق واالبتكار.
أن يكون تركيز األمم املتحدة واضحا يف هذا الصدد؛ وعليها
من األمور األخرى اليت تبعث على التحدي وجيب أن أن تساعد يف اجلهود الوطنية واإلقليمية الرامية إىل منع نشوب
نعمل على حتقيقها إشراك النساء والشباب يف الوساطة ومنع النزاعات والوساطة فيها .امسحوا يل أن أبرز عدة نقاط متعلقة
نشوب النزاعات .ويف هذا الصدد ،نثين على العمل الذي تقوم باملسألة ،وهي كما يلي.
به جمموعة من شبكات الوسطاء من النساء ،مثل شبكة النساء
أوال ،جيب أن حيتل احلوار والوساطة والوقاية صدارة جدول
األفريقيات ،يف منع نشوب النزاعات والوساطة وشبكة الوسطاء أعمالنا .وتؤيد إندونيسيا بقوة دعوه األمني العام إىل زيادة
النسائية يف منطقة البحر األبيض املتوسط .ونعتقد أن منطقتنا الدبلوماسية السياسية يف منع نشوب النزاعات ،واليت تنبغي
ميكن أن تتعلم منها ،وأن تنظر يف إمكانية إنشاء شبكة وسطاء ترمجتها إىل أعمال ملموسة .على الرغم من حدوث بعض
تتألف من النساء يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .النجاحات ،فقد كان هناك املزيد من حاالت النزاع الناشئة،
أخريا ،نكرر ضرورة إنشاء شبكات من الوسطاء الشباب.
ومن الضروري أن تكفل أدوات الوساطة اليت يتخذها جملس
األمن إدماج الشباب فيها من أجل التوصل إىل اتفاقات سالم
دائمة ،وبناء جمتمعات أكثر عدال ومشوال وسالما ،إذ أن قيامهم
بدور الوسطاء داخل اجملتمعات احمللية ميثل نقطة اتصال مع
اجملتمع الدويل.

السيد دجاني (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
استهل كلميت بشكركم ،سيدي الرئيس ،وشكر الكويت على
الدعوة إىل عقد هذه اجللسة املهمة.

واليت أملح إليها األمني العام يف وقت سابق .وال ميكن جمللس
األمن أن يكفل استمرار عملية صنع السالم من الناحية التقنية،
من جهة ،بينما تعرقله املصاحل الوطنية الضيقة لبعض األعضاء،
من اجلهة األخرى .فالعمل الوقائي لن يُكتب هلا النجاح بدون
توفر اإلرادة السياسية ،وأود أن أشدد على وجود بوصلة أخالقية
قوية .إن وحدة اجمللس أساسية بقدر أمهية احلاجة إىل بذل جهود
خملصة وذات ملكية جيدة وحازمة من جانب أطراف النزاع حلل
منازعاهتا بالطرق السلمية .لقد ّ
ذكرنا مرة أخرى احلكماء مجيعا
هذا الصباح بضرورة أن يكون اجمللس متحدا ،وينبغي لنا أن
نستجيب لندائهم.

أود أيضا أن أشكر األمني العام وعضوي جملس احلكماء،
أما نقطيت الثانية فتتعلق بأمهية إقامة شراكة أقوى مع
السيدة ماري روبنسون ،والسيد بان كي  -مون ،اللذين أرحب
هبم مرة أخرى يف القاعة .ما فتئت إحاطتاهم اإلعالمية القيمة املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف تعزيز السالم العاملي.
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وقد عملت إندونيسيا ،مع بقية أسرة رابطة أمم جنوب شرق
آسيا ،على تنفيذ ميثاق الرابطة ،باعتمادها أساسا على تسوية
املنازعات بالوسائل السلمية من خالل احلوار والتشاور .وحنن
ندرك أن منع نشوب النزاعات واحلفاظ على السالم جيب أن
يتما يف إطار شراكة مشرتكة تقوم على املبادئ وتتوىل زمامها
على حنو جيد اجلهات املعنية .ومن شأن الكيانات اإلقليمية،
مبا لديها من أواصر تارخيية ومعارف فريدة ،أن تكون هلا رؤى
ال نظري هلا بشأن النُهج العملية يف جمال الوساطة ومنع نشوب
النزاعات .وتؤمن إندونيسيا إميانا راسخا بأن بلدان اجلوار أدرى
من غريها بواقع احلال .وميكن جمللس األمن االستفادة من مزايا
الكيانات اإلقليمية من خالل التعاون معها منذ ظهور البوادر
األوىل للنزاعات احملتملة وتعميق العالقات معها ،كما فعل مع
االحتاد األفريقي واملنظمات اإلقليمية األخرى .وخالل رئاستنا،
تعاونا أيضا مع االحتاد األورويب ملعاجلة العديد من املسائل.
ثالثا ،جيب أن تعاجل األسباب اجلذرية للنزاع بصورة جمدية.
ولدى القيام بذلك ،جيب على جملس األمن أن يتمسك متسكاً
تاماً مببادئ القانون الدويل وحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين.
ولكن علينا أيضا أن ندرك أن النزاعات ال تنشب من دون
أسباب ،سواء أكانت مسائل تتعلق باألعراق والقبلية ،أو
الفقر ،أو التنافس على املوارد أو نتيجة الضغوط اليت خيلفها
تغري املناخ ،مثل التصحر ،على سبيل املثال ال احلصر .وتشعر
إندونيسيا بالتفاؤل ألن جملس األمن ،إىل جانب اجلمعية العامة
واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجلنة بناء السالم ،يركز على
حنو متزايد على معاجلة عوامل النزاع بصورة شاملة .ونعتقد أنه
ينبغي لكيانات األمم املتحدة أن تقدم مزيداً من الدعم ،وبوجه
خاص ،للدول األعضاء اليت تفتقر إىل القدرة على إدماج تدابري
منع نشوب النزاعات يف مهامها اإلدارية والتنموية على الصعيد
الوطين .وال بد لنا أن نكفل تقدمي املعونة اإلمنائية حبيث ميكن
جتنب النزاعات.
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رابعا ،هناك حاجة إىل توفري موارد كافية .ينبغي تعزيز منع
نشوب النزاعات والوساطة ودعمهما بفضل زيادة الدعم بقدر
كبري وتعزيز موثوقيته ،يف مجلة أمور ،من خالل امليزانية العادية.
ويف هذا الصدد ،تعرتف إندونيسيا أيضا بأمهية الدعم املايل
الطوعي ،بسبل منها صندوق بناء السالم الذي ال غىن عنه ملا
يضطلع به من مشاريع يف جمال منع نشوب النزاعات ،واملشاريع
ذات الصلة.
خامسا ،من املهم أن نرحب باملبادرات اجلديدة الرامية
إىل تعزيز التدريب وبناء القدرات من أجل حتسني وبناء قدرات
املفاوضني والوسطاء ،مبن فيهم النساء بوصفهن من عناصر حتقيق
السالم ووسيطات .وكل جهة من اجلهات املعنية اليت ميكنها أن
تسهم يف السالم ينبغي منحها دوراً .فاستيعاب اجلميع هو
األساس .ويف سياق حفظ السالم ،وكذلك بناء السالم ومنع
نشوب النزاعات ،استضافت السيدة ريتنو مارسودي ،وزيرة
خارجية إندونيسيا ،اجتماعاً إقليمياً معنياً باملرأة والسالم واألمن
يف نيسان/أبريل هبدف إنشاء حتالف عاملي للمرأة من أجل
يضم حفظة السالم من اإلناث واملفاوِضات
السالم والتسامحّ ،
والوسيطات .لقد آن األوان ،كما قال آخرون أيضا يف هذا
حلة راية
احملفل ،ليصبح وجود املرأة ملموساً أكثر يف طليعة ََ
السالم .كما ينبغي أن يدرج ذلك يف االسرتاتيجيات والربامج
املتصلة بصون السالم والبعثات السياسية اخلاصة.
وتدرك إندونيسيا جيدا ،من واقع جتربتها ،أن منع نشوب
النزاعات والوساطة قد يكون أمراً حساسا للغاية .فينبغي أن
يتم بعناية وعلى حنو مكثف ،ويف بعض احلاالت ،سراً .واهلم
هو حتقيق النتائج اإلجيابية واملستدامة من أجل إحالل السالم.
وتشيد إندونيسيا باألمني العام على التزامه الشخصي وعمله يف
جمال السالم والوساطة ،فض ً
ال عن مبعوثيه اخلاصني ،ومبعوثي
السالم وفريق كبار مستشاري الوساطة االحتياطي ،على علمهم
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البالغ األمهية ،إىل جانب األمانة العامة ،يف سبيل مواصلة تعزيز
وحدة دعم الوساطة.

