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عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
االستثمار يف السالم :تعزيز سالمة حفظة سالم األمم املتحدة واالرتقاء بأدائهم
رسالة مؤرخة  30نيسان/أبريل  2019موجهة إىل األمني العام من املمثل الدائم إلندونيسيا
لدى األمم املتحدة ()S/2019/359
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
إصدار احملاضر َّ
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وفقاً للمادة  ٣٩من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
افتتحت اجللسة الساعة 10/10
أدعو مقدمي اإلحاطتني التاليني إىل املشاركة يف هذه اجللسة:
اإلعراب عن الشكر للرئيس السابق
الفريق إلياس رودريغس مارتينس فيليو ،قائد قوة بعثة منظمة
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :مبا أن هذا أول اجتماع
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
رمسي جمللس األمن يف شهر أيار/مايو ،أود أن أغتنم هذه
والسيد بيورن هوملربغ ،مدير أمانة “املنتدى الدويل للتحديات”.
الفرصة لإلشادة ،بالنيابة عن اجمللس ،بسعادة السفري كريستوف
ووفقاً للمادة  ٣٩من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
هويسغن ،املمثل الدائم ألملانيا لدى األمم املتحدة ،على عمله
بصفته رئيس جملس األمن لشهر نيسان/أبريل .وأنا على ثقة أدعو أيضاً إىل املشاركة يف هذه اجللسة :سعادة السيد جواو
من أنين أعب عن مشاعر مجيع أعضاء اجمللس عند اإلعراب عن فايل دي أمليدا ،رئيس وفد االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة؛
ّ
عميق التقدير للسفري هيوسغن وفريقه على املهارة الدبلوماسية وسعادة السيدة فاطمة كياري حممد ،املراقبة الدائمة لالحتاد
األفريقي لدى األمم املتحدة.
الكبرية اليت أدارا هبا أعمال اجمللس يف الشهر املاضي.
وقبل أن نشرع يف النظر يف البند املدرج يف جدول األعمال،
إقرار جدول األعمال
أود أن أهنئ مجيع املسلمني يف العامل حبلول شهر رمضان:
أُ ّقر جدول األعمال.
رمضان كرمي.
عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
االستثمار في السالم :تعزيز سالمة حفظة سالم األمم أعماله.
المتحدة واالرتقاء بأدائهم
وأود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة ،S/2019/359
رسالة مؤرخة  30نيسان/أبريل  2019موجهة إلى اليت تتضمن رسالة مؤرخة  ٣٠نيسان/أبريل  ٢٠١٩موجهة
األمين العام من الممثل الدائم إلندونيسيا لدى األمم إىل األمني العام من املمثل الدائم إلندونيسيا ،حييل هبا ورقة
المتحدة (.)S/2019/359
مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.
وفقا للمادة  ٣٧من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
بعد التشاور مع أعضاء اجمللس ،أُ ِذن يل بأن أديل بالبيان
أدعو ممثلي :إثيوبيا ٬األرجنتني ٬األردن ٬أسرتاليا ٬إستونيا ٬التايل نيابة عنهم:
إسرائيل ٬إكوادور ٬أوروغواي ٬أوكرانيا ٬أيرلندا ٬إيطاليا٬
“يشري جملس األمن إىل قراراته وبياناته الرئاسية
باكستان ٬الربازيل ٬الربتغال ٬بنغالديش ٬تايلند ٬مجهورية كوريا٬
السابقة ذات الصلة اليت تتناول حفظ السالم.
جيبويت ٬رواندا ٬رومانيا ٬السلفادور ٬سلوفاكيا ٬السنغال٬
“ويشدد جملس األمن على أمهية حفظ السالم
السودان ٬غواتيماال ٬الفلبني ٬مجهورية فنزويال البوليفارية٬
باعتباره إحدى أجنع الوسائل املتاحة لألمم املتحدة يف
فيجي ٬فييت نام ٬كازاخستان ٬كمبوديا ٬كندا ٬ماليزيا ٬مصر٬
جمال تعزيز السالم واألمن الدوليني وصوهنما.
املغرب ٬النرويج ٬نيبال ٬اهلند ٬هولندا ٬اليابان إىل املشاركة يف
هذه اجللسة.
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األمين العام (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،سيديت الرئيسة،
على عقد هذه املناقشة اهلامة بشأن التدريب وبناء القدرات يف
جمال حفظ السالم .إهنا جتسد مشاركة بلدكم القوية يف عمليات
حفظ السالم ،هنا يف نيويورك ويف امليدان كذلك.

“ويعيد جملس األمن تأكيد املبادئ األساسية حلفظ
السالم ،من قبيل موافقة األطراف وعدم التحيز وعدم
استخدام القوة ،إال يف حالة الدفاع عن النفس والدفاع
عن الوالية ،ويسلّم بأن والية كل عملية من عمليات
حفظ السالم ُت ّدد حبسب حاجة البلد املعين وحالته ،وأن
وأحيي األفراد النظاميني من إندونيسيا البالغ عددهم حالياً
جملس األمن يتوقع اإلجناز التام للواليات اليت يأذن هبا .أكثر من  ٣ ٠٠٠الذين خيدمون يف مثا ٍن من عملياتنا ،وأترحم
“ويرحب جملس األمن باجلهود اليت يبذهلا األمني على حفظة السالم اإلندونيسيني الـ  37الذين ضحوا حبياهتم
ّ
العام حلشد مجيع الشركاء وأصحاب املصلحة دعماً حتت علم األمم املتحدة.
لعمليات لألمم املتحدة حلفظ السالم تكون أكثر
إن حتسني التدريب التزام رئيسي مشرتك ملبادرة “العمل
فعالية من خالل مبادرته بشأن “العمل من أجل حفظ من أجل حفظ السالم” .فالتدريب ينقذ األرواح .ويُنشر حفظة
السالم” ،ويعرتف بالقيمة املضافة اليت يق ّدمها إعالن السالم التابعون لنا يف بيئات متزايدة التعقيد وعدائية يف كثري
االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات حفظ السالم فيما من األحيان .ويُع ّدهم التدريب ملهام حفظ السالم احليوية اليت
يتعلق بالتدريب وبناء القدرات.
وحيسن من أدائهم .وكما نعلم ،فتحسني األداء
سيضطلعون هبا ّ
“ويرحب جملس األمن مبؤمتر األمم املتحدة الوزاري حي ّد من الوفيات .وعلى هذا النحو ،فإن التدريب استثمار
ّ
حلفظ السالم ومؤمتر األمم املتحدة لرؤساء أركان الدفاع ضروري واسرتاتيجي يف عمليات حفظ السالم وهو مسؤولية
ومؤمتر القمة لرؤساء شرطة األمم املتحدة الرامية إىل تعزيز مشرتكة بني الدول األعضاء واألمانة العامة.
الدعم املقدم إىل عمليات حفظ السالم ،مبا يف ذلك
وقد مت إقرار نظام التعاون هذا يف عام  .١٩٩٥و ّ
أكدت
يف جمال التدريب وبناء القدرات ،ويؤكد أمهية الوفاء اجلمعية العامة مسؤولية الدول األعضاء عن التدريب السابق
بالتعهدات اليت أعلنها عدد من الدول األعضاء يف مؤمتر للنشر لألفراد النظاميني ،يف حني تساعد األمانة العامة الدول
األمم املتحدة الوزاري حلفظ السالم يف عام .٢٠١٩
األعضاء عن طريق وضع معايري التدريب وتوفري املواد التدريبية.
“ويتطلع جملس األمن إىل إحاطة األمني العام كما أن األمانة العامة مسؤولة عن تدريب املوظفني املدنيني.
السنوية اليت من املقرر أن يقدمها يف أيلول/سبتمرب وحنن حباجة إىل تعزيز هنج املسؤولية املشرتكة هذا وإىل تعميق
ال بالقرار .”)2017( 2378
تعاوننا.
 2019عم ً

سيصدر هذا البيان بوصفه وثيقة جمللس األمن حتت الرمز
وأشكر  ١٥١دولة عضوا و  4منظمات دولية وإقليمية
.S/PRST/2019/4
دعمت مبادرة “العمل من أجل حفظ السالم” بتأييد إعالن
وأود أن أرحب ترحيباً حاراً باألمني العام ،معايل السيد االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
ّ
فبالقيام بذلك ،أكدت هذه الدول واملنظمات من جديد
أنطونيو غوترييش ،وأعطيه الكلمة.
املسؤولية املشرتكة عن أداء عمليات حفظ السالم ،وأعلنت
التزامها بتوفري أفراد نظاميني مدربني تدريباً جيداً.
1913245
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اليوم ،أود أن أُطلع اجمللس على التقدم الذي أحرزته األمانة
العامة يف تنفيذ التزامنا بالتدريب وبناء القدرات.
بالنسبة إىل السالمة واألمن ،نواصل املضي قدماً يف خطة
العمل الرامية إىل حتسني أمن حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة .ويدعم هذا إطالق خطة تدريبية شاملة .ويف البعثات
اخلمس عالية املخاطر  -بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،والعملية املختلطة
لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ،وبعثة األمم املتحدة
يف جنوب السودان ،وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،وبعثة
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل
 نقدم دعماً يف جمال التدريب ونقوم بزيارات للتقييم .ونعكفأيضاً على تنظيم تدريبات على إجالء املصابني وفحص مدى
اإلجهاد ومتارين إدارة األزمات يف هذه البعثات اخلمس .وتعزيز
التدريب الطيب هو من العناصر الرئيسية األخرى ،حيث يفيد
يف التصدي خلطر األجهزة املتفجرة املرجتلة وغريها من األخطار،
ونعمل مع البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة للتأكد من أن
تنضم إىل بعثاتنا تفي مبعايرينا للجاهزية العملياتية
الوحدات اليت ّ
قبل النشر وأهنا قد خضعت للتدريب السابق للنشر وفقاً ملعايري
األمم املتحدة.
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ونعمل أيضاً على زيادة عدد النساء يف عمليات حفظ
السالم .وجيري العمل يف إعداد قائمة موهوبات مرشحات
خمصصة على وجه التحديد لكبار الضباط العسكريني من
النساء ،وننظر يف الكيفية اليت ميكننا هبا جعل بيئات البعثات
أكثر مالءمة للمرأة.
وسيكون استمرار دعم اجمللس ضروريا لتعزيز تلك اجلهود،
من خالل توفري برامج التدريب وأفرقة التدريب املتنقلة ،وترمجة
املواد التدريبية إىل اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة ،والتمويل.
ومن بني أولوياتنا الرئيسية ،تعزيز السلوك واالنضباط.
ويشجعنا أن عدد االدعاءات باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني
يف عمليات حفظ السالم آخذ يف االخنفاض على ما يبدو.
غري أننا ندرك أنه جيب علينا توخي اليقظة يف جهودنا الوقائية
والسعي إىل حتقيق املساءلة عندما تنتهك سياسة عدم التسامح
مطلقا .وجيب أن نواصل القيام بذلك يف شراكة قوية مع الدول
األعضاء.
إن املسائل اخلاصة بالسلوك واالنضباط عنصر أساسي من
عناصر التدريب السابق للنشر والتدريب التوجيهي أثناء اخلدمة
يف البعثات ،وهو إلزامي جلميع األفراد املدنيني والعسكريني وأفراد
الشرطة العاملني يف جمال حفظ السالم .وتساعد األمانة العامة
البلدان املسامهة بقوات وأفراد الشرطة من أجل حتسني ما تقوم
به من تدريب سابق للنشر بشأن منع االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني ،ومن خالل تقدمي مواد التدريب األساسية املتاحة،
ونشر أفرقة التدريب املتنقلة إىل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد
شرطة استجابة للطلبات الواردة من تلك البلدان.

وجندد أيضاً الرتكيز على التدريب داخل البعثات للتأكد
من أن حفظة السالم التابعني لنا يستفيدون من الدعم الالزم يف
امليدان .وحنرص على وجه اخلصوص على تطوير استخدام أفرقة
ونشجع الدول األعضاء على إيفاد هذه األفرقة
التدريب املتنقلةّ ،
لتقدمي دعم حمدد األهداف ومرن لبعثاتنا .وقد أنشأنا إطاراً
ملعايري األداء والتقييمات ،يستند إىل التقييم املستمر للوحدات
ويسرين أن التزامنا اجلماعي من أجل حتسني تدريب حفظة
العسكرية ،مبا يف ذلك القيادة واملراقبة ،ومحاية املدنيني ،والسلوك
السالم وإعدادهم قد أدى إىل عدد من الشراكات الثالثية
واالنضباط .ويتعني علينا تعزيز التدريب على املهارات القيادية
الفعالة فيما بني األمانة العامة ،والدول األعضاء اليت لديها اخلربة
للمدنيني والعسكريني وأفراد الشرطة ،مبا يف ذلك من خالل
واملوارد ،والدول األعضاء اليت تنشر حفظة السالم النظاميني
تدريبات تقوم على سيناريوهات حمتملة.
لديها .وقد قمت بتيسري وتدريب  330مهندسا من املهندسني
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العسكريني و  2 700من موظفي اإلشارة النظاميني .ومت نشر
العديد من املتدربني ،مبن يف ذلك  23ضابطة ،يف البعثات ،مبا
يف ذلك بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ،اليت ندعمها .وبعد
جناح التدريب اهلندسي يف كينيا ،نطلق دورة دراسية ملساعدي
األطباء امليدانيني يف أوغندا هذا العام ،وسنقوم بالتدريب
اهلندسي يف فييت نام وإندونيسيا عام .2020
لقد أحرزنا تقدما ملحوظا ،ولكن ال يزال هناك الكثري
مما يتعني القيام به .فال تزال هناك ثغرات يف جمال التدريب يف
اجملاالت احلساسة مثل مناولة األسلحة ،واإلسعافات األولية،
وحقوق اإلنسان ،واملسائل املتعلقة باحلماية .ولضمان االستدامة
الطويلة األجل للتعاون الثالثي والشراكات واملبادرات األخرى،
أحث الدول األعضاء على النظر يف زيادة التمويل ،باملسامهات
العينية من املعدات وتوفري املدربني .وال بد يل أيضا أن أشدد
على مدى أمهية أن نتلقى املزيد من ترشيحات النساء للمشاركة
يف التدريب .وحنن ممتنون للدول األعضاء اليت قدمت دورات
تدريبية للضباط حتقق التوازن التام بني الذكور واإلناث ،ونطلب
من املزيد من الدول األعضاء القيام بذلك.

S/PV.8521

وأود أن أهنئ البعثة الدائمة إندونيسيا لدى األمم املتحدة
يف مستهل توليها رئاسة جملس األمن ،وأن أشكر اجمللس على
إتاحة هذه الفرصة .إن فكرة هذه املناقشة بشأن مبادرة العمل
من أجل حفظ السالم نبيلة حقا .وسوف تثرينا مجيعا ،وتتيح
لنا فرصة للتأمل وتقدمي جمموعة متنوعة من األفكار واخلربات.
إن بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية واحدة من أكرب بعثات حفظ
السالم العاملة حتت مظلة األمم املتحدة وأكثرها تعقيدا .ومنذ
إنشائها ،نضجت البعثة وتكيفت جيدا مع التحديات الدينامية
واالحتياجات املتغرية .وعلى الرغم من تطور السيناريوهات
ومتطلبات الوالية ،ال يزال أحد اجلوانب ثابتا ،وهو أن البعثة
قد ركزت على االبتكار والكفاءة املهنية هبدف حتقيق الكفاءة.
وقد عملت القوة ومقر البعثة بشكل جيد على حنو متزامن،
يف إطار هنج شامل ملواجهة التحديات يف امليدان من أجل
الوفاء بواليتنا .ويف هذا الصدد ،فقد أصبح العمل بالتنسيق مع
حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية والتعويل على تعاوهنا حتديا
وعنصرا أساسيا لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية يف البلد.

وال تزال األولوية الرئيسية للبعثة هي تغيري عقلية مجيع حفظة
ويعد حتسني األداء يف صميم جهودنا اجلماعية .ونتطلع
السالم واملدنيني والعسكريني وأفراد الشرطة ،الذين جيب أن
إىل استمرار تعاوننا.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر األمني العام على يفهموا البيئة والتحديات وأن يعملوا وفقا لذلك .فوجود عقلية
سليمة هي األساس الذي تستند إليه كل التدابري الالحقة ،من
إحاطته.
اختيار األفراد واجلنود وإعدادهم ،إىل تدريبهم.
أعطي الكلمة اآلن للفريق مارتينس فيليو.
وال يزال جوهر واليتنا  -محاية املدنيني  -مل يتغري ،ويتطلب
الفريق مارتينس فيليو (تكلم باإلنكليزية) :قبل أن أبدأ
بناء الثقة بني السكان ،وتنفيذ نظام فعال لالستخبارات وقدرتنا
بياين ،أود أن أشيد باجلندي إكسوين الهانسانغ ،من سرية
على املنع .والواقع أن االنتشار الوقائي وحتييد اجلماعات
املهندسني اإلندونيسية اليت مت نشرها يف بعثة منظمة األمم
املسلحة مها أكثر السبل فعالية حلماية املدنيني يف مجهورية
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
الكونغو الدميقراطية.
الذي تويف صباح هذا اليوم نتيجة نوبة قلبية .وأعرب عن خالص
وكما هو معروف جيدا ،ال يوجد حل عسكري صرف
التعازي إىل أسرته وإىل مجهورية إندونيسيا.
للمشاكل والتحديات اليت نواجهها يف مجهورية الكونغو
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الدميقراطية :فاحلل سياسي ويشمل مجيع عناصر البعثة .وهلذا هذا العام ،أو حاولوا القيام بذلك .بيد أن هذه العملية مل تكتمل
السبب كان تركيز ما قمنا به من حتليل وختطيط وعمليات منذ نظرا لعدم تأسيس برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
العام املاضي منصبا على وجود هنج شامل يتضمن آراء مجيع بعد.
املوظفني املعنيني الذين مت نشرهم يف منطقة البعثة وأولوياهتم
كما نفذت قوة البعثة العديد من املبادرات من أجل حتقيق
وخرباهتم.
السالم والتنمية يف اجملتمعات احمللية .وقد أسهمت ما تسمى

كما جيب أن نتواصل على حنو أفضل مع السكان احملليني
واجملتمع الدويل .فاملنع ال يتصدر العناوين الرئيسية لألخبار.
إنه أمر حمزن ،ولكنه الواقع .والنتائج اإلجيابية واألشياء الطيبة
اليت قامت هبا بعثة األمم املتحدة والعمل الشاق الذي يقوم به
حفظة السالم لدينا أمور غري معروفة .فعلى سبيل املثال ،قليل
من الناس يف العامل ،مبا يف ذلك يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
يعرفون أنه خالل السنوات الثالث املاضية ،مت إنقاذ أكثر من
 6 000طفل من خمتلف اجلماعات املسلحة وعادوا إىل قراهم،
أو أنه مؤخرا ،يف  28نيسان/أبريل ،وعقب نشر قواتنا يف مبايت،
بكيفو الشمالية ،مت حترير  114طفال من اجلماعات املسلحة
نتيجة للعمل املشرتك والشامل الذي تضطلع به عناصر البعثة.
ويف هذا الصدد ،نفذت القوة مفهوم “احلماية من خالل
التوقعات” بفعالية كبرية ،باالقرتان مع “احلماية عن طريق
احلضور” .وال نزال نتعلم ،ولكن النتائج كانت مثرية لإلعجاب.
وعدد اهلجمات على القرى واملدن اليت منعت جملرد أننا متكنا من
نشر قواتنا مباشرة بعد التعرض للتهديد عدد كبري .وخالل شهر
نيسان/أبريل وحده ،نشرت القوة أكثر من  44قاعدة عمليات
تابعة للسرية و  26موقعا قياسيا لفصيلة النشر القتايل ،مع
االضطالع بأكثر من  8 500دورية ليال وهنارا ،ونشر عناصر
قوة الرد السريع  4 163مرة .وجتاوز العدد اإلمجايل لألنشطة
التنفيذية اليت مت االضطالع هبا  13 600نشاط.

املشاريع السريعة األثر يف منع النزاعات اإلثنية وبتكلفة منخفضة.
ففي كاماكو  -كاساي الوسطى  -على سبيل املثال ،كانت
املياه هي فتيل إشعال التوترات بني مخس قبائل :قبيليت لوبا
ولوال من جهة ،وتيتيال وتشوكوكوي وبندي من جهة أخرى.
ورحبت مجيع القبائل باملشروع السريع األثر جلمع املياه ،الذي
مت تدشينه يف  9كانون الثاين/يناير ،وقد عملوا بشكل جيد
فيما خيص خفض حدة التوترات .ومثة مثال آخر يتجسد يف
لوكوييت ،بكيفو الشمالية ،وهي قرية نائية ومعزولة ليس هلا أي
طرق وليست على اتصال بالعامل اخلارجي .وقد كانت القرية
معرضة خلطر شن هجمات من جانب مجاعة ندوما للدفاع
عن الكونغو  -فصيل التجديد ،اليت غادرت املنطقة بعد نشر
قواتنا .وقد حالت القوة دون شن اهلجوم مث وضعت مشروعا ذا
أثر سريع ،والذي ال يزال مستمرا ،لرتكيب هوائي وبناء جسر.
وتسهم هذه املبادرات يف توفري احلماية وحتقيق التنمية.

للرتكيز على املوضوع الرئيسي هلذه املناقشة ،أود أن أسلط
الضوء على أن التدريب عنصر أساسي لضمان األداء املنشود
حلفظة السالم التابعني لنا .جيب نشر قواتنا يف منطقة البعثة وهي
تتمتع بقدرة كاملة وجمهزة جتهيزا كامال لالضطالع جبميع املهام
التشغيلية .التدريب عملية مستمرة جيب أن تركز أيضا على
اخلصائص احملددة للبعثة وبيئتها التشغيلية ،وهو ما يؤكد أمهية
التدريب داخل البعثات .الزيارات السابقة لنشر الوحدات ،اليت
تركز على التدريب ،مبشاركة ممثلني من امليدان ،ووضع برامج
وفيما يتعلق بتحييد اجلماعات املسلحة ،جدير بالذكر أن تدريبية داخل البعثات للعمليات احلالية واملتخصصة وعمليات
أكثر النتائج املرجوة هي نزع سالحها وتسرحيها .وقد استسلم نشر أفرقة التدريب املتنقلة من األمثلة على املبادرات اليت نفذت
أكثر من  5 000فرد من أفراد اجلماعات املسلحة حىت اآلن لتحسني نوعية القوات املنتشرة يف البعثة.
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ويف ذلك الصدد ،ترحب بعثة منظمة األمم املتحدة اهلياكل األساسية للبعثة وحتديات الطريان وحجم منطقة
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بالقرار الذي املسؤولية .ومع ذلك ،نفذهتا البعثة حيثما كان ذلك ممكنا.
اختذ مؤخرا بنشر فريق من اخلرباء يف حرب األدغال يف إقليم
وجرى تعزيز ترتيبات القيادة والسيطرة من خالل القيام
بيين لتحسني قدراهتا على ختطيط وتنفيذ العمليات اهلجومية بزيارات ميدانية منتظمة من جانب قيادة القوة ،وقادة األلوية
يف بيئة األدغال الصعبة .ونرحب أيضا باملبادرات اليت اختذها اللواء وموظفي مقر قيادة القوة .وقد استعرضت آلية اإلبالغ
املقر بتزويد البعثات امليدانية باألدلة والتمارين التدريبية والدورات القائمة لضمان تدفق املعلومات يف الوقت احلقيقي على مجيع
التدريبية على خمتلف املستويات ،مما سيسهم يف حتقيق احلد املستويات.
األدىن من التجانس املطلوب لعمليات النشر.
نفذت البعثة معايري جديدة لتقييم هتديدات وخماطر الطريان
وفيما يتعلق ببناء القدرات واألداء ،نفذت التدابري التالية .جلميع مهام الطريان العسكرية .االنتشار احلايل ألصول الطريان
مراجعة السالمة واألمن لكافة القواعد التشغيلية للسرايا يستند إىل ذلك التقييم للتهديدات واالحتياجات التشغيلية.
وتعزيز تدابري محاية القوة اليت نفذت لتعزيز الدفاع ومحاية القوة.
وقامت القوة باختاذ تدابري خمتلفة ترمي إىل تعزيز وتشجيع
وأصدرت القوة أيضا وأضفت الطابع الرمسي على إجراءات املشاركة النسائية يف البعثة ،األمر الذي سيوفر اإلرشاد والتوجيه
التشغيل املوحدة بشأن املواضيع ذات الصلة املعنية.
بشأن خمتلف الطرق اليت ميكن هبا للبعثة تفعيل املشاركة النسائية.
وجرى االضطالع بتقييمات منتظمة للوحدات ،شاركنا حصل مقر القوة على شهادات رمسية من مجيع قادة الوحدات
نتائجها مع املقر ،وذلك هبدف تعزيز معايري اإلعداد والفعالية بشأن احملاذير ،ومل تعلن أي حماذير.
التشغيلية .ومت اإلبالغ عن الوحدات اليت تعاين من مشاكل كبرية
وأود أن أؤكد لكم ،سيديت الرئيسة ،وألعضاء اجمللس ومجيع
يف األداء .كما اعتمدت البعثة أداة تقييم األداء اإللكرتونية.
الدول األعضاء أن قوة بعثة األمم املتحدة ملتزمة بالوفاء بوالية

متارين احملاكاة واختبارات اإلجهاد يف خمتلف حاالت البعثة بابتكار وكفاءة مهنية ،وأن القوات املنتشرة يف مجهورية
الطوارئ متارس بصورة منتظمة يف مجيع مواقع الوحدات يف املقر الكونغو الدميقراطية كانت استباقية وأظهرت االستعداد وعملت
ويف امليدان .ويف اآلونة األخرية ،جرى أيضا تنظيم مترين مركز جبد من أجل التغلب على التحديات والصعوبات اليت تواجهها
يف امليدان.
القيادة من أجل تعزيز أهداف البعثة.
يف اخلتام ،أود أن أعرب عن امتناين العميق لرئاسة اجمللس
وجرى إجناز حتليل لآلليات األمنية القائمة للمراقبني
العسكريني بغية اقرتاح مبادئ توجيهية أمنية واضحة للتنفيذ .على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة بشأن تنفيذ مبادرة العمل
وأدرجت كافة عناصر األمن يف املبادئ التوجيهية األمنية املنقحة من أجل حفظ السالم ،فضال عن منحي فرصة ألفصح عن
أفكاري .وأمتىن أن يسود السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
ألغراض التوحيد واالتساق.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر الفريق مارتينس
وال تزال سياسة إجالء املصابني استناداً إىل معيار مفهوم
استجابة احلد الزمين  2-1-10تشكل حتديا للبعثة ،بسبب فيليو على إحاطته.
أعطي الكلمة اآلن للسيد هوملربغ.
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السيد هولمبرغ (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتهنئة
الرئاسة اإلندونيسية للمجلس على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة
بشأن التدريب وبناء القدرات من أجل حتسني السالمة واألمن
واألداء حلفظة السالم التابعني لألمم املتحدة .وعالوة على
ذلك ،أود أن أثين على البيان الرئاسي اهلام الذي أصدر اليوم
 ،S/PRST/2019/4مما ميهد الطريق لألعمال املقبلة.

املنتدى السنوي لعام  ،٢٠١٨الذي استضافته أكادميية فولك
برنادوت والقوات املسلحة السويدية يف ستوكهومل يف تشرين
الثاين/نوفمرب؛ وثانيا ،تشاطر التوصيات الصادرة عن منتدى
التحديات والواردة يف التوجيهات املستكملة لكبار قادة بعثات
األمم املتحدة للسالم ،وهي عملية استهلتها وزارة اخلارجية
اإلندونيسية يف عام  ،٢٠١٦وواصلها املركز املعين باألحباث
االسرتاتيجية التابع لوزارة اخلارجية الرتكية يف املنتدى السنوي
الذي عقدناه يف اسطنبول يف عام  .٢٠١٧وتقرير منتدى
التحديات املعنون اعتبارات لقيادة البعثات يف عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ما برح توجيها رئيسيا يف تدريب األمم
املتحدة لقادة البعثات منذ عام  .٢٠١٠وبداية من منتدى
التحديات السنوي عام  ،٢٠١٨أود أن أتشاطر توصيات أربع
من أجل السالمة واألمن واألداء.

يف عام  ،١٩٨٩عندما التحقت بربنامج دراسات السالم
والصراع ،سقط حائط برلني وانتهت احلرب الباردة .وبعد
عشر سنوات ،وقفت خارج أبواب األمم املتحدة كموظف
فين مبتدئ مسرتشدا بكلمات األمني العام الراحل كويف عنان
وشعاره “توحيد األداء” ،أو “أمم متحدة واحدة” لتفادي
العمل بصورة معزولة والتكاتف على حنو فعال من أجل حتقيق
األهداف املشرتكة.

أوال ،ميكن أن تقوم األمانة العامة لألمم املتحدة ،بالتعاون
مع الدول األعضاء ،باستحداث حمفوظات إلكرتونية تفاعلية
ملختلف السيناريوهات املعقدة والصعبة .وميكن أن تستخدم
تلك احملفوظات يف التدريب امليداين والتمارين التدريبية العامة.
وينبغي أن يستكمل ذلك بالتدريب اخلاص ببعثات حمددة على
البيئة التشغيلية قبل نشرها بقليل إىل جانب سجل إلكرتوين
فعال للبلدان املسامهة بقوات عسكرية والبلدان املسامهة بأفراد
شرطة لضمان التدريب يف الوقت املناسب .ومن شأن ذلك أن
يتيح فهما أفضل للسياق الذي ستنشر فيه وترسيخ ما يلزم من
منط تفكري.

أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على إتاحة اجملال للمنتدى الدويل
لتحديات عمليات السالم .إن منتدى التحديات هو شراكة من
 49إدارة ومنظمة من مجيع أحناء العامل  -من مدنيني وعسكريني
وأفراد شرطة .سبعة من أعضاء جملس األمن ال ١٥يشاركون
أيضا يف منتدى التحديات .وألكثر من  ٢٠عاما ،استخدم
منتدى التحديات سلطته التنظيمية لبناء اجلسور وتوليد أفكار
مبتكرة وتعزيز النتائج من أجل زيادة فعالية عمليات السالم.

مرة أخرى ،أمامنا فرصة فريدة لالستفادة من مثار إصالحات
األمم املتحدة ،ال سيما فيما يتعلق بااللتزامات املشرتكة ملبادرة
العمل من أجل حفظ السالم ،اليت هتدف إىل حتسني إحدى
ثانيا ،باإلضافة إىل التعلم من أخطائنا ،رمبا يكون من املهم
أهم أدوات األمم املتحدة والدول األعضاء للسالم واألمن وبلوغ
أهداف التنمية املستدامة .وهذا يأيت يف وقت مثة حاجة فيه بالقدر نفسه البناء على املمارسات اجليدة املتعلقة بالسالمة
لألمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف األخرى أكثر مما واألمن واألداء .واستنادا إىل عملية منح عالوة املخاطر ،ميكن
أن حتدد األمانة العامة والبعثات امليدانية وتتبادل أمثلة ودراسات
كانت عليه يف سنوات عديدة.
حلاالت كان فيها أداء حفظة السالم يف امليدان استثنائيا
والغرض من هذه اإلحاطة يتألف من شقني :أوال ،تشاطر
الستخدامها كجزء من عمليات التدريب.
توصيات الشركاء ذات الصلة مبواضيع اليوم واليت صدرت خالل
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ثالثا ،ميكن أن تستخدم الدول األعضاء واألمانة العامة واألمانة العامة ،بالوفاء مبسؤوليتها عن رعاية أفراد حفظ السالم
والبعثات امليدانية مبادرة إلسي بشأن املرأة يف عمليات السالم العسكريني والشرطة واملدنيني العائدين.
من أجل حتسني الفعالية التنفيذية ،على سبيل املثال ،عن طريق
إذ انتقل إىل اجملال الثاين من اإلحاطة اإلعالمية ،أي عمل
نشر النساء يف أدوار تنفيذية وخارجية مثل أفرقة املشاركة النسائية الشراكة بشأن القيادة العليا للبعثة ،فيتوىل القيادة مثانية رؤساء
وأفرقة التحقيق النسائية ،وأيضا يف أدوار ذات صلة بالعمليات مشاركني من مؤسسة اخلدمات املتحدة يف اهلند؛ ومركز تسوية
القتالية ،وبالتايل توسيع نطاق النشر .عالوة على ذلك ،ميكن النزاعات وحفظ السالم وبناء السالم يف مصر؛ واملركز املدين -
أن تستخدم مبادرة إلسي لتحديد اآلليات واحلوافز الرامية إىل العسكري يف أسرتاليا؛ وأكادميية فولكي برنادوت يف السويد؛
تشجيع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة على زيادة عدد ومعهد عمليات حفظ السالم واالستقرار يف الواليات املتحدة
النساء الالئي جيري نشرهن يف امليدان ،ال سيما يف جمال حتديد األمريكية؛ وجامعة الدفاع الوطين يف باكستان؛ ومركز جينيف
وإدراج العدد املؤثر من موظفات اإلدارة الوسطى ،باإلضافة إىل للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة يف سويسرا؛ ومعهد
اجلهود احلالية اليت تبذل لشغل مناصب يف الرتب العليا.
الدراسات األمنية يف جنوب أفريقيا ،كل ذلك بالتشاور مع
رابعا ،من الضروري إبالغ املعلومات بشكل واضح بشأن األمانة العامة.
أولوية الثغرات واالحتياجات التدريبية املختلفة حىت يتسىن للدول
ميكن استخالص ثالث توصيات عامة لتحسني السالمة
األعضاء تركيز ما تقدمه من دعم على ذلك .استخدام آلية واألمن واألداء .والتقرير الذي أعده الفريق (املتقاعد) كارلوس
مبسطة للتنسيق ،واليت جرى التسليط الضوء عليها يف االلتزامات ألربتو دوس سانتوس كروز ،املعنون “حتسني أمن حفظة السالم
املشرتكة ملبادرة العمل من أجل حفظ السالم واليت تنفذها إدارة التابعني لألمم املتحدة” ،يربز أيضا أن القيادة الفعالة شرط
عمليات حفظ السالم ،ميكن أن تستخدم أيضا لذلك.
أساسي لألمن.

عالوة على ذلك ،ولتحسني التدريب ،ميكن استخدام
الدراسات االستقصائية على اإلنرتنت كجزء من نظم الرصد
والتقييم لتحديد ما إذا كان التدريب فعاال و/أو ميكن حتسينه.
وأخريا ،ينبغي أن يكون مجيع األفراد العسكريني قد أمتوا التدريب
اإللكرتوين ،املعنون “األمن األساسي واملتقدم يف امليدان”،
الذي قدمته إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن قبل
النشر.
وفيما يتعلق هبذا املوضوع وبذكرى األمس اليت ال تزال
حية يف األذهان حلفظة السالم الذين قضوا يف سبيل قضية
السالم يف عام  ،2018فإن منتدى التحديات يوصي أيضا بأن
تكفل مجيع اجلهات املعنية حبفظ السالم ،من الدول األعضاء
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أوال ،من املهم تعزيز تدريب القادة على القيادة القائمة
على روح الفريق لكي يعملوا بفعالية كفريق قيادة للبعثة ،ولكن
أيضا لتطبيق أدوات وهنج اإلدارة احلديثة ،أي احلصول على
أدوات لرتمجة الرؤية واالسرتاتيجيات السياسية إىل نتائج عملية
يف بعثات السالم .وتعترب مبادرة األمانة العامة وإدارة عمليات
السالم بشأن النظام الشامل لتقييم األداء خطوة هامة يف هذا
االجتاه.
ثانيا ،باإلضافة إىل التدريب السابق للنشر ،من املهم أيضا
توفري التدريب القائم على السيناريوهات داخل البعثة ألفرقة
اإلدارة العليا واملتوسطة .ويكتسي ذلك أمهية خاصة بالنسبة
للقادة املدنيني ،ألهنم يف العادة أقل تلقيا للتدريب القائم على
السيناريوهات من األفراد العسكريني .ويبين التدريب املشرتك
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متاسك األفرقة ويزيد من التأهب والفعالية والقدرة على إدارة
أمن البعثات.
ثالثا ،جيب أن نكفل االستدامة وأن نوسع نطاق املبادرة
املتعلقة بتوفري مرشدين للنساء والرجال لكي يعملوا بوصفهم
قادة كبار للبعثات .فالقيادة مهمة قاسية ،وكثريا ما تتضمن
اختاذ قرارات غري بسيطة ،ولكنها توازن بني التناقضات ،مثل
موافقة البلد املضيف ،من جهة ،ومحاية املدنيني ،من اجلهة
األخرى .وميكن للموجهني أن يؤدوا دورا هاما يف مساعدة كبار
قادة البعثات على التعامل مع املسائل الصعبة وإدارهتا .ويف عام
 ،2020يهدف منتدى التحديات إىل إطالق أداة الكرتونية
للقيادة على شبكة اإلنرتنت وتطبيقات للدعم يف البعثات،
بالتعاون مع األمم املتحدة ،إىل جانب الذكاء االصطناعي
التفاعلي والدعم املصمم خصيصا للقادة يف وظائف حمددة،
على سبيل املثال ،يف شكل ُعلب وأشرطة فيديو مع توجيه
من القادة السابقني ،سواء لالستخدام على شبكة اإلنرتنت
وخارجها حبيث ميكن استخدامها يف سياق البعثات.
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أخريا ،ستواصل شراكة منتدى التحديات العمل بشكل
وثيق مع األمانة العامة ،ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث،
والدول األعضاء بشأن التدريب وبناء القدرات .سنواصل أيضا
السعي إىل حتقيق جوانب التكامل والتآزر مع شبكة عمليات
السالم ،اليت توفر رؤى أساسية وقائمة على األدلة ،ومع الرابطة
الدولية ملراكز التدريب على حفظ السالم ،واختاذ اإلجراءات
اهلامة يف إطار مبادرة العمل من أجل حفظ السالم ،مثل خارطة
طرق القاهرة اليت رمستها احلكومة املصرية.

قبل عشرين عاما ،وقفت على ضفة النهر الشرقي عندما
كنت موظفا مبتدئا من الفئة الفنية يف األمم املتحدة .واآلن،
ومع ظهور اللون الرمادي يف حلييت ،ما زلت أشعر باهلام الشديد
وأرى فرصا للعمل يف أمم متحدة واحدة وزيادة فعالية عمليات
السالم .وحتقيقا هلذه الغاية ،جيب علينا مجيعا أن نستمر يف
العمل ،ونرتجم الكلمات إىل أفعال ،وأن نرتجم العمل من أجل
التزامات حفظ السالم إىل نتائج حقيقية على أرض الواقع .إن
شراكة منتدى التحديات ملتزمة ومستعدة ملرافقة جملس األمن
يتمثل أحد األهداف االسرتاتيجية ملنتدى التحديات يف يف هذه الرحلة احلتمية املقبلة ،اليت ال متهد السبيل فقط أمام
دعم التطوير واإلصالح الف ّعالني لعمليات السالم ،واهلدف التحديات ،بل أيضا متهده أمام الفرص.
اآلخر هو املساعدة على تعزيز قيادة البعثات .يف الفرتة من
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيد هوملبريغ على
 9إىل  11حزيران/يونيه ،ستستضيف احلكومة الكندية ،اليت إحاطته.
تشارك يف منتدى التحديات ،املنتدى السنوي لعام ،2019
سأديل اآلن ببيان بصفيت وزيرة خارجية إندونيسيا.
وستنظر إىل هذين املثالني ،وال سيما فيما يتعلق باجلانبني
طوال عقود ،ما برحت اخلوذ الزرق منوذجا متميزا للشراكة
“كيف” و “من” لتنفيذ اإلجراء املتعلق مببادرة حفظ السالم
من منظور ميداين .سيستعرض املشاركون مواضيع مماثلة ناقشها العاملية والقيادة اجلماعية واملسؤولية املشرتكة عن السالم .ومع
جملس األمن يف معتكف جملس األمن الذي انعقد يف األسبوع ذلك ،ومع احلقائق السياسية واألمنية اجلديدة اليوم ،فإن
املاضي ،وهي أولوية السياسة ،وتعزيز بناء السالم يف عمليات التحديات اليت تواجه حفظة السالم هائلة .واحلادث الذي وقع
السالم ،وعمليات االنتقال الفعالة .وعالوة على ذلك ،سننظر يف مايل يف كانون الثاين/يناير جيسد تلك احلقائق أمامنا.
أيضا يف القيادة واإلدارة املتماسكتني والفعالتني للبعثات .ونأمل
من الطبيعة املتغرية للصراعات إىل عدم االلتزام حبل
أن نتمكن من اطالع جملس األمن على النتائج والتوصيات يف
سياسي؛ ومن عدم كفاية إعداد القوات إىل املشاركة احملتملة
جلسة تعقد يف املستقبل.
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للجهات الفاعلة عرب الوطنية ،مبن فيهم اإلرهابيون واملقاتلون
اإلرهابيون األجانب ،كل تلك العوامل تؤثر على سالمة وأداء
ذوي اخلوذ الزرق لدينا .ومن املهم أن نأخذ يف احلسبان أن
ذوي اخلوذ الزرق ميثلون هذا اجلهاز يف العمل .وهم ميثلون جملس
األمن على الصعيد العملي .إن ذوي اخلوذ الزرق حراس السالم،
وحيمون املاليني يف مجيع أحناء العامل.
عالوة على ذلك ،كثريا ما يغرب عن البال أن أي بعثة
حلفظ السالم أكثر كفاءة من اإلجراءات االنفرادية .ويعد نشر
ذوي اخلوذ الزرق يف البعثات أقل تكلفة بثماين مرات من نشر
القوات من جانب واحد .وهلذا السبب ،تؤمن إندونيسيا أميانا
كامال حبفظة السالم ،وبإعدادهم على النحو املالئم ،واالستثمار
يف أدائهم .من اجلدير بالذكر أن االستثمار يف حفظة السالم
التابعني لنا إمنا هو استثمار يف السلم.
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زمام املبادرة بالعمل من أجل مجع مشل األسر .تكلم وفريقه مع
قادة اجملتمعات احمللية ورؤساء القرى واألسر للتمكني من إعادة
إدماج املقاتلني السابقني يف اجملتمع .وحىت اآلن ،مت مجع مشل
 422مقاتال سابقا مع أسرهم ،ويسود السالم تلك اجملتمعات
احمللية .والواقع أن قدرة حفظة السالم ينبغي أن تتجاوز املهارات
األساسية للجندية وأن تُستكمل مبهارات ميسرة ،مثل االتصال
وبناء الثقة.

ثالثا ،االستثمار يف املرأة يضارع االستثمار يف السالم.
فحفظة السالم من اإلناث أكثر فعالية يف كسب قلوب وعقول
السكان احملليني ،وتوفري الراحة للمصابني بالصدمات النامجة عن
الصراعات .وهناك أدلة قوية على أن مشاركة املرأة يف عمليات
حفظ السالم تزيد من توسيع آفاق السالم املستدام بنسبة 20
يف املائة ،وتسهم يف حتقيق سالم أطول أمدا وأكثر مرونة .لذلك
مع تطور الصراعات اليت أصبحت متعددة اجلوانب بشكل جيب أن جنعل حفظ السالم أكثر مؤاتاة لضم حفظة السالم من
متزايد ،جيب أن يتماشى دعمنا حلفظة السالم مع التحديات النساء من خالل العمل يف شراكة.
إن إندونيسيا ملتزمة بتعزيز دور حفظة السالم من اإلناث.
الراهنة .ويف هذا الصدد ،أود أن أشدد على بعض النقاط
وللمرة األوىل ،يتجاوز عدد حفظة السالم من اإلناث لدينا
ذات الصلة.
أوال ،من الضروري اتباع هنج خاص بكل بعثة .وال يكفي  100فرد .وحنن ملتزمون بتحقيق املزيد يف هذا الشأن .باإلضافة
اتباع هنج واحد يناسب اجلميع .ومن منظور بلد مساهم بقوات إىل زيادة عدد حفظة السالم من اإلناث ،فإن إندونيسيا عازمة
وبأفراد شرطة ،سيتوقف جناح البعثة على اإلعداد املالئم قبل على االستمرار يف تعزيز دور املرأة بوصفه عناصر سالم .وهلذا
النشر وذلك استنادا إىل معرفة االحتياجات والظروف احمللية .السبب قمنا بتنظيم الدورة التدريبية اإلقليمية بشأن املرأة والسالم
ويتطلب ذلك حتسني املشاورات بني اجمللس ،والبلدان املضيفة ،واألمن يف جاكرتا يف الشهر املاضي للدبلوماسيات الشابات يف
والبلدان املسامهة بقوات ،واألمانة العامة لكفالة حتسني التآزر بني منطقة جنوب شرق آسيا.
التفويضات واالحتياجات الفعلية على أرض الواقع والتدريب.

ثانيا ،إن املشاركة اجملتمعية أمر بالغ األمهية .وامسحوا
يل بان أتقاسم معكم قصة واحدة مستقاة من أحد حفظة
السالم التابعني لنا ،الرائد غمبونغ ،الذي يعمل حاليا يف بعثة
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية .لقد شهد انفصال األسر جراء الصراعات وأخذ
1913245

أخريا ،يتطلب التدريب بناء شراكات .ومبا أن التحديات
اليت تواجهنا أصبحت أكثر تعقيدا من أي وقت مضى ،ينبغي
أن يكون التدريب ُمتَ َكيّفاً .ويتطلب ذلك األمر االستثمار
يف التدريب وبناء القدرات ،بدعم من الشراكات بني الدول
األعضاء .وليطمئن أعضاء اجمللس إىل أن إندونيسيا على أهبة
االستعداد للمشاركة يف هذا الصدد .ونود أن نعلن إتاحة
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وترحب كوت ديفوار جبهود إندونيسيا املفضية إىل اعتماد
البيان الرئاسي  S/PRST/2019/4بشأن هذه املسألة .ونثين أيضا
على الفريق إلياس رودريغس مارتينس فيليو والسيد بيورن هوملربغ
على إحاطتيهما حسنيت التوقيت.

املركز اإلندونيسي للتدريب على حفظ السالم ليكون مبثابة
مركز تدريب دويل .وترى إندونيسيا أيضا أن مثة فائدة التباع
ُنج أكثر ابتكارا يف جمال التدريب ،مثل الشراكات الثالثية.
ولذلك ،سنستضيف مشروع الشراكة الثالثية يف عامي ٢٠٢٠
و  ٢٠٢١لتوفري تدريب نوعي حلفظة السالم يف جنوب شرق
وأود أن أسلط الضوء على أن كوت ديفوار تؤيد البيان
آسيا وخارجها .ويتمثل أحد اجملاالت املمكنة األخرى يف الذي ستديل به السفرية فاطمة كياري حممد ،املراقبة الدائمة
التدريب املشرتك لدعم عمليات النشر املشرتكة بني البلدان لالحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة ،بالنيابة عن جمموعة الدول
املسامهة بقوات .وإندونيسيا حريصة على مواصلة استكشاف األفريقية.
ذلك اجملال.
على الرغم من االنتقادات اليت تُوجه أحيانا إىل عمليات
إن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم هي صورة لتعددية األمم املتحدة حلفظ السالم ،فإهنا متثل إحدى أكثر األدوات
األطراف يف أفضل حاالهتا .وهي األداة األكثر شرعية وفعالية فعالية يف تعزيز وصون السالم واألمن الدوليني .وبينما ظلت
للحفاظ على السالم .ويسرنا أن اجمللس قد اعتمد بيانا رئاسيا املبادئ والعقائد األساسية لعمليات حفظ السالم دون تغيري،
 S/PRST/2019/4بشأن هذه املسألة  -وهو أول وثيقة للمجلس فقد طرأت تغريات عميقة على منط النزاعات وبيئات انتشار
تركز على التدريب وبناء القدرات واليت سيكون من شأهنا تعزيز بعثات األمم املتحدة .وتثري هذه التحوالت اليت تؤثر على
أداء حفظة السالم وسالمتهم وأمنهم ،دعما ملبادرة األمني العام أمن األفراد العسكريني واملدنيني وفعالية عمليات حفظ السالم
“العمل من أجل حفظ السالم” .فلنقف مجيعا حبزم وراء ذوي مسائل جديدة سيتعني على اجملتمع الدويل توفري استجابات
اخلوذ الزرق ولنوفر هلم كل الدعم الذي يستحقونه.
مالئمة ومبتكرة هلا.
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسة اجمللس.
وترى كوت ديفوار أنه جيب النظر إىل التدريب وبناء
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يودون اإلدالء
ببيانات.

السيد أدوم (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :يرحب وفد
بلدي حبضوركم ،سيديت الرئيسة ،وكذلك حبضور األمني العام
واملمثلني الرفيعي املستوى من بعض الدول األعضاء يف جملس
األمن يف هذه املناقشة املفتوحة بشأن تدريب وبناء قدرات
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .فهذه املشاركة الرفيعة
املستوى تُعلي من شأن هذه املناقشة ،وتبني مرة أخرى أن اتباع
هنج مناسبة هتدف إىل حتسني فعالية بعثات األمم املتحدة حلفظ
السالم يظل شاغال مشرتكا.
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القدرات يف عمليات حفظ السالم يف السياق احلايل بوصفه
مسؤولية مشرتكة تتطلب جهودا مجاعية من مجيع الشركاء يف
حفظ السالم .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإن مثة دورا بارزا لألمانة
العامة وجملس األمن والبلدان املسامهة بقوات عسكرية وأفراد
شرطة يف إطار هنج مشرتك ومنسق.
ويتمثل أحد أهداف التدريب وبناء القدرات لعمليات
حفظ السالم يف حتسني فعاليتها التشغيلية وثقافة األداء السائدة
يف تنفيذ والياهتا .ويف هذا الصدد ،يرحب بلدي بالتقارب يف
وجهات النظر بني اجلهات الفاعلة يف حفظ السالم بشأن
أمهية التدريب يف مرحلة ما قبل نشر القوات والعناصر األخرى
لبعثات األمم املتحدة ،فضال عن تعزيز قدراهتا طوال دورة حياة
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البعثة .يف الواقع ،فإن التدريب السابق للنشر جيعل من املمكن
إعداد عقلية األفراد العسكريني واملدنيني من أجل فهم مسبق
للتحديات القائمة يف البيئات الثقافية واالجتماعية والسياسية
يف املناطق اليت سينتشرون فيها ،فضال عن املخاطر األمنية اليت
تنشأ هناك.
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االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
الذي أيده بلدي ،على االكتمال .وتغتنم كوت ديفوار هذه
الفرصة لإلشادة بالدعم القيم من األمانة العامة لتدريب حفظة
السالم اإليفواريني الذين سينضمون الحقا إىل كتيبة احلماية
البالغ قوامها  ١٥٠فردا واملنتشرة يف غاو بالفعل.
ال ميكن إنكار أن جناح عمليات حفظ السالم هو
مسؤولية مجاعية تقع على عاتق مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال
حفظ السالم .ولذلك ،يتعني علينا مجيعا أن نعمل جبد أكرب
من أجل حتسني تنسيق اجلهود املبذولة ،وال سيما عن طريق
إجياد أوجه تآزر بني العرض والطلب املتعلق بالتدريب وحتديد
أفضل املمارسات وتبادل الدروس املستفادة من البعثات القائمة
لالستنارة هبا لدى نشر بعثات مستقبال.

