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حضوره هذه اجللسة اهلامة شخصيا .أطلب من موظف
املراسم أن يصطحبه إىل مقعده على طاولة املجلس.

أقر جدول األعمال.

اصطحب السيد فوستني أرشانج تواديرا ،رئيس مجهورية أفريقيا
الوسطى ،إىل مقعد على طاولة اجمللس.

إقرار جدول األعمال
محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :وفقا للمادة  39من النظام
حماية المدنيين في سياق عمليات حفظ السالم
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو السيد بيتر ماورير ،رئيس
تقرير األمين العام عن حماية المدنيين في النزاعات اللجنة الدولية للصليب األمحر ،إىل االشتراك يف هذه اجللسة.
المسلحة ()S/2016/447
باسم املجلس ،أرحب بالسيد ماورير ،الذي ينضم إىل
الرسالة المؤرخة  27أيار/مايو  2016الموجهة إلى جلسة اليوم عرب التداول بالفيديو من جنيف.
األمين العام من الممثل الدائم لفرنسا لدى األمم
وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
المتحدة (.)S/2016/503
أدعو الضيفني التايل امسامها إىل املشاركة يف هذه اجللسة:
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أود أن أرحب ترحيبا حارا سعادة السيد إيوانيس فريالس ،نائب رئيس وفد االحتاد
باألمني العام ،والوزراء واملمثلني اآلخرين احلاضرين يف جلسة األورويب لدى األمم املتحدة ،وسعادة السيد تييت أنطونيو،
اليوم .إن مشاركتهم لتأكيد على أمهية املوضوع قيد املناقشة .املراقب الدائم لالحتاد األفريقي لدى األمم املتحدة.

وفقا للمادة  37من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو
وأقترح أن يدعو املجلس املراقب الدائم عن دولة الكرسي
ممثلي إثيوبيا ،أذربيجان ،األرجنتني ،األردن ،أستراليا ،إستونيا ،الرسويل املراقبة لدى األمم املتحدة ،إىل املشاركة يف اجللسة
أملانيا ،إندونيسيا ،مجهورية إيران اإلسالمية ،أيرلندا ،إيطاليا ،وفقا للنظام الداخلي املؤقت واملمارسة السابقة يف هذا الصدد.
باراغواي ،باكستان ،الربازيل ،الربتغال ،بلجيكا ،بنغالديش،
لعدم وجود اعتراض ،تقرر ذلك.
بنن ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،بولندا ،تايلند ،تركيا ،تشاد،
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
اجلبل األسود ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،مجهورية كوريا،
جنوب أفريقيا ،جورجيا ،جيبويت ،رواندا ،رومانيا ،السويد ،أعماله.
أود أن أسترعي انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة
سويسرا ،غواتيماال ،قربص ،كازاخستان ،كرواتيا ،كمبوديا،
كندا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،لكسمربغ ،S/2016/447 ،اليت تتضمن تقرير األمني العام عن محاية املدنيني
ليتوانيا ،ليختنشتاين ،املغرب ،املكسيك ،ملديف ،النمسا ،يف الزناعات املسلحة.
نيبال ،النيجر ،نيجرييا ،اهلند ،هولندا إىل االشتراك يف هذه
كما أود أن أسترعي انتباه أعضاء املجلس إىل الوثيقة
اجللسة.
 ،S/2016/503اليت تتضمن رسالة مؤرخة  27أيار/مايو
باسم املجلس ،أرحب بفخامة السيد فوستني أرشانج  2016موجهة من املمثل الدائم لفرنسا لدى األمم املتحدة
تواديرا ،رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى ،وأشكره على إىل األمني العام ،حييل هبا ورقة مفاهيمية بشأن البند قيد النظر.
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أعطي الكلمة اآلن لألمني العام ،معايل السيد احلماية نشاط على نطاق البعثة ،تدفعه استراتيجية سياسية
بان كي  -مون ،الذي أشكره جزيل الشكر على مجيع اجلهود سليمة.
اليت يبذهلا كأمني العام .إنين اجتمع معه بشكل متواتر ،وأعلم
واالخنراط السياسي للموظفني املدنيني ،وحوارهم مع
أنه ال يدخر أي جهد يف السفر حيثما تأخذه أعمال املنظمة ،أطراف املجتمعات املحلية املتأثرة بالزناعات ومع الشركاء أمر
هبدف حصري يتمثل يف حفظ السالم ومحاية املدنيني.
ضروري .كما يرصد املوظفون املدنيون التجاوزات وحيققون

األمني العام (تكلم بالفرنسية) :أشكركم ،سيدي فيها ،وهو األساس الوحيد للمساءلة .وباملثل ،تسهم شرطة
الرئيس ،على إتاحة هذه الفرصة يل لتناول هذا املوضوع اهلام .األمم املتحدة إسهاما هاما .وتقوم شرطة األمم املتحدة حاليا
حبماية عشرات اآلالف من املشردين داخليا يف قواعد بعثة
(تكلم باإلنكليزية)
حفظ السالم يف جنوب السودان.
هذه هي اللحظة املناسبة لتناول إسهامات عمليات حفظ
وأحث جملس األمن على إعطاء األولوية لالستراتيجية
السالم لألمم املتحدة يف محاية املدنيني .يشدد تقريري األخري
عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ( )S/2016/447على السياسية والنهج الشاملة للبعثة بأسرها عندما ينظر يف واليات
الضرورة امللحة الختاذ تدابري ملموسة ويقدم توصيات يف هذا محاية املدنيني .وميكن هلذا أن يكون أكثر أمهية من األصول
الشأن .كان تعزيز محاية املدنيني أحد جماالت التركيز الرئيسية العسكرية وأعداد القوات .تعمل األمانة العامة لدعم املجلس
ملؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين وخطة العمل من أجل يف هذا من خالل تزويده بأفضل حتليل للتهديدات وأفضل
اإلنسانية ( ،A/70/709املرفق) .وكان أحد املواضيع الرئيسية مشورة وتوصيات بشأن مسار العمل األكثر فعالية ،حسب
اليت انبثقت عن االستعراضات األخرية لعمليات السالم ،السياق .وكما أبلغت اجلمعية العامة باألمس ،حنن نعكف
على استعراض اإلجراءات اإلدارية واللوجستية لنرى الكيفية
وهيكل بناء السالم ،وإطار املرأة والسالم واألمن.
اليت ميكننا هبا تقدمي أفضل دعم لعمليات السالم ،وعلى النظر
أكدت كل هذه التقارير واالستعراضات والفعاليات على
يف سياسات جتعلنا أكثر مرونة واستجابة.
الضرورة السياسية والقانونية واألخالقية والتشغيلية حلماية
وتبذل األمانة العامة أيضا قصارى جهدها لدعم البعثات
املدنيني واملسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية .وشددت
على ما ميكن أن تضطلع به عمليات حفظ السالم التابعة من خالل جتديد التركيز على األداء واملساءلة .وسنواصل
لألمم املتحدة يف محاية املدنيني من دور متواضع لكنه حيوي ،جهودنا ملنع التجاوزات من جانب حفظة السالم والتصدي
وشددت على ضرورة بذل جهود متضافرة من جانب املجلس هلا .ومن خالل العمل مع البلدان املسامهة بقوات وبأفراد
والدول األعضاء واألمانة العامة ملواصلة تعزيز هذا اإلسهام .شرطة ،نقوم بتكوين قوات وأفراد شرطة حفظ سالم بطريقة
تتناسب فيها القدرات مع االحتياجات .حنن حباجة إىل
إن محاية املدنيني مسؤولية شاملة ،تشمل مجيع املهام
قوات تتكلم اللغات املناسبة ،قوات جتلب معها التكنولوجيا
األساسية لألمم املتحدة :حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية
واملعدات املالئمة ومتلك املهارات والتدريب املناسبني ،يف
والسياسية وحفظ السالم .وعلى نفس املنوال ،فإن عمليات
املكان املناسب .وللدول األعضاء دور بالغ األمهية يف هذا
حفظ السالم تكون أكثر فعالية يف محاية املدنيني عندما تعترب
الصدد ،يف املسامهة بقوات وبأفراد شرطة جاهزين ومستعدين
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وقادرين على تويل مهام احلماية .وحتدد مبادئ كيغايل نقاط
مرجعية هامة بالنسبة للبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة،
وأحث مجيع الدول على إقرارها.

وعلى احلكومات وأطراف الزناع أيضا التزام بتوفري
االحتياجات األساسية للمدنيني يف حاالت الزناع .وعندما
ال يقومون بذلك ،ينبغي هلم أن ييسروا املساعدة اإلنسانية
األساسية اليت تقدمها املنظمات اإلنسانية .والكثري من األطراف
ال تفي بتلك االلتزامات ،ومن الضروري أن نستخدم كل
الوسائل املتاحة لنا ملساءلتهم.

إن محاية املدنيني هي مسؤولية على نطاق منظومة األمم
املتحدة .لكن املسؤولية األساسية تقع على عاتق أطراف
الزناع ،والدول غري املتحاربة وجملس األمن .إن خطة عملي
من أجل اإلنسانية ،اليت وضعت بوصفها إطارا ملؤمتر القمة
العاملي للعمل اإلنساين ،حتدد املسؤوليات واملبادئ ومسارات
العمل الرئيسية ،وأهدافا طموحة للجميع من أجل حتسني محاية
املدنيني .يف مؤمتر القمة ،تعهدت احلكومات ،واملنظمات غري
احلكومية ،ووكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات باختاذ
إجراءات ملموسة لتنفيذ اخلطة .ويف وقت الحق من هذا
العام ،سوف أقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة ،واقترح سبال
للمضي بتلك االلتزامات قدما.

إن األمم املتحدة عاقدة العزم على العمل بشكل مجاعي
من أجل دعم احلكومات حلماية شعوهبا ،وإقناع أطراف الزناع
بالتقيد بالتزاماهتا .ولكن حىت أجنع عمليات حفظ السالم
ال ميكنها أبدا أن حتمي كل املدنيني من األذى .وال ميكن
ألي قدر من االستراتيجية أو املوارد أو املساءلة أن خيفف من
العواقب اخلطرية واملأساوية للحرب على األشخاص العاديني
من نساء وأطفال ورجال .ويكمن احلل األمثل حلماية املدنيني
يف الزناعات يف إجياد حلول سياسية مستدامة تستند إىل سيادة
القانون ومعايري حقوق اإلنسان .هذه هي املسؤولية الرئيسية
ملجلس األمن ،وأنا أحث املجلس على النهوض هبا.

كما أننا نعتمد على جملس األمن لتحديد الواليات اليت
تتماشى مع املوارد ،واستخدام نفوذه لزيادة تلك املوارد يف
ظروف معينة.

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر األمني العام على
جيب علينا أيضا أن ننظر خارج نطاق األمم املتحدة إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن لفخامة السيد فوستني أرشانج تواديرا،
ونزيد تعاوننا مع املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
والشركاء اإلقليميني .ففي مجهورية أفريقيا الوسطى ،على رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى.
سبيل املثال ،ما فتئت األمم املتحدة تنسق مع جمموعة من
الرئيس تواديرا (تكلم بالفرنسية) :تُعقد جلسة جملس
الشركاء الدوليني ،مبا يف ذلك االحتاد األفريقي واجلماعة األمن هذه يف حلظة مواتية ،حيث أهنا تركز على مسألة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،من أجل تعزيز االستقرار عمليات حفظ السالم ومحاية املدنيني .وأعتقد أهنا تتيح لنا
واألمن .كما سنواصل الضغط على احلكومات وأطراف الفرصة ملناقشة حالة بلدي ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،الذي
الزناع من أجل النهوض مبسؤولياهتم عن احلماية ،واالمتثال يستضيف على أراضيه عملية دولية حلفظ السالم كفلت منذ
للقانون الدويل واختاذ التدابري االحترازية للحيلولة دون إحلاق فترة محاية املدنيني.
األذى باملدنيني  -على سبيل املثال ،من خالل احلد من تأثري
لقد متكنت احلكومة االنتقالية بسرعة من وضع حد
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان.
للفظائع اجلماعية ،بدعم من بعثة األمم املتحدة املتكاملة
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املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ويريدون أن تكون هناك عودة إىل العدالة واملصاحلة فيما بني
وقوة حفظ السالم اليت يقودها االحتاد األورويب يف مجهورية الطوائف ،وحرية التنقل والسالم.
أفريقيا الوسطى ،وبعثة االحتاد األورويب االستشارية العسكرية
وعلى خلفية تزايد حاالت الضعف بسبب اخنفاض
يف مجهورية أفريقيا الوسطى وعملية سانغاري .كما كانت اإلنتاج الزراعي والتشريد القسري ،وتفشي اجلرمية والعدد
البيئة األمنية مواتية لنجاح املشاورات الشعبية ومنتدى بانغي الكبري جدا من الفظائع اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة ،ال بد
واالستفتاء واالنتخابات الربملانية والرئاسية .وأود بصفة خاصة لنا من أن نفعل املزيد معا وبصورة أفضل حلماية السكان يف
أن أشكر البعثة ومنظومة األمم املتحدة بأسرها ملا بذلته من مجيع أحناء البلد.
جهود حلماية املدنيني يف مجيع أحناء أراضينا  -من باوا إىل أوبو
يف املدى القريب ،وهذه هي األولوية األوىل حلكوميت،
ومن بريبريايت إىل برياو .وجتلت آثار هذه اجلهود بشكل خاص
حتتاج مجهورية أفريقيا الوسطى إىل الدعم الثابت من املجتمع
يف عودة املشردين والالجئني من السكان ،اليت تسارعت يف
الدويل ،وال سيما من جانب بعثة األمم املتحدة املتكاملة
األشهر األخرية ،على سبيل املثال يف بانغي وبريبريايت وكاغا
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
باندورو.
حلماية السكان على حنو مستدام .وهلذا السبب ،جيب أن تظل
وعلى الرغم من هذا النجاح االستراتيجي ،فإن املهمة محاية املدنيني تشكل أولوية يف والية البعثة ،وأن تنفذ دعما
ال تزال هائلة ،حيث إن قدرات البعثة ،إىل جانب قدرات للعمل احلكومي.
قوات األمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،غري كافية حىت
ومن أجل ضمان هذه احلماية ،مثة حاجة إىل دعم
اآلن ،لألسف ،لوضع حد للعنف الذي يؤثر على مواطنينا .إن
خاص من طرف املجتمع الدويل ،من أجل جتهيز وتدريب
استمرار وجود اجلماعات املسلحة  -سواء كانت “ميليشيات”
موظفينا ومتكينهم من الوفاء مبسؤوليتهم الرئيسية يف جمال
أنيت باالكا أو ائتالف سيليكا السابق  -وكذلك وجود جيش
احلماية واألمن .قبل كل شيء ،جيب على مجهورية أفريقيا
الرب للمقاومة ،يشكل حتديا يوميا ألمن املدنيني .ويضاف إىل
الوسطى أوال إعادة بناء جيشها ودركها وشرطتها ،باإلضافة
ذلك استمرار التوترات الطائفية ،مبا يف ذلك ما يتعلق باهلجرة
إىل نظاميها القضائي والسجين .وسيتطلب األمر إنشاء هياكل
الرعوية ،اليت يؤججها وجود تلك اجلماعات.
تشغيلية نزيهة وجمهزة ومدربة ،متثل مجيع شرائح السكان.
وأولت املشاورات الشعبية فضال عن منتدى بانغي،
وميكن لتعزيز تنسيق العمليات األمنية ،والعمليات
اهتماما كبريا ملسألة الضحايا ،الذين متكنوا من مشاطرة
املشتركة ،وال سيما مع قوات األمن الداخلي ،أن يتيح لقواتنا
آرائهم وتوقعاهتم .إن السكان املشردين واألقليات العرقية
االستفادة فورا من قدرات االستجابة السريعة ،واإلسهام
والدينية معرضون بوجه خاص خلطر العنف ،يف حني أن النساء
بشكل مباشر يف أمن السكان .وستتيح تلك العمليات القبض
واألطفال كثريا ما يعانون من العنف القائم على نوع اجلنس،
على مرتكيب اجلرائم اجلماعية ،وكذلك املجرمني أو حىت
ويقعون ضحايا للتجنيد من قبل اجلماعات املسلحة .ويريد
اجلماعات املسلحة اليت تواصل انتهاك حقوق املواطنني .وجيب
الالجئون من مجهورية أفريقيا الوسطى العودة إىل بلدهم،
أن تتم تلك العمليات األمنية لدعم العملية السياسية اليت تركز
على التوصل إىل احللول السياسية ،ونزع السالح والتسريح،
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واإلعادة إىل الوطن وإعادة اإلدماج ،وإصالح القطاع األمين قوات األمن الداخلي ،بدعم من عنصر شرطة البعثة ،خطة
من أجل احتواء اإلجراءات السلبية للجماعات املسلحة ،لبناء القدرات والتنمية تستحق التنفيذ.
وختفيضها تدرجييا.
وأود أن أسلط الضوء هنا ،على اجلهود اليت تبذهلا

ولكي يكون جلهودنا األمنية املشتركة تأثري دائم جيب
بطبيعة احلال مواصلتها ،وتوسيع نطاقها من خالل العمل
باستمرار ،من أجل حتقيق املصاحلة الوطنية والعدالة ومكافحة
اإلفالت من العقاب ،وبشكل أعم ،من أجل استعادة سلطة
الدولة ،وتعزيز حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد .وينبغي
أن تظل تلك اإلجراءات الرامية إىل إنشاء بيئة توفري احلماية،
تشكل أولوية يف والية البعثة ،وأن يتم ذلك يف املقام األول يف
املجاالت اليت ال يزال انعدام األمن مستمرا فيها.
إن نشر اإلدارة يف مجيع أحناء اإلقليم الوطين هو أمر
حيوي بشكل مطلق لتزويد السكان باخلدمات االجتماعية
األساسية ،لكي يسهم ذلك إسهاما فعاال يف حتقيق املصاحلة
الوطنية واستعادة سلطة الدولة ،وكذلك يف التصدي للتهميش
الذي يؤجج دورات األزمات يف البلد .واحلكومة عاقدة العزم
على إجراء إصالح رئيسي للسياسة الالمركزية بغية مساعدة
السكان على حكم أنفسهم بصورة أفضل ،من خالل تأكيد
وجودها يف مجيع أحناء البلد ،وتلبية االحتياجات األساسية
ملواطين مجهورية أفريقيا الوسطى.

احلكومة من أجل إشراك مجيع مواطين مجهورية أفريقيا
الوسطى يف املسرية حنو املصاحلة والصفح ،واضعة يف اعتبارها
أنه جيب حتقيق العدالة ،بغية مكافحة اإلفالت من العقاب
وتعزيز حقوق اإلنسان .ومن خالل إقران اإلحالة إىل املحكمة
اجلنائية الدولية بإنشاء آلية وطنية حمددة جرى تعزيزها،
فتحت مجهورية أفريقيا الوسطى مؤخرا مسارا جديدا ،يف
جمال الكفاح ضد اإلفالت من العقاب .ومع ذلك ،من املهم
بالنسبة للمجتمع الدويل أن يزودنا ،يف أقرب وقت ممكن،
باخلرباء والقضاة الدوليني ذوي اخلربة احلقيقية يف مقاضاة
أخطر اجلرائم .وعالوة على ذلك ،فإن إنشاء اللجنة الوطنية
حلقوق اإلنسان ،وفقا للمعايري الدولية ،سيتيح لبلدي اختاذ
خطوة حامسة يف هذا املجال.

ّ
سيمكن أيضا إنشاء جلنة احلقيقة
وباإلضافة إىل ذلك،
والعدالة واملصاحلة ودفع التعويضات ،اليت أوصى منتدى بانغي
بإنشائها ،البلد من إرساء أسس السالم الدائم .وسيكون
توطيد املالية العامة وإصالح القطاعات اإلنتاجية ،ضمن
املساعي الرئيسية هلذه الوالية الرئاسية اجلديدة .وستشكل
ويف هذه املرحلة ،أود أن أعرب عن امتنان احلكومة زيادة وضمان موارد الدولة ،واحتواء اإلنفاق العام ،إصالحا
للمجتمع الدويل على ما قدمه من دعم الستعادة سلطة رئيسيا للوكاالت املالية اململوكة للدولة .وسيجري شن معركة
الدولة .وقد مكن هذا الدعم من نقل  16حاكم والية ،ال هوادة فيها ضد الغش والفساد واالختالس واالبتزاز.
وبنفس الروح ،ستقوم احلكومة باستئناف نشاط
و  71حاكم والية فرعية ،و  174وفدا خاصا ،وكذلك
 425موظفا يعملون يف جمال اخلدمات االجتماعية ،يعمل  70القطاعات اإلنتاجية ،اليت تشمل الزراعة والتجارة ،والطاقة،
يف املائة منهم يف قطاع التربية .ومع ذلك ،أالحظ أنه يف سياق واالستثمار األجنيب اخلاص ،والشراكة بني القطاعني العام
استعادة سلطة الدولة ومحاية السكان املدنيني يف مجهورية واخلاص ،من أجل حتفيز النمو ،وضمان ليس األمن الغذائي
أفريقيا الوسطى ،يظل تعزيز القدرات الوظيفية والتشغيلية فحسب ،بل أيضا زيادة الصادرات وخفض الواردات .ومن
للشرطة والدرك ميثل أولوية أيضا .ويف هذا السياق ،وضعت املتوخى اختاذ تدابري اجتماعية ملكافحة البطالة ،وحتسني إضفاء
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الطابع املهين على النظام التعليمي وتعزيز احلصول على الرعاية وبالتايل جيب أن نتقبلها .وما ال ميكننا أن نقبله  -وما جيب أال
نقبله  -هو أن احلرب تدمر أرواح أعداد ال حتصى من املدنيني.
الصحية واألدوية والسكن.
وقد تطلب حتقيق خمتلف هذه املكاسب ،الدعم واملساعدة إن محاية املدنيني تقع يف صميم القانون اإلنساين الدويل ويف
من املجتمع الدويل .وينبغي أن يستمر هذا الدعم يف إطار العمل صلب بعثات األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر.
وكثريا ما ينشر حفظة السالم على اخلطوط األمامية للزناع
املشترك مع الشركاء الدوليني يف مجهورية أفريقيا الوسطى من
أجل دعم حكومتها وشعبها يف تنفيذ األولويات املتفق عليها املسلح بواليات شاقة على حنو متزايد .وحنن نعرف ذلك ألنه
وطنيا ،املتعلقة بالسالم واألمن والعدالة واملصاحلة ،واستعادة يف كثري من األماكن ،من جنوب السودان إىل مايل ومجهورية
سلطة الدولة وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية .وحيدونا الكونغو الدميقراطية ،تعمل اللجنة الدولية للصليب األمحر
األمل يف أن يركز إطار العمل املشترك على التحديات امللحة .مباشرة إىل جانبهم .وقد اشتملت واليات املنظمة على محاية
وسيتم أخذ أولويات االنتعاش والتنمية الطويلة األجل املدنيني على حنو متزايد ،منذ بعثة األمم املتحدة يف سرياليون
بعني االعتبار ،يف إطار أسلوب اخلطة اجلديدة ،الذي تعد يف عام  ،1999وأشيد باملجلس على التزامه باستخدام املوارد
مجهورية أفريقيا الوسطى بلدا رائدا فيه .وستقوم احلكومة املوجودة حتت تصرفه لضمان محاية األشخاص املتضررين من
بإجراء تقييم لالنتعاش وبناء السالم ،بدعم مشترك من األمم الزناعات يف أي وقت وبأي وسيلة ممكنة.

املتحدة واالحتاد األورويب والبنك الدويل .وسيتيح التقييم وضع
خطة عمل وطنية ذات أولوية لتحقيق االنتعاش وبناء السالم
يف اجتماع املاحنني الذي ينظمه االحتاد األورويب بربوكسل يف
تشرين الثاين/نوفمرب.
تلك هي املواضيع اليت أردت تناوهلا أمام جملس األمن.
وأعرب عن األمل يف أن يقدم املجتمع الدويل دعمه لإلجراءات
الواردة يف برنامج اإلنعاش اخلاص جبمهورية أفريقيا الوسطى.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر الرئيس تواديرا على
إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن للسيد ماورير.
السيد ماورير (تكلم باإلنكليزية) :أشكر املجلس على
منحي الفرصة ملخاطبته مرة أخرى يف هذه املناقشة اهلامة اليوم.
إن احلرب تساوي التدمري  -تدمري العدو واألهداف
العسكرية واألصول واهلياكل األساسية .وقد تكون مؤسفة،
ولكنها ليست حمظورة مبوجب القانون اإلنساين الدويل،
1616675

إن نشر بعثات السالم يف بيئات عنيفة بواليات شاقة يثري
حتما مسألة مىت تنطبق الشروط املتعلقة باحلاالت اليت ينطبق
عليها القانون اإلنساين الدويل وحتت أي ظروف .وأعتقد أن
هذه املناقشة القانونية ذات الطابع التقين ينبغي أال متنع أي
شخص من استهداف أعلى املعايري ،يف مجيع األوقات ،وهذا
يعين احتراما ال تشوبه شائبة للقانون اإلنساين الدويل.

وتشكل قوات األمم املتحدة اليت يتجاوز عدد أفرادها
 - 120 000من الناحية النظرية  -ثالث أكرب جيش يف
العامل ،وهم يضعون املعايري .إن مواجهتهم لبعض أسوأ الفظائع
يف تاريخ البشرية ،من رواندا إىل البوسنة ،ومن جنوب السودان
إىل مجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية
أو الصومال ،اليوم ،يعين أن أعماهلم ميكن أن حتدث تغيريا
يف أشد احلاالت صعوبة .فهم مطالبون بالتزام أعلى املعايري،
وعندما ال يلتزمون هبا ،ألي سبب من األسباب ،جيب على
املجلس ،بوصفه اجلهاز املسؤول عن تكوين بعثات حفظ
السالم ،أن يستخلص االستنتاجات املناسبة ويعمل على
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تنفيذها بالتعاون مع البلدان املعنية املسامهة بقوات ،مبا يف
ذلك ادعاءات العنف اجلنسي ضد األطفال وقتل املدنيني اليت
حظيت مؤخرا باهتمام وسائط اإلعالم.
وتعلم مجيع الوفود أن اللجنة الدولية للصليب األمحر
تعمل على اخلطوط األمامية للزناعات املسلحة يف مجيع أحناء
العامل ،وأن منظميت غالبا ما تكون من بني اجلهات الفاعلة
اإلنسانية الدولية األخرية املوجودة يف امليدان ،قريبة من الناس.
وما نعلمه من بقائنا قريبني من الناس يف أكثر من  80بلدا ،هو
أن املجتمعات متتلك قوة هائلة ،ال سيما يف أوقات اهلشاشة
وحاالت الطوارئ .وجيب أال يعمل حفظة السالم وال العاملني
يف املجال اإلنساين على تقييد أو منع متكني الناس .ألن الناس
يف املجتمعات املحلية ،يف هناية املطاف ،هم أفضل من يعرف
بيئتهم ودينامياهتم املتغرية .فقد شهدت بنفسي أمثلة رائعة
لرجال ونساء حمليني يتفاوضون بشأن الوصول للمنظمات
اإلنسانية ،على سبيل املثال .وهناك دور حفظة السالم يف
إشراك املجتمعات املحلية ،كما أبرز األمني العام كذلك قبل
جلسة اليوم .وجيب على حفظة السالم خلق ودعم املساحات
اليت ميكن للسكان املحليني التفاوض فيها.
وبقدر قرب حفظة السالم والعاملني يف املجال اإلنساين
إىل بعضهم جغرافيا ،من املهم للغاية بالنسبة للجنة الدولية
للصليب األمحر أن ينظر إليها وتفهم على أهنا املنظمة اإلنسانية
املحايدة متاما واملستقلة والزنيهة املعروفة .وأي نوع من
االلتباس أو اخللط بني الوالية السياسية ألي بعثة من بعثات
حفظ السالم وبني مبادئ حركيت الصليب األمحر واهلالل
األمحر ميكن أن يعرض للخطر وصولنا إىل املحتاجني ويعرض
حياة زمالئي للخطر .وسنواصل محاية متيزنا لكي نضمن
أن بإمكاننا أن حنقق إجنازات قدر استطاعتنا ملن يعانون يف
احلروب ،ونطلب من حفظة السالم ومن املجلس فعل الشيء
نفسه .وسنظل نعتمد على بروتوكوالتنا األمنية اليت ال تستند
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إىل األمن املسلح ،بل إىل التعامل مع مجيع من حيملون السالح
ويف توافق معهم ،وبشفافية فيما يتعلق بعملنا القائم بشكل
صارم على احلاجة .كما نود كذلك أن نواصل العمل مع
بعثات حفظ السالم والبلدان املسامهة بقوات وبوحدات
شرطة وأمانة األمم املتحدة من أجل مواصلة االستفادة من
التعاون املثمر الذي أقمناه على مدى عقود.
وحنن مستعدون لزيادة حجم وعمق براجمنا لتدريب
حفظة السالم على القانون اإلنساين الدويل ومحاية املدنيني،
قبل النشر ويف امليدان ،ولتعزيز حوارنا بشأن احلماية مع مجيع
األطراف .وحنن على استعداد للمشاركة يف اخلطوط األمامية
للزناع ومع مجيع من حيملون السالح إلجياد ترتيبات تتم من
خالهلا محاية املدنيني واحترام القانون الدويل اإلنساين .وغالبا
ما تكون اخلطوة األوىل صوب حتسني احلماية من خالل إعادة
بناء حد أدىن من الثقة ما بني األطراف املتحاربة عرب خطوط
االتصال.
وميكننا أن نساعد املجلس ،من خالل خربتنا الكبرية يف
جمال االحتجاز ،يف اإلعداد لتلك اللحظات اليت يرجح فيها
أن يقوم حفظة السالم بتوقيف واحتجاز األشخاص .وقد
شهدنا يف املاضي أن التحضري أجدى من االندفاع يف حاالت
الطوارئ .وحنتاج إىل أن تكون الربوتوكوالت واإلجراءات
الالزمة بشأن االحتجاز والنقل وإمكانية وصول اللجنة الدولية
للصليب األمحر قائمة قبل بدء العمليات.
وهناك غريها من التدابري الفعالة اليت ميكن للمجلس
اختاذها من أجل توفري احلماية الفعالة للمدنيني .وميكن
للمجلس أن يوسع نطاق وجود حفظة السالم عند االقتضاء،
وذلك لردع العنف على حنو فعال وتوفري التدريب الكايف
لقوات حفظ السالم وتزويدهم باملوارد حىت يتمكنوا من القيام
بعملهم؛ ووضع إجراءات تشغيل منوذجية لبعثات حفظ السالم
املختلطة؛ وكفالة أعلى معايري للسلوك؛ وأخريا ،حسبما ورد
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يف اتفاقيات جنيف ،احترام وكفالة احترام القانون اإلنساين
الدويل يف مجيع األوقات ،مبا يف ذلك العمل اإلنساين املحايد
واملستقل والزنيه.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أشكر السيد ماورير على
إحاطته اإلعالمية هذا الصباح.
سأديل اآلن ببيان بصفيت وزيرا للشؤون اخلارجية والتنمية
الدولية يف فرنسا.
أدعو املمثلني يف هذه السنة اخلاصة لألمم املتحدة ،إىل
الوقوف على التقدم املحرز يف محاية املدنيني يف عمليات حفظ
السالم .وأرحب باألمني العام ،الذي ساهم مسامهة كبرية يف
التقدم املحرز ،ورئيس مجهورية أفريقيا الوسطى ،الذي أشكره
على قبول دعويت والذي ذكرنا مبا قدمت األمم املتحدة لبلده.
وأخريا ،أشكر رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر ،الذي،
لألسف ،مل يتمكن من االنضمام إلينا ،ولكنه يريد مشاطرتنا
توصياته من أجل ضمان توفري محاية أفضل للمدنيني يف
الزناعات املسلحة.
وكما مسعنا من فورنا ،فإن حتويل عمليات حفظ السالم
جار .فكلنا نتذكر إخفاقات سريربينيتسا ورواندا .وقد أحطنا
علما مع القلق بالتقرير األخري لألمني العام عن محاية املدنيني
( ،)S/2016/447الذي يدل على أنه جيري جتاهل القانون
الدويل اإلنساين من جانب أطراف الزناع على حنو متزايد.
وأن املدنيني دائما يدفعون الثمن .ومع ذلك ،قيمت األمم
املتحدة تلك التحديات ،وكسبت معارك حامسة وأنقذت
اآلالف من األرواح .إنين أفكر ،بطبيعة احلال ،يف مجهورية
أفريقيا الوسطى ،ولكن أيضا يف كوت ديفوار حيث منعت
األمم املتحدة فظائع مجاعية من أن ترتكب .وكذلك فإين
أفكر أيضا يف مشال مايل ،حيث حتمي األمم املتحدة املواطنني
وتدعم تنفيذ حل سياسي.
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أما بالنسبة ألولئك الذين يشككون يف قيمة األمم
املتحدة ،فإن تلك النجاحات تبني أنه ميكن النجاح يف محاية
املدنيني ،إذا ما مت استيفاء شروط ثالثة .الشرط األول هو
يف تقدمي القدوة .فأعمال العنف اليت ارتكبتها القوات اليت
تكلفها األمم املتحدة ضد السكان جيب مكافحته حبزم مطلق
وباحترام تام لسيادة القانون .وكبلدان مسامهة بقوات ،فإن
من واجبنا أن حنيل إىل العدالة على الفور أي ادعاء مثبت
يصلنا وأن نتخذ ما يلزم من تدابري وقائية ،مع مراعاة مبدأ
افتراض الرباءة.
ويتعلق األمر بكرامة الضحايا وشرف األمم املتحدة
ومجيع العسكريني الذين حياربون بال كلل من أجل السالم.
ويتمثل الشرط الثاين يف الفعالية .وتعين الفعالية حتديد
والية واضحة حلماية املدنيني عن طريق ختطيط مجيع التدابري
الالزمة للدفاع عن أنفسهم إذا لزم األمر .ومع ذلك ،لن تكون
هذه الوالية واضحة إال إذا نُفذت تنفيذا كامال من جانب
املدنيني والعسكريني الذي ينبغي هلم أن يكفلوا احترامها.
وقد شهدنا إحراز تقدم يف تلك املجاالت أيضا بفضل احلوار
املنتظم واملستمر بني جملس األمن والبلدان املسامهة بقوات ،وهو
ما أصبح قاعدة .وقد مت توزيع االستثمار لصاحل السالم بطريقة
أفضل أيضا نتيجة ملشاركة بلدان جديدة يف هذه اجلهود.
غري أننا ما زلنا حباجة إىل الوسائل احلديثة أيضا  -الطائرات
بدون طيار واالستخبارات والتنبؤ .ويف حني أُحرز بعض
التقدم يف ذلك املجال ،فإنه ما يزال جيب علينا القيام باملزيد،
وخاصة البعثات اليت تعمل يف بيئة أمنية خطرية .فلنعمل معا
لالستفادة من دروس التاريخ .ويف مواجهة الصعوبات هذه،
فإن االنسحاب ليس خيارا ،بل جيب علينا أن نسأل أنفسنا
حنسن هبا تعزيز ضمان أمن ذوي اخلوذ الزرق.
عن الكيفية اليت ِّ
وباإلضافة إىل العمل العسكري ،تشمل فعالية محاية
املدنيني اتّباع سياسات متكاملة .ويعين ذلك نشر اخلرباء
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القانونيني واخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان ،إىل جانب وجود
واضح لألمم املتحدة يف امليدان ،مبا يف ذلك يف املناطق النائية،
والتعاون مع املنظمات غري احلكومية إلنشاء شبكة لإلنذار
املبكر ،والشراكة مع السلطات القضائية كي يتسىن تقدمي
املجرمني الذين يلقي القبض عليهم ذوو اخلوذ الزرق إىل
العدالة.