عاليا عمل املساعي احلميدة لألمم املتحدة ،وال سيما من خالل
املبعوثني اخلاصني واملمثلني اخلاصني لألمني العام .وعلينا أن
ندعم عملهم الصعب للغاية يف أغلب األحيان .ويف الوقت
نفسه ،نقدر تقديرا عاليا مجيع السبل األخرى اليت تسهم هبا
األمم املتحدة يف جهود الوساطة من خالل البعثات السياسية
اخلاصة ودعم الوساطة ،واليت غالبا ما تظل غري ظاهرة ،ولكنها
بالغة األمهية يف تسوية النزاعات ومنع نشوهبا.

“رغب ًة يف أن يكون العمل الذي تقوم به األمم
املتحدة سريعاً فعاالً ،يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جملس
األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ السالم واألمن
الدوليني”.

وميكن أن تكون عمليات الوساطة مبثابة نقطة انطالق
للمزيد من جهود الدعم ،على سبيل املثال يف حاالت عمليات
التحول الشامل اجلارية ،مثل التجريد من السالح ،وتعزيز سيادة
القانون والقطاع األمين أو إصالح الدستور .ويف هذه احلاالت،
يعين التوسط يف النزاعات هتيئة بيئة مواتية تتيح مزيدا من املشاركة.
ويف مجيع هذه اجلهود ،تؤدي حقوق اإلنسان أيضاً دورا حامسا
للغاية يف عمليات الوساطة ،وكذلك يف منع نشوب النزاعات.
فذلك يساعد على حتديد املظامل اليت ،إن مل تعاجل ،قد تفضي
إىل نشوب النزاع .وينبغي أال تستخدم معايري حقوق اإلنسان
استخداماً سلبياً للتشهري والفضح حصراً ،بل ينبغي استخدامها
على حنو إجيايب لتوفري إطار يستحدث حلوالً مستدامة تعاجل
تلك املظامل .وميكن حلقوق اإلنسان بالتايل أن جتعل عمليات
الوساطة موجهة على حنو أفضل صوب منع نشوب النزاعات.

كما نقدر العمل الذي يضطلع به اجمللس االستشاري
الرفيع املستوى املعين بالوساطة الذي أنشأه األمني العام،
وحتظى فيه إندونيسيا أيضا بالتمثيل .وقد كان من دواعي سرور
إندونيسيا ،جنبا إىل جنب مع فنلندا ،بوصفهما عضوين يف
جمموعة أصدقاء الوساطة ،أن تشاركا يف استضافة االجتماع
إن الوساطة أداة رئيسية للنهوض بتسوية النزاعات تسوي ًة
الثاين للمجلس االستشاري الرفيع املستوى املعين بالوساطة يف
سلمي ًة .وميكنها أن تساعد على حل اخلالفات االجتماعية
هلسنكي ،يف شهر حزيران/يونيه من العام املاضي.
ويف اخلتام ،فقد استمعت إىل العديد من املتكلمني واإليديولوجية بني األطراف املتنازعة ألهنا حتوي املراحل كافة،
يستشهدون باقتباسات من مواد ميثاق األمم املتحدة .وكنت من منع نشوب النزاعات ودعم مفاوضات وقف إطالق النار
أطلع على امليثاق كلّما استمعت إىل تلك االقتباسات .وأود أن إىل تنفيذ االتفاقات وعمليات اإلصالح السياسي املنبثقة منها.
أضيف مادة أخرى غالباً ما ننساها ،أال وهي املادة  ،٢٤املتعلقة وحنن مقتنعون بأنه علينا أن نفكر يف منع نشوب النزاعات
وحفظ السالم وبناء السالم بوصفها سلسلة متصلة.
مبهام وسلطات جملس األمن.

وأود أن ّ
أسطر ،وأشدد ،وأكتب باخلط العريض وأسلط
الضوء على عبارة “أن يكون العمل سريعاً فعاالً” .فغالباً
ما ننسى تلك الكلمات البالغة األمهية .لقد آن األوان لنا مجيعا
هنا كي يكون عملنا سريعا وفعاال .وقد آن األوان لنا كي نتحلى
باجلرأة يف منع نشوب النزاعات ألهنا ماضية ولن تنتظرنا.
السيد شولتز (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل أيضا
أن أشكر معايل السيدة ماري روبنسن ،ومعايل السيد بان كي
 -مون ،على إحاطتيهما اإلعالميتني.

ترحب أملانيا أميا ترحيب برؤية األمني العام وأولوياته ،اليت
وميكن جمللس األمن أن يؤدي دورا قويا يف منع نشوب
تركز بشدة على منع نشوب النزاعات وحلها .ونقدر تقديرا النزاعات ويف عمليات الوساطة وينبغي له االستفادة من تلك
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اإلمكانية يف إطار واليته املتمثلة يف صون السلم واألمن .وقد املزيد من الوقت والطاقة للنظر يف إمكانية اللجوء إىل الشرطة
ّ
ذكرنا زميلنا اإلندونيسي للتو هبذه املهمة األساسية للمجلس .يف تلك العمليات.
ونرى أيضا أنه ينبغي للمجلس ،على حنو أكثر ،أال حيدد بوادر
فعمل الشرطة غالبا ما يكون أفضل السبل لتحقيق املنع.
اإلنذار املبكر فحسب ،بل أن ينتقل من اإلنذار املبكر إىل اختاذ وميكن استخدام الشرطة بشكل أكرب يف العديد من العمليات،
َّ
اإلجراءات املبكرة .سيكون هذا هاماً جداً .وسيُخفف عمل وينبغي لنا دائما النظر يف استخدام عمل الشرطة يف جمال املنع
اجمللس ،ويكون فعاال أكثر ،وموجها على حنو أفضل صوب حيثما كان ذلك منطقيا.
الوفاء بواليته وفقا مليثاق األمم املتحدة ،لو مل يكن يعتمد
وقد أشار العديد من الزمالء ،اآلن ،إىل مسألة الشمول اليت
على جمرد ردود األفعال .فعلى سبيل املثال ،عندما يتعلق األمر
أود كذلك أن أؤكد عليها .وعندما يتعلق األمر بالوساطة ومنع
بالوساطة ،تتم عمليات االنتقال من حفظ السالم إىل بناء
نشوب النزاعات ،فإننا حباجة دائما إىل عملية شاملة للجميع.
السالم غالبا يف ظل بيئات حتول سياسي لعملية السالم.
وال ميكن لعمليات السالم أن تكون مستدامة عندما تشمل
وينبغي أن تُشمل جهود الوساطة اجلارية على مسارات فقط من بيدهم السلطة أو الذين حيملون السالح .من الواضح
خمتلفة عندما يتحول وجود األمم املتحدة يف بلد ما كي يتواءم أنه من الضروري إشراك طائفة واسعة من األطراف والنخب
الدعم الدويل مع التطلعات واالتفاقات املربمة على أرض الواقع .واجلهات الفاعلة احمللية فيها ،مبن فيهم النساء والشباب .وقد
ونعتقد أنه ينبغي لألمم املتحدة ،وخباصة وحدة دعم الوساطة أظهرت التجربة أن عمليات السالم األكثر جناحا يدعمها
التابعة هلا ،أن تظل جهة فاعلة قوية يف جمال الوساطة .وهلذا السكان وتستفيد من تأييد مجيع الفئات اجملموعات املعنية.
أيضا فإننا  -أملانيا  -من أهم اجلهات املاحنة لوحدة دعم وتشكل النساء الوسيطات جزءا مهما أمهية خاصة من جهود
الوساطة ،مبسامهة قدرها  ٣ماليني يورو يف عام .٢٠١٨
الوساطة الناجحة واملستدامة .إن أملانيا داعمة نشطة خلطة املرأة
وينطبق األمر ذاته على منع نشوب النزاعات .فال يزال منع والسالم واألمن ،مبا يف ذلك خالل فرتة عضويتنا يف اجمللس
نشوب النزاعات أولوية رئيسية يف فرتة عضويتنا يف جملس األمن .كعضو منتخب.
وهو موضوع استثمرنا فيه سياسيا وماليا .فنحن أكرب جهة
وقبل أن أختتم بياين ،أود أن أقول بضع كلمات عن العمل
ماحنة للربنامج املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الذي نقوم به على الصعيد الوطين من أجل تعزيز منع نشوب
الشؤون السياسية وبناء السالم املعين ببناء القدرات الوطنية على النزاعات والوساطة .فنهجنا جتاه الوساطة من أجل حتقيق
منع نشوب النزاعات ،كما استثمرنا كثرياً من املوارد يف وزارة السالم يتقيد مببادئ األمم املتحدة التوجيهية يف جمال الوساطة،
خارجية بلدنا ،وزودناها بوحدة خمصصة لإلنذار املبكر.
وسنواصل العمل عن كثب مع الدول األعضاء األخرى يف
ويف الوقت نفسه ،أود أن أؤكد أن على اجمللس أن يستخدم
مجيع األدوات املتاحة له عندما يتعلق األمر مبنع نشوب
النزاعات .وكثرياً ما نركز على استخدام القوات العسكرية يف
عمليات حفظ السالم .وحنن نرى أنه ينبغي لنا أن نستثمر
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األمم املتحدة على زيادة دور الوساطة بوصفها أداة ملنع نشوب
النزاعات وتوطيد السالم .وستطلق وزارة اخلارجية االحتادية يف
غضون يومني ،يف  ١٤حزيران/يونيه ،إطارها اخلاص للسالم
والوساطة يف برلني وستناقشه مع شركاء التعاون.
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فأملانيا ال تتوسط مباشرة فحسب ،كما هو احلال يف
أوكرانيا ،ولكنها كذلك تدعم أكثر من  30عملية سالم
بإيفاد خرباء يف جمال الوساطة على املستويني اإلقليمي واحمللي.
وتشكل اجلهات الفاعلة املستقلة ومن األطراف الثالثة شركاء
تعاون وثيقني ومهمني يف هذه اجلهود .وكذلك نعمل يف تعاون
وثيق مع اجملتمعات احمللية ،سواء يف تسوية املنازعات أو املسائل
املتعلقة حبماية املناخ.