وفيما يتعلق بالعنصر العسكري على وجه اخلصوص،
ينبغي أن يراعي التدريب أساسا املعرفة واإلتقان التام الستخدام
املعدات املتاحة هلم ،وخاصة تلك املتعلقة بالنقل واالتصاالت.
وينبغي أيضا الرتكيز على اسرتاتيجيات القتال ومحاية القوات ،مبا
يف ذلك عمليات اإلجالء الطيب .ولذلك ،يتعني على البلدان
املسامهة بقوات ،بدعم من األمم املتحدة ومجيع الشركاء التقنيني
واملاليني ،توفري معدات الوحدات التابعة لكل منها وفقا للمعايري
املقبولة من أجل متكينها من التعامل بفعالية مع اهلجمات
يف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا دعم كوت ديفوار املستمر
املتكررة من جانب القوات غري املتناظرة.
ملبادرة األمني العام “العمل من أجل حفظ السالم” وإلعالن
وباإلضافة إىل ذلك ،إذا أُريد للتدريب أن يكون كامالً ،االلتزامات املشرتكة الذي يشكل بوتقة توافق واسع يف اآلراء
فيجب أن يركز التدريب املقدم ملوظفي بعثات األمم املتحدة بشأن احلاجة إىل العمل معا لتحسني فعالية عمليات حفظ
على محاية املدنيني واحرتام حقوق اإلنسان والقانون الدويل السالم ،اليت ال حيتاج دورها بالغ األمهية يف صون السلم واألمن
اإلنساين .وينبغي أيضا أن يراعي دور املرأة يف بعثات حفظ الدوليني إىل املزيد من التوضيح.
السالم والقيمة املضافة هلا يف جهود الوساطة ومنع التوترات
السيد سينغر ويزينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم
اجملتمعية ومكافحة العنف اجلنسي يف حاالت النزاع.
باإلسبانية) :يف البداية ،أود أن أشكر األمني العام واملتكلمني

لقد استضاف بلدي ،على مدى  13عاما ،عملية األمم اآلخرين على إحاطاهتم اليوم.
املتحدة يف كوت ديفوار ،اليت سامهت ،من خالل التعاون املثايل
إن حفظ السالم مهمة شاقة التزمنا هبا منذ تأسيس
مع حكومةكوت ديفوار ،يف التعجيل باستعادة السالم واالستقرار املنظمة .ومنذ البداية ،كانت عمليات حفظ السالم هي األداة
واالزدهار .ويسعى بلدي ،بالبناء على هذه التجربة ورغبة منه يف احليوية اليت ال غىن عنها لالضطالع بتلك املسؤولية .ويف
القيام بدوره الكامل يف صون السلم واألمن الدوليني ،إىل تقدمي السياق احلايل ،يتسبب حفظ السالم يف ظهور حتديات مستمرة
مسامهة من خالل عملية النشر املقبلة ،من دون قيود تشغيلية ،ومتغرية ،تفرض على الدول األعضاء يف األمم املتحدة االلتزام
لوحدة عسكرية إيفوارية تتألف من  ٦٥٠جنديا يف إطار بعثة بالوفاء باألهداف الواردة يف إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
مايل .وقد أوشك إعداد تلك الوحدة ،وفقا ألحكام إعالن
1913245
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وإننا ندرك الدور البارز الذي يضطلع به حفظة السالم
املنتشرون يف بعثات بالغة اخلطورة ،حيث جاد العديد منهم
بأرواحهم يف خدمة السالم .وتتطلب هذه التضحية اعتماد
التدابري الالزمة لتزويد حفظة السالم بالقدرات اليت متكنهم من
أداء واجباهتم على النحو األمثل ،وبالتايل ضمان األداء الكفء
والفعال على أرض الواقع.

للتهديدات امليدانية احملددة اليت تتداخل مع تنفيذ الواليات
والتخطيط االسرتاتيجي الختاذ القرارات يف حاالت الطوارئ،
والتدريب يف اجملاالت ذات الصلة بكل سياق ،والتقييمات
املستمرة حلفظة السالم حىت يتسىن مساءلتهم ،عندما تكون
نتائجهم غري مرضية ،أو عندما تتم اإلشادة بعملهم اجليد .ويف
هذا السياق ،أود أن أبرز بعض النقاط اإلضافية.

يعتمد تقدمي املساعدات اإلنسانية يف أماكن آمنة إىل حد
كبري على التعاون الفعال بني أطراف العمل اإلنساين وعمليات
حفظ السالم .لذلك ،ال يزال العمل عن كثب مع األطراف
الفاعلة يف اجملال اإلنساين نشا ًطا أساسيًا لبعثات حفظ السالم.
ولكي نقوم بذلك ،جيب أن نزيد من قدرات أفرادنا العسكريني
يف جمال العمل اإلنساين واملبادئ والقواعد اليت تنظم هذا اجملال.
وبينما نعرتف بالطبيعة املدنية اخلالصة للعمل اإلنساين ،إال
أن زيادة التنسيق بني اجلهود املدنية والعسكرية يف امليدان أمر
ضروري.

من املهم تدريب حفظة السالم بشأن املسائل اجلنسانية
لضمان أخذها يف االعتبار عند تصميم عمليات السالم
وختطيطها وتنفيذها وتقييمها .وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن
نقوم بنشر مستشارين يف جمال محاية املرأة ومستشارين معنيني
باألمور اجلنسانية ،وأن نعزز سياسات عدم التسامح مطلقا مع
العنف اجلنسي واجلنساين الذي يرتكبه حفظة السالم .ومن
األمهية مبكان أن تويل بعثات األمم املتحدة األولوية لالحرتام
الواضح وامللموس لرفاه املرأة وسالمتها اجلسدية .كما جيب
على البلدان املسامهة بقوات أن تعمل على زيادة متثيل املرأة يف
البعثات ،وتنفيذ اإلصالحات التشريعية الالزمة لضمان التدريب
اجلنساين قبل النشر.

إن حفظة السالم يتعرضون لتهديد دائم باهلجوم ،األمر
الذي يشكل عقبة أمام تنفيذ الواليات املخولة هلم ،وهلذا
السبب ،جيب اختاذ تدابري حلمايتهم .ويشكل التدريب الكايف
حلفظة السالم ،قبل النشر وأثناء القيام مبهامهم ،أمرا حامسا
لتطوير مهاراهتم يف خمتلف اجملاالت هبدف ضمان سالمتهم
وأدائهم لوظائفهم بأفضل وجه ممكن ،والتنفيذ الفعال لوالياهتم.
إن العالقة بني تدريب وأمن ومحاية حفظة السالم عالقة ال ميكن
إنكارها.

وقد أيدت اجلمهورية الدومينيكية ،مبادئ فانكوفر بشأن
حفظ السالم ومنع جتنيد واستخدام األطفال اجلنود .ونعتقد
أنه من األمهية مبكان إدراج األحكام املناسبة املتعلقة حبماية
األطفال يف مجيع واليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وكذلك
التدابري الرامية إىل ضمان معاملة مجيع األطفال ،مبا يف ذلك
األطفال املرتبطني مبجموعات تابعة للدول أو من غري الدول،
ويف ضوء التحديات اجلديدة واملتنوعة بشكل متزايد واليت وفقًا للقانون اإلنساين الدويل.
ويف بعض الظروف ،يكتسي التدريب الفعال بشأن
هتدد السلم واألمن الدوليني ،نعتقد أنه من الضروري مواصلة
دعم التدابري امللموسة لتحسني التدريب وبناء القدرات وتنفيذ تأثري تغري املناخ على االستقرار االجتماعي ،وبوصفه مضاعفا
اآلليات املشرتكة واملنسقة من جانب األمانة العامة والبلدان للتهديدات اليت يتعرض هلا األمن البشري ،نفس أمهية التدريب
املسامهة بقوات واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وجملس العسكري .ومن خالل اتصال قوات حفظ السالم باجملتمعات
األمن .وتشمل بعض هذه التدابري التحليل اجلماعي واالستباقي اليت خيدموهنا ،تتوفر هلم قناة اتصال ثنائية االجتاه ميكنهم
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بالشكر إىل السيد أنطونيو غوترييش على إحاطته القيمة
واهلامة ،ولقائد القوة يف بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومدير األمانة العامة
ملنتدى التحديات ،على ما قدموه من إحاطة وافية .كما أعرب
عن تأييد دولة الكويت ملا سريد يف بيان ممثل مجهورية فنزويال
البوليفارية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز ،وأود تناول موضوع
املناقشة اليوم من ثالثة جوانب ،وهي :اإلصالح ودور حفظة
السالم ،واملسؤولية امللقاة على عاتقنا.

استخدامها جلمع املعلومات بشأن اهتمامات اجملتمعات احمللية
املتعلقة باملناخ ،وبالتايل زيادة الوعي باآلثار احملتملة على السالم
واألمن واإلسهام يف إدارة املخاطر والقدرة على الصمود .كما
ندعو إىل عدم إسهام بعثات السالم يف تلوث البيئة وبالتايل
التسبب يف نقاط ضعف جديدة فيما خيص تغري املناخ .لذلك،
نعتقد أنه جيب علينا اختاذ خطوات ملموسة لالضطالع ببعثات
سالم مستدامة ،على سبيل املثال باستخدام مصادر الطاقة
املتجددة .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي اإلشارة إىل دور الشباب
يف واليات وتقارير بعثات حفظ السالم ،كما كان احلال بالنسبة
وجتدد دولة الكويت دعمها إلصالحات األمني العام لركيزة
لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف الصومال.
األمن والسلم ،مبا يف ذلك مبادرة “العمل من أجل حفظ
يف اخلتام ،وبصفة اجلمهورية الدومينيكية دولة موقعة السالم” ،كما جندد دعمنا إلعالن االلتزامات املشرتكة الذي
على إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة تبنيناه ومجيع أعضاء اجمللس ،ملا يتضمنه من تعبري قوي عن
حلفظ السالم ،فإهنا قدمت بني عام  2000واليوم ،إسهامات اإلرادة يف تطوير وبناء قدرات حفظة السالم .فكما قال األمني
متواضعة ولكنها مهمة يف العديد من بعثات حفظ السالم ،مبا العام للتو فإن التدريب حيفظ احلياة ،وهي مسؤولية مشرتكة.
يف ذلك كوسوفو وكوت ديفوار ومايل وكولومبيا .وقد مت دعم
ونشيد بعقد عدة دول ،مبا فيها إندونيسيا ،أول اجتماع
هذه املهام من خالل برامج التدريب والتدريب األكادميي يف للشراكة الثالثية ،وهي خطوة مهمة وضرورية حنو تعزيز التشاور
اجملاالت اليت تشمل النساء يف النزاعات املسلحة ،ومنع العنف والتنسيق.
ضد املرأة ،والقانون اإلنساين الدويل ،وحقوق اإلنسان ،واللغات
كما ال يفوتنا التأكيد على أولوية احللول السياسية
وحقوق الالجئني .وذلك ألننا نعتقد أن االستثمار يف السالم
لعمليات السالم ،وذلك يتطلب عمليات مؤهلة وقادرة على
ميثل أساس العمل من أجل بناء عامل أفضل لألجيال احلاضرة
دعم املسارات السياسية حسب الواليات .فغالبية حفظة
واملستقبلية ،أي عامل قائم على التعددية وأفضل املمارسات
السالم يعملون يف بيئة صعبة ويسهمون أحيانا يف جتنب وقوع
والصاحل العام من أجل حتقيق عامل شامل ومستدام وسلمي،
جرائم حرب وذلك حسب والية كل بعثة ،كما إهنم يف صدارة
حنلم به مجي ًعا.
محاية املدنيني يف بعض مناطق النزاع ،باإلضافة إىل أهنم يسهلون
أخريا ،فإننا نعتقد اعتقادا راسخا أن صون السالم مسؤولية وحيمون قوافل املساعدات اإلنسانية .فلذلك من األحرى إشراك
اجلميع ،وأنه فقط باإلرادة للقيام بذلك واجلهود املشرتكة ،ميكننا الدول املسامهة بقوات ،قدر اإلمكان ،يف صياغة الواليات اليت
حتقيق سالم دائم ومستدام.
ستكون قواهتا مسؤولة عن تنفيذها والدفاع عنها لضمان أكرب
السيد المنيخ (الكويت) :بداية السيدة الرئيسة ،أتقدم قدر من التنسيق وتوحيد اجلهود لضمان جناحها يف مهامها.
بالتهنئة للعامل اإلسالمي حبلول شهر رمضان املبارك ،وأتقدم فكما قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ،قبل قليل ،تقل تكلفة
بالشكر إلندونيسيا الختيارها موضوع مناقشتنا اليوم ،وأتقدم عمليات حفظ السالم بثماين مرات عن اإلجراءات الثنائية.
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أما فيما يتعلق باملسؤولية امللقاة على عاتقنا ،فإن ما سبق
يعد جزءا من الدور الكبري امللقى على عاتق حفظة السالم.
واملطلوب منا اآلن هو صياغة واليات تأخذ بعني االعتبار
حاجات الدول املضيفة وسكاهنا والعمليات السياسية اليت يتعني
علينا دعمها والقدرات التدريبية واللغوية واللوجستية املطلوب
توافرها لدى حفظة السالم .ونؤكد على احلق األصيل لكل بلد
يف تدريب قواته واختيار ما يناسب أولوياته من قدرات ،وكذلك
للقواعد احملددة الختيار القوات العسكرية وقوات الشرطة يف
عمليات حفظ السالم ،مبا يسهم يف حتقيق الوالية املنوطة هبا.
وكما أشارت وزيرة خارجية إندونيسيا ،ليس من الصواب تطبيق
حل واحد على مجيع احلاالت ،ونتفق معها يف هذا الشأن.
ونرحب كذلك بتعهدات الدول خالل االجتماع الوزاري حلفظ
السالم املنعقد يف  ٢٩آذار/مارس.
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املتحدة حلفظ السالم ،دعما ملبادرة العمل من أجل حفظ
السالم ،اليت أطلقها األمني العام .ومن شأن تزويد حفظة
السالم بتدريب شامل عايل اجلودة أن يساعدهم على تنفيذ
مجيع الركائز األخرى لتلك املبادرة الطموحة حبق .وكما قال
غريي من املتكلمني ،كلما حسن تدريب حفظة السالم ،كلما
كانوا أفضل استعدادا لألداء بأعلى املستويات .ومن شأن ذلك
أن يكفل سالمتهم وأمنهم .لقد حضر الكثريون منا ،كما ذ ِ
ُكر،
ذلك احلفل التذكاري املؤثر ،الذي كان تذكريا صارخا باألخطار
اليت تواجه حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يوميا .ويعين
التدريب األفضل أن يكون حفظة السالم معدين بشكل أفضل
للتصدي لتحديات بيئات بعثات ال ميكن التنبؤ هبا ومعقدة
ومتعددة األبعاد.
وأود أن أقول بضع كلمات بشأن سورية .ينبغي جلميع
حفظة السالم أن يستوفوا املعايري املطلوبة يف املهارات العسكرية
أو الشرطية األساسية  -ما يسمى بـ “املهارات اخلضراء”؛ غري
أننا نعتقد أن أفضل حفظة السالم أداء هم املتمرسني يف املهارات
الزرقاء ،مثل محاية املدنيني ومنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
واالمتثال للقانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان.

وختاما ،نعرب عن تقديرنا لدور املرأة يف عمليات حفظ
السالم واعتزازنا به .فكما أثبتت التجارب والدراسات ،لدورهن
يف مراحل السالم فضل يف استدامة السالم .ونعتز حبفظة
السالم بشكل عام ،فمنهم من ضحى بروحه حفاظا على
السالم ودفاعا عنه .كما يطيب لنا جتديد دعم دولة الكويت
جلهود الدول املسامهة بقوات ولدور إندونيسيا الفاعل يف حفظ
وتدرك اململكة املتحدة أننا ،مثلنا مثل مجيع البلدان املسامهة
السالم وإشراك مجيع أصحاب املصلحة.
بقوات وبأفراد شرطة ،نتحمل املسؤولية عن تدريب وجتهيز
السيدة بيرس (اململكة املتحدة) (تكلمت باإلنكليزية) :أفرادنا النظاميني .وإذا ما أخفقنا يف إعدادهم لألداء على أعلى
أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على حضوركم هنا يف نيويورك؛ ومجيل املستويات يف امليدان ،فإننا ال خنذهلم فحسب ،ولكننا كذلك
جدا أن نراكم مرة أخرى .وأشارك اآلخرين يف توجيه الشكر خنذل املدنيني الذين أوفدوا حلمايتهم .ولذلك ،إذا ما أخفقت
إىل إندونيسيا على تركيز هذه املناقشة على هذه املسألة البالغة أي دولة عضو يف ذلك الصدد ،فإننا نعتقد أن من الصواب أن
األمهية ،وأثين على دور بلدكم يف عمليات األمم املتحدة حلفظ تساءل على اإلخفاق وتتعلم كل الدروس الالزمة منه .وتعيد
السالم .وكذلك أشكر الفريق مارتينس فيليو والسيد هوملربغ حكومة بلدي ،يف ذلك السياق ،تأكيد دعمها لوضع األمني
العام إطارا متكامال لسياسة عامة ألداء عمليات األمم املتحدة
على إحاطتيهما.
تعتز اململكة املتحدة بأهنا واحدة من أوىل الدول األعضاء حلفظ السالم .أود أن أؤكد على أمهية الزيارات القوية للتحقق
اليت أيدت إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم قبل النشر لضمان إعداد األفراد النظاميني إعدادا كامال لبعثاهتم.
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لقد ذكرت اإلحاطة اإلعالمية للفريق مارتينس فيليو مسألة
إبالغ البعثات امليدانية املقر مبشاكل أداء الوحدات .وإذا جاز
يل ،أود أن أغتنم هذه الفرصة ألحث األمانة العامة على مد
اجمللس مبعلومات مستكملة منتظمة بشأن هذه املسائل ،وماهية
اإلجراءات التصحيحية اليت يتعني اختاذها ،توخيا للشفافية
واملساءلة ،وعلى النحو املبني يف القرار .)٢٠١٨( ٢٤٣٦
كما أود أن أقول كلمة بشأن الشراكات .فكل دولة من
الدول األعضاء تأيت بتجارب وخربات قيمة لعمليات حفظ
السالم؛ وعلى ذلك ،فإن من شأن التبادل األكثر فعالية وكفاءة
للرؤى والدروس املستفادة وألفضل املمارسات أن يساعدنا
مجيعا .وحتقيقا لتلك الغاية ،نؤيد مبادرة األمني العام الرامية إىل
وضع آلية تنسيق بسيطة بالتنسيق مع خلية التخطيط املعنية
بتشكيل القوات االسرتاتيجية وقدراهتا وجمموعة من الدول
األعضاء ،األمر الذي من شأنه التوفيق بني االحتياجات
التدريبية وعروض التدريب .وذلك ما جيعلنا سعداء باملشاركة يف
استضافة االجتماع التحضريي املعين بالتدريب وبناء القدرات
مع أوروغواي قبل االجتماع الوزاري حلفظ السالم هذا العام.
وسنواصل ،من جانبنا ،جهودنا الرامية إىل املواءمة بشكل أفضل
بني جهودنا يف التدريب وبناء القدرات واحتياجات شركائنا.
إن اململكة املتحدة تدرب حواىل  ١١ ٠٠٠من حفظة السالم
من مجيع أحناء العامل كل سنة .وحنن فخورون بالعمل مع فييت
نام قبل نشر أول وحدة هلا يف جنوب السودان يف .٢٠١٨
فقد دعمنا جهود فييت نام لتدريب وإعداد أفرادها من حفظة
السالم الستالم املستشفى امليداين من املستوى الثاين يف بانتيو.
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أفرادنا من حفظة السالم أن يثقوا يف أهنم سيُ َد َّربون ويَُهَّزون
على أعلى املعايري املمكنة قبل أن يبعثوا إىل أصعب نزاعات
العامل .وتظل اململكة املتحدة ملتزمة بالوفاء بتلك املعايري يف
نشرنا وبالدخول يف شراكات مع الدول األعضاء األخرى
ملساعدهتا على حتقيق تلك األهداف.
السيد هويسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشارك
اآلخرين يف الرتحيب بكم ،سيديت الرئيسة .أعتقد أن حضوركم
هنا يؤكد على األمهية اليت يوليها بلدكم حلفظ السالم ،وهو أمر
يتبني من املذكرة املفاهيمية ( ،S/2019/359املرفق) ،اليت أود أن
أهنئكم عليها .وقد أكدمت كذلك على األمهية اليت تولوهنا هلذه
املسألة.
وأود أن أديل خبمس نقاط.
أوال ،إن أملانيا ملتزمة حبفظ السالم .وحنن رابع أكرب
مساهم مايل يف حفظ السالم وينتشر حفظة السالم األملان
حاليا يف تسع بعثات .ونقوم بتدريب وإعداد وجتهيز قواتنا حلفظ
السالم تلبية للمعايري املطلوبة .وقد أشار األمني العام يف بيانه
هذا الصباح إىل أن التدريب ينقذ األرواح .وحنن نشاطره الرأي،
ويف عام  ،٢٠١٨نظمت أملانيا ألول مرة دورة تدريبية للمراقبني
العسكريني للنساء حفظة السالم .ويف هذا العام ،سنعقد يف
أملانيا دورة تدريبية لقادة شرطة األمم املتحدة ،كما يقدم مركز
عمليات السالم الدولية يف برلني التدريب للخرباء املدنيني.

ويف االجتماع الوزاري حلفظ السالم املعقود يف هناية آذار/
مارس ،تعهد وزير اخلارجية ماس بثالثة التزامات :سرتسل أملانيا
أفرقة متنقلة للتدريب السابق للنشر ،وستقوم بتدريب ضباط
ويف اخلتام ،ينبغي للرجال والنساء واألطفال الذين نطلب
األركان املوفدين يف بعثات ،وستدعم املراكز الدولية للتدريب
من حفظة السالم محايتهم أن يثقوا يف أن كل فرد من ذوي
على حفظ السالم مثل تلك املوجودة يف غانا ومايل.
اخلوذ الزرق أو القبعات الزرق مستعد وراغب وقادر على أداء
وأود أيضا أن أكرر ما قلتم ،سيديت الرئيسة ،فيما يتعلق
املهام املوكلة إليه وعلى الدفاع ،حسب االقتضاء ،عن الواليات
اليت حيددها اجمللس .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن يكون بإمكان حبفظة السالم من النساء ،مبا معناه أن االستثمار يف املرأة هو
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مفهوم العنف اجلنسي يف النزاع .وقد أسعدنا يف أملانيا متكن
اجمللس من اختاذ القرار  ،)٢٠١٩( ٢٤٦٧الذي يطالب
بتدريب حفظة السالم بشأن العنف اجلنسي والعنف اجلنساين
كجزء من تدريبهم السابق للنشر والبعثة.

استثمار يف السالم .وال تزال املرأة ممثلة متثيال ناقصا ،والعديد من
الزمالء الذين سبقوين قالوا إن فعالية بعثات حفظ السالم تتعزز
بوجود مزيد من النساء حافظات السالم .وبالتايل ،جيب أن
نعمل على ذلك .وسندعم مبادرة إلسي بشأن املرأة يف عمليات
السالم اليت ذكرها السيد هوملربغ ،وكما ذكرت وزيرة الدفاع فون
خامسا وأخريا ،ينبغي أن يكون حفظ السالم جزءا أساسيا
دير الين يف جملس األمن (انظر  ،)S/PV.8508حنن نعلم أن هذا من اسرتاتيجية سياسية .وأود أن أذكر مبا قاله قائد قوة البعثة
العمل يبدأ على املستوى الوطين .وحنن ملتزمون ببلوغ أهداف بوضوح شديد  -إن احللول للنزاعات هي حلول سياسية.
مماثلة يف أملانيا.
وبعثات حفظ السالم ميكن أن تدعم العمليات السياسية
ثانيا ،جيب أن حنمي من كان عملهم توفري األمن .لدينا ولكنها ال تستطيع حل النزاعات بنفسها .على سبيل املثال،
أكثر من  100 000من حفظة السالم يف امليدان ،يعرضون يف كوت ديفوار وجدنا حال للنزاع ،لكن يف جنوب السودان
حياهتم للخطر ،وقد ذكرتنا زميلتنا الربيطانية للتو باملراسم اليت ما زلنا نعاين .وينبغي جمللس األمن أن يشجع االسرتاتيجيات
حضرناها باألمس حيث كرمنا ذكرى أكثر من  ١٠٠من حفظة السياسية املتماسكة لألزمات املدرجة يف جدول أعمالنا واليت
السالم الذين فقدوا أرواحهم يف البعثات .وأملانيا ستقدم دعما تشمل اسرتاتيجيات للخروج وأهدافا سياسية واقعية ومعايري
ملموسا ،مبا يف ذلك عن طريق تزويد وحدات بعثة األمم املتحدة اسرتاتيجية .وينبغي أن نعتمد آجاال زمنية مع البت يف حجم
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل بسرتات الوحدات وفقا السرتاتيجية ،وليس العكس.
واقية .وال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به لتوفري الدعم
السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :بداية،
الكايف حلفظة السالم .فهم حيتاجون إىل معلومات استخباراتية سيديت الرئيسة ،أود أن أرحب ترحيبا حارا حبضوركم بيننا اليوم.
كافية يف امليدان ،وإىل مزيد من املعلومات وإىل تعزيز قدرهتم على إن مشاركتكم يف اجمللس تؤكد على أمهية املسائل حمل النقاش،
حتليل املعلومات اليت حيصلون عليها من أجل حتسني أدائهم .خاصة بالنسبة إلندونيسيا.
ثالثا ،حفظة السالم خيدمون أكثر فئات السكان ضعفا،
وينبغي أن يكونوا قدوة .لذلك ،من األمهية أن يتلقوا التدريب يف
جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والتدريب على
محاية األطفال .ويف هذا الصدد ،أود أن أثين على قائد القوة يف
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،الذي أشار إىل أمثلة حمددة للغاية يف عرضه لعمل
البعثة من أجل محاية األطفال بنجاح.

وأود أيضا أن أشكر األمني العام ومقدمي اإلحاطتني،
الفريق إلياس رودريغس مارتينس فيليو ،قائد قوة بعثة منظمة
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
والسيد بيورن هوملربغ ،مدير أمانة “املنتدى الدويل للتحديات”،
على إسهاماهتما املفيدة والقيمة.

وأود أن أتطرق إىل ثالثة مواضيع رئيسية ،هي أمهية إعالن
االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
رابعا ،فيما يتعلق بالتدريب ملنع العنف اجلنسي والعنف يف جمال التدريب وبناء القدرات؛ وأمهية تبادل املعلومات كعنصر
اجلنساين ،قبل أسبوعني حتديدا ،استمعنا إىل الدكتور ماكويغي متكني ألداء أفضل؛ والدور احلاسم للتدريب املتقن السابق
من مجهورية الكونغو الدميقراطية ،والذي ُ
خب بشكل مباشر للنشر.
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وكواحدة من أوىل الدول األعضاء اليت أيدت إعالن
االلتزامات املشرتكة ،فإن بولندا تعتربه خريطة طريق واضحة
جلميع أصحاب املصلحة املعنيني إلرشادهم يف التعزيز املستمر
لبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم ،مبا يف ذلك عن طريق
تقدمي الدعم إلعداد األفراد والقدرات الالزمة لألداء الفعال
وتنفيذ الوالية.
وتؤمن بولندا إميانا راسخا بتزويد توفري وحدات القوات
والشرطةبتدريب خمصص قبل النشر ومعدات مناسبة ملهمتها.
وبالتايل ،نؤيد متاما العمل اجلماعي لتحسني عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ،مبا يف ذلك من خالل الشراكات الثالثية
وآلية تنسيق خفبفة .ويف هذا الصدد ،نرحب بنتائج االجتماع
الوزاري حلفظ السالم املعقود يف آذار/مارس  ،٢٠١٩مما أدى
إىل إحراز تقدم كبري بشأن االلتزامات ذات الصلة والتعهدات
اخلاصة بالتدريب من جانب الدول األعضاء .مع ذلك ،ال ينبغي
أن يقوض شيء من ذلك ،أو حيل حمل ،املبدأ العام القائل بأن
تدريب حفظة السالم قبل النشر هو املسؤولية الرئيسية للبلدان
املسامهة بقوات وبأفراد شرطة.
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احمللية ،من شأنه أن حيسن التخطيط ويسمح بتحديد معايري
واضحة وقابلة للتحقيق .وبالتايل ،فإن اخلطط الواقعية توجه بدقة
البلدان املسامهة بقوات يف أنشطتها التدريبية قبل النشر .وتؤدي
بنا مجيعا هذه السلسلة من ردود الفعل املتعلقة بإدارة املعلومات
إىل التنفيذ الفعال لوالية البعثة ،وهو أمر ال غىن عنه لتحقيق
اهلدف النهائي املتمثل يف محاية املدنيني وموظفي األمم املتحدة.
ولن تكون هذه األعمال التحضريية اخلاصة بالبعثة ممكنة إال
توفرت للبلدان املسامهة بقوات صورة عملياتية وسياسية وجغرافية
وأمنية كاملة .ونرى أن من الضروري التعاون الوثيق بني مقر
األمم املتحدة والبعثات يف ذلك الصدد.

وأود أن أختتم بياين باإلعراب عن إمياننا القوي بأن تدريب
أفراد حفظ السالم بصورة غري كافية وغري فعالة يؤثر بشكل
مباشر على تنفيذ الواليات -وهو اهلدف األساسي والقانوين
لوجود األمم املتحدة يف البلدان املضيفة .ولن تكون االستجابة
مناسبة دون االستعدادات السليمة .وينبغي أن توفر دورات
تدريب حفظة السالم ألصحاب اخلوذ الزرق رؤية واضحة
ألولويات البعثة وهدفها الرئيسي املتمثل يف محاية أشد الفئات
وأود أن أؤكد جمددا دعمنا القوي للشرط الوارد يف إعالن ضعفا.
السيد ندونغ مبا (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية) :إننا
االلتزامات املشرتكة بضرورة أن تكون مشاركة املرأة يف مجيع
مراحل عملية السالم كاملة ومتساوية وهادفة .وينطبق الشيء نرحب أحر الرتحيب مبعايل السيدة ريتنو ليستاري بريانساري
نفسه على التحديات وفرص التدريب وبناء القدرات .وبولندا مارسودي ،وزيرة خارجية مجهورية إندونيسيا.
ترى أن كفالة الوصول املنصف واملتساوي للنساء حافظات
ونؤيد البيان الذي ستديل به يف وقت الحق السيدة فاطمة
السالم إىل فرص التدريب والتطوير هو ما حيقق األهداف كياري حممد ،املراقبة الدائمة لالحتاد األفريقي لدى األمم
الطموحة السرتاتيجية املساواة النظامية بني اجلنسني.
املتحدة.

إن ثقافة األداء الفعال والكفؤ يف بعثات حفظ السالم
تتطلب توفر قدرات تبادل املعلومات ،يف مجلة أمور .وندرك
أن املعلومات والتحليل املستند إىل البيانات هي نقاط دخول
رئيسية حلفظ السالم املعزز .وحتسني الوعي باألوضاع السائدة،
مبا يف ذلك املعلومات اخلاصة بالبلد اليت تقدمها اجملتمعات
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وأشكر رئاسة إندونيسيا على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة
الرفيعة املستوى يف الوقت املناسب .وأشكر أيضا األمني العام
ومقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني الفريق إلياس رودريغس مارتينس
فيلهو ،والسيد بيورن هوملربغ ،على إحاطتيهما النريتني.
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وترى غينيا االستوائية أن االستثمار يف السالم املستقر
والدائم يتطلب إجراء حتوالت اجتماعية ومؤسسية هامة يف
الدولة .ومن الضروري اختاذ إجراءات حامسة تكفل حقوق
مجيع املواطنني .وجيب على اجملتمعات احمللية حتمل املسؤولية
عن حقوق أفرادها وواجباهتا .وباملثل ،ينبغي أن تقوم العالقات
بني أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص ،فضال عن
العالقات االجتماعية على أساس العدالة والشفافية وأمن املواطنني
واإلنصاف ورعاية البيئة واحرتام اللياقة واحلوار االجتماعي.
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يف إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم الذي عرضه األمني العام يف  ٢٥كانون األول/
ديسمرب  ،٢٠١٨خالل الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة.
وينطبق الشيء نفسه على مجيع االسرتاتيجيات احملددة أثناء
االجتماع الوزاري األخري الرفيع املستوى بشأن مبادرة العمل
من أجل حفظ السالم (انظر  )S/PV.8508الذي وضعت
فيه األهداف الرئيسية التالية :توفري قدرات األداء املتخصص
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بغية تلبية االحتياجات
املتغرية والتصدي للتحديات اجلديدة ،وال سيما زيادة قدرات
النشر السريع وتدريب الوحدات القادرة على التحدث باللغات
احمللية وتعزيز االمتثال ملعايري التدريب واألداء ،مبا يف ذلك يف
معاجلة املسائل األمنية واملسائل املتعلقة باحلماية.

بيد أن غينيا االستوائية ترى أنه لكي يتسىن لنا العيش
واحلفاظ على العالقات فيما بيننا ،فإن حفظ السالم يعترب
مسؤولية مشرتكة نتحملها مجيعا يف جمتمعاتنا .ويتطلب حتقيق
النجاح يف هذا اجملال توفر مهارات وقدرات جديدة من خالل
وتشمل األهداف اإلضافية :شحذ اإلرادة السياسية
مسامهات مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية واملنظمات واملؤسسات وتنشيط الشبكات الالزمة لدعم األمم املتحدة يف جهودها
الرامية إىل إصالح ومواصلة حشد الدعم للدول األعضاء
االجتماعية  -وباختصار :التعاون بني مجيع الدول.
لتمكينها من الوفاء بالتزامات التمويل املطلوب للتنفيذ الفعال
وينبغي النظر إىل بناء السالم باعتباره مسألة أكرب من
ملبادرة العمل من أجل حفظ السالم ،وإجراء إصالحات
جمرد إهناء احلرب .ويتطلب بناء السالم اختاذ اإلجراءات الرامية
جوهرية لتحسني اهليكل التشغيلي لعمليات حفظ السالم ،مبا
إىل التصدي للتحيزات وتعزيز الشعور بالتعاطف مع اآلخرين ،جيعلها أكثر اتساقا ومرونة وفعالية.
وإحداث تغيري يف العقلية مبا يفتح الطريق أمام عالقات جديدة
ويرحب وفد بلدي بأن مبادرة العمل من أجل حفظ
ال يكون فيها العنف والقوة سبيال لتحقيق النتائج وحل
السالم ُّ
تعد اخلطة الرئيسية وأهنا أحد عوامل التغيري اليت تؤثر
النزاعات .وجيب أن يتم ذلك من خالل احلوار والطرق السلمية.
على مجيع جوانب العمل اجلدير بالثناء الذي اضطلع به حفظة
وألجل حتقيق هذه اجملموعة املعقدة من اإلجراءات ،جيب السالم التابعون لألمم املتحدة .وعالوة على ذلك ،فهي تعزز
على اجملتمع الدويل بأسره اإلسهام بكامل إمكاناته ونشر مجيع البعثات املكلفة بصون السلم واألمن الدوليني ،بفضل الزخم
قدراته مع بناء الصالت الالزمة لتحوله االجتماعي ،مبا يف ذلك الذي حققه العمل اجلماعي ألفراد حفظ السالم من مجيع الدول
عن طريق السعي إىل وضع االسرتاتيجيات اليت من شأهنا أن األعضاء ،فضال عن جملس األمن واجلمعية العامة ،واملسامهني
متكنه من تعزيز الرفاه واحرتام الكرامة اإلنسانية وضمان حقوق املاليني والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة ،والبلدان املضيفة،
واملنظمات اإلقليمية واملنظمات احلكومية الدولية واألمانة العامة.
اإلنسان والعدالة واإلنصاف.
ويف ذلك الصدد ،فإن من الضروري بذل مزيد من اجلهد
وال شك أن حتسني أمن وأداء أفراد حفظ السالم التابعني
لألمم املتحدة يعين إدماج وتقدير وتنفيذ مجيع اجلوانب الواردة لوضع واعتماد اآلليات الرامية إىل تنفيذ مجيع األهداف املدرجة
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بوصفها جماالت للتحسني مبوجب مبادرة العمل من أجل حفظ
السالم ومتشيا مع خريطة الطريق املشرتكة ،ووفقا اللتزاماتنا املتفق
عليها بصورة متبادلة.
وأود أن أختتم بياين باملالحظة التالية :ألجل صون
السلم واألمن الدوليني ،فال مناص من توفري املوارد الالزمة
لالحتاد األفريقي لكي يتمكن من الوفاء مبسؤوليته الفرعية يف
إطار الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة .ويتطلب ذلك
التمويل املستدام الذي ميكن التنبؤ به لعمليات حفظ السالم
اليت يضطلع هبا االحتاد األفريقي بتكليف من جملس األمن،
فضال عن توفري التدريب والقدرات واملعدات الالزمة للقوات
املكلفة بتنفيذ تلك املهام .وهذه مسألة منطقية وعادلة وتعترب
أساسية لتحقيق هدفنا املشرتك املتمثل يف إسكات دوي املدافع
يف أفريقيا ويف مجيع أحناء العامل.
وخنتتم باإلشادة املستحقة باملسامهة اليت قدمتها إندونيسيا
إىل عمليات حفظ السالم.
السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :نود
أن نرحب بكم يف جملس األمن ،سيديت الرئيسة ،وأن نشكركم
على تنظيم مناقشة اليوم بشأن القضايا املتعلقة بتدريب حفظة
السالم وبناء قدرات عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .وحنن
ممتنون أيضا لألمني العام أنطونيو غوترييش ومقدمي اإلحاطتني
اآلخرين على بيانيهما الزاخرين باملعلومات.
حنن نتشاطر الشواغل إزاء حقيقة أن التحديات الراهنة
تتطلب تدريبا شامال بشكل خاص لوحدات حفظ السالم.
وهذا مهم بشكل خاص يف البعثات املكلفة بواليات معقدة
وتعمل يف ظروف بالغة الصعوبة واخلطورة .إن التدريب عايل
اجلودة لألفراد له دور حاسم يف عملية تشكيل بعثات حفظ
سالم معاصرة متعددة العناصر ،وتعتمد فعالية عمليات ألمم
املتحدة حلفظ السالم بصورة مباشرة على ذلك.
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إن مسألة تدريب األفراد ال ميكن أن حتسمها األمم املتحدة
مبفردها .إن املسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الدول نفسها.
حنن نعرف هذا من واقع التجربة .إن حفظة السالم الروس من
الرجال والنساء خيدمون يف مثاين عمليات حفظ سالم تابعة
لألمم املتحدة ،وحنن نشارك بنشاط يف توفري خدمات الطريان
لتلبية احتياجات األمم املتحدة .ولذلك ،اكتسبنا خربة كبرية
يف املسائل املتعلقة بتدريب أفراد حفظ السالم .نقوم بتدريب
حفظة السالم األجانب وأبناء بلدنا  -الشرطة والوحدات
املشكلة واملراقبني العسكريني  -يف مراكز التدريب الروسية .لقد
طورنا نظام تدريب يشمل كل من التدريب العام واملتخصص
قبل نشر حفظة السالم مباشرة يف بعثات حمددة .كما نقوم
بتكييف التدريب اللغوي حسب املطلوب.
حنن مقتنعون متاما باحلاجة إىل التعاون الثالثي النشط
وتنسيق اجلهود فيما يتعلق مبسائل التدريب وبناء القدرات بني
جملس األمن والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة واألمانة
العامة لألمم املتحدة .بيد أن االتصال املباشر بني الدول اليت
تضع برامج التدريب وتلك اليت تشلرك فيها ال يقل أمهية .وبصفة
عامة ،نأمل أال يثري إضفاء الطابع املؤسسي على آلية بسيطة
للتنسيق والربط بني التعاون احلكومي الدويل وعمل األمانة
العامة عوائق إضافية أو يؤدي إىل منافسة غري ضرورية بني
الدول اليت تقدم برامج التدريب ،وأن يؤدي إىل زيادة الوعي فيما
بني البلدان املسامهة بقوات بشأن الربامج التدريبية املتاحة هلم.
وبطبيعة احلال ،من املهم للغاية أن نأخذ يف االعتبار احلقائق
واالحتياجات املعاصرة .علينا أن نفهم ما نوع حفظة السالم
املطلوب اليوم واجملاالت اليت يتسم التدريب فيها بأمهية أكرب.
كما جيب أن نأخذ يف االعتبار آراء وشواغل البلدان املسامهة
بقوات .إن أفرادهم ذوي اخلوذ الزرق والقبعات الزرقاء هم من
يفهمون على حنو أفضل من أي أحد أنواع املهام اليت يتعني
التعامل معها يف امليدان واملهارات الالزمة هلم.
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كما نود اإلشارة إىل أن فعالية وأمن حفظة السالم
ال يتوقف بالتأكيد فقط على مدى جودة التدريب الذي حصلوا
عليه .وال تقل الطريقة اليت يضع هبا جملس األمن واليات بعثاهتم
أمهية .يف الواقع ،قد تكون هذه املرحلة أهم مرحلة ،حيث نكفل
أن املهام تتناسب مع قدرات حفظ السالم .ويف هذا الصدد،
ما زلنا منزعجون من احلماس املفرط ملا يسمى بالواليات القوية.
ال ينبغي أن ننسى أن احلق يف استعمال القوة ،من بني أمور
أخرى ،يزيد من املخاطر األمنية لذوي اخلوذ الزرق أنفسهم،
وجيعلهم أهدافا بل وأطرافا يف النزاعات .هذا أمر ال ميكن السماح
حبدوثه .وظيفة حفظ السالم هي صون السالم ،ال إجياد خماطر
جديدة .وأود أن أذكر اجمللس بأن ذلك أصبح إحدى املسائل
الرئيسية خالل مناقشة مبادرة األمني العام للعمل من أجل حفظ
السالم ،وال سيما يف مرحلة صياغة إعالن االلتزامات املشرتكة
بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
وليس سرا أنه على الرغم من التأييد الواسع النطاق هلذه
املبادرات ،ال تزال الدول ختتلف بشأن عدد من اجلوانب البالغة
األمهية .يف أيلول/سبتمرب من العام املاضي ،قامت روسيا بتعميم
مذكرة رمسية بوصفها وثيقة من وثائق جملس األمن أوضحنا فيها
أننا ال ميكن أن نؤيد الربط بني قضايا حقوق اإلنسان ومحاية
املدنيني ،حيث أن األخرية تنطوي على استخدام القوة استنادا
إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .وغين عن القول إنه
ال ميكن أن يكون هناك رصد حلقوق اإلنسان باستخدام القوة.
كما شددنا على أن أنشطة بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
ينبغي أن متنح األولوية للعمل مع احلكومات املضيفة .وأخريا،
حنن نعتقد ،وال نزال نعتقد ،أنه ينبغي للجنة اخلاصة املعنية
حبفظ السالم أن تضطلع بدور رئيسي إىل جانب جملس األمن
يف حتديد معايري األمم املتحدة حلفظ السالم .ويف ذلك الوقت،
اعتقدنا أنه مت التوصل إىل فهم مشرتك بني الدول األعضاء يف
األمم املتحدة واألمانة العامة بأن من الضروري مواصلة العمل
على إجياد توافق يف اآلراء بشأن املسائل العامة حلفظ السالم.
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ولكننا ،لألسف ،ما زلنا نواجه حماوالت لتجاوز اللجنة اخلاصة
املعنية حبفظ السالم من أجل مترير مسائل من خالل جملس
األمن جرى الفشل يف التوصل إىل اتفاق بشأهنا يف اجلمعية
العامة .وغين عن القول إنه ال ميكننا أن نقبل ذلك النهج.
بيد أننا بالتأكيد ال ننكر أمهية مبادرات األمني العام بشأن
مسائل ملموسة حلفظ السالم .وينطبق هذا أوال وقبل كل شيء
على تدريب وبناء قدرات حفظة السالم .ويف هذا اجملال ،علينا
أن نعمل بشكل مجاعي إلجياد حلول مناسبة ومتوازنة .وقد
أسعدنا رؤية أن هذا النهج املتوازن على وجه التحديد هو الذي
انعكس يف البيان الرئاسي الصادر اليوم (.)S/PRST/2019/4
وال خيفي أن صياغة البيان مل تكن سهلة .رفضت بعض الوفود
املشاركة بفعالية حىت اجلولة األخرية .ومع ذلك ،فإننا حنيي
جهود الوفد اإلندونيسي ،الذي جعلت حنكته الدبلوماسية من
املمكن يف هناية املطاف حتقيق نتيجة ترضي اجلميع .ونعتقد أنه
علينا أن نواصل العمل على تطوير عمليات األمم املتحدة حلفظ
السالم على أساس توافق اآلراء ،مع االستماع بعناية لآلخر
واحرتامه ،وهو النهج الوحيد الذي سيجعل من املمكن حتقيق
كامل األهداف الطموحة لألمني العام يف جمال حفظ السالم.
السيد فان شالكويك (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية):
نرحب بكم ،سيديت الرئيسة ،بصفتكم رئيس جملس األمن اليوم،
وتود جنوب أفريقيا أن تشكر مجهورية إندونيسيا على تنظيم
هذه املناقشة املفتوحة بشأن مسألة هامة .كما نشكر األمني
العام ،الفريق إلياس رودريغس مارتينس فيليو ،قائد قوة بعثة
منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،والسيد بيورن هوملربغ ،مدير أمانة املنتدى الدويل
للتحديات ،على إحاطتيهما الشاملتني.
تؤيد جنوب أفريقيا البيانني اللذين أدىل هبما ممثل مجهورية
فنزويال البوليفارية باسم حركة بلدان عدم االحنياز واملراقب عن
االحتاد األفريقي.
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يدرك وفد بلدي ويؤكد من جديد أمهية حفظ السالم
باعتباره إحدى أجنع األدوات املتاحة لألمم املتحدة يف تعزيز
وصون السلم واألمن الدوليني ،وكذلك يف منع نشوب النزاعات
وإدارهتا وحلها .وعلى جملس األمن ،بوصفه اجلهاز املكلف بنشر
علميات األمم املتحدة حلفظ السالم ،ويف سياق التهديدات
اجلديدة الناشئة اليت تواجه قواتنا وأفراد األمم املتحدة ،أن يضمن
تزويد العلميات باملوارد الكافية ،وتكليفها بالوالية املناسبة
لالستجابة للبيئة حمددة السياق اليت تنشر فيها العلميات وأهنا
جمهزة جتهيزا كافيا بالقوات القادرة على محاية أنفسها أثناء عملية
االضطالع بوالياهتا.
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فاملنظمات اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي هي من املستجيبني
األوائل ،إذ تنشر قواهتا يف وقت مبكر وعند االقتضاء بغية
حتقيق االستقرار يف حاالت األزمات ،مما ّ
ميكن األمم املتحدة
من النشر عندما تكون الظروف مواتية بقدر أكرب .ومن مث،
وكما هو منشود يف الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة ،فإن
بعض القيود
من شأن الشراكات مع املنظمات اإلقليمية تاليف َ
اليت تواجهها األمم املتحدة يف تنفيذ عمليات السالم الناجحة.
ونعتقد اعتقاداً راسخاً أن اجلهود اليت تبذهلا املنظمات اإلقليمية
ال ميكن االستغناء عنها ،وأن هناك جدوى لقيام األمم املتحدة
بتطوير قدراهتا وتعزيزها .وتوّد جنوب أفريقيا أن تؤكد جمدداً أمهية
تعزيز القدرة على التنبؤ واالستدامة واملرونة يف متويل عمليات
دعم السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي واليت يأذن هبا جملس
نستمر يف دعمه.
األمن .وقد أقر اجمللس هذا املبدأ وجيب أن
ّ