السوري على شعبه .وباملثل ،سنواصل العمل لنشر وجود
شرطة ذات مصداقية يف بوروندي .كل ذلك وحنن نضع
يف اعتبارنا أمرا واحدا أساسيا :جيب علينا أال نكرر أخطاء
املاضي .ومثلما أعلن رئيس اجلمهورية الفرنسية من على
منصة اجلمعية العامة يف أيلول/سبتمرب (انظر )A/70/PV.13
فإنه جيب تعليق استخدام حق النقض يف احلاالت اليت ترتكب
فيها الفظائع اجلماعية .وتلك هي مسؤوليتنا بصفتنا عضوا
دائما يف املجلس .وقد أيد تلك املبادرة ما يزيد على نصف
الدول األعضاء سلفا ،وسوف نشرع يف تنفيذها انفرادايا
بقدر ما يعنينا األمر .وسوف ينظم يف باريس يف شباط/فرباير
 2017مؤمتر وزاري معين حبماية األطفال يف حاالت الزناع
املسلح .وأخريا ،جيب علينا دائما إدانة انتهاكات القانون
الدويل اإلنساين املرتكبة يف سوريا واليمن وجنوب السودان
والسودان وغريها .وال ريب أن مكافحة اإلفالت من العقاب
أمر أساسي ،وجيب أن تشمل التأييد الثابت للمحكمة اجلنائية
الدولية كي تتسىن هلا مساءلة مرتكيب تلك اجلرائم.

ويف هذا اجلهد اجلماعي ،ما تزال فرنسا تضطلع بدورها
مثلما فعلت من قبل .ويتمثل التزامنا الرئيسي يف مواصلة
الضغط املستمر الختاذ اإلجراءات يف وقت مبكر من جانب
املجلس مىت كان هناك خطر حمتمل من جراء ارتكاب الفظائع
اجلماعية .وذلك هو املغزى الكامل ملبادرتنا مع املكسيك،
بل أيضا مع فريق املساءلة واالتساق والشفافية ،اليت شاركنا
فيها بشأن تقييد استخدام حق النقض مىت واجه املدنيون
خطر اجلرائم اليت هتز الضمري العاملي .وحني متتنع الدول عن
االضطالع بدورها ،فإن املسؤولية عن محاية املدنيني تقع على
عاتق األمم املتحدة اليت جيب عليها أن تتحمل تلك املسؤولية
كاملة .وبالتايل ،جيب علينا أن نعمل بشكل مجاعي.

ويتمثل التزامنا الثاين يف التأييد القوي لعمليات حفظ
وتعد مبادئ كيغايل املتعلقة
السالم ملا فيه صاحل السكانُّ .
حبماية املدنيني مبادئ توجيهية وتوفر لنا توجيها مفيدا .وقد
قررت فرنسا تطبيقها امتثاال اللتزاماهتا الدولية ،مبا يف ذلك
ميثاق األمم املتحدة.

أما الشرط الثالث فيتمثل يف إبداء اإلرادة السياسية
الالزمة من قبل البلدان املعنية واملجتمع الدويل ملعاجلة األسباب
اجلذرية للزناعات وكفالة إجياد حلول سياسية شاملة ودائمة.
ولن يتوقف العنف يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية ما دامت
اجلماعات املسلحة املسؤولة عنه تستفيد من الدعم املقدم إليها
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والبلدان املجاورة .وستستمر
اجلرائم املرتكبة يف جنوب السودان ما مل منارس الضغط على
األطراف املتحاربة هناك .ولن يتمكن ذوو اخلوذ الزرق يف
السودان من مساعدة املدنيني طاملا أن احلكومة تواصل عرقلة
عملهم.

ويتلخص التزامنا الثالث يف إعطاء األمم املتحدة الوسائل
الكفيلة بتحقيق أهدافها الطموحة يف جمال محاية املدنيني.
وتعد فرنسا أحد املسامهني الرئيسيني يف ميزانية عمليات
ُّ
حفظ السالم .ومن بني ما يقرب من  900من ذوي اخلوذ
الزرق املنتشرين يف مجيع أحناء العامل ،تُعترب فرنسا ثاين أكرب
بلد مساهم بقوات ضمن األعضاء الدائمني يف جملس األمن.
وعليه ،سنواصل السعي إىل اختاذ إجراءات أقوى من وباإلضافة إىل ذلك ،ينتشر عدة آالف من اجلنود الفرنسيني
جانب جملس األمن إلهناء تلك احلرب املروعة اليت شنها النظام يف خمتلف القدرات الوطنية ويقدمون الدعم اليومي لعمليات
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حفظ السالم .وتعرب فرنسا ،من خاليل ،عن التزامها مبواصلة
مشاركتها يف هذه اجلهود .وذلك هو واجبنا بصفتنا عضوا
دائما يف املجلس.
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ما توحدت صفوف جملس األمن .وعلينا أن نواصل املضي
يف هذا املسار يف ذات الوقت الذي نواصل فيه أيضا تعزيز
عمليات حفظ السالم القائمة ،فضال عن بذل قصارى اجلهود
املمكنة لضمان أال يكون املدنيون أبدا أكرب ضحايا احلروب
يف مجيع أحناء العامل.

ونؤيد أيضا عمليات حتديث معدات العمليات ،وخاصة
يف جمال االستخبارات .وهنيب بشركائنا لاللتزام بعمليات
وتتمثل مسؤوليتنا اجلماعية يف الشجب والعمل والشجب
حفظ السالم .ويف ذلك الصدد ،أرحب بعودة أوروبا بقوهتا
كاملة ،فضال عن كندا ،إىل صفوف البلدان املسامهة بقوات .من أجل العمل  -حبيث نرتقي إىل مستوى املثُل اليت أهلمت
وحنن ملتزمون أيضا بتدريب  20 000من اجلنود ميثاق األمم املتحدة .وذلك هو ما ندين به للجنود الذين -
األفارقة سنويا .وأود أن أعلن أننا سننظم يف باريس يف خريف وهم يواجهون اخلطر على حياهتم يف امليدان  -ما زالوا حيافظون
هذا العام اجتماعا وزاريا بشأن حفظ السالم يف البلدان على تلك املثُل حية مىت أرغمتهم املأساة على التدخل .ونؤكد
الناطقة بالفرنسية .ويتمثل هدفنا يف كفالة تعهدات ملموسة للمجلس دعم فرنسا له يف االضطالع الكامل مبسؤولياته.

لتوفري وتدريب املوظفني العاملني يف البلدان الناطقة بالفرنسية.
وبالقدر نفسه فإن التدريب قبل نشر القوات أمر أساسي .فهو
أفضل سبيل ملنع السلوك الذي يتعارض مع املهمة النبيلة لذوي
اخلوذ الزرق.

وأستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس املجلس.

وأعطي الكلمة اآلن لألعضاء اآلخرين يف جملس األمن.
وأعطي الكلمة لوزير اخلارجية يف مجهورية السنغال
وشؤون السنغاليني يف اخلارج.

ويتلخص التزامنا الرابع يف العمل ألجل عدم التسامح
السيد ندياي (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :أود أن
مطلقا يف العمليات اليت أذنت هبا األمم املتحدة .وجيب علينا
أهنئكم شخصيا ،سيدي ،واجلمهورية الفرنسية على رئاستها
أن نشري  -عند االقتضاء  -إىل ادعاءات نظم العدالة فيما
للمجلس يف شهر حزيران/يونيه ،وعلى تنظيم هذه املناقشة
يتعلق بارتكاب أعمال العنف من قبل اجلنود املشاركني يف
اهلامة للغاية.
عمليات حفظ السالم .وسوف نطبق تلك القاعدة على قوات
وال بد لنا من أن نؤكد أن فرنسا وقفت دائمًا إىل جانبنا
بلدنا ،بل إننا نقوم بذلك بالفعل .ويتلقى جنودنا أيضا تدريبا
منتظما على احترام حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين بثبات يف السعي من أجل بناء السالم وتوطيده يف أفريقيا.
ولوال فرنسا ،لكانت بلدان بأكملها اليوم يف حاالت أكثر
قبل عمليات أي نشر يف امليدان.
صعوبة .وأقصد بصفة خاصة مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى.
وأخريا ،فإننا نقدم الدعم للمنسقة اخلاصة املعنية بتحسني
ويف هذا الصدد ،أرحب حبضور رئيس مجهورية أفريقيا
استجابة األمم املتحدة لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني عن
الوسطى ،السيد فوستني أرشانج تواديرا.
طريق التربعات املالية وتكليف أحد كبار املوظفني مبساعدهتا.
وأود أن أعرب عن مدى سعاديت باملشاركة اليوم يف هذه
ويبيّن لنا مثال مجهورية أفريقيا الوسطى كيف ميكن
املناقشة اليت تركز على محاية املدنيني يف سياق عمليات حفظ
لألمم املتحدة أن تعزز منع ارتكاب الفظائع اجلماعية مىت
السالم .وهذا موضوع هام وحسن التوقيت يف آن معًا ،وهو
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جيمعنا بعد مرور أقل من شهر على مؤمتر القمة العاملي للعمل
اإلنساين ،الذي عقد يف اسطنبول .وأود أيضًا أن أشكر األمني
العام بان كي  -مون وأهنئه على إحاطته اإلعالمية اهلامة،
وكذلك السيد بيتر ماورير ،رئيس اللجنة الدولية للصليب
األمحر ،على إحاطته اإلعالمية املمتازة.
إن عقد جلسة ملجلس األمن على املستوى الوزاري
بشأن محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم يتيح لنا فرصة
لتقييم اإلجراءات املتخذة يف هذا املجال ،وللقيام بشكل
خاص بتعميق تفكرينا بشأن التحديات املطروحة اليت تواجه
األمم املتحدة بصفة عامة ،وجملس األمن بصفة خاصة ،على
صعيد تنفيذ واليات عمليات حفظ السالم.
وقد شهدنا مجيعًا يف نزاعات خمتلفة يف مجيع أحناء العامل،
وال سيما يف أفريقيا ،أن الزناعات املسلحة ما فتئت تتسم
باالستخدام العشوائي للعنف وارتفاع عدد اإلصابات يف
صفوف املدنيني ،ومعظمهم ،لألسف ،من األطفال والنساء.
إن الصورة القامتة املرسومة يف تقرير األمني العام ()S/2016/447
عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ،فض ً
ال عن الكوارث
اإلنسانية الراهنة يف مجيع أحناء العامل ،تذكرنا حبقيقة تستحق
أن نكررها :إن الغالبية العظمى من ضحايا الزناعات املسلحة
هم من املدنيني.
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وال يزال االهتمام حبماية املدنيني يشكل أولوية كربى
بالنسبة للسنغال يف عمليات حفظ السالم .وأود أن أذكر
بأن بلدي وقع مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني ،واختذ
منذ وقت طويل عددًا من التدابري الرامية إىل كفالة محاية
املدنيني .ويف هذا الصدد ،فإن القوات املسلحة السنغالية ،وال
سيما الوحدات اليت تستعد لعمليات حفظ السالم ،تستفيد
من التدريب األويل والتدريب املستمر على اجلوانب القانونية
للزناعات بغية حتسني تعريفها بالقانون الدويل اإلنساين وقضايا
حقوق اإلنسان من أجل ضمان حتسني احترامها لاللتزامات
الواجبة عليها.
وإذ أقول هذا ،أود أن أُذكر بالشجاعة اليت أظهرها
النقيب امباي ديانج من السنغال ،والذي ضحى حبياته إلنقاذ
املدنيني أثناء اإلبادة اجلماعية يف رواندا .ومن اجلدير بالثناء
أن جملس األمن قد خلّد ذكراه ،يف القرار ،)2014( 2154
يف الصفحات املجيدة من التاريخ بأن استحدث يف  8أيار/
مايو “ 2014وسام النقيب امباي ديانج للشجاعة املنقطعة
النظري” لتكرمي األفراد العسكريني وأفراد الشرطة واملوظفني
املدنيني التابعني لألمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا الذين
يبدون شجاعة منقطعة النظري يف خدمة البشرية واألمم املتحدة.
وعالوة على ذلك ،فمن املهم التأكيد على ضرورة تعزيز
التعبئة الرامية إىل محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة .صحيح
أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني ،ولكن
من الصحيح أيضًا أن لألمم املتحدة ،من خالل جملس األمن،
دورًا أساسيًا يف ذلك .وللقيام بذلك ،من املهم تعزيز ثقافة
منع االنتهاكات للقانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان،
جبميع أشكاهلا ،ومكافحة اإلفالت من العقاب بالنسبة ملرتكيب
هذه االنتهاكات.

وأود أن أعرب عن األمهية الكبرية اليت تعلقها السنغال على
محاية املدنيني يف إطار عمليات حفظ السالم .إن التزام بلدي
بعمليات حفظ السالم يرتبط ارتباطًا وثيقا حبماية املدنيني،
األمر الذي يعززه خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة بالقانون
الدويل اإلنساين ،ومن بينها ،اتفاقيات جنيف لعام 1949
وبروتوكوالهتا املتعددة األطراف املتعلقة حبقوق اإلنسان،
ناهيكم عن العديد من الصكوك القانونية األفريقية ،وال سيما
إن السنغال مقتنعة اقتناعًا راسخًا بأن التقدم املحرز يف
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة
عمليات حفظ السالم يف جمال محاية املدنيني ينبغي قياسه
مبشكالت الالجئني يف أفريقيا لعام .1969
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مقارنة مبدى تطور التهديدات الراهنة للسلم واألمن الدوليني .حتديد مضمون الواليات واألدوار اليت يتعني أن يضطلع هبا
فالتهديدات اجلديدة هي اإلرهاب والتطرف العنيف ،واليت خمتلف أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك البلدان املسامهة بقوات
تتطلب منا التكيّف اجلذري للتعامل معها .وباإلضافة إىل مثل بلدنا ،واجلهات املاحنة واألمم املتحدة.
حفظ السالم واحلفاظ على األمن ،تشمل أنشطة البعثات
ويشرف السنغال أن تكون سابع أكرب البلدان املسامهة
ّ
اليوم عناصر خمتلفة ،من قبيل املساعدة االقتصادية واإلنسانية بقوات وبأفراد شرطة يف العامل ،والثالثة يف أفريقيا واألوىل يف
ومحاية حقوق اإلنسان وتقدمي املساعدة إىل املشردين داخليًا غرب أفريقيا ،حيث خيدم حنو  3 769من الرجال والنساء يف
والالجئني واملشاركة يف العمليات السياسية وإصالح النظم سبع عمليات حلفظ السالم .كما أن بلدي هو املساهم األول
القضائية وتدريب قوات الشرطة ونزع سالح املقاتلني عامليًا بقوات شرطة يف عمليات حفظ السالم .وتبني جتربتنا
السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم وإزالة األلغام وبناء أن عمليات حفظ السالم ،لكي تكون فعالة ،جيب أال تستند
السالم وغريها كثري.
إىل واليات واضحة فحسب ،بل إهنا تتطلب أيضًا املوارد
وعنصر الشرطة يف عمليات حفظ السالم ،الذي كان من
املفترض أن يرصد ويراقب ويبلغ ،مدعو اليوم إىل االضطالع
بدور أكثر أمهية يف تنفيذ واليات عمليات حفظ السالم
اجلديدة اليت أنشأها جملس األمن.

وتتجاوز البعثات احلالية اإلطار األمين الصارم لعمليات
حفظ السالم وجيري حتويلها إىل بعثات لبناء السالم ومحاية
املدنيني ،األمر الذي يتطلب تعزيز التآزر بني العناصر العسكرية
والشرطية واملدنية .وحنن حباجة إىل مزيد من العمل بشأن هذه
النقطة.

املالية الالزمة واملعدات الكافية .ففي مايل ،على سبيل املثال،
نعتقد ،على غرار سائر الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا اليت اجتمعت يف داكار يف  4حزيران/
يونيه ،أن والية بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مايل حباجة إىل أن تكون أكثر قوة مع
تزويدها مبعدات تتواءم مع التهديدات واهلجمات اإلرهابية
الفتاكة املوجهة ضد اجلنود يوميًا تقريبًا ،وكذلك بقدرات
ُمعززة يف جمال اللوجستيات والقوات.
وأود أن أشدد على أمهية تعزيز التعاون بني األمم املتحدة
واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،مثل االحتاد األفريقي
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،يف إطار الفصل
الثامن من ميثاق األمم املتحدة املكرس لالتفاقات اإلقليمية.
واألمر يقتضي تعزيز هذا التعاون وتكثيفه بغية توفري مزيد من
الدعم للجماعات االقتصادية اإلقليمية .ويف نفس السياق ،أود
الدعوة إىل زيادة الدعم املقدم من املجتمع الدويل إىل منظومة
السلم واألمن األفريقية ،حبيث ميكن لألفارقة حتسني إدارة
الزناعات اليت حتدث يف أفريقيا.

ويف هذه املرحلة ،أود أن أشري إىل إصالح عمليات
حفظ السالم ،وهو أمر ضروري .إننا حباجة إىل مواصلة هذه
العملية ،وحىت التعجيل هبا ،وذلك من أجل حتسني تكيف
عمليات حفظ السالم مع أكثر االحتياجات إحلاحًا يف احلاضر
واملستقبل .وتتضمن التوصيات اليت قدمها كبار املسؤولني يف
خمتلف تقاريرهم ،وكذلك تلك اليت تعتمدها اجلمعية العامة،
تدابري طموحة جدًا من قبيل حتديث معدات القوات وزيادة
الدعم املايل .ومن شأن التنفيذ الفعال لتلك التدابري أن ّ
ميكن
لقد اختذ جملس األمن القرارين )1999( 1265
عمليات حفظ السالم من أن تدخل مرحلة جديدة يف حتقيق
مهامها ،بفضل احلوار اجلاري بشأن مجلة أمور ،من بينها و  ،)2009( 1894اللذين أنشأ مبوجبهما محاية املدنيني
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باعتبارها أولوية قصوى وأعرب عن عزمه على معاجلة احلاالت
اليت تُرتكب فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين
وحقوق اإلنسان .وجيب على جملس األمن أن يفعل املزيد يف
مواجهة تلك التحديات .ومن نفس املنطلق ،فإن من املهم
مراعاة القرار  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم واألمن،
ومشاركة املرأة يف منع نشوب الزناعات وإدارة الزناعات
وتسويتها .ومن املهم أيضًا تنفيذ القرار ،)2016( 2282
بشأن بناء السالم بعد انتهاء الزناع ،الذي اختذه املجلس يف
 27نيسان/أبريل .وقبل ذلك بشهر واحد ،اختذ املجلس يف
 11آذار/مارس القرار  ،)2016( 2272الذي يهدف إىل
منع االنتهاك واالستغالل اجلنسيني من جانب موظفي بعثات
حفظ السالم .ويف هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إىل أن فخامة
السيد ماكي سال ،رئيس مجهورية السنغال ،مشارك يف رعاية
احلملة الدولية لوقف االغتصاب والعنف اجلنسي يف حاالت
الزناع.
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تؤكد من جديد التزامها مبواصلة اإلسهام يف محاية املدنيني يف
عمليات حفظ السالم يف مجيع أحناء العامل ،آملني أن تتوفر هلذه
العمليات موارد كافية ومناسبة وأن تكون والياهتا واضحة
وقوية بشكل كاف  -حسب االقتضاء  -لتؤدي املهام اليت
أصبحت أكثر تعقيدا وخطورة.
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
باإلنكليزية) :أشكر الوزير إيرو حلضوره معنا لرئاسة مناقشة
اليوم .فحضوره ميثل تأكيدا على األمهية اليت توليها فرنسا
حلماية املدنيني ،على حنو ما بينه قرار الرئيس أولوند يف
السنوات األخرية بإرسال قوات فرنسية إىل مايل ومجهورية
أفريقيا الوسطى يف الوقت الذي تشتد فيه حاجتهما إليها.

كما أود أن أشكر األمني العام على إحاطته اإلعالمية
وعلى جهوده املتواصلة يف دفع الدول األعضاء وموظفي األمم
املتحدة حلماية الضعفاء .وحنن ممتنون لرئيس اللجنة الدولية
للصليب األمحر ،السيد بيتر ماورير ،على إحاطته اإلعالمية
لقد بدأت السنغال ،بصفتها رئيس الفريق العامل املعين اليت قدمها اليوم وعلى اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا موظفو اجلنة
بعمليات حفظ السالم التابع ملجلس األمن ،يف التفكري بشأن الدولية للصليب األمحر كل يوم لتوفري املساعدة احليوية ملن هم
موضوعني هامني ،ومها :استخدام التكنولوجيا يف عمليات يف ظروف عصيبة.
حفظ السالم والتعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية،
وأود أن أرحب بالرئيس تواديرا ،الذي كان يل شرف
وال سيما االحتاد األفريقي .ويف هذا السياق ،خنطط أيضًا لعقد
حضور تنصيبه والذي يعد التزامه بالنأي متاما عن املاضي تغيريا
مناقشة مواضيعية بشأن محاية املدنيني عن طريق التركيز على
تشتد احلاجة إليه يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،البلد الذي
بناء الروابط بني خمتلف االستراتيجيات السياسية.
يعرف جيدا العواقب اإلنسانية عندما يتعرض املدنيون للهجوم
وتدعو السنغال بقوة أيضًا إىل التفكري يف مدة خدمة وعندما يقف أولئك الذين ميكنهم املساعدة موقف املتفرج.
الوحدات ،واليت تضع أحيانًا الرجال والنساء املشاركني يف لقد تأثرت كثريا خالل مراسم تنصيب الرئيس تواديرا بقراره
عمليات حفظ السالم يف حاالت يصعب جدًا حتملها .ونرى أن يرافقه على املنصة ال  19معارضا الذين خاضو االنتخابات
أنه ينبغي أن يتم تناوب القوات بصورة أكثر تواترًا.
ضده .كانت هذه لفتة مؤثرة للغاية للمصاحلة وبادرة لست
.ويف اخلتام ،أود مرة أخرى أن أعرب لكم ،سيدي متأكدة أن كثريا من بلداننا ميكن أن تتحلي هبا يف سياساتنا.
الرئيس ،ولفرنسا عن هتانئنا احلارة وامتناننا ملبادرة عقد
تأيت جلسة اليوم يف وقت بالغ األمهية ،حيث إن األنباء
املناقشة الوزارية اهلامة اليوم .وتود السنغال  -من خاليل  -أن األخرية قد ألقت الضوء على كل من املخاطر اجلسيمة اليت
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ال يزال حفظة السالم يواجهوهنا من دون ضجة تذكر للوفاء أركز مالحظايت اليوم على ثالثة سبل ميكن ملجلس األمن أن
بوالياهتم يف بعض أخطر أجزاء العامل ،ولألسف ،وعلى اآلثار يساعد هبا يف معاجلة أوجه القصور املزمنة عندما يتعلق األمر
املروعة عندما ينتهك حفظة السالم الثقة املمنوحة هلم حلماية حبماية املدنيني يف عمليات حفظ السالم.
األبرياء يف نفس تلك الظروف الصعبة .ففي  29أيار/مايو،
أوال ،ينبغي أن يكون اإلبالغ سهال .وحنن نؤيد بقوة
قُتل مخسة توغوليني من حفظة السالم العاملني يف بعثة األمم طلب األمني العام يف التقرير الذي أصدره الشهر املاضي أنه
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل “سوف تُعرض على جملس األمن أي حالة المتناع حفظة
وأصيب واحد جبروح عندما نصب إرهابيون كمينا لقافلتهم السالم عن اختاذ اإلجراءات أو تنفيذ األوامر” (،S/2016/447
يف منطقة موبيت يف مايل .وبعد ذلك بيومني ،قُتل حافظ سالم الفقرة  .)58بيد أننا نعلم مجيعا أن هذه اإلخفاقات قلما يتم
صيين وأصيب آخرون جبروح عندما هوجم املعسكر الذي إبالغ املجلس عنها يف الوقت املناسب .ويف أكثر األحيان،
كانوا متمركزين فيه يف غاو .وكما شاهدنا مجيعا باألمس ،تستغرق التقارير شهورا عديدة لتظهر ،إذا ظهرت من األساس.
قتل اإلرهابيون حسب التقارير وجرحوا العديد من القوات وإلعطاء جمرد مثال واحد ،فقد وجد أحد التقارير املقدمة من
اإلثيوبية يف هجوم ضخم منسق على قاعدة بعثة االحتاد مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية يف عام 2014
األفريقي يف الصومال يف بلدة هالغان بالصومال.
أنه ،من بني  507هجمات على املدنيني يف الفترة من عام
وأود أن أعرب عن خالص التعازي باسم الشعب
األمريكي وحكومة الواليات املتحدة إىل شعوب توغو،
والصني ،وإثيوبيا ،وخاصة ألسر الضحايا عما تكبدوه من
خسائر هائلة .وأود أيضا أن أعرب عن امتناننا اجلماعي ملا
قدموه من خدمات مشرفة.

 2010إىل عام  ،2013مل يستخدم حفظة السالم القوة أبدا
تقريبا حلماية أولئك املعرضني للهجوم ،مما على األرجح أسفر
عن مقتل آالف املدنيني .ومل يتمكن أولئك املحققون أنفسهم
من العثور على حالة واحدة وحيدة أُبلغ فيها جملس األمن
بعدم قيام وحدة من وحدات حفظ السالم بتنفيذ أمر أصدره
قائد القوة ،أو حىت بورود ذلك يف تقارير البعثة عن احلالة اليت
تُرسل بانتظام إىل إدارة عمليات حفظ السالم .وهذا ليس
نظاما عمليا ،وال نظاما يعمل وفقا لإلرادة اليت عرب عنها األمني
العام أو باستجابة مناسبة للضرورة اليت يتعني هبا أن يعرف
جملس األمن ما حيدث يف امليدان يف البعثات اليت أصدرنا هبا
تكليف واليت جيب أن نأخذ على عاتقنا مسؤولية السعي إىل
تعزيزها .جيب أن يتغري هذا الوضع ،ويتعني علينا مجاعيا أن
نكون القائمني على تغيريه.

وقد شهدنا يف الوقت نفسه ،تقارير أخرى يف األيام
األخرية عن ادعاء بإعدام مدنيني خارج نطاق القضاء يف
مجهورية أفريقيا الوسطى على يد جنود خيدمون يف بعثة حفظ
السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي يف آذار/مارس .2014
وتؤكد االكتشافات على حاجة مجهورية الكونغو الدميقراطية
 حيث يزعم أن حفظة السالم التابعني هلا متورطون يفهذا احلادث  -كفالة أن تكون التحقيقات واإلجراءات
القضائية اجلارية دقيقة ونزيهة ،وضمان حماسبة أي جنود تثبت
فاإلبالغ أمر حاسم من أجل املساءلة وإبراز املشاكل اليت
مسؤوليتهم .ومرة أخرى ،جيب أن نتعامل مع هذه اجلرائم
كما لو كانت جرائم ارتكبت ضد شعوبنا حنن وأن نتصرف يتعني حلها جلعل العمل اجلماعي أكثر فعالية .بدون اإلبالغ
بنفس القدر من اليقظة واإلحلاح .ويف هذا السياق ،أود أن يستمر اإلفالت من العقاب وتصبح املمارسات السيئة أكثر
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شيوعا .واملدنيون هم من يقع عليهم األذى .ومن ناحية
أخرى ،عند إبالغ املجلس عن مشكلة ما ،فإن ذلك ليس حال
سحريا ،لكن على األقل يكون لدينا فرصة الستخدام األدوات
الثنائية واملتعددة األطراف من جمموعة أدواتنا ملعاجلتها.
وميكن لإلبالغ املنتظم أيضا أن يساعد املجلس على
تصحيح حجم البعثات ،مع مراعاة أداء حفظة السالم على
أرض الواقع ،مع إتاحة القدرات الدولية ألعضاء املجلس على
توفري التدريب املوجه واملعدات للتصدي للتحديات اليت تواجه
البلدان املسامهة بقوات .كما أنه يسمح لألمني العام  -عند
االقتضاء  -بإعادة الوحدات اليت يثبت عدم استعدادها حلماية
املدنيني أو اليت تعجز عن التحقيق يف ادعاءات إساءة املعاملة
أو عن مساءلة اجلناة.
ولالستشهاد مبثال واحد فقط  -على السبب يف أمهية
اإلبالغ  -لنأخذ العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم
املتحدة يف دارفور يف السودان ،حيث تواصل حكومة السودان
عرقلة وصول املعدات واإلمدادات احليوية إىل حفظة السالم.
وحىت يوم الثالثاء 7 ،حزيران/يونيه ،مل يكن لدى حفظة
السالم يف بورسودان غذاء يكفي سوى لعشرين يوما .ويف
الوقت نفسه ،منعت كتيبة بأكملها ،يف جنوب دارفور ،من
استالم األسلحة الشخصية .وبدون هذه اللوازم األساسية،
ال ميكن حىت أن نتوقع من حفظة السالم محاية أنفسهم ،ناهيك
عن محاية املدنيني الذين يعتمدون عليهم .ولكن أنباء ما قامت
به احلكومة السودانية مؤخرا من عرقلة استغرقت وقتا أطول
مما ينبغي لتصل إىل جملس األمن .واآلن ،بعد أن وصلتنا هذه
التقارير ،جيب على املجلس أن يفعل املزيد للمطالبة بأن متتثل
حكومة السودان اللتزاماهتا مبوجب اتفاق مركز القوات مع
األمم املتحدة وأن حتترم احلكومة حرية تنقل العملية املختلطة.
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نقوم بنشرهم وخياطرون كثريا لتعزيز السالم يف بيئات عدائية
بشدة .وقد حضر بعض املشاركني اليوم اجتماع البلدان
املسامهة بقوات وبأفراد شرطة أمس الذي استمعنا فيه مباشرة
بشأن ما متر به تلك القوات جراء عدم التمكن من احلصول
على الغذاء واللوازم األساسية (انظر  .)S/PV.7709وإنه ألمر
حمرج للمجلس أال نتمكن بشكل مجاعي من مطالبة احلكومة
بالسماح بوصول ذلك الغذاء إىل حفظة السالم.
والطريقة الثانية اليت ميكن للمجلس هبا حتسني محاية
املدنيني هي من خالل حتسني الطريقة اليت خيطط هبا ويكيف
هبا البعثات مع الظروف على أرض الواقع .فالوفاء مبسؤوليتنا
عن محاية املدنيني يتطلب توقع التهديدات اليت يشري التحليل
إىل احتمال أن تنشأ واستباقها .ويتعني هلذا أال يكون فقط يف
مرحلة التخطيط للبعثات ،ولكن أيضا على فترات منتظمة
طاملا أن البعثة منتشرة ،بغية االستجابة للظروف احلركية
واملتغرية يف حينها .وهذا هو األساس املنطقي السليم وهو كما
نعلم مجيعا نادر للغاية.

ثالثا وأخريا ،علينا أن حنسن مضاهاة إرادة البلدان املسامهة
بقوات وقدرهتا مع الواليات .ولنكن صادقني مع أنفسنا :فقد
كان من الصعب القيام هبذا يف املاضي ،بسبب اإلمدادات
الشحيحة من القوات وأفراد الشرطة .لكن يف مؤمتر القمة
املعين حبفظ السالم يف أيلول/سبتمرب املاضي جرى التعهد مبا
يقرب من  50 000من القوات اإلضافية وأفراد الشرطة ،ويف
األيام التالية كان هذا عامال يف تغيري قواعد اللعبة ،إذ مسح لنا
وملنظومة األمم املتحدة باملساعدة على ضمان توافق أفضل بني
ما تطلبه البعثات وما ترغب القوات وأفراد الشرطة من بلد
معني يف القيام به وقدرهتا على ذلك .وينبغي للبلدان املسامهة
بقوات وبأفراد شرطة اليت خياجلها حرج بشأن الواليات أو
فعدم قدرة املجلس على معاجلة هذه املسألة خالل السنة شكوك يف قدرهتا على القيام مبا هو مطلوب منها أال تنشر
املاضية يعد فشال خمزيا وإخالال مبسؤوليتنا جتاه اجلنود الذين بعثات ملجرد أن أحدا آخر مل يقم بذلك.
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وال ينبغي لألمم املتحدة وال للمجلس أن يشعرا بأهنما يف عمليات حفظ السالم ،وخباصة العمليات املنتشرة يف بيئات
جمربان على اإلبقاء على ذوي اخلوذ الزرق غري املستعدين أو متقلبة املفوضة بواليات تنص على محاية املدنيني.
غري القادرين على القيام مبا يطلب منهم.
يف شباط/فرباير من هذا العام ،هاجم رجال مسلحون
أتفق هنا مع الوزير يف أن مبادئ كيغايل ميكن أن تكون
مفيدة للغاية يف مواءمة إرادة وقدرة البلدان املسامهة بقوات مع
متطلبات البعثات املعنية .وهذه املبادئ هتدف إىل توفري خطة
ملموسة لتشكيل ممارسة حفظة السالم يف حاالت متقلقلة،
وال سيما فيما يتعلق مبوضوع هذه اجللسة أي محاية املدنيني.