12/06/2019

“لن حيدث أبدا أبدا أبدا على اإلطالق أن تشهد
هذه األرض اجلميلة مرة أخرى ظلم أحد آلخر”.
وهبذه الكلمات ،بدأ مفاوضات طويلة ومطولة بشأن
جنوب أفريقيا جديدة وشاملة للجميع وشفافة وتشمل مجيع
األحزاب ومتعددة األجناس تكون غري عنصرية وال متييز فيها
بني اجلنسني ،ومتعددة األديان والثقافات .وقد ولدت مجهورية
جنوب أفريقيا الدميقراطية بعد ثالثة قرون ونصف من النزاع
العنصري يف جنوب أفريقيا .ومكنت تلك التطورات التارخيية
جنوب أفريقيا الدميقراطية من الشروع يف تقدمي مسامهة متواضعة
يف الوساطة يف النزاعات يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك يف
سورية وفلسطني ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزمبابوي وليبيا
وسري النكا ونيبال وبوروندي ومدغشقر .والقائمة تطول.

وقد أشار العديد من املتكلمني قبلي إىل أمهية الصلة بني
تغري املناخ واألمن .وإذ أن تغري املناخ غالبا ما يكون سببا لعدم
االستقرار ،فإننا ،لذلك ،نرى أن علينا إمعان النظر يف تلك
املسألة ،مبا يف ذلك عندما يتعلق األمر مبنع نشوب النزاعات
والوساطة .إن العالقة فيما بني مسائل املناخ والتنمية املستدامة
واألمن والنهوض بالسالم ،هامة للغاية ،من وجهة نظرنا .وهي
إن النهوض باحلل السلمي للنزاعات هو حجر الزاوية يف
غالبا ما تسري جنبا إىل جنب ،وحتتاج إىل أن تعاجل كعامل سياسة جنوب أفريقيا اخلارجية .وقد نتج ذلك عن جتربتنا التارخيية
مرتابط يف جمال الوساطة ومنع نشوب النزاعات.
يف االنتقال بنجاح وبشكل سلمي من املاضي االستعماري
وختاما ،أود أن أقول إن أملانيا كذلك تفخر بأهنا عضو إىل الدميقراطية الدستورية القائمة على احرتام حقوق اإلنسان
يف جمموعة أصدقاء الوساطة ،اليت ترأسها تركيا وفنلندا ،وأود أن واحلريات األساسية للجميع .ونسعى من خالل تلك الروح
أشكر الرئيسني ومجيع أعضاء اجملموعة على عملهم .ونعتقد أن وااللتزام إىل احلل السلمي والوساطة ملواجهة التحديات واألزمات
اجملموعة أسهمت يف إضفاء الطابع املهين على دعم الوساطة .يف السودان وجنوب السودان وفنزويال ومجهورية أفريقيا الوسطى
السيد ماتجيال (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :والعديد من النزاعات حول العامل .فالوساطة حتقق املصاحلة
يسرين أن أراكم ،سيدي الرئيس ،ترتأسون هذه اجللسة مرة وتقلل الدمار وتقلل أعداد القتلى وتقلل من التشريد .ونعتقد
أخرى .ونشكر وفد الكويت على عقد هذه املناقشة بشأن أنه ال ينبغي لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أن تكون
هذه املسألة اهلامة جدا .وكذلك نشكر األمني العام غوترييش وسيلة لتحقيق غاية ،بل تكمل ،بدال من ذلك ،تلك األدوات
على إحاطته .ومن دواعي سرورنا البالغ أن نرى الرئيسة السابقة األساسية لصنع السالم.
فتسوية املنازعات بالطرق السلمية ومن خالل الوساطة
ماري روبنسون ،رئيسة جملس احلكماء ،عالوة على السيد بان
كي  -مون ،األمني العام السابق ونائب رئيس جملس احلكماء ،ورصد وقف إطالق النار واملساعدة يف تنفيذ اتفاقات السالم،
ينبغي أن تكون السمة املميزة لنهج األمم املتحدة يف حل
ونشكرمها على إحاطتيهما القيمتني وعلى مدخالتيهما.
قال نيلسون مانديال ،فور أدائه اليمني الدستورية بصفته النزاعات يف مجيع أحناء العامل .ومن األمهية مبكان أن نذكر
أنفسنا بأن منع نشوب النزاعات يظل مسؤولية رئيسية تقع
أول رئيس جلنوب أفريقيا الدميقراطية ،يف عام ١٩٩٤؛
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على عاتق الدول .وينبغي لإلجراءات املتخذة يف إطار منع
نشوب النزاعات بواسطة األمم املتحدة أن تدعم وتكمل أدوار
احلكومات الوطنية واملناطق يف منع نشوب النزاعات.
وينبغي للمجلس ،يف ذلك الصدد ،أن يعزز صكوكه
للتسوية السلمية للمنازعات ،وفقا للفصل السادس من ميثاق
األمم املتحدة .فقبل النظر يف استخدام القوة مبوجب الفصل
السابع ،جيب أن ننظر يف التوصل إىل حل سياسي سلمي
للنزاعات ،على النحو املتوخى يف الفصل السادس .وتشري املادة
 ٣٣من ميثاق األمم املتحدة حتديدا إىل أنه جيب على األطراف
يف النزاع أن تسعى أوال إىل إجياد حل عن طريق الوسائل
السياسية ،مبا يف ذلك التفاوض والوساطة .فلتسوية املنازعات
من خالل تلك الوسائل ميزة إضافية تتمثل يف مساعدة أطراف
النزاع على إدراك ومعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع والشروع يف
إجراء مفاوضات ،وبالتايل تعزيز روح من الثقة والتعاون.
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فعلت مفوضية االحتاد األفريقي ،من جانبها ،وحدة
وقد َّ
دعم الوساطة التابعة لالحتاد األفريقي يف منتصف آذار/مارس.
وكرست مفوضية االحتاد األفريقي جهودا ترمي إىل تعزيز وحدة
دعم الوساطة ،مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات يف جمال
الوساطة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الوساطة .وباإلضافة
إىل ذلك ،تقود مفوضية االحتاد األفريقي اجلهود إلضفاء الطابع
املؤسسي على مبدأ الوساطة يف إطار املفوضية ،يف حني جترى
عملية التثبت من منوذج تدرييب متقدم للوساطة لالحتاد األفريقي
واعتماده.