ونرى أنه ينبغي أيضا تعزيز سالمة وأمن حفظة السالم عن
طريق اعتماد استخدام التكنولوجيا احلديثة يف عمليات حفظ
السالم .وينبغي لألمم املتحدة أن تستخدم التكنولوجيا الذكية
وجيب علينا أيضاً أن نكفل توفّر القدر الضروري من
وزيادة القدرات الرئيسية لتمكني حفظة السالم من مواجهة أي
هجوم من قبل اجلماعات املسلحة أو األشكال األخرى من التدريب والقدرات الالزمة لزيادة عدد النساء يف عمليات
التهديدات غري املتناظرة املتزايدة االنتشار يف عمليات حفظ حفظ السالم .ولذلك ،ستواصل جنوب أفريقيا دعم اجلهود
الرامية إىل تعزيز متثيل املرأة على حنو جمد ومشاركتها يف بعثات
السالم.
وتؤكد جنوب أفريقيا من جديد أمهية اللجنة اخلاصة املعنية حفظ السالم ،مثل الفرص اليت تتيحها “مبادرة إلسي بشأن
بعمليات حفظ السالم (جلنة الـ  )34يف صنع سياسات األمم املرأة يف عمليات السالم” ،اليت حنن عضو فيها .وجيري تنفيذ
برامج موجهة إىل الضباط العسكريني من النساء يف شراكة مع
املتحدة حلفظ السالم.
هيئة األمم املتحدة للمرأة وحكومة النرويج ،ومبساعدة من إدارة
ونأسف ألن اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم
الشؤون السياسية واالحتاد األفريقي.
(جلنة الـ  )34اليت اختتمت دورهتا املوضوعية يف آذار/مارس
إن جنوب أفريقيا ملتزمة التزاماً تاماً بسياسة عدم التسامح
وحنث مجيع الدول
مل تتمكن من اعتماد تقريرها السنويّ .
األعضاء على العمل معاً من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء مطلقاً إزاء االستغالل اجلنسي يف عمليات حفظ السالم .وقد
بشأن املسائل اليت هلا صلة بتأدية اجمللس لواليته .إن فصول تقرير أطلقنا برناجماً مؤسسياً شام ً
ال ملرحلة ما قبل النشر بشأن منع
جلنة الـ  34بشأن تعزيز القدرات األفريقية على حفظ السالم االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من أجل رفع مستوى الوعي
هبذه اآلفة بني أفراد قواتنا املقرر نشرهم .وننفذ أيضاً مبادرات
والتدريب على أفضل املمارسات ذات صلة مبناقشتنا اليوم.
للتدريب اإلضايف املستمر داخل البعثات لتنشيط إملام القوات
تنوه جنوب أفريقيا بالدور احليوي املتزايد الذي تضطلع
باحلالة والتأهب للبعثات فيما يتعلق مبسائل القيادة والسيطرة
به املنظمات اإلقليمية يف جهود صنع السالم وحفظ السالم.
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وقضاء أوقات الفراغ ومحاية املدنيني ومعايري حقوق اإلنسان،
ومرة أخرى فيما يتعلق باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وحنن
عضو يف “منتدى القادة املعين مبنع أعمال االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني والتصدي هلا يف عمليات األمم املتحدة” الذي أنشئ
مببادرة من األمني العام ،ونؤيده تأييداً كامالً.
ويف سياق تفعيل مبادرة “العمل من أجل حفظ السالم”
والنهوض بالشراكات وتعزيز األداء ،تتبادل جنوب أفريقيا
اخلربات والكفاءات يف جمال التدريب مع الشركاء يف لواء
التدخل التابع لقوة بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .ومن األمثلة على ذلك قيامنا
بتنظيم دورة وحدة االستخبارات التكتيكية ملدة ستة أسابيع يف
جنوب أفريقيا لقواتنا ،فض ً
ال عن قوات من تنزانيا ومالوي ،من
قبيل اإلعداد السابق للنشر يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
واليت كان اهلدف منها كفالة صورة عملياتية عامة وتوطيد
الفعالية التشغيلية.
يف اخلتام ،ورداً على األسئلة الواردة يف املذكرة املفاهيمية
اليت أُعدت هلذه املناقشة ( ،S/2019/359املرفق) ،توّد جنوب
أفريقيا أن تُقدم التوصيات التالية .فيما يتعلق بالتحقق السابق
للنشر ،نقرتح أن تنظر األمم املتحدة يف إنشاء أفرقة تدريب
تقين ،تتوىل تنظيم حلقات عمل ملؤسسات التدريب على
حفظ السالم يف البلدان املسامهة بقوات والبلدان املسامهة
بأفراد شرطة ملساعدهتا على ترمجة مبادئ األمم املتحدة بغية
حتسني التدريب امليداين ،فض ً
ال عن حتديد ومعاجلة الثغرات يف
القدرات ،أثناء إعداد القوات قبل نشرها .وعالوة على ذلك،
جيب على البلدان املسامهة بقوات وتلك املسامهة بأفراد شرطة
حتليل نطاق عمليات التدخل من حيث صلتها باملشهد األمين
يف مسرح النزاع .فهذا من شأنه أن يساعد يف توجيه عملية
وضع السيناريوهات للوحدات العسكرية وتشكيل خط أساس
للتدريب املقدم خصيصا ألغراض البعثة ،حسب احلاالت اآلنية
اليت تنتشر فيها الوحدات العسكرية.
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وينبغي لألمانة العامة أن تواصل توسيع نطاق وعدد مراكز
األمم املتحدة للتدريب على حفظ السالم يف القارة األفريقية،
وكذلك يف املناطق األخرى ،اليت من شأهنا أن تكمل أنشطة كل
من الدول األعضاء واألمم املتحدة يف جمال بناء قدرات حفظة
السالم وتدريبهم .أخرياً ،ينبغي النظر يف توحيد مبادئ حفظ
السالم بني األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية للتدريب على
حفظ السالم ،وذلك هبدف وضع مبادئ مشرتكة بشأن حفظ
السالم .ونعتقد أن هذه التوصيات ميكن أن تُسهم يف حتسني
التدريب واالحتياجات من القدرات حلفظة السالم التابعني لنا.
نرحب بعقد
السيد أوغاريللي (بريو) (تكلم باإلسبانية)ّ :
هذه اجللسة وبوجودكم هنا اليوم لرتؤس اجتماعنا ،سيديت
الرئيسة .ونتوجه بالشكر أيضاً إىل األمني العام ومقدمي
اإلحاطاتني على بياناهتم.
نعتقد أن مثة ضرورة ألن تشارك البلدان املسامهة بقوات
وبأفراد شرطة بنشاط يف اإلصالحات والتغيريات املؤسسية الرامية
إىل جعل عمليات حفظ السالم أكثر كفاءة ،مثلما نرى أن
عمل جملس األمن هو إسناد واليات واضحة ودقيقة إىل القوات
املشاركة يف تلك العمليات .ونعتقد أنه من الضروري ليكون
تشخيص التحديات والصعوبات
هذا التحليل مثمراً أن جيري
ُ
العديدة اليت تواجه عمليات السالم .فالقوات املنتشرة يف البعثات
تعمل يف بيئات عدائية بصورة متزايدة وتتعامل مع جهات
عديدة خمتلفة من غري الدول ،مبا يف ذلك اجلماعات املتمردة
واإلرهابيون واجملرمون املنظمون ،األمر الذي جيعل عملها يف غاية
التعقيد واخلطورة .ولذلك ،جيب توفري التدريب املتخصص الالزم
هلذه القوات لتمكينها من االضطالع بوالياهتا بنجاح .ويف هذا
الصدد ،نشري مع القلق إىل االعتداءات املتكررة على أصحاب
اخلوذ الزرق ،ونشيد بأولئك الذين جادوا بأرواحهم يف تنفيذ
مهامهم .ويتطلب هذا السيناريو الصعب استجابة كافية من
جانب الدول يف جمال التدريب .وهذا يعين جتاوز منوذج اإلعداد
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العام حنو منوذج أكثر ختصصاً يأخذ بعني االعتبار اخلصائص عمليات السالم ،واليت هتدف إىل حتقيق التكامل والتعاون بني
احملددة للبيئة اليت سيتم نشر األفراد فيها واملهام احملددة اليت بلدان القارة .وتواصل الرابطة اليت ترأسها حالياً بريو وتواصل
تعزيز الصالت والقدرات يف خمتلف اجملاالت التقنية.
يطلبها اجمللس منهم.
ونرى أن من املهم أيضاً توفري تدريب يف عدد من اجملاالت
األخرى .ويشمل ذلك خصائص الواليات واملهام اليت يتعني
تنفيذها على أرض الواقع ،وهو ما يعين أن قرارات اجمللس
ينبغي أن تنشئ واليات واضحة وأن حتدد أهدافاً قابلة للتحقيق
من الناحية التشغيلية؛ واملهام احملددة لفرادى البعثات ،مثل
محاية املدنيني ومحاية اهلياكل األساسية احليوية ،واسرتاتيجيات
نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج للمحاربني السابقني،
وإصالح القطاع األمين وعمليات إزالة األلغام؛ والقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،مع الرتكيز
بوجه خاص على مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من
جانب أفراد حفظ السالم ،الذين جيب عليهم توقيع “االتفاق
الطوعي لألمني العام املتعلق مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
والتصدي هلما” وتنفيذه؛ ومشاريع بناء القدرات والتكامل يف
اجملتمعات املضيفة ،بغية بناء عالقات تقوم على االحرتام والثقة
مع الناس؛ واستخدام التكنولوجيات اجلديدة واملالئمة ،اليت
ميكن أن تُسهم إسهاماً كبرياً يف أمن حفظة السالم وتنفيذهم
لوالياهتم ،وال سيما فيما يتعلق حبماية املدنيني؛ وأخرياً ،تعزيز
الرتكيز على القضايا اجلنسانية .وبصفتنا الرئيس املشارك لفريق
اخلرباء غري الرمسي املعين باملرأة والسالم واألمن ،نقر بأمهية توعية
األفراد النظاميني فيما يتعلق باالحتياجات اخلاصة للمرأة على
صعيد احلماية والتمكني يف حاالت النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
ويف سياق حتقيق تلك األهداف ،نعتقد أن من املفيد عرض
أوجه التآزر املهمة القائمة يف أمريكا الالتينية .وهي ال تقتصر
املدربني أو
على العالقات الثنائية ،من خالل تبادل املوظفني و ّ
الدروس املستفادة بشأن املبادئ وتصميم الدورات ،بل هي يف
الواقع متعددة األطراف ،وذلك بفضل إنشاء رابطة “ألكوباس
 ،”ALCOPAZوهي رابطة أمريكا الالتينية ملراكز التدريب على
1913245

ونعتقد أنه ميكن تطبيق هنج مماثلة على إشراك أفراد الشرطة
واألفراد املدنيني يف عمليات السالم .كما نرى أنه من املهم ربط
هذه اجلهود خبربة القارات األخرى من أجل توليد أوجه تآزر
أوسع نطاقا .وباإلضافة إىل ذلك ،نعتقد أنه من املهم استكمال
تلك املمارسات اإلجيابية بإشراك منظمات اجملتمع املدين ،مثل
مراكز البحوث ومراكز الفكر واجلامعات ،واليت ينبغي إقامة
شراكات واتفاقات تعاون معها.
ويف اخلتام ،أود أن أشري إىل أن بريو ،على حنو ما أعلن
وزير الدفاع يف بريو يف مؤمتر األمم املتحدة الوزاري حلفظ
السالم الذي عقد يف  29آذار/مارس ،سوف تستضيف املؤمتر
السنوي اخلامس والعشرين للرابطة الدولية ملراكز التدريب على
حفظ السالم ،املقرر عقده يف تشرين األول/أكتوبر .وندعو
مجيع البلدان اليت لديها مراكز تدريب إىل مواصلة اإلسهام يف
تعزيز القدرات الرئيسية واملهام املشرتكة املتمثلة يف االستثمار يف
السالم.

السيد بيكستين دي بيتسويريفا (بلجيكا) (تكلم
بالفرنسية) :يف البداية ،أود أن أشكر إندونيسيا على إثارة هذا
اجلانب اهلام من عمليات حفظ السالم للمناقشة يف جملس
األمن .لقد أظهرت التقارير الواردة عن احلوادث مدى أمهية
التدريب وما يتصل به من مسائل بالنسبة لالستجابات اليت
جيب توفريها .كما يوضح البيان الذي أدىل به األمني العام يف
وقت سابق أمهية هذه املسألة بالنسبة لألمانة العامة .ومبادرة
األمني العام “العمل من أجل حفظ السالم” هي املصدر الذي
جيب أن يستند إليه عملنا.
وأود أن أتناول ثالث نقاط :أوال ،املسؤولية الرئيسية
للبلدان املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة عن تدريب الوحدات
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التابعة هلا؛ ثانيا ،أمهية مواصلة هذا التدريب من خالل املبادرات
احملددة والقائمة على االحتياجات؛ ثالثا ،أمهية تدريب الوحدات
على النحو الكايف بشأن املسألة احملددة اخلاصة باألطفال يف
النزاعات املسلحة.
تقع املسؤولية الرئيسية عن تدريب األفراد النظاميني
املنتشرين يف عمليات حفظ السالم على عاتق البلدان املسامهة
بقوات وبأفراد الشرطة .ويف هذا الصدد ،من املهم أن تكفل
األمانة العامة تشغيل الوحدات عقب التدريب السابق للنشر.
وينبغي إعداد ضباط الشرطة وذوي اخلوذ الزرق من الناحية
التشغيلية وتوعيتهم بشكل تام حبقيقة ما يتعني عليهم مواجهته
قبل تويل مناصبهم يف عمليات حفظ السالم.
وباإلضافة إىل التدريب اإللزامي العام ،ينبغي أن حيدد
املضمون احملدد للربامج التدريبية من قبل خري العارفني مبا
هو مطلوب ،وهو قائد القوة .وتؤيد بلجيكا األمانة العامة،
وال سيما دائرة التدريب املتكامل ،يف مهمتها املتمثلة يف تزويد
البلدان املسامهة بقوات باملواد التدريبية الشاملة واملستوفاة .وتقوم
بلجيكا ،على وجه اخلصوص ،باملساعدة يف ترمجة كتيبات
التدريب إىل الفرنسية ،نظرا إلدراكها ألمهية إجراء أنشطة تدريبية
بلغة القوة أو مركز العمل.
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أجل تقدمي التدريب احملدد اهلدف القائم على االحتياجات ،مبا
يف ذلك املساعدة األولية يف حاالت الطوارئ .وتشمل الشراكة
األمانة العامة والبلدان اليت تقدم مدربني والبلدان املسامهة
بقوات ،بالتعاون الوثيق مع البعثة .ونعول على األمانة العامة يف
اإلسراع بتيسري تفعيل آلية مبسطة للتنسيق.
ثالثا ،إن مواجهة طفل مسلح بالنسبة جلندي ،حىت إن
كان يتمتع باخلربات التشغيلية ،ميكن أن تكون أمرا شديدا .ويف
عامل مثايل ،ينبغي أال يتعني علينا تدريب وحداتنا على كيفية
التصرف عند مواجهة طفل .ومما يؤسف له أن احلالة يف امليدان
أحيانا ما تكون بعيد كل البعد عن مثلنا العليا ،والواقع هو أن
بعض اجلماعات العدمية الضمري تواصل تسليح األطفال.
وبصورة أعم ،وبالنظر إىل العديد من احلاالت املختلفة
اليت يتعني على أفراد عمليات حفظ السالم مواجهتها ،جيب
توعيتهم بتدابري محاية الطفل .ووفقا ملا كلف به القرار 1612
( )2005والقرارات ذات الصلة ،مبا يف ذلك القرار 2387
( ،)2017فمن املهم أن حيصل أفراد البعثة على ما يكفي
من التدريب يف هذا اجملال .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألثين
على الفريق مارتينس فيليو على اجلهود اليت تبذهلا بعثة منظمة
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
والنتائج اليت حتققت يف هذا اجملال ،وهو ما ذكره قائد القوة آنفا.

ثانيا ،فيما يتعلق بالتدريب واملسائل ذات الصلة يف
ويف اخلتام ،ستظل بلجيكا ملتزمة بالعملية املستمرة
امليدان يف مسرح العمليات ،ينبغي أن حيصل األفراد النظاميون
لتحسني أداء عمليات السالم.
وغري النظاميني على املعلومات اخلاصة مبسرح العمليات ،وأن
السيد دوالتر (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :بادئ ذي بدء،
يشاركوا ،عند االقتضاء ،يف األنشطة اليت متكنهم من االضطالع
أود أن أشكر الرئاسة اإلندونيسية جمللس األمن على عقد هذه
مبهمتهم احملددة مبزيد من الفعالية.
املناقشة املفتوحة اهلامة ،اليت تركز على عنصر أساسي لضمان
وتتمثل إحدى أدوات التدريب يف مرحلة ما بعد النشر
جناح عمليات حفظ السالم.
للتدريب املستمر يف استخدام أفرقة التدريب املتنقلة ،اليت ذكرها
كما أود أن أرحب ترحيبا خاصا حبضور وزيرة خارجية
األمني العام يف وقت سابق .وتقوم بلجيكا حاليا بتوفري هذه
األفرقة لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق إندونيسيا اليت تبني مشاركتها يف رئاسة هذه املناقشة املفتوحة
االستقرار يف مايل ألربع فرتات مدة كل فرتة ستة أسابيع من التزام إندونيسيا الراسخ باملوضوع الذي جيمعنا هنا اليوم.
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كما أعرب عن خالص شكري لألمني العام ،وقائد قوة
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،والسيد بيورن هوملربغ على إسهاماهتم القيمة.

جون  -إيف لودريان ،أن الدول األعضاء على استعداد لبذل
اجلهود الالزمة لتعزيز عمليات حفظ السالم يف املستقبل .تعهد
معظمنا بالتزامات قوية يف أيلول/سبتمرب املاضي باالنضمام إىل
إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ
السالم يف إطار مبادرة العمل من أجل حفظ السالم .وفرنسا
ستواصل تقدمي دعمها الكامل ملبادرة العمل من أجل حفظ
السالم ،اليت متثل بالفعل جناحا كبريا لألمم املتحدة واألمني العام.

زيادة قابلية التشغيل البيين بني ضباط األركان ستمكنهم من
االستجابة بفعالية أكرب للتهديدات اليت تستهدف املدنيني،
وستعزز أمن حفظة السالم أنفسهم.

وجيب علينا اآلن العمل على تنفيذ إعالن االلتزامات
بالكامل ويف أسرع وقت ممكن .وفشل مفاوضات اللجنة اخلاصة
املعنية بعمليات حفظ السالم جيب أال يثنينا عن ذلك .جيب
أن نواصل زخم احلشد ملبادرة العمل من أجل حفظ السالم.
وجيب علينا حتقيق أقصى استفادة من اجتماع قادة األركان
العامة يف متوز/يوليه ،واملؤمتر املعين حبفظ السالم يف بيئة ناطقة
بالفرنسية ،الذي سيعقد يف اخلريف يف املغرب ،وأن حنرز تقدم
مطرد يف ذلك الصدد .وعالوة على ذلك ،فإن بدء وتطوير
اآللية املبسطة للتنسيق بغرض تفادي التعارض يستحق اهتمامنا
الكامل .ينبغي هلذه اآللية أن متكن األمانة العامة من االطالع
التام على خمتلف األنشطة التدريبية اليت جتريها الدول للبلدان
املسامهة بقوات.

ال ميكننا أبدا التشديد مبا فيه الكفاية على مدى حاجتنا
لذوي اخلوذ الزرق الذين املدربني واجملهزين جيدا وعلى علم
تام بالوالية اليت يتعني عليهم حتقيقها من أجل حتسني فعالية
عمليات حفظ السالم .ويف مايل ،على سبيل املثال ،كان من
التدريب يف املقام األول مسؤولية وطنية جلميع البلدان
شأن املعدات الكافية أن متنع مقتل العديد من اخلوذ الزرق،
وبالتايل يشكل االستمرار يف حتسني نوعية املعدات أولوية املسامهة بقوات وجيب علينا مجيعا بذل اجلهود الالزمة يف ذلك
الصدد .وفرنسا تود القيام بدورها ،باإلضافة إىل تدريب قواهتا
قصوى.
ويف العديد من مسارح العمليات ،مثة حاجة لتحسني اخلاصة ،وتبذل جهودا كبرية لدعم البلدان األخرى املسامهة
التدريب السابق للنشر لضباط األركان .وبصورة أعم ،فإن بقوات يف تدريب وحداهتا.

وباإلضافة إىل األفراد العسكريني وأفراد الشرطة ،جيب
تدريب مجيع أفراد حفظ السالم ،وال سيما قيادة البعثة.
فعمليات حفظ السالم اليوم معقدة ومتعددة األبعاد وتتطلب
تكامل األعمال اليت تضطلع هبا العناصر املدنية والعسكرية .ويف
البلدان اخلارجة من أزمات اليت ال بد فيها من استعادة سلطة
الدولة ،ينبغي أن يشمل هذا التعاون الوثيق األفرقة القطرية
لألمم املتحدة والشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف.
ولذلك فإنه نظام إيكولوجي جديد تعمل فيها عمليات
حفظ السالم ،وجيب أن تتكيف معه .والتدريب عنصر حاسم
يف حتقيق ذلك.

ويف جملس األمن ،تنفذ فرنسا بالفعل التزاماهتا املتعلقة حبفظ
السالم .وبالنسبة للواليات اليت نضطلع فيها بدور القائم على
وقد أحرز تقدم كبري يف السنوات األخرية .أثبت االجتماع
الصياغة ،فإننا نسعى جاهدين ألن نكون قدوة هبدف إطالق
الوزاري بشأن حفظ السالم الذي عقد يف  ٢٩آذار/مارس،
دينامية إجيابية .ووضعنا بالفعل العديد من تلك االلتزامات
حبضور وزير الشؤون األوروبية والشؤون اخلارجية لفرنسا ،السيد
موضع التطبيق العملي .لقد تشاورنا بانتظام مع البلدان املسامهة
1913245
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بقوات طوال السنة ،ال عند جتديد الوالية فحسب؛ ونقوم
بتنظيم زيارات تقييم ميدانية قبل كل جتديد؛ ونتشاور مع الدولة
املضيفة؛ ونعمل على حتديد أولويات الواليات ،حيثما كان
ذلك ممكنا.
وفيما يتعلق مبسألة التدريب وبناء القدرات ،فرنسا ملتزمة
بشكل خاص يف جمال تدريب البلدان الناطقة بالفرنسية
املسامهة بقوات .وفرنسا تدعم ستة مراكز تدريب لعمليات
حفظ السالم يف أفريقيا ،وثالثة يف أمريكا الالتينية ،ومركزا يف
آسيا ،األمر الذي يسهم يف بناء قدرات الوحدات املنتشرة يف
عمليات حفظ السالم يف املستقبل .كما نعزز مهارات تلك
الوحدات يف جماالت متخصصة ،مثل إزالة األلغام والصحة
والشرطة القضائية واللوجستيات واحلماية املدنية ،بفضل شبكتنا
من املدارس الوطنية واإلقليمية وشبكتنا اليت تضم  320خبريا
يعملون بشكل وثيق قدر اإلمكان مع قوات الدفاع واألمن يف
العديد من البلدان.
ومن خالل هذه األنشطة املختلفة ،فإننا ملتزمون بتدريب
أكثر من  30 000من األفراد العسكريني األفارقة يف العام القادم
لتأهيلهم للعمل يف عمليات حفظ السالم .وهذا جهد كبري له
أمهية عملياتية حقيقية .ونشدد أيضا على ما يسمى بدورات
جتديد املعلومات أثناء البعثات لكفالة متابعة التدريب املقدم
سابقا .واختتمت فرنسا مؤخرا تدريب جترييب مع فريق تدريب
متنقل للكتيبة الغينية يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل .أخريا ،للسنة اخلامسة على
التوايل ،بالتنسيق مع إدارة عمليات حفظ السالم ،ستنظم فرنسا
دورة تدريبية للمدربني يف األمم املتحدة يف باريس حلوايل  ٤٠من
ضباط األركان الناطقني بالفرنسية.
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الضروري أن يتكلم ذوو اخلوذ الزرق لغة البلد الذي ينتشرون
فيه ،ألن ذلك ميكنهم من االتصال بشكل وثيق مع السكان
والسلطات احمللية ،وهو أحد الشروط الالزمة لنجاح حفظ
السالم .وهلذا السبب ،نقدم دعما خاصا لتعليم اللغة الفرنسية
للوحدات املستقبلية من خالل الطريقة املعروفة باسم En Avant
(إىل األمام) ،اليت توفر طريقة لتعلم اللغة الفرنسية جيري تكييفها
مع بيئة حفظ السالم.
كما ننظم دورات لتعليم اللغة الفرنسية لـ  7 500متدرب
سنويا ونوفر ترمجات للوثائق املرجعية .ويف هذا السياق ،نشرت
فرنسا ،باالشرتاك مع املنظمة الدولية للفرانكوفونية ،دليال عمليا
بالفرنسية يف آذار/مارس معنون “الناشط يف عمليات السالم”،
شاركت يف عرضه الوزيرة الفرنسية للقوات املسلحة هنا يف
نيويورك .وهو أداة تعليمية هامة مصممة لتعزيز وجود الوحدات
الناطقة باللغة الفرنسية يف عمليات حفظ السالم.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد على مدى أمهية محاية
ومشاركة املرأة ومتكينها يف أولويات فرنسا يف مجيع جماالت
عمليات حفظ السالم .حتتل فرنسا اليوم املرتبة الرابعة يف العامل
من حيث مشاركة املرأة يف القوات املسلحة .مجيع أفراد العمليات
العسكرية احلالية ،سواء على الصعيد الوطين أو يف عمليات
حفظ السالم ،بينهم ما ال يقل عن  ٧يف املائة من اإلناث -
وبطبيعة احلال ،نود أن نعزز ذلك االلتزام .ولذلك أطلقت وزيرة
القوات املسلحة ،السيدة فلورانس باريل ،خطة جديدة للمساواة
بني اجلنسني يف آذار/مارس داخل القوات املسلحة لتشجيع
مشاركة املرأة وتقدير دورها على حنو كامل ،وال سيما ملضاعفة
عدد ضباط األركان من النساء حبلول عام .٢٠٢٥

أود مرة أخرى أن أشكركم ،سيديت الرئيسة ،على رئاسة
وأود أيضا أن أسلط الضوء على أمهية تعدد اللغات اليت هذه املناقشة.
ال تعد أساسا من أسس األمم املتحدة فحسب ،بل ومن
السيد ما جاو شو (الصني) (تكلم بالصينية) :يف البداية،
العناصر الالزمة لضمان فعالية عمليات حفظ السالم .ومن أود أن أشكر إندونيسيا على مبادرهتا بعقد مناقشة اليوم
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املفتوحة أثناء رئاستها جمللس األمن هذا الشهر .وأرحب كذلك االضطالع بتدريب حمدد األهداف أثناء النشر ،يف ضوء احلالة
حبضوركم سيديت وزيرة خارجية إندونيسيا إىل نيويورك لرئاسة السائدة يف مناطق املهام .واستنادا إىل املزايا اخلاصة لألمانة
هذه اجللسة .وأتوجه بالشكر أيضا إىل األمني العام غوترييش ،العامة ،ميكنها أن تضطلع بدور تنسيقي بني العرض والطلب يف
جمال بناء قدرات حفظ السالم.
والفريق مارتينس فيليو والسيد هوملربغ على إحاطاهتم.
إن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم منذ بدايتها ،قبل
أكثر من  ٧٠عاما ،قدمت إسهامات هامة يف صون السالم
واألمن الدوليني .وخالل العام املاضي ،قام األمني العام غوترييش
بالنهوض بنشاط مببادرة العمل من أجل حفظ السالم .تعهدت
الدول األعضاء يف األمم املتحدة واألمانة العامة واملنظمات
اإلقليمية ذات الصلة بااللتزامات املشرتكة وتلك اجلهود قد
منحت دفعة جديدة لتعزيز وحتسني عمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم .يكتسي التدريب وبناء القدرات أمهية حامسة يف
تعزيز عمليات حفظ السالم ،وله تأثري مباشر على فعالية تنفيذ
الواليات الصادرة عن جملس األمن .وعلى هذا النحو ،فهما
يستحقان االهتمام الكامل من أعضاء اجمللس.
والصني تؤيد البيان الرئاسي  S/PRST/2019/4الذي اعتمد
اليوم مببادرة من إندونيسيا .وأود أن أديل بالتعليقات التالية.
أوال ،جيب إعطاء األولوية لبناء قدرات البلدان املسامهة
بقوات ،فالبلدان املسامهة بقوات هي اجلهات الفاعلة الرئيسية
يف عمليات السالم وتقدم إسهامات مهمة يف عمليات حفظ
السالم ،ويف القيام بذلك جتود قواهتا أحيانا بأرواحها .وينبغي
للمجتمع الدويل أن يويل االهتمام لالحتياجات الفعلية للبلدان
املسامهة بقوات ،وال سيما من البلدان النامية ،وتعزيز بناء قدراهتا
يف جمال حفظ السالم ،وكفالة توافر التدريب احملدد األهداف
واملوارد .وجيب إجراء التدريب وبناء القدرات على حنو شامل
وفعال ملواصلة حتسني سالمة وأمن وأداء حفظة السالم.

ثالثا ،من الضروري العمل بنشاط على بناء الشراكات
من أجل بناء قدرات حفظ السالم .وجيب أن جيري تعاون
ثنائي وإقليمي ودويل يف بناء قدرات حفظ السالم .وجيب
تقدمي الدعم إىل االحتاد األفريقي ،ورابطة أمم جنوب شرق
آسيا وغريها من املنظمات اإلقليمية يف جهودها الرامية إىل تعزيز
القدرة اإلقليمية على حفظ السالم .وال بد من إعطاء األولوية
والدعم للدور اهلام الذي يضطلع به االحتاد األفريقي وغريه من
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السالم واألمن يف
أفريقيا ،ومساعدة االحتاد األفريقي يف اجلهود اليت يبذهلا من أجل
التفعيل املبكر للقوة االحتياطية األفريقية وقوة الرد السريع.
إن الصني ،كعضو دائم يف جملس األمن ،أحد البلدان
الرئيسية املسامهة بقوات ،وهي مساهم مايل يف عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم .وهي من أشد املؤيدين هلذه العمليات
ومن املشاركني الرئيسيني فيها .ويف الوقت احلاضر ،يعمل
أكثر من  ٢ ٥٠٠من حفظة السالم الصينيني على تنفيذ
الواليات يف جماالت املهام الثمانية ،فيعملون يف جماالت مثل
إزالة األلغام ،واخلدمات الطبية ،واهلندسة والنقل واألمن .وتويل
الصني أمهية كبرية للتدريب وبناء قدرات حفظة السالم .وحفظة
السالم الصينيون مدربون تدريبا جيدا ،وجمهزون جتهيزا جيدا،
ومنضبطون .ويقدم مركز حفظ السالم التابع لوزارة الدفاع
الصينية ،ومركز تدريب شرطة حفظ السالم التدريب الرفيع
املستوى السابق للنشر حلفظة السالم الصينيني.

وتنفذ الصني بصورة كاملة االلتزامات اليت أعلنها الرئيس
ثانيا ،من األمهية مبكان االستفادة التامة من الدور الذي
شي جينبينغ بشأن زيادة دعمنا لعمليات األمم املتحدة حلفظ
تضطلع به األمانة العامة .فينبغي لألمانة العامة أن تواصل
السالم .وقد أنُشئت قوة احتياطية حلفظ السالم تضم أكثر من
حتسني سياسات التدريب يف جمال حفظ السالم ،وتوفري
 ٨ ٠٠٠من قوات حفظ السالم ،كما أنشئت وحدتا شرطة
املواد التدريبية املستكملة يف الوقت املناسب .ومن الضروري
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وأخريا وليس آخرا ،تود الصني أن تؤكد جمددا أهنا ستواصل
احتياطيتان من شرطة حفظ السالم ،وقد اجتازت مجيعها
عمليات التقييم اليت جتريها األمم املتحدة ،واستكملت التسجيل اإلسهام يف بناء قدرات األمم املتحدة حلفظ السالم ،والوفاء
يف نظام تأهب قدرات حفظ السالم التابع لألمم املتحدة .وميكن بالتزامها بالسالم العاملي ،من خالل اختاذ إجراءات ملموسة.
تفعيلها يف أي وقت .وباإلضافة إىل هذه اجلهود ،ما برحت
السيد كوهين (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
الصني أيضا تساعد بنشاط البلدان املسامهة بأفراد شرطة ،واليت باإلنكليزية) :أهنئك سيديت الرئيسة ،على تويل إندونيسيا رئاسة
هي من البلدان النامية يف بناء قدراهتا منذ عام  ،٢٠١٥من جملس األمن خالل هذا الشهر.
خالل حلقات العمل الدولية بشأن حفظ السالم ،وعن طريق
وأود أيضا أن أشكر مقدمي اإلحاطتني وإندونيسيا على
إرسال اخلرباء واملدربني إىل اخلارج إلجراء التدريب.
تنظيم مناقشة اليوم بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للتدريب وبناء
وقد ساعدت الصني بلدانا أخرى على تدريب أكثر من القدرات تعزيز عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .ويف هذا
 ١ ٨٠٠من حفظة السالم ،وساعدت بلدانا يف جنوب شرق الصدد ،تنخرط الواليات املتحدة مع الشركاء من أجل تقدمي
آسيا فيما يتعلق بتدريب أكثر من  ٢٠٠من األفراد العاملني هنج مبتكرة لتحسني حفظ السالم.
يف جمال إزالة األلغام .وستواصل الصني العمل بنشاط من أجل
وحنن نعلم أن التدريب العايل اجلودة واملساءلة ميكن أن
تقدمي املساعدة العسكرية اجملانية لإلحتاد اإلفريقي مبا قيمته ١٠٠
يسهما بصورة مباشرة يف سالمة وأمن حفظة السالم النظاميني.
مليون دوالر ،وتدريب إضايف بقيمة  ٨٠مليون دوالر ملساعدة
وعلى نفس القدر من األمهية ،ميكن أن حيقق الفنيون املؤهلون
أفريقيا على حتديث القوة االحتياطية األفريقية ،وقوة الرد السريع.
من القوات العسكرية وقوات الشرطة املزيد من الفعالية والكفاءة
وستواصل دعم أفريقيا يف جهودها الرامية إىل تعزيز قدرة حفظ
للبعثات ،وميكنهم توفري محاية أفضل للسكان املدنيني .وجيب
السالم اخلاصة هبا.
أن يفهم األفراد النظاميون الوالية ،واخللفية ،وظروف بيئة حفظ
ومنذ إنشاء الصندوق االستئماين املشرتك بني الصني السالم احمليطة هبم .وهناك العديد من البلدان املسامهة بقوات
واألمم املتحدة للسالم والتنمية ،جعل الصندوق االستئماين بناء وأفراد شرطة اليت رمبا تكون لديها اإلرادة السياسية ملساعدة
قدرات حفظ السالم إحدى األولويات .ومنذ عام  ٢٠١٦قدم عمليات حفظ السالم يف إجياد حلول دائمة ،والسعي إىل إقامة
الصندوق الدعم إىل أكثر من  ١٠من مشاريع بناء القدرات شراكات من أجل حتقيق إمكاناهتا يف جمال حفظ السالم.
يف جمال حفظ السالم ،مبا يف ذلك تدريب وحدات الشرطة وهذا جمال تتفوق فيه الواليات املتحدة .وسنواصل االستجابة
املشكلة ،واإلسعافات األولية ،والبحوث املتعلقة بسالمة وأمن لنداء طلب املساعدة ،بوصفنا أكرب شريك ثنائي للتدريب وبناء
حفظة السالم .ويعطي الصندوق األولوية لتمويل مشاريع بناء القدرات يف العامل.
قدرات حفظ السالم للبلدان األفريقية املسامهة بقوات .ويف
إن التزامنا بالتنمية الفعالة وتوفري التدريب وبناء القدرات
عام  ،٢٠١٨نُظمت مثاين دورات تدريبية استفاد منها أكثر
يف جمال حفظ السالم قدمي العهد ،وجهودنا حتقق منجزات.
من  ٢٠٠من املتدربني .ويف عام  ،٢٠١٩سيزيد عدد الدورات
ورجال الشرطة الذين يُدربون بالتعاون مع الواليات املتحدة
التدريبية ليصل إىل  ١٥دورة.
جيتازون بانتظام تقييمات األمم املتحدة السابقة على النشر،
وقد حصلت وحدات الشرطة الرواندية املدربة يف الواليات
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حفظة السالم .ويف البلدان الشريكة يف مبادرة الواليات املتحدة
لعمليات السالم حول العامل ،نستثمر يف اهلياكل األساسية،
مثل بناء ثكنات ومراحيض اإلناث ،الستيعاب حفظة السالم
النساء يف مواقع التدريب.

املتحدة واليت نشرت يف كل من بعثة األمم املتحدة يف جنوب
السودان وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى على ميداليات األمم
املتحدة للخدمة املمتازة اعرتافا بقيادهتا وجهودها املبذولة حلماية
املدنيني  -وهذه صفات ينبغي أن نطلبها من مجيع األفراد
وحنن نفعل تلك األشياء ألننا نعلم ،كما أشرمت يا سيديت
النظاميني الذين يتم نشرهم .وعلى اجلانب العسكري ،نعمل الرئيسة ،أن قيام النساء املؤهالت بأدوار مفيدة جيعل بعثات
مع بلد شريك مساهم بقوات لتجربة عملية تصديق قبل النشر حفظ السالم أكثر فعالية .بيد أن السالمة واألمن ال تتعلقان
للتحقق من االستعداد لنشر الكتائب.
بالتدريب وبناء القدرات فحسب .إهنما يتعلقان يف املقام األول
ومن خالل مبادراتنا حلفظ السالم ،تقوم الواليات املتحدة بتحسني أداء حفظة السالم .وهذا هو السبب يف أننا قمنا
مبا هو أكثر من عقد دورات تدريبية .إن شراكاتنا الطويلة األجل بصياغة القرار  ،)٢٠١٨( ٢٤٣٦الذي اعتمد بتوافق اآلراء يف
تساعد على متكني البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة من إعداد أيلول/سبتمرب املاضي ،كما أننا نرحب بالتزام األمني العام بتنفيذ
حفظة السالم ونشرهم وإبقائهم الئقني لتحقيق أغراض حفظ برنامج متكامل لسياسة األداء.
السالم .وحيدونا األمل يف أن حيذو حذونا الشركاء اآلخرون يف
إن القرار  )٢٠١٨( ٢٤٣٦يوضح أن جملس األمن
جمال التدريب وبناء القدرات .إن أنشطتنا يف جمال املساعدة حيتاج إىل معلومات أفضل عن األداء بغية اختاذ قرارات أفضل.
هتدف كذلك إىل معاجلة أوجه القصور يف البعثة ،واليت ميكن أن وال ميكننا إصالح ما ال نعلمه بدءا من التدريب وبناء القدرات
تقوض أداء أو فعالية عملية حفظ السالم .فعلى سبيل املثال ،إىل كفالة املساءلة عن التقصري يف األداء .وكما أشار ممثل
وفرنا التدريب واملعدات لـ ٤١من البلدان الشريكة لتطوير  82اململكة املتحدة أيضا سيساعد حتسني اإلبالغ عن عمليات
من القدرات التمكينية احليوية املتميزة  -مثل السرايا اهلندسية ،حفظ السالم ،على اختاذ قرارات أفضل يف اجمللس .ولذلك،
واملستشفيات من املستوى الثاين ،والوحدات النهرية  -للنشر يف سنواصل العمل مع الشركاء من أجل التنفيذ التام والعاجل للقرار
عمليات حفظ السالم.
 .)٢٠١٨( ٢٤٣٦ومن خالل هذا اجلهد ،سنواصل تعزيز
حفظ السالم مبا يف ذلك من خالل التدريب وبناء القدرات
بصورة هادفة ومصممة لتلبية االحتياجات .وهذا بدوره سيعزز
سالمة وأمن حفظة السالم واجملتمعات احمللية اليت يقومون
حبمايتها لكي ميكننا التوصل إىل هتيئة ظروف دائمة للحلول
السياسية اليت نسعى إليها.

ويهدف التدريب الذي نقدمه أيضا إىل زيادة عدد النساء
املدنيات والنظاميات املؤهالت يف عمليات حفظ السالم .وقد
شارك أكثر من  ١١ ٠٠٠من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة
اإلناث يف مناسبات تدريبية يف جمال حفظ السالم يف الواليات
املتحدة ،من خالل مبادرة الواليات املتحدة لعمليات السالم
حول العامل ،وبرنامج الشرطة الدولية لدعم عمليات حفظ
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أذكر مجيع املتكلمني
السالم .ويف إطار جهودنا الرامية إىل حتقيق املشاركة الكاملة بأال تزيد بياناهتم على أربع دقائق حىت يتسىن للمجلس إجناز
واملتساوية والفعالة للمرأة يف مجيع مراحل عملية السالم ،قمنا عمله بسرعة .ويرجى من الوفود اليت لديها بيانات طويلة أن
بزيادة إدماج املواضيع املتصلة بنوع اجلنس يف التدريب جلميع
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تتكرم بتعميم النصوص املكتوبة واإلدالء بنسخة خمتصرة عند أجل حفظ السالم .ومن املؤكد أنه حتققت نتائج ملموسة يف
تنفيذ إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة
التكلم يف القاعة.
وأود إبالغ مجيع املعنيني بأننا سنواصل هذه املناقشة حلفظ السالم الصادر يف أيلول/سبتمرب  ،2018الذي انضمت
املفتوحة اليوم خالل ساعة الغداء ،إذ إن لدينا عددا كبريا من إليه أوكرانيا أيضا .ومع ذلك ،ما زال أمامنا طريق طويل لكي
نرتجم عمليات حفظ السالم املعاصرة والفعالة بالكامل واقع
املتكلمني.
ملموس.
أعطي الكلمة اآلن ملمثل أوكرانيا
بالنسبة ألوكرانيا ،بوصفها من البلدان املسامهة النشطة
السيد كيسليتسيا (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
بقوات والبادئة باتفاقية عام  1994بشأن سالمة موظفي األمم
أنضم إىل املشاركني يف مناقشة اليوم يف اإلعراب عن امتناننا
املتحدة واألفراد املرتبطني هبا ،فإن موضوع مناقشتنا اليوم بالنسبة
الصادق لتنظيم هذه املناقشة اهلامة .ومن اإلنصاف أن تنعقد
هلا ينطوي على مغزى عملي كبري .ويشارك ذوو اخلوذ الزرق
هذه اجللسة خالل فرتة رئاسة إندونيسيا ،وهي دولة هلا سجل
األوكرانيون يف عمليات األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل.
رائع يف عمليات حفظ السالم.
ويف كثري من احلاالت ،كان هلم دور أساسي يف التوصل إىل
إين بصدد األدالء ببيان بصفيت الوطنية؛ ومع ذلك ،أود السالم ،من البلقان إىل ليربيا .ومل تتوقف مشاركة أوكرانيا يف
أيضا القول إن أوكرانيا تؤيد البيان الذي سيديل به املراقب عن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم حىت يف ذروة العدوان
االحتاد األورويب.
املسلح الدائر ضد بلدي ،وحىت يف الوقت الذي ال تزال تنتظر
أود أن أعرب عن امتناننا لألمني العام وملقدمي اإلحاطات فيه أوكرانيا اإلجراءات اليت سيتخذها اجمللس بشأن نشر عملية
اإلعالمية على مسامهاهتم القيمة يف املناقشة .ومن دواعي حلفظ السالم يف األراضي احملتلة يف دونباس األوكرانية.
سروري اخلاص أن أرحب بقائد قوة بعثة منظمة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الفريق إلياس
رودريغيس مارتينس فيليو .فال تزال تلك البعثة عامل استقرار
حاسم يف امليدان بدعم فين من الطائرات العمودية األوكرانية
اهلجومية وطائرات النقل العسكرية.
يبدو من اإلحاطات اإلعالمية أنه من أجل مواكبة عامل
ال ميكن التنبؤ به ،يتطلب مسعى األمم املتحدة حلفظ السالم
إصالحا إضافيا سريعا .لقد حان الوقت لتقييم احلالة الراهنة
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وآفاقها .وحيدوين وطيد
األمل يف أن تسهم هذه املناقشة يف تلك العملية احليوية.

مما يؤسف له أن مستوى اإلصابات يف عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ال يزال تذكرة قامتة باملستوى الذي ال يزال
مرض فيما يتعلق بسالمة املوظفني وأمنهم .ومن ناحية
غري ٍ
أخرى ،فإن العمل من أجل محاية املدنيني كجزء ال يتجزأ من
مسعى حفظ السالم ما انفك يفتقر إىل الكفاءة والعزمية .وكثريا
ما تكون هلاتني املسألتني أسباب متشاهبة أو مرتابطة ترابطا
وثيقا ،كما أوجزها عن حق مقدمو اإلحاطات اإلعالمية .وأرى
العديد من املسائل األساسية اليت ينبغي التطرق إليها هنا من
أجل حتقيق النجاح.

متضي أوكرانيا من فهم مؤداه أنه على األمم املتحدة أن
نؤيد تأييدا تاما اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتنفيذ برنامج تسخر كل إمكانياهتا ملنع نشوب الصراعات املسلحة وجتددها
قوي وشامل إلصالح األمم املتحدة يف إطار مبادرة العمل من وإطالة أمدها .وكثريا ما تكون االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
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اإلنسان متهيدا الندالع صراع عسكري .ومع ذلك ،فإن بعض
الدول األعضاء تعمل كل ما باستطاعتها ملنع األمم املتحدة
واجمللس من التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان بوصفها قضية
من قضايا السلم واألمن الدوليني .وميكن النظر إىل عواقب هذه
الطيش يف العديد من األماكن يف العامل.
ينبغي أن تستند القرارات املتعلقة بنشر عمليات حفظ
السالم إىل حل سياسي ،أو أن تسرتشد باتفاقات السالم،
اليت جيب أن تشمل محاية املدنيني .وإذا كانت والية أي عملية
ال عالقة هلا بتنفيذ اتفاقات السالم ،فان هذه العملية لن ختدم
هدفها الرئيسي املتمثل يف إحالل السالم الدائم ،وميكن أن
تؤدي إىل جتميد الصراع أو حىت تصعيده .وإن أي عملية من
عمليات حفظ السالم تعتمد على توفر القوة املناسبة لتمكينها
من الوفاء بواليتها .وال ينبغي للمرء أن ينخدع باالعتقاد الزائف
بقدرة عمليات حفظ السالم على العمل بكفاءة وفعالية بدون
متويل مناسب وقدرات كافية ،مبا يف ذلك األصول املتعلقة
بالطريان ،واالستخبارات املتقدمة ،والتكنولوجيات احلديثة.

S/PV.8521

السبل العملية لتحقيق
مهام عمليات حفظ السالم .ومن بني ُ
التحسني يف هذا الصدد ،القضاء على ممارسة احملاذير ،اليت
كثريا ما تصبح عقبة أمام االستجابة السريعة من جانب
األمم املتحدة.
نؤيد أيضا أمهية محاية البيئة يف عمليات حفظ السالم اليت
ميكن أن جتعلها أداة أجنع يف كبح التحديات يف امليدان .ونرحب
بالتنفيذ اجلاري إلطار األداء البيئي وإدارة املخاطر يف عمليات
حفظ السالم .ومن املهم اآلن ترمجة البيانات اجملمعة من اإلطار
إىل عمل يف سياق عمليات حفظ السالم.

يتعني على منظمتنا أن تنتقل من عمليات حفظ السالم
التقليدية إىل العمليات الذكية والف ّعالة من حيث التكلفة،
باستخدام مجيع التكنولوجيات والقدرات الالزمة .وإذ ندنو من
الذكرى السنوية اخلامسة والسبعني لألمم املتحدة يف العام املقبل،
يتعني علينا أن نكون مستعدين إلجراء تقييم أمني ألنشطة
حفظ السالم اليت تقوم هبا املنظمة .وجيب أن نكون مستعدين
لتقييم مجيع إجنازاهتا والفجوات الراهنة يف مواجهة التحديات
وينبغي للمجلس أن يواصل احلوار مع البلدان املسامهة املعاصرة جلعل جهودنا السلمية أقوى من أي وقت مضى.
بقوات وبأفراد شرطة يف املشاورات الرمسية وغري الرمسية أثناء إنشاء
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أو جتديد واليات عمليات حفظ السالم ،من أجل كفالة توفري أوروغواي.
التدريب املالئم للموظفني ويف الوقت احملدد ،وتزويد البعثات
السيد برموديس ألفاريس (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية):
باملعدات .إن السلوك السوي من جانب مجيع األفراد املنتشرين
يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وانضباطهم أمر حيوي يف البداية ،أود أن اشكر الرئاسة اإلندونيسية على تنظيم هذه
لفعالة تلك العمليات .وجيب أن يواصل اجمللس دعم مبادرة املناقشة .إن حضوركم ،سيديت الرئيسة ،دليل على األمهية اليت
األمني العام للقضاء على العنف اجلنسي يف عمليات األمم يعلقها بلدكم على موضوع عمليات حفظ السالم.
املتحدة حلفظ السالم .ومن الضروري أيضا ضمان إدماج التوازن
وباملثل ،أعرب عن امتناننا ملشاركة قائد قوة بعثة منظمة
بني اجلنسني يف عمليات حفظ السالم ،مما يكفل يقينا زيادة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
حتسني قدراهتا على التصدي للعنف القائم على نوع اجلنس ،السيد أنطونيو غوترييش ،ولإلحاطات اليت قدمها األمني العام،
وبذلك تسهم تلك العمليات إسهاما كبريا يف حل الصراعات.
والفريق إلياس رودريغيس مارتينس فيليو ،ومدير األمانة الدولية
لقد التزمت أوكرانيا بسياسة محاية املدنيني ،مبا يف ذلك ملنتدى التحديات ،السيد بيورن هوملبريغ.
االعرتاف مببادئ كيغايل ،وتعترب مسألة محاية املدنيني من أهم
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أود اليوم أن أؤكد من جديد التزام أوروغواي بنظام األمم
املتحدة حلفظ السالم وبعمليات حفظ السالم .لقد نشر بلدنا
بالفعل أكثر من  45 000جندي خالل تارخيه الطويل،
بوصفه بلدا مسامها بقوات عسكرية وقوات شرطة يف أكثر من
 20عملية يف مجيع أحناء العامل .وكما هو احلال اليوم ،تضع
مسامهة قوات أوروغواي بلدي يف مرتبة أكرب مساهم بقوات يف
األمريكيتني ،وجتعله قريبا جدا من املسامهني العشرين األوائل يف
العامل .وهذا اجلهد ،الذي استمر على مدى عقود ،أعطى بلدنا
جتربة ثرية جدا يف هذا امليدان.

07/05/2019

مع اإلعالن عن احملاذير ،أو حىت األسوأ ،عدم اإلعالن عنها،
أو العيوب يف املعدات ،فهذه العوامل ال تؤثر سلبا على تنفيذ
الواليات وأداء البعثات فحسب ،بل ميكن أيضا أن تزيد من
املخاطر األمنية اليت يتعرض هلا أفراد حفظ السالم املنتشرون.