وحسيب أن أعطي مثاال واحدا ،تنص هذه املبادئ على
أن تعمل البلدان املسامهة بقوات على متكني القائد العسكري
ألي وحدة من وحدات حفظ السالم من اختاذ قرارات بشأن
استخدام القوة حلماية املدنيني ،ألن التجربة علمتنا أنه إذا أضطر
أحد القادة أن ينتظر حىت يتلقى التوجيه فرمبا يعين ذلك عدم
القدرة على االستجابة يف الوقت املناسب لصد هجوم وشيك
جدا ومباشر على إحدى القرى املجاورة .وإذا ما نفذت تلك
املبادئ بصورة صحيحة فيمكنها أن جتعل بعثات حفظ السالم
أكثر فعالية ،وحتسن الوضع األمين وتنقذ األرواح.
كما مسعنا يوجد حاليا  29بلدا ،مبن فيها الواليات
املتحدة والسنغال وأوروغواي وفرنسا ،أعلنت عن تأييدها
ملبادئ كيغايل اليت تنطوي على أكثر من  40.000من القوات
وأفراد الشرطة الذين خيدمون حاليا يف عمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم .وهذا يزيد على ثلث األفراد النظاميني املنتشرين
يف امليدان حاليا .ونشجع مجيع البلدان املسامهة بقوات على
اعتناق هذه املبادئ ألننا نعتقد أنه ال غىن عنها من أجل فعالية
حفظ السالم يف القرن احلادي والعشرين.

موقعا لألمم املتحدة حلماية املدنيني يف ملكال جبنوب السودان،
كان يتواجد فيه تقريبا  50 000من املدنيني الذين التمسوا
احلماية واملأوى من الصراع املدين يف البلد .نتيجة ذلك اهلجوم
وجرح أكثر من  100شخص .لقد فر آالف
قُتل  19شخصا ُ
األشخاص الذين كانوا يعيشون يف املخيم وآثروا عدم العودة،
حيث شعروا بأهنم أكثر آمانا خارج البوابات من بقائهم حتت
محاية األمم املتحدة .وبعد اليوم الذي تال وقوع اهلجوم ،أبلغ
أحد املقيمني أحد املراسلني الصحفيني قائال“ :لقد شاهدت
جنود األمم املتحدة يفرون .ما الذي سيحدث يف املرة القادمة؟
ال أعلم .ورأيت كثريا من الناس ميوتون” .بعد وقت قصري
من اهلجوم ،بادرت األمم املتحدة إىل تشكيل جملس حتقيق،
وسيقوم املجلس باإلبالغ عما يتوصل إليه من نتائج يف غضون
بضعة أسابيع ،النتائج لن تكون مفيدة فقط لضمان املساءلة ،إذا
عجز حقا حفظة السالم عن محاية املدنيني ،بل ستكون مفيدة
أيضا ملعرفة ما ميكن أن يفعله املجلس ملنع وقوع ملكال ثانية.

يف حني أن أهوال تلك اهلجمة ستترك أثرا ال ميحى على
الضحايا وأسرهم ،فيمكن هلذه اإلجراءات أن تضمن مزيدا
من األمن ألكثر من  170 000شخص ال يزالون يعيشون
يف خميمات حتت محاية حفظة السالم يف جنوب السودان.
إن اإلبالغ املنتظم والشفاف والقوي ،والتخطيط الذي يتنبأ
باملخاطر يتكيف باستمرار مع الظروف املستجدة على أرض
الواقع ،والنشر الذي يكفل بأن حفظة السالم الذين خيدمون
يف معظم احلاالت اخلطرة لديهم املقدرة والرغبة يف محاية
بالنظر إىل اآلثار اليت ترتبها املبادئ على احلياة الواقعية
املدنيني ،كلها خطوات إذا ما نُفذت ،لن جتعل حفظ السالم
وما توحي به بشأن رغبة أي بلد يف محاية املدنيني املعرضني
أكثر فعالية ،ولكنها ستنقذ أرواحا كثرية جدا.
للخطر ،حنض األمم املتحدة على تعليق أمهية كبرية على التزام
أي بلد بتنفيذ مبادئ كيغايل عندما يتم اختيار الوحدات للعمل
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الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
وزير خارجية أوكرانيا.
السيد كيسليتسيا (أوكرانيا) (تكلم بالفرنسية) :بادئ
ذي بدء ،أود أن أشكر الرئاسة الفرنسية للمجلس على هذه
املبادرة احلسنة التوقيت وإتاحة الفرصة إلجراء مناقشة مثمرة
بشأن هذا اجلانب اهلام من جوانب حفظ السالم مثل محاية
املدنيني.
إن أوكرانيا ،بوصفها بلدا مسامها بقوات وبلدا يعصف
به نزاعا مسلحا موجها من اخلارج ،تعترب مسألة محاية املدنيني
أهم مهمة يف عمليات حفظ السالم.
ال يزال املدنيون يشكلون الغالبية العظمى من الضحايا يف
حاالت الزناع املسلح يف مجيع أحناء العامل .ففي كل يوم يُقْتل
أو يُ ْجرح املدنيون ،مع إفالت مطلق من العقاب يف كثري من
األحيان .وهناك أيضا العنف اجلنسي الذي يدمر حياة النساء
والرجال والفتيات والفتيان .والقصف املدفعي والضربات
اجلوية تدمر اهلياكل األساسية احليوية وتفتح باب الزنوح
اجلماعي على مصراعيه .فيصبح أعضاء األسر مفصولني عن
بعضهم البعض ،ومتزق جمتمعات بأكملها إربا ،وتنمو أجيال
من األطفال دون التمتع باحلق يف التعليم .ومما يبعث على
القلق أن أكثر من  60مليون شخص تقريبا أُجربوا على
الزنوح من ديارهم فرارا من الزناعات والعنف واالضطهاد.
ومن بينهم  20مليون الجئ تقريبا ،أكثر من نصفهم دون سن
الثامنة عشرة عاما .وبلغت االحتياجات اإلنسانية مستويات
قياسية ،إذ أصبح أكثر من  80يف املائة من حجم التمويل
يوجه إىل االستجابة
اإلنساين الذي تقوم به األمم املتحدة َّ
حلاالت الزناع .وال يزال مصري املدنيني يف حاالت الزناع مقلق
للغاية ،وال يزال يتعني فعل الكثري من أجل محايتهم.
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فإن األمم املتحدة تضطلع حاليا بدور استباقي ملنع اندالع
الزناعات املسلحة ،أو جتددها أو استمرارها .وبالتايل ،متثل
الدبلوماسية الوقائية أهم أداة ولكنها ال تستخدم مبا فيه
الكفاية ،وينبغي للمجلس أن ينشر عمليات السالم على حنو
أنشط لضمان صون السالم .وينبغي تسخري هذه األداة يف
أقرب وقت ممكن حينما يطل الصراع .برأسه .فعلى سبيل
املثال ،نرى ضرورة لتوسيع اخلربة االجيابية جدا للمجلس يف
إطار البعثات الزائرة يف أفريقيا هذا العام إىل مجيع أرجاء
العامل حيثما كانت هناك حاالت تستدعي مشاركة املجلس
يف امليدان.

(تكلم باإلنكليزية)
مع أن أوكرانيا تؤيد البيان الذي سيُديل به وفد االحتاد
األورويب ،أود أن أبدي بضع مالحظات بصفيت الوطنية .إن
أوكرانيا بوصفها عضوا غري دائم يف املجلس ،تعرف بصورة
مباشرة أنه يف بعض األحيان ال ميكن ملجلس األمن أن يرد
بسرعة على هتديدات تتعرض هلا جمموعة من السكان املدنيني
ألن عدم موافقة البلد املضيف يقف يف طريق النشر السريع
ألي بعثة حفظ السالم .ومع ذلك ،من الصعب تفسري تقاعس
املجلس يف االستجابة لطلب مباشرة الستضافة بعثة لألمم
املتحدة من شأن وجودها يف امليدان أن يوفر محاية إضافية
للمدنيني ويساهم يف وقف العنف.

إن نداءاتنا للمجلس للقيام بعمل بشأن طلب من هذا
القبيل مقدم من أوكرانيا مل جيد آذانا صاغية ،مع أن السكان
املدنيني ما برحوا يعانون من العدوان العسكري األجنيب.
ال تزال اجلماعات املسلحة غري الشرعية بقيادة روسية ،وبدعم
مباشر من القوات العسكرية النظامية الروسية ،تواصل شن
احلرب يف أحناء معينة من منطقيت دونتسك ولوهانسك يف
وفقا لنتائج أحدث ثالثة استعراضات شاملة لعمليات أوكرانيا ،مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة
السالم وهيكل بناء السالم وتنفيذ القرار  ،)2000( 1325للمدنيني املقيمني هناك .ووفقا لتقارير مفوضية األمم املتحدة
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حلقوق اإلنسان عن احلالة يف أوكرانيا ،فقد دفع املدنيون أكرب
مثن هلذا الصراع .ومنذ عام  ،2014سجلت املفوضية مقتل
أكثر من  9 000شخص وجرح ما يزيد على 21 000
شخص يف منطقة الزناع يف شرق أوكرانيا .وقتل ما يصل إىل
 2 000من املدنيني يف األعمال القتالية املسلحة ،معظمهم
قُتل جراء القصف العشوائي للمناطق املأهولة بالسكان من
خمتلف منظومات املدفعية.
يف احلالة اليت جيد املجلس نفسه عاجزا عن االضطالع
مبسؤولياته مباشرة ،فإن أوكرانيا مضطرة إىل استخدام
اإلمكانيات األخرى املتاحة لديها على الصعيد اإلقليمي إلقامة
وجود دويل مسلح يف األراضي املحتلة من أجل محاية املدنيني
وضمان التنفيذ الكامل التفاقات مينسك .وأود أن أستخدم
هذا املنتدى حلض الدولة القائمة باالحتالل على تنفيذ األحكام
ذات الصلة من اتفاقات مينسك.
قبل بضعة أسابيع فقط ،احتفلنا باليوم الدويل حلفظة
السالم التابعني لألمم املتحدة .وأود أن أغتنم هذه الفرصة
ألحيي مجيع أصحاب اخلوذ الزرق الذين يعرضون حياهتم
للخطر من أجل توفري السلم واالستقرار للناس يف خمتلف أرجاء
العامل .إن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،منذ بدايتها،
ما فتئت تثبت بأهنا أداة مرنة ،وأهنا من األعمال الرائدة اليت
تضطلع هبا منظمتنا.
أصبحت محاية املدنيني هدفا واضحا لعمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ،وكثريا ما حيكم على جناح بعثات
حفظ السالم من خالل قدرهتا على محاية املدنيني .وأوكرانيا
دولة مسامهة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وقد
أقرت مبادئ كيغايل ،وتعهدت مرة أخرى بالسياسة العامة
اليت مفادها بأن محاية املدنيني تشكل اهلدف األمسى لعمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم.
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إننا نعتقد بقوة بأنه يتعني إسناد واليات قوية تتعلق حبماية
املدنيني لعمليات حفظ السالم اليت يأذن هبا جملس األمن.
وينبغي أال يتردد أي فرد من األفراد النظاميني الشهود على
ارتكاب أعمال عنف ضد املدنيني ،يف بذل كل اجلهود املمكنة
لوقفها .ونرى بأنه ينبغي لألمم املتحدة بناء وتعزيز شراكتها
االستراتيجية مع املنظمات اإلقليمية والعمل معها ،وتقاسم
خربهتا الفريدة يف جمال أنشطة حفظ السالم .ونرحب بتعاون
وشراكة األمم املتحدة الوثيقني مع االحتاد األورويب واالحتاد
األفريقي.
وكما ميكننا أن نرى بوضوح من تفاعل املجلس الشهر
املاضي مع االحتاد األفريقي (انظر  ،)S/PV.7694فإن لتلك
املنظمات اإلقليمية رؤيتها وهنجها ملعاجلة مسأليت السالم
واألمن .كما أصبح االحتاد األفريقي أحد الشركاء الرئيسيني
لألمم املتحدة يف عمليات السالم يف القارة األفريقية .وحنن
نتشاطر الرأي بشأن ضرورة حتديد هدف مشترك بني األمم
املتحدة واالحتاد األفريقي ،طيلة عملية أنشطة حفظ السالم،
على أن تكون محاية املدنيني جزءا ال يتجزأ من تلك اجلهود.
ونالحظ إمكانيات إقامة تعاون أوثق بني األمم املتحدة
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .ويف هذا الصدد ،فإننا
نرحب مببادرات األمم املتحدة الرامية إىل اإلسهام يف األنشطة
السلمية اليت تضطلع هبا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف
امليدان ،وال سيما عندما تنشر البعثات التابعة للمنظمات
اإلقليمية يف بيئة غري آمنة.
ويعترب هنجا معترفا به بشكل عام ،مساءلة املسؤولني عن
ارتكاب جرائم احلرب وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل
وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان .وبالتايل ،ال ينبغي أن
يعين السالم الذي حققته األطراف يف الصراع ،بأي حال من
األحوال اإلفالت من العقاب بالنسبة ملرتكيب الفظائع ضد
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أوال ،من األمهية مبكان أن نفهم أن محاية املدنيني مهمة
السكان املدنيني .ويستحق مجيع ضحايا اجلرائم حتقيق العدالة،
متعددة األبعاد ،تشمل العديد من األطراف الفاعلة ،وال تعين
وليس أقل منها.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب فقط استخدام القوة يف مواجهة اخلطر الوشيك للعنف .إن
محاية املدنيني هي أكثر بكثري من قواعد االشتباك.
وزير اخلارجية يف أوروغواي .
السيد كانسيال (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :أود
يف البداية أن أشكر الرئاسة الفرنسية على عقد هذه املناقشة
يف وقت مناسب للغاية ،وآمل أن توفر هذه اجللسة عناصر
من شأهنا أن جتعل من املمكن جتديد االلتزام حبماية املدنيني
يف الصراع املسلح ،وتعزيز األدوات املتاحة لعمليات السالم
لالضطالع هبذه املهمة.

ويف هذا الصدد ،نعتقد أن من األمهية مبكان أن نعزز
االستراتيجيات غري املسلحة اليت لديها إمكانات كبرية .ومن
جتربتنا يف امليدان ،ميكننا أن نستنتج أن قدرة حفظة السالم على
االضطالع مبهام احلماية ،يعتمد إىل حد كبري على قدرهتا على
كسب ثقة السكان املحليني .ويعد إنشاء آليات لبناء الثقة،
أمرا حيويا بغية االمتثال لوالية محاية املدنيني ،ألنه جيعل من
املمكن إشراك السكان املحليني يف عمل البعثة ،ويتيح إمكانية
الوصول إىل شبكات املعلومات األكرب حجما ،اليت تتيح يف
الكثري من األحيان تفادي ارتكاب جرائم ضد املدنيني.

وسأركز على اهلدف املحدد هلذه املناقشة ،ولكن أود أوال
أن أشري إىل أن مهمة محاية املدنيني عن طريق عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ،متثل رأس اهلرم الذي جيب أن تشمل
وباملثل ،أود أن أشري إىل أمهية إقامة شبكات االتصال مع
قاعدته اجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب اهليكلية للزناعات،
وتعزيز املؤسسات واألدوات الالزمة لتحقيق السالم املستدام .السكان املحليني من خالل خمتلف آليات اإلنذار املبكر .وعلى
سبيل املثال ،أود أن أشري إىل شبكة اإلنذار املبكر اليت أنشأهتا
على أي حال ،ال ينبغي ألي اعتبار سياسي أو اقتصادي أو
بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية
أي اعتبار آخر ،إلغاء البعد اإلنساين لإلجراءات الدولية .ويعد
الكونغو الدميقراطية ،من خالل توزيع اهلواتف اخللوية ألفراد
من الالزم من الناحيتني القانونية واألخالقية ،محاية األشخاص
من السكان املحليني ،وبالتايل تعزيز االتصال املباشر يف سياق
الضعفاء ،واألكثر عرضة للعنف واالستغالل والتمييز واحلرمان
حيث ال يوجد سوى القليل من وسائل االتصال.
من حقوقهم .ويشمل هذا االلتزام مسؤولية األمم املتحدة
إن إرساء مناخ من التسامح والتفاهم من خالل األنشطة
القيام بكل ما يف وسعها حلماية املدنيني .وهلذا السبب ،جيب
أن تشكل محاية املدنيني حجر الزاوية يف الواليات واملوارد الترفيهية ،مبا يف ذلك األنشطة املختلطة بني املجتمعات املحلية
املخصصة لعمليات السالم .وهذا أمر بالغ األمهية أيضا بالنسبة املتصارعة ،مثل تلك اليت روجت هلا وحدة أوروغواي يف بلدة
بينغا ،يف كيفو الشمالية ،ميكن أن يساعد على حتسني العالقة
لشرعية ومصداقية منظومة األمم املتحدة برمتها.
بني القوات واملجتمع املدين ،مما يؤدي إىل حتقيق نتائج إجيابية
ويف هذا الصدد ،ترى أوروغواي أنه من الضروري أن
من حيث هتيئة بيئة مواتية للسالم.
نكون قادرين على تقييم احلالة الراهنة هلذا اإلسهام ،والعمل
ومما ال ميكن إنكاره أنه عدا جتارب التعاون ،واإلنذار
من أجل تكييف قدرات منظومة األمم املتحدة حلفظ السالم
املبكر ،والروابط املباشرة ،كما ذكرت آنفا ،توجد حاالت
ملواجهة التحديات اجلديدة.
قصوى تتطلب اختاذ تدابري محاية مادية ،جيب أن تكون القوات
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اخلاصة هبا ،مستعدة من الناحية النفسية ،وجمهزة ومدربة ألكثر من مخس ساعات وسط الغابات لتهدي مثرة أناناس
بشكل مالئم .وكما متت اإلشارة يف تقرير السيد راموس  -لوحدتنا يف قاعدة كيموا إلنقاذ حياة ابنها.
هورتا فيما يتعلق باملبادئ األساسية لعمليات حفظ السالم،
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطى الكلمة اآلن لنائب
ورغم أهنا ال تزال صاحلة ،ال ينبغي استخدامها بأي حال من وزير الشؤون اخلارجية والتعاون اإلسباين.
األحوال كذريعة لعدم توفري احلماية للمدنيني.
السيد إيبانيّث (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية) :أريد أوالً أن
ويف هذا الصدد ،نؤكد من جديد التزام أوروغواي أشكر فرنسا ،من خالل وزير الشؤون اخلارجية إيرو ،على
الكامل حبماية املدنيني عن طريق عمليات حفظ السالم .وهلذا تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اليت هي أيضا األوىل بعد نشر
السبب ،إنضم بلدنا إىل مبادئ كيغايل ،وأعاد تأكيد أمهية التقرير السنوي لألمني العام عن محاية املدنيني (.)S/2016/447
تعزيز التدريب السابق للنشر ،ويشجع على النظر يف تنفيذ ويؤكد التقرير مرة أخرى أن املدنيني هم الضحايا الرئيسيون
التوصيات املنبثقة عن تقرير السيد راموس  -هورتا ،مثل للزناعات املسلحة يف القرن احلادي والعشرين.
إنشاء واليات متعاقبة .ونؤيد أيضا القرار .)2016( 2272
وقد أتاح لنا مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين الذي
ويتعني على موظفي األمم املتحدة على األقل عدم تقويض ثقة
ُعقد مؤخرا يف اسطنبول الفرصة للتأكيد على أمهية االمتثال
السكان املدنيني فيهم ،وال ينبغي هلم استغالل نقاط ضعف
للقانون الدويل اإلنساين .إن األعمال العدائية ختضع لعدد من
أولئك الذين يفترض أهنم حيموهنم.
القواعد اليت ال ميكن وال ينبغي أن تُنتهك دومنا عقاب .وأشري
إننا نرفض اإلفالت من العقاب الذي ال يزال يتمتع به إىل استخدام املتفجرات يف املناطق املكتظة بالسكان والرباميل
مرتكبو أعمال العنف املؤسفة ،وال نزال مقتنعني بأمهية تعزيز املتفجرة والذخائر العنقودية ،من مجلة أمور أخرى.
جملس األمن تعاونه مع املحكمة اجلنائية الدولية.
وإسبانيا يساورها القلق بوجه خاص إزاء االجتاه املتزايد
ويف هذا الصدد ،نعتقد أنه ينبغي لنا تقييم دور عمليات لشن هجمات مباشرة على األطباء واملستشفيات .ويتيح
حفظ السالم يف هذا اإلطار ،على سبيل املثال ،عندما يتعلق لنا اختاذ القرار  - )2016( 2286الذي قدمته إسبانيا
األمر جبمع األدلة .ونشدد على أمهية وضع سجل لضحايا وأوروغواي ومصر ونيوزيلندا واليابان ،مواصلة معاجلة
اهلجمات اجلماعية ،من أجل املساعدة على حد سواء ،على هذه املسألة يف جملس األمن ،ولكنه ليس سوى خطوة أوىل.
حتديد املسؤوليات ،وتفادي ارتكاب فظاعات.
وسيتطلب عكس هذا االجتاه جهدا منسقا من جانب املجلس
ويف عام  ،2008متكنت اجلمعية العامة من التوصل إىل واجلمعية واألمانة العامة ،بالتنسيق مع املنظمات املتخصصة
توافق يف اآلراء بشأن استخدام مصطلح “محاية املدنيني” مثل اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة أطباء بال حدود.
حسبما ينطبق على بعثات حفظ السالم .وقد أُحرز اليوم ،بعد
لقد أصبحت كفالة وصول املساعدات اإلنسانية،
مثاين سنوات ،الكثري من التقدم ولكننا ندرك أن الطريق أمامنا لألسف ،املهمة اجلديدة اليت تتعني معاجلتها يف العديد من
طويل وحمفوف باملصاعب .لذا ،فلنمض يف الطريق معا ،مثل مسارح الزناع ،وال سيما يف سورية ،حيث تقطعت السبل
تلك األم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت مشت مؤخرا مبئات اآلالف من املدنيني يف مناطق حماصرة أو يتعذر الوصول
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إليها .إن القانون الدويل اإلنساين واضح جدا يف النص على ضمان توفري احلماية الضرورية للمدنيني على حنو فعال ،كما
أن أطراف الزناع مسؤولة عن كفالة الوصول اآلمن واحلر تبني احلقائق على أرض الواقع يف كثري جدا من احلاالت.
واملستمر للسكان املدنيني .وقد يشكل عدم قيامها بذلك
وبطبيعة احلال،ال يعين االعتراف باألمهية املحورية للحلول
جرمية حرب.
السياسية أننا ميكن أن نتفادى إيالء االهتمام العاجل للجوانب
وقبل أن أنتقل إىل عمليات حفظ السالم ،املوضوع
الرئيسي هلذه املناقشة املفتوحة ،أود أن أشري إىل محاية
الصحفيني يف الزناعات املسلحة .فنحن نشهد حاليا هتديدا
متزايدا حلرية التعبري اليت تؤدي دورا رئيسيا يف منع نشوب
الزناعات وشجب جرائم احلرب .ولذلك ،تؤيد إسبانيا
استحداث منصب ممثل خاص من أجل هذه املسألة.

وكما يشري تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين
بعمليات السالم (انظر  ،)S/2015/446عندما يتم نشر عملية
حلفظ السالم مكلفة حبماية املدنيني ،جيب عليها أن تفعل
كل ما يف وسعها حلماية املدنيني املهددين وينبغي أن تكون
االستراتيجيات غري العسكرية يف طليعة ذلك اجلهد .وينبغي
تصميم عمليات السالم باعتبارها أدوات سياسية وبوصفها
أفضل طريقة حلماية املدنيني من خالل املساعدة على إهناء
الزناعات ودعم عمليات السالم وتعزيز الثقة بني األطراف
وإعداد التقارير لضمان املساءلة ،وبصورة عامة ،االستفادة من
تأثريها السياسي.

التشغيلية حلماية املدنيني .وسأعود إىل هذه النقطة ،ولكين أود
أن أؤكد أن بلدي يرحب باالجتاه العام للجهود اليت نبذهلا يف
سياق استعراض عمليات السالم ،مبا يف ذلك اجلانب احلاسم
املتمثل يف محاية املدنيني .وليس من املستغرب أن الوساطة ومنع
نشوب الزناعات مها من أولويات السياسة اخلارجية إلسبانيا،
وكذلك محاية املدنيني .ومن مث ،حنن مقتنعون بصدق بأن
استعراض عمليات السالم يسري يف االجتاه الصحيح.

ويرتبط منع نشوب الزناعات ارتباطا وثيقا بربنامج املرأة
والسالم واألمن ،الذي تلتزم به إسبانيا على وجه خاص.
وقد قاد بلدي استعراض القرار  )2000( 1325بشأن املرأة
والسالم واألمن ،ويعمل اآلن لوضعه موضع التنفيذ .وعقد
جملس األمن يف تشرين األول/أكتوبر املاضي مناقشة مفتوحة
( )S/PV.7533مبشاركة عدد قياسي من املتكلمني ،واليت اختذ
خالهلا باإلمجاع القرار  .)2015( 2242والتحدي الكبري
اآلن هو االنتقال من الكالم إىل الوفاء بالتزاماتنا بالفعل .وما
زالت إسبانيا تعمل يف هذا االجتاه .ومن بني التدابري األخرى،
قادت إسبانيا ،إىل جانب اململكة املتحدة ،إنشاء فريق خرباء
غري رمسي معين باملرأة والسالم واألمن تابع ملجلس األمن،
والذي نريد له أن يصبح أداة رئيسية إلدماج القضايا اجلنسانية
يف مناقشات املجلس بشأن احلالة يف البلدان املدرجة يف جدول
أعماله.

إن الشعوب هي ضحايا الزناعات ،وجيب أن تكون يف
صميم مهمتنا يف البحث عن السالم .وهذا يتطلب االعتراف
باألمهية املحورية للحلول السياسية وإيالء األولوية يف هناية
املطاف ملنع نشوب الزناعات والوساطة إىل أقصى حد
بوصفهما من األدوات األساسية يف إجياد هذه احللول ،واليت
وبطبيعة احلال ،فإن برنامج املرأة والسالم واألمن
من دوهنا ال ميكن حفظ السالم يف عصرنا .ويتضح هذا بصفة
خاصة يف حالة واليات محاية املدنيني ألنه من دون إحراز تقدم ال يتعلق حبماية املدنيني فحسب ،بالنظر إىل جوانبه املتعلقة
يف التسوية السياسية للزناعات ،من الصعب جدا على البعثة مبنع نشوب الزناعات .ولألسف ،فإن النساء واألطفال هم
الضحايا الرئيسيون يف حاالت الزناع ،وبالتايل فهم يف طليعة
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من حيتاجون إىل احلماية .وأشدد ،يف ذلك الصدد ،على أمهية
نشر مستشارين يف جمال محاية املرأة يف مجيع بعثات األمم
املتحدة .وينطبق الشيء نفسه على املستشارين يف جمال محاية
األطفال .كما ينبغي أن تواصل واليات احلماية التمتع بالتأييد
على أعلى املستويات من أجل الوفاء باملهمة األساسية هلا
املتمثلة يف ضمان توفري محاية فعلية ومتسقة.
كما تود إسبانيا األعراب عن تأييدها لالقتراح الذي قدمه
وزير اخلارجية إيرو يف بيانه لتعزيز واليات محاية املدنيني ،مع
التركيز على مكافحة االجتار بالبشر.

(تكلم بالفرنسية)
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ثانيا ،وكما جاء يف تقرير الفريق املستقل الرفيع املستوى
املعين بعمليات السالم ،جيب أن نسد الفجوة بني الوسائل
والغايات اليت غالبا ما جندها يف واليات العمليات ،وهي فجوة
هلا عواقب وخيمة على حنو خاص يف حالة محاية املدنيني.
ومن الضروري تزويد ذوي اخلوذ الزرق باألصول والقدرات
الالزمة لالضطالع باملهام اليت نسندها إليهم ،وكذلك تزويدهم
بقواعد اشتباك واضحة ،واالستخدام الكفء لإلمكانات اليت
تتيحها التكنولوجيات اجلديدة.
ثالثا ،جيب علينا أن نضاعف جهودنا يف التدريب ،العام
واملحدد على السواء ،بشأن تنفيذ الواليات وتشكيل القوات،
وضمان أن تكون لدينا أفضل قيادات ممكنة للبعثات.

كما نرحب ،بوصفنا بلدا معجبا بفرنسا وبكل ما هو
رابعا ،جيب علينا أن نكفل احلوار الفعال بني جملس األمن
فرنسي ،وإن مل نكن بلدا ناطقا بالفرنسية ،بتنظيم فرنسا
الجتماع وزاري بشأن حفظ السالم يف البلدان الناطقة والبلدان املسامهة بقوات واألمانة العامة .وينبغي أن نكون
قادرين على احلصول على معلومات أفضل عرب إنشاء اتصال
بالفرنسية ،واملقرر عقده يف باريس يف اخلريف.
استراتيجي منذ املراحل األوىل إلنشاء البعثة وحىت إهنائها.
(تكلم باإلسبانية)
وال يفوتين أن ّ
أذكر باحلاجة املطلقة إىل القضاء على
وكما ذكرت سابقا ،فإن التسليم بالدور املحوري
االعتداء واالستغالل اجلنسيني .وليس مقبوال أن يكون
للحلول السياسية ال يعين أننا ميكن أن نتجنب إيالء االهتمام
املسؤولون عن كفالة محاية املدنيني هم أنفسهم الذين يعتدون
العاجل للجوانب التشغيلية حلماية املدنيني .فيجب علينا أن
عليهم أيضا وبأشد الطرق إهانة .وجيب علينا أن ننتقل من
نضاعف جهودنا من أجل حتسني ختطيط عمليات السالم
سياسة عدم التسامح إطالقا إىل واقع ملموس ال يكون فيه
وقدراهتا.
وجود هلذه اآلفة أبدا.
أوال ،إذا أردنا للعمليات أن تكون فعالة يف محاية املدنيني،
وأخريا ،أود أن ّ
أذكر بأن السيادة ال متنح الدولة احلق
فمن الضروري حتسني تصميمها مع تزويدها بواليات واضحة
يف السيطرة على شؤوهنا اخلاصة فحسب ،بل تنيط هبا أيضا
بشأن مضمون هذه احلماية .وإذا كنا نرغب يف إنشاء واليات
املسؤولية الرئيسية عن محاية السكان داخل حدودها .وال
واضحة و ُمقسمة إىل مراحل وتتكيف مع الواقع على األرض
يسعنا أن نظل مكتويف األيدي إزاء معاناة اآلالف من مواطين
على حنو سليم ،جيب علينا أن حنسن اإلعالم .وتؤيد إسبانيا،
العامل .وليس التقاعس عن العمل خيارا يف مواجهة األمل
يف هذا الصدد ،وضع إطار األمم املتحدة اجلديد لسياسات
الذي يعانوه .وتعترب عمليات حفظ السالم املكلفة حبماية
االستخبارات.
املدنيني أفضل أداة لدينا لتعزيز تنفيذ املسؤولية عن احلماية
بوصفه ضرورة .وأشري على وجه التحديد إىل ركيزهتا الثانية،
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أي تقدمي املساعدة الالزمة إىل الدول مبا ميكنها من الوفاء اإلسهام يف تنفيذ واليتها عرب األنشطة اهلندسية مثل إنشاء
مواقع محاية املدنيني وتويل مهام صيانة الطرق وإصالحها.
مبسؤوليتها األساسية عن محاية سكاهنا.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
وزير خارجية اليابان .
السيد هاماشي (اليابان) (تكلم باإلنكليزية) :تعرب
اليابان عن تقديرها العميق للمبادرة الفرنسية اليت أتاحت لنا
هذه الفرصة ملناقشة هذا املوضوع بصراحة يف سياق املناقشة
املفتوحة يف جملس األمن .وأعرب عن التقدير أيضا لألمني العام
بان كي  -مون ،والسيد بيتر موريه والسيد نوميان والسيد
فوستني أرشانج تواديرا على إحاطاهتم اإلعالمية الثاقبة.
متثّل محاية املدنيني اآلن إحدى أهم الواليات املسندة
إىل عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .وبالرغم من ذلك،
ما تزال هناك فجوة مستمرة بني الواليات اليت مينحها جملس
األمن وتنفيذها عمليا يف امليدان .وتشيد اليابان مبختلف اجلهود
اليت تبذهلا األمم املتحدة ملعاجلة هذه املسألة .وهي تشمل
وضع مبادئ توجيهية والربامج التدريبية اهلادفة إىل تعزيز
تنفيذ الواليات يف امليدان عرب تعزيز فهم مشترك لإلجراءات
امللموسة املتخذة يف امليدان.

وتشاطر اليابان االعتراف بأن بناء قدرات األفراد أمر
ضروري للتنفيذ الفعال لوالية محاية املدنيني .حتقيقا لتلك
الغاية ،قدمت اليابان الدعم املايل إىل دورة األمم املتحدة
لتدريب املدربني يف جمال محاية املدنيني ،اليت يشارك فيها
مدربون يابانيون أيضا .وعالوة على ذلك ،تساعد اليابان
يف وضع مواد تدريبية للمستشارين يف شؤون محاية املرأة يف
البعثات والذين يؤدون دورا حامسا يف محاية املرأة .وأخريا،
تؤيد اليابان أيضا وضع برنامج للتعلم اإللكتروين بشأن منع
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،ويوجه إىل مجيع فئات املوظفني
امليدانيني ،مبن يف ذلك أفراد اجليش والشرطة واملدنيون.
وأود أن ّ
أذكر بأن املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني
تقع على عاتق البلد املضيف .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن من
غري املقبول أن يسبب البلد املضيف نفسه أية مضايقات
للمدنيني .وعليه ،فإن من األمهية مبكان أن نوضح للمجتمعات
املحلية ونعزز فهمها ملا تستطيع األمم املتحدة القيام به وما
ال تستطيعه .ولتحقيق انسحاب عملية األمم املتحدة حلفظ يف
املستقبل ،فإن من الضروري تعزيز ملكية البلد املضيف لتلك
العملية فضال عن دعم بناء قدراهتا .ويف ذلك الصدد ،فإن من
الضروري بناء املؤسسات ،مبا يف ذلك إصالح قطاع األمن.
وستعقد مناقشة مفتوحة برئاسة اليابان يف الشهر املقبل بشأن
موضوع بناء السالم يف أفريقيا ،مع التركيز بوجه خاص على
بناء املؤسسات .ونأمل أن نأخذ بنتائج املناقشة املثمرة اليوم يف
مناقشتنا املفتوحة يف متوز/يوليه.