إن تفعيل صندوق السالم التابع لالحتاد األفريقي مؤخرا
سيعزز قدرات االحتاد األفريقي وجهوده يف جمال الوساطة ومنع
نشوب النزاعات يف أفريقيا .وصندوق السالم يتألف من ثالث
نوافذ مواضيعية :أوال ،الوساطة؛ ثانيا ،الدبلوماسية الوقائية من
خالل القدرات املؤسسية؛ ثالثا ،عمليات دعم السالم .ويف هذا
وتعتقد جنوب أفريقيا أن التعاون والتنسيق بني األمم الصدد ،فإن الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي تستحق ثناء
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ميكن أن يؤدي هذا اجمللس على جهودها لإلسهام يف صندوق السالم ،إذ تبلغ
دورا هاما يف منع نشوب النزاعات .وقد أخذ االحتاد األفريقي قيمة املسامهات لديه  ١١٥مليون دوالر حاليا.
وال ميكن أن نغايل بالتأكيد على دور املرأة والشباب يف
واألمم املتحدة على عاتقهما ،يف ذلك الصدد ،أن يعززا التآزر
والتعاون والتنسيق يف البحث عن حلول مستدامة للنزاعات بناء السالم والوساطة .ومن املعلوم أنه عندما تشارك املرأة يف
اجلارية واملقبلة واالستجابة مبكرا وبشكل متسق وحاسم ملنع عمليات السالم ،تكون هذه العمليات أكثر استدامة وفعالية.
ونرحب بالدور الذي تضطلع به بالفعل شبكة النساء األفريقيات
نشوب النزاعات وإدارهتا وحلها.
وتدعو جنوب أفريقيا ،يف ذلك الصدد ،إىل تعزيز التنسيق ملنع نشوب النزاعات والوساطة يف خمتلف النزاعات يف مجيع
االسرتاتيجي والتشغيلي جلهود منع نشوب النزاعات وتسويتها أحناء القارة .وعلى وجه اخلصوص ،نعتقد أنه ينبغي جمللس
والوساطة اليت تبذهلا األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واملنظمات األمن أن يلتزم بتقدمي دعم أكرب إلعداد الوسطاء من اإلناث،
دون اإلقليمية وغريها من اجلهات الفاعلة الدولية واحمللية ،يف وحتديدا النساء من البلدان واملناطق املتضررة من النزاع .وبدون
حالة العديد من النزاعات .ينبغي لتلك اجلهود أن هتدف إىل التمثيل الكايف للمرأة يف تلك اجلهود ،ستتقوض مصداقية هذه
تعزيز فعالية جهود منع نشوب النزاعات وحلها ،ودعم حلول العمليات .وحنن على ثقة من أن زيادة متثيل املرأة يف جهود
السالم واألمن اليت تقودها أفريقيا على أساس امليزات التبعية الوساطة سيقابله فرصة أكرب لنجاح جهودنا.

والنسبية.
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ونعتقد أن اتباع هنج شامل ومتكامل ومنسق ملنع نشوب للدبلوماسية الوقائية القائمة على حتليل املخاطر يف الوقت
النزاعات ينبغي أن يعاجل أيضا األسباب اجلذرية للصراعات املناسب واإلنذار املبكر وخطط اإلدارة ،اليت ينبغي أن يكون
وأن يعزز العمليات السياسية واحرتام سيادة القانون ،فضال األمني العام وخمتلف وكاالت املنظومة قادرة على توفريها.
عن تعزيز التنمية املستدامة والشاملة .ومرة أخرى ،أحتول إىل
وهبذه الرؤية يف ذهين ،أود أن أشاطر األفكار الرئيسية
الكلمات احلكيمة لرئيسنا السابق ،السيد نلسون مانديال :التالية اليت يؤيدها بلدي فيما يتعلق بالدبلوماسية الوقائية يف
“مجيع النزاعات ،مهما كانت مستعصية ،ميكن حلها سلميا ”.سياقها احلايل.

وجنوب أفريقيا تؤيد النهوض باحللول السلمية للنزاعات
من خالل جهود الوساطة وصنع السالم وبناء السالم واملصاحلة.
السيد ميزا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :نرحب
بعقد هذه اجللسة ونقدر اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها
متكلمون مرموقون مثل األمني العام أنطونيو غوترييش؛ والسيدة
ماري روبنسون ،رئيسة احلكماء؛ واألمني العام السابق ،السيد
بان كي  -مون .ونرحب يف اجمللس أيضا بالسيد خوان مانويل
سانتوس كالديرون ،الرئيس السابق جلمهورية كولومبيا الشقيقة.
ونشيد باإلسهام اخلاص للحكماء على الساحة العاملية
باعتباره صوت االعتدال واحلكمة املرجعية يف جمال العالقات
الدولية ،وكذلك مصدرا دائما لألفكار اإلبداعية وكمدافعني
أشداء عن تعددية األطراف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .وهذا
الصباح ،ذكرنا كبار ممثليهم باألمهية احملورية للغرض الرئيسي
املكرس يف ذلك النص ،وهو صون السلم واألمن الدوليني
وااللتزام الذي قطعناه على أنفسنا باعتماد تدابري مجاعية ملنع
هذه التهديدات للسالم والقضاء عليها .وباملثل ،ال بد من تعزيز
التسوية السلمية للنزاعات أو احلاالت اليت ميكن أن تؤدي إىل
النزاع.

أوال ،نسلط الضوء على الدور الذي تؤديه املكاتب
السياسية اإلقليمية لألمم املتحدة كمصادر لإلنذار املبكر يف
املناطق اليت كثريا ما تكون غري مدرجة يف جدول أعمال اجمللس.
إن إمكانات الوقائية هائلة ،لكننا نأسف لتلقي املعلومات
القيمة اليت تنتجها مرة واحدة فقط كل ستة أشهر .ونعتقد أنه
من الضروري تطوير آليات أسرع وأكثر مرونة من أجل احلصول
على هذه املعلومات عندما تستدعي حالة ملحة ذلك .وجيب
أيضا تعزيز أعماهلا بقدرات أكثر على حتليل احلالة وتقييمها
على أرض الواقع.