املدربة تدريبا فعاال واملزودة
ولذلك ،نعتقد أن القوات َّ
بقدرات كافية ستكون أقدر على التنفيذ التام ملختلف جوانب
الوالية ،األمر الذي سيفضي إىل حتسني األداء وتقليل املخاطر
األمنية على األفراد الذين مت نشرهم ألدىن حد .وبوصفنا بلدا ذا
باع طويل يف املسامهة بقوات ،تعلق أوروغواي أمهية خاصة على
سرتكز مداخليت على ثالث نقاط .األوىل ،أمهية التدريب املسؤوليات امللقاة على عاتق البلدان املسامهة بقوات وبأفراد
وتنمية القدرات .والثانية ،اإلطار املعياري ،وخمتلف وثائق األمم شرطة ،نظرا ألهنا اجلهات الناشطة يف امليدان وجيب عليها تنفيذ
املتحدة وغريها من املبادرات اليت تشارك فيها الدول األعضاء .واليات معينة.
وتشمل النقطة الثالثة األعمال امللموسة اليت تقوم هبا أوروغواي
وجيب علينا أن نعرتف أيضا بأن التنفيذ الفعال لواليات
وفقا ملبادرة العمل من أجل حفظ السالم.
حفظ السالم هو أيضا مسؤولية العناصر الفاعلة األخرى املعنية،
مبا يف ذلك جملس األمن واملسامهون املاليون ،وأنه يتوقف على
عدد من العوامل الرئيسية ،وال سيما إنشاء واليات واقعية وحمددة
بوضوح وتَوفر اإلرادة السياسية والقيادة واألداء واملساءلة على
مجيع املستويات واملوارد الكافية ،وذلك يف مجلة أمور.

أوال وقبل كل شيء ،تدرك أوروغواي أن تدريب القوات
وبناء قدراهتا عوامل حامسة لفعالية وكفاءة عمليات حفظ
السالم .منر يف فرتة يتعني فيها على عمليات حفظ السالم
أن تواجه بشكل متزايد بيئات عملياتية صعبة للغاية ،ميكن
فيها مالحظة وجود بيئات سياسية وأمنية معقدة ومتدهورة،
وإذ أنتقل إىل النقطة الثانية ،فإن األمهية األساسية للتدريب
والتهديدات املعقدة غري املتناظرة ماثلة أمامنا.
وبناء القدرات من أجل حتسني عمليات حفظ السالم تتجلى
ويف الوقت نفسه ،يُطلب من عمليات حفظ السالم أن يف اجلهود اليت تبذهلا هيئات األمم املتحدة املختلفة يف هذا
تفعل املزيد وأن تفعل ذلك على حنو أفضل .ويف الوقت الراهن ،الصدد ،سواء كان ذلك يف شكل قرارات أو سياسات أو
تتسم العديد من البعثات بطابع متعدد األبعاد ،مما يعين أن مبادرات أخرى.
عليها أن تضطلع مبجموعة متنوعة من املهام واملسؤوليات،
ولتقدمي حملة عامة موجزة ،فإن جملس األمن اختذ القرار
مثل تيسري العمليات السياسية ،ومحاية املدنيني ،والشركاء يف  )٢٠١٨( ٢٤٣٦يف أيلول/سبتمرب املاضي ،الذي أعاد فيه
اجملال اإلنساين ،واملسامهة يف بناء املؤسسات ،وتعزيز حقوق تأكيد دعمه لوضع إطار سياسايت شامل ومتكامل لألداء يقيّم
اإلنسان .يف ذلك السياق التشغيلي املعقد ،الحظنا أن أي نوع مجيع األفراد النظاميني التابعني لألمم املتحدة الذين يقدمون
من القصور يف جماالت التدريب ،مثل التدريب السابق للنشر ،الدعم لعمليات حفظ السالم وخيدمون فيها .وعلى نفس
واختيار القوات من البلدان املسامهة بقوات ،ونشر القوات ،املنوال ،ومن خالل مبادرة “العمل من أجل حفظ السالم”
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و “إعالن التزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم” ،أعادت اجلهات الفاعلة الرئيسية حلفظ السالم
الـتأكيد من جديد على التزامها اجلماعي جتاه عمليات حفظ
السالم وتعهدت باختاذ إجراءات بشأن خمتلف املسائل ،مبا يف
ذلك تدريب أفراد حفظ السالم وبناء قدراهتم.
وتواصل اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم ،من
جانبها ،النظر يف هذه املسائل وتزويد األمانة العامة باملبادئ
التوجيهية السياسية يف هذا اجملال فضال عن توصيات حمددة.
واللجنة اخلامسة ،اليت بدأت للتو نظرها يف ميزانية عمليات
حفظ السالم ،مسؤولة عن توفري املوارد الالزمة لعمليات حفظ
السالم لالضطالع مبهامها .ويف هذا الصدد ،نود أن نعرب
عن قلقنا إزاء االجتاه املُالحظ يف السنوات األخرية حنو إجراء
ختفيضات يف امليزانية ،وإزاء اآلثار السلبية احملتملة لذلك على
تنفيذ واليات البعثات ،مما قد يؤدي إىل أوجه قصور يف أدائها
ملهامها احلامسة ،مثل محاية املدنيني.
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ودعما للجهود اليت تبذهلا إدارة عمليات حفظ السالم
يف جمال التدريب ،ترمجت أوروغواي إىل اللغة اإلسبانية ،بدعم
من الواليات املتحدة ،عددا من مواد األمم املتحدة التعليمية
املستخدمة يف التدريب السابق لنشر القوات ،واليت أصبحت
اآلن متاحة جلميع الدول األعضاء .وعالوة على ذلك ،تواصل
مدرسة أوروغواي الوطنية حلفظ السالم تنظيم دورات تدريبية
بشأن مواضيع خمتلفة .وقد بدأت دورة لتدريب املدربني على
محاية املدنيني ،بدعم من إدارة عمليات السالم ،يف مونتيفيديو
أمس .وستُعقد الدورة على مدى عدة أيام مبشاركة عدد كبري من
الدول األعضاء ،مبا يف ذلك البلدان الرئيسية املسامهة بقوات.

يف اخلتام ،والغتنام فرصة حضور قائد قوة بعثة منظمة األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،أود
أن أؤكد على ارتفاع املستوى التشغيلي ألفراد حفظ السالم من
أوروغواي الذين مت نشرهم يف البعثة .ويشمل ذلك االستجابة
السريعة؛ وعدم وجود حماذير؛ والوالء لقائد القوة؛ وااللتزام الثابت
أما فيما يتعلق بنقطيت الثالثة واألخرية ،فأود أن أسلط حبماية املدنيني .وهبذه العقلية وحبماسة كبرية ،فإننا ندرب أفرادنا
الضوء على بعض اإلجراءات احملددة اليت نفذهتا أوروغواي يف قبل نشرهم يف عمليات حفظ السالم.
جمال التدريب وبناء القدرات .لقد نظم بلدي ،بالتعاون مع
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اململكة املتحدة ،اجتماعا حتضرييا بشأن التدريب وبناء القدرات كندا.
يف مونتيفيديو يف كانون األول/ديسمرب املاضي .وشاركت 42
السيد أربيتر (كندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أتقدم
دولة من الدول األعضاء يف االجتماع الذي كان مبثابة حتضري
ملؤمتر وزراء الدفاع بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بالتهنئة حبلول شهر رمضان املبارك إىل مجيع من يصومونه
املعقود يف  ٢٥آذار/مارس .ويف ذلك املؤمتر الذي كان لبلدي وحيتفلون به .لقد أنارت أملانيا قاعة اجمللس ،وأضفت إندونيسيا
شرف املشاركة يف استضافته ،عرضت أوروغواي تنظيم برامج اآلن مسحة ملونة مجيلة عليها .ولذلك ،من الواضح أن بوسعنا
للتدريب وبناء القدرات يف جمال محاية املدنيني .وعالوة على التعويل على األعضاء املنتخبني يف جمال االبتكار .وأشكر
ذلك ،ومتاشيا مع اجلهود الرامية إىل زيادة مشاركة حفظة السالم البلدين أيضا على قيادهتما.
من اإلناث ،عرضت أوروغواي املسامهة يف إنشاء فرق عمل
وأشيد بإندونيسيا على عقد مناقشة اليوم املفتوحة وأشكر
من اإلناث ،على غرار الفريق الذي سيجري نشره قريبا كجزء مقدمي اإلحاطتني على بيانيهما املؤثرين.
من الوحدة العسكرية التابعة لنا يف بعثة منظمة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
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التدريب املناسب .وهذا ليس مبعيار ٍ
عال؛ وهذه هي الطريقة
الوحيدة املسؤولة للنشر بالنسبة للقوات وأفراد الشرطة التابعني
لنا وبالنسبة للمجتمعات اليت خيدموهنا .وعالوة على ذلك ،فإن
التدريب وبناء القدرات عنصر أساسي يف أداء عمليات حفظ
السالم .وال ميكننا ببساطة أن نرتقي باألداء دون االستثمار يف
أساسي.
أمر
املعرفة واملهارات .ويف هذا الصدد ،فإن الشراكات ٌ
ٌ
وبوصفنا بلدانا مسامهة بقوات وبأفراد شرطة ،لسنا حباجة للعمل
وحدنا .إذ ميكننا أن نعمل معا ،بأن نستفيد من مواطن قوة
وجماالت خربة بعضنا بعضا ،والقضاء على حاالت التكرار يف
جهودنا.

خالل السنوات األخرية ،وسع اجمللس نطاق الواليات
واملهام اليت تضطلع هبا عمليات حفظ السالم .وإذ نسرتشد
باحلاجة إىل محاية الفئات الضعيفة وضمان سالم أكثر استدامة،
فإننا نطلب من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة واملدنيني التابعني
لنا الذين مت نشرهم بذل جهود أكرب من أي وقت مضى .ويف
الوقت نفسه ،وكما أشار مقدمو اإلحاطات اإلعالمية اليوم ،فإن
عمليات حفظ السالم قد أصبحت أكثر تعقيدا وخطورًة وباتت
ذات جوانب أكثر .ومن أجل االنتقال من املقصد االسرتاتيجي
إىل األثر العملي ،حنتاج إىل القدرات اليت توفرها البلدان املسامهة
بقوات عسكرية وأفراد شرطة بشكل مجاعي .ويتطلب إجياد هذه
القدرات تدريبا متخصصا وبناء القدرات ،ألن مهام عمليات
ويف هذا الصدد ،قدمت كندا  ٢٠مليون دوالر يف السنوات
األمم املتحدة حلفظ السالم وبيئاهتا التشغيلية غالبا ما تكون الثالث املاضية يف صورة دعم مباشر لتلبية االحتياجات اليت
فريدة .وهلذا السبب ،تـأيت مناقشة اليوم يف وقتها املناسب جدا .حددهتا األمم املتحدة يف جماالت التدريب والتطوير املهين.
وينبغي أن يكون التدريب متخصصا وحمدد السياق .وأقامت كندا أيضا شراكة مع مؤسسات مثل مدرسة “أليون
وحيثما كان ذلك ممكنا ،ينبغي أن يستند إىل السيناريوهات بلوندتن بيي” حلفظ السالم يف باماكو من أجل توفري التدريب
احملتملة وأن يقدم أمثلة ملموسة وتوجيهات عملية بشأن كيفية األساسي ألفراد حفظ السالم .ويف اآلونة األخرية ،عملنا على
االستجابة للحقائق على أرض الواقع ،وينبغي إجراؤه قبل نشر وضع إرشادات بشأن تنفيذ مبادئ فانكوفر ملساعدة حفظة
السالم على حتسني تنفيذهم لواليات محاية األطفال املوكلة
القوات ويف امليدان ،حسب االقتضاء.
وحنن ندرك أن التدريب وبناء القدرات مها عمل جا ٍر إليهم.
إن التدريب مطلوب على مجيع املستويات .ويف الواقع ،فإن
القيادة الفعالة شرط أساسي يف التصدي للتحديات املعقدة.
وهلذا السبب ،قدمنا الدعم لدورة األمم املتحدة الدورة التدريبية
لكبار قادة البعثات على مدى السنوات الثالث املاضية واختذنا
خطوات جلعل هذه الدورة يف متناول نطاق أوسع وأكثر تنوعا
من املوظفني.

حبكم طابعهما ،سواء كان اهلدف احلفاظ على مستوانا أو
التحضري لعمليات التناوب املتعاقبة حلفظة السالم أو تكييف
االسرتاتيجيات واألساليب لتتالءم مع الطابع املتطور للنزاع.
وكما ذُكر يف التقرير الذي وضعه القائد السابق لقوة األمم
املتحدة الفريق كارلوس ألربتو دوس سانتوس كروز ،املعنون
“حتسني أمن حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة” ،فإن
التدريب وبناء القدرات مها أيضا مرتبطان ارتباطا وثيقا بسالمة (تكلم بالفرنسية)
وأمن حفظة السالم التابعني لنا.
وبطبيعة احلال ،فإن ما يهم هو ليس الكيفية اليت جنري
نعرض للخطر سالمة وأمن ولو حىت فرد واحد
وينبغي أال ّ
وتبي اخلربة
هبا التدريب فحسب ،بل أيضا من الذين ندرهبمّ .
من حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة نتيجة االفتقار إىل والدراسات أن املزيد من التنوع يؤدي إىل حتسني النتائج بالنسبة
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لعمليات حفظ السالم عن طريق اإلسهام بنطاق أوسع من مث ،فإن تدريب ذوي اخلوذ الزرق أمر بالغ األمهية باملعىن احلقيقي
املنظورات واملزايا والصالت وبقوات متنوعة .وكما نقول يف للكلمة .ولذلك ،جيب أن نكفل أن يتوفر لديهم ما يلزم من
مهارات وتدريب ومعدات لتنفيذ واليتهم املتعلقة باحلماية.
كندا ،فإن التنوع قوة.
يف اخلتام ،ميكن لألمم املتحدة أن تعول على شراكة كندا
يف التدريب وبناء القدرات ،بصفتها رئيس الفريق العامل اجلامع
التابع للجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم أو بوصفها
البلد املضيف ملنتدى التحديات املقبل يف حزيران/يونيه يف
مونرتيال ،أو  -كما نعلم مجيعا  -بوصفها مرشحة لعضوية
جملس األمن لعامي .2122-2021

وينبغي أن يكون اهلدف من التدريب وبناء القدرات زيادة
التنوع ،ال من خالل توسيع نطاق متثيل مجيع الدول األعضاء
يف عمليات حفظ السالم فحسب ،بل أيضا من خالل ضمان
املشاركة الكاملة والفعالة للمرأة على مجيع مستويات عمليات
السالم .وكجزء من “مبادرة إلسي بشأن املرأة يف عمليات
السالم” ،وجدنا أن املرأة ال تتوفر هلا نفس اإلمكانية للوصول
إىل فرص التدريب اليت تُنمي املهارات األساسية قبل النشر.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
فهي تواجه النبذ يف الدورات التدريبية ،فضال عن التصور القائل إيطاليا.
بأن املرأة ال تستطيع القيام بعملها بنفس كفاءة الرجل .وجيب
السيدة زابيا (إيطاليا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أن نضمن أن املوظفات يف عمليات حفظ السالم لديهن فرص
أهنئكم ،سيدي ،على توليكم رئاسة جملس األمن وعلى تنظيم
متكافئة للحصول على التدريب وبناء القدرات ،مما ميكن من
هذه املناقشة احلسنة التوقيت .وأود أيضا أن أضم صويت إىل
نشرهن ويتيح هلن اإلسهام يف جناح البعثات.
صديقي الكندي يف هتنئتكم على ما أضفيتموه من رونق على
ونظرا ألن املهارات اللغوية ضرورية لفهم السياق احمللي قاعة اجمللس .وحيدوين األمل يف أن يعطي ذلك زمخا جديدا
لعمليات حفظ السالم ،فإن جهودنا يف جمايل التدريب وبناء لعملكم يف اجمللس.
القدرات جيب أن تشمل أيضا عنصرا لغويا .ويتضح هذا األمر
ترحب إيطاليا بالبيان الرئاسي املعتمد اليوم
بشكل خاص يف ضوء العدد الكبري من البعثات الكبرية املنتشرة
 S/PRST/2019/4حتت قيادة إندونيسيا وتنضم إىل اجمللس
يف بيئات ناطقة بالفرنسية .ومن مث ،فإننا نشدد على أمهية إعداد
يف التنويه بالقيمة املضافة لـ“إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن
مواد تدريبية باللغة الفرنسية وتنظيم دورات لتعليم اللغة الفرنسية
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم” فيما يتعلق بالتدريب
لذوي اخلوذ الزرق .ويف هذا الصدد ،نشيد جبهود جيبويت الرامية
وبناء القدرات ،ويف الرتحيب باجلهود اليت يبذهلا األمني العام من
إىل تنظيم دورة تدريبية باللغة الفرنسية على تعزيز قدرات حفظ
خالل مبادرته “العمل من أجل حفظ السالم” .وأشكر أيضا
السالم للبلدان الفرانكوفونية .وهذا النوع من القيادة جدير
مقدمي اإلحاطتني اليوم على إسهامهما يف املناقشة.
بدعمنا.
تؤيد إيطاليا البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد
أخريا ،عشية الذكرى السنوية العشرين إلنشاء والية محاية
األورويب .وأود أن أديل اآلن ببضعة مالحظات بصفيت الوطنية.
املدنيني ،جيب أن نتذكر أن عدم تنفيذ الواليات ميكن أن يكون
إن بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم ال تزال أداة أساسية
له آثار كارثية على املناطق والدول األعضاء واجملتمعات احمللية
وعلى حياة الناس الذين يُفرتض أن حيميهم حفظة السالم .ومن حلماية السالم واألمن العامليني .وكلما كانت هذه البعثات فعالة
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يف الوفاء بواليتها ،املتمثلة يف محاية املدنيني واإلسهام يف حتقيق البسيط ونظام تأهب قدرات حفظ السالم ومتطلبات عمليات
االستقرار الدائم ،فإنه ميكن اعتبار التزامنا بعمليات السالم األمم املتحدة حلفظ السالم من القدرات النظامية ،خطوات يف
واستثمارنا فيها عمال مثمرا .ومن شأن ذلك أن يشجعنا على االجتاه الصحيح وتقف إيطاليا على أهبة االستعداد لتعزيز أداء
هذه األدوات.
تعزيز جهودنا.
ويقوم التدريب بدور حاسم يف ضمان املستوى العايل
املطلوب من ذوي اخلوذ الزرق من منظور الفعالية والكفاءة
واألداء .وينبغي أال ننظر إىل أنشطة التدريب وبناء القدرات
باعتبارها أنشطة غري متكررة ،بل بوصفها أدوات لتعزيز الفعالية
التشغيلية طوال دورة حياة أي بعثة .ومن مث ،ينبغي أن جترى
أنشطة التدريب قبل النشر وبعده وأن تتم مواءمتها مع السياق
اخلاص لكل بعثة وأن تشتمل ،حسب االقتضاء ،على مسائل
مبتكرة ،مثل اإلدارة البيئية يف عمليات حفظ السالم.
ونعتقد أن احلوار املستمر بني األمانة العامة والبلدان
املسامهة بقوات عسكرية وأفراد شرطة ،وكذلك بني البلدان
املسامهة بقوات وأفراد شرطة ،ومراكز التدريب التابعة هلا،
أمر ضروري لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات ولوضع معايري
مشرتكة وتوفري معلومات عن فرص التدريب يف خمتلف اجملاالت.
والشراكات ذات أمهية حامسة أيضا يف قطاع التدريب .ولذلك،
نؤيد تعزيز أوجه التآزر بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية ،وخاصة االحتاد األفريقي .وترحب إيطاليا،
بصفتها عضوا يف االحتاد األورويب ،بالتعاون بني االحتاد األورويب
واألمم املتحدة من أجل حتقيق هذه الغاية .كما أننا نشجع
التعاون الثالثي يف التدريب وبناء القدرات.

إن إيطاليا هي أكرب بلد مساهم بذوي اخلوذ الزرق ضمن
جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ،وأحد أكثر املسامهني
سخاء يف ميزانية حفظ السالم .وعلى هذا النحو ،فإن إيطاليا
تعترب أنشطة التدريب وبناء القدرات يف صلب التزامها حبفظ
السالم .وهي تتعاون بالفعل بشكل قوي ومثمر مع األمم
املتحدة والعديد من الدول األعضاء .وعلى مدى السنوات
اخلمس املاضية ،وفرت مراكزنا للتدريب العسكري تدريبا
متخصصا وساعدت يف بناء القدرات ألكثر من ١٠ ٠٠٠
من العسكريني وأفراد الشرطة من  118بلدا و  17منظمة
دولية .وتشمل هذه املراكز مركز االمتياز لوحدات شرطة حتقيق
االستقرار ،الكائن يف فيتشينزا ،ومركز دراسات عمليات ما بعد
انتهاء النزاع يف تورينو ومركز االمتياز ملساعدة قوات األمن،
الكائن بالقرب من روما.
وتشمل التعهدات اإليطالية يف جمال التدريب لعام ٢٠١٩
طائفة واسعة من الدورات التدريبية ألكثر من  ٧٠٠من الوحدات
العسكرية ووحدات الشرطة .وتشمل مناهجنا التدريبية مواضيع
خمتلفة ،مبا يف ذلك محاية املدنيني واملسؤولية عن احلماية والرتاث
الثقايف ومحاية البيئة واملرأة والسالم واألمن واحلماية اجلنسانية
والتخلص من الذخائر وإزالة األلغام ،باإلضافة إىل دورات لقادة
الدوريات .وحنن نؤمن إميانا قويا بأن التدريب يؤدي دورا حامسا
يف زيادة مشاركة املرأة يف عمليات حفظ السالم .وسننظم
خالل السنة احلالية جمموعة جديدة من الدورات املتعلقة باملنظور
اجلنساين وأفرقة املشاركة النسائية.

وتشيد إيطاليا باملبادرات اليت تتخذها إدارة عمليات
السالم وإدارة الدعم العمليايت وإدارة االسرتاتيجيات والسياسات
اإلدارية ومسائل االمتثال لتنفيذ مبادئ “العمل من أجل حفظ
السالم” .وترحب إيطاليا باآلليات املتعددة األشكال اليت
أنشأهتا إدارة عمليات السالم للتنسيق وتبادل املعلومات بشأن (تكلم بالفرنسية)
أنشطة التدريب والثغرات .وتشكل أدوات ،مثل آلية التنسيق
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وبوصفنا بلدا ذا باع طويل يف حفظ السالم ،فإننا نقدم
كما تُدرس أجزاء من دوراتنا التدريبية لقوات الشرطة باللغة
املقرتحات التالية لتعزيز األداء وحتسني القدرات.
الفرنسية.

(تكلم باإلنكليزية)
أود أن أختتم كالمي باإلعراب عن أمسى آيات التقدير
جلميع الرجال والنساء الذين خيدمون قيم األمم املتحدة يف
امليدان وحيققون السالم واألمن حيثما تشتد احلاجة إليهما،
فضال عن أولئك الذين جادوا بأرواحهم يف سياق القيام بذلك
على مر السنني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
اهلند.
السيد أكبر الدين (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :من دواعي
اعتزازي أن أراكم ،سيدي ،ترتأسون هذه املناقشة املفتوحة
اهلامة .وبوصفنا أحد املسامهني التقليديني منذ زمن بعيد يف
حفظ السالم ،نرحب مببادرتكم.
ونتوجه بالشكر أيضاً إىل األمني العام ومقدمي اإلحاطتني
على أفكارمها الثاقبة.
إن حفظ السالم يف الوقت احلاضر ميكن تصنيفه على أنه
عرف بشكل غامض .فهو جيمع ما بني حماولة احلفاظ
جمال ُم ِّ
على السالم يف بيئات هشة وحماولة إنفاذ حفظ السالم حيثما
ال يوجد سالم للحفاظ عليه .وجيري حاليا بلورة املفاهيم
التشغيلية املتعلقة هبذه األهداف .ومن الضروري أيضا أن يكون
لدينا أفرادا جمهزين جتهيزا كافيا ومدربني تدريبا جيدا ليكونوا على
مستوى التوقعات عند نشرهم يف بيئات صعبة من أجل تنفيذ
طائفة من الواليات .وال ميكن التصدي للبيئات األمنية اجلديدة
باالعتماد فحسب على اجلمع بني املنهجيات التقليدية .بل إن
األمر يتطلب استعدادا ملواءمة القدرات مع احلقائق املستجدة،
على النحو املتوخى يف مبادرة األمني العام “العمل من أجل
السالم”.
1913245

أوال ،من أجل ضمان األداء يف عمليات حفظ السالم،
حتتاج األمانة العامة إىل إجراء تقييم واقعي للوحدات اليت جيري
اختيارها ونشرها يف مناطق البعثات .وجيب أن تكون كفاءات
القوات شرًطا أساسيًا ملعايري االختيار .ومن ناحية أخرى ،ينبغي
أن تستلزم مساءلة البلدان املسامهة بقوات التقيد خبطط التدريب،
مبا يف ذلك التدريب قبل النشر والتدريب داخل البعثة ،حبيث
ال ترتك مهام البعثة الرئيسية ليتم تعلمها أثناء العمل.
ثانياً ،تشكل معايري بناء القدرات والتدريب املتعلقة مبنع
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،ومراعاة اجلوانب اجلنسانية،
ومتطلبات السلوك واالنضباط واملعايري البيئية ،عناصر أساسية.
وهبذه النية ،بدأت اهلند العام املاضي متويلها لربنامج األمم
املتحدة إلعداد قادة عمليات حفظ السالم ،مع الرتكيز على
السلوك واالنضباط .وخالل فرتة ثالث سنوات ،سيساعد
الربنامج على تطوير قدرات القادة واملديرين املستقبليني ليشكلوا
مثاالً حيتذى به ،وزيادة الوعي مبعايري األمم املتحدة للسلوك بني
األفراد.
ثالثًا ،نرحب مببادرات مثل أفرقة التدريب املتنقلة وتدريب
املدربني ،اليت تضم مدربني من الدول األعضاء .وهي تشكل
جهدا مبتكرا لنقل التدريب إىل البلدان اجلديدة املسامهة بقوات.
وهبذه الطريقة ،ميكن تقاسم جتربة األمم املتحدة بأقل قدر من
اآلثار املالية.
رابعاً ،مع تزايد أمهية الدعم اللوجسيت والتمكني ،يتطلب
بناء قدرات األطراف التمكينية االهتمام .وميكن للوحدات
املتخصصة ،مثل املستشفيات امليدانية وسريّات اهلندسة
واإلشارة ،اليت مت نشرها بالفعل يف البعثات ،توفري التدريب
للمجموعات األساسية داخل مناطق البعثة ،وبالتايل تعزيز
القدرات من خالل التدريب داخل البعثة.
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إننا نغتنم هذه الفرصة لنشيد جبميع الذين فقدوا حياهتم
إن اهلند تستخدم جتربة األمم املتحدة حلفظ السالم يف
شراكة مع الدول األعضاء األخرى يف مبادرات بناء القدرات خالل فرتة خدمتهم حتت علم األمم املتحدة ،مبن يف ذلك 30
بطريقة ملموسة للغاية .ويتجلى أحد األمثلة على ذلك يف من ذوي اخلوذ الزرق الذين فقدوا أرواحهم يف عام .2019
مبادرة نشرنا الناجحة األخرية مع كازاخستان يف قوة األمم
وتُظهر اهلجمات األخرية ضد اخلوذ الزرق احلاجة املستمرة
املتحدة املؤقتة يف لبنان .وجيري مركز اهلند حلفظ السالم التابع لضمان حصول قواتنا على التدريب واملعدات والدعم اللوجسيت
لألمم املتحدة تدريبات خاصة قبل نشر البعثة لضمان أعلى الالزم لتنفيذ واليات البعثة وضمان سالمتهم وأمنهم .وتلك
مستوى من األداء للقوات اليت يتم نشرها .كما تنظم دورات أيضا هي االلتزامات اليت تعهدنا هبا يف إعالن االلتزامات
دولية تستند إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ،بغية تعزيز قدرة املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ويف خطة
املراقبني العسكريني ،وضباط الوحدات وضباط األركان ،وضباط العمل القائمة على تقرير سانتوس كروز.
معنيني باألمور اللوجستية والضابطات .ومن أجل تعزيز الفعالية،
ويتطلب ضمان فعالية مساعينا حلفظ السالم اتباع هنج
أيضا تدريب حفظة السالم باللغتني الفرنسية والعربية .وقد
يتم ً
شامل ومتكامل يضم اإلرادة السياسية والدعم املايل والواليات
اختتمت اهلند مؤخرا تدريبات ميدانية يف جمال عمليات حفظ
الواقعية واملعدات املناسبة وتعاون األطراف الفاعلة اإلقليمية
السالم اليت تقوم هبا األمم املتحدة مع  18دولة أفريقية .وحنن
وأنشطة بناء السالم ،وبالطبع التدريب املصمم.
خنطط للقيام باملزيد.
وفيما خيص التدريب ،من الضروري تقوية اآلليات احلالية
إن التدريب ليس فقط شرطا مسبقا للوفاء بالواليات؛ بل
لتقييم االحتياجات امللموسة لكل بعثة ،حبيث ميكن جلهود
هو شرط ضروري لضمان السالمة واألمن يف البيئات الصعبة.
التدريب أن تأخذ بعني االعتبار التحديات احملددة القائمة يف
وامسحوا يل أن أختتم بياين بإعادة صياغة القول املأثور العسكري
امليدان .ويسعدنا أن نرى أن نظام تأهب قدرات حفظ السالم
املعروف مبا يتناسب مع متطلبات حفظ السالم احلالية ،كلما
أصبح أداة مهمة ملعاجلة الفجوات يف قدرات البعثات.
زاد عدد أفراد حفظ السالم الذين يتعرقون يف أوقات السلم،
وتشيد الربازيل باجلهود احلالية اليت تبذهلا األمانة العامة
كلما اخنفضت إصاباهتم يف أوقات النزاع.
داعما
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل لوضع واستعراض كتيباهتا اخلاصة بالعمل امليداين .لقد كنا ً
ً
نشطا لتلك العملية ،مبا يف ذلك عن طريق استضافة ممثلني
الربازيل.
وإرساهلم إىل حلقات العمل .ومتشيا مع االلتزامات املشرتكة
السيد فييرا (الربازيل) (تكلم باإلنكليزية) :أشكرك ،سيدي وسياسة األمم املتحدة البيئية بشأن البعثات امليدانية ،أطلعت
الرئيس ،على عقد هذه املناقشة اهلامة .وأود أيضا أن أهنئكم الربازيل أيضا األمانة العامة على مبادئها التوجيهية للممارسات
سيدي ،وإندونيسيا على توليكما رئاسة جملس األمن خالل البيئية يف البعثات حتت رعاية املنظمات الدولية.
شهر أيار/مايو .كما أشكر األمني العام أنطونيو غوترييش،
ويف بعض احلاالت ،سيكون التدريب داخل البعثة ضروريًا
والفريق إلياس رودريغس مارتينس فيليو ،والسيد بيورن هوملربغ
أيضا للحفاظ على مهارات القوات وتكييفها مع الظروف
ً
على إحاطاهتم الثاقبة.
املتغرية .وعلى مر السنني ،نشرت الربازيل أفرقة تدريب متنقلة
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يف عدة بلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية .ويف اآلونة األخرية ،العسكرية والشرطية يف بعثات حفظ السالم .ويتعني أن يتلقى
خالل االجتماع الوزاري حلفظ السالم الذي ُعقد يف  29آذار /حفظة السالم التابعون لألمم املتحدة تدريباً كافياً للقيام بدور
مارس ،كانت الربازيل سعيدة بتعهدها بنشر فريق من اخلرباء يف صانعي السالم يف وقت مبكر.
العمليات اليت جتري يف الغابات ،يف بعثة منظمة األمم املتحدة
ويتطلب حتسني عمليات حفظ السالم بذل جهد مجاعي.
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
وميكن للمجلس أن يعول على التزام الربازيل الكامل بتحقيق

لقد تشاطرت الربازيل جتربتها املمتدة ألكثر من  70عاما هذا اهلدف.
من املشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم مع البلدان
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
األخرى املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بأفراد شرطة ،مبا يف اليابان.
ذلك من خالل شراكات املركز الربازيلي للتدريب على عمليات
السيد بيشو (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
السالم .واستضفنا دورات خمتلفة بالتعاون الوثيق مع األمم
إندونيسيا على عقد جلسة اليوم .كما أشكر األمني العام
املتحدة .وستستضيف الربازيل دورة تدريب األصدقاء يف األمم
ومقدمي اإلحاطتني على إحاطتيهما الثاقبتني.
املتحدة للتدريب على اإلسعافات األولية يف عام  ،2019ودورة
ونظرا للبيئات العملياتية املتزايدة الصعوبة ،والتحديات
كبار قادة البعثات يف عام  .2020كما قدمت الربازيل تدريبًا
ً
للوحدات العسكرية األفريقية يف جمال إدارة املشروعات اهلندسية .املعقدة اليت تواجهها عمليات السالم احلالية ،من الضروري
تعزيز أداء حفظة السالم وسالمتهم وأمنهم.
وتلتزم الربازيل التزاما تاما خبطة املرأة والسالم واألمن ،مبا
ونرحب باخلطوات اليت اختذهتا األمم املتحدة والدول
يف ذلك عن طريق تقدمي تدريب حمدد بشأن هذه املسألة لكل
من قوات حفظ السالم النظامية واملدنية .ويف اآلونة األخرية ،األعضاء ملعاجلة تلك املسائل من خالل التدريب وبناء القدرات.
منحت األمم املتحدة ضابطة برازيلية ،هي النقيبة مارسيا براغا ،بيد أنه من الضروري بذل املزيد من اجلهود من جانب خمتلف
شرف املدافعة عن األمور اجلنسانية العسكرية لعام  ،2018أصحاب املصلحة .ظلت اليابان تدعم بناء قدرات حفظة
تقديراً لعملها كمستشارة يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة السالم من  ٤٥بلدا على مدى السنوات اخلمس املاضية .وأود
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى .أن أتقدم باقرتاحني ،استنادا إىل جتربتنا ،نعتقد أهنما سيساعدان
وهي تشكل مثاال بارزا للتأثري اإلجيايب الذي ميكن أن حتدثه املرأة على ضمان التنفيذ الفعال للتدريب.
يف أنشطة حفظ السالم وبنائه.
أوال ،ينبغي معاجلة احتياجات التدريب وبناء القدرات
وجيب أن يضمن التدريب الذي نقدمه قبل كل شيء ،أن للبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة والبعثات امليدانية على
يكون لعمليات حفظ السالم تأثري حيدث تغيريا ميدانيا .وقد حنو فعال من خالل الشراكات .فلدى األمانة العامة عدة
أعطى الفريق إلياس رودريغس مارتينس فيليو مثاالً جي ًدا على قنوات لتحديد تلك االحتياجات ،مبا يف ذلك زيارات نظام
كيفية استخدام مشروع سريع األثر لتخفيف حدة التوتر املتزايد تأهب قدرات حفظ السالم التقييمية واالستشارية وتقييمات
يف جمتمع حملي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .وتُظهر جتربتنا أداء الوحدات داخل البعثة .وسنحتاج إىل شراكات قوية فيما
اخلاصة يف هاييت أن املشاريع السريعة األثر واألنشطة الربناجمية بني البلدان املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بأفراد شرطة
وأنشطة بناء السالم ميكن أن حتظى بدعم حملي للعناصر
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ويف اخلتام ،أود أن أعيد تأكيد التزام اليابان ببناء القدرات
من أجل ضمان حصول حفظة السالم على املهارات اليت
حيتاجوهنا لالضطالع بوالياهتم بسالم .وسنواصل دعم التدريب
اهلندسي والطيب من خالل منوذج الشراكة الثالثية ،وحنن على
استعداد لتقدمي تدريب متنقل ودورات لتدريب املدربني يف جمال
اهلندسة.

ففي عام  ،٢٠١٤أصدرت األمانة إطارا مبتكرا للنهوض
هبذا التعاون ،أطلق عليه اسم مشروع الشراكة الثالثية .وقد
مكننا إجراء التدريب من خالل املشروع من معاجلة احتياجات
البلدان املسامهة بقوات عسكرية والبلدان املسامهة بأفراد شرطة
والبعثات امليدانية بفعالية ،ألن هذا التدريب تنظمه األمانة
وستستمر اليابان كذلك يف تيسري مشاركة املرأة يف
العامة ،اليت تتلقى معلومات وتعليقات مباشرة من البعثات عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة من خالل التدريب.
والزيارات التقييمية واالستشارية .من شأن ذلك أن يكفل تعلم وقد شاركنا ،بالتعاون مع إدارة عمليات السالم ،يف استضافة
األفراد املهارات احملددة اليت حيتاجون إليها يف البعثة.
أول حلقة تدريبية على اإلطالق لبناء القدرات للمستشارين يف
وميكن تطبيق الشراكات الثالثية على تنمية أي نوع من شؤون محاية املرأة ،يف طوكيو يف كانون األول/ديسمرب املاضي.
القدرات ،من املشاة إىل عناصر التمكني .وكذلك ميكن أن وسنواصل السعي إىل حتقيق ذلك اهلدف ،مبا يف ذلك عن طريق
تستخدم ملعاجلة طائفة واسعة من احتياجات التدريب ،من إيفاد مدربات إىل برامج بناء القدرات.

التدريب األساسي إىل التدريب السابق للنشر إىل التدريب
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
داخل البعثة .يف الواقع ،إن إمكانات التنمية تتجاوز التدريب .باكستان.
بل ميكن لنموذج الشراكة الثالثية أن يكون مبثابة منصة لتيسري
السيدة لودهي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
هنج مبتكرة ،مثل املسامهة باملعدات والنشر املشرتك.
أبدأ ،أنا كذلك ،بتوجيه الشكر إىل إندونيسيا على تنظيمها
ومقرتحنا الثاين هو إنشاء آلية فعالة للتعجيل باالرتقاء
باخلربات اهلامة لعدد كبري من األفراد يف فرتة قصرية من الزمن.
إننا حباجة أحيانا إىل مساعدة عشرات اآلالف من األفراد على
احلصول على مهارات موحدة ،من أجل حتسني أدائهم وأمنهم.
ومن بني هذه املهارات اإلسعافات األولية للرفاق .وحتاول إدارة
الدعم العمليايت وضع تسلسل هرمي ملدربني يف جمال التدريب
الطيب ،كأحد النهج املبتكرة من أجل حتقيق هذا اهلدف الطموح.
لقد بدأ ذلك املسعى للتو ،ويلزم بذل املزيد من اجلهود لالستفادة
من مفهوم التسلسل اهلرمي للمدربني .فعلى سبيل املثال ،ينبغي
للبلدان املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بأفراد شرطة إيفاد
مرشحني مؤهلني إىل الدورات التدريبية .وعلى األمم املتحدة
والبلدان الداعمة اعتماد أداء املتدربني وفقا ملعايري صارمة.
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هذه املناقشة وعلى إضفاء رونق تشتد احلاجة إليه يف هذه
القاعة .وكذلك أشكر األمني العام ،وقائد قوة بعثة منظمة األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومدير
أمانة “املنتدى الدويل للتحديات” على إحاطاهتم.

إن باكستان داعم قوي ومثابر لتعددية األطراف ،واألمم
املتحدة يف صميمها ،من أجل التصدي بفعالية للتحديات
العاملية للسالم واألمن .ويظل حفظ السالم يشكل أداة بالغة
األمهية لتحقيق ذلك اهلدف .وتشكل مشاركة باكستان يف
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أكرب برهان ملموس على
التزامنا جتاه األمم املتحدة وطريقة عملية إلعادة تأكيد إمياننا
الراسخ مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة .فقد ظللنا نساهم
طوال ما يقرب من ستة عقود ،على الرغم من التحديات اليت
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تواجهنا ،بأفراد وعتاد وتدريب ومتويل لعمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم .كما أننا تستضيف أحد أوائل بعثات األمم
املتحدة حلفظ السالم  -فريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني
يف اهلند وباكستان  -الذي ال يزال يؤدي دورا قيما يف بيئة
متقلبة وحمفوفة باملخاطر.
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وجيب أن تَُسن آليات التشاور الثالثي احلالية  -الرمسية وغري
الرمسية  -وأن تستخدم بشكل أفضل .وقد برزت جمموعة
البلدان املسامهة بقوات اليت تتشارك باكستان واملغرب يف
رئاستها كمنتدى غري رمسي هام ميكن استخدامه لذلك الغرض.
رابعا ،إن حفظ السالم مسعى مجاعي .ومن املهم أن
نبقي على ما نتوقعه من حفظ السالم واقعيا .وعلى الرغم من
أنه مطلوب من البلدان املسامهة بقوات أن تقدم أفراد جيدي
التجهيز وجيدي التدريب ،فعلى أصحاب املصلحة اآلخرين يف
حفظ السالم كذلك أن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل حتقيق
جناح حقيقي .فتحقيق املزيد مبوارد أقل ،ليس مقبوال وال معقوال.

لقد تطور حفظ السالم على مر السنني ،من رصد أحادي
البعد إىل واليات متعددة األبعاد ،على النحو املعرتف به يف
القرار  ،)٢٠١٣( ٢٠٨٦الذي اختذ يف ظل رئاسة باكستان
جمللس األمن .إن النزاعات اليوم أكثر تعقيدا ومطولة وفتاكة،
ما جيعلها تطرح حتديات جديدة حلفظة السالم .فحماية املدنيني
ودعم عمليات السالم وبناء السالم وبناء القدرات الوطنية وبناء
خامسا ،ال تشكل املبادئ األساسية حلفظ السالم عقبة
املؤسسات كلها اآلن أبعاد مرتابطة لبعثات حفظ السالم .وذلك
أمام تنفيذ الوالية .إهنا يف الواقع ،تكفل مصداقية األمم املتحدة
هو السياق الذي جيب أن تتم فيه االستعراضات واحلوارات
وحيادها ،اللذين حتققا على مدى عقود من اخلدمة والتضحية.
واملناقشات اجلارية بشأن الطابع املتطور حلفظ السالم .وأود أن
وهي كذلك مهمة لضمان سالمة وأمن حفظة السالم.
أطرح ست نقاط سريعة.
سادسا ،جيب أن يصاحب مسارا سياسيا جهود حفظ
أوال ،التدريب السابق للنشر واإلعداد والكفاءة املهنية
السالم ،حىت يتحقق السالم الدائم .ومن الواضح أن هذا
ألفراد حفظ السالم عناصر أساسية للنجاح يف امليدان .فيجب
ضروري السرتاتيجيات خروج ذات مصداقية.
على األمانة العامة أن تكفل ،عن طريق إجراء تقييمات سابقة
إن مؤهالت باكستان ،بوصفها إحدى أكرب البلدان
للنشر ،عدم نشر إال األفضل واجملهز جتهيزا مالئما .لقد ظلت
باكستان تضطلع بدور رائد يف امليدان ،ويقف أداء قواتنا يف املسامهة بقوات وأكثرها دأبا عليها ،معروفة جيدا .فلدينا نظام
متطور للتدريب مت إضفاء الطابع املؤسسي عليه عن طريق إنشاء
امليدان دليال على األمهية اليت نوليها للتدريب واملهنية.
مركز السالم واالستقرار الدوليني ،الذي افتتحه األمني العام
ثانيا ،جيب تضمني أفضل املمارسات واخلربات امليدانية السابق بان كي  -مون .وكذلك عرضنا تقدمي اختصاصات
احلقيقية يف األدلة اليت جيري تبادهلا مع اجلهات الفاعلة الرئيسية .املركز يف جمال حفظ السالم إىل البلدان األخرى املسامهة بقوات،
وكذلك جيب أن تكون لدى األشخاص الذين يقع عليهم باإلضافة إىل األفراد واألصول ،يف املؤمتر الوزاري الذي عقد
االختيار لتقدمي التدريب خربة ميدانية يف جمال حفظ السالم مؤخرا بشأن حفظ السالم .كما إن باكستان تشارك كذلك يف
وعدم االعتماد على النظرية وحدها .وقد قدمنا خربتنا للبلدان مبادرة حديثة نسبيا لربنامج تدريب املدربني.
األخرى املسامهة بقوات ،يف هذا الصدد.
ويف اخلتام ،أود أن أقول إن التزامنا جتاه حفظ السالم يظل
ثالثا ،ينبغي أن تكون صياغة واليات بعثات حفظ السالم ثابتا .فلنعمل معا من أجل جعل البعثات ناجحة يف مواجهة
عملية ممرحلة للسماح بالتشاور مع البلدان املسامهة بقوات .التحديات اجلديدة والكبرية.
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الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إستونيا.
السيد أوفارت (إستونيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكر
الرئاسة اإلندونيسية للمجلس على عقد مناقشة اليوم املفتوحة
بشأن موضوع هبذه األمهية ،وكذلك الفريق مارتينس فيليو
والسيد هوملربغ على إحاطتيهما.
وتؤيد إستونيا البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد
األورويب .وباإلضافة إىل ذلك ،أود أن أديل باملالحظات القليلة
التالية.
أوال ،أود أن أشدد على أننا ،لبناء عمليات حلفظ السالم
ناجحة حقا ،حنتاج إىل حتسني إعداد القوات .فالتدريب الكايف
الذي يناسب الظروف السائدة يف امليدان واملعدات املناسبة
والتشغيل البيين للقوات مسؤوليتنا مجيعا .والتدريب السابق
للنشر على أساس معايري موحدة أمر حيوي للوفاء بالتوقعات
املتزايدة امللقاة على عاتق األمم املتحدة.
ثانيا ،أود أن أسلط الضوء على أن إستونيا تؤيد متاما
السعي إىل وضع واليات لعمليات حفظ السالم أكثر واقعية
وفعالية وتكييفا .فالواليات الواقعية هي خط األساس الذي
ميكن استنادا إليه تقييم أداء البعثات .والتوقعات امللقاة على
عاتق بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم تتزايد بصورة مطردة.
إن البعثات متعددة األبعاد وأهدافها أوسع نطاقا بكثري من جمرد
حفظ السالم .ولتلبية املطالب والتوقعات املتعددة األوجه ،ينبغي
للبعثات ينبغي أن تكون مرنة وقادرة على التكييف املستمر.
وال نزال نؤكد على أمهية التزاماتنا املشرتكة يف إطار مبادرة العمل
من أجل حفظ السالم.
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يوم .وهلذا السبب ،من الضروري زيادة عدد حفظة السالم
اإلناث وتعزيز مشاركتهن على حنو تام وفعال وجمد يف عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم .وقد قامت إستونيا بزيادة فرص
التدريب للنساء يف قواتنا املسلحة .ويف الوقت املناسب ،سيكون
لذلك تأثري مباشر وإجيايب على قدرة إستونيا بوصفها أحد البلدان
املسامهة بقوات على تسريع التكافؤ بني اجلنسني يف صفوف
قوات األمم املتحدة حلفظ السالم من خالل تشجيع اإلناث
من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة على طلب االنضمام إليها.
وباإلضافة إىل السعي إىل زيادة عدد حفظة السالم من
اإلناث ،فإننا نعترب أنه من األمهية مبكان توعية مجيع أفراد حفظ
السالم بشأن اجلوانب اجلنسانية يف عمليات السالم .وال بد
من القيام بأنشطة التدريب قبل النشر يف جمال حقوق اإلنسان
واملسائل اجلنسانية ،مبا يف ذلك بشأن منع ومواجهة العنف
اجلنسي املتصل بالنزاعات والقضاء على االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني .وعالوة على ذلك ،فإن املستشارين املعنيني بالشؤون
اجلنسانية ينبغي أن يكونوا جزءا ال يتجزأ من مجيع بعثات األمم
املتحدة ،وينبغي مواصلة تعزيز أنشطتهم يف البيئات اليت ينتشر
فيها العنف اجلنسي املتصل بالنزاعات على نطاق واسع
وقد سامهت إستونيا يف عمليات السالم واالستقرار يف
مجيع أحناء العامل .وسنواصل اإلسهام يف إحداث أثر من أجل
عامل ينعم بالسالم وتعزيز تلك األفكار يف مسعانا للحصول
على مقعد غري دائم يف جملس األمن للفرتة .٢٠٢١-٢٠٢٠
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
النرويج.