وينبغي أن تضطلع البعثة برمتها مبهمة محاية املدنيني،
مبن يف ذلك أفراد الشرطة واملوظفون املدنيون ،وليس أفراد
اجليش فحسب .فمن ناحية ،متثّل احلماية املادية باستخدام
القوة ضرورة مىت كانت احلاجة إىل احلماية أكثر مساسا.
ومن ناحية أخرى ،تكتسي اجلهود الوقائية ضد االعتداءات
على املدنيني بالقدر ذاته من األمهية .وباإلضافة إىل ذلك،
يعد حتسني الوصول إىل املساعدات اإلنسانية وهتيئة بيئات
ُّ
وسيضع املجتمع الدويل نصب عينيه ما إذا كان بوسع
آمنة لالجئني واملشردين داخليا أيضا ضمن العناصر اهلامة
يف محاية املدنيني .فعلى سبيل املثال ،نُشرت وحدة اهلندسة عمليات حفظ السالم أن تنفذ محاية املدنيني بصورة فعالة،
التابعة لليابان يف بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان بغرض فضال عما ميكن ملجلس األمن القيام به يف ذلك الصدد .وأود
أن أختتم مالحظايت بأن أعد جملس األمن بأن اليابان ستواصل
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تقدمي خرباهتا وقدراهتا لإلسهام يف محاية املدنيني ،هنا يف
املجلس ويف امليدان على حد سواء.
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أوالً ،ينبغي لعمليات حفظ السالم ،لدى تنفيذ والية
محاية املدنيني ،أن توضح ،على أساس احترام ملكية البلدان
املضيفة ،نطاقها وشروطها وحدودها؛ وحتافظ على موضوعيتها
وحيادها؛ وتكفل اعتراف ودعم البلدان املضيفة واملجتمع
الدويل؛ وأن ّ
تشكل عمليات تكامل مفيدة مع عمليات البلدان
املضيفة .ال ميكن لعمليات حفظ السالم أن تكون بدي ً
ال عن
مسؤوليات وواجبات حكومات البلدان املضيفة أو أطراف
الزناع عن محاية املدنيني ،وينبغي هلا أن حتاول تفادي أن تصبح
طرفًا يف الزناع.

السيد ليو جيايي (الصني) (تكلم بالصينية) :تعرب
الصني عن تقديرها ملبادرة فرنسا بعقد مناقشة اليوم املفتوحة
هذه بشأن محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم .ونرحب
بوجود وزير اخلارجية إيرو يف نيويورك لترؤس هذه اجللسة.
ونرحب أيضا بفخامة السيد فوستني أرشانج تواديرا ،رئيس
مجهورية أفريقيا الوسطى .ونشكر أيضا معايل األمني العام
بان كي  -مون على إحاطته اإلعالمية .وقد استمعنا باهتمام
ثانيًا ،لدى صياغة والية حلماية املدنيني ،ينبغي للمجلس
إىل اإلحاطة اليت قدمها السيد بيتر ماورير ،رئيس اللجنة
أن يأخذ يف االعتبار بصورة شاملة الظروف السائدة يف البلدان
الدولية للصليب األمحر.
لقد عانت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد املضيفة واحتياجاهتا اخلاصة ،فضال عن ظروف وقدرات
لتحقيق االستقرار يف مايل من هجمات إرهابية ُشنت عليها بعثات حفظ السالم ،وضمان أن تكون الواليات ذات الصلة
ّ
بالقنابل يف  31أيار/مايو ،وراح ضحيتها لألسف اجلندي حمددة وواضحة وواقعية وقابلة للتطبيق .وينبغي للمجلس أن
الصيين الشاب شني ليانغ-ليانغ ،وهو من حفظة السالم هناك .يقيّم تنفيذ الواليات من جانب البعثة بطريقة دينامية ويدخل
وكان قد كرس حياته الثمينة لقضية السالم ،وقد أعيد جثمانه تعديالت يف الوقت املناسب وفقًا للظروف املتغرية .وينبغي
إىل وطنه باألمس ،حيث ستخلد روحه إىل األبد يف وطن أن يعزز املجتمع الدويل بناء قدرات البلدان املسامهة بقوات
وكفالة أن حتصل بعثات حفظ السالم على املعدات واملوارد
آبائه.
الالزمة إلجناز واليتها.
ومع ذلك ،سيظل التزام الصني هبدف حفظ السالم
ثالثًا ،إن تعزيز التسوية السياسية للقضايا الساخنة
ثابتا ال يتزعزع ،وباملثل سيبقى دعمنا لعمليات األمم املتحدة
حلفظ السالم .وتعترب تلك العمليات وسيلة هامة لصون السلم هو السبيل األساسي لتحقيق هدف محاية املدنيني .وينبغي
واألمن على الصعيد الدويل .وقد اختذ جملس األمن القرار للمجتمع الدويل أن يعزز الشعور باإلحلاح والتسوية السياسية
 )1999( 1265يف عام  ،1999يف حني اعتمد مؤخرا للقضايا اإلقليمية الساخنة ،وضمان احلماية املستمرة للمدنيني
العديد من القرارات والبيانات الرئاسية األخرى بشأن محاية يف مناطق الزناع .وينبغي لعمليات حفظ السالم االستفادة
املدنيني يف حاالت الزناع املسلح ،وبذلك أنشأ إطارا قانونيا الكاملة من املزايا اخلاصة هبا لتعزز بنشاط تسوية املنازعات
حلماية املدنيني يف حاالت الزناع املسلح .وأصبحت محاية بالوسائل السلمية ،وتتعاون مع اجلهود ذات الصلة اليت
املدنيني أيضا والية مسندة إىل عمليات األمم املتحدة حلفظ يبذهلا املجتمع الدويل سعيا لتحقيق التسوية السياسية للقضايا
السالم .وتؤيد الصني مناقشة املجلس ملوضوع محاية املدنيني الساخنة ،وهتيئة الظروف والبيئة املواتية للنهوض بعملية التسوية
يف عمليات حفظ السالم .ونود التشديد على بضع نقاط  .السياسية للقضايا الساخنة.
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رابعًا ،تتطلب محاية املدنيني التركيز على دور االحتاد
األفريقي واملنظمات اإلقليمية األخرى .إن ما يقرب من 60
يف املائة من عمليات حفظ السالم منتشرة يف القارة األفريقية.
واالحتاد األفريقي ،واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وغريها من املنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية هي أكثر فهمًا للواقع يف أفريقيا
وميكنها بالتايل أن خترج بتوصيات مصممة حلماية املدنيني.
وينبغي لعمليات حفظ السالم أن تويل االهتمام لتعزيز
االتصال مع االحتاد األفريقي وغريه من املنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية ،ولالستفادة على حنو كامل من دور هذه
املنظمات ،واالستماع إىل آرائها وتوصياهتا بعناية ،فيما يتعلق
حبماية املدنيني ،من أجل دعم حل املشاكل األفريقية بطريقة
أفريقية.
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ونرحب على وجه اخلصوص باملالحظات املتعلقة بالتزام
حكومته بتحقيق املصاحلة الوطنية .وقد تعلمت نيوزيلندا من
جتربتنا اخلاصة مدى أمهية هذا األمر بالنسبة لالستقرار يف
األجل الطويل.

يف مثل هذا األسبوع قبل  22عامًا ،اعتمد املجلس
أول والية صرحية حلماية املدنيني يف القرار )1994( 925
بشأن رواندا .ولألسف ،وعلى الرغم من هذا القرار ،مل جير
شيء هام لوقف اإلبادة اجلماعية الالحقة .لقد قطعنا شوطًا
طوي ً
ال منذ ذلك الفشل التارخيي ،واليوم يؤدي حفظة السالم
التابعون لألمم املتحدة دورًا حامسًا يف محاية املدنيني وإنقاذ
آالف األرواح وإنقاذ كثريين من خطر العنف .إن عملهم
صعب ،وقد جاد العديد من حفظة السالم بأرواحهم .ونشيد
بالتزامهم وشجاعتهم .وأود اليوم أن أركز على أربع جماالت
خامسًا ،ال بد من إعطاء األولوية للتصدي لالستغالل تعتقد نيوزيلندا أن هناك حاجة إىل اختاذ إجراءات بشأهنا
واالنتهاك اجلنسيني من جانب حفظة السالم .فحفظة السالم لتحسني أداء األمم املتحدة.
مكرسون للقضية النبيلة املتمثلة يف صون السلم واألمن
أوالً ،ال بد من أن تكون واليات احلماية واضحة وواقعية
الدوليني ،ولكن يف سياق القيام بذلك تورطت حفنة منهم يف وجزءا من استراتيجية سياسية متسقة .وحنن حباجة إىل جتنب
االنتهاك واالعتداء اجلنسيني يف بعض البلدان ،مما يضر ضررًا تعريض حفظة السالم التابعني لنا إىل مستويات غري مقبولة من
كبريًا بسمعة عمليات حفظ السالم ويتعارض مع أهدافها اخلطر ،أو حتديد توقعات ال ميكن هلم حتقيقها .وتؤيد نيوزيلندا
ينبغي للمجلس واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات النداء الذي وجهه الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين
والبلدان املضيفة أن تعزز تعاوهنا ،وأن تن ّفذ بعزم سياسة عدم بعمليات السالم من أجل حتديد أفضل لتسلسل األولويات يف
التسامح مطلقًا ،وتعاقب حبزم أعمال االستغالل واالنتهاك الواليات .وجيب أن تستند تلك األولويات إىل استراتيجيات
اجلنسيني بعدم السماح باإلفالت من العقاب ،وتقدمي اجلناة واضحة ملعاجلة العوامل اليت جتعل املدنيني ضعفاء يف املقام
للمساءلة ،واستعادة العدالة للضحايا وتعزيز صورة ومسعة األول .إن احللول السياسية تق ّدم حلماية املدنيني دائمًا أكثر مما
عمليات حفظ السالم.
تق ّدمه القوات يف امليدان.
السيد تاوال (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :نود أن نبدأ
باالعتراف مبسامهة فرنسا يف طليعة اجلهود الرامية إىل محاية
املدنيني يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ويف
أماكن أخرى .كما نشكر رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى،
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وإذا كنا صادقني ،فنحن مل نشهد حتسنًا يف ممارسة
املجلس لعمله منذ تقدمي هذه التوصيات .ويظل التكليف
بالوالية عملية شكلية نسبيًا ،وغالبًا ما يكون ذلك دون الكثري
من التشاور أو التداول بشأن السياسات املتعلقة بتحديات
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التنفيذ الرئيسية .إن التعديالت األخرية على والية بعثة األمم
املتحدة يف جنوب السودان كانت جتربة أكثر إجيابية فيما
يتعلق بتحديد األولويات وتنسيق املراحل ،ولكننا نود أن نرى
املزيد منها.
ثانيًا ،حنن حباجة إىل بناء تفاهم أفضل فيما بني مجيع
أصحاب املصلحة حول كيفية االضطالع بواليات احلماية.
وقد أُحرز تقدم يف وضع استراتيجيات احلماية ،وعقيدة
واضحة وإجراءات تشغيلية ،ولكن ال يزال هناك افتقار إىل
التنسيق عرب اخلطوط السياسية واإلنسانية والعسكرية وحقوق
اإلنسان واجلهات الفاعلة اإلمنائية .وقد أبرزت التجربة يف
جنوب السودان العديد من التحديات اخلطرية ،مبا يف ذلك
التعاون مع اجلهات الفاعلة اإلنسانية ،ومسائل سلطة البعثة
والعالقات مع الدولة املضيفة.
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الثالثية أعضاء املجلس فهمًا أعمق للحقائق على أرض الواقع،
وتساعد البلدان املسامهة بقوات على حتسني فهم هنج املجلس.
ونعتقد أهنا مع مرور الوقت ستعين واليات أفضل وتنفيذًا أكثر
فعالية .وقد يسرت نيوزيلندا هذه املشاورات مع أربع بعثات
حىت اآلن وحنن نعمل مع الزمالء يف املجلس والبلدان املسامهة
بقوات جلعلها مسة راسخة وثابتة للمجلس.
ثالثًا ،حيتاج صناع القرار على مجيع املستويات إىل تلقي
معلومات أفضل ويف حينها وأكثر موثوقية عن التهديدات
املستجدة واحتياجات احلماية .وهذا يتطلب التعاون الوثيق
مع السكان املحليني وتف ّهم سبب وكيفية استهداف املدنيني.
وهذا يتطلب مجع املعلومات ذات الصلة بصورة منهجية
وفرزها وحتليلها وتوفريها ملن هم يف حاجة إليها ،سواء كان
ذلك على مستوى قادة املنطقة أو املجلس ذاته.
ولضمان فهم التحديات الرئيسية واملخاطر اليت يتعرض
هلا املدنيون وإدارهتا بفعالية ،حيتاج املجلس إىل اإلبالغ بصورة
أفضل وبدون تنقيح .وينبغي لألمانة العامة أن تكون أكثر
انفتاحا بشأن اخليارات السياساتية والتشغيلية الصعبة اليت
تواجه البعثات.

ونعتقد أن مواقع محاية املدنيني ال ينبغي مطلقًا أن
تكون استراتيجية اخليار األول .وال ينبغي أن تُستخدم إال
يف الظروف البالغة اخلطورة ،كما رأينا يف جنوب السودان،
أو عندما تكون البعثة غري قادرة حقا على توفري محاية أكثر
استباقًا يف مواقع أبعد .وقد دفعت نيوزيلندا إدارة عمليات
حفظ السالم لتقدمي تقرير عن الدروس املستفادة من مواقع
أما اآلليات  -كاليت ساعدت نيوزيلندا يف إنشائها العام
محاية املدنيني يف جنوب السودان ،وحنن نتطلع إىل البناء على املاضي كي يرصد املجلس املخاطر التشغيلية وحتديات احلماية
النتائج املستخلصة من التقرير.
اليت تواجهها بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
كما أن املشاورات اهلادفة مع أصحاب املصلحة ضرورية مجهورية الكونغو الدميقراطية  -فيمكن أن تساعد يف هذا
أيضًا للتأكد من أن الواليات تفي بالغرض وتن ّفذ تنفيذًا فعاالً .الصدد ،ولكنها حتتاج إىل توسيع نطاقها .وحيدونا األمل يف أن
إن االخنراط مع املسامهني بقوات وبأفراد شرطة أمر بالغ األمهية .نتمكن من املضي قدما بشأن خطوات عملية لكفالة إخطار
من غري املعقول أن نتوقع من البلدان أن تضطلع باملهمة الصعبة املجلس بانتظام باملخاطر الرئيسية اليت تواجه املدنيني وموظفي
واخلطرية حلماية املدنيني مع استبعادها من املناقشات الرئيسية .األمم املتحدة يف مجيع البعثات .ويشكل هذا مكمال أساسيا
وقد عملت نيوزيلندا خالل السنة املاضية من أجل حتسني ألدوات املجلس القائمة لإلملام باحلالة السائدة.
نوعية مشاركة املجلس مع البلدان املسامهة بقوات واألمانة
وأخريا ،جيب أن تُدعم واليات احلماية باإلرادة السياسية
العامة .وعن طريق الصيغ غري الرمسية ،تعطي هذه املشاورات الالزمة لتمكينها من النجاح .وبالنسبة للمجلس واجلمعية
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العامة ،فإن هذا يعين تزويد البعثات باملوارد والدعم السياسي
لالضطالع بوالياهتا .وبالنسبة للبلدان املسامهة بقوات ،فإنه
يعين ضمان ألت يتم نشر موظفني لديهم فهم واضح للمهام
املنوطة هبم ،وأن يكونوا مدربني عليها وجمهزين ولديهم
الصالحيات لتنفيذها تنفيذا فعاال .كما يعين التقيد واالتسام
بالشفافية يف فرض املحاذير واحترام التسلسل القيادي لألمم
املتحدة وقيادة البعثة .كما ستستفيد محاية املدنيني كثريا من
وجود هنج أكثر انتظاما الستعراض التنفيذ على مستوى
البعثات .وحيتاج املجلس إىل معرفة املناطق حيث يتم تنفيذ
واليات توفري احلماية واجلهة القائمة على تنفيذها بفعالية،
واملجاالت اليت حباجة إىل حتسني.
وخالل الوقت املتبقي لنا كعضو يف املجلس ،تريد
نيوزيلندا أن حتقق تقدما عمليا يف هذه املجاالت .وإذا جنحنا،
فستزيد احتمالية أن نوجد اإلرادة السياسية الالزمة حلماية
املدنيني يف حاالت األزمات .فانتأكد من قيامنا بذلك.
السيد غاسبار مارتنس (أنغوال) (تكلم بالفرنسية) :أود
أن أشيد بكم ،سيدي الرئيس ،على الرئاسة الفرنسية املقتدرة
جدا ملجلس األمن هذا الشهر ،وعلى اختيار موضوع املناقشة
هذا الصباح .كما أود أن أهنئ الرئيس فوستان تواديرا ،الذي
شرفنا حبضوره اليوم وباملثال احلي لبلد يعطينا األمل يف إمكانية
اخلروج من األزمات ،بفضل قيادة الرئيس واضحة الرؤية
جلمهورية أفريقيا الوسطى يف الوقت احلاضر ،وأن أرحب به.
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ومثة اتفاق واسع النطاق على الفرضية القائلة بأن الوقاية
هي أكثر الطرق فعالية ملعاجلة حاالت الزناع املحتملة؛ وأن
الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاهنا املدنيني؛
وأن املجتمع الدويل يضطلع بدور ثانوي ولكنه هام للغاية
يف معاجلة هذه املسائل اخلطرية .ويوجز أحدث تقرير لألمني
العام عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ()S/2016/447
الكيفية اليت يشكل هبا املدنيون الغالبية العظمى من الضحايا
يف الزناعات املسلحة اليوم ،اليت تتميز بارتفاع مستويات
الوحشية واالستخفاف حبياة اإلنسان وكرامته .فاملدنيون
يُقتلون ،ويُصابون بإصابات خطرية ،ويُشوهون ،ويُعذبون،
ويُحتجزون كرهائن ،وخيتفون .إهنم يُختطفون ،ويُجندون
قسرا يف اجلماعات املسلحة ،ويُشردون من ديارهم ،ويُفصلون
عن أسرهم ويُحرمون من احلصول على أبسط الضروريات
األساسية يف أعمال عشوائية ومستهدفة .وينتشر العنف
اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس على نطاق واسع يف
املدارس ،يف حني أصبحت اهلجمات املباشرة على املدارس
واملستشفيات أمرا شائعا.

وقد بلغت االحتياجات اإلنسانية ذروة بوجود أكثر من
 60مليون شخص من املشردين بسبب الزناعات ،ويوجه
أكثر من  80يف املائة من التمويل اإلنساين الذي تقوم به
األمم املتحدة إىل االستجابة حلاالت الزناع ،وال تزال إمكانية
إيصال املساعدات اإلنسانية تشكل حتديا رئيسيا ،أو أهنا
ال تزال حمدودة أو مقيدة كما هو األمر يف كثري من احلاالت
(تكلم باإلنكليزية)
املعقدة .ويتم استهداف العاملني يف جمايل املساعدة اإلنسانية
وأود أيضا أن أشكر األمني العام على مالحظاته والرعاية الصحية عمدا وينتهك القانون الدويل اإلنساين بشكل
االفتتاحية ،والسيد بيتر ماورير ،رئيس اللجنة الدولية للصليب دائم يف ظل احلالة السائدة من اإلفالت من العقاب .وهلذه
األمحر ،الذي تكلم إلينا من جنيف ،على إحاطته اإلعالمية األسباب ،فإننا نشاطر األمني العام متاما رأيه القائل بأن ضمان
الثاقبة والشاملة إىل املجلس.
املساءلة ينبغي أن يشكل أولوية حيث إن معظم األطراف يف
الزناعات املسلحة اليوم تتجاهل باستمرار التزاماهتا مبوجب
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القانون الدويل اإلنساين باستهدافها املتعمد للمدنيني وترويعهم التنسيق حسن التوقيت بني البعثات واجلهات الفاعلة يف جمال
ومهامجة اهلياكل األساسية املدنية ،يف حني أن تفشي اإلفالت املساعدة اإلنسانية أمرا حامسا ملتابعة االستراتيجيات املعززة،
وعادة ما يعمل هؤالء الشركاء على حنو وثيق مع املجتمعات
من العقاب حيرم الضحايا من أي عدالة.
ويشدد تقرير الفريق املستقل رفيع املستوى املعين املحلية ،وال سيما مع املشردين داخليا.
كما أن املشاركة مع املجتمعات املحلية يف تعزيز املدنيني
بعمليات السالم (انظر  )S/2015/446على محاية املدنيني يف
الزناعات املسلحة بوصفه مبدأ رئيسيا للقانون الدويل اإلنساين ومحايتهم أمر حيوي أيضا .وتكتسي شبكات اإلنذار املحلية
ومسؤولية أخالقية لألمم املتحدة .وحنن نقر بأن الدور احلاسم واملساعدين لشؤون االتصال املجتمعي أمهية حامسة يف فهم
الذي تؤديه عمليات حفظ السالم يف محاية املدنيني يشكل تصورات األخطار على مستوى املجتمع املحلي بغية التقليل
عنصرا هاما من عناصر االلتزام العاملي مبنع نشوب الزناعات من املخاطر وفهم الكيفية اليت ينبغي معاجلتها هبا من جانب
عمليات حفظ السالم.
وحلها.
وترحب أنغوال بالتزام األمني العام بإشراك األمم املتحدة
وجملس األمن على وجه اخلصوص يف حاالت تصاعد املخاطر
اليت هتدد املدنيني .ويف البلدان اليت تنشر فيها عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ،جيب ضمان قدرات البعثات على الوفاء
بوالياهتا ،وال سيما محاية املدنيني .ويف الواقع ،فإننا نرى أن
مصداقية أي بعثة من بعثات حفظ السالم تتوقف على قدرهتا
وعزمها على العمل عندما يتعرض املدنيون للتهديد.

ونرحب بنشر كبار مستشارين معنيني حبماية املدنيني
يف مجيع البعثات ،حيث يقومون بدور استشاري يف ما يتعلق
بوضع استراتيجيات ويف تنسيق واليات محاية املدنيني .ويتمثل
تدبري آخر أثبت فعالية كبرية يف توفري تدريب قبل االنتشار
ألفراد حفظ السالم يف جمال محاية املدنيني ،وخاصة األطفال
والنساء ،ويف ما يتعلق بالعنف اجلنسي املتصل بالزناعات ،وفقا
ملعايري األمم املتحدة ووالياهتا وقواعد االشتباك اخلاصة هبا.

ويدعو الفريق رفيع املستوى إىل وجود آليات متويل
مستمرة ومرنة وميكن التنبؤ هبا لدعم عمليات حفظ السالم.
ومبا أن معظم عمليات حفظ السالم منتشرة يف القارة األفريقية،
فإننا ننضم إىل الفريق يف التوصية بتعزيز شراكة االحتاد األفريقي
واألمم املتحدة لضمان محاية أكثر فعالية للمدنيني ،ال سيما
يف عمليات حفظ السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي .وتبني
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى بوضوح أمهية هذا ،واملثال
والشهادة اليت قدمها الرئيس تواديرا إىل املجلس واضحة متاما
يف هذا الشأن.

ونكرر تأكيد األمهية األساسية لضمان إجياد حلول
سياسية للزناعات عن طريق الوسائل غري القسرية .ونُذكر بأن
الدبلوماسية الوقائية ال تزال أكثر الطرق فعالية للحد من خطر
الزناعات املسلحة ومحاية املدنيني.

وأخريا ،نود أن نربز األمهية احلامسة لتحسني مساءلة
وشفافية عمليات األمم املتحدة للسالم وأدائها .فحسن
سلوك املوظفني وانضباطهم أمران ضروريان ملصداقية هذه
العمليات وفعاليتها .وينبغي لألمم املتحدة أن تواصل الدعوة
إىل تسوية املنازعات بالوسائل السياسية والسلمية ،وفقا مليثاق
وهلذا السبب ،ترحب أنغوال باعتماد مبادئ كيغايل األمم املتحدة ،باعتباره األساس للجهود الدولية الرامية إىل منع
املتعلقة حبماية املدنيني ،يف عام  ،2015بوصفها أداة لتقييم نشوب الزناعات وتسويتها ومحاية املدنيني.
فعالية تنفيذ واليات محاية املدنيني وتعزيز املساءلة .ويُعد
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السيد رامرييث كارينيو (مجهورية فزنويال البوليفارية)
(تكلم باإلسبانية) :يف البداية ،نود أن نرحب حبضور وزير
الشؤون اخلارجية الفرنسي ،السيد جان  -مارك إيرو ،مما
جيسد األمهية اليت يعلقها بلده على هذا املوضوع .ونرحب
أيضا بفخامة السيد فوستني أرشانج تواديرا ،رئيس مجهورية
أفريقيا الوسطى ،ونشكره على بيانه .ويشرفنا حضوره
وتسببت تلك الصراعات املسلحة يف تشريد السكان
وحضور السيد بيتر ماورير ،رئيس اللجنة الدولية للصليب املدنيني الذين هربوا من احلرب حلماية أرواحهم .وحبلول
األمحر ،هنا اليوم.
أواخر عام  ،2015كان هناك أكثر من  60مليون مشرد
تؤيد فزنويال البيان الذي سيديل به وفد مجهورية إيران بسبب الزناع والعنف واالضطهاد .وزاد عدد األشخاص
املشردين داخليا جراء الزناع والعنف بأكثر من  2.8مليون
اإلسالمية باسم حركة عدم االحنياز.
يف العديد من الزناعات املسلحة املعاصرة ،أصبح السكان شخص يف عام  ،2015ليصل إىل ما جمموعه  40.8مليون
املدنيون الضحايا الرئيسيني حلاالت الصراع اليت تؤثر على شخص ،وهو رقم غري مسبوق .وباإلضافة إىل ذلك ،جتاوز
أجزاء خمتلفة من الكوكب ،حيث تفوق اخلسائر يف أرواح عدد الالجئني  20مليون شخص ألول مرة منذ  20عاما.
بصورة سلبية للغاية على السكان املدنيني هي نتيجة يف األساس
للممارسات اليت تروج للتعصب والتطرف العنيف والطائفية.
وهذه األعمال تشكل بوضوح جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية وأعمال إبادة مجاعية ،جيب تقدمي مرتكبيها إىل
العدالة.

وعلى الرغم من جسامة هذه التحديات ،نود أن نسلط
الضوء على أمهية عمليات االستعراض اليت أجرهتا املنظمة يف
عام  .2015وقد أبرزت مجيع هذه العمليات احلاجة إىل
منع نشوب األزمات بدال من التصدي هلا بعد وقوعها ،وهو
ما يؤدي إىل تكاليف بشرية ومالية كبرية ،وإىل العمل بطريقة
تتجاوز االنقسامات املؤسسية ملواجهة التحديات املعقّدة.
وهذه رسائل حيوية لتعزيز محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة.

املدنيني ومعاناهتم كثريا مثيلتها يف صفوف املقاتلني .وجيري
اختاذ إجراءات عسكرية عقابية عمدا ضد املدنيني ،الذين
أصبحوا أهدافا عسكرية .ويتجلى هذا الواقع املأساوي يف
الصراعات اليت هتز الشرق األوسط وأفريقيا ،حيث أصبحت
النساء واألطفال واملسنون أهدافا لالعتداءات اليت ترتكبها
اجلهات املشاركة يف تلك احلروب الدموية ،وال سيما
اجلماعات اإلرهابية ،يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين .ويف
هذا الصدد ،متثل سورية والعراق واليمن وليبيا ومجهورية
إن املدنيني الذين جيدون أنفسهم يف خضم الصراعات
الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى والسودان املسلحة حباجة إىل احلماية .وينبغي أن تضطلع عمليات األمم
وجنوب السودان وفلسطني ،من بني دول أخرى ،سيناريوهات املتحدة حلفظ السالم بدور مركزي وأكثر نشاطا يف هذا
يعاين يف ظلها السكان املدنيون ويالت العنف العشوائي.
الصدد .وجيب عليها أيضا أن تعمل دائما بزناهة لضمان
ويتجلى اللجوء إىل العنف واإلرهاب لتقويض املجتمعات سالمتها والدفاع عن واليتها ،ومبوافقة الدولة املضيفة .ويف
واحلضارات والديانات واملعتقدات يف مظاهر مروعة مثل جتنيد هذا السياق ،ينبغي أن تكون االستراتيجيات غري العسكرية
األطفال واالختطاف وتدمري التراث الثقايف للبشرية والرق يف صدارة اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة حلماية املدنيني.
والعنف اجلنسي كأسلحة حرب ،فضال عن استخدام األسلحة وميكن لعمليات حفظ السالم ،وهي أدوات سياسية بطابعها،
الكيميائية .ومع ذلك ،فإن هذه املمارسة املؤسفة اليت تؤثر أن حتمي املدنيني على حنو أكثر فعالية من خالل املساعدة على
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بناء الثقة بني األطراف وإهناء الصراعات وتيسري التوصل إىل
اتفاقات سالم .وجيب االسترشاد بالسعي من أجل إجياد حل
سياسي يف تصميم عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف
امليدان ونشرها وسحبها.
واملنظمات اإلنسانية ،مثل الصليب األمحر ،تؤدي دورا
حامسا لتحقيق تلك الغاية .ويتوقف جناح استراتيجيات األمم
املتحدة غري العسكرية حلماية املدنيني إىل حد ما على قدرهتا
على إقامة حتالفات قوية بني تلك اجلهات والعمل بشكل
وثيق مع املجتمعات املحلية .وجيب أن تستفيد األمم املتحدة
كما ينبغي من تلك املوارد اهلامة ،مع التركيز على قدرات
وممارسات املجتمعات املحلية واملنظمات اإلنسانية على أرض
الواقع ،من أجل هتيئة بيئة تفضي إىل محاية املدنيني .ويف هذا
الصدد ،من املهم للغاية ضمان إمكانية إيصال املساعدات
اإلنسانية حبيث ميكن للمدنيني أن حيصلوا على ما يلزم من
املساعدة واحلماية للبقاء على قيد احلياة .ويف هذا الصدد،
ندين ممارسات احلصار اليت تستخدمها اجلهات املشاركة يف
الصراعات املسلحة واليت متنع إيصال الغذاء والدواء إىل املدنيني
الذين حيتاجون املساعدة اإلنسانية.
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تركيز حكومة بلدي على حالة العنف املستمرة يف األراض
الفلسطينية نتيجة لالحتالل اإلسرائيلي غري القانوين ،واليت تؤثر
بوجه خاص على حقوق اإلنسان للفلسطينيني الذين يقعون
ضحايا للسياسات القمعية للسلطة القائمة باالحتالل ،اليت
تتسبب إجراءاهتا يف معاناة إنسانية ال توصف ومتثل أزمة يف
ما يتعلق حبماية الشعب الفلسطيين.
ويف ضوء هذه الصورة الواضحة جدا لالنتهاكات املنهجية
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،جيب على املجتمع
الدويل أن يرفع صوته يف الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيين
وأن يتخذ التدابري الالزمة لضمان حقوقهم اإلنسانية .وعليه،
فإننا نكرر مناشدتنا االستجابة للطلب الذي تقدم به رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية ،السيد حممود عباس ،إلنشاء
نظام محاية دولية للشعب الفلسطيين يف األرض املحتلة ،وفقا
التفاقية جنيف الرابعة والقرار  .)1994( 904وهذا مثال
واحد على اإلجراءات امللموسة اليت ميكن أن يتخذها املجلس
حلماية املدنيني.
السيد أبو العطا (مصر) (تكلم بالفرنسية) :أود ،بادئ
ذي بدء ،أن أشكر حبرارة فرنسا على تنظيم هذه املناقشة
الوزارية اهلامة جدا بشأن محاية السكان املدنيني يف سياق
عمليات حفظ السالم .كما أود أن أرحب حبضوركم هنا
معنا اليوم ،السيد الوزير ،وحبضور فخامة السيد فوستني
أرشانج تواديرا ،رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى.