ويف هذا الصدد ،يشجع أعضاء اجمللس املنتخبون عقد
اجتماعات دورية غري رمسية مع األمانة العامة لإلحاطة علما،
من منظور إقليمي وعلى أساس التناوب ،بشأن التهديدات
احملتملة للسلم واألمن .وينبغي لنا أيضا تعزيز أوجه التآزر مع
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،ال سيما من أجل معرفة
أي اتصاالت أو قرارات ذات صلة يف مواجهة التهديدات
احملتملة يف هذه املناطق .وهذا سيمكننا من استكشاف الطرق
املمكنة للتعاون املشرتك .وسيكون من املهم أيضا تعزيز التآزر
مع املنظمات اليت تعزز التنمية على أرض الواقع ،واليت ميكن أن
وبعد  ٧٥عاما تقريبا من توقيع امليثاق ،رمبا تكون توفر معلومات تكميلية مهمة.
ونعتقد أنه سيكون من املفيد استخدام أشكال
التحديات والتهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن أكثر
تعقيدا ،لكن مقاصده ومبادئه تظل صاحلة ومل تتغيري .وتقع على االجتماعات املختلفة املتاحة للمجلس يف سياق وقائي ،مثل
عاتقنا مسؤولية العمل بطريقة ال لبس فيها لضمان اضطالع صيغة آريا واحلوارات التفاعلية غري الرمسية .كما نعتقد أن اللجوء
جملس األمن بدور فعال ،وتعزيز والتوصية بنهج أكثر انتظاما إىل وسائل التسوية السلمية للنزاعات ،املشار إليها يف الفصل
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السادس من ميثاق األمم املتحدة ،هو أداة غري مستغلة بشكل
كامل ولديها قدرة حقيقية على تقدمي بدائل إجيابية للعمل قبل
النزاعات وأثناءها وبعدها .وهذه تشمل الوساطة ،اليت تتوافق
مع والية األطراف وتتطلب موافقتها يف مجيع األوقات ،وحترتم
احلساسيات احملتملة وتستند إىل القانون الدويل الساري.
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النزاعات .تعددية األطراف هي أمسى تعبري ،على املستوى
احلكومي ،عن السعي إىل عامل يسوده السالم والرخاء والعدالة
وحقوق اإلنسان  -وهي الركائز األساسية لألمم املتحدة ذاهتا.
و ِّ
متكن تعددية األطراف من تسوية املسائل والنزاعات يف إطار
شراكة رمسية بني الدول األطراف يف املنازعات .ومن الضروري
يف ذلك الصدد ،دعم وتعزيز العمل الذي يضطلع به األمني
العام يف جمال الدبلوماسية الوقائية .ونرحب برؤية األمني العام
املتعلقة برتكيز جهود املنظمة يف جمال السلم واألمن على الوقاية
وتوسيع نطاق الدبلوماسية من أجل السالم ،بوصفها تأكيدا
للمهمة األساسية لألمم املتحدة الرامية لالستعاضة عن ثقافة
رد الفعل بثقافة الوقاية .وندعو مجيع الدول األعضاء إىل االلتزام
بذلك املبدأ ،وقبول املساعي احلميدة لألمني العام باعتبارها
عناصر أساسية ملنع النزاعات والتوسط يف حلها.

ويف هذا الصدد ،شأين شأن املتكلمني اآلخرين ،نؤيد بقوة
جهود املبعوثني اخلاصني لألمني العام الذين ،من خالل االخنراط
يف الوساطة أو السعي إىل تطوير تلك القدرات على املستوى
احمللي ،يتحملون املسؤولية اخلاصة عن توجيه أطراف النزاع أو
نزاع حمتمل ،كعنصر مرئي لنظام دويل قائم على القواعد .وباملثل،
نرحب بقرار األمني العام احلسن التوقيت بإنشاء جملس استشاري
رفيع املستوى معين بالوساطة .ونعتقد أنه ينبغي االستفادة من
هذه الفرصة على حنو أكثر تواترا ،سواء من جانب اجمللس أو
واستنادا إىل الفصل السادس من امليثاق ،فإن لدى جملس
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت أوصت هبا املكاتب
األمن مجيع األدوات الالزمة اليت ّ
متكنه من الوساطة احملايدة
السياسية اإلقليمية للمنظمة.
تعرض أهدافنا الرئيسية أو أي أهداف
أخريا ،ال يوجد نشاط وقائي أفضل من إنشاء جمتمعات يف مجيع املنازعات اليت ِّ
أكثر انفتاحا ومشولية تعزز التنمية املستدامة وتعتمد على املشاركة أخرى ذات طبيعة مماثلة للخطر .ولذلك ،فإننا حنث الدول
النشطة واإلجيابية واإلبداعية للجهات الفاعلة اجلديدة مثل على استخدام املوارد املتاحة هلا على النحو املناسب ،مع إعطاء
األولوية للمبادئ األساسية مثل احرتام سيادة مجيع الدول وعدم
النساء والشباب.
التدخل يف الشؤون الداخلية ،فضال عن مبادئ الوساطة األخرى
السيدة ميلي كوليفا (غينيا االستوائية) (تكلمت
يف النزاعات استنادا إىل القانون الدويل .ويعترب التعاون الوثيق بني
باإلسبانية) :يف البداية ،يود وفدي أن يشكر وفد الكويت على
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية على نطاق
عقد هذه اجللسة ذات األمهية البالغة .ونشكر معايل السيد
واسع أمرا أساسيا ويتطلب توحيد قوانا ألجل تعزيز الشراكات
أنطونيو غوترييش على إحاطته اإلعالمية املستفيضة والشاملة.
مبا ميكننا من العمل مبزيد من الفعالية والكفاءة والشفافية.
كما نشكر السيدة ماري روبنسون ،رئيسة احلكماء ،ومعايل
وختاما ،تود غينيا االستوائية أن تشدد على أمهية زيادة
السيد بان كي  -مون على بيانيهما احلكيمني واملستنريين.
مشاركة النساء وزيادة عددهن يف بعثات الوقاية والوساطة.
كما هو مبني يف الفصل األول من ميثاق األمم املتحدة،
ومن شأن مشاركة املرأة يف عمليات الوساطة أن يساعدنا على
فإن الغرض من منظمتنا هو صون السلم واألمن الدوليني عن
التوصل إىل فهم أفضل ألسباب النزاعات واحللول البديلة هلا.
طريق منع نشوب النزاعات وحلها .ونعتقد أن تعددية األطراف
ونؤكد جمددا شكرنا جلميع البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة
واحدة من العوامل الرئيسية لتحقيق أهدافنا يف منع نشوب
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يف هذه البعثات ،حيث ّ
متكن جهود أفرادها وتضحياهتم من يف أوىل مراحل النزاع إلحداث تغيري حقيقي يف امليدان ومتليك
العملية ألولئك الذين سينفذوهنا يف هناية املطاف .وجيب إشراك
الكفاح اليومي ألجل صون السلم واألمن الدوليني.
السيدة فرونيكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :بداية ،مجيع السكان فيها.
وقد أكدنا يف مرات عديدة أثناء فرتة واليتنا يف جملس األمن
أود أن أشكر مقدمي اإلحاطات البارزين على ما قدموه من
ونؤكد مرة أخرى اليوم القول بأنه ليس من املتوقع أن تفي األمم
إسهامات قيّمة يف مناقشة اليوم.
وال شك أن إقامة الصالت مع أطراف النزاع شرط أساسي املتحدة بدورها لوحدها .فنحن نعيش يف عامل من التحديات
للوساطة الناجحة .وجيب كسب ثقتها بصدق ،وينبغي أن املتعددة األوجه للسلم واالستقرار وتشمل عددا ال حيصى من
يطمئن الشركاء إىل تفهم مصاحلهم حقا .ومن الصعب تصور اجلهات الفاعلة والديناميات املختلفة .وإن للمنظمات اإلقليمية
من هم أكثر موثوقية ومصداقية من جمموعة احلكماء ،اليت متثلها والدول األعضاء والكيانات غري احلكومية إسهامات هامة للغاية
اليوم السيدة ماري روبنسون ،الرئيسة السابقة أليرلندا ،والسيد وحامسة يف بعض األحيان لكي تقدمها وفقا للخصائص احملددة
بان كي  -مون ،األمني العام السابق .ويقيناً فإهنا منظمة غري للنزاعات املعنية.
عادية ،ولكن بفضل تفردها ،رمبا تتاح ألعضائها فرصة فريدة
للوصول إىل صانعي القرار يف أرفع املستويات ،ما يوفر حيزا آمنا
للحوار اهلام .فإهنم ينطقون حكمة .وعلينا أن نظل مفتوحي
الذهن وأال نغفل عن اختاذ اإلجراءات.