السيدة يول (النرويج) (تكلمت باإلنكليزية) :يشرفين
أن أتكلم بالنيابة عن بلدان الشمال األورويب اخلمسة ،وهي
ثالثا ،فيما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ،فإن الدامنرك ،فنلندا ،آيسلندا ،السويد وبلدي النرويج.
عمليات حفظ السالم واألفراد النظاميني هم أبرز ممثلي األمم
ونرحب مببادرة إندونيسيا لعقد هذه املناقشة احلسنة
املتحدة ،الذين يعملون بصورة مباشرة مع اجملتمعات احمللية كل
التوقيت .ونوافق متاما على أن للنوعية والتدريب وبناء القدرات
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أمهية حامسة لتحسني سالمة حفظة السالم وأمنهم وأدائهم .شأن حسن السلوك والنهج الذي يراعي اعتبارات املساواة بني
وأود أن أثري ثالث نقاط ،استنادا إىل جتربتنا والتحديات احلالية اجلنسني .وحنن مقتنعون بأن قدرة حفظة السالم على التواصل
مع اجملتمعات احمللية يف تعزيز املصاحلة والسالم ستتعزز إذا اتبعوا
اليت تواجهها عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
أوال ،إن بلدان الشمال األورويب تتعاون من أجل توفري هنجا يراعي االعتبارات اجلنسانية.
وجيب بذل جهود خاصة لكفالة إشراك املرأة يف مجيع
جمموعة واسعة من الدورات التدريبية اليت ال بد منها للتنفيذ
الفعال لواليات حفظ السالم .وهذه الدورات مفتوحة أمام مجيع األنشطة التدريبية .وعالوة على ذلك ،فإن النساء اللوايت تلقني
الدول األعضاء ،مما يضفي على املناقشات طائفة واسعة من التدريب جيب نشرهن فعال .فزيادة عدد النساء يف صفوف
املنظورات القيمة .كما تؤيد بلدان الشمال األورويب استعراض حفظة السالم سيؤدي إىل زيادة فعالية تنفيذ الواليات .والدورات
واستكمال هيكل تدريب شرطة األمم املتحدة ،متشيا مع اإلطار التدريبية ذات الصلة ينبغي أن تركز أيضا على العمل من أجل
اإلرشادي االسرتاتيجي حلفظ السالم بواسطة الشرطة الدولية .منع اجلرائم املرتكبة ضد حفظة السالم والتحقيق فيها ومقاضاة
ثانيا ،نؤيد بقوة الرتكيز على النهج املبتكرة بغية جعل املسؤولني عنها.
إن بلدان الشمال األورويب تؤيد على حنو ثابت ومتسق
التدريب أكثر فعالية .والتدريب يف مسرح العمليات الذي
اضطلع به فريق بلدان الشمال األورويب للتدريب املتنقل يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وستظل اجلهود املبذولة
مايل مثال على ذلك .فقد درب الفريق من فنلندا والسويد يف جمايل التدريب وبناء القدرات عناصر أساسية من دعمنا.
بتدريب أكثر من  ٤٠٠من اجلنود والضباط من بوركينا فاسو
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
وكوت ديفوار ومصر وليربيا خالل فرتة دامت مخسة أسابيع إسرائيل.
يف متبكتو .وركز التدريب على اسرتاتيجيات التأقلم مع البيئة
السيدة فورمان (إسرائيل) (تكلمت باإلنكليزية) :ترحب
األمنية الصعبة يف منطقة البعثة ،مثل أساليب اهلجوم املضاد
إسرائيل باملبادرة بعقد مناقشة بشأن تدريب وبناء قدرات حفظة
واإلسعافات الطبية األولية وأنشطة احلراسة والدوريات .وقد كان
السالم التابعني لألمم املتحدة .على مدى العام املاضي ،اختذنا
ذلك مشروعا جتريبيا .ونرى أن له قيمة كبرية لبعثة األمم املتحدة
خطوات هامة ملعاجلة الفجوات احلالية يف جمايل التدريب وبناء
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل .بيد أننا
القدرات ،كان آخرها خالل االجتماع الوزاري بشأن حفظ
نعتقد أيضا أنه من الضروري أن تقوم مجيع األطراف املعنية قبل
السالم.
فرتة التدريب باإلعداد اجليد التنسيق .ولذلك ،فإننا نتطلع إىل
وإذا كان هدفنا النهائي هو التنفيذ الكامل لواليات حفظ
االستفادة من املشروع وتبادل أفضل املمارسات ،مبا يف ذلك مع
السالم ،فإن التدريب الفعال أمر بالغ األمهية .وينبغي أن نضع
البلدان األخرى اليت قدمت أو تلقت ذلك التدريب.
شروط وإجراءات واضحة للتدريب ونساعد البلدان املسامهة
ثالثا ،إذا كنا نريد حتسني سالمة وأمن وأداء حفظة السالم،
بقوات على تنفيذ تلك اإلجراءات .وينبغي لنا أيضا أن نشرع يف
فالتدريب ينبغي أن يركز على إدارة األزمات .ويشمل ذلك
عملية فعالة للتحقق من نوعية التدريب يف مرحلة ما قبل النشر،
إجالء املصابني واإلجالء الطيب .وينبغي أن يركز أيضا على
بالتنسيق الكامل مع البلدان املسامهة بقوات.
محاية املدنيني .واإلملام باحلالة أمر حيوي ،وشأنه يف ذلك
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وكما قال ذات مرة بنجامني فرانكلني“ ،قل يل وسأنسى،
علمين وقد أتذكر ،أشركين وسأتعلم” .لقد التزمت الدول
األعضاء التزاما مجاعيا بإعداد وتدريب وجتهيز أفراد األمم
املتحدة على حنو أفضل من خالل اتباع هنج ابتكارية .وتلتزم
إسرائيل بالعمل مع األمم املتحدة لتشاطر خرباتنا الطبية املتطورة
وتعزيز التدريب الطيب لفائدة البلدان املسامهة بقوات .ونعمل مع
شعبة إدارة الرعاية الصحية بشأن مبادرتني.
املبادرة األوىل هي وضع وتنفيذ دورة لتدريب الرفاق على
اإلسعافات األولية .فالدراسات تبني أن فقدان الدم الذي
حيدث بني وقت اإلصابة ووصول املساعدين الطبيني هو السبب
الرئيسي للوفيات يف ٩٠يف املائة من اإلصابات امليدانية اليت
ميكن التعايف منها .وإذا ُدرب مجيع حفظة السالم يف جمال
اإلسعافات األولية األساسية ،تتاح هلم فرصة أفضل إلنقاذ حياة
رفاقهم يف امليدان .وتعمل إسرائيل مع األمم املتحدة على وضع
دليل لإلسعافات األولية حلفظة السالم التابعني لألمم املتحدة.
كما قدمنا واحدا من أوائل املدربني الفائقني يف األمم املتحدة،
الذي أدار حىت اآلن دورات لتدريب املدربني الرئيسيني لفائدة
البلدان املسامهة بقوات يف إيطاليا وأيرلندا .وأخريا ،فإن إسرائيل
تعمل مع األمم املتحدة على وضع منهاج دراسي لتوجيه األطباء
امليدانيني وتدريبهم .فهذه القدرات الطبية تكتسي أمهية حامسة
بالنسبة لقوات حفظ السالم.
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حمدود من الدورات اليت تقودها األمم املتحدة ،فمن مسؤولية
الدول األعضاء والبلدان املسامهة بقوات أن تكفل تلقي مجيع
جنودها للتدريب وفقا للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها األمم
املتحدة .ومشروع الشراكة الثالثية هو أحد املشاريع اليت ميكن
أن تيسر ذلك .وإسرائيل تأمل يف مواصلة العمل على تعزيز هذه
املبادرة ألهنا تتضمن تدريبا طبيا خالل السنوات القليلة املقبلة.
وكما تعهدنا خالل االجتماع الوزاري حلفظ السالم ،نعتزم
مواصلة اإلسهام يف خطة التدريب الطيب لألمم املتحدة وخنطط
الستضافة دورة تدريب كبري مدربني لإلسعافات األولية يف
إسرائيل .ونسعى أيضا إىل العمل يف شراكة مع البلدان املسامهة
بقوات من أجل تيسري تنفيذ التدريب الطيب السابق للنشر.
وقد اختذت األمم املتحدة خطوات إجيابية خالل السنوات
القليلة املاضية لتحسني التدريب ،ال سيما يف اجملال الطيب.
وهناك الكثري مما يتعني القيام به ،ولكن ميكننا أن نتأكد من أن
العمل معا سيجعلنا أقوى .إن إقامة الشراكات من خالل آليات
مبتكرة سيساعدنا يف حتقيق أهدافنا املشرتكة ،كما جاء يف إعالن
االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
وإذا كنا نتوقع قيام قواتنا بواجباهتا يف هذا اجملال ،فمن واجبنا
األخالقي التأكد من أن تكون لديها املعرفة واملعدات الطبية
الالزمة ألداء مهامها.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بيد أننا شهدنا ،من خالل عملنا مع األمم املتحدة ،أن فيجي.
هناك اختالفات كبرية يف مستوى تأهب البلدان املسامهة بقوات.
السيد براساد (فيجي) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
ولذلك ،من واجبنا أن نضمن حتقيق املعايري العامة واحلفاظ
بتهنئتكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة
عليها من جانب مجيع القوات .وينبغي لألمم املتحدة أن توفر
وإتاحة الفرصة لنا لإلسهام يف املوضوع اهلام املتمثل يف التدريب
التوجيه والرقابة للتأكد من أن هذه املعايري واملواد التدريبية جتسد
وبناء القدرات يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
االحتياجات التشغيلية .بيد أن األمم املتحدة ال ميكنها أن
يف العام املاضي ،احتفلت األمم املتحدة مبرور  70عاما
تكون مسؤولة عن التدريب الفردي لكل جندي على حدة.
فحاملا يتم حتديد املعايري واملوافقة عليها وجتريبها من خالل عدد على حفظ السالم .وخالل هذه السنوات السبعني ،أنشأت
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األمم املتحدة أكثر من  ٥٠بعثة حلفظ السالم .وأكثر من
 ١٥ ٠٠٠من حفظة السالم من فيجي شاركوا يف بعثات األمم
املتحدة ،من تيمور  -ليشيت إىل جنوب السودان .كما دفعت
فيجي مثنا باهظا ،حيث فقدت  ٦٠من رجالنا ونسائنا يف هذه
البعثات .وخسائر حفظ السالم تذكرنا بأمهية التدريب وبناء
القدرات .وجيب أن يكون حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة
قادرين على الوفاء بوالياهتم بفعالية ،مع التقليل إىل أدىن حد من
اخلسائر البشرية .وقد أصبح هذا األمر أكثر أمهية ألن النزاعات
أصبحت أكثر تعقيدا وتنوعا ،على املستويني اإلقليمي والدويل.
وقد تطورت عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم خالل
السنوات السبعني املاضية ،من بعثات مراقبني وحفظ سالم
يف الغالب إىل مهام حتقيق االستقرار ودعم العدالة والدعم
االنتقايل واستعادة الثقة واملهام املتعددة األبعاد واإلنفاذ .وهذا
يعكس التعقيدات املتزايدة لعمليات السالم وواليات البعثات
يف النزاعات املعقدة بصورة متزايدة .ويُطلب من األمم املتحدة
وحفظة السالم التابعني هلا بذل املزيد واملزيد .وهذا هو يف
احلقيقة الشيء الصحيح؛ فمن بني كل األعمال اليت تقوم هبا
األمم املتحدة ،رمبا يكون حفظ السالم هو األكثر أمهية .وهذا
العمل حيتاج إىل دعم جيد ،وكذلك بناء القدرات والتدريب.
وجيب أن يكون هذا الدعم ثابتا وميكن التنبؤ به ،وأن يكون بناء
قدرات عمليات السالم عايل اجلودة تقنيا وعملياتيا .وال ميكن
أن يتحقق ذلك إال إذا كانت احتياجات بناء القدرات والتدريب
مدعومة ماليا بصورة مناسبة منذ البداية.
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يف هتيئة حيز لعمل السياسة لتمكني القادة  -الرجال والنساء
الذين ميثلون جمتمعاهتم املتأثرة بالنزاع  -من اإلقدام على خماطر
حمسوبة لضمان السالم .ويف البيئات اليت تأثرت بسنوات من
النزاع ،يستغرق األمر وقتا حىت يتحقق رواج األسواق؛ وحيتاج
األمر وقتا حىت تنهض املؤسسات اليت حتمي املدنيني؛ وحبتاج
األمر بعض الوقت حىت ينطلق العمل السياسي .وجيب أن
تكون عملية السالم عالية األداء قادرة على تقليل الوقت الذي
يستغرقه كل ذلك.
ومهمة بعثة حفظ السالم اجليدة ،يف جوهرها ،هي توسيع
املساحات داخل اجملتمعات وفيما بينها .وتشمل هذه العملية
تفاعل حفظة السالم مع الرجال والنساء واألطفال الذين
حيتاجون إىل محايتهم .ولكنها تنطوي أيضا على معرفة حفظة
السالم لنقاط التوتر؛ وفهم الدوافع اخلفية للنزاع؛ والقدرة على
حتديد الضحايا ودعمهم؛ والقدرة على حتديد ومواجهة العنف
اجلنسي املنهجي .وعندما تقوم األمم املتحدة حبفظ السالم
بشكل جيد ،فإننا ننقذ األرواح ،ونشجع التنمية املستدامة،
ونزيد من فرص السالم والتقدم حنو حتقيق أهداف التنمية
املستدامة.

لقد أصبح العامل أكثر خطورة بالنسبة حلفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة ،حيث يتعني عليهم مكافحة التهديدات
غري املتناظرة من جانب جهات من غري الدول .وصالحية حفظة
السالم للغرض تتطلب أن يكونوا مدربني تدريبا عاليا يف اإلطار
األوسع لالستجابة للواليات اجلديدة واملعقدة .وسيتطلب ذلك
ويف عام  ،٢٠١٧كشف األمني العام عن إصالحات بناء القدرات للرتكيز على هذه املهارات ،مبا يف ذلك املهارات
لدمج ركيزة السالم واألمن لألمم املتحدة لدعم بناء السالم اجلديدة واملتخصصة.
وجعل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أكثر فعالية.
ومن هذه املهارات اجلديدة يف جمال جديد يتعلق بتغري
وجاء هذا القرار يف الوقت املناسب .فعمليات السالم جيب املناخ .فاإلجهاد املائي واألحداث املناخية البالغة الشدة وانعدام
أن تشمل ،يف جوهرها ،بناء السالم وحل النزاعات .ويف أفضل األمن الغذائي املرتبط بتغري املناخ ،كلها عوامل دافعة للنزاع.
األحوال ،تتمثل مهمة عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وميكن أن تؤدي إىل تفاقم التنافس والنزاعات .وقد تغذي
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اندالع دورات جديدة من النزاع يف سياق التنافس الشديد على األعضاء اخلمسة الدائمني يف اجمللس  -وبلدكم ،إندونيسيا،
املوارد .وحتتاج عمليات السالم إىل فهم دوافع النزاع املتصلة سيدي الرئيس  -نتوقع ما هو أكثر.
باملناخ بشكل أفضل .قد تكون هذه حتسينات صغرية يف أداء
وحنن بصدد إعداد قواتنا لتكون قادرة على االستجابة
عمليات السالم ،ولكن سيكون هلا آثار بعيدة املدى على السريعة للكوارث النامجة عن تغري املناخ ،سواء يف املناطق
االستقرار وبناء السالم يف األجل الطويل.
املتضررة من النزاعات أو غريها .ونأمل أن نتمكن من اإلسهام
وفيجي شرعت يف خطة عمل طموحة لبناء القدرات هبذه املهارات يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .وفيجي
يف جمال حفظ السالم لتعزيز استعدادها لعمليات السالم يف ستظل ثابتة يف التزامنا جبهود األمم املتحدة املتمثلة يف االستمرار
بعثات األمم املتحدة .وهي تقوم بذلك بدعم قوي من شركائنا يف حتسني األداء وبناء القدرات.
اإلقليميني ،وخاصة أسرتاليا ونيوزيلندا .ونطمح إىل جعل حفظة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
السالم الفيجيني على استعداد ألداء هذه األدوار األكثر تعقيدا األرجنتني.
يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم .وكبلد مساهم رئيسي
السيد غارسيا موريتان (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية):
بقوات ،فإن من واجبنا أن نبذل جهودا أكرب بكثري من أجل أن
بادئ ذي بدء ،أود أن أعرب عن تقديري لبلدكم ،سيدي
يكون األداء بأعلى املستويات املتوقعة منا.
الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة .كما أرحب مبشاركة
وحنن فخورون بأن حفظة السالم الفيجيني جيلبون مهارات األمني العام؛ والفريق إلياس رودريغس مارتينس فيليو ،قائد قوة
ناعمة (شخصية) قوية بشكل غري عادي يف عمليات السالم بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو
املعقدة .لقد علمتنا جتربة فيجي على مدى  ٤٠عاما من حفظ الدميقراطية؛ والسيد بيورن هوملربغ ،مدير أمانة املنتدى الدويل
السالم وعمليات النشر يف شىت أحناء العامل دروسا مهمة ،ونقوم لتحديات عمليات حفظ السالم ،الذي تتشرف األرجنتني
بدجمها بشكل منهجي يف أعمالنا التحضريية ملهام جديدة .بعضويته.
وحنن نفعل ذلك ألننا ندرك أنه عندما يقيم حفظة السالم عالقة
وأود أن أسلط الضوء على أمهية هذا اجملال ملناقشة احلاجة
إجيابية مع اجملتمعات احمللية ،يسهم ذلك بشكل كبري يف حتسني
املاسة إىل توفري التدريب اجليد وبناء القدرات من أجل حتسني
احلوار وآفاق املصاحلة.
أداء عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .لدينا بالفعل العديد
وخطة عمل فيجي لبناء القدرات حلفظ السالم تلتزم التزاما من االلتزامات واملبادرات يف كثري من حمافل األمم املتحدة ،مثل
راسخا بتحسني مجيع جماالت حفظ السالم .وبالنسبة لبلد نام الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين بعمليات حفظ السالم؛
صغري ،فإن الشراكات هي السبيل للمضي قدما يف دورها يف واللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم؛ املؤمتر الوزاري
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .وشراكة فيجي مع أسرتاليا املعين بعمليات حفظ السالم.
ونيوزيلندا ميكن أن تكون منوذجا للبلدان الصغرية األخرى اليت
وهذه املناقشة فرصة أخرى لتحديد السبل والوسائل
تسعى إىل املشاركة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
الكفيلة بتعزيز وتدعيم قدرات عمليات حفظ السالم من أجل
وبدعم منهما والشركاء التقليديني اآلخرين ،مبا يف ذلك مجيع
حتسني أداء القوات يف امليدان وضمان التنفيذ الناجح لواليات
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تلك العمليات ،فضال عن االلتزامات املشرتكة املعرب عنها يف
مبادرة األمني العام للعمل من أجل حفظ السالم.
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الوظائف والربامج املتعلقة بالتنمية وحقوق اإلنسان واملساواة بني
اجلنسني ومحاية النساء واألطفال .فهذه الوظائف والربامج تؤدي
دورا رئيسيا يف اإلبالغ عن أوجه الضعف احملددة اليت تعاين
منها خمتلف الفئات السكانية .وتقوض أي ختفيضات جديدة
قدرة عمليات حفظ السالم على محاية هذه الفئات السكانية
الضعيفة إىل حد كبري.

واألرجنتني تكرر مرة أخرى التزامها الثابت بعمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ،اليت بدأت قبل  ٦٢عاما .كما نؤكد من
جديد التزامنا جبودة التدريب وبناء القدرات لصون السلم واألمن
الدوليني .وعن طريق املركز األرجنتيين املشرتك للتدريب يف جمال
وجيب التشديد ،فيما يتعلق حبماية املدنيني يف حاالت
عمليات السالم ،توفر األرجنتني التدريب وبناء القدرات بصورة
ممتازة للوحدات العسكرية واألفراد املتوقع نشرهم يف عمليات النزاع املسلح ،على تدريب أفراد عمليات حفظ السالم على
األمم املتحدة للسالم .وقد درب املركز آالف الضباط وضباط تقييم التهديدات للسلم واألمن الدوليني مع األخذ يف االعتبار
الصف واجلنود من الرجال والنساء واألفراد املدنيني من مواطين عوامل اخلطر اليت رمبا تؤدي إىل ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
األرجنتني والبلدان الصديقة خالل الـ  ٢٣عاما من عمره.
وبالنظر إىل أن االلتزام العاملي الرئيسي هو زيادة عدد
وباملثل ،فإنه يتعني على األفراد األرجنتينني العائدين من النساء يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،جيب علينا
البعثات أن يقدموا تقريرا عن إجنازهم لتلك املهمة ،حيث أال ندخر جهدا يف تعزيز الثقة العامة بذلك عن طريق التدريب
يتبادلون فيه اخلربات والدروس املستفادة اليت متكننا من إدخال وليس مبجرد تطوير اهلياكل األساسية للبعثات ومبا ميكن املزيد
حتسينات مناسبة يف املستقبل .وعالوة على ذلك ،نظمت من النساء من االنضمام إىل حفظة السالم .ومن شأن زيادة
حيسن كثريا االتصاالت
األرجنتني العديد من الدورات التدريبية املتعددة اجلوانب فيما عدد النساء بني ذوي اخلوذ الزرق أن ّ
يتعلق مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،والقانون الدويل والعالقات بني عمليات حفظ السالم واجملتمعات احمللية،
اإلنساين ،وأهداف التنمية املستدامة املدرجة يف خطة التنمية وال سيما مع النساء والفتيات.
املستدامة لعام  ،2030فضال عن بناء السالم .ويتمثل اهلدف
وهناك حاجة إىل أن يبذل حفظة السالم التابعني لألمم
من هذه الدورات يف زيادة الوعي باألدوار اليت تضطلع هبا املتحدة املزيد من اجلهد مبختلف السبل .وتزداد التحديات
اجلهات الفاعلة األخرى يف منظومة األمم املتحدة ،وال سيما اليت يواجهوهنا من حيث احلجم والتعقيد .وجيب على الدول
جلنة بناء السالم ،يف تنفيذ الواليات بصورة ناجحة.
األعضاء واألمانة العامة أن جتدا السبل الكفيلة مبواصلة التدريب
وجيب أيضا أن حتصل البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة على أفضل وجه ممكن من أجل الوفاء بالواليات اليت تزداد
على الدعم التقين واملايل ألجل حتسني أدائها يف امليدان .وعالوة تنوعا ،وحتديد الثغرات يف القدرات والعمل معا لضمان مالءمة
على ذلك ،جيب متكني بعثات حفظ السالم من االعتماد عمليات حفظ السالم التابعة لنا للواليات املنوطة هبا.
على املوارد املالية الالزمة هلا لتنفيذ املهام املسندة إليها على حنو
وتعطي األرجنتني أولوية ملواصلة النقاش بشأن الكيفية اليت
سليم .يف ذلك الصدد ،وبالنظر إىل أن ميزانية عمليات حفظ ميكن هبا تعزيز التدريب وبناء القدرات ألفراد حفظ السالم.
السالم وجتري مناقشتها حاليا يف إطار اللجنة اخلامسة ،تشدد وندعو إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز احلوار البناء الشفاف
األرجنتني على أمهية تفادي املزيد من التخفيضات يف متويل والشامل بني الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين ،فضال عن
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ويف ذلك الصدد ،فإن من املهم تدريب وبناء قدرات
تقدمي أفضل ما لدينا لتلك اجملتمعات والبلدان اليت تنشر فيها
األفراد النظاميني واملوظفني املدنيني التابعني لنا وجتهيزهم قبل
القوات.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل نشرهم ،فضال عن بناء القدرات املتخصصة الالزمة لكل حالة
من احلاالت قدر اإلمكان .وتشمل تلك التجهيزات املهارات
السلفادور.
اللغوية والنهج الالزمة لتحسني تشكيل القوات ،وتوفر املعدات
السيد إسكاالنتي هاسبون (السلفادور) (تكلم
العملياتية واستدامة املعدات املوجودة.
باإلسبانية) :أشكر إندونيسيا على عقد هذه املناقشة املفتوحة
ونرى يف الوقت نفسه ،أن من املهم تعزيز فهم وتطبيق
ومقدمي اإلحاطات اليوم على بياناهتم.
القانون الدويل وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك القانون الدويل
ونعلم مجيعا أن هذه املناقشة تعقد يف سياق حتديات
اإلنساين ،ال سيما هبدف محاية املدنيني مع الرتكيز بصفة خاصة
كربى .وباعتبارنا بلدا ملتزما بالسالم ،فإننا نؤكد جمددا تأييدنا
على محاية أكثر الفئات ضعفا .وبطبيعة احلال ،فال ميكننا أن
القوي للمبادرات اليت تقودها املنظمة .وما برحت األمم املتحدة
نغفل عن احلاجة األساسية إىل املنظور اجلنساين يف هذا الصدد،
ملتزمة ببعثات حفظ السالم ملا يزيد على  ٧٠عاما يف خمتلف
مبا فيه متكني املرأة هبدف األخذ بتصورات املرأة وأوضاعها
مناطق النزاع يف مجيع أحناء العامل .ونغتنم هذه الفرصة لتكرمي
وخرباهتا وقدراهتا احملددة .ونرى أن من شأن توعية املوظفني
العمل البطويل الذي يؤديه عشرات اآلالف من أفراد حفظ
مبنظور جنساين أمشل سيوفر هنجا مكمال وأساسيا هلذه اآللية،
السالم النظاميني واملدنيني الذين يواجهون الكثري من األوضاع
ألجل حتسني فهم ومواجهة خمتلف التحديات اليت نواجهها
اخلطرية على مر السنني.
يف امليدان.
وإن للسلفادور التزاما تارخييا بعمليات حفظ السالم وهي
ونود أن نسلط الضوء على أننا نبذل جهودا كبرية على
تسهم حاليا يف مثان منها يف الوحدات العسكرية ووحدات
الصعيد الوطين لتحسني التدريب ملوظفينا عن طريق مركز
الشرطة ،ويبلغ جمموع القوات التابعة هلا  ٢٨٩فردا لدعم املهام
التدريب على عمليات السالم يف بلدنا ،وهي مؤسسة ملحقة
املختلفة للمساعدة يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليني
بوزارة الدفاع يف السلفادور .ونوفر الشامل ألفرادنا العسكريني.
والسعي إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحاية املساعدة اإلنسانية.
ونواصل أيضا من خالل االتفاقات الداخلية تدريب عناصر
وحنن ملتزمون بالتنفيذ الفعال للواليات احملددة جلميع البعثات،
املدربني
الشرطة املدنية الوطنية واملراقبني العسكريني ،إىل جانب ِّ
وباالمتثال ملعايري أداء األمم املتحدة ومدونات قواعد السلوك
يف املستقبل.
املتفق عليها بني الدول األعضاء .لذلك ،ومن أجل الوفاء هبذا
عالوة على ذلك ،وبالتنسيق مع إدارة عمليات حفظ
االلتزام بأفضل ما نستطيع ،نرى أن من األمهية مبكان تزويد
أفراد عمليات حفظ السالم بالقدرات الالزمة .ومن شأن هذا السالم ،خضع أفراد الشرطة يف بلدنا للتقييم من قبل فريق
أن يوفر األدوات الالزمة هلم لضمان متكني مجيع البعثات من االختيار والتقييم يف أواخر عام  ،٢٠١٨والذي أُ َّ
عد مبوجبه
االضطالع مبهامها بطريقة مهنية وفعالة يف حل النزاعات على ضباط الشرطة للنشر السريع وأكد استعدادهم لتنفيذ مهامهم
بنجاح يف امليدان .وحنن ممتنون إلدارة عمليات حفظ السالم
املدى القصري واحلفاظ على السالم يف األجل الطويل.
لتعاوهنا يف تنظيم ذلك التقييم ونواصل العمل معها يف أنشطة
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املتابعة .ونواصل أيضا ضمن التدابري التكميلية ،تدريب موظفينا
السيد فالي دي ألميدا (تكلم باإلنكليزية) :مبا أن هذه
يف املهارات اللغوية عن طريق دورات دراسية تنظم من خالل هي املرة األوىل اليت أخاطب فيها جملس األمن خالل رئاستكم،
الشراكات العامة واخلاصة ،فضال عن جماالت أخرى ذات صلة ،سيدي ،فإين أمتىن لكم ،باسم االحتاد األورويب ،كل جناح يف
مثل الرماية والتعامل مع خمتلف أنواع املركبات.
شهر أيار/مايو.
وجيب علينا تعزيز النُهج املبتكرة لتحقيق هذه التطلعات.
وجيب علينا يف الوقت نفسه ،تعزيز النهج التقليدية مثل
الشراكات والتعاون الثالثي بني الدول وغريها من أصحاب
املصلحة املعنيني ،فضال عن املسامهات املشرتكة للبلدان.
ونشدد يف الوقت نفسه على ضرورة زيادة التمويل لتعزيز بناء
القدرات على حنو أفضل .ونغتنم هذه الفرصة لكي نشكر
البلدان الشريكة اليت ما برحت تدعمنا على مر السنني بغية
تعزيز مشاركتنا ،ال سيما حتسني عدد موظفينا وقدراهتم .ونعترب
حنن اآلن أكرب مساهم يف تلك العمليات من منطقة أمريكا
الوسطى .وندعو أيضا البلدان القادرة على مواصلة تقدمي هذه
املسامهات إىل القيام بذلك لصاحل هذه املبادرات.

يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول
ّ
الـ ٢٨األعضاء فيه .وتؤيد هذا البيان البلدان املرشحة للعضوية:
مقدونيا الشمالية وصربيا وألبانيا؛ وبلد عملية حتقيق االستقرار
واالنتساب واملرشح احملتمل لعضوية االحتاد البوسنة واهلرسك؛
فض ً
ال عن أوكرانيا ومجهورية مولدوفا.

رحب االحتاد األورويب بالتحليل
يف السنوات األخريةّ ،
املتعمق الذي جتريه األمم املتحدة الستعراض هيكل السالم
واألمن العاملي .وميثل اإلصالح الذي تعكف األمانة العامة على
تنفيذه حالياً خطوة حامسة يف تكييف عملنا اجلماعي ،ما جيعله
يفي بالغرض املنشود منه .ومبادرة “العمل من أجل حفظ
السالم” ،اليت هتدف إىل جتديد مشاركتنا اجلماعية وحتقيق
كما تود السلفادور أن تؤّكد من جديد دعمها ملبادرة االمتياز ،هي معلم هام آخر على الطريق يف هذا االجتاه.
األمني العام “العمل من أجل حفظ السالم” ،اليت نعتقد أهنا
ويواصل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه التأكيد على
تؤدي دورا هاما يف إعداد وتنفيذ برامج التدريب على هذه األمهية القصوى للحلول السياسية للنزاعات ومعاجلة األسباب
املسألة .وال يساورنا أدىن شك يف أن هذه املبادرة تسهم إسهاماً اجلذرية والعوامل احملركة للنزاع ،فض ً
ال عن األولوية اليت ينبغي
حيوياً يف أنشطة األمم املتحدة يف هذا اجملال.
إعطاؤها للوقاية .وميثل ذلك أحد العناصر الرئيسية السرتاتيجية
أخرياً ،نوّد أن نؤكد على مدى أمهية كفالة استدامة تدريب
أفراد حفظ السالم وزيادة إمكانية التنبؤ به .ومن شأن ذلك
أن يساعدهم على تعزيز أدائهم وحتقيق أهدافهم ،مبا يف ذلك
األهداف املتضمنة يف واليات البعثات .ولذا ،ميكن للمنظمة أن
تعول على بلدي يف إعداد مبادرات تستهدف اختاذ خطوات
عملية وواقعية وفعالة وضمان أن تتاح ألفراد حفظ السالم املوارد
الضرورية لكي يتمكنوا من بلوغ أقصى إمكاناهتم.

االحتاد األورويب العاملية للسياسة اخلارجية واألمنية ،وهو حيفز
جهودنا الرامية إىل تعزيز السياسة األمنية والدفاعية املشرتكة
لالحتاد األورويب وهياكلها وأدواهتا .ويتماشى ذلك أيضاً مع
تصميم األمني العام على وضع الوقاية يف صميم جهود السالم
واألمن يف األمم املتحدة .وال ميكن حقا احلفاظ على السالم إال
باتباع هنج متكامل .ويف هذا الصدد ،تكتسي نوعية التدريب
واألداء العام حلفظة السالم بالغ األمهية.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن لرئيس وفد
يؤدي نشر أفراد األمم املتحدة حلفظ السالم يف البيئات
االحتاد األورويب لدى األمم املتحدة.
السياسية واألمنية إىل ارتفاع عدد الوفيات ،فض ً
ال عن احلوادث
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األمنية األخرى .وحنن ندعم بال تردد التدابري اليت جيري وضعها
واختاذها لتحسني سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة .وحنن
ملتزمون باستكشاف مجيع اخليارات اليت تُسهم يف سالمة وأمن
حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يف امليدان ،ومن مث ضمان
محاية أفضل للمدنيني وكفالة صون السالم بفعالية أكرب.
وما فتئ االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه يقودون
جهودا على مدى السنوات القليلة املاضية لضمان سالمة
نرحب مببادرات
وأمن أفراد األمم املتحدة .ويف هذا السياقّ ،
األمم املتحدة لتحسني إدماج التكنولوجيا احلديثة والقدرات
االستخباراتية يف عمليات السالم .ومن خالل املساعدة على
حتسني إملام القوات وأفراد الشرطة باحلالة يف الوقت احلقيقي،
سيسهم ذلك يف تنفيذ واليات البعثات ومحاية املدنيني وأمن
املوظفني ،مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين ،على
أرض الواقع.
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مع التحديات التشغيلية وأن يرّكز على املسائل اجلنسانية
والعناصر املتعلقة حبقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك محاية الطفل،
واملرأة والسالم واألمن ،ومكافحة العنف اجلنسي واجلنساين،
فض ً
ال عن مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .ويكتسي
هذا األمر أمهية خاصة يف البيئات املتزايدة التعقيد كما ميكن
تعزيزه بالتعاون مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية.

وعالوة على ذلك ،فإننا ما زلنا نرى أن التدريب املناسب
ونرحب
واملالئم هو حجر الزاوية ألي سياسات تتعلق باألداءّ .
بتأكيد األمني العام على زيادة املساءلة وجبهوده الرامية إىل تعزيز
قدرة املنظومة على التعامل مع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
بسرعة وحزم .وما زلنا ملتزمني بالعمل يف األجل الطويل مع
الشركاء ومجيع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة واجلهات
املعنية بروح من التعاون احلقيقي .ومن شأن ذلك أن يكفل
مواصلة تعزيز التدابري الوقائية ومساعدة الضحايا والتحقيق على
بيد أن التكنولوجيا وحدها ال ميكن أن تكون احلل .وبدالً النحو الواجب يف االدعاءات وإقامة العدل مبعرفة البلدان اليت
من ذلك ،فإن املزج على حنو متسق بني التكنولوجيا احلديثة تسهم باألفراد .ونود أيضاً أن نرى األمانة العامة يف أفضل
وتوفري األساليب ذات الصلة ملوظفني مدربني ومعدين إعداداً حاالهتا وأن تؤدي مهامها بوحدة صف.
جيداً هو أمر حتمي .ونواصل دعم اجلهود اليت تبذهلا األمم
نرحب ترحيباً كبرياً
ومتشياً مع القرار ّ ،)٢٠١٨( ٢٤٣٦
املتحدة من أجل مواصلة تطوير تلك القدرات للبعثات احلالية بالتقدم احملرز يف وضع النظام الشامل لتقييم األداء ،والذي
واملقبلة ،مبا يف ذلك من خالل الشراكة االسرتاتيجية بني األمم يتضمن معايري واضحة لألداء من أجل تقييم مجيع أفراد األمم
املتحدة واالحتاد األورويب بشأن عمليات السالم وإدارة األزمات .املتحدة من املدنيني والعسكريني وتقدير مستواهم .فاملنهجيات
إن التدريب أمر أساسي ،من نواح عديدة ،لتنفيذ واليات القوية واملوضوعية اليت تستند إىل نقاط مرجعية واضحة وحمددة
ٍ
حفظ السالم .وبروح من “مبادرة العمل من أجل حفظ جيداً أمر أساسي ال لتحسني ختطيط البعثات وتقييمها فحسب،
ٍ
السالم” ،نعتقد أن توفري التدريب والتجهيز قبل النشر وأثناءه بل أيضاً لتنفيذ والية البعثة عموماً.
ألفراد البعثات  -سواء كانوا ينتمون إىل اجليش أو الشرطة أو
العنصر املدين ،وعلى أساس معايري موحدة  -هو أمر حاسم
األمهية لكفالة جناح أي بعثة فض ً
ال عن ضمان سالمة وأمن
حفظة السالم .ومن الضروري ،يف رأينا ،أن يشمل هذا األمر
التدريب السابق لالنتشار والتدريب داخل البعثة وأن يتناسب
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وأخرياً ،نواصل التشديد على أمهية محاية املدنيني كمهمة
أساسية حلفظ السالم .ويف هذا الصددّ ،
تشكل عمليات التقييم
املنتظمة جزءاً ال يتجزأ من سياستنا بشأن األداء ،ألهنا تكفل
الوفاء حبماية املدنيني املعرضني خلطر العنف البدين .وميثل إنشاء
وحدة التخطيط االسرتاتيجي والرصد داخل املكتب التنفيذي
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لألمني العام خطوة جيدة إىل األمام حنو حتسني التقييمات
وتعزيز نواتج العمليات .وستواصل البلدان األوروبية املسامهة
بقوات عسكرية وبأفراد شرطة دعم األمانة العامة يف توفري
القدرات واالستعداد على ح ّد سواء لتهيئة بيئات أكثر أماناً
للمجتمعات احمللية اخلاضعة حلماية حفظة السالم.

القدرات ،مبا يف ذلك التمارين .وحتقيقاً هلذه الغاية ،نستكشف
الكيفية اليت ميكن هبا خلدماتنا أن تساعد يف تيسري الدعم الذي
تقدمه الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ألنواع خمتلفة من
التدريب ،مبا يف ذلك بشأن حقوق اإلنسان والقانون الدويل
اإلنساين واملسائل اجلنسانية ،فض ً
ال عن أنواع التدريب األخرى
ذات الصلة .وهذا يعين التواصل بصورة أكثر انتظاماً مع الكلية
األوروبية لألمن والدفاع ،وكذلك مع الرابطة األوروبية ملراكز
التدريب على حفظ السالم.

دعم بعضنا بعضاً وتقاسم األصول يف مسارح العمليات ،سواء
يف مايل أو مجهورية أفريقيا الوسطى أو الصومال أو ليبيا أو
البلقان أو العراق .ونتبادل أفضل املمارسات املتعلقة بالسلوك
واالنضباط ونتشاطر الدروس املستفادة من االستعراضات
والتقييمات االسرتاتيجية لبعثاتنا وعملياتنا .وخالل االجتماعات
نصف السنوية للجنة التوجيهية املشرتكة بني االحتاد األورويب
واألمم املتحدة ،نناقش االحتياجات التشغيلية ونتفق على
النقاط املرجعية ونكفل التوجه االسرتاتيجي لشراكتنا ،وكل ذلك
من أجل حتسني مواءمة جهودنا وتعزيز طرائق تعاوننا يف خمتلف
اجملاالت.

لقد جعلنا املرأة والسالم واألمن أوىل األولويات املشرتكة
للشراكة االسرتاتيجية بني األمم املتحدة االحتاد األورويب بشأن
عمليات السالم وإدارة األزمات للفرتة  ،2021-2019فضال
عن جعلها أولوية شاملة يف مجيع جماالت تعاوننا .وتعمل بعثاتنا
وعملياتنا يف مجيع أحناء العامل معا يف امليدان من أجل تعزيز
إدماج منظور جنساين يف مجيع أنشطتها .ونقوم بتحديد التعاون
اجلاري يف امليدان ،وعلى حنو ما ذكر خالل مؤمتر األمم املتحدة
الوزاري حلفظ السالم يف  29آذار/مارس ،فقد اتفقنا على
تنظيم حلقة عمل مشرتكة بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب
يف بروكسل بشأن العوامل التمكينية إلشراك مزيد من النساء يف
مجيع األدوار وجماالت اخلربة الفنية ،وعلى مجيع مستويات حفظ
السالم وإدارة األزمات .واهلدف من هذا اجلهد املشرتك هو
االستفادة من األعمال اجلارية والبيانات القائمة يف هذا اجملال
والتوصل إىل جمموعة من التوصيات العملية اليت سيتم تقامسها

إن التدريب هو مسؤولية الدول األعضاء يف املقام األول
من أجل توفري أفراد نظاميني مدربني وجمهزين بصورة جيدة
واملشاركة يف اجلهد اجلماعي الرامي إىل حتسني إعداد وتدريب
كما نلتزم التزاما قويا بالنهوض خبطة املرأة والسالم واألمن.
وجتهيز هؤالء األفراد .بيد أن االحتاد األورويب ،من خالل نشر
بعثاته وعملياته اخلاصة ،ين ّفذ طائفة كاملة من اإلجراءات يف ونرحب باسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني يف صفوف األفراد
املسائل املتعلقة بالتدريب وبناء القدرات بغية استكمال جهود النظاميني اليت متت املوافقة عليها مؤخرا للفرتة ،2028-2018
فضال عن كل اجلهود الرامية إىل زيادة عدد النساء ومشاركتهن
األمم املتحدة يف هذا الصدد.
ويف الواقع ،سيظل االحتاد األورويب شريكاً خملصاً ،ال من يف حفظ السالم وإدماج منظور جنساين يف مجيع مراحل عملية
خالل دعم عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم فحسب ،بل وضع السياسات وحتليلها .ويكمن جزء من احلل يف زيادة كم
أيضاً يف إطار سياستنا املشرتكة املعززة لألمن والدفاع .ونواصل التدريب الذي تتلقاه املوظفات ونوعيته.

وينعكس ذلك يف أولويات الشراكة االسرتاتيجية بني األمم
املتحدة واالحتاد األورويب لألعوام  ٢٠٢١-٢٠١٩اليت اعتُمدت
مؤخراً .وبوصفها إحدى أولوياتنا الثماين ،اتفقنا على اإلسهام
يف حتسني األداء عن طريق تعزيز التعاون يف جمال التدريب وبناء
1913245
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على نطاق واسع .وحيدونا األمل يف التشجيع على القيام بتبادل
لآلراء بشكل منتظم ومستنري وعملي بشأن العوامل التمكينية
إلشراك مزيد من النساء يف حفظ السالم بني الدول األعضاء يف
االحتاد األورويب ،أو البلدان األخرى يف األمم املتحدة املسامهة
بقوات وبأفراد شرطة ،واخلرباء يف هذا اجملال.
ويف اخلتام ،يرحب االحتاد األورويب برتكيز األمني العام
أنطونيو غوترييش على الشراكات  -والشراكة بني االحتاد
األورويب واألمم املتحدة بوجه خاص  -كوسيلة رئيسية لتحقيق
السلم واألمن العامليني.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
سلوفاكيا.
السيد ملينار (سلوفاكيا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
أود أن أتقدم خبالص التهنئة لكم ،سيدي الرئيس ،وللوفد
اإلندونيسي بأكمله على النجاح يف تويل رئاسة جملس األمن
هلذا الشهر .كما نشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه
املناقشة املفتوحة بشأن تدريب حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة وبناء قدراهتم.
وأود أن أعرب عن تأييد وفد بلدي للبيان الذي أدىل به
للتو املراقب عن االحتاد األورويب .وسيكون بياين قصريا للغاية،
وسأقتصر على بضع مالحظات إضافية غري تلك اليت قدمت
باسم االحتاد األورويب.
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األمم املتحدة حلفظ السالم ،يف إطار مبادرة العمل من أجل
حفظ السالم اليت يقودها األمني العام ،ميثل معلما هاما آخر
لدعم فعالية عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ومصداقيتها
ونزاهتها .كما كانت سالمة حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة وأمنهم وأدائهم موضوع مداوالت هذا العام يف إطار
اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم .وعلى الرغم من
أن التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن تلك الفصول ،فإننا نأسف
لعدم التمكن من اعتماد تقرير موضوعي ككل.
وبوصف سلوفاكيا بلدا ملتزما ومسامها بقوات وأفراد شرطة
على املدى الطويل ،فإهنا ال تزال ملتزمة التزاما قويا بتحسني
الفعالية العامة لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم من خالل
التدريب الوطين الشامل السابق للنشر ،الذي يشمل التدريب
اللغوي والوعي بالتنوع الثقايف ومنع االستغالل واالعتداء
اجلنسيني ،ضمن جماالت أخرى ،من أجل ضمان أمن حفظة
السالم لدينا وأفضل أداء هلم بعد وقت قصري من دخوهلم منطقة
العمليات.
ومن أجل حتقيق مركز اجلاهزية التشغيلية ،تطالب سلوفاكيا
بوضع نظام للتدريب الوطين يركز على خصوصيات البعثة،
وقواعد االشتباك ،واإلملام باحلالة السائدة .ومن ممارساتنا الوطنية
أيضا إدراج خرباء متخصصني  -أفراد سبق نشرهم يف بعثات -
لوضع سيناريوهات تشكل أيضا جزءا من فريق التقييم ألغراض
التصديق على الوحدة .ويتلقى املوظفون الرئيسيون املكلفون
بالقيادية معلومات عملياتية مستكملة ويعقدون مشاورات مع
الوحدات املنتشرة .وإضافة إىل ذلك ،تشكل املرأة جزءا ال يتجزأ
من أفرقة التدريب ،مما يسهم يف إعدادها وأدائها يف البعثة على
قدم املساواة.

تستند املناقشة املفتوحة اليوم إىل قرار هام  -القرار 2436
( )2018الذي اختذ يف أيلول/سبتمرب من العام املاضي.
وينص هذا القرار على أحكام والتزامات هامة لضمان التدريب
الفعال حلفظة السالم التابعني لألمم املتحدة باعتبارهم عنصرا
متكينيا لتحقيق أداء فعال فضال عن تعزيز سالمة وأمن األفراد
ونرحب بنظام تقييم األداء الشامل الذي أطلق مؤخرا
العسكريني وأفراد الشرطة واملوظفني املدنيني يف بعثات األمم
يف جمموعة خمتارة من بعثات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك يف
املتحدة .وباملثل ،فإن إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات
قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص ،حيث توجد أكرب
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وحداتنا .ونأمل أن يثبتكونه أداة مفيدة يفكفالة حسن السلوك الدوليني .كما أعرب عن امتناين لألمني العام ومجيع املتحدثني
واالنضباط ،وأن يعمل أيضا على تقدمي انطباعات هامة ملشاركة هلذا اليوم على إحاطاهتم القيمة.
البلدان املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة .ويف هذا الصدد ،فإن
انطالقا من رسالة اململكة األردنية اهلامشية ،وإميانا بالدور
ضمان التواصل النشط بني أفرقة التقييم التابعة لألمانة العامة ،اإلنساين للقوات املسلحة األردنية  -اجليش العريب واألمن العام،
وقادة القوات ،والبلدان املعنية املسامهة بقوات وبأفراد شرطة أمر فقد دأبت اململكة األردنية اهلامشية ،ومنذ عقود ،على املشاركة
ضروري للغاية .ونرحب بالزيارة املقبلة لقائد قوة األمم املتحدة يف عمليات حفظ السالم حتت مظلة األمم املتحدة ويف مجيع
حلفظ السالم يف قربص اللواء شرييل بريس إىل سلوفاكيا يف أحناء العامل ،حيث تعدى جمموع املشاركني األردنيني يف عمليات
الشهر القادم ملراقبة تدريب حفظة السالم السلوفاكيني.
حفظ السالم املائة ألف مشارك ومشاركة .وطوال هذه الفرتة،
مل ترتدد اململكة يف املشاركة يف مهام األمم املتحدة بالرغم من
صعوبتها وخطورة بيئاهتا ،حيث ضربت مثال نعتز به يف السلوك
واالنضباط ،مع اإلبقاء على مستوى عال من اجلاهزية والكفاءة،
األمر الذي مت تقديره دوليا.

كما تعرب سلوفاكيا عن تقديرها الستحداث نظام تأهب
قدرات حفظ السالم ،الذي سيساعد يف ختطيط القدرات،
واحلد من الثغرات احلرجة يف القدرات ،وكفالة االنتقال السلس
للخدمات بني الدول األعضاء حيث تشهد عمليات النشر فيها
تغيريات .ونعتقد أن مفتاح النجاح يف عملية تكوين القوات
تويل حكومة اململكة األردنية اهلامشية أمهية خاصة ودعما
هو التواصل الشامل واملنهجي ويف الوقت املناسب بني مجيع كبريا جلهود األمني العام يف إصالح قطاع إدارة عمليات حفظ
اجلهات املعنية.
السالم وإعادة هيكلتها لتطوير أداء البعثات .ويفتخر األردن
ويف اخلتام ،إننا إذ نقرتب من اليوم الدويل حلفظة السالم بكونه من أوائل الدول اليت دعمت مبادرة األمني العام “العمل
التابعني لألمم املتحدة هذا الشهر  -يف  29أيار/مايو  -أود من أجل حفظ السالم” ،مبا ينسجم مع مبادئه ودعما للجهود
أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناننا جلميع أولئك الذين اجلبارة اليت يبذهلا األمني العام من أجل تقوية عمليات حفظ
يرتدون اخلوذ الزرق ويعملون حتت راية األمم املتحدة ،فضال عن السالم والدبلوماسية الوقائية.
اإلشادة جبميع من جادوا بأرواحهم يف خدمة السالم.
ونتيجة للتطور املستمر يف مفهوم مهمات األمم املتحدة

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
األردن.
السيدة بحوث (األردن) :يسرين أن أتقدم ملعايل وزيرة
خارجية إندونيسيا ،ولكم ،بالتهنئة على تويل بالدكم رئاسة
جملس األمن هلذا الشهر ،متمنية لكم التوفيق يف أداء املهام
املنوطة بكم بكل جناح .كما أتقدم لكم بالشكر اجلزيل لعقدكم
هذه اجللسة اهلامة اليت تتناول أحد أهم األدوات اليت متكن
األمم املتحدة من االضطالع مبهامها يف حفظ السالم واألمن
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واختالف طبيعة الواجبات املنوطة هبذه املهمات ،مت إنشاء
معهد تدريب عمليات السالم األردين يف عام  1996هبدف
تأهيل ضباط وضباط الصف وأفراد القوات املسلحة األردنية يف
جمال عمليات حفظ السالم ،فضال عن تدريب القوات الشقيقة
والصديقة يف هذا اجملال .وقد قام املعهد منذ تأسيسه بتدريب
 66 000جندي من األردن ومن بلدان أخرى حىت بداية هذا
العام ،حيث يقدم املعهد عدة دورات ،تشمل آليات العمل يف
عمليات حفظ السالم ،محاية املدنيني واألطفال ،نزع السالح
وإعادة التأهيل ،والقانون الدويل والقانون اإلنساين ،وغريها.
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وأشري هنا إىل أن املعهد بدأ يف تقدمي دورات الوعي احلضاري
منذ عام  ،2003ألمهية املوضوع يف جناح مهمات قوات حفظ
السالم يف خمتلف مناطق الصراع.
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وأشري هنا إىل تعهد األردن خالل االجتماع الوزاري حول
عمليات حفظ السالم يف هناية آذار/مارس املاضي بتقدمي كتيبة
مشاة آلية وسرية عمليات خاصة ومستشفى ميداين من املستوى
الثاين وسرية محاية ،وذلك إضافة إىل ما قدمته اململكة سابقا.
كما نتطلع إىل بدء وحدة الشرطة األردنية اليت مت اختيارها
للمشاركة ضمن قوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي يف
املستقبل القريب .ونتطلع إىل إعادة الزخم إىل مشاركات اململكة
يف عمليات حفظ السالم ،واليت احنصرت خالل السنوات
املاضية حبكم األوضاع اليت شهدهتا منطقة الشرق األوسط.