ومع ذلك ،ففي احلاالت اليت يواجه السكان املدنيون فيها
هتديدا وشيكا بالتعرض للهجوم ،جيب على قوات حفظ السالم
أن تكون دائما على أهبة االستعداد للتصرف حبزم .وحتقيقا
هلذه الغاية ،ينبغي دوما أن تكون القوات مزودة باملعدات
والتدريب الالزمني للنجاح يف التعامل مع تلك احلاالت .ويف
كما أشكر السيد بيتر ماورير ،رئيس اللجنة الدولية
الوقت نفسه ،نؤكد جمددا بقوة أن محاية املدنيني ال ميكن بأي للصليب األمحر ،على بيانه.
حال من األحوال أن تُستعمل كذريعة لتقويض سيادة الدول
(تكلم بالعربية)
واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية.
إن املآسي اليت يتعرض هلا املدنيون يف العديد من الزناعات
ومع مراعاة أحكام القانون الدويل اإلنساين واحلاجة إىل
اليت يشهدها العامل اليوم ،وال سيما يف منطقيت الشرق األوسط
محاية املدنيني يف خضم هذه الصراعات الدموية مثل تلك
وأفريقيا ،إمنا متثل حتديا غري مسبوق للدعائم الرئيسية للقانون
الدائرة يف سورية واليمن والعراق ،ال يسعنا إال أن نشدد على
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اإلنساين الدويل وإلنفاذ مبدأ محاية املدنيني أثناء الزناعات ،وال
سيما الفئات األكثر عرضة لالنتهاكات من النساء واألطفال.
فالربغم من التطور الكبري الذي طرأ على الصعيد املفاهيمي
اخلاص حبماية املدنيني ،وال سيما منذ اختاذ القرار 1265
( ،)1999وما ترتب عنه من وضع مسألة محاية املدنيني
على رأس أولويات جملس األمن كإحدى الركائز األساسية
للواليات اخلاصة بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،فإن
استمرار معاناة املدنيني يف العديد من الزناعات املسلحة قد
أظهر جليا مدى إخفاق هذه املنظومة إىل حد بعيد يف توفري
احلماية على األرض .فاألسلوب األمثل لقيام عمليات حفظ
السالم بدورها يف إنفاذ محاية املدنيني ال يزال غري واضح .فال
يوجد اتفاق بعد بني الدول األعضاء يف األمم املتحدة حول
نطاق وجدوى استخدام بعثات األمم املتحدة للقوة حلماية
املدنيني .ويف هذا السياق ،تثمن مصر مبادىء كيغايل حلماية
املدنيني يف الزناعات املسلحة.
ويف الكونغو الدميوقراطية مت منح بعثة األمم املتحدة
مونوسكو والية نشطة تتضمن مكونا هجوميا غري مسبوق
متثل يف والية قوة لواء التدخل .بالرغم من بعض النجاحات
اليت حققتها ،فإن هذه الوالية مل تنجح يف توفري احلماية الكافية
للمدنيني يف شرق الكونغو الدميوقراطية ،حيث ال يزالون
يتعرضون للفظائع على أيدي اجلماعات املسلحة.
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ويتعني علينا أوال التأكيد على أن املسؤولية األساسية
عن محاية املدنيني تقع على عاتق الدول واحلكومات وأن
هدف عمليات حفظ السالم هو تعزيز قدرات الدول على
الوفاء بالتزاماهتا ،مع التزام هذه العمليات مببادىء السيادة
وامللكية الوطنية واخلصوصيات الثقافية للدولة املضيفة .ويف
هذا اإلطار ،ميكن النظر إىل دور بعثات حفظ السالم يف محاية
املدنيني من خالل ثالث ركائز.
األوىل ،كأداة رئيسية ميكنها أداء دور حموري يف هتيئة
املناخ املالئم إلهناء الزناعات والتوصل إىل حلول سلمية هلا
ومساعدة أطراف الزناع يف تنفيذ اتفاقات السالم بينها.
والثانية هو دور البعثات يف توفري احلماية اجلسدية واملادية
للمدنيني عن طريق قوات شرطية عسكرية يف احلاالت اليت
تعجز فيها الدولة عن محايتهم ،ومن أمثلتها إنشاء خميمات
لالجئني وللتصدي هلجمات اجلماعات املسلحة.
والثالثة هي إجياد بيئة آمنة عن طريق تنفيذ عدد من
اإلجراءات من بينها تعزيز وتطوير املؤسسات الوطنية ذات
الصلة يف الدولة املعنية ،كالقطاع األمين والقضاء .ومن هنا
جيب أن ترتكز جهود تطوير قدرات بعثات حفظ السالم على
مايلي:

أوال ،توحيد املفاهيم املتعلقة حبماية املدنيني ووضع
السياسات اليت حتدد بدقة املهام املطلوبة من قوات حفظ
أما يف جنوب السودان ،فقد قامت املنظمة بتوفري محاية
السالم يف تنفيذها ،مبا يف ذلك توضيح قواعد االشتباك اليت
مباشرة للمدنيني يف معسكرات األمم املتحدة .ورغم ذلك،
يتعني على القوات االلتزام هبا خالل تأدية مهامها.
فإن أسلوب احلماية املباشرة ،رغم ضرورته األخالقية ،ال تزال
ثانيا ،إشراك الدول املسامهة بقوات يف عملية إنشاء
تكلفته باهظة وغري مستدامة .كما أنه ال ميد مظلة احلماية
إىل مئات اآلالف من املدنيني املعرضني للمخاطر خارج واليات عمليات حفظ السالم وعملية التخطيط هلا ،وذلك
معسكرات األمم املتحدة ،فضال عن حتديات تضخم تلك لضمان وجود رؤية وهدف مشترك بشأن املهام املطلوب
املعسكرات ،ال سيما التحديات املتعلقة بفرض األمن داخلها .تنفيذها.
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ثالثا ،قيام الدول املسامهة بتضمني مكون عن محاية
املدنيني يف برامج التدريب قبل النشر هبدف تعريف القوات
بنطاق املهام املطلوب تنفيذها.
رابعا ،تشجيع مبادرات األمانة العامة لتطوير آليات
تواصل جمتمعي لبعثات حفظ السالم ،وذلك كوسيلة لإلنذار
املبكر واإلبالغ عن حاالت االعتداء على املدنيني وسرعة
استجابة قوات حفظ السالم هلا.
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اإلرهاب الدويل .فأي جهود تبذل ملجرد تعزيز احلماية املادية
أو اجلسدية ستظل جهودا ثانوية تعاجل فقط العوارض دون
مكمن املشكلة ،وال تضمن محاية حقيقية ومستدامة للمدنيني.
فبعثات حفظ السالم هي جمرد إحدى أدوات محاية املدنيني،
وبالتايل ،يتعني استخدامها يف إطار استراتيجية أكثر مشوال
لتسوية ومنع وجتدد الزناعات.

السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
خامسا وأخريا ،جيب توفري اخلربات واملواد الالزمة يسرنا أن نرحب بكم ،سيدي الوزير ،رئيسا ملجلس األمن.
لبعثات حفظ السالم ،اليت متكنها من تنفيذ مهام محاية املدنيني ،ونود أن نشكر األمني العام ورئيس اللجنة الدولية للصليب
وضرورة قيام األمانة العامة بإعداد تقييم دوري لقدرة كل بعثة األمحر على إحاطتيهما اإلعالميتني .يكتسي بيان رئيس
أممية على االضطالع بدورها يف محاية املدنيني وفقا لواليتها .مجهورية أفريقيا الوسطى أمهية خاصة بالنسبة ملجلس األمن
يف سياق مناقشتنا بشأن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة.
الشك أن هناك تطورا حقيقيا يف قدرة قوات حفظ السالم
وموضوع محاية املدنيني يوليه جملس األمن أمهية بالغة.
على محاية املدنيني ،إال أن تزايد حدة الزناعات واستمرار معاناة
واستهداف املدنيني واستخدام أبشع االنتهاكات ضدهم ،فهذه هي املرة الثالثة هذا العام اليت جنري فيها مناقشة عامة
كالعنف واالعتداء اجلنسي املنهجي والتهجري املتعمد وصوال بشأن هذا املوضوع .ويف غضون ذلك ،فإن عدد املشاكل
إىل قطع الطريق عن وصول املساعدات اإلنسانية إليهم ،كلها يف هذا املجال ال يتناقص ،بينما استُرعي انتباه األمم املتحدة
عوامل تتطلب إعادة النظر يف كيفية تعزيز دور األمم املتحدة واملجتمع الدويل مؤخرا إىل ظواهر مقلقة جديدة.
وتشكل ضرورة محاية املدنيني عاقبة من العواقب اهلامة
ممثلة يف بعثات حفظ السالم يف محاية املدنيني .وهنا أود
اإلشارة إىل أن الضمان الوحيد حلماية املدنيني بشكل مستدام واملباشرة للزناعات .وحنن مقتنعون بأنه ملعاجلة احلالة غري
يتمثل يف إهناء الزناعات .فاحلماية الفعالة للمدنيني يف الزناعات املالئمة فيما يتعلق حبماية املدنيني ،من املهم االبتعاد عن النهج
املسلحة جيب أال تقتصر على احلماية املادية أو اجلسدية ،وإمنا االنتقائية واالنفرادية والتركيز على انتهاكات القانون اإلنساين
جيب أن تركز يف األساس على توفري احللول السياسية إلهناء الدويل .وحنن حباجة إىل التقيد الصارم مبعايري حقوق اإلنسان،
الزناع ومنع جتدده .كما جيب أن تتناول معاجلة األسباب والتنفيذ الكامل لقرارات جملس األمن ذات الصلة من جانب
اجلذرية أو الكامنة لنشوب الزناعات ملنع وقوعها مرة أخرى .مجيع األطراف يف الزناعات املسلحة .بيد أن احلل السياسي
ولعل هذه هي الرسالة املركزية الصادرة عن تقريري اللجنتني للزناعات هو السبيل الفعال الوحيد للقضاء على األخطار اليت
الرفيعيت املستوى حول استعراض عمليا حفظ السالم واخلرباء هتدد املدنيني .وتعزيزه هو أهم وظيفة من وظائف جملس األمن.
حول بناء السالم ،فضال عن ضرورة إيالء املزيد من االهتمام
واملسؤولية الرئيسية عن ضمان محاية املدنيني تقع على
يف املستقبل للتحديات اجلديدة اليت هتدد املدنيني خبالف عاتق أطراف الزناع .ويف الوقت نفسه ،ويف ظل الظروف
حاالت الزناعات املسلحة واليت تأيت على رأسها تفشي ظاهرة
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الصعبة ألزمة شديدة ،فإن البلد املضيف ال يستطيع دائما
القيام بتلك الوظائف.
ويف ذلك الصدد ،معظم بعثات حفظ السالم اليت يقرها
جملس األمن لديها والية حلماية املدنيني ،واملساعدة يف اجلهود
الوطنية .ذلك أحد اجلوانب الرئيسية لعمليات حفظ السالم.
ونعتقد أن األعمال اليت تقوم هبا قوات حفظ السالم ينبغي أن
تكون شاملة وأن تتضمن التعاون الوثيق بني العناصر العسكرية
والشرطية واملدنية ،بالتنسيق مع السلطات الوطنية واملجتمعات
املحلية واملنظمات اإلنسانية ذات الصلة.
عندما نتكلم عن محاية املدنيني اليت يوفرها ذوو اخلوذ
الزرق التابعون لألمم املتحدة ،علينا أن نؤكد على املبادئ
األساسية حلفظ السالم وهي :موافقة األطراف ،واحلياد،
وعدم استخدام القوة إال يف حالة الدفاع عن النفس ،أو يف
تنفيذ الوالية اليت أقرها جملس األمن .من ٍ
أسف أن بعض البلدان
اعتربت مؤخرا هذه الظروف عقبة تقريبا أمام االضطالع
ببعثات والياهتا .ومع ذلك نعتقد أن هذه املبادئ تكفل فعالية
عمليات حفظ السالم.
يف ظل الظروف الراهنة ،عندما يكون لدينا يف معظم
األحيان نزاعات داخلية ،يصبح املدنيون ،يف حاالت هشة
جدا مرتبطة بأطراف داخلة يف الزناعات .ويف بعض احلاالت،
يصعب الفصل بينهم وبني املقاتلني .ويف هذا السياق ،من
األمهية مبكان إقامة اتصاالت مع اجلانبني وتوضيح حياد حفظة
السالم .ويف الوقت نفسه ،جيب أال تكتفي الدول املضيفة
بتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية سكاهنا؛ بل جيب عليها
أيضا أن تقدم كل الدعم الالزم لبعثات حفظ السالم املنتشرة
على أراضيها .ومما ال شك فيه أن محاية املدنيني ينبغي أن
تكون أولوية ،ولكن ينبغي أال يكون أمن حفظة السالم أقل
أولوية.
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نرى من املهم جدا ،عند التكليف بواليات بعثات حفظ
السالم ،أن يدرك أعضاء املجلس مدى خطورة ربط مهمة
محاية املدنيني بالقيام بعمليات مكافحة اإلرهاب اهلجومية.
وهذه مهام حمددة ال ميكن أن تقوم هبا إال قوات أمنية
وطنية مدربة تدريبا خاصا وجمهزة جتهيزا خاصا .ونرحب
باالستنتاجات املماثلة الواردة يف تقرير الفريق املستقل الرفيع
املستوى املعين بعمليات السالم ( )S/2015/446الذي أيده
أعضاء اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم.
إن حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يف أدائهم
لواجباهتم حيظون عن جدارة باحترام وثقة السكان املدنيني،
لذلك ينبغي أن تكون أعماهلم وسلوكياهتم منوذجية بكل
طريقة ممكنة .ومن الضروري اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع
أي نوع من االنتهاكات ،مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي .فالقرار
 ،)2016( 2272بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف
عمليات حفظ السالم ،ينص بوضوح على أن التدابري املتخذة
ملنع ومكافحة هذه الظاهرة تنطبق على مجيع البعثات املنشورة
وحتظى بتأييد جملس األمن.
إن احلوادث اليت تتعلق باالنتهاكات اجلسيمة للقانون
وأعمال العنف اليت ترتكبها الوحدات األجنبية ،مبن فيها تلك
األفعال ذات الطابع اجلنسي ،تقع بوترية متزايدة .وتتحمل
البلدان املسامهة بقوات املسؤولية الكاملة عن معاقبة أفرادها
من حفظة السالم .واإلجراءات التأديبية ليست كافية عندما
يتعلق األمر بانتهاكات جنائية .ونرى أيضا أنه من غري املقبول
إعفاء وحدات حفظ السالم الوطنية من املسؤولية عندما تعمل
مبوجب والية جملس األمن وترتكب أفعال االستغالل اجلنسي
أو االعتداء اجلنسي .وإذا كنا نتكلم عن سياسة عدم التسامح
املطلق بشأن هذه املسألة ،فينبغي تطبيق نفس معايري مكافحة
هذه االنتهاكات على اجلميع.
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يف حني أننا نؤيد البيانات اليت سيديل هبا ممثال تايلند
وإيران اللذان سيتكلمان بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق
آسيا ،وحركة عدم االحنياز ،على التوايل ،وبغية حبث املسألة
املطروحة يف املذكرة املفاهيمية ( ،S/2016/503املرفق) ،أود أن
أبرز النقاط التالية.

ليس لدي أي تعليق إضايف .يف البيان الذي أدىل به
ممثل أوكرانيا أحنى بالالئمة على جملس األمن لعدم استجابته
املفترضة على مبادرته اليت تسعى إىل نشر عملية حفظ سالم
تابعة لألمم املتحدة يف بلده .أود أن أسجل يف املحضر أن
جملس األمن مل يتلق هذا االقتراح .ومن الواضح أن املجلس
ليس ملزما بالرد على البيانات العامة اليت تصدر دوريا عن
إن تقرير األمني العام األخري عن محاية املدنيني
املسؤولني األوكرانيني ،وهي أساسا عبارة عن دعاية هتدف ( )S/2016/447يؤكد الواقع املرير ومفاده أن األغلبية الساحقة
إىل حتويل االنتباه عن عدم امتثال كييف التفاقات مينسك .من املدنيني وغري املقاتلني ال يزالون يتحملون وطأة الصراعات
ينبغي أن توقف أوكرانيا القصف اليومي لألهداف املسلحة يف مجيع املراحل .إن األرقام مذهلة ومروعة .ففي عام
املدنية يف دونباس ،حيث أدى ذلك القصف إىل تدمري اهلياكل  2015وحده ،هلك مئات اآلالف أثناء الصراعات ،وحىت
األساسية احليوية ووفاة املدنيني .كذلك يتعني على أوكرانيا أثناء فرارهم .بعد أن حتمل الناجون رحالت حمفوفة باملخاطر،
أيضا أن تسن قوانني بشأن املركز اخلاص لدونباس واملتعلق انتهى هبم املطاف إىل العيش يف ظروف مزرية حيث تعيش
بالعفو .وينبغي إقامة حوار مع ممثلي دونيتسك ولوهانسك األغلبية البائسة منهم شظف العيش لكوهنم الجئني ومشردين
على النحو املنصوص عليه يف اتفاقات مينسك .وسيكون ذلك متس احلاجة لديهم إىل احلصول على الغذاء واملأوى والدواء.
أما غريهم غري املحظوظني فيواجهون املوت وجيري تدمري
أفضل شكل من أشكال حفظ السالم.
السيد إبراهيم (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :أنضم إىل قراهم ومنازهلم .لقد أصبحت أتون الصراعات أكثر وحشية
املتكلمني السابقني يف الترحيب بوزير اخلارجية إيرو إىل رئاسة ألن النساء والفتيات أصبحن أهدافا للجماعات اإلرهابية مثل
جملس األمن .وأود أيضا أن أشكر األمني العام ،ورئيس اللجنة داعش وبوكو حرام ،وجيري بيعهن لالسترقاق اجلنسي أو
الدولية للصليب األمحر على إحاطتيهما اإلعالميتني .ويف هذا يُستخدمن كأدوات للتجنيد أو الفدية.
يف كثري من احلاالت ،تابعنا الروايات بشعور بالعجز،
مما قوى من عزميتنا على وجوب حماسبة اجلناة .لقد أطلعنا
على كيفية تشجيع اجلناة باستمرار وارتكاهبم جرائم شنيعة
مع اإلفالت من العقاب .ويف عامل اليوم ،مل نعد بعيدين عن
ساحات الوغى ومناطق الزناع .إن ضمائرنا تؤنبنا إزاء اهلمجية
والوحشية اليت يتعرض هلا األبرياء املحاصرين يف مناطق الزناع.

الصدد ،أقدر تقديرا كبريا مشاركة فخامة السيد فوستني
أرشانج تواديرا ،رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى ،وأشكره
على إحاطته اإلعالمية اليت تابعها وفدي باهتمام كبري .إن
حضوره هنا اليوم يعين بالنسبة لنا التزام حكومة وشعب
مجهورية أفريقيا الوسطى باملضي قدما يف طريقهما متجاوزين
األيام العصيبة اليت مرت يف املاضي .إن وجود هذا العدد الكبري
من الشخصيات الرفيعة املستوى بني ظهرانينا اليوم إمنا يبني
لقد شهدت البشرية العديد من ميادين القتال .وعلينا أن
بوضوح أمهية موضوع مناقشاتنا .ونشكر الرئاسة الفرنسية نفعل املزيد لوقف هذه املذحبة .وحيثما ميكننا أن حندث فرقا،
على زيادة التركيز الدقيق عليها بتنظيم مناقشة اليوم.
ينبغي لنا أن حندث فرقا .ويف مناطق الصراع اليت جتري فيها
عمليات السالم التابعة لألمم املتحدة ،جيب علينا أن نضمن
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عدم تبدد اآلمال اليت نضعها يف قلوب الناس .وعلينا بذل املزيد
من اجلهود لترمجة القواعد واملعايري املتعلقة حبماية املدنيني إىل
أعمال تنقذ األرواح البشرية يف هناية املطاف.
إن الدروس املستقاة يف البوسنة ورواندا ويف أماكن أخرى
بشأن دور األمم املتحدة ،وال سيما فيما يتعلق بفعالية عمليات
حفظ السالم ،مفيدة يف حتفيز جهودنا اجلماعية الرامية إىل
إعطاء األولوية حلماية املدنيني .ومنذ ذلك احلني ،ما انفك
جملس األمن يسعى إىل معاجلة الثغرات والتحديات املكشوفة
خالل تناول األمم املتحدة لتلك احلاالت املأساوية .حدثت
نقلة نوعية باعتماد واليات متعددة األبعاد ،ومحاية املدنيني
عنصر أساسي من بني تلك العناصر.
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وتوصيات هامة بشأهنا ،ومن بينها التوترات الكامنة يف املبادئ
األوىل لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وحتميات محاية
املدنيني .ويف هذا السياق ،نرى أنه ينبغي للمجلس أن يظل
منفتحا على استعراض الواليات إذا ما اقتضت احلالة ذلك،
وعندما تقتضي ذلك.
وعالوة على ذلك ،ينبغي للواليات أن تكون واقعية
وقابلة للتنفيذ نظرا ألن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
تنشر اليوم يف بيئات تتسم بالتعقيد والصعوبة على حنو متزايد،
وأحيانا يف مسارح ال يكاد يوجد فيها أي سالم حلفظه.
ويف حني أن التنسيق والتعاون الثالثي على حنو أوثق
أمران أساسيان ،ال سيما أثناء مرحلة تصميم الوالية ،ينبغي
التركيز بصورة مماثلة على العمل مع الدول املضيفة ،مبا يف
ذلك بشأن ترتيبات مركز البعثة ومركز القوات بغية كفالة
النشر السلس للقوات واألصول .ويف هذا السياق ،نرحب
باخلطوات االستباقية اليت اختذهتا إدارة عمليات حفظ السالم
بإبرام ما يسمى باالتفاقات مع الدول املضيفة ،مبا يف ذلك
مجهورية أفريقيا الوسطى ،اليت تسعى إىل تعزيز التفاهم بشأن
هذه الترتيبات من أجل تيسري تنفيذها على حنو كامل وفعال.

باإلضافة إىل حتديد أولويات محاية أضعف الشرائح يف
حاالت الصراع ،وضعنا معايري واضحة حتظر توجيه الضرر
ضد العاملني يف املجال اإلنساين ،مبا يف ذلك اخلدمات الطبية
والعاملني يف جمال الرعاية الصحية والصحفيون .إن النداء
املوجه للحماية يشمل أيضا اهلياكل األساسية املدنية ،وال
سيما املدارس واملستشفيات .كذلك استفادت خطة محاية
املدنيني يف السنة املاضية من زيادة التعميم خالل عمليات
االستعراض اليت تُجرى كل ثالث سنوات ،يف خطة التنمية
ولئن كنا نؤمن بأن للبلدان املسامهة بقوات احلفاظ
املستدامة لعام  2030ويف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين على حقوقها السيادية يف أي عملية سالم ،مبا يف ذلك وضع
الذي اختُتم مؤخرا.
املحاذير بشأن قواهتا وأفرادها ،فإننا نرى أنه ينبغي لتلك
يف ضوء هذه التطورات اإلجيابية األخرية وااللتزامات املحاذير أن تستوعب قدر اإلمكان الواليات املتعلقة حبماية
البعيدة املدى اليت قدمتها الدول ،يبدو أن خطة محاية املدنيني املدنيني .ولذلك ،فإننا نشجع وندعم جهود إدارة عمليات
راسخة اجلذور وجيري تنفيذها تنفيذا كامال .ولألسف ،حفظ السالم اجلارية إلشراك وتوعية البلدان املسامهة بقوات
بشأن احلاجة إىل التقليل من املحاذير أو إلغائها ،وال سيما تلك
يقتضي األمر من الدول فعل املزيد.
توجد قضايا رئيسية جيب علينا التصدي هلا بصورة اليت قد تضر بوالية محاية املدنيني.

وفيما يتعلق باملنع ،فإن مبادرة األمني العام حقوق
مجاعية ،ومن اجلدير بالذكر أن تقرير الفريق املستقل الرفيع
املستوى املعين بعمليات السالم ( )S/2015/446وتقرير اإلنسان أوال هي مثال ملموس على تفعيل حتمية منع نشوب
األمني العام عن التنفيذ ( )682/2015/Sتضمنا تعليقات الزناعات .وينبغي أن حتظى تلك املبادرة والتوصيات األخرى
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ذات الصلة اليت قدمها الفريق املستقل الرفيع املستوى بشأن
عمليات حفظ السالم ،بكامل دعمنا لضمان أن تظل عمليات
األمم املتحدة حلفظ السالم هامة وفعالة.
وتكتسي الشراكات الفعالة نفس القدر من األمهية إذا
أريد لعمليات األمم املتحدة للسالم أن تنفذ والية محاية
املدنيني تنفيذا فعاال .وكما ذكر من قبل ،لئن كان التعاون
هاما يف مجيع املراحل ،فإن التعاون مع منظومة األمم املتحدة
وغريها من اجلهات الفاعلة يف امليدان يكتسي يف الوقت
ذاته نفس القدر من األمهية .باإلضافة إىل ذلك ،فإنه ميكن
االستمرار يف استكشاف آفاق التعاون مع املنظمات اإلقليمية،
وخباصة االحتاد األفريقي ،بشأن التعبئة املبكرة لوجود عملية
من عمليات حفظ السالم .كما ينبغي ترك إمكانية التعاون
بني البعثات مفتوحة.
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أمس احلاجة إلينا  -عندما يتم
األضعف عندما يكونوا يف ّ
استهدافهم يف بيوهتم ،وعندما يتم استهدافهم يف املستشفيات
وحىت عندما يتم استهدافهم من قبل نفس حفظة السالم
املبعوثني حلمايتهم .لقد أنشأت األمم املتحدة حفظ السالم
بغية منع نشوب احلرب ،وبالتايل يستفيد املدنيون بشكل كبري
عندما يكون حفظ السالم جمديا .ولكن يف كثري من األحيان،
ال يرقى حفظ السالم إىل املعايري الرفيعة اليت تلزم الضحايا
وهم حمقون.
يف األمس التقيت بنادية مراد  -وهي امرأة أيزيدية ذكرهتا
يف بياين األسبوع املاضي (انظر  .)S/PV.7704ووصفت يل،
بشكل مؤثر جدا ،الكيفية اليت مت هبا هذا األسبوع ،حرق 19
فتاة وهن أحياء يف جمتمعها املحلي .هذه هي اهلمجية اليت
يواجهها املدنيون اآلن .وهي مهجية يكاد يعجز عنها الوصف.
ومع ذلك أخربتين أنه ال يزال حيدوها األمل ألهنا تشعر أن
العدالة تقف إىل جانبها .ومهمتنا اليوم هي أن نبيّن ألشخاص
مثل نادية أن هناك سببا لألمل  -وأننا قادرون على محاية
املدنيني .وأرى أربع خطوات حنتاج إىل اختاذها.

أود أن أؤكد أننا شهدنا املحنة املروعة للمدنيني األبرياء
يف مناطق الصراع ،وأن أشدد على السبب يف أننا حباجة
إىل القيام باملزيد من أجل مساعدهتم .لقد شهدنا الكثري من
الوفيات واألرقام املقدمة إلينا متثل إخوة لنا من بين البشر -
أوال ،يتعني علينا إعداد حفظة السالم هلذا املهام اليت
وجوهٌ بشرية جيب علينا أال نتجاهلها .وهي تشمل األشخاص
الذين يعانون من االعتداء اجلنسي .ويف اخلتام ،نعيد التأكيد تبدو مستحيلة .كيف ميكننا أن ندرهبم وجنهزهم وننشرهم
على عزمنا والتزامنا مبساعدة أولئك الذين يناشدوننا كي على أفضل وجه؟ كيف ميكننا أن نكفل أهنم سيحدثون فرقا
حقيقيا يف املجتمعات املحلية اليت يرسلون إليها ليحموها؟
نتدخل إلنقاذ حياهتم.
السيد رايكروفت (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :ولإلجابة على هذين السؤالني ،علينا أن ندرك أنه إذ تتغري
األخطار اليت هتدد املدنيني ،جيب أن يتغري حفظة السالم أيضا.
ُ
أود أن أبدأ بالترحيب بالرئيس تواديرا يف جملس األمن ،وأن
أشكره هو والسيد ماورير على إحاطتيهما اإلعالميتني .كما وهذا يعين أنه جيب علينا مجيعا أن نتطلع إىل املستقبل ،حبيث
أود أن أشكر األمني العام على مالحظاته وعلى تقريره عن ميكننا أن نفهم بشكل أفضل البيئات التشغيلية واملخاطر اليت
يواجهها حفظة السالم واملدنيون .وميكن للتكنولوجيا اجلديدة
محاية املدنيني يف الزناع املسلح (.)S/2016/447
واالستخبارات األفضل أن يساعدا ،ولكن من أجل تعظيم
والنتيجة اليت خلصت إليها من هذه املناقشة حىت اآلن،
األثر واالستدامة ،يلزم أن يتم جتهيز األفراد وتدريبهم على
مع األسف ،هي أن محاية املدنيني يف الزناعات تواجه أزمة.
استخدام هذه األدوات جديدة.
وسواء يف سورية أو يف جنوب السودان ،فإننا خنذل الفئات
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املدنيني .واألمني العام يتكلم عن تفش النعدام املساءلة .وجيب
معاجلة ذلك .وجيب على الدول أن حتقق يف اجلرائم اليت تقع
يف نطاق واليتها .وعندما ال تستطيع تلك الدول أو ال تقوم
بالتحقيقات ،فإن لآلليات الدولية مثل املحكمة اجلنائية الدولية
دورا مهما تضطلع به.

وقد جنح مؤمتر القمة الذي عقده الرئيس أوباما بشأن
حفظ السالم يف أيلول/سبتمرب املاضي يف زيادة عدد حفظة
السالم املتاحني لألمم املتحدة .وحنن اآلن حباجة إىل حتسني
النوعية عموما .وحتتاج األمم املتحدة إىل آلية لكي ختتار فقط
تلك القوات اليت اليت ميكنها قطعا محاية املدنيني بصورة فعالة،
واستبدال أولئك الذين ال يستطيعون أو ال يرغبون يف الوفاء
واملساءلة أمر حاسم لتحسني محاية املدنيني يف عمليات
باملهام املنوطة هبم .وهبذه الطريقة ،ميكننا أن هنيئ جيال جديدا حفظ السالم .وهناك حاجة إىل تعزيز آليات اإلبالغ ،مبا
من حفظة السالم  -جيل تكون محاية املدنيني يف وجدانه.
يف ذلك مراقبو البعثات املستقلون .وجيب على القادة رصد
ثانيا ،تبيّن املآسي يف سورية وجنوب السودان واليمن االنتهاكات ،وينبغي للبعثات أن تعمل بشكل وثيق مع
أن هناك حاجة إىل حتسني االمتثال للقانون الدويل اإلنساين .املجتمعات املحلية واملنظمات غري احلكومية .وجيب عليهم
ويوضح تقرير األمني العام أن تعزيز االمتثال للقانون الدويل مجيعا أن يكونوا قادرين على إبالغنا باالستنتاجات اليت
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان شرط مسبق أساسي يتوصلون إليها بشكل مستقل ومنتظم .وال متس احلاجة إىل
لتحسني محاية املدنيني .وهذان القانونان ملزمان جلميع قدر أكرب من املساءلة أكثر مما حيتاج إليها أولئك الذين مت
األطراف يف أي صراع .إهنما حيققان التوازن بني الضرورة استغالهلم وإيذاؤهم جنسيا من جانب حفظة السالم  -أولئك
العسكرية واملبادئ اإلنسانية األساسية .وعندما يتم انتهاك الذين خدعهم األشخاص الذين بعثوا حلمايتهم .ومن خالل
القرار  ،)2016( 2272تعهدنا بالتصدي هلذه اآلفة ،ولكن
هذين القانونني ،خيسر اجلميع.
وتقع املسؤولية الرئيسية عن االمتثال هلذين القانونني على لكي حنرز تقدما حنتاج إىل التزام من املجتمع الدويل بأسره
ذكرنا بذلك اليوم األمني العام ،جبعل عدم التسامح مطلقا أمرا واقعا.
عاتق أطراف الصراع ،كما ّ
ويف الواقع ،زميلي الروسي .وعندما تقوم أطراف الصراع
بالتجويع واملحاصرة ،أو عندما هتاجم املدارس واملستشفيات،
أو عندما تعرقل وصول املساعدات اإلنسانية ،فإننا نرى معاناة
يعجز عنها الوصف ،وسكانا يفرون ،واقتصادات تنهار ،وبلدا
يترك مزنلقا إىل اهلاوية.

وقد أدركنا يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين أن
نظام العمل اإلنساين حيتاج إىل إصالح .ويسرين أن مؤمتر
القمة تضمن جتديد االلتزام بالقانون الدويل اإلنساين .غري أننا،
وهذه هي نقطيت الثالثة  -لكي نردع انتهاكات القانون الدويل
اإلنساين مستقبال ،فإننا حباجة إىل قدر أكرب من املساءلة عندما
ال يكون هناك امتثال ،أو عندما يتم جتاهل أو انتهاك محاية
38/124

ونقطيت األخرية هي أن محاية املدنيني ال تقتصر على
أولئك الذين يتعرضون للهجمات .بل متتد لتشمل أولئك
الذين خياطرون بكل شيء للفرار عرب الرب والبحر من أجل
العثور على مالذ .ولذلك فإننا نرحب بتقرير األمني العام
عن التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين ()A/70/59
والتخطيط اجلاري لتنظيم مناسبات رفيعة املستوى للجمعية
العامة .ومن الضروري أن نقدم معا إطار عمل لتحسني
اإلدارة العاملية للهجرة ،إدارة تركز أكثر على تقاسم املسؤولية
العاملية من أجل توفري احلماية احلقيقية لالجئني .وحيدوين األمل
يف أن نتمكن من البناء على االلتزامات اليت قطعت يف مؤمتر
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لندن املتعلق بسورية واتفاق األفكار ،وإجياد حلول شاملة باإلضافة إىل البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد األورويب
يف وقت الحق من هذا اليوم ،وحيظى بتأييدنا.
ومستدامة.
أود أن أختتم بياين بالتأكيد على أن اململكة املتحدة
ملتزمة باالضطالع بدورنا من أجل تعزيز محاية املدنيني.
وهلذا السبب نشرنا يف األسابيع األخرية أفرادا يف بعثات األمم
املتحدة حلفظ السالم يف الصومال وجنوب السودان ،وهلذا
السبب نستضيف يف أيلول/سبتمرب اجتماعا لوزراء الدفاع
معنيا حبفظ السالم .ألنه من خالل تلك االلتزامات وغريها
 كل شيء آخر نقوم به  -أعتقد أنه ميكننا أن نساعد ناديةومجيع املدنيني املعرضني للخطر ،يف مجيع أحناء العامل ،كي
يكون لديهم أيضا أمل؛ وكي يؤمنوا هم أيضا بأن العدالة
تقف إىل جانبهم.

بادئ ذي بدء ،أود أن أشكركم سيدي الرئيس ،على
عقد هذه املناقشة املفتوحة اهلامة .أود أيضا أن أشكر األمني
العام ،وبيتر ماورير ،والرئيس تواديرا على إسهاماهتم خالل
هذا الصباح ،واملجلس على جهوده الرامية إىل تعزيز محاية
املدنيني يف الزناعات املسلحة.

وعلى النحو املبني يف تقرير األمني العام (،)S/2016/447
تأيت محاية املدنيني يف صميم هدفنا املشترك .وتشهد على
ذلك ،اجلهود البطولية اليت بذهلا أفراد األمم املتحدة والتزام
البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة .وهم يستحقون منا
بالغ االحترام ،مع التسليم بأن مهمتهم قد تنطوي أيضا على
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أود إصدار تذكري بشأن تضحيات.
جمريات أعمالنا .ينبغي أال تزيد مدة إلقاء البيانات عن أربع
وأود أن أسلط الضوء على ثالث أفكار نعتقد أهنا
دقائق ،حبيث ميكننا االنتهاء من مناقشة اليوم يف الوقت ينبغي أن تدعم جدول أعمال محاية املدنيني يف القرن احلادي
املناسب .ويرجى من الوفود اليت ترغب يف اإلدالء ببيانات والعشرين.
أطول ،تقدميها بنسخة مكتوبة ،واإلدالء ببيان خمتصر هنا يف
أوال ،جيب تزويد حفظة السالم وعمليات حفظ السالم
املجلس .ويرجى من الوفود أيضا التكلم بسرعة عادية من
باملوارد املناسبة لتوفري احلماية .إن احلكومات تتحمل املسؤولية
أجل تسهيل عمل املترمجني الشفويني.
الرئيسية عن محاية املدنيني .ولكن وبينما جندد التزامنا بتعزيز
أود أيضا إبالغ مجيع املعنيني بأننا سنواصل هذه املناقشة اجلهود الوطنية ،جيب أن تكون عمليات السالم التابعة لألمم
املفتوحة ،خالل ساعة الغداء ،نظرا للعدد الكبري للغاية من املتحدة ،قادرة على املساعدة فيما خيص الوفاء هبذه املسؤولية.
املتكلمني.
ويتعني إعداد حفظة السالم وتدريبهم وجتهيزهم بشكل
أعطى الكلمة لنائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون اإلمنائي مناسب.
الدويل واملناخ يف السويد.
ولذلك ،جيب أن نضمن حصول مجيع موظفي األمم
السيدة لوفني (السويد) (تكلمت باإلنكليزية) :أتشرف املتحدة ،على مجيع املستويات ويف مجيع الوظائف ،على
بالتكلم بالنيابة عن بلدان الشمال األورويب  -أيسلندا والدامنرك التدريب الكايف فيما خيص محاية املدنيني ،ومحاية األطفال،
وفنلندا والنرويج ،وبلدي السويد .ونقدم هذه املالحظات ،ومنع العنف اجلنسي املتصل بالزناعات قبل نشر القوات،
وإتاحة التدريب املستمر يف امليدان.
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وقد خصصت بلدان الشمال األورويب موارد كبرية
لبناء القدرات يف مجيع املجاالت ،من األفراد املدنيني إىل
العسكريني ،ومن السلطات املحلية إىل املجتمع املدين ،ومن
الدول إىل املنظمات اإلقليمية .إننا نقوم بذلك يف إطار جمموعة
واسعة من السياقات ،من التحالف ضد تنظيم داعش ،إىل دعم
القوة اجلاهزة لشرق أفريقيا.