ُّ
ويعد منع نشوب النزاعات وإدارة األزمات من خالل
الوساطة من املبادئ التأسيسية لألمم املتحدة ،وال ميكننا املبالغة
يف تأكيد أمهية العمل الذي تؤديه يف اجمللس .وينبغي أن نبذل
كل ما يف وسعنا ملواصلة تعزيز قدرات منظمتنا .ويتطلب الطابع
املتغري للنزاعات والتوترات املتزايدة يف جمتمعاتنا أن جندد اجلهود
الرامية إىل إحراز تقدم يف جمال الوساطة ومنع نشوب النزاعات.
وينبغي أن نتأهب بصورة مجاعية لبذل املزيد من اجلهد والعمل
يف وقت مبكر .ويعين ذلك أنه يتعني علينا املزيد من اخلطوات
عن طريق املواءمة بني اإلنذار املبكر والعمل املبكر .وينبغي
أن يكون جملس األمن قوة دافعة فعالة للدعوة إىل بذل جهود
الوساطة والوقاية يف مرحلة مبكرة.

ولسنا وحدنا الذين يعتقدون بأنه ينبغي أن تواصل األمم
املتحدة تعزيز الشراكات من أجل ضمان قدر أكرب من التنسيق
واالتساق يف أنشطة الوساطة اليت تضطلع هبا خمتلف اجلهات
الفاعلة .ومع عدم وجود قواعد جامدة ،فإن يف اإلمكان
استخدام الوساطة بطريقة مرنة مع تكييفها مع نزاع معني.

ومن األمهية مبكان ضمان تشاور املفاوضني والوسطاء مع
اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك اجلماعات النسائية ،بشأن وضع
وتنفيذ ورصد أي اتفاق للسالم ،وأن يكفلوا محاية القيادات
النسائية املعرضة خلطر االستهداف بالعنف السياسي .وكثريا
ما تساعد املبادرات اليت تقودها املرأة على منع تصعيد العنف
والتخفيف من حدته عن طريق مشاركتها يف احلوار البناء والدعوة
إىل السالم.

وإن لدى األمم املتحدة األدوات املناسبة للنهوض جبهود
الوساطة .وتقدم وحدة دعم الوساطة ،وفريق كبار مستشاري
الوساطة االحتياطي واجمللس االستشاري الرفيع املستوى املعين
وإذا أردنا الوصول إىل اتفاقات مستدامة ،فإن من األمهية بالوساطة مجيعا املساعدة إىل البلدان اليت حتتاج إليها .وبالنظر
مبكان إشراك مجيع عناصر اجملتمع ،من اجلهات الفاعلة احمللية إىل طبيعة عملهم اليت تتسم باحلساسية والسرية ،فإننا كثريا
املعنية وحىت كبار املسؤولني .وال مناص من إشراك املرأة والشباب ما جنهل عملهم وال نشيد بفضلهم وكفاءهتم .وبالتايل ،أود أن
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أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناين جلميع املسؤولني عن
جهود الوساطة والوقاية املبذولة يف إطار املنظومة وخارجها.
وأود على وجه اخلصوص أن أشكر األمني العام على جهوده
الدؤوبة الرامية إىل تعزيز الوساطة بوصفها الطريقة األكثر فعالية
لتسوية النزاعات من حيث التكلفة .ولذلك ،فليس غريبا أن
تدرج املفاوضات والوساطة يف الفصل السادس من ميثاق األمم
املتحدة بوصفهما من األدوات اهلامة اليت تؤدي دورا حيويا يف
تعزيز السالم.

يف تقريره املؤرخ  ٢٧حزيران/يونيه  )A/72/115( ٢٠١٧عن
تسوية املنازعات بالوسائل السلمية .لذاّ ،
تظل التسوية السلمية
للمنازعات أولوية لألمم املتحدة وال سيما جمللس األمن .وهي
مكرسة يف الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة ،الذي
ينص على جمموعة من الوسائل اليت تشمل التفاوض والوساطة
والتوفيق والتحكيم .ويبذل األمني العام يف هذا السياق جهودا
ال تعرف الكلل ،بوساطة من مبعوثيه وممثليه اخلاصني يف
ساحات النزاع ،وغالباً ما يكون ذلك يف ظروف صعبة.

وختاما ،أود أن ألفت انتباه اجمللس إىل تلك النداءات
اليت مل تلب بعد إىل وضع نظام لتحسني متويل جهود الوساطة
والوقاية .وتدعم بولندا تلك اجلهود عن طريق تقدمي التربعات
للنداء املتعدد السنوات من قبل إدارة الشؤون السياسية وبناء
السالم ،وندعو اآلخرين على أن حيذوا احلذو نفسه.

وقد أنشئ اجمللس االستشاري الرفيع املستوى املعين بالوساطة
على نفس املنوال ،إذ أنه يعزز فعالية اآلليات القائمة .ولكن
لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ،تتطلّب تلك اآلليات التزاما
سياسيا قويا على الصعيدين الوطين واإلقليمي .وبعبارة أخرى،
فإن إمساك الدول واملنظمات اإلقليمية بزمام هذه األدوات أمر
ضروري .فاجملتمع املدين ،وال سيما النساء والشباب والزعماء
احملليني والتقليديني ،جيب أيضاً أن يشارك مشاركة كاملة يف
جهود الوساطة.

السيد آدوم (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يثين وفد
بلدي على رئاسة الكويت لعقد جلسة اليوم بشأن موضوع
الوساطة بوصفها أداة ملنع نشوب النزاعات .ويسرين أيضا أن
أرحب يف القاعة بالسيدة ماري روبنسون ،رئيسة أيرلندا السابقة
ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان سابقا ،فضال
عن الرتحيب بالسيد بان كي  -مون ،األمني العام السابق .وأود
أن أشكرمها على ما قدماه من إسهامات كبرية يف مناقشتنا ،وأن
أطلب إليهما العودة إىل زيارتنا هنا يف كل حني .إننا حباجة
أرحب حبضور الرئيس
إىل حكمتهما وآرائهما .وأود أيضاً أن ّ
شرف اجمللس مبشاركته
خوان مانويل سانتوس كالديرون ،الذي ّ
يف جلستنا هذا الصباح.
إن تزايد التكاليف البشرية واملادية لتعدد النزاعات املسلحة
وتعقيدها يف مجيع أحناء العامل يستدعي من اجملتمع الدويل االنتقال
من هنج قائم على إدارة النزاعات إىل هنج يركز بشدة على منع
نشوهبا ويعترب الوساطة أداة ذات أولوية .وتتجسد نية األمني
العام الواضحة لوضع الوساطة يف صميم عمل األمم املتحدة
1917204