وتقسم هذه الدورات إىل قسمني .األول ،موجه إىل الدول
األجنبية الصديقة ،ويهدف إىل زيادة معرفة وخربة املشاركني يف
جمال الوعي احلضاري والعادات والتقاليد العربية واإلسالمية،
والرتكيبة االجتماعية والعرقية واألسرية ،والنواحي الدينية والصور
النمطية ،والعمل مع املرتمجني والتفاوض ،وذلك حسب طبيعة
ومكان املهمة اليت سيعملون فيها .أما الثاين ،فهو خمصص
ويف اخلتام ،ال يسعين إال أن أسأل اهلل الرمحة لشهداء قوات
للقوات املسلحة األردنية والدول العربية ،ويهدف إىل زيادة معرفة
وخربة املشاركني يف جمال الوعي احلضاري والعادات والتقاليد حفظ السالم الذين قدموا أرواحهم من أجل عامل يسوده األمن
والسالم.
واألديان ملختلف الشعوب.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
وعلى صعيد العملي الشرطي يف قوات حفظ السالم ،فقد
قررت مديرية األمن العام يف األردن يف عام  ٢٠١٥استحداث إكوادور.
إدارة عمليات حفظ السالم ،وضم معهد تدريب عمليات
السيد غاليغوس شيريبوغا (إكوادور) (تكلم باإلسبانية):
حفظ السالم التابع للشرطة إليها ،وهو يهدف إىل إكساب يسرنا ،سيدي الرئيس ،املمثل الدائم جلمهورية إندونيسيا  -وهي
املشاركني املهارات املتقدمة يف جماالت العمل الشرطي وفق بلد اضطلع بدور نشط يف بعثات حفظ السالم منذ عام ١٩٥٧
املعايري الدولية املعتمدة .ويتطلع األردن من خالل عمليات وهو حاليا أحد أكرب البلدان املسامهة بقوات  -أن ترتأسوا هذه
التطوير وإعادة اهليكلة إىل أن يصبح مركزا إقليميا للتدريب املناقشة اهلامة بشأن موضوع “االستثمار يف السالم :تعزيز
املتخصص يف عمليات حفظ السالم وبناء السالم.
سالمة حفظة سالم األمم املتحدة واالرتقاء بأدائهم”.

تلتزم اململكة األردنية اهلامشية بتنفيذ خطة العمل املتعلقة
باملرأة وأولوياهتا وصوال إىل زيادة مشاركة املرأة يف عمليات حفظ
السالم على مجيع املستويات ،حيث جنحت القوات املسلحة
األردنية  -اجليش العريب  -يف حتقيق نسبة الـ  15يف املائة يف
هناية العام املاضي لفئة املراقبني وضباط الركن .كما نؤكد على
دعمنا املستمر جلهود األمني العام حول سياسة عدم التسامح
املطلق بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيني.
وستستمر اململكة األردنية اهلامشية يف دعم جهود األمم
املتحدة لتحقيق وحفظ وبناء السالم على خمتلف املستويات.
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هناك مسألتان أساسيتان توجهان مناقشة اليوم .أوال،
تواصل بعثات حفظ السالم العمل يف بيئات صعبة بواليات
أكثر تعقيدا ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم للعمليات السياسية
الصعبة ،ومحاية املدنيني ،ودعم بناء القدرات الوطنية ،وال سيما
يف جماالت األمن وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان.
ثانيا ،إن اهلجمات غري املتناظرة واستخدام األساليب اإلرهابية
ضد حفظة السالم تقوض تنفيذ واليات دعم السالم وتتطلب
املزيد من اجلهود حلمايتهم وضمان سالمتهم .ولذلك تؤكد
إكوادور من جديد دعمها لألمني العام يف جهوده الرامية إىل
1913245

07/05/2019

لسلا ظفحل ةدحتملا ممألا تايلمع

إصالح األمم املتحدة من خالل حتسني قدرة املنظمة على
الوفاء بوالياهتا بفعالية وكفاءة .وحنن ممتنون أيضا حلضور األمني
العام هلذه املناقشة اهلامة ،فضال عن سائر مقدمي اإلحاطات
وللمعلومات املقدمة.
إكوادور تعتقد أيضا أنه من املهم تسليط الضوء على خمتلف
املبادرات واإلجراءات اليت نفذت العام املاضي ملعاجلة القضايا
األساسية :مبادرة العمل من أجل حفظ السالم لألمني العام،
اليت وقع عليها بلدنا؛ واالجتماع الوزاري املعين حبفظ السالم يف
أيلول/سبتمرب  ٢٠١٨الذي عقد هبدف كسب الدعم السياسي
وجعل بعثات حفظ السالم أكثر كفاءة وأكثر أمنا فضال عن
حشد أقوى دعم ممكن للحلول السياسية والقوات جيدة التنظيم
والتجهيز واملدربة تدريبا جيدا؛ وإعالن االلتزامات املشرتكة بشأن
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،الذي ايدته  151دولة
من الدول األعضاء ،مبا يف ذلك بلدي ،والذي جددنا من
خالله التزامنا اجلماعي بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم،
وأعدنا التأكيد على أولوية السياسة يف تسوية النزاعات ودعم
الدور الذي تقوم به عمليات حفظ السالم يف ذلك الصدد.
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وإكوادور تعتقد أن اهليكل اجلديد للسالم واألمن ،القائم
منذكانون الثاين/يناير ،فضال عن انضمام أغلبية الدول األعضاء،
مبا يف ذلك بلدنا ،ملبادرة األمني العام للعمل من أجل حفظ
السالم وتنفيذ خطة العمل بشأن حتسني أمن حفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة ،كلها تولد زمخا هاما لوضع نظام لتقييم
األداء لعمليات حفظ السالم ،األمر الذي سيكون له تأثري
إجيايب على املساءلة أمام الدول األعضاء ،ومن شأنه أن يعزز
الشفافية وإمكانية املقارنة فيما بني البعثات .ويف هذا الصدد،
نرحب بأن األمانة العامة قد وافقت على التوصية الصادرة عن
جملس مراجعي احلسابات وأهنا تعمل على كفالة أن تطوير نظام
شامل لتقييم األداء يف املستقبل وتطبيقه التجرييب يف عمليات
حفظ السالم يتسق مع طلبات جملس األمن واجلمعية العامة.
وشاركت إكوادور ،كبلد يعتقد اعتقادا راسخا يف السالم،
يف عدة عمليات حلفظ السالم من خالل وجودها أساسا ضمن
املراقبني العسكريني ،مبن يف ذلك املراقبات ،يف عدة بعثات
 بعثة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي ،والعملية املختلطةلالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ،وبعثة األمم املتحدة
يف جنوب السودان وبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء
الغربية .إن بلدنا ملتزم بزيادة النسبة املئوية للنساء املشاركات
كمراقبات عسكريات .وإذ نسلم بأمهية مشاركة املرأة يف
عمليات حفظ السالم ونسعى إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني
يف صفوف قواتنا املسلحة على أساس دائم ،طورنا حلقات
عمل معنية بالشؤون اجلنسانية واملرأة والسالم واألمن من خالل
مدرسة إكوادور لبعثات حفظ السالم ،وهي اجلهة املسؤولة عن
تدريب األفراد العسكريني قبل النشر يف بعثات حفظ السالم.

ومن املهم أيضا اإلشارة إىل االتفاق الطوعي لألمني العام
املتعلق مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما يف
عمليات السالم لعام  ،2017وإكوادور أيضا من األطراف
املوقعة عليه .ونعتقد أن تدريب األفراد قبل نشرهم أمر أساسي
يسهم إسهاما إجيابيا يف ذلك االلتزام املشرتك .واملساءلة وزيادة
التعاون الدويل مها من العناصر األخرى اليت نعتقد أهنا ضرورية
للقضاء على االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وكل هذه األعمال
تعكس األمهية احليوية ملواصلة البلدان املضيفة وجملس األمن
واجلمعية العامة والبلدان املسامهة بقوات عسكرية والبلدان
يف اخلتام ،بصفتنا بلدا يلتزم ببعثات حفظ السالم التابعة
املسامهة بأفراد شرطة واألمانة العامة العمل بأسلوب ملتزم كل
لألمم املتحدة ،اليت ما فتئنا نشارك فيها منذ عام  ،1952تود
يف الدور الذي يقوم به من أجل تنشيط هذه الصكوك وضمان
إكوادور أن تشيد بالتزام البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة
النشر املسؤول والكفؤ والفعال لبعثات حفظ السالم.
وحتيي ذكري الذكور واإلناث من األفراد النظاميني واملوظفني
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املدنيني الذين ضحوا بأرواحهم يف تنفيذ واليات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
كازاخستان.
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الصدد ،يعد تدريب العناصر املدنية من العاملني يف مهام خطرة
يف البعثات امليدانية ،فضال عن عدد أكرب من النساء ،أمرا
بالغ األمهية .رابعا ،ينبغي لنا أن نعد حفظة السالم فيما يتعلق
بالتدابري ذات الصلة باإلنذار املبكر وتبادل املعلومات ،حسب
االقتضاء ،وتبادل املعلومات االستخبارية ،وكذلك الدفاع عن
النفس .وال ميكن احلد من الوفيات إال إذا فهمنا العوامل احملركة
للنزاع وكافحناها .ويف هذا الصدد ،ميكن حتقيق الوقاية األولية
من خالل االستثمار يف التنمية باستخدام هنج إقليمية موحدة
فضال عن النهج الوطنية ،ومن خالل التعاون فيما بني الدول
األعضاء .ولذلك ينبغي أن نركز على أفضل السبل لتسخري
إمكانات الصكوك الدولية هلذه الغاية ،مبا يف ذلك إعالن
االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات حفظ السالم ،الذي تؤيده
كازاخستان بقوة.

السيد عمروف (كازاخستان) (تكلم باإلنكليزية):
هننئكم ،سيدي الرئيس ،على البداية السلسة لقيادتكم
للمجلس هلذا الشهر ،وعلى تزويدكم جلميع أعضاء اجمللس
بأقمصة ،تأهبا حلرارة الصيف ،يف خطوة مبتكرة جدا .ونتمىن
لكم كل النجاح يف قيادتكم القديرة للمجلس هذا الشهر.
كما نشكر الرئاسة اإلندونيسية للمجلس على تسليط الضوء
على أمهية تعزيز التدريب وبناء القدرات من أجل حتسني األمن
وأداء حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة واملدنيني العاملني
يف ظروف تنطوي على العنف الشديد واإلرهاب .إن حصيلة
القتلى يف ارتفاع ،وحنن نشيد جبميع من جادوا بأرواحهم يف
خامسا ،جيب علينا تعزيز الشراكات واملشاركة يف عمليات
سبيل قضية السالم .وجيب أن نضمن أن تضحيتهم مل تذهب النشر ،وهو ما ميكن أن يعزز مصداقية وفعالية بعثات األمم
سدى .وتتمثل مسؤوليتنا األخالقية يف توفري مستويات كافية من املتحدة من خالل إشراك البلدان واملنظمات اإلقليمية واجملتمع
التدريب والتأهب واملعدات على خمتلف املستويات والطرائق ،الدويل .وتود كازاخستان أن تشكر اهلند على شراكتها ،اليت
ويود وفد بلدي أن يديل باالقرتاحات التالية.
تشمل التدريب السابق للنشر ،والذي جيري يف كل من اهلند
أوال ،جيب علينا أن نساعد البلدان املسامهة بقوات على بناء وكازاخستان .ونعمل حاليا يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان
قدراهتا الكافية لعمليات السالم من خالل إعداد نواة املدربني مع كتيبة هندية .إن هذا النشر املشرتك مفيد لكفالة بناء قدرات
الوطنيني ،وجتديد مرافق التدريب ،وتنقيح املواد التدريبية ،وتوفري البلدان اجلديدة املسامهة بقوات.
معدات التدريب .ثانيا ،ينبغي لنا أن نستثمر يف عناصر التمكني
وتويل كازاخستان اهتماما كبريا لتدريب حفظة السالم
األساسية مثل اهلندسة ،والطريان ،واخلدمات الطبية واللوجستية،
وخدمات اإلشارة ،وقدرات مكافحة األجهزة املتفجرة املرجتلة .وتنمية قدراهتا الوطنية .ويف هذا العام يسرين أن أعلن أنه قد
كما أن التدريب السابق للنشر يف بعثات حمددة ،واملساعدة مت التصديق على دورات حفظ السالم املتعلقة حبماية املدنيني،
التقنية واالستشارية ،وصيانة املعدات واستدامتها ،والتخطيط وتلك املتعلقة بضباط أركان األمم املتحدة يف مركزنا التدرييب
على املستوى االسرتاتيجي ،واالختصاص داخل البعثة أمر له للشراكة من أجل السالم ،وهي متاحة للدول الشريكة .إن
بعثات حفظ السالم اليوم كثريا جدا ما تفتقر إىل التكنولوجيا
نفس القدر من األمهية.
املالئمة للتغلب على التهديدات الوحشية القائمة على أرض
ثالثا ،جيب أن نتقن مهارات االتصال ،واللغات ،واملضمون
الواقع .وتقتضي هذه اإلخفاقات اليت ميكن جتنبها ما يناسبها
فيما يتعلق بالقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل .ويف هذا
58/89
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من املعدات والتكنولوجيا واالبتكار .ويف هذا الصدد ،نود أن
نبلغ اجمللس بأن الندوة السنوية للشراكة من أجل التكنولوجيا يف
حفظ السالم ستعقد بني  ٢٨و  ٣١أيار/مايو يف نور سلطان.
وسيكون تركيز الندوة على التحسينات التكنولوجية من أجل
تعزيز سالمة حفظة السالم ،وتعزيز االتصاالت ،وحتسني الوعي
باألوضاع السائدة ،ومكافحة األجهزة املتفجرة املرجتلة ،وتوفري
الرعاية الصحية عن بُعد ،واحلد من اآلثار البيئية .ونود أن نغتنم
هذه الفرصة لكي نذكر مرة أخرى الدول األعضاء واملنظمات
الدولية ،وجمامع الفكر واملؤسسات األكادميية بأنه ميكنها أن
تشارك يف الندوة يف عاصمتنا هبدف إنشاء وحتسني الشراكات
اليت تعزز األمن يف بعثاتنا ،وتعزز بناء القدرات.

املعنون حتسني أمن األمم املتحدة حلفظ السالم ،على ضرورة
التدريب وبناء القدرات من أجل حتسني أداء وسالمة حفظة
السالم وأمنهم .وقد شددت كل من اللجنة اخلاصة املعنية
بعمليات حفظ السالم ،والفريق العامل التابع جمللس األمن املعين
بعمليات حفظ السالم ،إىل جانب اجلهود الرامية إىل إصالح
ركيزة السالم واألمن عن طريق مبادرة األمني العام للعمل من
أجل حفظ السالم ،وإعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم ،على أمهية التدريب وبناء القدرات
لكي تكون عمليات حفظ السالم فعالة وقوية وذات كفاءة.
ولذا فإن تنفيذ هذه االلتزامات أمر حيوي للنهوض باإلعالن،
ومبا يكفل ترمجة األقوال إىل أفعال.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
السودان.

و تكتسي الشراكات بني األمم املتحدة واملنظمات
اإلقليمية ،وخباصة االحتاد األفريقي ،أمهية حمورية يف تعزيز قدرة
حفظة السالم وتدريبهم ،بالنسبة لعمليات السالم اليت يقودها
االحتاد األفريقي ،وتلك اليت تقودها األمم املتحدة .إن تبسيط
التدريب وبناء القدرات يف أفريقيا أمر بالغ األمهية إذا أردنا اإلبقاء
على الشمولية ،وتغطية مجيع املناطق األفريقية دون اإلقليمية
على قدم املساواة ،وتعزيز مشاركة املرأة ،األمر الذي يدعم خطة
إمخاد نار احلروب حبلول عام  ،٢٠٢٠والنهوض بقضية احللول
األفريقية للمشاكل األفريقية .إن أخذ ثقافة وقيم وتقاليد الدول
املضيفة يف االعتبار أمر بالغ األمهية لبناء قدرات حفظة السالم
وتدريبهم من أجل هتيئتهم لتحقيق الغرض املنشود ،وملعاجلة
الطبيعة املتنوعة للتحديات والواليات يف امليدان .ولذلك فمن
الضروري إعطاء املنظورات اإلقليمية دورا قياديا يف املسائل
املتعلقة بالتدريب وبناء القدرات واألداء والسالمة واألمن.

السيد حسني (السودان) (تكلم باإلنكليزية) :أوال وقبل
كل شيء ،أود أن أهنئ إندونيسيا على تويل رئاسة جملس
األمن لشهر أيار/مايو ،وأن أشكر أملانيا على قيادهتا للمجلس
يف شهر نيسان/أبريل .وأود أيضا أن أشكر سعادة السيدة
ريتنو مارسودي ،وزيرة خارجية إندونيسيا ،على حضورها يف
اجمللس هذا الصباح .وأشيد باألمني العام ومقدمي اإلحاطتني
اإلعالميتني على العرضني اللذين قدمامها.
ويؤيد السودان البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية فنزويال
البوليفارية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لإلشادة جبميع حفظة
السالم الذين فقدوا أرواحهم أثناء خدمة قضية السالم يف مجيع
أحناء العامل .إن تضحياهتم الغالية سيُعرتف هبا على الدوام.

وميكن أيضا أن تساعد أجهزة االستخبارات يف البلدان
لقد شدد تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين املضيفة يف تزويد حفظة السالم باملساعدة ألغراض املنع ،األمر
بعمليات السالم (انظر  ،)S/2015/446وتقرير القائد السابق الذي ميكن أن يساعد على احلد من الوفيات يف صفوف األفراد
لقوة األمم املتحدة الفريق كارلوس ألربتو دوس سانتوس كروز ،النظاميني واملوظفني املدنيني .وبغية االستفادة من هذه املعلومات
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االستخبارية ،ال بد من تعزيز التعاون ،وتعزيز الثقة والتنسيق بني مستوى مالئم ،مبا يف ذلك من خالل اتباع هنج ابتكارية ،مثل
عمليات حفظ السالم واألمانة العامة والبلدان املضيفة .وعالوة تعزيز التعاون الثالثي ،والنشر املشرتك.
على ذلك ،تكتسي الشفافية والتآزر بني األمانة العامة ،وجملس
يسلم وفدي بأن التدريب واالنضباط الف ّعالني قبل النشر
األمن ،والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة ،أمهية حمورية فيما وأثناءه وبعده أمر يف غاية األمهية بالنسبة للقوات العسكرية
يتعلق بتقييم األداء واستعراضه.
وقوات الشرطة لكي تتمكن من الرد املناسب والفعال ضد

ويف أعقاب الفجر اجلديد لثورة السودان يف كانون األول /مرتكيب اهلجمات على السكان املدنيني وكذلك للدفاع عن
ديسمرب ،فإنه يتطلع إىل املشاركة يف عمليات حفظ السالم املوظفني املشاركني يف بعثات حفظ السالم.
املقبلة بعد انتهاء االنسحاب التدرجيي للعملية املختلطة لالحتاد
وجتدر اإلشارة إىل أن األمانة العامة قد وضعت أدلة
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور .إننا نعتمد على خربتنا الطويلة إرشادية للتدريب استنادا إىل سيناريوهات حلماية املدنيني ،من
فيما يتعلق حبفظة السالم النظاميني ،مبا يف ذلك املشاركة األخرية بني أمور أخرى ،ولكنها غري جمهزة لتقييم ما إذا كان قد تلقى
يف عمليات حفظ السالم واملراقبني العسكريني مبوجب والية التدريب بفعالية مجيع األفراد العسكريني وأفراد الشرطة املنتشرين
االحتاد األفريقي يف جزر القمر ،ومظلة اهليئة احلكومية الدولية يف امليدان .ولذلك نكرر موقفنا ومؤداه أن األمانة العامة مسؤولة
املعنية بالتنمية يف جنوب السودان ،على التوايل .إن التدريب يف املقام األول عن وضع املعايري وتنفيذها والتحقق من صحتها،
وبناء القدرات لصاحل حفظة السالم ألزم ما يكون اآلن.
وكذلك عن التوجيه التدرييب لعمليات حفظ السالم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
غواتيماال.

السيد بينارد استرادا (غواتيماال) (تكلم باإلسبانية) :أود
أن أبدأ بتهنئة مجهورية إندونيسيا على توليها رئاسة اجمللس هلذا
الشهر.
ونشكركم على عقد هذه املناقشة املفتوحة ،سيدي الرئيس،
وعلى تعميم املذكرة املفاهيمية ( S/2019/359املرفق) واليت
تشكل أساسا ملداوالتنا اليوم .وحنن ممتنون أيضا لإلحاطات
بشأن هذا املوضوع ،األمر الذي يتسم بأمهية كبرية للنجاح يف
تنفيذ عمليات املنظمة حلفظ السالم .ونتشاطر الرأي املعرب
عنه يف املذكرة املفاهيمية والذي مفاده أننا حنن البلدان املسامهة
بقوات عسكرية وبأفراد شرطة ملتزمون بنشر أفراد نظاميني
جيدي التدريب والتجهيز ،والوفاء بالتزامنا اجلماعي مبواصلة
إعداد وتدريب وجتهيز قوات حفظ السالم لكي تكون يف
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نشدد على أمهية ترمجة مواد التدريب املتخصصة املتعلقة
حبماية املدنيني وغريها من املواضيع إىل اللغات الرمسية يف املنظمة،
وهو أمر ضروري لفهم املعايري واملتطلبات املنطبقة على عمليات
حفظ السالم .ولئن كان وفدي يرحب بالتشديد على تعضيد
أداء وفعالية أفراد حفظ السالم العسكريني واملدنيني ،أالحظ
أن ذلك ينطوي على مسؤوليات تقع على عاتق جملس األمن
واألمانة العامة .وقد سلّم جملس األمن بأن التدريب هو أحد
العوامل احلامسة للتنفيذ الف ّعال جلميع واليات حفظ السالم.
إن غواتيماال من جانبها ،وامتثاال منها اللتزاماهتا وتعهداهتا
يف هذا اجملال ،أنشات قيادهتا اإلقليمية للتدريب على عمليات
حفظ السالم يف متوز/يوليه  .2004وقد دربنا كبار الضباط
والضباط املبتدئني والقوات املتخصصة ،على الصعيد الوطين
وعلى صعيد البلدان األعضاء يف مؤمتر القوات املسلحة ألمريكا
الوسطى والبلدان الصديقة األخرى اليت اختريت للمشاركة يف
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خمتلف عمليات حفظ السالم مبوجب املعايري اليت وضعتها وبشرية .ونؤكد جمددا أن واليات اجمللس جيب أن تكون واضحة
وواقعية وميكن التحقق منها.
املنظمة.
أخريا ،يكرر وفدي التزامه باملسامهة يف توفري حفظة سالم
مدربني ومقتدرين من أجل احلفاظ على مشاركتنا يف عمليات
حفظ السالم ذات األداء الرفيع يف امليدان وبدون حتفظات.
ونغتنم هذه الفرصة أيضا لنكرر موقفنا بأن واليات جملس األمن
تتعزز وتُستكمل بعمل اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ
السالم (جلنة الـ  ،)34اليت تتضمن يف تقاريرها السنوية فرعا
بعنوان “أفضل املمارسات والتدريب” .وتستكمل والية جلنة
الـ  34مبدأ امللكية للبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة يف
عمليات حفظ السالم ،مما يسهم يف تعزيز أداء وفعالية أفراد
حفظ السالم العسكريني واملدنيني.

يعد املركز أحد أهم مراكز التدريب يف أمريكا الالتينية،
وهو جزء من رابطة أمريكا الالتينية ملراكز تدريب عمليات
السالم ،وصادقت عليه األمم املتحدة يف عام  .2014وقد
جتلى املستوى العايل للتدريب املقدم من خالل أداء مراقبينا
العسكريني وضباط األركان يف العديد من عمليات حفظ
السالم ،وكذلك من جانب وحدات القوات اخلاصة الغواتيمالية
البالغ عددها  19وحدة موزوعة يف بعثة منظمة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،وسابقا يف
بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت .ويقدم الفريق
أيضا دورات لوجستية متقدمة ملدريب األمم املتحدة ومراسلي
احلرب ،واخلرباء العسكريني يف بعثات السالم ،فضال عن عقد
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
دورات عن املنظورات اجلنسانية يف عمليات السالم والعمليات املغرب.
املدنية  -العسكرية .وقام املركز حىت اآلن بتدريب 5 880
السيد هالل (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :بادئ ذي بدء،
مواطنا و  1 652أجنبيا ملا جمموعه  7 532شخصا .باإلضافة
أود أن أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على اعتالء بلدكم رئاسة جملس
درب املركز  390امرأة.
إىل ذلكّ ،
األمن لشهر أيار/مايو .كما أشكركم على تنظيم جلسة بشأن
ومن اجلدير بالذكر أن غواتيماال لديها نظاما للتعليم هذا املوضوع املهم .وميثل وجود وزير اخلارجية دليال قويا على
العسكري يتألف من جمموعة من املؤسسات التعليمية اليت تنشر الدور احلاسم الذي تؤديه إندونيسيا يف صون السلم واألمن
املعرفة يف جمال العلوم العسكرية والفنون على خمتلف املستويات الدوليني.
والطرائق ،وعلى النحو الذي تسرتشد به فلسفة اجليش الغواتيمايل
اشكر األمني العام على بيانه ،الذي جيسد التزامه الراسخ
وعقيدته ،حتت قيادة اإلدارة العليا للتعليم العايل يف اجليش
حبفظ السالم .واشكر أيضا مجيع املتكلمني السابقني على
الغواتيمايل ،هبدف النهوض بالتفوق األكادميي واألداء املهين
بياناهتم حول هذا املوضوع.
على أساس العلوم والعقيدة العسكرية ،حيث نطور الكفاءات
جاءت هذه املناقشة يف أواهنا بالفعل ،فهي تُعقد يف
والقيم األخالقية واملدنية لالمتثال الواجب للقوانني واملعاهدات
وقت يتسم بالزخم الذي أوجدته مبادرة األمني العام للعمل
الدولية ،ارتكازا على الفضيلة والتميز.
من أجل حفظ السالم .ويعرتف إعالن االلتزامات املشرتكة
نود أن نربز اجلهود اليومية اليت يبذهلا األفراد الغواتيماليون
بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بأمهية أثر التدريب
لالضطالع بوالياهتم بالكامل .ولكي تستمر عمليات حفظ
على األداء والسالمة واألمن .أغتنم هذه الفرصة ألشيد
السالم يف القيام بذلك بفعالية ،جيب أن تتوفر لديها موارد مالية
1913245

61/89

S/PV.8521

لسلا ظفحل ةدحتملا ممألا تايلمع

07/05/2019

بالرئاسة على اقرتاحها البيان الرئاسي الذي صدر هذا الصباح والشرطة ،مكنّت الدول األعضاء من اإلعالن عن التزامات
جوهرية يف عدة جماالت ،مبا يف ذلك التدريب وبناء القدرات.
(.)S/PRST/2019/4
يرحب املغرب هبذه الفرصة لتبادل وجهات نظره بشأن وجيب أن تدار هذه التزامات العديدة على حنو مناسب ومتسق،
هذه املسألة من منظور بلد مساهم بقوات ،ويود إبراز النقاط وال سيما من خالل إنشاء آلية للتنسيق اخلفيف من أجل
اجتماع البلدان اليت تقدم التدريب مع الذين حيتاجون إليه.
التالية.
ونرحب بتنفيذه الوشيك بالتعاون مع البلدان املسامهة بقوات.
أوال ،نشدد على أن مسؤولية توفري التدريب اجليد مبا
خامسا ،كجزء من التزامنا اجلماعي بتعزيز مشاركة املرأة يف
يتناسب مع معايري األمم املتحدة تقع على عاتق البلدان املسامهة
بقوات .ولكن على غرار مجيع العناصر اليت تسهم يف جناح حفظ السالم ،جيب علينا أن نضمن أن بوسعها االستفادة من
عمليات حفظ السالم ،يتم تقاسم هذه املسؤولية ،وال سيما مع كل التدريب الالزم.
إن املغرب مقتنع بأنه ميكن أن يقدم مسامهة مفيدة يف
األمانة العامة ،من خالل توفري طرائق وعقائد تتكيف مع واقع
جمال التدريب وبناء القدرات .ومن خالل مشاركة بلدي يف
كل بعثة .ونرحب بالتزام األمني العام هبذا اهلدف.
ثانيا ،من املسلم به أن القوات املدربة تدريبا جيدا أقدر عمليات حفظ السالم منذ ستينات القرن املاضي ،فقد اكتسب
على الدفاع عن نفسها وعن والياهتا ،مما يؤثر يف أدائها .ومع خربة قيّمة ومعرتفا هبا يف هذا اجملال .ويف هذا الصدد ،كان
ذلك ،عندما نشري إىل مفهوم األداء املعقد ،ينبغي أال نركز املغرب أول بلد مساهم بقوات ينتشر يف كوت ديفوار ،وكذلك
حصرا على أداء القوات .فاألداء يعتمد على عدة عوامل ،من يف مجهورية أفريقيا الوسطى .وعالوة على ذلك ،ومن خالل
بينها التدريب ،ومع أن التدريب مهم ،فما هو إال عنصر واحد اتفاقات التعاون العسكري ،يتعاون املغرب مع أكثر من ٣٠
بلدا أفريقيا يف استضافة مجيع فئات اجلنود العسكريني الذي
من عناصر كثرية.
حيصلون على التدريب يف مجيع التخصصات العسكرية ،مبا يف
ثالثا ،أبلغ األمني العام الدول األعضاء ،يف تقريره إىل اللجنة
ذلك التدريب السابق للنشر.
اخلاصة املعنية حبفظ السالم ،باالسرتاتيجية التدريبية اجلديدة
ويف ضوء تلك التجربة ،يقف املغرب على أهبة االستعداد
لألمانة العامة اليت تركز على ثالثة عناصر :وضع ونشر معايري
التدريب ،وتعزيز بناء قدرات البلدان املسامهة بقوات وبأفراد لالستجابة ألي طلب من أي بلد آخر من البلدان املسامهة
شرطة من أجل التدريب اجليد ،والتحقق من أن التدريب يرتقي بقوات .وباإلضافة إىل مبدأ التعاون بني بلدان اجلنوب ،الذي
إىل معايري األمم املتحدة ،وأال يتم نشر سوى املوظفني املدربني ال يزال ميثل أولوية يف سياسة املغرب اخلارجية ،فإنه مقتنع بأن
تدريبا مناسبا .وهذه التزامات تسري جنبا إىل جنب مع تلك اليت البلدان املسامهة بقوات اليت حتتاج إىل التدريب أو بناء القدرات
تعهدت هبا البلدان املسامهة بقوات ومما ال شك فيه سيكون هلا سوف تستفيد من جتربة حفظ السالم لدى البلد الذي يقدم
التدريب.
أثر إجيايب يف األجلني املتوسط والطويل.
وبالنظر إىل االحتياجات احلالية ،وكذلك أساليب التعاون
رابعا ،خمتلف العمليات القائمة ،مثل مؤمترات حفظ السالم
على املستوى الوزاري ومؤمترات القمة اليت يعقدها رؤساء األركان اجلديدة ،ستستضيف اململكة املغربية قريبا دورتني تدريبيتني
بالغيت األمهية يف اجملالني الطيب واهلندسي يف إطار الشراكات
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من أجل تقييم وتسخري إمكانات واليات وعمليات حفظ
السالم بصورة موضوعية .وحنن حباجة إىل واليات واضحة وقابلة
للتنفيذ ،تتناسب مع التحديات على أرض الواقع .وسيكون
ذلك ممكنا إذا كان مثة تعاون متواصل وحقيقي ومتثيلي ،مبا يف
ذلك قبل جتديد الواليات.

الثالثية .وستكون هاتان الدورتان التدريبيتان موجهتني يف املقام
األول للبلدان الناطقة بالفرنسية ،بالنظر إىل استمرار النقص
احلاد يف الدورات التدريبية يف هذه البلدان ،على الرغم من أن
العديد من البعثات منتشرة يف مناطق العامل الناطقة بالفرنسية.
وأشدد على أمهية التعاون الثالثي بني البلدان املسامهة بقوات
واألمانة العامة وجملس األمن .ونعتقد اعتقادا راسخا أنه سيكون
يف نيسان/أبريل  ،٢٠١٨أعاد وزراء الدول األعضاء
لتعزيز هذا التعاون أثر إجيايب على مجيع جوانب حفظ السالم .يف حركة عدم االحنياز التأكيد على موقفهم بشأن عمليات
يف اخلتام ،أود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه حتية خاصة إىل حفظ السالم ،اليت جيب تنفيذها يف امتثال صارم مليثاق األمم
مجيع املوظفني املدنيني واألفراد العسكريني املنتشرين يف بعثات املتحدة .ويف الوقت نفسه ،شددوا على أن احرتام مبادئ
األمم املتحدة ،والذين غالبا ما يعملون يف ظروف صعبة ،بينما سيادة الدول وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا ،وكذلك مبدأ عدم
التدخل يف شؤوهنا الداخلية هي عناصر مهمة يف تعزيز السلم
خياطرون حبياهتم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل واألمن الدوليني .ويف هذا الصدد ،فإن احرتام املبادئ األساسية
حلفظ السالم  -موافقة األطراف واحلياد وعدم استخدام القوة
مجهورية فنزويال البوليفارية.
إال يف حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الوالية  -هو أمر
السيد مونكادا (مجهورية فنزويال البوليفارية) (تكلم
أساسي لنجاح العمليات ،وال سيما تلك املناط هبا واليات
باإلسبانية) :تتشرف مجهورية فنزويال البوليفارية أن تتكلم بالنيابة
حلماية املدنيني .وال بد من دعم عمليات حفظ السالم بعملية
عن الدول األعضاء ال ـ  ١٢٠يف حركة بلدان عدم االحنياز لتناول
سياسية تشاركية ذات ختطيط جيد ،على أساس امللكية الوطنية،
مسألة على هذا القدر من األمهية ،نظرا حلقيقة أن  ٨٨يف املائة
ومدعومة من قبل اجملتمع الدويل ،وكذلك مبوافقة األطراف
من حفظة السالم املنتشرين يف امليدان يأتون من بلدان حركة
املعنية .وبعبارة أخرى ،جيب أال يتم استخدام عمليات حفظ
عدم االحنياز وأن أكرب  ١٠بلدان مسامهة بقوات ووحدات
السالم كوسيلة بديلة ملعاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات أو
عسكرية  -مبا يف ذلك إندونيسيا  -مجيعهم أعضاء يف حركتنا.
إلدارة النزاعات نفسها.
ونشيد بوزيرة اخلارجية ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي
ونرحب مببادرة األمني العام “العمل من أجل حفظ
ونتمىن كل النجاح لوفد بلدها يف توجيه أعمال جملس األمن
السالم” وبإعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات حفظ
هلذا الشهر.
السالم ،الذي يهدف إىل ضمان بذل جهود لتحسني فعالية
إن كل ما يتصل بكفاءة عمليات حفظ السالم وفعاليتها وكفاءة العمليات من أجل معاجلة الواقع املتغري .كما أن احلركة
هو أمر مهم ،مبا يف ذلك التدريب وبناء القدرات لألفراد على استعداد للعمل يف إطار التنفيذ العملي والشامل خلارطة
املنتشرين يف امليدان .ولذلك ،فإننا نشدد على احلاجة إىل بناء طريق القاهرة لتعزيز أداء عمليات حفظ السالم من صياغة
شراكة تقوم على املسؤولية املشرتكة بني جملس األمن والبلدان الوالية وحىت خروج البعثة .ونؤكد من جديد التزامنا بتوفري أفراد
املسامهة بقوات وبأفراد الشرطة ،باإلضافة إىل األمانة العامة ،نظاميني مدربني وجمهزين على حنو جيد ،وكذلك باملشاركة يف
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اتفاق مشرتك لتحسني إعداد وتدريب وجتهيز هؤالء األفراد من
السيد جينغا (رومانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال أن
خالل اتباع هنج ابتكارية.
أشيد جبمهورية إندونيسيا على عقد هذه املناقشة املفتوحة ،وأنا
وبينما نشري إىل أن مثة صلة بني األداء وأمن حفظة السالم ،على ثقة من أنه ،يف ظل رئاستكم ،سيدي ،سيواصل جملس
فإنه جيب تقييم أداء البعثة ككل وليس جمرد أداء الوحدات .األمن البناء على هذا املوضوع اهلام.
ونعتقد أن الواليات الواقعية واحملددة جيدا والقابلة لإلجناز،
تؤيد رومانيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
واإلرادة السياسية ،والقيادة ،واملساءلة ،واملوارد البشرية واملالية األورويب.
الكافية والتخطيط واملبادئ التوجيهية للتشغيل ،وبناء القدرات
وسأديل اآلن ببضعة مالحظات بصفيت الوطنية.
والتدريب ،هي مجيعا أمور مهمة لضمان التنفيذ الفعال لواليات
بالنظر إىل التحديات العديدة اليت يواجهها عاملنا اليوم،
البعثات.
يبقى حفظ السالم أحد أجنع األدوات املتاحة لألمم املتحدة،
وعشية الذكرى السنوية العشرين الختاذ القرار  1325وهو ميثل والية مهمة لتعددية األطراف ورمزا للتضامن الدويل يف
( )2000بشأن املرأة والسالم واألمن ،نعرب عن التزامنا بزيادة تعزيز وصون السلم واألمن الدوليني .وتلتزم رومانيا التزاما طويل
عدد النساء يف صفوف األفراد املدنيني والنظاميني يف عمليات األمد بالقيم واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ،وبالصلة بني
حفظ السالم ،مبا يف ذلك يف املناصب الرئيسية ،وكذلك بكفالة السالم والتنمية والعدالة ،وذلك أيضا هو شعار بلدي كمرشح
مشاركة النساء مشاركة تامة وفعالة يف مجيع مراحل عمليات لشغل مقعد غري دائم يف جملس األمن للفرتة .٢٠٢١-٢٠٢٠
السالم .وندرك أن وجود املرأة يف املناصب العسكرية والشرطية وبوصف رومانيا بلدا يوفر األمن ،فإنه يويل أمهية كبرية لفعالية
واملدنية على أرض الواقع يبعث برسالة مهمة إىل اجملتمعات احمللية األمم املتحدة يف السعي إىل حتقيق السلم واألمن .ومنذ عام
املضيفة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،األمر  ،١٩٩١عندما مت نشر أول حفظة سالم عسكريني رومانيني يف
الذي ميكن أن يساعد يف منع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني .بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت ،خدم أكثر من
ونؤكد أيضا من جديد تأييدنا لسياسة األمني العام املتمثلة يف  12 500من األفراد العسكريني وأفراد الشرطة وأفراد احلماية
عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،مبا يف اللصيقة الرومانيني حتت العلم األزرق يف مجيع أحناء العامل يف ٢٥
بعثة من بعثات األمم املتحدة.
ذلك مبادرتا االتفاق الطوعي ومنتدى القادة.
وقبل نشر حفظة السالم الرومانيني يف بعثات األمم
يف اخلتام ،تشيد احلركة بعمل الرجال والنساء من حفظة
املتحدة ،فإهنم حيضرون دورة تدريبية خاصة هتدف إىل تطوير
السالم الذين يقومون بواجبهم يف كثري من األحيان يف ظروف
الكفاءات الرئيسية الثالث :القدرة على التواصل يف سياق مهين
عصيبة يف النزاعات املسلحة ،بينما خياطرون حبياهتم يوميا.
إما باإلنكليزية أو الفرنسية ،والقدرة على أداء املهام املتصلة
ونعرب عن خالص تقديرنا هلم ،وكذلك للذين فقدوا أرواحهم
بالبعثات حسب والية البعثة ،والقدرة على تطبيق أساليب
أثناء تأدية واجبهم مدافعني عن علم األمم املتحدة وقضية
اإلسعافات األولية.
السالم.
إختذت رومانيا تدابري ملموسة فيما خيص تدريب الضباط
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
األجانب كذلك .ومن األمثلة على ذلك الدورة التدريبية الدولية
رومانيا.
64/89

1913245

07/05/2019

لسلا ظفحل ةدحتملا ممألا تايلمع

S/PV.8521

العليا اليت أُجريت يف املعهد التطبيقي لضباط الدرك الروماين ،الدول األعضاء ملواءمة احتياجات البعثة احملددة بشكل أفضل
واليت تُقدم باللغة الفرنسية ،مبا يتوافق مع معايري األمم املتحدة مع املهارات املناسبة.
وتتضمن أحدث إصدار ملواد التدريب السابقة للنشر .ودربت
أيضا خرباء عسكريني يف
عالوة على ذلك ،توفر رومانيا ً
هذه الدورة أكثر من ً 240
ضابطا فرانكوفونيًا من  28دولة من وحدات الطريان واملهندسني ،للمشاركة يف األفرقة العاملة عرب
أوروبا وأفريقيا وآسيا.
شبكة اإلنرتنت اليت ينسقها مكتب الشؤون العسكرية ،من أجل
حتسني وحتديث املبادئ التوجيهية والكتيبات اخلاصة بوحدات
عسكرية بعينها تابعة لألمم املتحدة صادرة عن إدارة عمليات
السالم ،وإدارة الدعم التشغيلي ،لدعم االستعداد لقدرات
حفظ السالم والتدريب قبل النشر.

كما أن خدمة احلماية واحلراسة الرومانية هي اخلدمة
الوحيدة يف العامل اليت توفر وحدات احلماية عن قرب ،تضمن
محاية موظفي األمم املتحدة رفيعي املستوى .ويشارك الضباط
قبل النشر ،يف دورة احلماية عن قرب ،املقدمة يف إطار التعاون
بني الدائرة وإدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن .ومنذ
إن بلدي ملتزم التزاما تاما بالقرار  ،)2018( 2436ألننا
إنشائها قبل  10سنوات ،مت تدريب أكثر من  300ضابط من نعتقد أن السعي إىل حتسني األداء جيب أن يستمر يف توجيه
ضباط األمن التابعني لألمم املتحدة من خمتلف البلدان يف مقر جهودنا املشرتكة ،اليت تتطلب املزيد من التدريب والتعليم .ونعتقد
املركز يف رومانيا.
أنه بينما تظل البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة مسؤولة عن
وتسهم رومانيا يف آلية التنسيق اخلفيفة التابعة لألمم املتحدة تقدمي التدريب قبل النشر ،وفقاً ملعايري األمم املتحدة ،يعترب
من خالل إنشاء فريق تدريب متنقل ،مع الرتكيز على تعميم ضمان سالمة وأداء األفراد العسكريني وأفراد الشرطة يف امليدان،
مراعاة املنظور اجلنساين يف جمايل األمن والدفاع .عالوة على مسؤولية مجاعية للدول األعضاء واألمانة العامة.
ذلك ،فإننا نقدر تقديرا عاليا اجلهود اليت يبذهلا األمني العام من
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
خالل مبادرته “مبادرة العمل من أجل حفظ السالم” ،ألهنا تايلند،
تنص على التكامل والتآزر والتماسك لتحسني سالمة وأمن
السيد سريفيك (تايلند) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين أن
حفظة السالم ،وكذلك األداء بشكل أفضل.
أتكلم بالنيابة عن الدول العشر األعضاء يف رابطة أمم جنوب
ومت التأكيد على إسهام رومانيا يف تطوير إطار التوجيه شرق آسيا .وتود الرابطة أيضا أن تؤيد البيان الذي أدىل به ممثل
االسرتاتيجي لعمليات حفظ السالم الدولية للشرطة من خالل مجهورية فنزويال البوليفارية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.
تزويد اخلرباء على املستوى الوطين ،يف جمال التطوير العقائدي
وأشكر رئاسة إندونيسيا على عقد هذه املناقشة املناسبة
باملشاركة يف األفرقة العاملة عرب شبكة اإلنرتنت من أجل النهوض
من حيث التوقيت .ويعد احلوار واملناقشات املستمرة بشأن
باملواد التوجيهية بشأن املواضيع اليت حددهتا بعثات األمم
هذا املوضوع من بني العناصر األساسية لضمان جناح مبادرة
املتحدة امليدانية واعتربهتا أولويات .ويف هذا الصدد ،فإن مدريب
العمل من أجل حفظ السالم بعد التوصل إىل شبه توافق يف
التقييم الرومانيني املعتمدين من األمم املتحدة واملنتشرين حالياً اآلراء بشأن االلتزامات املشرتكة يف شهر أيلول/سبتمرب املاضي.
يف بعثات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،وجنوب السودان وأود أيضا أن أعرب عن تقديري لإلحاطات املفيدة اليت قدمها
على أهبة االستعداد للمشاركة يف اختيار ضباط الشرطة من األمني العام وآخرون.
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وال يوجد نقاش بشأن أهلية املرأة وقدرهتا البارزة على االضطالع
بأي جانب من جوانب عمليات حفظ السالم ،مبا يف ذلك
املناصب العليا .لذلك ،تؤيد الرابطة دعوة األمني العام لزيادة
عدد النساء يف عمليات حفظ السالم.

إن حفظ السالم الذي تقوم به األمم املتحدة أمر حاسم
لتعزيز السالم واألمن ،ومحاية حقوق اإلنسان وإرساء أسس
التنمية .لذلك ،سيكون من الضروري جلميع أصحاب املصلحة
ضمان الدعم األمثل لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف
بيئة التشغيل اليت تزداد فيها التحديات اليوم .ويف ضوء ذلك،
ثالثا ،إن سالمة وأمن حفظة السالم لدينا مسؤولية مشرتكة
تود الرابطة تقدمي النقاط التالية.
بيننا مجيعا .ويتقاسم مجيع أصحاب املصلحة يف جمال حفظ
أوال ،حنن حباجة إىل شراكات أقوى وهنج أكثر تنسيقا .السالم مسؤولية ضمان ختويل واليات واقعية للبعثات ،وتوفري
ونؤيد تعزيز الشراكات على مجيع املستويات .ونؤكد كذلك املوارد الكافية والتدريب الفعال واإلدارة الفعالة لنجاح بعثات
أمهية التعاونني اإلقليمي ودون اإلقليمي يف جهود التدريب وبناء حفظ السالم.
القدرات لتعزيز كفاءات عمليات حفظ السالم يف البعثات.
ويتحمل كل صاحب مصلحة قسطه من املسؤولية لضمان
وعلى سبيل املثال ،جيتمع فريق اخلرباء املعين بعمليات حفظ
السالم ووزراء دفاع الرابطة سنويا ملناقشة التحديات الرئيسية اليت
تواجه عمليات حفظ السالم وتبادل األفكار بشأن الكيفية اليت
ميكن من خالهلا للدول األعضاء تعزيز تنفيذ الوالية يف امليدان.
كما واصلنا بذل جهود بني معاهد عمليات السالم التابعة
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،لتعزيز االبتكار وبناء القدرات
والتعاون يف جمال التدريب لنشر عمليات حفظ السالم.

ثانيا ،يعتمد حتقيق نتائج الوالية بفعالية وكفاءة على نوعية
وقدرات حفظة السالم .إن ضمان وفاء حفظة السالم مبعايري
األمم املتحدة قبل النشر وأثناءه من أولويات اجلميع .وتستضيف
بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا التدريب االفتتاحي ملشروع
الشراكة الثالثي على أساس التناوب للمشاركني يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ ،هبدف توفري تدريب عملي عايل اجلودة لعمليات
حفظ السالم .ومن أجل املضي قدماً ،ستحل إندونيسيا حمل
فييت نام يف استضافة تدريب مشروع الشراكة الثالثي يف عام
.2020

سالمة حفظة السالم أثناء قيامهم بواجباهتم .وتتمثل الطريقة
األكثر مباشرة وفعالية يف املقام األول ،يف ضمان كفاءة التدريب
وتوفري املعدات الكافية لتلبية متطلبات البعثات .ومع التأكيد
من جديد على املبادئ األساسية لعمليات األمم املتحدة حلفظ
السالم ،من األمهية مبكان ضمان سالمة وأمن حفظة السالم
يف امليدان ،لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة وثقة .ونؤكد
جمللس األمن ،بأن الرابطة تظل ملتزمة بتعزيز عمل وجودة حفظة
السالم التابعني هلا ،وسنسهم بفعالية يف صون السالم واألمن
الدوليني.
سأحتدث اآلن بصفيت الوطنية.

أوالً ،تلتزم تايلند بضمان إعداد حفظة السالم التايلنديني
وتدريبهم وجتهيزهم بشكل مناسب للتصدي للتحديات اليت
سيواجهوهنا يف هذا اجملال .ويف شهر متوز/يوليه ،تستعد تايلند
من خالل العمل مع مكتب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية
باألطفال والنزاع املسلح ،لتنظيم دورة تدريبية إقليمية بشأن
مسألة األطفال والنزاعات املسلحة.

إننا نقوم بشكل مجاعي بتجميع املوارد واخلربات من خالل
ثانيا ،ستواصل تايلند النظر إىل حفظ السالم من خالل
االستفادة الفعالة من كفاءات بعضنا البعض وقدراهتم وخرباتنا زاوية شاملة تركز على األشخاص .والسالم ليس جدول أعمال
املشرتكة لتحقيق نتائج التدريب املطلوبة ملشروع الشراكة الثالثية.
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قائما بذاته ،بل يعتمد على حتقيق التنمية املستدامة واحرتام
حقوق اإلنسان.
ويف اخلتام ،يعد التخطيط اجليد وتوفري املوارد الكافية
واملوظفني األكفاء حتميا لنجاح أي عملية حلفظ السالم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الربتغال.
السيد فولتيير ماتياس (الربتغال) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
الربتغال البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد األورويب .وأود
أن أضيف بعض املالحظات بصفيت الوطنية.
أود أن أبدأ بتهنئتكم ،السيد الرئيس ،على عقد مناقشة
اليوم املفتوحة ،اليت تتيح فرصة قيمة جمللس األمن لتقييم القرار
 )٢٠١٨( ٢٤٣٦ولتناول بعض االلتزامات والتعهدات اليت
قطعت خالل االجتماع الوزاري األخري لألمم املتحدة بشأن
حفظ السالم .لقد برهنت السنوات األخرية على أن بعثات
حفظ السالم تعمل يف بيئة أمنية صعبة أكثر من أي وقت مضى.
غري أن ذلك ال ميكن أن يضعف مسؤوليتنا اجلماعية عن كفالة
نشر حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة مع أعلى مستوى
ضمان لسالمتهم لدى اضطالعهم بواليتهم .ولألسف ،فإن
السنوات ال  ١٠املاضية كانت مأساوية بشكل خاص لعمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم ،إذ أن عدد اخلسائر يف األرواح
كان مرتفعا جدا .ويف ذلك الصدد ،أدت جهود األمم املتحدة
والدول األعضاء طوال عام  ٢٠١٨هبدف حتسني سالمة حفظة
السالم ،إىل اخنفاض كبري يف عدد اخلسائر يف األرواح يف العام
املاضي .ونأمل يف أن تستمر تلك اجلهود هبدف بلوغ انعدام
اخلسائر يف األرواح.