الشرطة والعنصر املدين داخل منظومة األمم املتحدة ،فضال
عن التنسيق الناجح مع السلطات املحلية واملنظمات اإلنسانية
واملجتمع املدين .وقد أظهرت البعثة أيضا أمهية تعزيز الوعي
باألوضاع السائدة من أجل احلماية الفعالة للمدنيني فضال
عن حفظة السالم .إننا نرحب بوضع إطار للسياسة العامة
لالستخبارات دعما لعمليات األمم املتحدة للسالم.

وباإلضافة إىل ذلك ،تدعم السويد تطوير معايري التدريب
السابق للنشر ملوظفي شؤون السجون التابعني لألمم املتحدة.
وعلى مدى السنوات الـ  11املاضية ،وفرت دائرة السجون
ومراقبة املحكوم عليهم يف السويد ،التدريب قبل النشر ألكثر
من  400ضابط سجن ،يف مجيع أحناء العامل.

ويعد البحث عن املنظورات الوطنية واإلقليمية أمرا
مهما ،كما تعترب الشراكات املعززة واألكثر دينامية حامسة،
مبا يف ذلك مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية .كما يعد
التمويل املستدام الطويل األجل الذي ميكن توقعه ،ضروريا
أيضا يف هذا الصدد .وتقدم بلدان الشمال األورويب ،التمويل
الطويل األجل لتحقيق السالم والتنمية بأشكال متعددة ،مبا يف
ذلك من خالل التربعات املخصصة ملختلف أجزاء منظومة
األمم املتحدة.

ثانيا ،تسهم الوقاية يف احلماية.

إننا نقوم بتعزيز السالم املستدام من خالل زيادة اجلهود
اليت نبذهلا يف جمال الوقاية وبناء السالم ،ومعاجلة األسباب
ثالثا ،وأخريا ،حنن حباجة إىل قواعد حتمي اإلنسانية.
اجلذرية للصراع .وقد اختذت خطوات مشتركة هامة حنو هذا
من خالل القرارات األخرية املتخذة بشأن هيكل األمم املتحدة وتؤدي املنظمات اإلنسانية والعاملني يف املجال الطيب
لبناء السالم .ونعتقد أنه ينبغي النظر للتحول حنو الوقاية ،واإلنساين ،دورا حامسا يف جمال محاية املدنيني ،سواء من خالل
املستندة للتصورات املحلية ،باعتباره أداة لتفادي وقوع فظائع .جهودهم النشطة أو من خالل وجودهم بالذات .وجيب
احترامهم ،وإتاحة وصوهلم السريع وبدون عوائق للمحتاجني.
ومن نافلة القول ،بأن محاية املدنيني تشمل محاية النساء
وجيب محاية املرافق ووسائل النقل ،وجيب عدم استهدافها أو
واألطفال ،وخاصة الفتيات .وعالوة على ذلك ،ينبغي اعتبار
إحلاق الضرر هبا ،أو منعها من إنقاذ األرواح أبدا ،يف انتهاك
النساء والفتيات عوامل قوية للوقاية واحلماية .ولذلك ،فإننا
للقانون الدويل.
حباجة إىل ضمان أن يكون هناك تأثري للنساء والفتيات وأن
إن الغرض من القانون الدويل اإلنساين هو محاية املدنيني
يشاركن مشاركة جمدية .وتعد شبكة وسيطات بلدان الشمال
األورويب ،إحدى األدوات املتاحة لدعم أنشطة الوساطة اليت يف الصراعات املسلحة .وجيب التمسك هبذه القواعد ،اليت
حتمي البشرية .لذلك ،فإننا نثين على املجلس العتماده القرار
تضطلع هبا األمم املتحدة.
 ،)2016( 2286الذي يدين بشدة أعمال العنف واهلجمات
لقد علمتنا جتاربنا يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
والتهديدات املوجهة ضد اجلرحى واملرضى ،والعاملني يف
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،بأن توفري احلماية الفعالة
املجالني الطيب واإلنساين واملستشفيات واملرافق الطبية .كما
للمدنيني يتطلب تعاونا وثيقا بني القوات العسكرية ،وعنصر
حنتاج إىل زيادة جهودنا اإلنسانية من أجل االستجابة الفعالة
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لألزمات .وميثل مؤمتر القمة العاملي األول للعمل اإلنساين ،العظمى من الضحايا يف الصراعات املسلحة ،ويف كثري من
الذي عقد يف أيار/مايو ،نقطة انطالق ممتازة جلهودنا املكثفة األحيان باعتبارهم أهدافا سهلة.
من أجل املضي قدما .لقد كانت بلدان الشمال األورويب
وهناك اآلن حاجة أكرب إىل إحداث توازن دقيق بني
منذ فترة طويلة يف صدارة املؤيدين املاليني والسياسيني جلدول احلقائق امليدانية ومبادئ حفظ السالم ،واملسؤولية عن محاية
األعمال اإلنساين .إننا نعتزم مواصلة دعمنا رفيع املستوى.
املدنيني.
أود أن أختتم بتخليد ذكرى شخص أعتقد أنه جيسد
الشجاعة اليت تربز املهمة النبيلة اليت يقوم هبا حفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل ،كل يوم ،أال وهو
النقيب مباي دياغن ،الذي أنقذ مئات األرواح ،رمبا 1000
شخص .وتوضح أعماله البطولية حقيقة أن محاية املدنيني تقع
ضمن نطاق عملنا املشترك .ومبا أنه ينبغي محاية املدنيني يف
إطار الشراكة ،فإننا حباجة إىل االستماع إىل أصوات الضعفاء،
وحنن حباجة إىل كفالة كرامة األشخاص العزل ،وحنن حباجة
معا ،إىل احلفاظ على سالمة املدنيني.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
رئيس الوزراء ،وزير دفاع نيبال.
السيد روال (نيبال) (تكلم باإلنكليزية) :باسم حكومة
نيبال ،أود أن أشيد بالرئاسة الفرنسية ملجلس األمن خالل
هذا الشهر وعلى عقدها هذه املناقشة بشأن محاية املدنيني
يف سياق عمليات حفظ السالم .وبوصف بلدي بلدا مسامها
ثابتا بقوات وأفراد شرطة ،ملا يناهز ستة عقود ،فإنه يعلق أمهية
خاصة على هذه املناقشة.
وتوفريا للوقت ،سألقي نسخة خمتصرة من بياين؛ والنسخة
الكاملة متوفرة على موقع ()PaperSmart

ينصب توجيه حفظة السالم النيباليني بالكامل جتاه محاية
املدنيني ،وال سيما النساء والفتيات أثناء الزناع وبعده .وقد
أدمج اجليش النيبايل والشرطة النيبالية وقوات الشرطة املسلحة
يف نيبال مجيعها سياسات األمم املتحدة املتعلقة حبماية املدنيني
واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني ومحاية حقوق اإلنسان يف
تدريب حفظة السالم قبل نشرهم .وقد بدأنا بالفعل ،باإلضافة
إىل ذلك ،يف وضع ضباط حتقيق يف كل الوحدات للتحقيق
يف مسائل االنضباط والعنف اجلنساين واالستغالل واالنتهاك
اجلنسيني .ويسعدين ،يف هذا الصدد ،أن أؤكد أن نيبال تؤيد
مبادئ كيغايل.
وتشيد نيبال بزيادة التعاون الثالثي بني جملس األمن
واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات وأفراد الشرطة بوصفه
أمرا أساسيا للوفاء بواليات محاية املدنيني .ونشجع على
مواصلة تنشيط التآزر بني هؤالء الشركاء ،وبكل اجلهود
املبذولة لضمان عدم تسييس عمليات حفظ السالم .وينبغي
اعتبار توفري املوارد اإلضافية شرطا أساسيا  -على األقل يف
البداية ،على مستوى مقر القوة  -للبعثات املكلفة بواليات
حلماية املدنيني.

وقد ظلت قوات حفظ السالم النيبالية تؤمن دائمًا ببناء
ويف حني تقع سالمة وأمن املدنيني يف املقام األول على أفضل عالقة ممكنة مع السكان املدنيني من خالل اخلدمات
عاتق احلكومات الوطنية ،فإهنما مهمان لشرعية ومصداقية املجتمعية وغريها من تدابري بناء الثقة .وقد تستحق هذه
بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم ،ألن املدنيني ميثلون الغالبية املمارسة أن يقتدى هبا ،انطالقا من جتربتنا اإلجيابية .وينبغي أن
تستند سالمة وأمن حفظة السالم أنفسهم إىل واليات البعثات
وقواعد االشتباك لتكملة الغرض من محاية املدنيني.
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وأود أن أسلط الضوء على حمذورين من املحاذير العملية
اليت ينبغي دائما ،حسب جتربتنا ،وضعها يف االعتبار أثناء
صياغة واليات محاية املدنيني .األول هو كيفية االحتراز من
التوقعات غري الواقعية بأن يف مقدور حفظة السالم محاية
املدنيني كافة يف مجيع األوقات .وتأيت هذه املسألة يف الصدارة
خاصة عند ارتفاع سقف التوقعات يف العادة بعد كل جهد
ناجح حلماية املدنيني .واملحذور الثاين هو إىل أي مدى ينبغي
الذهاب يف احلماية وإىل أي مستوى ينبغي تصعيدها .فهناك
خيط رفيع جدا حيث تسفر تدخالت حلماية املدنيني حسنة
النية ولكنها ليست جيدة اإلدارة عن النظر إىل حفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة على أهنم مل يعودوا حمايدين.

10/06/2016

وأختتم بياين باإلعراب عن امتناننا جلميع حفظة السالم
املنتشرين يف بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وبإحياء
ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل القضية النبيلة
املتمثلة يف صون السلم واألمن يف مجيع أحناء العامل.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة لوزير الشؤون
اخلارجية والتكامل األفريقي والتعاون الدويل يف تشاد.

السيد حممد (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :أشكركم ،سيدي
الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اهلامة بشأن محاية
املدنيني يف عمليات حفظ السالم ،وعلى دعويت للمشاركة يف
هذه املناقشة .كما أشكر األمني العام؛ وسعادة السيد فوستني
أرشانج توديرا ،رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى؛ والسيد بيتر
وتشكل املبادئ واملقاصد املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة ماورير ،رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر.
الدعامة األساسية لسياسة نيبال اخلارجية .ويلهم الدستور الذي
تكشف الزناعات املسلحة اليت تدور حاليا يف مجيع أحناء
اعتمدته نيبال يف أيلول/سبتمرب املاضي بأغلبية جتاوزت األربعة
العامل عن معاناة املدنيني ،ال سيما النساء واألطفال والفئات
أمخاس  -وهي حىت اآلن األكثر تطلعية ومشوال ودميقراطية
الضعيفة .وعلى الرغم من االلتزامات الناشئة مبوجب اتفاقيات
على اإلطالق  -التزاما وطنيا بالسالم واألمن واالزدهار
جنيف وخمتلف القرارات ذات الصلة الصادرة عن جملس األمن
وينص عليه يف ذات الوقت.
بشأن محاية املدنيني ،فإن الفجوة بني املسؤوليات املبينة يف
وما فتئت نيبال ،منذ عام  ،1958تساهم بانتظام حبفظة تلك النصوص واحلقائق على األرض ما زالت واسعة ،إذ
السالم من أجل صون السلم واألمن الدوليني حتت رعاية األمم ما زال املدنيون يشكلون أهدافا متعمدة للعنف واهلجمات
املتحدة .وإذ ينتشر حفظة السالم من نيبال حاليا يف  15من الوحشية يف مجيع مسارح احلروب.
أصل  16بعثة ،أكمل  122 000من حفظة السالم بالفعل
وقد شاركت األمم املتحدة ،منذ اختاذ القرار 1265
مدد خدمة يف  42بعثة خمتلفة .وال تتردد نيبال يف املشاركة يف
( )1999قبل  17عاما ،يف بذل جهود ضخمة من أجل تعزيز
أصعب البعثات ،مستجيبة يف كثري من األحيان لطلبات عاجلة
دورها يف محاية املدنيني ،كما يتضح من القرارات والبيانات
 وأود أن أضيف  -من دون حماذير وطنية على اإلطالق .والالرئاسية اليت اعتمدت بعد ذلك حتقيقا لتلك الغاية .ومع ذلك،
يسع وفد بلدي  -مع تضحية  72من حفظة السالم النيباليني
تثبت األزمات األخرية يف أحناء العامل ،لألسف ،أن تعزيز
بأرواحهم أثناء أداء واجبهم  -إال أن يتشرف مبشاركتكم،
اإلطار املعياري حلماية املدنيني ال يترجم غالبًا إىل إجراءات
سيدي الرئيس ،ومشاركة مجيع شركائنا يف املضي قدما هبذا
حمددة على األرض .إن الغرض األساسي من عمليات األمم
املسعى النبيل.
املتحدة حلفظ السالم ،كما يشري امسها ،هو بناء السالم
واألمن .بيد أننا نالحظ أنه ،ألكثر من عقد من الزمان ،يتم
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نشر هذه البعثات حيث ال يوجد سالم ليحفظ ويسود انعدام
األمن ويتعرض املدنيون للعنف بصورة متزايدة.

العنف ضد املدنيني الذين تعني عليهم يف بعض األحيان أن
يعاضد بعضهم بعضا للدفاع عن أنفسهم .ويف مواجهة املذابح
اليت ترتكبها مجاعة بوكو حرام والتهديدات اإلرهابية ،بدأت
القوات املسلحة ألعضاء جلنة حوض حبرية تشاد محاية ماليني
املدنيني ،حىت بدون والية من األمم املتحدة .وحىت وأنا أتكلم
هنا ،عرب حنو  2 000جندي تشادي حدودنا الوطنية ملساعدة
اجليش النيجريي يف محاية اآلالف من الضحايا املدنيني من
مجاعة بوكو حرام اهلمجية .وعالوة على ذلك ،فإن تشاد -
وهي حماطة باألزمات يف كل اجتاه وتستضيف 750 000
الجئ  -قد ضحت لعدد من السنني وتواصل التضحية من
أجل محاية هؤالء الالجئني بنشر وحدة أمنية متكاملة ،أثىن
على عملها املجتمع الدويل بأسره.

وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا بعثة منظمة األمم
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،والعملية املختلطة لالحتاد
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ،وبعثة األمم املتحدة يف
جنوب السودان ،فإن العنف ضد املدنيني يف تلك البلدان
يزنلق أحيانا إىل مدارك ال ميكن تصورها .فقد شهد العامل كله
الفظائع اليت نفذت ضد املدنيني يف مجهورية أفريقيا الوسطى
وجنوب السودان يف ظل إفالت تام من العقاب ،ناهيك عن
املذابح الفظيعة اليت تنفذها مجاعة بوكو حرام يف مشال نيجرييا،
اليت جتاوز نطاقها وقسوهتا كل احلدود يف مدينة داماساك.

وبالنظر إىل البيئات املتزايدة التعقيد والتهديدات غري
املتكافئة اليت تواجهها بعثات حفظ السالم ،ينبغي ملجلس
األمن أن ينظر يف القيود املفروضة على العمليات الكالسيكية،
وأن جيري استعراضا لعمليات حفظ السالم القائمة بغية
تكييفها مع السيناريوهات املتغرية املحددة ،فضال عن حتسني
إدماج محاية املدنيني يف أبعاد تلك العمليات.

وتتطلب محاية املدنيني يف بيئة كهذه التزاما استباقيا،
بدءا من جمرد وجود اخلوذ الزرق إىل مشاركتهم يف الوقاية
والتنقل والتدخل النشط مع خيار استخدام القوة ،يف احلاالت
القصوى ،حلماية املدنيني على حنو مباشر من األخطار الوشيكة.
ففي مايل ،على سبيل املثال ،ال تعقد البيئة البالغة الصعوبة
والتهديدات غري املتناظرة مهمة محاية املدنيني فحسب ،بل
تعرض اخلوذ الزرق إىل هجمات يومية بأجهزة تفجري مرجتلة،
متسببة يف خسائر عديدة يف األرواح وسطهم .فقد فقد 70
جنديا تشاديا أرواحهم يف مايل .كيف ميكن حلفظة سالم
ال يستطيعون حىت محاية أنفسهم النهوض مبهمتهم يف محاية
املدنيني؟ جيب أن جند ح ً
وجيب أن تكون محاية املدنيني أولوية مطلقة يف كل مكان
ال هلذا التناقض بتزويد بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ويف مجيع األوقات بوجود عمليات حفظ السالم أو بغياهبا.
جبميع الوسائل الضرورية ،مبا يف ذلك ليس فقط والية مناسبة وجيب أن يدعم املجتمع الدويل بأسره اجلهود املبذولة لتحقيق
ولكن قواعد اشتباك تتناسب تناسبا تاما مع احلالة يف امليدان .هذه الغاية.

وإذ نضع يف اعتبارنا املسؤولية الرئيسية ألطراف الزناع
عن محاية املدنيني ،ينبغي أن نشدد أيضا على أمهية اإلسهامات
اليت تقدمها املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واجلهات الفاعلة
املحلية ،إىل جانب املنظمات غري احلكومية يف تعزيز محاية
املدنيني .ويف ذلك الصدد ،فإن فعالية عمليات حفظ السالم يف
وقد ساعد وجود عمليات حفظ السالم يف بعض تلك محاية املدنيني تشمل أيضا تعزيز التفاعل والتنسيق بني أنشطة
البلدان ،بالتأكيد ،على منع األسوأ ،ولكن مل مينع مجيع أشكال احلماية اليت يضطلع هبا أصحاب املصلحة هؤالء ،وال سيما
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واللوجسيت الالزم ،فضال عن االلتزام القوي من جانب البلدان
املسامهة بقوات وأفراد شرطة يف امليدان .وتكتسي املسائل
املتعلقة بالتدريب واملساءلة وتآزر اجلهود وتبادل املعلومات
بني مجيع األطراف املعنية أمهية أيضا ،مبا يف ذلك اجلهات
الفاعلة على الصعيدين املحلي واإلقليمي.

املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تتمتع مبيزة نسبية فيما
يتعلق بالقرب من احلالة واملعرفة بتضاريس املكان وسهولة
االتصال مع السكان املحليني .وينبغي أن نشدد يف سياق ذلك
التفاعل أيضا على ضرورة إثبات البعثات استقالليتها ونزاهتها
كي تتمكن من احلفاظ على على مصداقيتها يف مجيع احلاالت.
ويف ذلك الصدد ،ينبغي أن تتفادى األمم املتحدة استخدام
وختاما ،حيدونا األمل يف أن ّ
تشكل مناقشة اليوم مرحلة
مفهوم محاية املدنيني ذريعة لتربير تغيري النظام والتدخل
بتحمل
جديدة يف التزام الدول األعضاء يف األمم املتحدة ّ
العسكري أو أي إجراء آخر يتعارض مع أحكام ميثاق األمم كامل مسؤولياهتم عن محاية املدنيني ،وأن تؤكد جمددا العزم
املتحدة.
على عدم التسامح مطلقا مع شن اهلجمات غري املربرة على
وتقتضي فعالية الواليات بشأن محاية املدنيني أيضا إقامة املدنيني حتت أي ذريعة كانت.
شراكة منوذجية بني جملس األمن واألمانة العامة والبلدان
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير
املسامهة بقوات وأفراد شرطة كي تتمكن من التوصل إىل فهم خارجية كندا.
مشترك للتحديات اليت تواجهها يف جمال توفري احلماية .وعالوة
السيد ديون (كندا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر
على ذلك ،جيب علينا أن نضمن متتع ذوي اخلوذ الزرق الذين
فرنسا ،بصفتها رئيس جملس األمن ،وأن أشكركم شخصيا،
يُنشرون يف امليدان ،ضمن أمور أخرى ،بدرجة عالية من
سيدي الرئيس ،على إتاحة هذه الفرصة يل ملخاطبة املجلس
القدرات ،عالوة على توفري التدريب الكايف واملعدات املناسبة
يف موضوع محاية املدنيني يف عمليات األمم املتحدة حلفظ
هلم وإتقان لغة البلد املضيف .وهي املتطلبت اليت لن يتمكنوا
السالم .وتكتسي هذه املبادرة اليت قدمتها فرنسا أمهية بالنظر
بدوهنا من االضطالع بوالياهتم املتعلقة حبماية املدنيني بصورة
إىل وضع املدنيني يف حاالت الزناع املسلح املثري للقلق .لقد
فعالة .وباملثل ،فإن من املهم استخالص الدروس املستفادة
انقضى ما يزيد على  15عاما بقليل منذ أن أدى املجلس ألول
وأفضل املمارسات يف خربة البعثة نفسها هبدف حتديد جماالت
مرة دورا رائدا جبعله محاية املدنيني عنصرا حموريا من واليته.
القصور بغرض التغلب وحتسينها .ويف هذا الصدد ،فإن حماكمة
وبالرغم من ذلك ،مل يزدد وضع املدنيني يف حاالت الزناع
مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
املسلح إال تدهورا.
على حنو فعال ستكون مبثابة عنصر ردع لألطراف يف الزناع.
فهنا يف هذا املجلس (انظر  )S/PV.7374أبلغ األمني العام
وال ينبغي لتع ّهد كهذا أن يُستثىن منه ذوو اخلوذ الزرق الذين
يف عام  2015عن خسائر فادحة يف ذلك الصدد .وأبلغت
رمبا يرتكبون تلك االنتهاكات نفسها.
املنظمات اإلنسانية أن عدد األشخاص الذين هم حباجة ماسة
ويشمل الضمان الفعال حلماية املدنيني يف عمليات حفظ
إىل املساعدة واحلماية قد ازداد من  52مليون شخص إىل 76
السالم أيضا مراعاة العناصر املختلفة لوالية البعثة .وعليه،
مليون شخص يف عام  2014وحده ،وتلك زيادة كبرية.
جيب تكييف واليات البعثات مع الظروف املتغرية على حنو
ملحة إلجياد احللول وكفالة دور
مستمر ،يف حني أن من الضروري أيضا تقدمي الدعم السياسي وعليه ،فإن هناك حاجة ّ
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أكثر ريادة لتنفيذ املبادئ واإلعالنات القائمة فيما يتعلق حبماية
املدنيني.
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واستنادا إىل اخلربة اليت اكتسبها حفظة السالم يف جمال محاية
املدنيني ،ينبغي أن يوضح املجلس تلك الواليات حىت تصبح
مفهومة وتبيّن مدى تعقيد مهام البعثات .ومن الضروري توفر
هذا الفهم الكامل للواليات يف مجيع جوانب البعثات لدى
حفظة السالم :أي استخدام استراتيجيات مبتكرة حلماية
املدنيني ،وتلبية احلاجة إىل مجيع املوارد املطلوبة يف امليدان،
وتقييم وتصنيف التهديدات اليت تواجه املدنيني ،واالستجابة
هتدد املجتمعات املحلية ،ومراعاة
على وجه السرعة حني َّ
االحتياجات اخلاصة للفئات األكثر ضعفا ،مثل األشخاص
املشردين والالجئني والنساء واألطفال.

ولذلك السبب أعلنت كندا يف اجلمعية العامة عن
انضمامها إىل مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني ،اليت جتسد
عزم األفارقة الصريح على محاية املدنيني .وأود اليوم أن أعلن
تأييدنا ملبادرتني هامتني ترميان على حنو مباشر إىل ضرورة اختاذ
إجراءات سريعة وحامسة من جانب املجلس يف حال ارتكاب
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان .أوال ،تنضم كندا إىل
اإلعالن السياسي الذي قدمته فرنسا واملكسيك بشأن وقف
استخدام حق النقض يف جملس األمن يف حالة ارتكاب الفظائع
وتتلخص مسؤوليتنا الثالثة يف تعزيز وتعميق التعاون
اجلماعية .ثانيا ،تؤيد كندا مدونة قواعد السلوك اليت قدمها
فريق املساءلة واالتساق والشفافية فيما يتعلق بتدابري مكافحة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والدولية ،مثل االحتاد
األفريقي ،بغية تعزيز الوعي بضرورة محاية املدنيني .وحتقيقا
اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب.
ويف رسالة الدعوة إىل هذه اجللسة ،عرضت علينا فرنسا لتلك الغاية ،ينبغي أن نستخلص الدروس املستفادة من خربتنا
أربع مسائل رئيسية تتعلق حبماية املدنيني .ويف واقع األمر ،فإهنا يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى لكي نضمن حصول
ليس أقل من أربع مسؤوليات أساسية جيب علينا أن نتصدى االحتاد األفريقي على دعم أفضل جلهوده املبذولة يف جمال
محاية املدنيني.
هلا.

وتتمثل مسؤولينا األوىل يف إجراء تقييم سليم لتنفيذ (تكلم باإلنكليزية)
أما مسؤوليتنا الرابعة فهي التأكد من أن محاية املدنيني
واليات محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم .وجيب علينا
ّ
تشكل جزءا ال يتجزأ من تلقي حفظة السالم التدريب الالزم
أن نبين على ما أُجنز بالفعل .وبالتايل ،فإن اعتماد األمم املتحدة
آليات أكثر فعالية بشأن األداء واملساءلة ميثّل خطوة يف االجتاه قبل نشرهم يف امليدان .وتقع على كل بلد يساهم بقوات
الصحيح .وينطبق األمر نفسه على التزام األمني العام بإبالغ وأفراد شرطة مسؤولية فردية وأساسية يف ذلك الصدد .وجيب
جملس األمن عن الفشل يف محاية املدنيني .ومن شأن تلك على الدول املتقدمة النمو أن تقدم املزيد من املساعدة إىل أقل
التدابري أن تسهم يف حتقيق هدف األمم املتحدة الرامي ،من بني البلدان منوا عن طريق متويل مراكز التدريب يف جمال حفظ
أمور أخرى ،إىل مكافحة آفة االستغالل والعنف اجلنسيني .السالم.
أما مسؤوليتنا الثانية فهي التأكد من تفهم ذوي اخلوذ
الزرق متاما اللتزاماهتم حبماية املدنيني .ففي كثري من األحيان
تكون التعليمات اليت يتلقوهنا غامضة .وينبغي أن تكون
واليات محاية املدنيني اليت يضع صياغتها املجلس واضحة.
1616675

وتلك هي التحسينات اليت ينبغي لنا إدخاهلا لكي نكفل
قدرة بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم على توفري محاية
أفضل للمدنيني .وجيب علينا االلتزام مببادئ كيغايل .وجيب
أن نؤيد أيضا مبادرة السياسات العامة اليت أطلقتها فرنسا
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واملكسيك بشأن تعليق حق النقض يف جملس األمن يف حاالت أعقبتها إجراءات ملموسة وحازمة وأهلمها إميان مسؤول ،أن
الفظائع اجلماعية .وجيب أن نؤيد مدونة قواعد السلوك اليت تضمن أن حتمي بعثاتنا حلفظ السالم املدنيني دائمًا .فلنتحد
حىت يقل عدد املدنيني الذين هم حباجة إىل محايتنا يوما ما.
قدمها فريق املساءلة واالتساق والشفافية.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملعايل
وجيب علينا االضطالع باملسؤوليات األربع اليت نوهت
إليها فرنسا :وهي التقييم املنصف لتنفيذ الواليات ،والفهم السيد إبراهيم يعقوبو ،وزير اخلارجية والتعاون والتكامل
الكامل للواليات من جانب حفظة السالم ،وحتسني التعاون األفريقي وشؤون النيجريني يف اخلارج.
بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والدولية ،وأخريا ،محاية
السيد يعقوبو (النيجر) (تكلم بالفرنسية) :أود أن
املدنيني بوصفها جزءا ال يتجزأ من تدريب حفظة السالم.
أهنئكم ،سيدي ،على توليكم رئاسة جملس األمن بالنيابة عن
وتلك أربعة حتسينات مطلوبة حبيث ميكن حلفظة السالم
التابعني لنا مواصلة العمل بوصفهم ُحماة للمدنيني .ولكن من
دون اإلرادة السياسية ،فلن يكون هلذه التحسينات أثر يذكر.

بلدكم لشهر حزيران/يونيه  .2016كما أود أن أرحب ،مرة
أخرى ،حبضور رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى هلذه اجللسة
اهلامة .وأود أيضًا أن أهنئكم ،سيدي ،على تنظيم هذه املناقشة
البالغة األمهية بالنسبة ملنظمتنا ولدول مثل بلدي النيجر.

فلننظر إىل سورية يف األسابيع األخرية .لقد وقعت
انتهاكات صارخة للقانون الدويل ،مبا يف ذلك هجمات ضد
املرافق الطبية واملوظفني التابعني هلا ،فض ً
ال عن عرقلة وصول
املعونة اإلنسانية إىل األهايل املحاصرين .وتكرر كندا تأكيد
دعمها الكامل للتدابري اليت اختذها جملس األمن إلهناء هذه
االنتهاكات .ويسعى كثريون منا إىل إحالل السالم يف تلك
املنطقة .وتقوم كندا بدورها يف االئتالف ملساعدة سورية
والعراق من خالل االستجابة للنداءات اإلنسانية ودعم جهود
األمم املتحدة لتعزيز التدابري الطارئة حلماية املدنيني ،وال سيما
أضعف الفئات السكانية ،واحلد من انعدام األمن الغذائي.

إن النيجر يف الواقع ،كما تعلمون ،بلد ملتزم التزامًا
حازمًا بعمليات حفظ السالم من خالل اإلسهام الكبري
بالعنصرين املدين والعسكري وعنصر الشرطة .وحىت هذا
التاريخ ،خيدم أكثر من  1 820من رجالنا ونسائنا يف تلك
العمليات ،مما جيعل بلدنا ،النيجر ،املساهم العاملي الـ  17يف
هذا الصدد .وتتقيد النيجر بثبات مببادئ كيغايل ،اليت نعتربها
مناسبة ومالئمة .وفيما خيص موضوع جلستنا املحدد اليوم،
أال وهو محاية املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم ،فإننا
نعتقد أن من الضروري أن نديل ببضع مالحظات.

لكن رئيس الوزراء جاسنت ترودو وحكومة بلدنا يريدان
فعل املزيد .لقد عادت كندا ،مبا يف ذلك إىل بعثات حفظ
السالم .وقد التزمنا بزيادة دعمنا لعمليات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة ودعمنا جهودها يف الوساطة ملنع نشوب
الزناعات والتعمري بعد انتهاء الزناع .وجتسد هذه االلتزامات
رغبتنا العميقة يف أن نكون من بناة السالم امللتزمني ويف تقدمي
مسامهة قيمة وحقيقية يف بناء عامل أكثر سالمًا وازدهارًا.
وتعتقد كندا أن املبادرة الفرنسية اليت جتمعنا اليوم ميكن ،إذا

أوهلا أن طابع الزناع قد تطور تطورًا كبريًا لدرجة أن
معظم الزناعات ليست حروبًا بني الدول تشارك فيها جيوش
نظامية ويكون الرجال والنساء املشاركني فيها جنودا تقليديني
معروفني ومعترفا هبا باعتبارهم جزءًا من جيش نظامي وميكن
التعرف عليهم من خالل زيهم الرمسي أو وحداهتم .بدالً من
ذلك ،حتارب اجليوش التقليدية ضد املجموعات اإلرهابية اليت
تعمل خارج نطاق القوانني واالتفاقيات وجتنّد املدنيني حلمل
السالح وال متيز بني الذين تستهدفهم.
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لذا ،فإننا نواجه كدول دميقراطية حتديا ذا شقّني يف
السعي إىل محاية املدنيني .أوالً ،جيب علينا أن نضمن أال
نوقع املدنيني األبرياء ضحايا يف نزاعاتنا املسلحة؛ وثانيًا ،جيب
أن نضمن محاية مجيع السكان املدنيني املتضررين من تلك
الزناعات وحفظ كرامتهم كبشر .حىت وإن كانوا من الالجئني
أو األشخاص املشردين أو العائدين ،فللسكان املدنيني احلق يف
احلماية .وجيب أن يظل ذلك أولوية ومبدأ ثابتًا للدول.
وباإلضافة إىل ذلك ،يبدو من املناسب أن نثري بعض
االعتبارات اليت أرى أهنا مهمة بالنسبة لنا إذا أردنا أن ننجح
يف مهمتنا املتمثلة يف محاية املدنيني يف سياق الزناعات احلالية.
أوالً ،إن محاية املدنيني الرئيسية هي أوالً وقبل كل شيء
أمنهم .ولذلك ،فمن الضروري أن تكون مجيع عمليات حفظ
السالم قادرة ،سواء من حيث املوارد البشرية واملادية أو من
حيث والياهتا ،على كفالة والدفاع عن أمن وحياة املواطنني،
مدنيني كانوا أم عسكريني ،ممن يعيشون يف مناطق العمليات.
ولذلك ،علينا أن نسأل أنفسنا ،قبل كل شيء ،عن أمهية
الواليات اليت ننشئها .وعلينا أن نتجاوز النماذج شبه املوحدة
وأن نكفل يف كل حالة ويف كل سياق ،وجود والية مناسبة
حلفظ السالم.
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مالحظيت الثانية مستمدة من األوىل .واألمر الوحيد
الذي ميكن أن يشكل األساس حلماية املدنيني هو وجود
والية هجومية مناسبة حمددة لكل سياق من السياقات.
واملالحظة الثالثة هي أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية
عن محاية سكاهنا .ويف هذا السياق ،جيب على األمم املتحدة
أن تفعل املزيد لتعزيز قدرة تلك الدول على العمل ،فض ً
ال
عن قدرة املنظمات اإلقليمية يف هذا الصدد .وجيب علينا أن
نعزز ونعطي األولوية للدول يف مجيع الظروف ،مع إخضاعها
بطبيعة احلال لاللتزامات األخالقية الدولية واحلقوق العاملية،
ولكن مع اعتبار الدول دائمًا األدوات الرئيسية واألساسية
حلماية املدنيني .ومىت تضعف الدول ،تطرح حالة املدنيني يف
الزناع مشاكل.