ومبوجب امليثاق ،ميثّل منع نشوب النزاعات عن طريق
الوساطة واجباً رئيسياً للدول ،اليت تتحمل املسؤولية عن اختاذ
مجيع التدابري املمكنة لتهيئة الظروف السياسية واالجتماعية
الضرورية حلفظ السالم .ويف ضوء ذلك ،ما فتئت حكومة
كوت ديفوار تعمل على تنفيذ اسرتاتيجية وطنية لبناء السالم
منذ انتهاء أزمتنا اليت أعقبت االنتخابات ،وهي اسرتاتيجية تقوم
على املصاحلة الوطنية وتعزيز التماسك االجتماعي من خالل
جلنة احلوار واحلقيقة واملصاحلة وإنشاء وزارة مكرسة للتماسك
االجتماعي وضحايا احلرب .ومتشياً مع هذه الرؤية ،أنشأنا
يف عام  ٢٠١٧أيضاً مركز تنسيق وطنيا آلليتنا لإلنذار املبكر
واالستجابة ،ما ّ
ميكننا من حتديد األسباب الكامنة وراء النزاعات
وصياغة االستجابات الرامية إىل منع العنف أو احتوائه.
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وجيب توسيع نطاق االسرتاتيجيات الوطنية ملنع نشوب
النزاعات وبناء السالم من خالل األنشطة اليت تضطلع هبا
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية ،اليت ميكن هلا ،يف إطار الفصل
الثامن من ميثاق األمم املتحدة ،أن تُسهم بفعالية يف منع
نشوب النزاعات يف ظل الدعم القيّم من األمم املتحدة .وعلى
سبيل املثال ،كثرياً ما جنحت اجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا يف إدارة األزمات على الصعيد دون اإلقليمي بفضل
آليتها اخلاصة ملنع النزاعات وإدارهتا وحلّها ووفقاً ملبدأ الوالية
االحتياطية .ويسرين أن ّ
أمتكن من اإلشارة إىل الدعوة احلازمة
اليت أطلقتها اجلماعة االقتصادية الستعادة النظام الدستوري يف
مايل عقب انقالب عام  ٢٠١٢وإىل وساطتها الناجحة إلهناء
األزمة اليت أعقبت االنتخابات يف غامبيا .وعالوة على ذلك،
ويف سياق دون إقليمي يتسم بالعنف اجملتمعي واجلرمية املنظمة
عرب الوطنية ،ميكن أن يساعد إنشاء آليات لإلنذار املبكر مبعرفة
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،مثل شبكة اإلنذار املبكر
واالستجابة التابعة للجماعة االقتصادية ،على منع األزمات
الناشئة ،مما يتيح تفادي إجراء مفاوضات طويلة وشاقة يف بعض
األحيان.
وترى كوت ديفوار أن االسرتاتيجيات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ستكون أكثر فعالية إذا تلقت مزيدا من الدعم من
األمم املتحدة ،وفقاً لألحكام ذات الصلة من الفصل الثامن من
رحب بلدي بتوقيع اإلطار املشرتك بني
امليثاق .ولذلك ،فقد ّ
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم
واألمن يف  ١٩نيسان/أبريل  .٢٠١٧ونشيد بالتقدم امللحوظ
احملرز يف تنفيذ الشراكة ،مبا يف ذلك من خالل التعاون بني
األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي ،وكذلك
من خالل املشاورات املنتظمة بني جملس األمن وجملس السلم
واألمن التابع لالحتاد األفريقي.
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يف اخلتام ،تود كوت ديفوار أن تؤكد جمدداً إمياهنا بأن
الوساطة متثل أداة فعالة وميكن استخدامها يف مجيع مراحل
حل النزاع ،مبا يف ذلك منع نشوب النزاعات ومعاجلة أسباهبا
اجلذرية .غري أن هذه الفعالية ال ميكن أن تتحقق إال إذا حظيت
مبيزة الدعم من اجمللس بتشكيلته احلالية وإذا استُخدمت حبسن
نية من أجل كفالة فعالية صون السلم الدويل .ولذلك ،جيب
نوحد جهودنا جلعل الوساطة عنصراً رئيسياً من عناصر
علينا أن ّ
منظومة األمم املتحدة املعنية بصون السلم واألمن.
السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نرحب بكم ،سيدي ،بصفتكم رئيساً جمللس األمن ونشكركم
ّ
على تنظيم جلسة اليوم .إن الوساطة ومنع نشوب النزاعات اليت
هتدد السلم واألمن الدوليني هي يف الواقع واحدة من أكثر املهام
إحلاحاً يف األمم املتحدة والسياسة العاملية ككل .وحنن ممتنون
لألمني العام أنطونيو غوترييش ولرئيسة جملس احلكماء ونائبها،
السيدة ماري روبنسون والسيد بان كي  -مون ،على بيانيهما.
ال ميكن أن يكون هناك أي شك يف أمهية تعزيز قدرة
األمم املتحدة على منع نشوب النزاعات .ويوفر ميثاق األمم
املتحدة وقرارات الدول األعضاء يف األمم املتحدة مجيع الوسائل
الالزمة يف هذا الصدد .وترد هذه الوسائل يف املقام األول
يف الفصلني األول والسادس من امليثاق ويف قرارات الدول
يكرس
األعضاء ،وال سيما القرار  ،)٢٠١٤( ٢١٧١الذي ّ
املبادئ األساسية للمساعدة الدولية يف هذا اجملال.
وخالل السنوات القليلة املاضية ،بذلت األمانة العامة
وجملس األمن وبعض املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية جهوداً
كبرية من أجل حتليل أسباب األزمات وسبل منعها .وعلى الرغم
من ذلك ،ال توجد قائمة عاملية أو شاملة مبؤشرات النزاع .وهذا
ال يثري الدهشة ،ألن التجربة العملية للمجلس قد أثبتت أن
لكل حالة جمموعة فريدة خاصة هبا من العوامل اليت تؤثر على
تطورها ،مما يعين عدم وجود صيغة عاملية حلل املشاكل .وتتطلب
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كل حالة هنجاً دقيقاً ومتوازناً ونزيهاً وحبثاً دؤوباً عن حل ،وهذا
هو السبب يف أن احللول اجلاهزة اليت تناسب مجيع احلاالت
ليست مفيدة يف هذا اجملال.
إننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأنه ال ميكن تقدمي املساعدة
الدولية إال مبوافقة األطراف يف النزاع .وجيب أن تكون هذه
املساعدة حمايدة وبال شروط مسبقة .كما أن املعايري املزدوجة
واملناورات السياسية املقنّعة اليت هتدف إىل اإلطاحة بالسلطات
الشرعية هي أيضاً غري مقبولة .ولألسف ،فإن هذه احلاالت
ما يرب الدول على أن تساورها
ليست قليلة الشيوع اليومُ ،
الشكوك يف الوساطة .وال يلزمنا سوى إيراد أمثلة كالعراق وليبيا
وسورية .وال يزال اجملتمع الدويل يعاجل عواقب األزمات يف تلك
البلدان ،واليت كانت نتيجة للغزو األجنيب الشائن.
إال أن البعض ال يتعلم شيئاً من التاريخ .وجيري اليوم تطبيق
نفس النهج على فنزويال ،حيث بدأت املرحلة احلرجة من مراحل
األزمة نتيجة للضغوط اخلارجية عن طريق اجلزاءات والتدخالت
األجنبية املباشرة .وال غرابة يف أن أجنح جهود الوساطة هناك
هي تلك اليت تبذهلا الدول اليت كانت ذكية مبا يكفي لعدم
االحنياز إىل طرف بعينه يف املواجهة الداخلية بفنزويال.
وال ميكن أن يتحقق النجاح يف منع نشوب األزمات وحلها
إال من خالل السعي اجلماعي املضين إلجياد حلول سياسية
ودبلوماسية ،استنادا إىل حوار مباشر وشامل بني األطراف
املعنية .واألمم املتحدة ،باعتبارها املنظمة األكثر حجية ومتثيال
يف العامل ،يف وضع مثايل ميكنها من القيام بدور حموري يف جهود
الوساطة على الصعيد الدويل .وال تزال بعثات املساعي احلميدة
لألمني العام ومبعوثيه وممثليه اخلاصني تثبت أهنا ضرورية .ومع
ذلك ،فإننا نعتقد أنه من األمهية مبكان كفالة أن يتم اختيار
وسطاء األمم املتحدة على أساس معايري موضوعية مع احرتام
التوازن اإلقليمي.
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كما أنه من املهم االستفادة من إمكانات املنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وفقا للفصل الثامن من ميثاق األمم
املتحدة .فمعرفة الوسطاء الشاملة باحليثيات الدقيقة للنزاعات
احمللية متكن من توفري فهم أكثر دقة للحالة ،وبالتايل ،تيسر
طرح مقرتحات موضوعية وواقعية للتقريب بني مواقف األطراف.
ويسرنا بصفة خاصة أن البلدان األفريقية تتخذ املبادرة بنشاط
ملعاجلة مشاكل القارة .وهذا أمر ينبغي لقيادة االحتاد األفريقي
حقا أن تفخر به .ويف هذا السياق ،أود أن أخص بالذكر جهود
االحتاد األفريقي فيما خيص مجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب
السودان ،رغم أنه غين عن القول إنه ال يزال هناك الكثري مما
يتعني القيام به.
ونقدر العمل الذي يضطلع به مركز األمم املتحدة
اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى ،الذي
يقوم على مبادئ احلياد ،واملوضوعية ،والتعاون مع حكومات
دول آسيا الوسطى ،ويركز على التعاون مع منظمات التكامل
اإلقليمي ،مثل اجلماعة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية،
ومنظمة معاهدة األمن اجلماعي ،ومنظمة شنغهاي للتعاون.
ونرى إمكانيات ممتازة إلقامة شراكات بني األمم املتحدة وهذه
املنظمات ،اليت توسع نطاق سلطتها السياسية ومسامهتها لتعزيز
األمن اإلقليمي والدويل.
ويف حني أننا أيضا على استعداد للعمل مع اآلخرين لتطوير
الدبلوماسية الوقائية ،فإننا نعتقد أن الوقاية ينبغي أال تعترب حال
سحريا ،وال ميكن أن تصبح ذريعة للتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول ذات السيادة .فموافقتها على هذا النوع من املشاركة من
جانب األمم املتحدة يعد معيارا حامسا بالنسبة لنا.
وختاما ،أود أن أشدد على أنه ميكن جتنب العديد من
مشاكل العامل اليوم إذا جعل بعض زمالئنا يف جملس األمن
مصاحل الدول اليت يقولون إهنم يريدون مساعدهتا على رأس
أولوياهتم بدال من إلقاء احملاضرات وفرض اجلزاءات والتدابري
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االقتصادية القسرية االنفرادية عليها .فهذه النهج االنفرادية ،اليت نزاع .وميكن للمجلس ،وينبغي له ،أن يستخدمها كأساس ملا
تقوم على الثقة العمياء يف حالة استثنائية لشخص ما وتزكيته جيريه من حتليل وما يتخذه من إجراءات.
وعدم االستعداد لالستماع إىل آراء اآلخرين ،ال متنع جملس
ويف هذا السياق ،تؤيد بلجيكا مواصلة عمليات اإلنذار
األمن من التوصل إىل اتفاق بشأن النهج اجلماعية فحسب ،بل املبكر ،وال سيما تبادل املعلومات بني اجمللس واألمانة العامة،
تقوض سلطة األمم املتحدة أيضا .وإذا أمكننا التعامل مع هذا مبا يف ذلك املعلومات املتصلة بركيزيت التنمية وحقوق اإلنسان.
النوع من السلوك اخلاطئ والقصري النظر ،فإن إمكانات املنظمة واالستجابات املبكرة ،مبا يف ذلك من خالل الوساطة،
فيما يتعلق مبسائل منع نشوب النزاعات والوساطة ستزداد زيادة يف أعقاب اإلنذارات املبكرة ،ينبغي أال تكون بالضرورة من
كبرية.
اختصاص جملس األمن وحده بل ميكن أن تشمل ،حسب