S/PV.8521

وترى الربتغال ،بوصفها بلدا مسامها بقوات وبأفراد شرطة،
أن التدريب أولوية عليا بسبب تأثريه املباشر ،ليس فقط على
سالمة قواتنا حلفظ السالم وسالمة البعثات اليت نشارك فيها،
ولكن كذلك على أداء املهام املنوطة هبم والوفاء هبا .وهذا
هو السبب يف أن أفرادنا من العسكريني والشرطة يستوفون
أعلى معايري التدريب ،الذي يشمل دورات يف القانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ويركز على جماالت
مثل قواعد االشتباك ومحاية املدنيني واالستغالل واالنتهاك
اجلنسيني .وكذلك نستثمر يف التدريب قبل النشر ويف التدريب
يف مسرح العمليات لضمان تزويد وحداتنا النظامية باألدوات
الالزمة للعمل يف مناطق نشرهم احملددة.
وأود أن أسرتعي االنتباه بوجه خاص إىل دور اإلناث من
قواتنا يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،حيث يؤدين أدوارا قتالية
يف بيئة أمنية متقلبة وصعبة للغاية .وحنن على استعداد لتشاطر
خرباتنا وأفضل ممارساتنا ،إذ جند السبل الكفيلة بزيادة عدد
النساء يف عمليات حفظ السالم وتعزيز دورهن يف حفظ السالم
يف ضوء خطة املرأة والسالم واألمن واسرتاتيجية التكافؤ بني
اجلنسني من النظاميني .والربتغال ملتزمة ،يف ذلك السياق،
بالعمل مع إدارة عمليات السالم بشأن إمكانية تنظيم دورات
تدريبية مشرتكة يف جمال القدرات والقيادة ،مع حضور متكافئ
 ٥٠/٥٠من اجلنسني.

ومثة جتربة إجيابية أخرى جتدر اإلشارة إليها هنا وهي
مشاركتنا يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
االستقرار يف مايل ،إىل جانب بلجيكا والدامنرك والنرويج ،حيث
إن مبادرة األمني العام للعمل من أجل حفظ السالم قمنا بتنفيذ املفهوم التناويب للوحدات اجلوية للنقل .وهذه حالة
وإعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ واضحة للتعاون اجليد فيما بني أعضاء األمم املتحدة للتعبري عن
السالم دليل آخر على التزامنا بتعزيز أثر عمليات حفظ السالم ،احتياجاتنا وقدراتنا بصورة منظمة ومنسقة.
الذي يعتمد إىل حد كبري على تدريب حفظة السالم.
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وإذ نتطلع إىل املستقبل ،نعتقد أن تقرير سانتوس كروز
يقدم أمشل جمموعة من التوصيات لتعزيز التدريب ،وبالتايل،
سالمة وأمن حفظة السالم .وتتمثل إحدى املزايا الرئيسية فيه يف
حتديد سبل لألمانة العامة والدول األعضاء إلدماج السياسات
يف خمتلف اجملاالت ،مبا يف ذلك اخلدمات الطبية واألجهزة
املتفجرة املرجتلة واحللول التكنولوجية .وميكن ألوجه التآزر هذه
أن تقطع شوطا طويال يف حتسني سالمة وأداء مجيع حفظة
السالم.
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استعيدت اقتصادات بكاملها وأعيد بناء دول .وعلى الرغم من
استمرار االختالفات والفروقات الدقيقة يف النهج املتبع لتعزيز
عمليات حفظ السالم ،ليس مثة شك يف أنه ميكننا أن نرحب
بالتوافق القوي يف اآلراء على زيادة االستثمار يف التدريب وبناء
القدرات .وباملثل ،من نافلة القول إن التدريب يف جمال حفظ
السالم ميثل استثمارا اسرتاتيجيا ميكن أفراد األمم املتحدة من
العسكريني والشرطة واملوظفني املدنيني من االضطالع بفعالية
مبهامهم اليت تتزايد صعوبة ويف بعض األحيان خطرة.

وأخريا ،حنن على استعداد لتبادل جتربتنا والدروس (تكلم باإلنكليزية)
املستفادة ،وهي حتديدا ،باملساعدة يف تدريب الوحدات من
مرت العام املاضي الذكرى السنوية السبعني إلنشاء
البلدان األخرى املسامهة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة .وقد عمليات حفظ السالم .إهنا سنة حتققت فيها إجنازات رئيسية
دأبنا ،يف ذلك الصدد ،وال سيما يف إطار تعاوننا الدفاعي عديدة ،مثل إصالح هيكل السالم واألمن ومبادرة العمل من
مع أعضاء مجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية ،على استكشاف أجل حفظ السالم ،اليت وقعت عليها جيبويت ،وتنفيذ خطة
السبل اليت ميكن هبا ملعارفنا اجلماعية املرتاكمة أن تشكل إسهاما العمل الرامية إىل حتسني سالمة وأمن حفظة السالم التابعني
يف حتسني سالمة وأداء حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة .لألمم املتحدة .من الواضح أن هناك فجوة متسعة بني مبدأ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
جيبويت.

األمم املتحدة حلفظ السالم والواقع على األرض .فغالبا ما تواجه
عمليات حفظ السالم جمموعة من التحديات املعقدة .إن تلك
التحديات هائلة يف بيئات عالية املخاطر ،حيث تنشر عمليات
السالم التابعة لألمم املتحدة وعمليات السالم اإلقليمية على
حنو متزايد .ولذلك ،يتعني علينا أن نعيد تكريس جهودنا جتاه
تعزيز سياساتنا وإجراءاتنا للتكيف بشكل أفضل مع الواقع
املتغري.

لقد شدد األمني العام أنطونيو غوترييش ،منذ بداية واليته،
على الدور احليوي الذي تضطلع به عمليات حفظ السالم يف
هيكل السالم واألمن .وكرر التأكيد على أهنا استثمار ضروري،
إذ مت إنقاذ عدد ال حيصى من األرواح على مدى العقد املاضي
بفضل عمليات حفظ السالم ،يف حني أن العديد من األسر
اليت مزقتها احلرب متكنت من بدء حياهتا من جديد .وقد

وأود أن أؤكد التزام جيبويت مبسألة عمليات حفظ السالم،
مع مسامهتها حبوايل  ٢ ٠٠٠رجل يف الصومال ،وبوحدة
شرطة مشكلة يف دارفور ،وبنساء ورجال يف مناطق عمليات
حفظ سالم أخرى تابعة لألمم املتحدة .فحضور جيبويت برهان
ملموس على التزامها بتعزيز السلم واألمن يف القارة .وأود أن
أركز مالحظايت للمجلس اليوم على النقاط األربع التالية.

السيد دواله (جيبويت) (تكلم بالفرنسية) :بداية ،هتنئ
جيبويت وفد إندونيسيا ،برئاسة صاحبة املعايل السيدة ريتنو
ليستاري بريانساري مارسودي ،على عقد جلسة اليوم اهلامة
بشأن موضوع “االستثمار يف السالم :تقدمي التدريب اجليد
وبناء القدرات من أجل حتسني سالمة وأمن وأداء حفظة السالم
(تكلم بالفرنسية)
التابعني لألمم املتحدة”.
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باملسامهات ،وال سيما يف أعقاب اإلصالحات اجلديدة .ويعتزم
بلدي ،يف ذلك الصدد ،أن ينظم  -مع إدارة عمليات السالم
وإدارة الدعم العمليايت ،وبتعاون وثيق مع احلكومات الكندية
والفرنسية واأليرلندية ،وبدعم من املنظمة الدولية للفرانكوفونية
 حلقة دراسية ملدة يومني ،يف  ٢٤و  ٢٥حزيران/يونيه ،يفجيبويت .وآلية التنسيق املرنة هذه ستعمل على زيادة وعي البلدان
الناطقة بالفرنسية املسامهة بقوات وبأفراد شرطة بشأن خمتلف
القضايا ذات الصلة مبسامهتها ،مبا يف ذلك ما يتعلق باملرأة ،يف
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.

أوال ،جيب على األمم املتحدة واجملتمع الدويل النهوض
باملزيد من التعاون واالتساق االسرتاتيجي يف منع نشوب
النزاعات ،وال سيما يف أفريقيا .إن عملية ختطيط وحتديد
الواليات املشرتكة لعمليات االحتاد األفريقي للسالم اليت يأذن
هبا جملس األمن ضرورية لضمان فعالية هذه العمليات .ومثة
حاجة إىل املزيد من املشاورات يف الوقت احلقيقي مع االحتاد
األفريقي ومع املنظمات دون اإلقليمية ،مبا يف ذلك التقييمات
والتحليالت املشرتكة ،بغية التوصية خبيارات متسقة هليئات صنع
القرار .وجيب هلذه التفاعالت املنتظمة الرتكيز بشكل متزايد على
التهديدات الناشئة والسبل الكفيلة بتعزيز الشراكات للتصدي
رابعا ،بينما نقرتب من الذكرى السنوية العشرين الختاذ
هلا بشكل أفضل.
القرار  ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥نؤكد من جديد أيضا على الدور املهم
ثانيا ،إن جودة التدريب وبناء القدرات مها اليوم عامالن الذي ميكن أن تؤديه املرأة يف عمليات حفظ السالم .ولذلك،
أساسيان لتحسني سالمة وأمن وأداء حفظة السالم التابعني نرحب باجلهود اجلارية لكفالة إدماج منظور جنساين يف مجيع
لنا يف امليدان .ويف هذا الصدد ،تعهدت جيبويت ،بقيادة عمليات حفظ السالم.
فخامة الرئيس إمساعيل عمر غيله ،مبواصلة القيام بدور نشط
لقد أكدنا مبا فيه الكفاية على الصلة الوثيقة بني الدعم
يف عمليات األمم املتحدة واالحتاد األفريقي حلفظ السالم ،اللوجسيت والصحة وسالمة عمليات حفظ السالم ،وهذا يعين
بإعادة تأكيد التزامها بتوفري أفراد مدربني تدريبا جيدا وجمهزين أمهية اإلعداد الكايف للتخطيط العمليايت للوجستيات اإلمداد
جتهيزا جيدا وبدعم وضع وتنفيذ دورات تدريبية يف جمال حفظ وخدمات النقل البحري واجلوي والدعم اللوجسيت الطيب.
السالم .وقد تعهدنا يف اجتماع األمم املتحدة الوزاري األخري واألدوات موجودة ،واإلطار التنظيمي األساسي موجود أيضا.
بشأن حفظ السالم ،املعقود يف نيويورك ،بتوفري مركز دعم لبناء واألمر يعود للدول األعضاء لضمان أن تكون الوحدات مهيأة
القدرات للبلدان املسامهة بقوات.
هيكليا واحرتافيا وتشغيليا حقا قبل نشرها.

ثالثا ،تنتشر تسع من جمموع عمليات األمم املتحدة حلفظ
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
لسالم الـ  ،16يف أفريقيا .ومتثل تلك البعثات أكثر من  ٨٠مصر.
يف املائة من األفراد النظاميني واملوارد املالية املعتمدة .وتنتشر
السيد إدريس (مصر) :يف البداية ،أود أن أشكركم،
ثالث من هذه البعثات يف مناطق ناطقة بالفرنسية .وميثل هؤالء
سيدي الرئيس ،ومعايل السيدة مرسودي ،وزيرة خارجية مجهورية
أكثر من نصف أفراد الشرطة وأفراد اخلدمة العسكرية النظاميني.
إندونيسيا ،على الدعوة إىل عقد مناقشة اليوم املفتوحة جمللس
ومع ذلك ،فإن مسامهة البلدان الناطقة بالفرنسية ال يزال دون
األمن اليوم حول موضوع “االستثمار يف السالم :تعزيز سالمة
الطموحات .يبدو أن البلدان املسامهة بقوات الناطقة بالفرنسية
حفظة سالم األمم املتحدة واالرتقاء بأدائهم”.
حتتاج إىل أن تكون أكثر وعيا باجلوانب املختلفة املتعلقة
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الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم (انظر ،)S/2015/446
وانتهاء مببادرة العمل من أجل حفظ السالم  -تناولت طيفا
واسعا من أبعاد حفظ السالم ال تقتصر على األبعاد العملياتية
والتقنية فحسب ،بل أكدت احلاجة إىل وجود اسرتاتيجية
سياسية شاملة ورؤية واضحة لتحقيق استدامة السالم.

وهذا املوضوع يكتسي أمهية متنامية ،خاصة مع الزخم الذي
ولدته مبادرة األمني العام “العمل من أجل حفظ السالم”،
واليت ترمي باألساس إىل تعزيز فعالية منظومة حفظ السالم يف
تلبية احتياجات البيئة العملياتية املتغرية من خالل جتديد االلتزام
املشرتك ملختلف األطراف الفاعلة من الدول األعضاء وجملس
األمن والبلدان املضيفة والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة
وانطالقا من حرص مصر املتواصل على تعزيز فعالية منظومة
عمليات حفظ السالم ،إىل جانب كوهنا من أكرب البلدان
والشركاء اإلقليميني واملسامهني املاليني.
ال شك أن مثة عالقة ارتباطية هامة بني توفري التدريب وبناء املسامهة بقوات وبأفراد شرطة ،كانت مصر يف طليعة الدول
القدرات حلفظ السالم وإسهام ذلك يف تعزيز أمن حفظة السالم الداعمة ملبادرة األمني العام وإعالن االلتزامات املشرتكة ،ومل
وسالمتهم وأدائهم .ولكن ،يف ذات الوقت ،ال ميكن إغفال أن تكتف بذلك ،بل سعت للمسامهة بفعالية بوضع تلك املبادرة
عامل التدريب وبناء القدرات هو أحد العوامل املسامهة يف ذلك موضع التنفيذ .ولذلك ،عقدت مصر مؤمترا إقليميا رفيع املستوى
إىل جانب عوامل أخرى .وباإلضافة إىل النواحي العملياتية ،مثة حول تطوير أداء عمليات حفظ السالم يف تشرين الثاين/نوفمرب
جوانب سياسية ينبغي إدراكها ،ال سيما وأن حفظ السالم ،يف  ٢٠١٨يف القاهرة ،والذي كان مبثابة حمفل لكربيات الدول
هناية املطاف ،هو أداة لدعم احللول السياسية للنزاعات ،وأنه األفريقية والعربية املسامهة بقوات لطرح آرائها بشأن هذه املسألة
يتعني التعويل على تعظيم األثر السياسي لعمليات حفظ السالم اهلامة.
لتهيئة األجواء املؤاتية الستدامة السالم واالستقرار.

فتوفري التدريب وبناء القدرات املطلوبة للقوات يف ظل
غياب واليات واضحة ذات أولويات وقابلة للتحقيق وموارد
كافية للتنفيذ خيلق وضعا منقوصا ال حيقق النتيجة اليت نتطلع
إليها .ومن هنا ،تنبع أمهية انتهاج مقاربة شاملة يف تناول مسألة
أمن وسالمة وأداء حفظة السالم تعاجل اجلوانب العملياتية
والسياسية ذات الصلة ،بدءا مبرحلة صياغة والية عمليات حفظ
السالم ،مرورا بتجديدها ومراجعتها وانتهاء بوضع اسرتاتيجية
للخروج لتخفيض وسحب العملية برمتها.

وقد نتج عن املؤمتر خارطة طريق القاهرة اليت متثل إطارا
تنفيذيا مجاعيا وعمليا متوازنا لتفعيل مبادرة األمني العام ،حيث
أهنا تضع مسألة أداء عمليات حفظ السالم يف إطار مشرتك
وشامل جيمع بني كافة األطراف املعنية مبوضوعية وتوازن يف
املسؤوليات على كافة الفاعلني ،مبا يف ذلك جملس األمن
واألمانة العامة والدول األعضاء  -سواء املمولني أو املسامهني
بقوات عسكرية وشرطية  -وكذلك البلدان املضيفة لعمليات
حفظ السالم ،وذلك من املراحل األوىل لصياغة والية البعثة
وحىت انتهاء مهمتها واستكمال أهدافها .وقدمت خريطة طريق
القاهرة أيضا توصيات عملية حمددة ملختلف اجلهات الفاعلة يف
ما يتعلق مبسألة التدريب وبناء القدرات ،وأشري هنا إىل نقاط
حمدودة.

ويف ذات السياق ،أود اإلشارة إىل أن توجه مبادرات
إصالح منظومة حفظ السالم أضحت تصب كل تركيزها على
تعزيز القدرات النظامية على الرغم من أن العديد من تلك
أوال ،قيام الدول األعضاء واألمانة العامة بتفعيل آلية
املبادرات  -مثل خطة األمني العام السابق بطرس غايل من أجل
السالم ،وتقرير اإلبراهيمي عن أعمال فريق األمم املتحدة املعين التنسيق اخلفيفة من أجل حتديد االحتياجات التدريبية هبدف
بعمليات السالم (انظر  ،)S/2000/809وتقرير الفريق املستقل مواءمة تدريبات ما قبل النشر مع سياق املهمة والبيئة العملياتية.
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ثانيا ،قيام الدول األعضاء واألمانة العامة بتوفري مواد متوج بالتحديات اليت تواجه عمليات حفظ السالم .وهذا
تدريبية لتدريب ما قبل النشر والتدريب داخل البعثة لرفع درجة يتطلب منا مجيعا العمل املشرتك جلعل عمليات حفظ السالم
أكثر مالءمة للغرض الذي أنشئت من أجله ،وأكثر حتقيقا
الوعي باالستفادة من التجارب السابقة.
ثالثا ،قيام الدول األعضاء باستكشاف آليات متويل لتلبية للهدف املنشود.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
احتياجات التدريب اخلاصة حبفظ السالم ،على أن تقوم األمانة
العامة بتحديد النواقص املالية الالزمة لتوفري التدريب وبناء أيرلندا.
القدرات.
السيدة ناسون (أيرلندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
أشكركم ،سيدي الرئيس ،ووفد بلدكم على عقد مناقشة اليوم.
وعلى غرار إندونيسيا ،فإن لبلدي تقليدا طويال تعتز به يف جمال
حفظ السالم .بالنسبة ألي بلد من البلدان املسامهة بقوات،
فإن ضمان سالمة األفراد املنشورين يف امليدان يعد أولوية قصوى
دائما .وأود هنا ،أن أشيد جبميع حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة الذين ضحوا بأرواحهم بالنيابة عنا.

وخالل املؤمتر الوزاري املعين بعمليات حفظ السالم،
املعقود يف  ٢٩آذار/مارس  ،2019تقدمت مصر بتعهدات يف
جمايل التدريب وبناء القدرات ،أبرزها التعهد بعقد دورة تدريب
للمدربني حول مواضيع احلماية الشاملة للمدنيني ينفذها مركز
القاهرة الدويل لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السالم .وجيري
الرتتيب حاليا مع خدمة التدريب املتكامل يف األمانة العامة
لتنفيذ هذه الدورة ،حيث سيتم ختصيصها للبلدان الرئيسية
وال تقتصر أمهية السالمة على حفظة السالم املنتشرين يف
املسامهة بقوات ،على أن تعقد يف النصف الثاين من عام امليدان وحكومات بلداهنم وأحبائهم فحسب ،بل أيضا بالنسبة
.2019
للدعم املقدم إىل بعثات حفظ السالم عموما .ولذلك السبب
وتعهدت مصر أيضا بعقد دورة تدريبية للمراقبني العسكريني يكتسي تدريبهم وبناء قدراهتم أمهية بالغة .وللسبب نفسه
األفارقة ،ودورة تدريب للمدربني حول مكافحة االستغالل تشارك قوات الدفاع األيرلندية بصورة متزايدة ومكثفة يف هذا
واالعتداء اجلنسيني ،وفقا للمواثيق والسياسات املعمول هبا اجملال .وهو أيضا السبب الذي يفسر تأييد أيرلندا القوي خلطة
من جانب األمم املتحدة واالحتاد األفريقي ،وذلك استكماال األمني العام املتعلقة بإصالح عمليات حفظ السالم التابعة
للدورات اليت سبق أن نظمها مركز القاهرة هذا العام ،مع النظر لألمم املتحدة ،فضال عن العمل املشرتك املعين بالتزامات حفظ
يف التوسع يف نطاقها مستقبال ،باإلضافة إىل التعهد بتوفري فرق السالم .ويشكل التدريب وبناء القدرات عناصر أساسية يف
تدريب متنقل لعقد دورات داخل بعثات األمم املتحدة حلفظ تلك اخلطة .ومن الواضح أن الدفع إىل تنفيذها ُّ
يعد مسؤولية
السالم بتوفري فرق تدريب يف مواضيع مكافحة االستغالل مشرتكة.
واالعتداء اجلنسيني ،وكذلك التعهد برتمجة املواد التدريبية حول
وكما نرى ،فإن التعقيد املتزايد لطابع النزاعات سيسبب
مواضيع احلماية الشاملة للمدنيني إىل اللغة العربية من خالل حتما مزيدا من املخاطر اليت هتدد سالمة وأمن حفظة السالم
مركز القاهرة.
الشجعان .وسواء كنا نسعى إىل ضمان حتسني سالمة حفظة
يف اخلتام ،سيدي الرئيس ،أود أن أكرر الشكر لكم جمددا السالم التابعني لنا أو جلعل البعثات أكثر فعالية ،فإن من
على عقد هذه اجللسة اهلامة يف توقيت بالغ األمهية يف مرحلة
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الضروري توفري التدريب اجليد هلم وبناء قدراهتم .ولنقُل ببساطة حفظة السالم عائقا أمام املشاركة .وتواصل أيرلندا العمل على
إعداد حلقة دراسية عن هذا املوضوع يف جيبويت يف حزيران/
أنه ليس من املمكن حتقيق أحدمها دون اآلخر.
وأود أن أسلط الضوء بإجياز على بعض الطرق اليت يعمل يونيه .وجيب أن نعمل أيضا لزيادة فرص التعاون والشراكة مع
هبا بلدي ،أيرلندا للمساعدة يف بناء القدرات واالستجابة املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي .ويف ذلك اإلطار ،قدم
االحتاد األورويب وأيرلندا ورقة “أفكار” حتوي توصيات للشركاء
الحتياجات التدريب احملددة.
من البلدان املسامهة بقوات للعمل معا على مسائل النشر.
فمن دواعي سرور أيرلندا استضافتها يف الشهر املاضي
وكما نعلم مجيعا ،فإن ملشاركة املرأة يف عمليات حفظ
قوات من شركائنا يف البلدان املسامهة بقوات يف دورة تدريبية
يف جمال محاية املدنيني .وإن محاية املدنيني ليست مفهوما جمردا السالم أثرا إجيابيا ليس على البعثة فحسب ،بل أيضا على
بالنسبة لنا وقد علمتنا خربتنا اليت تزيد على  ٦٠عاما من السكان احملليني الذين يقدم إليهم حفظة السالم التابعني لنا
املشاركة املستمرة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أمهية اخلدمات الالزمة .وهلذا السبب تعمل أيرلندا جاهدة لدعم
تفاعل حفظة السالم مع اجملتمعات احمللية يف امليدان ،وال سيما اسرتاتيجية األمني العام بشأن تكافؤ اجلنسني بني األفراد
النظاميني ،وحنن منضي قدما حنو حتقيق أهدافنا وزيادة عدد
مع النساء واألطفال والفئات الضعيفة.
النساء يف صفوف حفظة السالم على مجيع املستويات .ونود
ونود أيضا أن نكفل جتهيز قواتنا للتصدي ملسائل العنف
أن نغتنم هذه الفرصة لكي حنث الشركاء على ترشيح النساء
اجلنسي واجلنساين .وتوفر أيرلندا تدريبا خمصصا لوحدات حفظ
للمشاركة دورات التدريب السابق للنشر يف أيرلندا.
السالم لتمكينها من التحقيق املناسب يف هذه املسائل.
وتعين السالمة يف امليدان أنه ينبغي لنا حنن البلدان املسامهة
وبصفتها الرئيس املشارك للفريق العامل املعين باالستخبارات
بقوات أن نكفل أيضا امتثال حفظة السالم التابعني لنا بأعلى
العسكرية التابع لألمم املتحدة ،تواصل أيرلندا العمل من أجل
املستويات وإهناء أي سلوك رمبا يضر بالسكان الذين نسعى إىل
املساعدة على بناء وحتسني الصورة االستخبارية عن بيئات
محايتهم .ونعترب هذا أمرا أساسيا ملصداقية املنظمة وشرعيتها.
حفظ السالم ،وهو ما ميكن أن يساعد البعثات على تنفيذ
ويتشر رئيس وزراء أيرلندا ،ليو فاراكار ،بأن يكون جزءا من
والياهتا مبزيد من الفعالية ،فضال عن مساعدهتا يف أمر هام آخر
منتدى القادة املعين مبنع أعمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
أال وهو التخفيف من حدة املخاطر.
والتصدي هلا يف عمليات األمم املتحدة ،التابع لألمني العام.
وتشارك أيرلندا حاليا أيضا يف دائرة األمم املتحدة
ويشكل حفظ السالم جزءا من هوية أيرلندا هنا يف األمم
لإلجراءات املتعلقة باأللغام ،حيث تقدم برناجمني تدريبيني من
املتحدة .وكما قال رئيس وزراء بلدنا هنا يف األمم املتحدة يف
شأهنما إعداد األفراد للتعامل مع الذخائر مثل األجهزة املتفجرة
العام املاضي :فنحن يف أيرلندا نعتز بذوي اخلوز الزرق مثلما
املرجتلة واأللغام املضادة لألفراد.
نعتز بآلة اهلارب أو نبتة الشامروك (انظر  .)S/PV.8382ويف
ونرى أن الشراكات وتقاسم اخلربات عنصران رئيسيان بلدي هناك مثل شعيب يرتجم إىل معناه باإلنكليزية“ :إننا نعيش
لتحديد أوجه النقص يف القدرات ومعاجلتها .ونسعى إىل يف مأوى أحدنا اآلخر وليس يف ظله” .وهذه هي الرسالة اليت
ضمان احليلولة دون أن تشكل اجلوانب العملية واإلدارية لنشر جيسدها حفظة السالم األيرلنديني كل يوم يف امليدان ،سواء
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حلماية السكان املدنيني أو للمساعدة يف بناء قدرات البلدان
املسامهة بقوات الشريكة لنا .وتلك هي الفلسفة اليت حنرتمها
وسوف جنسدها إذا حالفنا احلظ النتخابنا للجلوس إىل هذه
الطاولة خالل العام ..2022-2021
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
هولندا.

السيدة غريغوار فان هارين (هولندا) (تكلمت
باإلنكليزية) :أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل مقدمي اإلحاطات
على عروضهم املستنرية.

S/PV.8521

األعضاء يف إطار مبادرة العمل من أجل حفظ السالم .ونعرب
عن ارتياحنا العميق أيضا للخطوات اليت تتخذها األمانة العامة
لتعزيز مبادرة العمل من أجل حفظ السالم وتوجيه هذه اجلهود.
وحيدد إعالن االلتزامات املشرتكة ما ينبغي القيام به ،وحنن نعلم
أن التنفيذ هو اجلانب األصعب من حتسني عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم .وجيب علينا حنن ،الدول األعضاء ،فضال
عن األمانة العامة ،أن نواصل االلتزام بتنفيذ اإلعالن بوصفه
خمططنا األساسي الختاذ املزيد من اإلجراءات.

ثانيا ،اليوم ،وبعد مرور أكثر من عام على مبادرة العمل
من أجل حفظ السالم ،فإن علينا أن نقف معا ونركز على
تؤيد مملكة هولندا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
املهام اليت تعهدنا هبا ،فضال عن املثابرة لتحقيقها .وإذا أردنا
األورويب.
تعزيز بعثات حفظ السالم وحتسني سالمة موظفينا وأمنهم ،فإن
وأود أن أشيد بإندونيسيا إلعطائها عمليات حفظ السالم ،التنسيق أمر أساسي.
وال سيما حتسني سالمة أفرادها وأمنهم وأدائهم أولوية خالل
وهناك العديد من املبادرات ،ومن الضروري أيضا
فرتة رئاستها .وتتيح لنا هذه املناقشة اهلامة تبادل اآلراء بشأن
التماسك واالتساق .وبالتايل ،فإننا نعرب عن تقديرنا للدور
مواضيع هامة مثل التدريب وبناء القدرات.
التنسيقي الذي تضطلع به األمانة العامة يف مواءمة مجيع اجلهود
حيسن واإلجراءات املبذولة لتنفيذ مبادرة العمل من أجل حفظ السالم.
ولن آيت جبديد يف القول بأن التدريب املناسب ّ
أداء حفظة السالم ،وأنه عندما يقرتن بتوفر املعدات اجليدة ،وندعو األمانة العامة إىل االضطالع بدور استباقي يف حتديد
يؤدي إىل تعزيز السالمة واألمن ويقلل من خطر الوفيات .ويعترب االحتياجات التدريبية ومواءمتها مع البلدان اليت تعهدت بتقدمي
التدريب ذا اجلودة العالية السابق للنشر وأثناء البعثات عنصرا التربعات .وعليه ،نرحب بوضع وتفعيل آلية التنسيق املصغرة
هاما للتنفيذ الفعال لواليات حفظ السالم.
للتدريب يف برامج فض النزاعات وبناء القدرات اليت تدعمها
ومع ذلك ،فال بد لنا من حتقيق الفوز عند االنتقال من مملكة هولندا ماليا.
القول إىل الفعل.
وبالتايل سأنتقل إىل نقطيت األخرية .إن التدريب واألداء
وأود التشديد على ثالثة عناصر فيما يتعلق بالتصدي مها من جماالت تركيز مملكة هولندا املتعلقة مببادرة العمل من
للتحديات اليت تواجه التدريب وبناء القدرات على حد سواء :أجل حفظ السالم .ونقدم العديد من الدورات التدريبية مع
أوال ،إطار العمل من أجل حفظ السالم ،ثانيا ،التحول من غرينا من الدول األعضاء يف كثري من األحيان يف مواضيع كثرية،
االلتزام إىل العمل ،ثالثا ،املمارسات اجليدة.
مبا يف ذلك املخابرات العسكرية يف جمال حفظ السالم ،ومحاية
أوال ،حيظى إعالن االلتزامات املشرتكة بشأن عمليات املدنيني ،وشرطة األمم املتحدة واملسائل اجلنسانية يف العمليات.
األمم املتحدة حلفظ السالم بتأييد واسع النطاق بني الدول ونقدم الدعم أيضا ألفرقة التدريب املتنقلة التابعة لألمم املتحدة.
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وقد اُختذت الكثري من املبادرات بالفعل لتحسني التدريب السالم جيب أن تكون حمددة بدقة وفعالية وأن تتضمن أهدافا
وبناء القدرات .وعلى طول الطريق ،مت استيعاب العديد من حمددة بوضوح وإجنازات مقرتحة.
الدروس املستفادة وإجراء حتسينات .فلنغتنم تلك املمارسات
إن االستثمار يف أنشطة التدريب وبناء القدرات أمر حاسم
اجليدة باعتبارها أمثلة لزيادة تعزيز إجراءاتنا وحتسني التدريب لتحسني سالمة وأداء حفظة السالم .فالتدريب واملعدات مها
وبناء القدرات.
ما حيدد األداء .ولدى إثيوبيا ،على سبيل املثال ،نظم تدريب

يف اخلتام ،فإن تدريب وبناء قدرات ذوي اخلوذ الزرق عسكرية ومدنية راسخة لنشر عمليات حفظ السالم .ونؤمن
سيحسن أداءهم ويعزز سالمتهم وأمنهم ،مما حيد من خماطر إمياناً قوياً بأن املخاطر اليت هتدد سالمة وأمن حفظة السالم
ّ
ميكن التحكم فيها وإدارهتا من خالل التدريب الفعال واملناورات
اإلصابات .فلنواصل تعزيز املبادرات اجليدة اجلارية بالفعل.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل املالئمة .وميكن أن ينطبق ذلك أيضاً على تعزيز قدرة حفظة
السالم على التعامل مع األخطار اليت هتدد املدنيني ،سواء داخل
إثيوبيا.
مناطق عملياهتم أو خارجها.
السيد آمدي (إثيوبيا) (تكلم باإلنكليزية) :نود أن نشكر
وباإلضافة إىل التدريب وبناء قدرات حفظة السالم ،فإن
الرئاسة اإلندونيسية للمجلس على تنظيم هذه املناقشة ،ونشكر
األمني العام واجلنرال مارتنس فيليو والسيد هوملربغ على إحاطاهتم تزويد بعثات حفظ السالم بواليات واقعية وموارد كافية ال يزال
الشاملة .ونق ّدر أيضاً حضور معايل السيدة مارسودي ،وزيرة ذا أمهية حامسة لنجاحها .وحتتاج مجيع البعثات إىل اجلمع بني
أفراد حفظ السالم النظاميني واملدنيني والقدرة على استخدام
خارجية إندونيسيا ،اليت كانت معنا هنا صباح اليوم.
املعدات بفعالية لتيسري تنفيذ الوالية .وهناك شرط آخر هو
لطاملا كان حفظ السالم أحد األدوات األساسية املتاحة
القيادة القوية والكفؤة على مجيع املستويات ،إىل جانب التنسيق
جمللس األمن لصون السالم واألمن الدوليني .وكان هذا هو
السليم ،وجيب أن يشمل ذلك أيضاً مقر األمم املتحدة .وكل
احلال منذ أوائل مخسينيات القرن العشرين ،وحققت بعثات
ذلك ضروري للغاية لكفاية أداء عمليات حفظ السالم .ويف
حفظ السالم جناحا كبريا من نو ٍاح عديدة .ويف الوقت نفسه،
هذا الصدد ،أود أن أؤكد أنه جيب على جملس األمن والبلدان
تغيت أهداف ومهام
تغي الكثري يف السنوات األخرية .فقد ّ
ّ
املسامهة بقوات وبأفراد شرطة والدول األعضاء واألمانة العامة
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم تغرياً ملموساً على مر
العمل معاً لتوفري الظروف الالزمة لنشر األفراد النظاميني املدربني
السنني ،وكان هلذا بطبيعة احلال أثر كبري على التدريب والدعم
تدريباً جيداً واجملهزين جتهيزاً مالئماً .إن االلتزام بدعم اإلعداد
الالزمني حلفظة السالم .ومن املمكن أن تُكلّف بعثات األمم
والتنظيم الفعالني لربامج التدريب يف جمال حفظ السالم جيب أن
املتحدة اآلن بطائفة أوسع بكثري من أنشطة احلماية ،واليت ميكن
يشمل الوفاء مبتطلبات إعداد املوظفني قبل نشرهم.
أن تشمل أنشطة عسكرية مثل وقف إطالق النار وانسحاب
فمن ناحية ،تواجه بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
القوات األجنبية واإليواء املؤقت ونزع السالح وتسريح القوات.
وقد يكون عليها أيضاً التعامل مع مسائل املصاحلة الوطنية مطالب متزايدة ملزيد من الكفاءة املهنية وإحراز نتائج متزايدة
ال عن العديد باستمرار .ويقرتن ذلك مع مطالب بأن تكفل هذه البعثات
والالجئني واإلغاثة اإلنسانية واإلدارة احمللية ،فض ً
من املهام األخرى .وكل ذلك يعين أن واليات بعثات حفظ الفعالية من حيث التكلفة وأن تعمل بقدر أقل من املوارد.
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وهذا ببساطة أمر غري واقعي .إذ جيب أن تكون الواليات
واالحتياجات من املوارد للبعثات متوازنة إذا ما أريد هلا حتقيق
األهداف املتوخاة منها .وحينذاك وحسب ميكن جمللس األمن
واألمانة العامة والبلدان املسامهة تقييم املشاكل وحتديدها
ومعاجلة الثغرات وحتديد األثر الفعلي لإلجناز واألداء .والواقع
أن القدرة على متويل حفظ السالم وما يرتبط به من عمليات
سياسية ،ودعمه بتوفري ما يكفي من القدرات التكنولوجية،
ميكن أن تكون العامل احلاسم الذي حيدد جناح أي بعثة أو
فشلها .وأود أن أشدد على أن إثيوبيا تدرك من جتربتها الواسعة
املباشرة أنه جيب تزويد عمليات حفظ السالم باملوارد البشرية
واملالية الكافية لالضطالع باملهام املنوطة هبا .وجيب أن يشمل
ذلك توفري املعدات واألصول األخرى .فالثغرات يف القدرات
واإلمكانات هي عوائق رئيسية حتول دون إنشاء عمليات حفظ
سالم تفي بالغرض.
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وقد شهدت إثيوبيا ذلك مباشرة يف سياق بعثة االحتاد
األفريقي يف الصومال وقوة األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي
وبعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان والعملية املختلطة
لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور.
يف اخلتام ،أود أن أشدد على أننا نعتقد أن مبادرة األمني
العام “العمل من أجل حفظ السالم” ستوفر زمخاً جديداً
للتصدي للتحديات الناشئة يف عمليات حفظ السالم مبزيد
من الفعالية .وميكنين أيضاً أن أؤكد للمجلس أن إثيوبيا عاقدة
العزم على أن تظل يف الطليعة يف تقدمي الدعم لعمليات حفظ
السالم ،مبا يف ذلك بالشراكة مع البلدان األخرى املسامهة
بقوات عسكرية وبأفراد شرطة .وستواصل توفري األفراد النظاميني
املدربني واجملهزين بصورة جيدة ،مع زيادة مشاركة املرأة .وتنشر
إثيوبيا حالياً  ٨٠٠من حفظة السالم النساء يف خمتلف البعثات.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ورمبا تُساعد النهج االبتكارية ،مثل الشراكات الثالثية فييت نام.
واملشاركة يف عمليات النشر ،على تغيري بعض اآلراء اخلاطئة
السيد دانغ (فييت نام) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
بشأن أداء البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة .فعلى سبيل
أود أن أشكر الرئاسة اإلندونيسية للمجلس على تنظيم هذه
املثال ،تعمل إثيوبيا عن كثب مع خمتلف الشركاء ،مبا يف ذلك
املناقشة اهلامة .وأود أيضاً أن أعرب عن خالص تقديري لألمني
إندونيسيا ،لتُع ّد نفسها مبزيد من الفعالية لتحديات السالم
العام ومقدمي اإلحاطتني اآلخرين على ما قدموه من آراء قيمة.
واألمن العاملية واإلقليمية ،احلالية منها واملستقبلية .وأود أن أش ّدد
يؤيد وفد بلدي البيانني اللذين أدىل هبما كل من ممثل
على مالحظة بشأن التحديات اليت نواجهها وردت يف التقرير
الذي ق ّدمه قائد قوة سابق يف األمم املتحدة ،هو الفريق كارلوس مجهورية فنزويال البوليفارية باسم حركة بلدان عدم االحنياز،
ألربتو دوس سانتوس كروز ،واملعنون “حتسني أمن حفظة السالم وممثل مملكة تايلند بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
التابعني لألمم املتحدة”:
تتطلب التحديات الناشئة يف العامل اليوم أن تكون عمليات
“مل تعد اخلوذة الزرقاء وعلم األمم املتحدة يوفران
محاية “طبيعية” .فقد باتت بيئات حفظ السالم اآلن
تشتمل على اجلماعات املسلحة واإلرهابيني واجلرمية
املنظمة وعصابات الشوارع واالستغالل اإلجرامي
والسياسي وغريها من التهديدات”.
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األمم املتحدة حلفظ السالم قادرة على االستجابة للحاالت
املعقدة على حنو أسرع ويف األوان املناسب وبطريقة أكثر فعالية.
ويف الوقت نفسه ،جيب حتسني سالمة وأمن موظفي األمم
املتحدة .ويف هذا السياق ،نتفق مع الرأي القائل بأن مثة أمهية
متزايدة لتوفري التدريب الكايف وبناء القدرات حلفظة السالم.
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وجيب إيالء اهتمام خاص حبفظة السالم من النساء لتزويدهن
مبهارات وقدرات وأدوار حمددة .وينبغي أن تبدأ أنشطة التدريب
وبناء القدرات على الصعيد الوطين وأن حتظى بالدعم والتنسيق
على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.
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وعلى الصعيد العاملي ،ينبغي أن تواصل منظومة األمم
املتحدة اتباع هنج على نطاق املنظومة ككل من أجل التدريب
وبناء القدرات ،وال سيما من خالل الشراكة للمسؤولية املشرتكة
بني جملس األمن ،والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة،
واألمانة العامة .وينبغي أن تكون مواد التدريب واملعايري والتمويل
مستكملة وداعمة ملساعي حفظ السالم اليت تقوم هبا البلدان.
ويف الوقت نفسه ،جيب أن يكون حتسني أمن موظفي األمم
املتحدة وسالمتهم هي األولوية العليا بالنسبة للمنظمة عند
العمل مع مجيع البلدان والشركاء.

وعلى الصعيد الوطين ،ينبغي للدول األعضاء أن تكفل
التدريب والفرز املناسبني لألفراد بغية متكينهم من تلبية معايري
األمم املتحدة .وقد أيّدت فييت نام إعالن االلتزامات املشرتكة
بشأن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وهي مستعدة
للمسامهة بأفراد مدربني وجمهزين بصورة جيدة .ويشكل اإلعداد
وختاما ،إن التدريب وبناء القدرات أمر حاسم من أجل
وبناء القدرات السابقني لنشر األفراد أمرا بالغ األمهية لسالمتهم
جناح عمليات حفظ السالم ،وتؤكد فييت نام التزامها بالعمل
وأمنهم وفعالية أدائهم.
وجيب أن يشمل هذا اإلعداد الوعي الكايف املتعلق ببيئة مع اجملتمع الدويل يف هذا املسعى.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
النشر ،مثل اخلصوصيات التارخيية والدينية والعرقية واالجتماعية
والثقافية والسياسية .وميكن للتدريب يف البعثات أن يقدم مجهورية كوريا.
معلومات مستكملة الحقا .واملواد األساسية للتدريب السابق
السيد تشو تاي  -يول (مجهورية كوريا) (تكلم
للنشر مفيدة للغاية وينبغي لألمم املتحدة أن تواصل استكماهلا ،باإلنكليزية) :مع تزايد مسؤوليات عمليات األمم املتحدة حلفظ
مبساعدة البلدان املعنية واملنظمات اإلقليمية والدولية.
السالم يف بيئات متزايدة الصعوبة اليوم ،تسلم مبادرة “العمل
من أجل حفظ السالم” اليت حتظى بتأييد واسع النطاق باحلاجة
املاسة إىل إعادة التفكري يف طريقة صياغة واليات البعثات
وتنفيذها .ونشر األفراد األفضل تدريبا وجتهيزا يف امليدان وسيلة
هامة للتعامل مع هذه التحديات املتزايدة .ويف هذا الصدد ،تأيت
مناقشة اليوم املفتوحة بشأن تعزيز قدرات عمليات حفظ السالم
يف الوقت املناسب ،وأود أن أشيد بإندونيسيا على قيادهتا يف
دفع هذه املسألة اهلامة إىل األمام.

وعلى الصعيد اإلقليمي ،ميكن أن يركز التعاون يف
جمايل التدريب وبناء القدرات على تبادل املعلومات وأفضل
املمارسات .وقد استضافت فييت نام ،بالتعاون مع البلدان
األخرى يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،مشروع الشراكة
الثالثية للنشر السريع للقدرات التمكينية ،الذي نظمته إدارة
الدعم العمليايت التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة ،هبدف
تعزيز قدرات حفظة السالم يف املنطقة وخارجها .وتساهم بلدان
رابطة أمم جنوب شرق آسيا بنسبة  5يف املائة من حفظة السالم
واليوم ،أود أن أثري أربع نقاط بشأن التدريب وبناء
التابعني لألمم املتحدة .وهناك الكثري مما ميكن تبادله وتعلمه من القدرات .أوال ،من أجل تقدمي تدريب خمصص جيد ،ينبغي
بعضنا البعض ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز التعاون بني مراكز تصميم برامج تدريبية على أساس إجراء حتليل متعمق وشامل
التدريب على حفظ السالم.
للبعثة والسياق احمللي حيث تعمل البعثة .وميكن أن يشمل
التحليل أولويات البلد املضيف؛ واألخطار اليت هتدد سالمة
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حفظة السالم؛ والقدرات العامة للبعثة ،وال سيما الثغرات؛ أفريقيا .وهذا العام ،سنقوم أيضا باستضافة دورة تدريبية لكبار
وتكوين البلدان املسامهة بقوات وقدرهتا؛ وقيادة البعثة والتحكم قادة البعثات لتدريب القادة احملتملني.
فيها ،على سبيل املثال ال احلصر لبعض العناصر.
ثالثا ،ينبغي تدريب حفظة السالم على حنو أفضل للتعامل

وحتقيقا هلذه الغاية ،من األمهية مبكان تعزيز قدرة األمانة العامة
على مجع البيانات وحتليلها ،وكذلك التخطيط واالستعراض.
كما ميكن جمللس األمن االخنراط مع اجلهات املعنية ،مبا يف ذلك
البلدان املسامهة بقوات ،والبعثات ،واحلكومات املضيفة هلذا
الغرض .ويف هذا الصدد ،نرحب جبهود األمانة العامة الرامية إىل
وضع إطار سياسايت متكامل لألداء ونظام شامل لتقييم األداء
وفقا للقرار  .)2018( 2436وسيساعد حتسني تقييم أداء
وقدرات البعثة بأسرها على سد الثغرات يف القدرات ،واقرتاح
إجراءات تصحيحية ،وتوجيه املوارد حيث متس احلاجة إليها.

مع اجملتمع احمللي ،وينبغي إعداد مبادئ توجيهية تدريبية هلذا
الغرض .ويعمل حفظة السالم الكوريون جاهدين منذ فرتة طويلة
لكسب قلوب وعقول السكان احملليني انطالقا من االقتناع بأن
السالم احلقيقي ينبع من أذهان الناس .وقد ساعدت هذه
اجلهود على إجناز الواليات ،مع تعزيز أمنها .وتتصاعد الكثري
من النزاعات احلالية من منازعات حملية على األراضي واملوارد
والسلطة على املنطقة ،ومن شأن إشراك اجملتمعات احمللية أن
يساعد على معاجلة ديناميات النزاعات احمللية هذه .ويف هذا
الصدد ،ينبغي تشجيع أفراد البعثات على التحلي مبعرفة متعمقة
للمجتمعات املضيفة والثقافات واملؤسسات ،فضال عن إتقان
اللغات احمللية .ويتناغم ذلك مع النداء القوي الذي وجهه الفريق
املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم للتحول حنو اتباع
هنج يركز على الناس لتحقيق املزيد من الفعالية يف عمليات
السالم.

ثانيا ،ينبغي لألمانة العامة والدول األعضاء أن تضمن
تدريب مجيع املوظفني  -من املدنيني والعسكريني  -وجتهيزهم
على النحو املناسب .وقد يكون لدى بعض البلدان املسامهة
بقوات موارد حمدودة للغاية لتدريب وجتهيز حفظة السالم لديها
بشكل كاف .ومن مسؤوليتنا اجلماعية أن مندهم بالدعم الالزم
يف جمال التدريب والقدرات ،مع مساءلتهم عن السلوك السليم
وتنفيذ الواليات .ويف هذا الصدد ،نرحب باجلهود اليت تبذهلا
األمانة العامة والدول األعضاء لتقدمي الدعم املالئم للبلدان
املسامهة بقوات من خالل اتباع هنج ابتكارية ،مبا فيها الشراكات
الثالثية وآليات التنسيق املبسطة.

وأخريا ،يكتسي بناء قدرات قطاع األمن يف البلد املضيف
نفس القدر من األمهية اليت يكتسيها تدريب حفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة وبناء قدراهتم  -أو رمبا أكثر أمهية.
وسيساعد ذلك على اإلسراع يف اسرتاتيجية خروج البعثة ،يف
حني مينع االنتكاس إىل النزاع بعد انسحاهبا.

وبوجود أكثر من  600من حفظة السالم املنتشرين
حاليا يف جنوب السودان ولبنان ،كانت مجهورية كوريا ثابتة
يف جهودها الرامية إىل تدريب حفظة السالم وجتهيزهم على
النحو الواجب .ويف املؤمتر الوزاري السابق حلفظ السالم ،تعهدنا
باستضافة مخس دورات تدريبية لألمم املتحدة لصاحل بلدان
أخرى معنية مسامهة بقوات وتقدمي املركبات الصاحلة جلميع
أنواع الطرق واملقاومة لأللغام لدعم عمليات حفظ السالم يف

إن التدريب وبناء القدرات ليسا سوى جزء من لغز حتقيق
عمليات سالم أقوى وأكثر أمانا .وعلى النحو املبني يف مبادرة
العمل من أجل حفظ السالم ،ينبغي النظر إليها مع غريها
من املسائل بصورة شاملة .وهلذا السبب ،نرحب مببادرة األمانة
العامة بإنشاء أداة تتبع على شبكة اإلنرتنت لرصد التقدم احملرز
يف تنفيذ املبادرة .وستواصل مجهورية كوريا ،إىل جانب إثيوبيا
والنرويج ،بوصفهم رؤساء جمموعة األصدقاء املعنية بعمليات
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السالم ،دعم اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة لرتمجة التزامات التحديات اليت تواجه حقوق اإلنسان ،يف مجلة أمور .ولذلك،
الدول األعضاء مبوجب مبادرة العمل من أجل حفظ السالم ترى ماليزيا أن وجود منوذج تدريب مشرتك قبل نشرهم أمر
حيوي لسالمة حفظة السالم لدينا وأمنهم.
إىل إجراءات ملموسة.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمللس األمن أن مجهورية كوريا،
بوصفها عاشر أكرب مساهم مايل يف ميزانية األمم املتحدة حلفظ
السالم واملضيف املقبل للمؤمتر الوزاري حلفظ السالم ،ال تزال
ملتزمة بتعزيز فعالية عمليات حفظ السالم.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ماليزيا.

و “األشخاص واآلالت واألساليب” ثالثة عناصر تندرج
يف تدريب حفظة السالم املاليزيني وبناء قدراهتم .ونعتقد أن
وجود األشخاص املناسبني وتزويدهم باآلالت املناسبة باإلضافة
إىل األساليب املناسبة تتيح حلفظة السالم التابعني لألمم املتحدة
العمل على النحو املطلوب .ويركز عنصر “األشخاص” على
قدرة الرجال والنساء على العمل يف بيئة حفظ سالم من املتوقع
أن يشاركوا فيها مشاركة كاملة يف كسب قلوب وعقول السكان
احملليني.