ويتعلّق العنصر الرابع يف أفكارنا جبوهر محاية املدنيني
يف الزناع .ويف رأينا ،جيب ،باإلضافة إىل احلفاظ على أمن
الناس وحياهتم ،فهم محاية املدنيني على أهنا تشمل الوصول إىل
اخلدمات االجتماعية األساسية ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة
هبم وتعزيز قدرة السكان يف مناطق الزناع على الصمود.
وجيب أن تشمل التكاليف والترتيبات املتعلقة حبماية املدنيني
تكاليف وترتيبات توفري اخلدمات االجتماعية الدنيا الالزمة
وإن املثال الذي تضربه بعثة األمم املتحدة املتكاملة لضمان حياة كرمية لكل مواطن.
وتتمثل املالحظة اخلامسة يف أنه حىت وإن كان هناك
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،اليت تنتشر على
حدودنا متامًا ،يبيّن  -إذا كان مثة حاجة إىل بيان  -أنه رمبا سبب يدعو إىل االعتراف بالدور الذي ميكن أن تضطلع به
يتم نشر عمليات كبرية ويثبت أهنا غري كافية أو غري فعالة املنظمات غري احلكومية يف محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة
يف السياق الفعلي .وعلينا اآلن التساؤل حول والية البعثة وال سيما بسبب قدرهتا على التواصل املحلي ،تظل احلقيقة
املتكاملة يف ضوء تصميمها وما قامت به حىت اآلن .واليوم ،هي أن اإلجراءات أو التدخالت من قبل تلك املنظمات ينبغي
يتمثل أحد شروط توفري األمن لشعب مايل وسكان املناطق أال تتم على حساب سيادة الدول ومسؤوليتها الرئيسية يف
احلدودية يف تعديل والية القوة أو نشر قوة على غرار القوة هذا الصدد.
املشتركة املتعددة اجلنسيات اليت أنشأناها يف حوض حبرية تشاد
سادسًا ،أود أن تنظر األمم املتحدة إىل مساعدة البلدان يف
ملواجهة بوكو حرام.
حاالت الزناع يف رعاية الالجئني واملشردين داخليًا باعتبارها
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مسألة ملحة للغاية .ونتيجة لذلك ،جيب على النيجر ،يف عدم احترام القانون الدويل اإلنسانإنساين الدويل واستمرار
خضم عمليات بوكو حرام يف الشرق واجلهاديني يف مايل اإلفالت من العقاب من بني األسباب املقدمة لتربير هذا
وحيث حتارب اإلرهابيني على مجيع اجلبهات ،أن ترعى أكثر الوضع.
من  300 000من الالجئني واملشردين داخليًا وتستوعبهم.
ومتثل محاية املدنيني التزاما أصيال يف مجيع عمليات األمم
ومن مث ،فإن الوقاية والقدرة على التنبؤ واحلاجة إىل تنفيذ املتحدة حلفظ السالم ،وتيشكل حاليا جزءا من والية 10
استجابة سريعة تبدو لنا أيضًا أمورًا ال غىن عنها لضمان بعثات من هذها البعثات قبيل .ومع ذلك ،فإن الدور الذي
احلماية الفعالة للمدنيني .ولدينا التزام بأن ننتصر على كلتا تؤديه األمم املتحدة ال ينبغي أن يدعسمح لنا نغفلبأن نتغاضى
اجلبهتني يف معركتنا :دحر اإلرهابيني وتوفري احلماية للسكان عن حقيقة أن محاية املدنيني هي أساسا مسؤولية الدول.
املدنيني .وإذا كنا نناقش اليوم محاية املدنيني ،فذلك ألن هناك
ومنذ عام  ،1964ما فتئ بلدي ميثل موطنا إلحدى
نزاعات .ومثة حروب جتري.
عمليات حفظ السالم  -قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف
واليوم ،باسم مجهورية النيجر ،أود أن أشكر مجيع البلدان قربص  -اليت تشمل واليتها أحكاما بشأن األنشطة اإلنسانية.
اليت تساعدنا وتدعمنا يف الكفاح ضد اإلرهابيني ،ويف كفاحنا وتعرب قربص عن امتناهنا لألمم املتحدة والبلدان املسامهة
من أجل أمن بلدنا ومنطقتنا والعامل .إن اإلرهاب ال يعرف بقوات ملا قدموه من دعم .إنولدينا خربتناة تغذي فهمنا
حدودًا .ولذلك ،أود أن أعرب عن تقديري بوجه خاص للصعوبات اليت قد يواجهها تنفيذ والية عملية حلفظ السالم.
إىل فرنسا والواليات املتحدة وتشاد واالحتاد األورويب وبلدان
وتشكل الفعالية جزءا من الوالية وجيب ربطها باحللول
املجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل وبلدان حوض حبرية تشاد
السياسية ،وأن تشمل استراتيجيات اخلروج القابلة للتنفيذبقاء،
وكل البلدان الكثرية اليت ال ميكنين تعدادها هنا .لعلها جتد
وأن تسترشد دائما باحلالة على أرض الواقع .وجيب أن تكون
يف هذا املقام إعرابا عن امتناننا ،الذي هو تعبري عن تضامننا
الواليات واضحة ومتسقة ومقتضبة ،وهلا أحكام واقعية؛
وقدرتنا على السخاء الرامي إىل ضمان انتصار جمتمع السالم
وجيب أن تكون مصحوبة مببادئ توجيهية تشغيلية وأن تشمل
واحلرية.
أحكاما بشأن متعلقة حبقوق اإلنسان حسبعند االقتضاء.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطى الكلمة اآلن لوزير
وعالوة على ذلك ،ال ميكن االستهانة باحلاجة إىل
الشؤون اخلارجية يف مجهورية قربص.
التدريب على املسائل املتصلة حبماية املدنيني ،مبا يف ذلك
السيد كاسوليدس (قربص) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد العنف اجلنسي يف حاالت الزناع ومحاية األطفال .وعالوة
قربص البيان الذي سيديل به املراقب عن االحتاد األورويب .على لذلك ،جيب أيضا أن يتقيد موظفو البعثة متاما مبعايري
وأود أن أبدي بعض املالحظات اإلضافية بصفيت الوطنية.
حقوق اإلنسان .ويف هذا السياق ،نعرب عن تأييدنا الكامل
إن احلاجة إىل محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة أمر لسياسة األمني العام املتمثلة يف عدم التسامح إطالقا بشأن
واضح .بيد أنه رغم التقدم املحرز ،فإن حالة املدنيني يف االستغالل اجلنسي يف عمليات حفظ السالم.
الزناعات املسلحة اليوم ال تيزال تيمثل شاغال رئيسيا ،على
النحو املبني يف آخر تقرير لألمني العام ( .)S/2016/447ويعد
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وميكن للعالقات املبنية على الثقة مع املجتمعات املحلية
واملنظمات أن تسهم يف منع ارتكاب اجلرائم املرتكبة ضد
املدنيني وأن متكننا من معاجلة عواقب االنتهاكات املرتكبة ضد
املدنيني .كما ميكن لعمليات حفظ السالم أن تساعد البلد
املضيف على تنفيذ مسؤوليته عن الفيما يتعلق حبماية وعن
دعم عمل املحكمة اجلنائية الدولية ودعمه عندما تشارك يف
العمل يف بلد مضيف.
وأخريا ،فإن اللدول األعضاء يف األمم املتحدة واملنظمات
اإلقليمية والدولية عليها أيضا دورا رئيسيا لتضطلع به يكمل
عمليات حفظ السالم يف جماالت منع نشوب الزناعات،
واإلنذار املبكر ،واالستجابة .ويف هذا السياق ،التزمتعهدت
قربص يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين باستخدام
الدبلوماسية ملنع نشوب الزناعات وقدمت دعمها الكامل
ملبادرة األمني العام “احلقوق أوال”.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطى الكلمة اآلن لوزير
الشؤون اخلارجية والتعاون والبوركينيني باخلارج يف بوركينا
فاسو.
السيد باري (بوركينا فاسو) (تكلم بالفرنسية) :بادئ
ذي بدء ،أود أن أهنئ بلدكم ،فرنسا ،على توليالنضمامها إىل
رئاسة جملس األمن لشهر حزيران/يونيه ،وأن أشكركم ،سيدي
الرئيس ،على دعويت للمشاركة يف هذه املناقشة املفتوحة.
إن موضوع هذه املناقشة الرفيعة املستوى ،وهو محاية
املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم ،يكتسي أمهية كبرية
بالنسبة لنا ،كما هو احلال بالنسبة للمجتمع الدويل بأسره .ويف
الواقع ،وحيث إن ما يقرب من  2 901 - 3 000بالتحديد
 من اجلنود وأفراد الشرطة منتشرين حاليا يف خمتلف مسارحالعمليات ،حتتل بوركينا فاسو املرتبة السادسة عشرة يف العامل
باعتبارها إحدى البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة ،وهي
رابع أكرب مساهم من القارة األفريقية .ولدينا كتيبة يف دارفور
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وكتيبتاين يف مايل يف إطار بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل .ولدينا أيضا وحدات شرطة،
إحداها منشورة يف إطار بعثة اجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا يف غينيا  -بيساو ،حيث تشارك يف اجلهود الرامية إىل
حتقيق االستقرار السياسي يف غينيا  -بيساو ،وهو أمر صعب
للغاية.
وتستضيف بوركينا فاسو على أرضها  34 000الجئ
من مايل ،ويف كل وقت حتدث اضطرابات يف مشال مايل ،يفر
املدنيون إىل بلدنا ،الذي يتقاسم أكثر من  1 000كيلومتر
من احلدود مع تلك الدولة املجاورة .وبوصفي صحفي سابق،
فقد شهدت شخصيا اليأس الذي يتعامل به السكان املدنيون
الذين يعانومنع احلرب يف كوت ديفوار ومايل ،وقد شهدت
أناسا يلتمسون املأوى والرعاية والغذاء؛ وأناس يهربون
ويعربون احلدود حبثا عن السالم والسكطمأنينة .وقد شهدت
أيضا بوادر أمل تتمثل يف وجود جنود حيررون أناسا من القهر
ويؤكدون لطمأنوهم بأهنم سيقومون حبمايتهم ومساعدهتم -
باختصار ،سيقومون مبا يفعله حفظة السالم .ولذلك ،جيب
علينا أن نرحب بدور األمم املتحدة ومجيع املنظمات األخرى،
مبا يف ذلك االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا.
أما املسؤوليات عنمن أجل حتسني محاية املدنيني يف
عمليات حفظ السالم فمشتركة وموزعة عربىل خمتلف
املستويات .وأوال ،يف أي نزاع ،ال بد ألطراف الزناع ،سواء
كانت دوال أم الم تكن ،أن تفي مبسؤولياهتا جتاه القانون
الدويل والقانون الدويل اإلنساين .الدويل .وتوفر لنا اتفاقيات
جنيف األربع والربوتوكوالن اإلضافيان أساسا متينا ملنع
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وملحاسبة أطراف الزناع
املسؤولة عن جرائم احلرب واجلرائم املماثلة .وبالنسبة لنا ،فإن
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الوفاء بتلك االلتزامات هو أفضل طريقة لدعم عمليات حفظ
السالم يف املسارح اليت مت اختاذ قرار بنشرهام فيها.
وميكن لعمليات حفظ السالم يف امليدان أن تكون مفيدة
للغاية يف محاية املدنيني ،على الرغم من أنه ينبغي التذكري
بأن املسؤولية عن ذلك تقع أوال على عاتق الدول املضيفة.
وميكن إلسهام حفظة السالم أن يأخذ شكل الدعم لآلليات
األمنية املحلية واملجتمعية القائمة .وميكن أن يتخذ شكل عمل
عسكري وشرطي ،مثل الدوريات ،أو الدعم اللوجسيت يف
جمال االتصاالت أو محاية خميم لالجئني .ومن منظور أطول
أجال ،فإن النهج األكثر استدامة هو تنفيذ برامج بناء القدرات،
هبدف توفري املهارات اليت حتتاج هلا قوات الدفاع واألمن يف
البلدان املضيفة لالضطالع مبهامها السيادية.
وأخريا ،فيما يتعلق بدور األمم املتحدة ككل ودور جملس
األمن ،يتوجب علي اإلشارة أيضا إىل العديد من املبادرات اليت
جيري اختاذها للتأكد من أن محاية املدنيني هي حجر الزاوية يف
عمل األمم املتحدة يف عملياهتا حلفظ السالم .وبالنسبة ملبادرة
األمني العام املعنونة “احلقوق أوال” ،وسياسة عدم التسامح
مطلقا فيما يتعلق بالعنف اجلنسي ،ونشر املستشارين املعنيني
حبماية املدنيني يف بعض عمليات حفظ السالم ،ومبادرات
إدارة عمليات حفظ السالم من أجل تقييم التقدم املحرز يف
تنفيذ الواليات فهي مبادرات جديرة بالترحيب.
بيد أنه على الرغم من كل تلك اجلهود ،فإن الصورة
ليست مشرقة وتتطلب منا أن نفعل املزيد .وجيب أن يضعحدد
جملس األمن واليات واضحة حلماية املدنيني ويكفاللتأكد من
أن البعثات جمهزة ليست مزودة فقط باملوارد الكافية لتنفيذها
فحسب ،ولكن أيضا باألحكام اليت تيحتاجوهنا الستخدام
تلك املوارد.
وأقول ذلك ألن قواتنا يف دارفور ،على سبيل املثال،
مل يعد لديها ما يكفي من احلصص الغذائية .وذكر املمثل
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األمريكي ذلك يف وقت سابق ،ولكن لألسف ،فإن هذه
ليست املرة األوىل اليت حيث حيدث ذلك .وعندما حدث
ذلك ،اضطررنا إىل إرسال أموال إىل جنودنا يف دارفور
لتمكينهم من شراء ما حيتاجون من الطعام مباشرة .وإذا أردنا
احلفاظ على مستوى كاف من الروح املعنوية لقواتنا إذ حتمي
املدنيني ،فيجب أن تكون لديهم الوسائل الالزمة ،مبا يف ذلك
اإلعاشة والتغذية.
ومن املهم أيضا أن تكون واقعيني ومرنني وأن نغري
والية البعثة حيثما تقتضي احلقيقة على أرض الواقع ذلك.
ويسرنا أنه قد مت إيالء تلك العناصر االهتمام الواجب يف
خمتلف االستعراضات اليت أجريت يف عام  ،2015وتسعى
إىل تقدمي وجها جديدا لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم،
وهو العمليات اليت تركز على اإلنسان ميدانيا .ويف حالة مايل،
اليت تبعث على القلق ألهنا قريبة جدا من بلدي ،بوركينا
فاسو ،فإننا نرحب بتوصية األمني العام الداعية إىل زيادة قوام
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف
مايل بـ  2 500فرد آخر .ونناشد اجلماعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا تعزيز البعثة حبيث تصبح أقوى وأكثر قدرة على
اهلجوم وأكثر مالءمة للحالة يف مشال مايل .ويكتسي هذا
الطلب الفوري أمهية بالنسبة لنا ،ألن بوركينا فاسو تعاين
بصفة عرضية من األزمة املستمرة يف مشال مايل.
ففي سنة واحدة ،تعرضنا لعشرات اهلجمات اإلرهابية
على حدودنا اليت استهدفت املدنيني ومواقع الشرطة والدرك.
ووقع آخر هجوم ليال يف  31أيار/مايو .وكان هناك ثالث
ضحايا ،مجيعهم ضباط شرطة .وأكثر اهلجمات مأساوية
املتعلقة أيضا باحلالة يف مايل وقع بواغادوغو يف كانون الثاين/
يناير ،حيث هوجم مطعم كابوتشينو وفندق سبلينديد وقتل
 32شخصا ،مجيعهم من املدنيني.
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إن املخاطر كبرية ،وال ميكن للمرء أن يظل غري مبال يف
ضوء تعدد االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ومبدأ
حرمة قوات األمم املتحدة .وقد ارتكبت هذه االنتهاكات من
جانب القوات احلكومية واجلماعات املتطرفة من غري الدول،
اليت استهدفت أيضا السكان املدنيني ،يف خضم تبادل النريان
حماول ًة زعزعة استقرار الدول.

ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد استعداد بلدي،
بوركينا فاسو ،ملواصلة دعم إجراءات املجتمع الدويل يف
ميدان حفظ السالم .وأرحب باعتماد مبادئ كيغايل املتعلقة
حبماية املدنيني ،وبلدي يؤيدها .أود أيضا أن أعرب غن شكرنا
وتقديرنا لشركائنا احلاضرين هنا ،الذين يكتسي دائما دعمهم
متعدد اجلوانب أمهية يف التدريب السابق للنشر للقوات وأفراد
الشرطة املنتشرين يف ميادين عمليات حفظ السالم .وحيدوين
إن اجلهود املتزايدة اليت تبذهلا األمم املتحدة لتعزيز محاية
األمل يف أن هذا سوف يسهم إسهاما كبريا يف تفكرينا بشأن املدنيني كجزء من عمليات حفظ السالم تظهر استعداد
سبل تقليل معاناة البشر اليت يعجز عنها الوصف ،واليت ال ميكن املجتمع الدويل لتعزيز قدرة البلدان على منع االنتهاكات
تربيرها حتت أي ذريعة كانت.
اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت تؤثر على السكان املدنيني يف
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطى الكلمة اآلن لنائب حاالت الصراع .ويف هذا السياق ،فإن مضاهاة التهديدات
احلقيقية بواليات يأذن هبا جملس األمن وبتدابري تتخذ لتنفيذها
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف مجهورية بنن.
السيد أغبينونسي (بنن) (تكلم بالفرنسية) :أود أن متثل مشكلة من مهم إجياد حلول مناسبة هلا.
أشكركم ،سيدي الرئيس ،على دعويت للمشاركة يف هذه
املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني يف فترات الصراع املسلح.
أود أن أنقل إليكم أحر التهاين إليكم باسم رئيس مجهورية بنن،
السيد باتريس تالون ،بتوليكم الرئاسة الدورية ملجلس األمن.
أود أيضا أن أشكر فخامة السيد فوسنت أرشانج تواديرا،
رئيس مجهورية أفريقيا الوسطى ،واألمني العام ،والسيد بيتر
ماورير ،رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر ،وأن أرحب
حبضورهم.
تكتسي املسألة املدرجة يف جدول أعمال هذه املناقشة
املفتوحة اليوم بأمهية حامسة ،بالنظر إىل مقاصد ومبادئ ميثاق
األمم املتحدة اليت تتمثل مهمتها الرئيسية يف إنقاذ األجيال
املقبلة من الصراعات املسلحة ،اليت لألسف ال تزال آفة
تعصف باإلنسانية .ويف ضوء الفظائع اجلماعية املرتكبة يف
املناطق الساخنة يف مجيع أحناء كوكبنا ،ليس من املستغرب أن
يقرر بلدكم ،فرنسا ،مهد حقوق اإلنسان ،جعل مسألة محاية
املدنيني أحد املواضيع الرئيسية خالل ترؤسه جملس األمن.
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وباإلضافة إىل استخدام الوسائل العسكرية املحكومة
بقواعد االشتباك ،ال بد أن يتم تناول مسألة محاية املدنيني
باستمرار يف جدول األعمال بوصفها أحد الشواغل الشاملة
ومتعددة األبعاد .وبناء على ذلك ،جيب إدراجها يف مجيع
عمليات صنع القرار املتعلقة بإدارة حاالت الصراع .واألمر
متروك للمسؤولني عن البعثة بشأن إدراك وحتديد مصادر عدم
االستقرار واجلذور العميقة للتهديدات وحتييدها .وميكن أن
يستدعي ذلك تنفيذ تدابري الستباق التهديدات والتصرف
للقيام بالوساطة وحتديد التدابري الكفيلة باحتواء العنف أو
جتنبه.
ونظرا للقيود احلقيقية املفروضة على استخدام القوة،
فيمكن ألساليب اإلقناع أن تكون أكثر فعالية يف بعض
احلاالت ،ألهنا جتعل من املمكن ،على سبيل املثال ،مواصلة
احلوار بني الفرقاء .وميكن الستخدام القوة العسكرية السلبية
أن حيسن من مهمة الردع .وقد ثبتت قيمة حشد وإشراك
الفصائل اليت قد تثري املشاكل يف األنشطة املدرة للدخل كما
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يتضح فعالية مشاريع األثر السريع .وقد كان ذلك جمديا
خالل جتربيت يف سياق عمليات حفظ السالم يف بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية
أفريقيا الوسطى ،وتبادرت إىل ذهين هذه الفكرة عندما كنت
انظر يف املوضوع واملسائل ذات الصلة يف املذكرة املفاهيمية
( ،S/2016/502املرفق) اليت أعدت هلذه املناقشة املفتوحة.
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بصورة منتظمة حبيث تتكيف مع احلاالت الفعلية .وبغية زيادة
مالءمة قرارات املجلس ،جيب أن يشمل إعدادها تقييما دقيقا
للحالة قيد النظر مبشاركة املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية،
اليت تتمتع مبيزة كوهنا األقرب إىل الواقع على األرض ،وتفهم
أفضل للموارد غري املنظورة ،وكوهنا قادرة على تقدير األمور
على الصعيد املحلي.
وجيب أن تتلقى القوات املخصصة حلماية املدنيني
تدريبا مناسبا ،وال سيما من أجل ضمان تناسب استجاباهتا
للتهديدات املتوقعة .ومن املهم أن تكون هذه القوات جمهزة
جتهيزا جيدا ومعدة إعدادا نفسيا جيدا لالضطالع مبسؤولياهتا.
ويف هذا الصدد ،تود حكومة بنن أن تعرب عن تأييدها ملبادئ
كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني ،اليت تؤكد املمارسات اجليدة
للبلدان املسامهة بقوات يف اجلهود الرامية إىل محاية املدنيني.

وفيما يتعلق باملسألة الثانية ،ال بد يل من التأكيد على
أن العالقات مع اجلهات الفاعلة املحلية واملنظمات غري
احلكومية ،من ناحية ،ومع املنظمات اإلقليمية والدولية ،من
ناحية أخرى ،هي قنوات هامة للتأثري ،لكن جيب أن تستخدم
حبذر ،كي تصبح عوامل ميكن أن تساعد على التنبؤ باحلاالت
املعرضة للخطر وإدارهتا وحتقيق استقرارها .ويف هذا الصدد،
فإن مسامهة املنظمات غري احلكومية اليت تنشر وتدير آليات
اإلنذار املبكر هي موضع تقدير كبري .وهي تستحق أن تؤخذ
وهذه هي أفكاري بشأن موضوع هذه املناقشة املفتوحة.
بعني االعتبار كشريك كامل يف امليدان .ودعم تلك اآلليات أشكركم ،سيدي الرئيس ،على إتاحة الفرصة يل للكالم،
ميكن أن يكون أداة قوية لضمان محاية املدنيني.
واملسامهة يف إجياد حل للتحديات اخلطرية اليت تواجه املجتمع
وعالوة على ذلك ،من املهم أيضا أن نفهم أن اجلهات الدويل الذي يشهد حاليا بؤر اضطراب خمتلفة .وأود أن أختتم
الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ميكن أن تؤدي بياين بالتشديد على أمهية مسألة محاية املدنيني ،اليت ينبغي أن
دورا أساسيا يف التنفيذ املشترك للمشاريع سريعة األثر ،اليت تظل مدرجة يف جدول أعمال جملس األمن لكي تتم دراستها
ميكن أن تساعد يف تعزيز قيام شراكة بناءة بينها وبني تلك بصورة أعمق وتبادل األفكار بشأن املوضوع بصورة منتظمة،
البعثات .ومن الضروري اختاذ تدابري وقائية بغية التأكد من بالنظر ألمهيتها بالنسبة ملصداقية األمم املتحدة.
أن اجلهات الفاعلة يف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية ميكن
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لوزيرة
أن حتافظ على هويتها املستقلة على أرض الواقع فضال عن التجارة اخلارجية والتعاون اإلمنائي يف مملكة هولندا.
قواعد العمل اخلاصة هبا .أعتقد أيضا أنه ينبغي إيالء أمهية أكرب
السيدة بلومني (هولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
للتوعية وتدابري تبادل املعلومات بني أصحاب املصلحة املحليني
أشكر فرنسا على إدراج محاية املدنيني يف جدول أعمال جملس
والدوليني يف مناطق التوتر املحتملة اليت قد تشكل خماطر على
األمن .ويأيت هذا املوضوع اهلام للغاية يف صميم عمل األمم
السكان املدنيني.
املتحدة .وعلى الرغم من أن هولندا تؤيد البيان الذي سيديل
وأحدث البعثات املتكاملة كلفت بوالية واضحة لضمان به املراقب عن االحتاد األورويب ومع بيان ممثل سويسرا بالنيابة
محاية املدنيني ،ولكن من الضروري تقييم تلك الواليات
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عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني ،أود أن أديل ببعض
املالحظات بصفيت الوطنية.
ويقدم لنا األمني العام ،يف تقريره عن محاية املدنيني يف
الزناعات املسلحة ( ،)S/2016/447حقيقة مروعة :أي ،أن
األطراف املتحاربة تستهدف املدنيني اليوم أكثر من أي وقت
مضى وال يزال كثريون للغاية من اجلناة يفلتون من العقاب
على هذه اجلرائم .وال ميكن للمجتمع الدويل أن يترك تلك
اجلرائم متر بدون عقاب .وجيب عليه أن حيقق العدالة للضحايا،
وعليه أن يصدر إنذارا موثوقا ملن يفكرون يف استخدام العنف
ضد املدنيني :فجرائم احلرب سيعاقب على ارتكاهبا .ولذلك
السبب تشكل اإلدانة اليت أصدرهتا مؤخرا حبق حسني حربي
املحكمة اخلاصة يف السنغال إلهتامة بارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية وجرائم احلرب والتعذيب تلك اخلطوة اهلامة .ولذلك
السبب أيضا ،تؤيد هولندا تأييدا تاما املؤسسات القانونية يف
الهاي وغريها من األماكن اليت تساعد على حتقيق العدالة.
ويؤكد التقرير أسوأ خماوفنا إزاء العنف اجلنسي املتصل
بالزناعات .وتتعرض النساء والفتيات للخطر بشكل خاص،
ال سيما حينما يكن مشردات وملتمسات للجوء يف بلد آخر.
فيمكن وقوعهن ضحايا خلطر االجتار بالبشر وإساءة املعاملة
والبغاء القسري .ويشمل ذلك النساء والفتيات يف أوروبا.
وأؤيد تأييدا تاما دعوة األمني العام إىل مضاعفة جهودنا الرامية
ملنع العنف اجلنسي املتصل بالزناعات واختاذ اإلجراءات لوقف
هذا العنف.
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يل الفرصة ألشاهد بصورة مباشرة التحديات اليت يواجهها
حفظة السالم .ورأيت أن الناس واجهوا أكرب األخطار ،مبا يف
ذلك العنف اجلنسي ،حينما يضطرون للتنقل  -حني البحث
عن املياه والغذاء وحطب الوقود ،على سبيل املثال .ولكن
بعثة األمم املتحدة تكافح بالفعل لتأمني املوقع املحدد ،ويعزى
ذلك بشكل رئيسي إىل قدرات البعثة املحدودة .وترمجت
والية محاية املدنيني إىل تأمني املنطقة ماديا ،بالرغم من أن أكرب
األخطار اليت هتدد سالمة الناس تقع خارج تلك املنطقة متاما.
وتثبت احلادثة املأساوية اليت وقعت يف ملكال يف شباط/
فرباير  2016مرة أخرى احلاجة إىل اختاذ إجراءات استباقية
من جانب حفظة السالم ،استنادا إىل معلومات استخباراتية
دقيقة .ونتطلع إىل نتائج التحقيق اخلاص الذي جتريه األمم
املتحدة .وال بد من من إخضاع املسؤولني عن ارتكاب إخطاء
قاتلة للمساءلة.
وتواجه بعثات األمم املتحدة يف مجيع أرجاء العامل
معضالت مماثلة ،وهي حتديدا ،كيفية منح املدنيني حرية تنقل
كافية ويف الوقت نفسه مع توفري محاية كافية .وبالرغم من
أن محاية املدنيني جزء ال يتجزأ من الواليات ،فإنه يتعني على
حفظة السالم يف أغلب األحيان أن يكتفوا مبوارد حمدودة
للغاية .وجزئيا نتيجة لذلك ،جتازف محاية املدنيني بأن تصبح
جمرد محاية للمواقع  -وهو شرط ضروري لكنه من الواضح
غري كاف إلبقاء الناس يف أمان وأمن.

وال تزال الفجوة بني املبادئ واملمارسة واسعة للغاية.
وتلك مهمة ليست بالسهلة .ويف جنوب السودان ،على وأود أن أقترح أربعة سبل لسد تلك الفجوة.
سبيل املثال ،تضطلع بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان
أوال ،علينا أن نكون واقعيني .فالواليات الشاملة حلماية
مبهمة تكاد تكون مستحيلة .ويتعني على عدد صغري من املدنيني غالبا ما تكون غري موثوقة وال ميكن حتقيقها .ويف
القوات وأفراد الشرطة محاية حوايل  200000من األشخاص كثري من األحيان ،ال تكون التوقعات مضاهية لقدرات البعثة.
املشردين يف مواقع حمددة بالقرب من قواعد بعثة األمم املتحدة .وينبغي وضع استراتيجية حلماية املدنيني وخطة عمل حمددة
وخالل زيارة قمت هبا إىل ملكال قبل أقل من عامني ،أتيحت بعد اعتماد الوالية وقبل نشر البعثة .وفضال عن ذلك ،ينبغي
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وإىل جانب رواندا وقيادة الواليات املتحدة ألفريقيا،
ستقوم هولندا بتنظم دورة تدريبية تتركز على محاية املدنيني،
مع إيالء اهتمام خاص ملنع االعتداء واالستغالل اجلنسيني.
ونؤيد سياسة األمني العام لعدم التسامح إطالقا حينما يتعلق
األمر بتلك املمارسات املروعة.

استكمال االستراتيجية واخلطة بشكل مستمر .وينبغي أن
تشمل االستراتيجية التعاون الوثيق مع اجلهات الفاعلة يف
امليدان ،ألن ذلك هو السبيل الوحيد حلماية املدنيني ،داخل
املناطق املحددة وخارجها على السواء .وهذا يعين العمل مع
الشركاء  -الشركاء غري احلكوميني يف كثري من األحيان -
الذين يقدمون اخلدمات األساسية .كما يعين توحيد اجلهود
وتريد مملكة هولندا ،بوصفها شريكا يف حتقيق السالم
مع املنظمات اليت تعزز املصاحلة واحلوار.
والعدالة والتنمية ،أن تسهم يف زيادة حتسني بعثات حفظ
ثانيا ،يشكل التنفيذ أمرا رئيسيا .وينبغي أن جيتمع فريق السالم .وذلك سبب الرئيسي وراء ترشحنا لشغل مقعد غري
اخلرباء غري الرمسي املعين حبماية املدنيني التابع ملجلس األمن دائم يف جملس األمن للفترة .2018-2017
على أساس أكثر انتظاما ملناقشة البعثات املحددة .وعليه أن
وال ننسى أنه ،يف هناية املطاف ،تتعلق بعثات حفظ السالم
يبادر بتقدمي املشورة إىل املجلس وأن يقدم اقتراحات لتحسني جبميع هؤالء املعرضني للخطر من الرجال والنساء واألطفال
احلماية .ويلزم مستشاري شؤون محاية املدنيني العاملني يف يف حاالت الزناع الذين يعتمدون علينا ،األمم املتحدة ،من
البعثات أن يقدموا إحاطات إعالمية منتظمة لفريق اخلرباء.
أجل محايتهم .وينبغي أن يكون شاغلهم هو الشاغل الرئيسي
ثالثا ،حنن حباجة أيضا إىل إقامة صلة أقوى بني اجلهات للمجلس.
الفاعلة يف امليدان واجلهات الفاعلة يف نيويورك .وعلى جملس
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لوزيرة
األمن أن يعتمد نظاما جديدا لتقدمي البلدان املسامهة بقوات الدولة للشؤون اخلارجية يف نيجرييا.
واملنظمات غري احلكومية إحاطات إعالمية أكثر انتظاما وأكثر
السيدة إبراهيم (نيجرييا) (تكلمت باإلنكليزية) :يود
شفافية .وينبغي أن تعقد تلك اإلحاطات اإلعالمية قبل وقت
الوفد النيجريي أن يشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد
كاف من جتديد الواليات.
هذه املناقشة املفتوحة اهلامة للغاية بشأن محاية املدنيني يف
رابعا ،إن مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني تستحق الزناعات املسلحة ،وعلى املذكرة املفاهيمية (،S/2016/503
دعمنا الكامل .فهي تشكل التزاما سياسيا من جانب البلدان املرفق) املقدمة لتوجيه مناقشتنا .كما نشكر األمني العام
املسامهة بقوات وبأفراد شرطة بتحسني التدريب حفظة السالم بان كي  -مون على إحاطته اإلعالمية .ونسلم بالدور اهلام
التابعني هلا وجتهيزهم ،وبتجنب املحاذير املتعلقة بواليات محاية الذي تضطلع به فرنسا ،ضمن آخرين ،يف تلك املسألة ،مبا يف
املدنيني ومبساءلة اجلهات اليت ال تضطلع بوالياهتا كما ينبغي .ذلك منطقتنا ،مع القوة املشتركة املتعددة اجلنسيات .ونقدر
ويف  11أيار/مايو ،عقدت هولندا حدثا رفيع املستوى ،مما املنظورات اليت قدمها للمناقشة فخامة رئيس مجهورية أفريقيا
أسفر عن انضمام  20بلدا إىل البلدان الـ  9األصلية اليت أيدت الوسطى ،ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر ،بيتر مورير.
مبادئ كيغايل .ويسرين أن عدة بلدان أعربت اليوم عن دعمها
وتشكل عمليات األمم املتحدة للسالم جزءا حيويا من
ملبادئ كيغايل.
اهليكل األمين العاملي .فهي ما فتئت مصدر أمل لضحايا الزناع.
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ويعول األشخاص الضعفاء الذين يعيشون يف مناطق الزناع يف
مجيع أرجاء العامل على األمم املتحدة يف محايتهم .ومع تزايد
عدد األشخاص املتضررين من الزناع ،أصبح ذلك يشكل
حتديا لألمم املتحدة .ويعود الفضل إىل املنظمة يف اختاذها
خطوات جريئة ملواجهة التحدي.
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املدنيني .وباملثل ،على املستوى التكتيكي ،يعترب التنسيق الوثيق
بني خمتلف عناصر بعثة السالم ،مهما لتحقيق النجاح يف جمال
محاية املدنيني يف مناطق الصراع .وينبغي التأكيد بأن الفهم
الواضح املشترك لواليات احلماية ،أساسي لفعالية التنسيق
االستراتيجي بني عناصر البعثة.
ولئن كنا نؤكد ضرورة حترك حفظة السالم عندما
يتعرض املدنيون للتهديد ،فإننا حنث البلدان املسامهة بقوات
وأفراد شرطة على أن يتلقى موظفوها بالتدريب السابق للنشر
وباحلماية .ومن املهم أيضا عدم تقييد حفظة السالم مبحاذير
إضافية تتجاوز تلك اليت قبلتها األمانة العامة بوضوح قبل
النشر.