السيد بيكستين دو بويتسويريفا (بلجيكا) (تكلم
بالفرنسية) :أود أوال أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم
جلسة اليوم .والشكر موصول ملمثلي جملس احلكماء ،السيدة
ماري روبنسن والسيد بان كي  -مون ،على كلماهتما احلكيمة
الصادقة ،األمر الذي ينبغي أن يشكل مصدر إهلام لنا .كما
كانت كلماهتما صرحية ،وأعتقد أهنما وضعانا أمام مسؤوليتنا
الفردية واجلماعية بصفتنا أعضاء يف جملس األمن.

االقتضاء ،املساعي احلميدة لألمني العام ،ومبعوثيه اخلاصني،
وممثليه ،واملنسقني املقيمني .كما ميكن أن جترى خارج منظومة
األمم املتحدة ،كما نشهد حاليا فيما يتعلق بفنزويال والكامريون.
ولكن إذا لزم األمر ،ميكن للمجلس أن يبعث بإشارات تساعد
يف إجياد اإلرادة السياسية حلل أزمة ما ودعم جهود الوساطة
هذه .بيد أن ذلك لن يكون ممكنا إال إذا مت إخطار اجمللس على
النحو الواجب سلفا بوقت كاف.

لقد جعلت بلجيكا منع نشوب النزاعات ضمن أولوياهتا.
فهو أحد األسس اليت يقوم عليها النهج الشامل للحفاظ على
السالم ،الذي نوافق عليه .وعلى حنو ما أشرمت إليه ،سيدي
الرئيس ،يف مذكرتكم املفاهيمية ملناقشة اليوم (،S/2019/456
املرفق) ،فإن األسباب الكامنة وراء النزاع تندرج ضمن جماالت
خمتلفة ،وهي السلم واألمن ،والتنمية ،وحقوق اإلنسان.
ولذلك ،من املنطقي أن يتعني على جملس األمن أن حيصل
على املعلومات من تلك الركائز الثالث من أجل تقييم األخطار
احملتملة على السالم واألمن الدوليني .وال يقتصر األمر على
انتهاكات حقوق اإلنسان والقيود املفروضة على احليز السياسي،
بل واملوارد الطبيعية اليت تزداد شحا ،وتدهور حيز املعيشة نتيجة
للنشاط البشري ،والكوارث الطبيعية ،وتغري املناخ ،وهي مجيعا
مؤشرات للتوترات اليت ميكن أن تتحول يف الظروف املناسبة إىل

وهذا يقودين إىل النقطة الثانية من بياين .إن املعلومات اليت
يتلقاها اجمللس ستزداد قيمتها إذا أمكن أن تشمل بعدا إقليميا.
وتوفر املكاتب اإلقليمية لألمم املتحدة قيمة مضافة من أجل
حتديد عوامل اخلطر ورصد التقدم احملرز على حد سواء .ونرى
أن عقد اجتماعات إعالمية أكثر دينامية ورمبا زيادة تواترها مع
رؤساء تلك املكاتب اإلقليمية سيكون أكثر قيمة يف املقابل.
فعلى سبيل املثال ،نتطلع إىل االستماع إىل التحليل اإلقليمي
للمبعوث اخلاص اجلديد لألمني العام للقرن األفريقي .وتعد
املكاتب اإلقليمية أيضا وسيلة مثالية لدعم املنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية أو التعاون معها .ونرى أن هذه املنظمات تؤدي
دورا رائدا يف منع نشوب النزاعات والوساطة ،ونشجعها على
مواصلة تطوير قدراهتا يف هذا الصدد .كما ميكن للحوار بني
البلدان يف نفس املنطقة وخارج املنظمات الرمسية أن تضيف
قيمة رمبا عن طريق متكني حتقيق تقارب بشأن التدابري الرامية
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إىل ختفيف حدة التوترات ،اليت ستكون مفيدة للغاية يف الشرق
األوسط ،على سبيل املثال .وميكن لألمم املتحدة أن تدعم
إجراء حوارات غري رمسية يف هذا اجملال أيضا.
ثالثا ،أود أن أشدد على أمهية الصلة بني املنع والوساطة،
مبا يف ذلك على املستوى احمللي ،وعمليات حفظ السالم .وتؤيد
بلجيكا رغبة األمني العام يف زيادة اخلربة يف جمال الوساطة داخل
البعثات ،وتعزيز الشراكات مع اجلهات الفاعلة يف جمال الوساطة
على الصعيد احمللي والوطين .فالوساطة حباجة إىل اتباع هنج
متكامل ومالئم لكل حالة على حدة وجيد التنسيق .ويساعد
إشراك البعثات مع اجملتمعات احمللية ،مبا يف ذلك السلطات احمللية
والزعماء التقليديون أو الدينيني واجلهات الفاعلة األخرى يف
امليدان ،على منع التوترات احمللية من تأجيج نزاعات ،وتساعد،
بصورة إجيابية ،يف بناء السالم من خالل حتقيق املصاحلة احمللية.
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وعلى الرغم من أن مشاركة اجملتمعات احمللية هي بطبيعة
احلال املسؤولية الرئيسية للعنصر املدين وعنصر الشرطة ،فمن
املهم أيضا أن حتظى بدعم من العناصر العسكرية للبعثات.
ونرحب باجلهود املبذولة يف ذلك الصدد يف بعثة منظمة األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبعثة
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ،على سبيل املثال .وامتالك زمام
عمليات الوساطة ومنع نشوب النزاعات على الصعيد الوطين
يزيد من فرص جناحها .ويصدق ذلك القول بصفة خاصة
عندما تشارك النساء كوسيطات ومفاوضات وشاهدات يف
تلك العمليات.

رفعت اجللسة الساعة .12/30
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