السيد أحمد تاج الدين (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية):
يف البداية ،أود أن أعرب عن خالص تقدير وفد بلدي لكم،
وتشري “اآلالت” إىل جمموعة من القدرات والتكنولوجيا
سيدي الرئيس ،على ترؤس إندونيسيا جمللس األمن هلذا الشهر.
كما أعرب عن خالص امتناننا لكم على عقد هذه املناقشة اليت ستستخدم أثناء إجراء عمليات لتمكني حفظة السالم لدينا
أن يكونوا أكثر فعالية وتيقظا ووعيا وكفاءة.
اهلامة واحلسنة التوقيت.
ويف الوقت نفسه ،فإن “األساليب” هي جمموعة من
تؤيد ماليزيا البيانني اللذين أدىل هبما ممثال مجهورية فنزويال
البوليفارية وتايلند باسم حركة بلدان عدم االحنياز ورابطة أمم العقائد والتكتيكات والتقنيات واإلجراءات واملهارات اليت جيب
أن يتحلى هبا كل فرد من أفراد حفظ السالم أثناء مهمته أو
جنوب شرق آسيا ،على التوايل.
مهمتها اليومية .وسيتم زيادة تعزيز هذا العنصر أثناء التدريب
تؤكد ماليزيا جمددا دعمها للدور احملوري الذي تضطلع
السابق للنشر ،وهو مصمم خصيصا لتلبية احتياجات كل بعثة.
به األمم املتحدة يف صون السلم واألمن الدوليني .ونشيد
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن ماليزيا تعتقد اعتقادا راسخا أن
بالتضحيات اليت قدمها حفظة السالم ،وبالرجال والنساء
املتفانني الذين عملوا أو يعملون بتفان ثابت ومتيز كبري يف النساء من حفظة السالم يضطلعن بدور حيوي يف جناح البعثة.
وإلثبات مشاركة النساء املاليزيات النشطة يف دعم جهود األمم
مساعينا الرامية إىل احلفاظ على السالم.
املتحدة يف صون السلم واألمن العامليني ،تنشر ماليزيا حاليا
ونظرا ألن موظفي األمم املتحدة كثريا ما ينشرون يف مواقع
أربع مراقبات عسكريات من رتبة نقيب إىل مقدم؛ وهذا الرقم
متقلبة وحمفوفة باملخاطر ،جيب تزويدهم بالقدرات املناسبة
أعلى بنسبة  ٧٥يف املائة مقارنة بالسنة السابقة .وعالوة على
ومهارات البقاء القوية والكفاءات اليت ال جدال فيها إذا
ذلك ،فإن ماليزيا دأبت على نشر  ٤٠من حفظة السالم من
أريد هلم أن يعملوا بفعالية .وهذا أمر هام بالنظر إىل واليات
اإلناث يف كتيبتنا يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان .وإىل
حفظ السالم األكثر مشوال اليت نشهدها اليوم ،واليت تشمل
جانب ذلك ،هناك حوايل  ٢٥من املشغالت جيري نشرهن يف
ضرورة محاية املدنيني ،والتصدي للعنف اجلنسي ،والتغلب على
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ويف ذلك السياق ،يود وفد بلدي أن يديل بالنقاط التالية
املستشفى امليداين املاليزي للمساعدة اإلنسانية يف كوكس بازار،
املتعلقة بسالمة وأمن وأداء حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة:
ببنغالديش.
أوال ،جيب إبالغ حفظة السالم يف امليدان بوضوح بواليات
وكما ندرك مجيعا ،فإن كل بعثة من بعثات حفظ السالم
فريدة ومتميزة .ومن الضروري أن نأخذ يف االعتبار خمتلف بعثات السالم وجيب اإلفصاح عن توقعات واضحة ألداءهم.
التحديات يف امليدان  -مثل عناصر البعثة والبيئة والتنسيق
وثانيا ،جيب املواءمة باستمرار بني الواليات وقدرات حفظة
بني خمتلف أصحاب املصلحة ،وال سيما الدولة املضيفة  -السالم يف ضوء تطور احلقائق على أرض الواقع ،مع نشر األمانة
يف جهودنا اجلماعية الرامية إىل ضمان عمليات حفظ السالم العامة ألفرقة دعم متنقلة يف جمال التدريب من حفظة السالم
أفضل .وتعتقد ماليزيا أيضا أنه من املهم لنا أن نعزز التعاون بني من ذوي اخلربة من البلدان املسامهة بقوات عسكرية والبلدان
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم واملنظمات اإلقليمية ودون املسامهة بأفراد شرطة ،حسب االقتضاء ،لتوفري التدريب بشأن
اإلقليمية من أجل حتسني أداء عمليات حفظ السالم.
الواليات احملددة للبعثات ،وقواعد االشتباك ،واستخدام القوة،

ويف اخلتام ،ماليزيا تؤكد جمددا دعمها لتعزيز وتقوية بعثات من بني أمور أخرى.
األمم املتحدة حلفظ السالم .ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون
ثالثا ،مؤشرات األداء اخلاصة بكل بعثة جيب وضعها يف
الكامل مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة ،ألننا نؤمن إميانا ضوء الواليات واحلقائق على أرض الواقع وتوافر املوارد املناسبة
صادقا بأنه بالعمل معا فقط ميكننا أن نضمن أن تفي مجيع يف الوقت املناسب وكذلك العقبات وأوجه القصور.
بعثات حفظ السالم بالغرض وأن تكون فعالة من حيث التكلفة.
رابعا ،ينبغي أن يعترب األداء مسؤولية القيادة وقيادة البعثة
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل ينبغي أن ختضع للمساءلة عن أداء البعثة بأسرها ،فضال عن
نيبال.
رصد أداء القوات وأفراد الشرطة .وبناء على ذلك ،جيب مكافأة
السيد راي (نيبال) (تكلم باإلنكليزية) :بادئ ذي بدء ،األداء املتميز حلفظة السالم لتعزيز الروح املعنوية.
هتنئ نيبال وتثين على الرئاسة اإلندونيسية للمجلس على عقد
خامسا ،ال ينبغي يف أي وقت من األوقات أن يؤدي عدم
هذه املناقشة اهلامة إلعطاء عمليات حفظ السالم األولوية اليت وجود حماذير وطنية إىل جعل أي وحدة عرضة للتكليف مبهام أو
تستحقها.
عمليات نشر وتناوب غري معقولة أو أن تكون مبثابة كبش فداء.
تفخر نيبال ،باملسامهة بأكثر من  140 000من القوات جيب أن يكون األداء هو األساس لتناوب الوحدات من خمتلف
وأفراد شرطة منذ عام  ،١٩٥٨بكوهنا شريكة موثوقة وذات البلدان املسامهة بقوات عسكرية/البلدان املسامهة بأفراد شرطة.
مصداقية لألمم املتحدة يف عمليات حفظ السالم .غري أن هذا
سادسا ،ينبغي إدراج املنظور اجلنساين يف التدريب ،وجيب
املوقف الثابت له تكلفته .ففي رحلتها حلفظ السالم ،فقدت
تقدمي التدريب احملدد حلفظة السالم من اإلناث .جيب كفالة
نيبال  ٧٤من مواطنينا الشجعان من أجل القضية النبيلة املتمثلة
عدم التسامح مطلقا مع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني بشكل
يف حتقيق السالم واالستقرار الدوليني .وتذكرنا هذه اخلسارة
دائما بأمهية التدريب وبناء القدرات من أجل ضمان سالمة صارم.
حفظة السالم وأمنهم.
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سابعا ،ينبغي تنشيط عمل اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات
حفظ السالم جلعلها أكثر فعالية يف توفري التوجيه يف جمال
السياسات لعمليات السالم ،يف ضوء التحديات احلالية اليت
تواجه حفظ السالم .كما جيب أن تضطلع إدارة عمليات
السالم وإدارة الدعم التشغيلي بدور نشط يف كفالة معايري
موحدة للتدريب على حفظ السالم الذي تقدمه خمتلف مراكز
التدريب الوطنية واإلقليمية والدولية .ويف هذا الصدد ،تقدم
نيبال مركزها الوطين للتدريب يف جمال حفظ السالم ليكون مبثابة
مركز امتياز إقليمي يف منطقتها.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد على احلاجة امللحة لسداد
املستحقات يف الوقت املناسب للبلدان املسامهة بقوات/البلدان
املسامهة بأفراد شرطة ،وهو أمر من دونه سيتأثر بناء قدرات
حفظة السالم وحتسني أدائهم بطريقة سلبية للغاية.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقبة
عن االحتاد األفريقي.
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املتحدة ،يف إطار شراكة وثيقة مع املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ملنع نشوب الصراعات وإدارهتا وحلها .وال ميكننا
املبالغة يف التشديد على احلاجة امللحة إىل النظر يف جممل
عمليات حفظ السالم واالتفاق على تدابري عملية لتعزيز قدراهتا
وكفاءهتا يف التصدي للتحديات اليت تواجهها يف صون السالم
واألمن واالستقرار .ويف هذا السياق ،امسحوا يل أن أركز بياين
على النقاط الثالث التالية.
أوال ،إن االحتاد األفريقي يويل أمهية كربى هلذه املسألة
ألسباب متعددة .كما يعلم أعضاء اجمللس ،هناك حاليا 7
من بعثات حفظ السالم البالغ عددها  14عملية يف أفريقيا.
تشمل عمليات حفظ السالم وحدها قرابة  ٨٠يف املائة من
مجيع األفراد النظاميني املأذون هبم ومتت املوافقة على مشاركتهم
يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم .وبداية من  ٣١كانون
األول/ديسمرب  ،٢٠١٨مثلت جمموعة الدول األفريقية  ١٨من
أكرب  30جهة مسامهة باألفراد النظاميني يف عمليات حفظ
السالم ٥٠ .يف املائة تقريبا من مجيع حفظة السالم النظاميني
يأتون من الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي ،واعتبارا من ٣١
كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٨سامهت منطقة أفريقيا بـ 63.4
يف املائة من النساء يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.

السيدة محمد (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
بتهنئتكم ،سيدي ،على توليكم رئاسة جملس األمن لشهر أيار/
مايو ،وعلى أخذ زمام املبادرة بعقد هذه املناقشة اهلامة بشأن
االستثمار يف عمليات حفظ السالم والتدريب وبناء القدرات.
وبذلك تثبت إندونيسيا التزامها بتحسني عمليات حفظ السالم
ولذلك ،فإن أفريقيا تستحق الدعم جبميع الوسائل ملعاجلة
وتقويتها من خالل تعزيز قدرات ومهنية قوات حفظ السالم .الثغرات اليت يتعني التغلب عليها يف عمليات حفظ السالم،
إننا نقدر بالغ التقدير املسامهة القيمة اليت قدمتها إندونيسيا إىل وكذلك الصعوبات اليت يواجهها حفظة السالم التابعون لنا يوميا
عمليات حفظ السالم يف أفريقيا.
وهم يصارعون بعزميتهم وحدها وعورة أراضي مناطق والياهتم
كما أود أن أحيي أفرادنا من ذوي اخلوذ اخلضر واخلوذ وهم أقل جتهيزا .يستحق حفظة السالم التابعني لنا تأهيل
الزرق الذين خيدمون يف عمليات االحتاد األفريقي واألمم املتحدة ومتكني على حنو أفضل ملواجهة املهام الصعبة واالضطالع
حلفظ السالم يف ظل ظروف صعبة حلماية املدنيني واحلفاظ على مبسؤولياهتم على حنو فعال.

السالم.
ثانيا ،بذل االحتاد األفريقي جهودا جادة يف تعزيز أداء
من املؤكد أن مناقشة اليوم تأيت يف الوقت املناسب ،حيث وفعالية عمليات دعم السالم ،مبا يف ذلك هنجنا يف ضمان محاية
أهنا جتري يف ظل املشاركة املتزايدة يف امليدان من قبل األمم املدنيني .كلفت عمليات االحتاد األفريقي لدعم السالم بواليات
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تشمل محاية املدنيني واملشاركة يف عمليات قتالية لضمان أن
تليب تلك الواليات نوع االستجابات القوية والشاملة املطلوبة
للتصدي لتحديات النزاع  -متشيا مع مبدأ االحتاد األفريقي
 مع مالحظة تقلب السياقات والتهديدات غري املتناظرة اليتيتعرض هلا أفراد عمليات دعم السالم.

S/PV.8521

اهلامة األخرى .أوال ،ينبغي أن تقدم البلدان املسامهة بقوات
عسكرية والبلدان املسامهة بأفراد شرطة أفضل موظفيها وقدراهتا
من أجل عمليات السالم .ثانيا ،ينبغي أن توفر السلطات
املنشئة للتكليف مثل األمم املتحدة واالحتاد األفريقي واليات
واقعية فضال عن مجيع الوسائل اليت ال غىن عنها لتمكني بعثاتنا
من تنفيذ مهامها بفعالية ومحاية املدنيني ،ويف الوقت نفسه،
مساعدة البلدان على االنتقال من النزاع إىل السالم املستدام،
ومن مث االخنراط يف اسرتاتيجيات اخلروج.

وما انفك االحتاد األفريقي ثابتا يف سعيه إىل ضمان
التدريب املشرتك ومعايري حقوق اإلنسان يف عمليات دعم
السالم اليت يضطلع هبا مبا يتماشى مع إطار االحتاد األفريقي
ويقودين هذا إىل مسألة التمويل وضرورة جتاوب جملس األمن
للمساءلة واالمتثال للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل
مع دعوات االحتاد األفريقي الطويلة العهد واملشروعة ،املتعلقة
حلقوق اإلنسان والسلوك واالنضباط.
بإمكانية االستفادة من االشرتاكات املقررة لألمم املتحدة لتمويل
ويف إطار الشراكة مع األمم املتحدة اعتمد االحتاد األفريقي علميات االحتاد األفريقي لدعم السالم .ومل نزل مقتنعني بأن
سياستني هامتني يف تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٨فيما يتعلق تلك العلميات بتوفريها استجابات للتهديدات املتعددة للسالم
بالسلوك واالنضباط يف عمليات دعم السالم؛ وفيما يتعلق واألمن ،إمنا تقوم بذلك بالنيابة عن األمم املتحدة ،وباألخص
مبنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني والتصدي هلما يف عمليات جملس األمن ،الذي يتحمل املسؤولية األساسية عن صون السلم
دعم السالم؛ وترمي كلتا السياستني إىل تعزيز السلوك املهين واألمن الدوليني .وهنيب مبجلس األمن بأن يلقي نظرة جديدة
ألفراد عمليات االحتاد األفريقي لدعم السالم الشامل وتعزيز على هذه املسألة يف ضوء اجلهود اجلارية اليت يبذهلا االحتاد
جهود االحتاد األفريقي الرامية إىل محاية املدنيني .كما تعزز أيضا األفريقي ،مبا يف ذلك تفعيل صندوق السالم التابع له مؤخرا.
التوجيه الصادر عن جملس السلم واألمن بأن تشمل واليات
ويف اخلتام ،ندرك أنه ال ميكن لألمم املتحدة أو االحتاد
مجيع عمليات دعم السالم محاية املدنيني.
األفريقي وحدمها ضمان أعلى مستوى من أداء وفعالية حفظة
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن جملس السالم واألمن التابع السالم التابعني لالحتاد األفريقي .وهلذا السبب ،نؤيد مبادرة
لالحتاد األفريقي أصدر توجيها يف أيار/مايو  ٢٠١٨بأن تدرج األمني العام للعمل من أجل حفظ السالم ،والدعوة إىل تعزيز
الشراكة االسرتاتيجية بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة ،بغية
مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني يف عمل االحتاد األفريقي
توفري وسائل األداء الفعال ،فهذا ،إىل جانب الدعم املقدم
بشأن محاية املدنيني وتنفذ يف إطار االحتاد األفريقي لالمتثال
من الدول األعضاء سيمنحنا أفضل قدرة على تنفيذ الواليات
واملساءلة األوسع نطاقا .وسيمكن ذلك األمر التوجيهي االحتاد
واملهام املطلوبة.
األفريقي من كفالة مستوى الشمولية الذي سيظل يساعدنا على
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ضمان األداء والفعالية.
كمبوديا.
النقطة الثالثة واألخرية هي أننا نود أن نشدد على العناصر
السيد كي (كمبوديا) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية ،أود
اهلامة اليت ميكن ،يف رأينا ،أن تعزز أداء حفظة السالم من
أجل توفري احلماية الفعالة للمدنيني ،واالضطالع بواجباهتم أن أهنئ إندونيسيا ،على تويل رئاسة جملس األمن هذا الشهر،
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وتنظيم مناقشة اليوم املفتوحة اهلامة جدا .وأود أن أشكر األمني
العام ومقدمي اإلحاطتني اآلخرين على مالحظاهتم الزاخرة
باملعلومات ،والوثيقة الصلة للغاية.
ويؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل فنزويال باسم
حركة بلدان عدم االحنياز والبيان الذي أدىل به ممثل تايلند باسم
رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
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ومن املستحيل جتاهل أن عمليات حفظ السالم تزداد
تعقيدا ،وجيد حفظة السالم أنفسهم يف أوضاع صعبة ،يفتقرون
فيها إىل ما يكفي من الدعم اللوجسيت والتمويل .وللتخفيف
من حدة املخاطر اليت يتعرض هلا حفظة السالم ،وضمان فعالية
العمليات جيب أن ُتنح بعثات حفظ السالم املوارد الالزمة،
وتُوفر هلا إمكانية احلصول على التكنولوجيا واملعلومات احلديثة.
إن تزويد حفظة السالم باملوارد الكافية ،مبا يف ذلك من خالل
التمويل الذي ميكن التعويل عليه ،أمر بالغ األمهية .ولكي تنجح
بعثات حفظ السالم ،جيب تيسري وصول مجيع عمليات حفظ
السالم إىل مصادر التمويل الذي ميكن التنبؤ به ،والثابت .إن
التكلفة البشرية واالقتصادية للصراع ضخمة .ويف هناية املطاف،
يعد احلفاظ على السالم من أجل املستقبل صفقة أفضل كثريا
من حل صراعات ال هناية هلا.

إن احلفاظ على السالم العاملي يتطلب جهدا مركزا وتنسيقا
جيدا ،ال سيما فيما يتعلق حباالت ما بعد انتهاء الصراع .إن
كمبوديا اليت حظيت ببعثة من بعثات األمم املتحدة حلفظ
السالم ،تعلم جيدا الصعوبات اليت تواكب انتقال بلد من
الصراع إىل جمتمع االستقرار واالزدهار .وال تزال كمبوديا ملتزمة
بالسلم واألمن الدوليني من خالل مشاركتها يف جهود األمم
املتحدة حلفظ السالم .وخالل العقد املاضي ،أسهمت كمبوديا
ولضمان سالمة وأمن موظفي األمم املتحدة والسكان
بتقدمي اآلالف من ذوي اخلوُذ ال ُزرق العاملني يف قوات األمم
الذين خيدموهنم جيب أن يكون حفظة السالم التابعون لألمم
املتحدة حلفظ السالم يف مجيع أحناء العامل.
املتحدة مدربني تدريبا كافيا .وتؤيد كمبوديا تأييدا تاما مبادرة
وقمنا بنشر حفظة السالم التابعني لنا يف خمتلف اجملاالت،
العمل من أجل حفظ السالم اليت أطلقها األمني العام ،وقد
اليت ترتاوح بني اجملال اهلندسي ،وإزالة األلغام ،والشرطة
أيدت إعالن االلتزامات املشرتكة ،وهي تشارك مشاركة كاملة
العسكرية ،وبني املراقبني العسكريني والضباط العسكريني .وما
يف تدريب األفراد السابق للنشر ،الذي يركز على تطوير القدرات
برح حفظة السالم التابعني لنا يقدمون خدماهتم يف مجيع أحناء
الالزمة هلم ألداء واجباهتم على حنو فعال.
العامل يف بعض أكثر األوضاع صعوبة ،مبا يف ذلك يف مجهورية
إن وفد بلدي يعترب تدريب حفظة السالم جزءا ال يتجزأ
أفريقيا الوسطى وسوريا والسودان وجنوب السودان ،ولبنان،
ومايل ،وتشاد ،من بني بعثات أخرى .ويبذل حفظة السالم من جناح البعثة وهو استثمار يف التعلم ،وحتسني األداء ،والوفاء
الكمبوديون قصارى جهدهم من أجل ضمان محاية السكان الفعال بالواليات .ولدى كمبوديا مرفقني من مرافق التدريب
احملليني .وتتطلب واجبات حفظ السالم أغلى التضحيات ممن السابق للنشر تدعمهما األمم املتحدة ،والواليات املتحدة،
يقدمون تلك اخلدمات .ومن املؤسف أن تسعة من حفظة وفرنسا ،والصني ،واليابان واهلند .وأوّد أن أغتنم هذه الفرصة
السالم الكمبوديني فقدوا أرواحهم .ويف هذا الصدد ،جيب لكي أُعرب لتلك البلدان عن تقديرنا جلهودها القيمة.
ويف هذا السياق ،ينبغي تعزيز تدريب اإلدارة العليا لضمان
بذل مزيد من اجلهود للوقاية من اإلصابات يف صفوف حفظة
أن يكون حفظة السالم حتت إمرة قادة يتمتعون بالقدرة
السالم ،مبا يف ذلك عن طريق توفري املزيد من التدريب.
والكفاءة .وينبغي أن يشمل هذا التدريب فهم واليات البعثات،
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تعمل بعثات اليوم يف بيئة خمتلفة جدا عن عام ،1948
ومنظومة األمم املتحدة ،والقانون اإلنساين الدويل ،ومهارات
تسوية النزاعات ،والتحليل االسرتاتيجي ،ال سيما فيما يتعلق عندما نشرت قوات أسرتالية ألول مرة لدعم عملية سالم تابعة
لألمم املتحدة.
بالتحديات يف بعثات حمددة.
وينبغي تزويد حفظة السالم بالتدريب احملسن يف جمال
االتصاالت ،مبا يف ذلك الدورات التدريبية باللغتني اإلنكليزية
والفرنسية ،فضال عن التدريب يف جمال التفاوض واحلساسية
الثقافية .وينبغي تشجيع إدماج جهود التدريب ،مع احلفاظ على
الرتكيز على األولويات االسرتاتيجية احملددة بوضوح يف عمليات
حفظ السالم .وسيعزز هذا التآزر أساليب التعلم ويروج معرفة
الذين يؤدون اخلدمات.

ترحب أسرتاليا بالتقدم احملرز يف تنفيذ مبادرة العمل من
أجل حفظ السالم ،وهي مبادرة نعتربها خمططا لتعزيز األداء
والسالمة واألمن .وجيب أن نواصل الزخم ونرتجم األقوال إىل
أفعال .ويتطلب احلفاظ على السالم االبتكار .واليوم ،يتطلب
التنفيذ الناجح ألي والية تطورا مستمرا يف التدريب وحتسينات
هامة يف التخطيط والتحليل املشرتكني.

فيما يتعلق بالشراكات ،تعرتف أسرتاليا بقدرهتا على
ويف اخلتام ،تلتزمكمبوديا بالعمل مع األمم املتحدة وشركائها حتسني قدرات حفظ السالم وأدائه .وتوفر الشراكات القوية
الصعد الثنائية واملتعددة األطراف واإلقليمية أفضل فرصة
لضمان توفري التدريب احليوي واملوارد اإلمنائية حلفظة السالم على ُ
لتمكينهم من أداء مهامهم بنجاح يف املستقبل .إن التمويل ملعاجلة الثغرات الرئيسية يف التدريب والفجوات يف القدرات.
الثابت وموارد بناء القدرات من شأنه أن يشجع املزيد من التغيري
منذ عام  ،1993ما برحت أسرتاليا تنشر مدربني لدعم
اإلجيايب يف عمليات حفظ السالم ،مبا يضمن سالمة وأمن تطوير قدرات حفظ السالم يف بلدان أخرى .وتشكل أفرقة
الذين يؤدون اخلدمات ،والسكان الذين يوفرون هلم احلماية.
التدريب املتنقلة وسيلة ف ّعالة من حيث التكلفة لتقاسم خربات
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة البلدان املسامهة بقوات وبناء القدرات .كذلك يقدم مركز
تدريب عمليات السالم التابع لقوات الدفاع األسرتالية تدريبا
أسرتاليا.
السيدة برينك (أسرتاليا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن متعدد اجلنسيات وذا جودة عالية .وقد سعت أسرتاليا إىل زيادة
أبدأ بتوجيه الشكر إىل إندونيسيا ووزيرة اخلارجية مارسودي على مشاركة املرأة يف حفظ السالم ،ونقوم بتمويل نساء من جمموعة
اختيار موضوع هذه املناقشة املفتوحة ،اليت تتيح لنا مجيعا الرتكيز من البلدان حلضور دورات تدريبية يف جمال حفظ السالم.
بطريقة حمددة على حتقيق السالم الذي نصبو إليه.

ومع تزايد تعقيد مطالب حفظ السالم احلديثة ،جيب أن
يواكب التدريب وبناء القدرات االحتياجات الناشئة .وتعد
الشراكات الفعالة ،وحتسني تبادل املعلومات ،وآليات اإلبالغ
األساس لتحسني أداء عمليات حفظ السالم .إن حفظ السالم
ليس ظاهرة ثابتة.
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إن تعاون أسرتاليا يف جمال حفظ السالم مع فييت نام
مثال على الشراكة ال ّفعالة يف املمارسة العملية .وقد عملنا معا
على حتسني القدرات اللغوية إلعداد املوظفني الطبيني لالنتشار
يف جنوب السودان .ستهدف أيضا شراكتنا الناشئة مع فيجي
ونيوزيلندا إىل تعزيز القدرة من خالل التدريب واخلربة املشرتكة.
كذلك فإن حتسني تبادل املعلومات أمر بالغ األمهية
لتخصيص املوارد على حنو ف ّعال لتلبية احتياجات البلدان
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املسامهة بقوات .وتعد آلية التنسيق اخلفيفة اليت وضعتها األمانة
العامة خطوة طيبة حنو حتقيق ترابط أفضل بني جهود التدريب
وبناء القدرات .ومن شأن حتسني الوصول إىل آخر التطورات
يف سياسات حفظ السالم ،والدروس املستقاة ،أن متكن الدول
األعضاء من توفري تدريب أكثر حتديدا واستهدافا للبعثات.
ترى أسرتاليا إمكانات كبرية يف التدريب عرب اإلنرتنت
كآلية لتقدمي التدريب السابق للنشر إىل مجهور أوسع .وقد
دعمنا تطوير معهد التدريب على عمليات السالم لربنامج يتعلق
بالتعلم اإللكرتوين نعتربه مثاال قيما.
أخريا ،تؤيد أسرتاليا اجلهود الرامية إىل إدماج إطار متكامل
لألداء يف مجيع البعثات وتعزيز اإلبالغ القائم على بيانات .ومن
شأن الفهم الواضح لفعالية البعثة أن يربز اجملاالت اليت ميكن
فيها تركيز جهود التدريب لتحسني األداء.
تبني األدلة أن املوظفني املدربني تدريبا جيدا واجملهزين
جتهيزا جيدا يعطون بعثات حفظ السالم فرصة أكرب للنجاح.
وتتطلع أسرتاليا إىل مجيع الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة
للعمل معا لضمان تقدمي التدريب والقيام جبهود بناء القدرات
للوفاء مبتطلبات حفظ السالم العصري.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
بنغالديش.
السيد بن مؤمن (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن استهل كلميت بالرتحيب برئاسة إندونيسيا جمللس األمن هذا
الشهر ،وأن أشكر القيادة األندونيسية على ترتيب هذه املناقشة
يف الوقت املناسب وعلى البيان الرئاسي S/PRST/2019/4
الذي اعتُمد يف وقت سابق من هذا الصباح.
كان حفظ السالم من املهام الرئيسية اليت اضطلعت هبا
األمم املتحدة طوال السنوات السبعني املاضية ،وال يزال أحد
أبرز مسامهاهتا يف تعددية األطراف .ويف صون السلم واألمن
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الدوليني ،نفخر مبسامهتنا املتواضعة بقوات عسكرية وقوات
شرطة يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم .ولدينا حاليا أكثر
من  6.700فرد من حفظة السالم منتشرين يف عشر بعثات
خمتلفة حلفظ السالم يف مجيع أحناء العامل.
كذلك نقوم تدرجييا بزيادة حفظة السالم من اإلناث،
متاشيا مع التزامنا جتاه األمم املتحدة .ومنذ عام  ،2010ما برحنا
نرسل كل عام ما يرتاوح من  150إىل  200من حفظة السالم
اإلناث .وحىت اآلن ،نشرت بنغالديش أكثر من  1 600من
حفظة السالم من اإلناث ،ويف عام  ،2018بلغت بنغالديش
املركز اخلامس من بني البلدان املسامهة بقوات والبلدان املسامهة
بقوات شرطة من حيث اإلسهام حبفظة السالم من اإلناث.
ونرسل حاليا حفظة السالم من اإلناث مع مجيع الوحدات.
لقد بذلت عدة جهود يف السنوات األخرية لتعزيز عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم .ويف اآلونة األخرية ،كشفت األمم
املتحدة عن العديد من املبادرات ملواجهة التحديات العديدة
اليت تكتنف هذا املسعى املتعدد األطراف .وتكرر بنغالديش
دعمها القوي هلذه اجلهود ،مبا يف ذلك مبادرات األمني العام
بشأن اإلصالحات املتعلقة بالسالم واألمن ،ومبادرة العمل
من أجل حفظ السالم ،واسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني اليت
وضعتها اإلدارة املدنية يف عمليات حفظ السالم ،وااللتزامات
املشرتكة اليت وضعها اجمللس.
ما فتئت بنغالديش تؤيد بقوة سياسة األمني العام املتمثلة
يف عدم التسامح إطالقا مع مجيع أشكال االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني من جانب حفظة السالم .ورئيسة وزرائنا ،الشيخة
حسينة ،عضو يف دائرة القيادة املعنية مبنع االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني من جانب حفظة السالم والتصدي هلما .وحنن أيضا
طرف يف االتفاق الطوعي الذي وضعه األمني العام للقضاء على
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
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ويعد التدريب على عمليات دعم السالم مفهوما متطورا .السالم أيضا على إدراج كتيبات الوحدات العسكرية التابعة
وكل حالة ميدانية فريدة يف نوعها ،وكذلك واليات الصراعات لألمم املتحدة اليت صيغت حديثا.
وديناميتاها .بينما وضع منوذج للتدريب يف بنغالديش ،نتبع
ندرك أيضا احلواجز اليت تعرتض سبيل املرأة ،مبا يف ذلك
املبادئ التوجيهية إدارة عمليات حفظ السالم ،ونوفر تدريبا االستغالل واالنتهاك اجلنسيان .ولذلك ،جعلنا الوعي حباالت
عاما ملوظفينا بصفتهم مراقبني وأعضاء يف الوحدات .باإلضافة االنتهاك واالستغالل اجلنسيني عنصرا هاما يف تدريبنا السابق
إىل ذلك ،إننا ،إذ نضع يف اعتبارنا املتطلبات اخلاصة حسب للنشر .وبالنظر إىل التهديد الذي تشكله األجهزة املتفجرة
السياق ،نوفر تدريبا معدا خصيصا للنشر ،مبا يف ذلك دورات املرجتلةُ ،تري بنغالديش أيضا تدريبا على تلك األجهزة .ونوفر
يف اللغة .وهذه أدوات مفيدة يف كسب قلوب وعقول السكان أيضا التدريب حلفظة السالم التابعني لنا للتعامل مع املعدات
احملليني.
احلديثة ،مثل ناقالت األفراد املدرعة احملمية من األلغام والتدريب
ندرب ضباطنا ورجالنا بطريقة متكنهم من فهم دور املتعلق بالطب.
الوكاالت األخرى املشاركة يف البعثة ودعم اهلدف السياسي
ثانيا ،الشراكات حامسة لنجاح عمليات األمم املتحدة
للوالية ،باإلضافة إىل واجباهتم األمنية .ونتلقى طلبات من حلفظ السالم .يف العديد من البعثات ،تواصل األمم املتحدة
حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة للعمل يف خمتلف املناصب العمل إىل جانب املنظمات اإلقليمية والشركاء الثنائيني من
واملسؤوليات .وإذ نبقي ذلك يف األذهان ،فإننا ندرب حفظة أجل تنفيذ واليات البعثات .وينطبق ذلك أيضا على مبادرات
السالم التابعني لنا ليتكيفوا مع أي بيئة معينة من بيئات األمم التدريب وبناء القدرات .ونعتقد أن التدريب ليس عنصرا هاما
املتحدة لدعم السالم.
يف حفظ السالم فحسب ،بل إنه أيضا مسؤولية مشرتكة.
أود اآلن أن أبرز ثالثة جوانب للتدريب وبناء القدرات.

ّ
نظمت بنغالديش من جانبها ،باالشرتاك مع أملانيا يف العام
املاضي دورة لتدريب املدربني على األجهزة املتفجرة املرجتلة.
ويف كانون األول/ديسمرب  ،2018استضافت بنغالديش أيضا
حلقة دراسية عن حتقيق االستعداد التعبوي ،بالتعاون مع قيادة
احمليط اهلادئ التابعة الواليات املتحدة ،وإدارة عمليات حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة والبلدان املسامهة بقوات من منطقة
آسيا والباسيفيك .وكان اهلدف من احللقة الدراسية حتقيق وتعزيز
االستعداد التعبوي يف عمليات حفظ السالم.

أوال ،بالنسبة لألولويات املتعلقة باحتياجات التدريب،
تنظم بنغالديش وحدات للنشر استنادا إىل نسق األمم املتحدة
ملدة ستة أشهر .وخالل تلك الفرتة ،تواصل الوحدات تدريبها
الصارم ،وفقا للمناهج التدريبية اليت حددهتا األمم املتحدة .ويف
معهد بنغالديش للتدريب على عمليات دعم السالم ،يتألف
املنهاج التدرييب من التدريب السابق للنشر ،ودورة للمراقبني
احملتملني وضباط األركان ،ودورة لوكالء الضباط ،وضباط
الصف ،بشأن عمليات دعم السالم ،ودورة ألعضاء الوحدات
ستقوم بنغالديش أيضا بعقد دورة عن احلماية الشاملة
العسكرية املزمع نشرها .وجيري استعراض املناهج التدريبية للمدنيني يف الفرتة من  9إىل  20حزيران/يونيه يف معهد
بانتظام ،وفقا ألحدث املبادئ التوجيهية والسياسات لدائرة بنغالديش للتدريب على عمليات دعم السالم ،حتت إشراف
التدريب املتكامل يف إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم دوائر التدريب املتكاملة يف مقر األمم املتحدة ،ومن املتوقع أن
املتحدة .ويعمل معهد بنغالديش للتدريب على عمليات دعم
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أود أيضا أن أنوه باإلحاطات الرائعة اليت قدمها هذا
الصباح األمني العام أنطونيو غوترييش ،والفريق إلياس رودريغيس
مارتينس فيليو ،قائد قوة بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الكونغو ،والسيد
بيورن هوملربغ ،مدير أمانة املنتدى الدويل للتحديات.

ثالثا ،فيما يتعلق باملمارسات ،وعلى الرغم من جهودنا
املستمرة لتطوير قدرات القوات ،ال تزال هناك ثغرات يف التدريب
يف جماالت حقوق اإلنسان ،وسالمة ومحاية القوات واملدنيني،
والعنف اجلنساين .ولذلك فإن تقاسم اخلربات ذات الصلة مع
البعثات األخرى ،واألخذ بتوصيات كبار قادة البعثات أمر بالغ
األمهية .وهناك حاجة أيضا إىل مزيد من البيانات والفهم بشأن
أسباب حدوث حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،وما إذا
كانت هناك حاجة إىل تنقيح املبادئ التوجيهية احلالية .والتقارير
القائمة على األدلة مطلوبة أيضا ملعرفة ما إذا كان باإلمكان
تفعيل أي تدبري خاص بالتخفيف.

وتتماشى املناقشة املفتوحة اليوم مع رغبتنا املشرتكة اليت
مت الـتأكيد عليها من جديد بشكل ال لبس فيه دعما ملبادرة
“العمل من أجل حفظ السالم” ،واملتمثلة يف وضع أداء
عمليات السالم يف صميم شواغلنا .وذلك الطموح اجلدير
بالثناء جيسد بالضرورة احلاجة إىل رفد هذه العمليات بقوات
حسنة التدريب والتجهيز ،مع توفري ما يكفي من التدريب على
أساسيات القانون اإلنساين.

ال يزال تدريب حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة
مسعى معقدا ،حيث يعمل حفظة السالم يف بلدان أجنبية
ذات ثقافة وسياسة معقدة .ولذلك يتطلب هذا التدريب تعاونا
وشراكات بني جمموعة من أصحاب املصلحة من شىت املعايري.
ويف حني أن األمم املتحدة تأخذ زمام القيادة يف وضع مبادئ
توجيهية للتدريب وبناء القدرات ،فمن مسؤولية فرادي البلدان
املسامهة بقوات أن تعد حفظة السالم التابعني هلا لنشرهم يف
امليدان .ولذلك فإن التعاون القوي أمر ال بد منه بني األمانة
العامة ،والدول األعضاء ،والبلدان املسامهة بقوات ،وجملس
األمن لضمان توفر اإلدارة الشاملة الحتياجات التدريب.

وتأيت مناقشة اليوم يف وقتها متاما إذ يعمل ذوو اخلوذ
الزرق اآلن يف بيئات أمنية معقدة للغاية تشهد مستوى غري
مسبوق من العنف ،تزيد التهديدات غري املتناظرة من خطورته،
األمر الذي يعرض حياهتم وحياة الناس املكلفني حبمايتهم.
ولن يتمكن حفظة السالم من التصدي بصورة سليمة ألوجه
الضعف هذه ومن التمتع بالسلطة املعنوية على القوى اهلدامة
إال جباهزية تشغيلية عالية اجلودة .وبوصف السنغال من البلدان
الرئيسية املسامهة بقوات ،فقد قدم منوذجا لتلك األولوية .وأود
أن أتشاطر معكم بإجياز بعضا من ممارساهتا اجليدة يف هذا
الصدد.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
السنغال.

أوال وقبل كل شيء ،يهدف تدريب الوحدات العسكرية
يف السنغال إىل حتقيق متطلبات االستمرارية والشمول والتكيف
مع األخطار .وجيري تقييم األساليب وحتديثها بانتظام .ويف
منهجي.
الواقع ،فإن التكييف التشغيلي للوحدات العسكرية
ٌ
وعلى املستوى الفردي ،فهو يتيح صون وتوطيد القدرات احملددة
فيما يتعلق باألنشطة األساسية .وأما على املستوى اجلماعي،
فيجري تقييم القيمة اجلوهرية للوحدات العسكرية سنويا على

السيد بارو (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أود
أن أهنئ إندونيسيا على انضمامها إىل رئاسة جملس األمن هلذا
الشهر ،وعلى مبادرهتا املمتازة بعقد هذه املناقشة املفتوحة ،اليت
متكننا من مناقشة املسألة اجلوهرية املتمثلة يف تدريب املوظفني
وبناء قدراهتم يف إطار عمليات السالم.
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أساس معايري موضوعية متاما ،تراعي ،ضمن أمور أخرى ،من خالل ترك عملية تدريب الوحدات العسكرية ومنحها
متاسك الوحدات العسكرية وقدرهتا على العمل واحلفاظ على الشهادات برمتها للبلدان املسامهة بقوات.
معداهتا وبناء القدرة على مواجهة الشدائد .وبالتايل ،وبالنسبة
ولعل إدارة عمليات السالم تدرك هذا القصور إذ إهنا
لعمليات السالم ،فإن السنغال لديها دائما طائفة كبرية من تشرتط اآلن ،قبل النشر ،وثيقة مكتوبة تشهد فيها البلدان
الوحدات املؤهلة ،بغض النظر عن بيئة املشاركة أو سياقها .ويتم املسامهة بأن كل أفراد الوحدة العسكرية قد تلقوا التدريب الكايف
تدريب األفراد الذين يتم اختيارهم لتشكيل الوحدات العسكرية وأن أيا منهم ال يواجه ادعاءات باالنتهاك واالستغالل اجلنسيني
ملدة أربعة أشهر على األقل يف أحد مراكز التدريب التكتيكي أو خيضع إلجراءات قانونية جارية .بيد أن تلك الوثيقة الرمسية
اخلمسة املوجودة يف السنغال ،وهو تدريب جيسد ،على أفضل تلزم البلدان املسامهة بأفراد من الناحية النظرية فحسب ،إذ إهنا
وجه ،الظروف يف البعثة اليت سيتم نشرهم فيها.
ال تكفل ال قدرة الوحدة العسكرية على التكيّف على أرض
ويكتمل إعداد الوحدات العسكرية بتوفري مناذج تُعرف الواقع وال توفر ضمانات بأن أفرادها سيمتثلون ملعايري األمم
أفرادها مبعايري األمم املتحدة للسلوك وباملسائل الشاملة املتصلة املتحدة للسلوك أثناء وجودهم يف البعثة.
باملسائل اجلنسانية واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني وعادات
ومن أجل ضمان حتسني مراقبة جودة التأهب التشغيلي
البلد املضيف وتقاليده وما إىل ذلك .وتتيح مراكز التدريب للوحدات العسكرية ،من املهم أن تشارك إدارة عمليات السالم
التكتيكي يف السنغال اجملال لتدريب الوحدات العسكرية على بقدر أكرب يف العملية من خالل االتفاق مع البلدان املسامهة
خمتلف أنواع البيئات .واهلياكل األساسية املتاحة يف الوقت بقوات على خمتلف الربامج التدريبية ،مع مراعاة خصوصيات
الراهن كافي ٌة لتلبية احتياجات الوحدات العسكرية والشرطية املنطقة املعنية والشروط األساسية للوحدات العسكرية ،ويف هناية
السنغالية وحدها .ومع ذلك ،جيري تنفيذ مشروع طموح لزيادة املطاف التأكد من مدى مالءمة هذه الوحدات من خالل
عددها ،األمر الذي ميكن أن يفتحها يف هناية املطاف أمام التفتيش والتحقق املنهجيني قبل النشر ،استنادا إىل املعايري املتفق
البلدان الصديقة املسامهة بقوات يف منطقتنا دون اإلقليمية أو عليها مع الدول األعضاء.
من أي مكان آخر.
ويف السياق نفسه ،جيب علينا النظر يف استخدام
أخريا ،تُدار النماذج التدريبية يف عملية دينامية ،إذ يتم التكنولوجيات احلديثة ،عند االقتضاء .ويظهر التأثري اإلجيايب
إثراؤها باستمرار من خالل آراء أفراد الوحدات العسكرية العائدة الستخدام تلك األدوات مع التحلي بروح املسؤولية يف جتارب
و َّ
املعدلة .ونغتنم هذه الفرصة لنشكر شعبة السياسات العامة بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
والتقييم والتدريب التابعة إلدارة عمليات السالم ومجيع الشركاء يف مايل وبعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية
الذين يعملون بال كلل من أجل بناء القدرات من خالل الربامج الكونغو الدميقراطية وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
التدريبية العديدة اليت يوفروهنا للبلدان املسامهة بقوات .ومع لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
ذلك ،ويف حني أن التحدي املتمثل يف توفري تدريب موجه حنو
وال تزال السنغال ،من جانبها ،مستعدة لتقاسم خربهتا
األداء ال يزال مفهوما جيدا ،فإن إدارة عمليات السالم تفقد
املتميزة يف جمال حفظ السالم ،مبا يف ذلك من خالل التعاون
أداة مهمة ملراقبة جودة أداء القوات املوضوعة حتت تصرفها
بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي .وهي ال تزال مقتنعة بأن من
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الضروري أيضا زيادة مشاركه املرأة يف عمليات حفظ السالم،
وفقا للقرار  .)2000( 1325وعالوة على ذلك ،وبالنظر
إىل زيادة التزام البلدان الناطقة بالفرنسية وجودة مشاركتها يف
عمليات حفظ السالم ،فضال عن تشكيل بعثات كهذه يف
تلك اجملموعة من البلدان ،وبصورة أساسية يف أفريقيا ،يؤكد وفد
بلدي جمددا على أمهية تعزيز تعدد اللغات يف سياق البعثات.

ولذلك ،فإن مناقشة اليوم املفتوحة ،برئاسة إندونيسيا،
متثل متابعة تأيت يف الوقت املناسب بعد جناح مؤمتر األمم
املتحدة الوزاري املعين حبفظ السالم لعام  ٢٠١٩الذي عقد
قبل شهر .وتكتسي مواصلة احلوار واملناقشات املتعلقة باملوضوع
أمهية لكفالة جناح مبادرة “العمل من أجل حفظ السالم” بعد
النجاح يف حتقيق توافق اآلراء تقريبا حول  ٢٤التزاما متبادال يف
أيلول/سبتمرب املاضي.

يلتزم بتهيئة الظروف اإلنسانية اليت مل تعد قائمة .ولئن أسفرت
بعثة من البعثات عن نتائج سياسية ،فإن احتواء أو حىت هزمية
العناصر القاتلة هو أمر مقبول ألنه يوقف املذابح والنهب.
إن احلياة والكرامة اإلنسانية مها حقيقتان مطلقتان من حقائق
أنشطة حفظ السالم اليت تضطلع هبا األمم املتحدة.

وتعتمد وزارة الدفاع الوطين لدينا هنجا صارما جتاه حاالت
إساءة السلوك .وتضمن القوات املسلحة الفلبينية أن مجيع
وحدات حفظ السالم التابعة هلا تدرك إدراكا عميقا املبادئ
التوجيهية حلسن السلوك يف منطقة بعثات األمم املتحدة.
ويف إطار تدريب القوات املسلحة الفلبينية ألفرادها قبل النشر

يف اخلتام ،بوصف السنغال من كربى البلدان املسامهة
وترحب الفلبني باجلهود اليت تبذهلا إدارة عمليات السالم
بقوات وبأفراد شرطة ،فإهنا ترحب باالهتمام املستمر يف أوساط
اجلهات الفاعلة ،مبا يف ذلك اجمللس ،بروح من احلوار الثالثي ،لوضع معايري واضحة لألداء والتقييمات املستندة إىل التقييمات
جبعل عمليات حفظ السالم أكثر فعالية وقدرة على تلبية املنتظمة للوحدات العسكرية ،مبا يف ذلك بشأن القيادة والسيطرة
ومحاية املدنيني والسلوك واالنضباط والتدريب .فهي متكن من
االحتياجات امللحة والتصدي للتحديات حاليا ومستقبال.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة إجراء تقييم موضوعي ألداء البعثة بأسرها  -بعنصريها املدين
والنظامي ،وعلى مستوى املوظفني ومستوى القيادة  -من خالل
الفلبني.
مجع البيانات وحتليلها.
السيدة أزوسينا (الفلبني) (تكلمت باإلنكليزية) :يبقى
وتكرر الفلبني التأكيد على أنه جيب قياس جناح عمليات
حفظ السالم أبرز بند يف جدول أعمال منظومة األمم املتحدة.
وهناك آمال كثرية معلقة على عمليات وبعثات حفظ السالم ،حفظ السالم بوالية محاية املدنيني باعتبارها املعيار األساسي.
اليت لطاملا كانت العالمة املميزة لألمم املتحدة وأكثر صورها وتشكل محاية األطفال ومكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
شيوعا .إن قدرة البعثات على محاية ليس املدنيني فحسب ،بل عنصرين رئيسيني يف هذه الوالية .وينبغي تكييف التدريب
أيضا حفظة السالم وموظفي األمم املتحدة ،هو املعيار الذي السابق للنشر مبا يكفل التصدي للتحديات اخلاصة بكل بلد
يقاس به جناح أنشطة األمم املتحدة حلفظ السالم ،مما يؤثر على أو التحديات ذات السياقات احملددة حلماية املدنيني ،مع وضع
شرعيتها ومصداقيتها .ورغم أن أعظم إشادة حصلت عليها تعاريف واضحة للمسؤوليات والفرص والقيود اليت تواجه حفظة
األمم املتحدة مردها إىل حفظ السالم ،فإن فشلها يف اجملال السالم يف امليدان.
لكن مرة أخرى ،إن سالمة املدنيني مسألة مطلقة وال جيوز
نفسه كان السبب يف أكرب وأخطر الوصمات اليت حلقت هبا.
وينبغي أال يقرر حفظ السالم النتائج السياسية ،ولكنه بأي حال من األحوال التضحية هبا من أجل أي اعتبار آخر.
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وخالل البعثة ،فإهنا تفرض أكثر التدابري صرامة يف اختيار
املرشحني وتنفذ نظا ًما من املكافآت واجلزاءات لألفراد ذوي
األداء اجليد وأصحاب السلوك السيء .وتود الفلبني عرض
االقرتاحات التالية.

S/PV.8521

ثالثا ،فيما يتعلق بقدرة وسلطة قائد القوة على االستجابة
بشكل مناسب حلاالت الطوارئ يف امليدان ،بدون احلاجة إىل
التشاور مع املستشارين القانونيني للبعثة ،تؤيد الفلبني الدعوة إىل
احلد من التحذيرات الوطنية من الدول املضيفة املوجهة إىل قادة
القوة املشرفني على بعثات حفظ السالم.

أوالً ،تشجع الفلبني الدول األعضاء على استضافة مراكز
رابعا ،تؤيد الفلبني زيادة نشر النساء من حفظة السالم
االمتياز يف كل منطقة لدعم املدربني لتقدمي برامج تدريبية
للبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة ،مبا يتمشى مع معايري التابعني لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك يف املناصب العليا .وال يوجد
نقاش بشأن مؤهالهتن البارزة ألي جانب من جوانب عمليات
األمم املتحدة وهنجها.
ثانيا ،تعتقد الفلبني أنه ينبغي تبادل حتليالت التهديدات حفظ السالم.
إن الفلبني مل تتوان قط عن الوفاء بالتزاماهتا املرتتبة عليها
والبيانات مع البعثات األخرى لتحسني سالمة وأمن أفراد
عمليات حفظ السالم ،وقبل كل شيء ضمان سالمة املدنيني .يف جمال حفظ السالم ،وتلتزم بوجود أكرب يف عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم.
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