ويسر نيجرييا أن تنوه بالتقدم املحرز ،وال سيما على
املستوى املعياري ،منذ أن اختذ املجلس اخلطوة التارخيية يف
عام  1999باعترافه حبماية املدنيني بوصفها عنصرا حموريا يف
والية بعثات حفظ السالم .وتتضمن عشر من بعثات حفظ
السالم احلالية لألمم املتحدة اليت يبلغ عددها  16بعثة ،وتشمل
أكثر من  97يف املائة من مجيع حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة ،محاية املدنيني يف والياهتا .ويرمز قرار جملس األمن
إن نيجرييا تؤيد بقوة املشاركة املجتمعية يف تعزيز محاية
 ،)2009( 1894الذي يدعو إىل ختصيص املوارد من أجل املدنيني .وتعد شبكة اإلنذار املحلية ومساعدو شؤون االتصال
محاية املدنيني ،إىل مسعى ترمجة االلتزامات املعيارية إىل تدابري املجتمعي ،على درجة من األمهية لفهم تصورات التهديد على
ملموسة تؤدي إىل النهوض حبماية املدنيني يف مسارح الزناع .مستوى املجتمع املحلي ،مبا يف ذلك الكيفية اليت تقلل من
ويتوقع املجتمع الدويل من األمم املتحدة أن تؤدي أداء خالهلا املجتمعات املحلية من األخطار ،والكيفية اليت ميكن هبا
ال تشوبه شائبة حينما تقدم احلماية للمدنيني يف مناطق الزناع .لعمليات السالم مواجهتها .ونود أن يعترف املجتمع الدويل
ومع ذلك ،فإن التحديات اليت تواجهها بعثات حفظ السالم بتلك األمور الضرورية.
كثريا ما يتم جتاهلها أو ال تقدر على حنو كاف .ويف الواقع،
إن نيجرييا ملتزمة التزاما راسخا حبماية املدنيني يف الزناعات
ال تزال هناك حتديات يف تنفيذ واليات احلماية يف مناطق املسلحة ،وتقر باملسؤولية الرئيسية للدول عن محاية املدنيني يف
الزناع .ونؤيد استمرار اخنراط جملس األمن بشأن املسألة ،حدود والياهتا الوطنية .ويؤكد هذا االعتقاد عزم حكومتنا
ونرى ميزة يف اجلهود العملية والفعالة الرامية إىل إحراز نتائج على اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية املدنيني يف املعركة
بناءة حتقيقا لتلك الغاية.
ضد مجاعة بوكو حرام اإلرهابية وأمثاهلا .وبالفعل ،ليس لدى

إن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة هي مهمة حكومة نيجرييا أولوية أعلى من إنقاذ مجيع األشخاص الذين
تنطوي على مسائل متعددة ،وتتطلب بذل خمتلف أصحاب أخذهتم تلك اجلماعة رهائن.
املصلحة جهودا مجاعية .وعلى الصعيد االستراتيجي ،يعد
ومنذ إنشاء فرقة العمل املشتركة املتعددة اجلنسيات،
التعاون الوثيق بني جملس األمن ،وإدارة األمم املتحدة لعمليات جرى حتقيق جناح كبري يف املعركة ضد مجاعة بوكو حرام.
حفظ السالم ،والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة وفرادى ومت إنقاذ أكثر من ألف امرأة وطفل خمتطف ،وجرت استعادة
بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم ،حيويا لنجاح والية محاية مجيع األراضي اليت كانت خاضعة للجماعة .وعلى الرغم من
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وقد أتيحت يل فرصة السنة املاضية حلضور املؤمتر الدويل
حلماية املدنيني يف كيغايل يف رواندا .ويف وقت سابق من هذا
العام ،أتيحت لنا الفرصة للتفاعل مع أعضاء الفريق املستقل
رفيع املستوى املعين بعمليات السالم ،وقد استضفناهم يف
دكا ،يف إطار املشاورات اإلقليمية آلسيا واملحيط اهلادئ.

اجلهود الكبرية اليت تبذهلا احلكومة النيجريية والدول األعضاء
يف جلنة حوض حبرية تشاد ،فضال عن مجهورية بنن ،نعتقد
بأنه ال يزال يتعني القيام باملزيد .ونسلم بضرورة توفري احلماية
املالئمة لألشخاص املشردين داخليا ،وباقي الفئات الضعيفة،
ألن عدم القيام بذلك ،قد يعرضهم للمزيد من االعتداءات.
لذلك هنيب باملجتمع الدويل مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا
وكان من املفيد بشكل شخصي ،متابعة التطورات
القوة املشتركة املتعددة اجلنسيات حلماية املدنيني خالل مهمتها املتعلقة حبماية املدنيني يف سياق عمليات األمم املتحدة حلفظ
املعقدة.
السالم .وقد تبنينا يف بنغالديش ،مفهوم محاية املدنيني من
ويف اخلتام ،تشيد نيجرييا بشجاعة حفظة السالم ،الذين خالل إسهامنا يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم من
يعملون بال كلل ،وعادة ما يكون ذلك يف ظل ظروف صعبة حيث املبدأ واملنحى العملي .ونُحيي حبزن فقدان  3ماليني
للغاية ،إلبقاء املدنيني آمنني .إننا نعرب عن تقديرنا للرجال من أبناء شعبنا الذين قتلوا خالل حرب حتريرنا اليت جرت
والنساء الذين فقدوا حياهتم أثناء خدمتهم يف بعثات األمم عام  ،1971ونتمىن أال نرى ذلك يتكرر يف أي مكان آخر
املتحدة حلفظ السالم ،ونقدم تعازينا ألسرهم وأصدقائهم يف العامل .ومن غري املقبول تعرض املدنيني هلجوم مسلح يف
احلاالت اليت ينتشر فيها حفظة السالن التابعون لنا .ولذلك،
وحكوماهتم.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لوزير مل تتردد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة مطلقا ،عندما التزمت
خالل مؤمترات القمة املعنية حبفظ السالم اليت شاركت يف
خارجية بنغالديش.
رئاستها خالل السنتني املاضيتني ،بتعميم والية محاية املدنيني
السيد عالم (بنغالديش) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
يف التدريب على حفظ السالم للقوات وأفراد الشرطة.
أشكر الرئيس على دعوته لنا للمشاركة يف هذه املناقشة
وبوصفنا إحدى الدول الرائدة يف جمال املسامهة بقوات ،فإننا
املفتوحة رفيعة املستوى يف جملس األمن .ونتطلع إىل جناح
نعترب أن من مسؤوليتنا أن نكون مثاال حيتذى ،وأن خنوض يف
الرئاسة الفرنسية للمجلس خالل هذا الشهر .كما أود أن
بعض األحيان ،غمار جماالت مل يتم سرب أغوارها يف السابق.
أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على مالحظاهتم املحفزة
واسترشد تأييدنا ملبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني إىل حد
للتفكري .ونتطلع إىل تقرير األمني العام عن االستجابة على
كبري بوجهة النظر تلك .وقد شجعت مبادرتنا باختاذ خطوات
نطاق املنظمة يف جمال األعمال اإلنسانية ،مبا يف ذلك ما يتعلق
إىل األمام مع أفرادنا وبشأن ترتيبات قدرات االستعداد ،على
حبماية املدنيني.
استمرار جهودنا للسعي لتحقيق األفضل.
ومنذ بضعة أيام فقط ،كما نقوم بذلك كل عام يف
ومتاشيا مع التزامنا النابع من القيم ،يف عمليات األمم
عاصمتنا ،احتفلنا باليوم الدويل حلفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة حلفظ السالم ،تود بنغالديش أن تظل إحدى أوائل
املتحدة ،بشكل مناسب .وشكل ذلك فرصة مالئمة ،للتذكري
الدول املستجيبة لنداء األمم املتحدة لإلسهام بقوات وأفراد
بالدور القيم الذي يضطلع به حفظة السالم التابعني لنا ،غالبا
شرطة وتوفري القدرات .ونلتزم بأداء املهام اليت كلفنا هبا
يف ظروف صعبة ،عندما ال يكون هناك سالم حلفظه.
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املجلس بدون أي حماذير .ونظل مدركني للتحديات املتنامية
واملعقدة يف البيئات حيث نعمل .ومع ذلك نرى من املهم
احتفاظنا مبوقفنا ،إذ نواصل القيام بذلك يف مايل ومجهورية
أفريقيا الوسطى.

ويتعني متكني قيادات البعثة مبا فيه الكفاية لضمان اتساق النُهج
املتبعة على نطاق البعثة يف جمال محاية املدنيني .وتتطلب والية
احلماية ما يقابلها من استثمار يف بناء قدرات البعثات ،مبا يف
ذلك فيما خيص اإلملام باألوضاع السائدة ،وتقييم التهديدات،
والتخطيط االستراتيجي ،وتوفري االتصال واملعلومات يف
الوقت املناسب ،والتدريب على أساس االحتياجات .ومن
املهم إتاحة املوارد والقدرات الالزمة للبعثات لتمكينها من
الوفاء باملهام املنوطة هبا.

املعنية ،بصفتها ت القائمة على صياغة نص القرار 2227
( )2015بشأن بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مايل.

وكثريا ما يكون هناك جمال لبعثات حفظ السالم من أجل
اإلسهام يف بناء قدرات السلطات الوطنية وغريها من اجلهات
الفاعلة املحلية يف جمال محاية املدنيني .وقد تكون هناك أيضا
إمكانية للعمل بالتعاون مع اجلهات الفاعلة الدولية أو اإلقليمية
ذات الصلة ،اليت جرى نشرها يف اخلطوط األمامية .ويتعني
رسم هذه السيناريوهات بعناية ،والعمل يف إطارها أثناء
تصميم الوالية وتنفيذها.

ونرى حاجة حقيقية إىل أن ختدم االستخبارات
والتكنولوجيات املصاحل احليوية لقواتنا يف امليدان ،وال سيما
من أجل تعزيز قدرهتا على محاية املدنيني وضمان سالمتهم
وأمنهم .إننا على استعداد للعمل بصورة بناءة على دعم وضع
لكن من غري العملي متاما ،توقع أن عمليات األمم
السياسات التمكينية واألطر التنفيذية بشأن تلك القضايا
املتحدة حلفظ السالم هي احلل الوحيد حلماية املدنيني .ولن
بطريقة تشاورية وشفافة.
وحسبما ذكر من قبل ،مت القيام بالكثري من العمل بشأن يكون ذلك أمرا منصفا ،ألنه يتعني على بعثات حفظ السالم
وضع جمموعة من القواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية العمل يف إطار بعض املبادئ واملعايري والقيود .وقد يكون من
املدنيني يف عمليات حفظ السالم .ولكن ال تزال هناك بعض املربر مساءلة حفظة السالم إذا مل يقوموا مبا عليهم يف ظرف
الثغرات بني السياسات واملمارسات .وكثريا ما شكل احلصول معني ،ولكن رمبا ليس ممكنا وال مستصوبا أن يتحمل حفظة
على واليات مفصلة بعبارات واضحة حتديا ،مما جعلها عرضة السالم عبء محاية املدنيني عندما يكون ذلك هو يف األساس
للتفسري يف امليدان .ولذلك ،من املهم بالنسبة للمجلس مسؤولية احلكومات الوطنية .ومن املهم أن يعلم حفظة السالم
استعراض الواليات أحيانا بالتشاور الوثيق مع احلكومات َمن عليهم محايتهم وأين وبالشراكة مع من .وتقع على املجلس
املضيفة والبلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة واألمانة العامة وقيادات البعثة مسؤولية مشتركة يف إدارة التوقعات ونشر
لألمم املتحدة .ويف هذا السياق ،نود أن نشكر الوفد الفرنسي املعلومات الصحيحة لتجنب االلتباس ،ال سيما يف أوساط
على عقد مشاورات غري رمسية مع البلدان املسامهة بقوات السكان املحليني.

ومن األمهية مبكان أن يسترشد تصميم واستعراض الوالية،
بالتحليل والتقييم االستراتيجيني للتهديدات اليت يتعرض هلا
املدنيون ،استنادا إىل تعليقات مباشرة ترد من امليدان .ومن
ناحية أخرى ،جيب أن يكون هناك ما يكفي من النفوذ للبعثات
ومن األمهية مبكان بالنسبة حلفظة السالم والعاملني يف
امليدانية من أجل وضع استراتيجياهتا وأهدافها اخلاصة بكل
منها ضمن اإلطار األوسع نطاقا للوالية اليت أذن هبا املجلس .املجال اإلنساين العمل جنبا إىل جنب خالل األزمات اليت
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تنطوي على توفري محاية ،من أجل تلبية االحتياجات اخلاصة املناقشة اهلامة ،اليت تتيح لنا فرصة لتبادل اآلراء بشأن محاية
لألشخاص املتضررين ،وال سيما النساء واألطفال واملسنني .املدنيني يف الزناعات املسلحة .وأعتقد أننا اقتربنا بإخالص يف
إننا ندين بشدة أي تعطيل أو عراقيل ملنع إيصال املساعدات األشهر املاضية من تبين خطة متدرجة حلماية املدنيني.
اإلنسانية للسكان املدنيني حتت أي ذريعة.
ولعل املجلس يتذكر أنه يف  14أيار/مايو ،تعهد 20
جيب الوفاء بااللتزامات اليت قطعت يف هذا الصدد يف
مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين الشهر املاضي بطريقة
متماسكة ومنسقة وشاملة بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية.

بلدا مسامها بقوات وبأفراد شرطة بالتزامهم الراسخ حبماية
املدنيني عن طريق دعم مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني.
ويربهن هذا التأكيد على صحة إعطاء األولوية لواليات محاية
املدنيني .وإذ منضي قدما ،سنواصل التماس الدعم من بلدان
مثل فرنسا ،األمر الذي يشهد على الدور اهلام الذي ميكن أن
تؤديه مبادئ كيغايل يف امليدان .فعندما تكون حياة األشخاص
عرضة للخطر ،جيب علينا أن نتصرف.

كما يقودنا ذلك إىل املسألة األكرب املتعلقة بالنظر إىل دور
حفظة السالم يف محاية املدنيني ضمن هنج سياسي مركز وبعيد
املدى لالستدامة السالم .وميكن أن يُكلف حفظة السالم
مبكافحة احلرائق يف حاالت الطوارئ ،غري أن خطر أزمات
إن حمنة املدنيني آخذة يف االزدياد ،مما يعين ببساطة أن
احلماية هذه سيظل ما مل تعاجل مسببات الزناع السياسية
إجراءاتنا جيب أال تضاهي االحتياجات يف امليدان فحسب،
الكامنة أو خروقات السالم بشكل فعال.
وجيب على املجلس أن يبقي قيد نظره هذه القضايا بل تتجاوزها حىت تتحقق التغيريات الطويلة األجل .إن من
ُ
السياسية األوسع نطاقا من أجل منع تكرار حتديات احلماية يعاين يف معظم نزاعات اليوم ليس اجلهات الفاعلة املسلحة أو
وأن يضفي مصداقية على واليات البعثات على أساس مستدام .فصائل املتمردين ،بل املدنيون .وأكثر ما يعصف باملجتمعات
ليس املدن اليت اهنارت أو خطوط إمداد املياه اليت توقفت عن
وبالنسبة لنا ،فإن محاية املدنيني يف سياق حفظ السالم
العمل ،بل فقدان أرواح األبرياء واجلريان وذوي القرىب الذين
أمر أكثر أمهية وخطورة من جمرد تنفيذ الوالية .وأذكر بزياريت
ميكن أن تكون أنت أو أنا أو أي فرد هنا يف القاعة مكاهنم.
إىل متحف اإلبادة اجلماعية يف كيغايل والقصص املؤملة اليت
ويتزايد العنف الذي يواجه املدنيني يف حجمه وكثافته
تذكرنا بفشل املجتمع الدويل يف محاية املدنيني األبرياء من
جرائم الفظائع اجلماعية .فيجب علينا أن نواصل استخدام وتواتره ،بينما تبقى معظم إجراءاتنا يف الرد عليه على حاهلا.
هذه األدوات التذكارية القوية لتجديد التزامنا حبماية املدنيني ،وأعتقد أننا بالتمسك مببادئ كيغايل ،ميكننا تنفيذ التغيريات
الالزمة لنرى أثرا حقيقيا .وهذا ،بدوره ،سيثبت للمدنيني
والقيام به على الوجه الصحيح.
إمكانية تلبية احتياجاهتم وجتاوزها بعمليات حفظ سالم متينة
وتتعهد بنغالديش بالقيام بدورها على أفضل حنو ممكن.
وفعالة ومتسقة.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطى الكلمة اآلن لوزير
وعلى املستوى االستراتيجي ،هناك حتسينات ضرورية
الدولة للتعاون يف رواندا.
لبعثات حفظ السالم ميكن أن تنتج واليات واضحة وقابلة
السيد غاسانا (رواندا) (تكلم باإلنكليزية) :بادىء ذي للتحقيق.
بدء ،أود أن أشيد ببلدكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه
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أوال ،ينبغي لنا وضع واليات واضحة وقابلة للتحقيق.
ويتطلب ذلك إجراء تقييم شامل لالحتياجات على األرض،
ومن مث توأمتها على حنو مناسب مع أدوار ومسؤوليات حفظة
السالم .وسيكفل تضمني واليات تدرجيية ومتسلسلة يف
العملية بقاء محاية املدنيني أولوية عليا وغري مقيدة مبهام أخرى
أو باالفتقار إىل املوارد الكافية.
ثانيا ،جيب على جملس األمن العمل على أن تشمل مجيع
مراحل الوالية حلوال سياسية متكن البلد من املضي قدما،
مبا يضمن عدم حدوث أي انتكاس وشيك .وإذا ما اقترن
العمل الوقائي باستثمار كبري ومتسق يف فهم األسباب اجلذرية
للزناعات ،فيمكننا منع التاريخ من إعادة نفسه والقضاء على
فتح اجلروح التارخيية إىل األبد.
ثالثا ،حلفظة السالم احلق يف مهام واضحة ومفهومة
تكفل احلماية الفعالة واملتعمقة للمدنيني .كما أن ذلك يعني
حفظة السالم على استيعاب كيفية وأسباب مهامجة اجلناة
للمدنيني حىت تكون استجاباهتم ذكية و ُم َص َّممة .وميكننا مجيعا
أن نشهد على مساع قصص حفظة السالم الذين نشروا من غري
إعداد كاف وهم غري مهيئني حلماية املدنيني .وعلى الرغم من
أن نواياهم متجردة وشجاعة ،فإننا ال نكون قد أدينا واجبنا
على النحو الصحيح إذا كانوا هم يف امليدان ال حتميهم سوى
هاتني القيمتني من التهديدات واألخطار األخرى.
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خامسا ،جيب كذلك تعزيز قيادة البعثة حبيث ميكن
وضع تسلسل قيادي فعال يرد على أي هتديد للمدنيني أو
خطر عليهم .ومما ال شك فيه أن ذلك سيمكن حفظة السالم
النظاميني من اختاذ التدابري الالزمة إلنقاذ األرواح بدال من
اخلشية من عواقب أفعاهلم.
وهذا يقودين إىل إحدى أهم نقاط النقاش ،أال وهي
استخدام القوة دون عوائق .فيجب أال يكون منط عدم التدخل
عندما يتعرض املدنيون العتداءات هو القاعدة وال ميكن أن
يكون كذلك .وكما يوضح أحد مبادئ من كيغايل ،فإن
القوات جيب أن تكون:
“مستعدة الستخدام القوة حلماية املدنيني ،حسب
االقتضاء وعلى حنو يتسق مع الوالية”.
ويشمل ذلك إظهار الردع بوضع القوات بني العناصر
املسلحة واملدنيني .وسيتيح الوضوح وراء هذا املبدأ حلفظة
السالم أن يتبينوا ويتصدوا للعنف املسلح .ويقتضي واجبنا
جتاه حفظة السالم واملدنيني الذين تتعرض حياهتم للخطر أن
يكون هناك فهم واضح ومتزامن الستخدام القوة من جانب
جملس األمن واألمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات والبلدان
املسامهة بأفراد شرطة.

فاملدنيون يتوقعون من حفظة السالم استخدام القوة عندما
تكون حياهتم معرضة للخطر .وعندما يتصاعد العنف املسلح،
رابعا ،حنن نؤيد متاما التدريب القابل للتطبيق واملعاصر جيب علينا أن نتصرف .وسيجين هذا املوقف االستباقي حلفظ
خالل فترة ما قبل النشر وأثناء أداء املهام الذي يشمل محاية السالم فوائد كثرية ،مبا يف ذلك منع نشوب الزناعات يف
املدنيني واالستغالل واالنتهاك اجلنسيني .وإذا ما مت تدريب املستقبل أو زيادة تصعيد الزناعات القائمة.
حفظة السالم تدريبا مالئما بشأن االستغالل واالنتهاك
وأخريا ،جيب أن نكون أكثر تركيزا إذا أردنا االضطالع
اجلنسيني ،فستنشأ ثقافة وسط حفظة السالم تساعدهم على
ببعثات ذات واليات تسعى إىل محاية الناس.
ممارسة احلكم اجليد وجتعلهم مسؤولني متاما عن أي سوء
تصرف.
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وجيب علينا التخلي عن األساليب القدمية اليت أعاقت
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
تفكرينا وعطلت عملية صنع القرار أو اختاذ القرارات اليت كان وزير اخلارجية وشؤون العبادة يف األرجنتني.
بوسعها أن تنقذ األرواح .ولنلهم حفظة السالم التابعني لنا
السيد فورادوري (األرجنتني) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
لكي يواصلوا التعاون مع املدنيني حىت يتسىن هلم تعزيز صلتهم أشكر وزير اخلارجية والتنمية الدولية يف فرنسا ،معايل السيد
معنا ،وثقتهم بنا .وسيؤدي هذا إىل مجع البيانات ومعلومات جان  -مارك إيرو ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة الرفيعة
االستخبارات األخرى اليت ال تقدر بثمن ألي من بعثات املستوى بشأن مسألة توليها األرجنتني أمهية كبرية بوصفها
حفظ السالم.
بلدا من البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة يف عمليات
وأود أن أحذّر باسم رواندا ،بوصفها من كبار البلدان حفظ السالم ،وهو ما واصلنا القيام به طوال ما يقرب من
املسامهة بقوات وأفراد شرطة ،ولكوننا أمة شهدت مباشرة  60عاما حىت اآلن .وما فتئنا أيضا نعزز االحترام الكامل
أوجه القصور اخلطرية اليت تعاين منها األمم املتحدة ،من مغبة حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين على حنو مستمر.
التقاعس عن اختاذ اإلجراءات .فالتزام الصمت نفسه استجابة.
وباملثل ،نرحب بالبيانات اليت أدىل هبا فخامة رئيس
فهو إما دليل على عدم الرغبة التامة أو الالمباالة التامة .وقد مجهورية أفريقيا الوسطى ،واألمني العام ،ورئيس اللجنة
اجتمعنا هنا اليوم لكي نقيّم ما يلزم لتحقيق النجاح .ويف إطار الدولية للصليب األمحر.
توصيات الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات حفظ
وإن ملهام األمم املتحدة املتعلقة باحلماية دورا أساسيا يف
السالم ،وبفضل تقرير األمني العام الالحق له ،إىل جانب
سياق االهتمام املتجدد للمنظمة مبنع نشوب الزناعات وحتقيق
أفضل املمارسات املكرسة يف مبادئ كيغايل ،فقد أصبح
السالم والتنمية املستدامني على أساس االستعراضات الثالثة
الطريق حنو املضي قدما ممهدا أمامنا.
اليت ُعقدت وأولت اهتماما خاصا لعمليات حفظ السالم وبناء
وقد حان اآلن وقت العمل واالستجابة على حنو السالم وتنفيذ القرار  )2000( 1325بشأن املرأة والسالم
استراتيجي وعلى وجه السرعة .ونرحب جبميع املجتمعني واألمن .وليس مثة شك يف أمهية مهام احلماية هذه ،وال سيما
هنا اليوم ،الذين ال يزال يتعني عليهم تأييد مبادئ كيغايل اليت تنفذها عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،خاصة حني
ومشاركتنا يف االنضمام إليها .ورمبا يكون الطريق إىل األمام يتعلق األمر باحلفاظ على السالم قبل نشوب الزناع وأثناءه
حمفوفا بعدم التيقن والتحديات اجلديدة اليت حتاول نزع إمياننا وبعد انتهائه.
وقيمنا .وعلينا أال نسمح حبدوث أي منهما .ولنمض قدما
ويف هذه املهمة ،اليت تتحمل فيها الدول املضيفة نفسها
على حنو يدل على قوة بأسنا .واليوم ،فلنعمل على اختيار
املسؤولية الرئيسية ،فإن من األمهية مبكان أن نكفل مشاركة
طريق للمضي قدما حبيث ّ
ميكننا من محاية أرواح مجيع املدنيني
مجيع اجلهات الوطنية الفاعلة ذات الصلة ،وخصوصا املجتمع
بأكثر الطرق فعالية ،على النحو الذي أكده فخامة الرئيس
املدين ،مع األخذ يف االعتبار بالدور الرئيسي الذي تؤديه
بول كاغامي بقوله“ :إن الغرض الرئيسي من عمليات السالم
النساء والشباب يف منع الزناعات وصون السالم وبنائه.
هو محاية املدنيني .وال يسعنا تكرار ذلك مرة تلو األخرى مبا
يكفي”.
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وإن حلماية املدنيني يف عمليات حفظ السالم دورا خمتلفا
يركز عليه باملقارنة إىل االهتمام حبماية املدنيني يف إطار القانون
الدويل اإلنساين .وقد أصبح هذا موضوعا ساخنا للنقاش
على مدى السنوات القليلة املاضية ،ال سيما بالنظر إىل صلته
باستخدام القوة املسلحة.
عليه ،واتساقا مع التوصية الواردة يف تقرير ()S/2015/446
الفريق املستقل الرفيع املستوى بشأن عمليات حفظ السالم،
الذي مت التسليم به أيضا يف هذا التقرير األخري ،فإن من
الواضح أن محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم متثل جهدا
متكامال للبعثة برمتها ،وتقتضي يف املقام األول التعاون الوثيق
بني العنصر العسكري وعنصر الشرطة والعنصر املدين بالتنسيق
مع احلكومات واملجتمعات املحلية واملنظمات اإلنسانية يف
امليدان.
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للوحدات العسكرية ووحدات الشرطة .وننوه جبهود األمانة
العامة يف وضع املبادئ التوجيهية واألطر العقائدية هلذا
التدريب .ونكرر القول بأن هناك ضرورة إلجراء مشاورات
موسعة يف هذا الشأن مع الدول األعضاء ،وخاصة البلدان
املسامهة بقوات وأفراد شرطة ،ألنه يتعني عليها استخدام تلك
املبادئ واألطر.
وتتطلب احلماية الفعالة للمدنيني يف سياق عمليات
حفظ السالم أيضا توفر إرادة سياسية ثابتة ،وتعاونا فعاال
على الصعيد اإلقليمي ،وحتسني جتهيز الوحدات ،باإلضافة إىل
ختطيط مركزي يالئم التحديات القائمة يف امليدان ،فضال عن
استخدام التكنولوجيات احلديثة مبا يتسق ومبادئ ميثاق األمم
املتحدة وعمليات حفظ السالم .ويرتبط كل ذلك بطبيعة
احلال ارتباطا وثيقا بتوفري التمويل الكايف هلذه البعثات.
وإن ما حيدث ،فيما يتعلق حبماية املدنيني يف شىت أحناء
العامل ،ليس مسألة المباالة بالنسبة للوفد األرجنتيين ،ألنه يؤثر
علينا مجيعا بصورة مباشرة .وهلذا السبب ،تؤيد األرجنتني يف
هذا امليدان ويف غريه من امليادين األخرى ،مبدأ عدم جواز
الالمباالة بني الدول .وال ميكننا أن نواصل القيادة من وراء
الصفوف ،بل جيب علينا وضع سياسات مجاعية قوية تكفل
التشخيص الدقيق للحالة بغية إجياد إجراءات عالجية حمددة هلا.

وبالتايل ،فإن بلدي يدرك أن هذه املسألة ال ميكن النظر
إليها من منظور عسكري حمض ،بل يتعني فهمها من منظور
سياسي إنساين أوسع وأكثر تكامال ويويل االهتمام إىل تعزيز
بيئة أكثر أمنا للحماية .ويف بيئة كهذه ،ينبغي أن يكون
استخدام القوة  -وهو أمر ضروري يف بعض األحيان لتفادي
وقوع املآسي كتلك اليت حدثت يف سريربينيتسا ورواندا -
حيث تفشل عمليات حفظ السالم يف محاية السكان الذين
يفترض أن تدافع عنهم ،املالذ األخري حني تفشل البدائل
وحني تشتد احلاجة باملدنيني ويلتمسون املساعدة من
األخرى غري العسكرية.
ذوي اخلوذ الزرق ،فإن أقل ما يتوقعونه منها هو توفري احلماية
ونشدد أيضا ،استنادا إىل التوصيات األخرى الواردة هلم .وتتمثل مسؤوليتنا بوصفنا دوال أعضاء يف إجياد أدوات
يف تقرير الفريق ،على أمهية اتّباع استراتيجيات غري مسلحة فعالة تكفل عدم إخفاق عمليات حفظ السالم يف االرتقاء إىل
حلماية املدنيني بغية املضي قدما بعمليات السالم ،فضال عن مستوى التوقعات ومتكينها من العمل على هتيئة بيئة للحماية
املستدامة .وجيب أن نكون أهال للظروف وأن تتوفر لنا
هتيئة املناخ السالف الذكر للحماية.
ونرى أن باإلمكان إجراء حتسينات يف جوانب عديدة من الدراية اليت متكننا من االستجابة ألولئك الذين هم حباجة إىل
تنفيذ واليات محاية املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم ،احلماية من جانب األمم املتحدة .وجيب علينا يف األمم املتحدة
ونود أن نشدد من بينها على أمهية التدريب املتخصص
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أن نتحلى مبا يكفي من الذكاء لتنفيذ تلك املبادئ وتأمني
ما يكفي من القيادة .وهذه هي مسؤوليتنا اجلماعية.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن لنائب
وزير اخلارجية والشؤون املتعددة األطراف والشؤون الدولية
يف مجهورية كوريا.
السيد تشوي يونغ  -مون (مجهورية كوريا) (تكلم
باإلنكليزية) :تعرب مجهورية كوريا عن تقديرها للمبادرة
احلسنة التوقيت من جانب فرنسا بعقد املناقشة املفتوحة
الرفيعة املستوى اليوم بشأن محاية املدنيني يف سياق عمليات
حفظ السالم .وأشكر معايل الوزير جان  -مارك إيرو على
جميئه إىل نيويورك لترؤس مناقشة اليوم .فهي دليل على التزام
فرنسا الدائم بفعالية عمليات األمم املتحدة العاملية حلفظ
السالم وتعزيز حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين على
الصعيد العاملي.
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والواقع أن املجلس اعتمد حتت الرئاسة الكورية يف
شباط/فرباير  2013البيان الرئاسي  ،S/PRST/2013/2بشأن
محاية املدنيني .وقد ركز على مكافحة اإلفالت من العقاب
وتنفيذ واليات حفظ السالم وإنشاء دورة إبالغ منتظمة
لتقدمي تقارير األمني العام .ورغم تزايد التشديد على أمهية
محاية املدنيني ،فإن الواقع على األرض مثري للقلق .وما زال
حفظة السالم يف جنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى
ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان يواجهون صعوبات
كبرية يف اضطالعهم بوالية محاية املدنيني.

وتقدم كوريا ،بوصفها بلدًا مسامهًا بقوات منذ أمد
طويل ومسامهًا ماليًا كبريًا ،التزامات أكيدة بإجياد سبل تتيح
لألمم املتحدة االضطالع بواليتها بنجاح .وقد نظمت كوريا
سلسلة من االجتماعات يف نيويورك وسول يف العام املاضي
هبذا الشأن .وأتاحت نتائج هذه االجتماعات مدخالت
للمناقشة املواضيعية الرفيعة املستوى بشأن السالم واألمن اليت
وتعرب كوريا أيضا عن تقديرها لإلحاطة اإلعالمية
عقدها رئيس اجلمعية العامة يف الشهر املاضي .وأو ّد أن أعرض
الشاملة اليت قدمها األمني العام بان كي  -مون .ونثين على
بإجياز بعض النتائج اليت تتماشى أيضًا مع املذكرة املفاهيمية
قيادته يف توجيه االستعراضات الثالثة اهلامة بشأن عمليات
ملناقشة اليوم.
السالم وهيكل بناء السالم ،فضال عن القرار 1325
جتسد واليات محاية املدنيني يف عمليات
أوالً ،ينبغي أن ّ
( )2000ونؤيد بقوة على وجه اخلصوص ،مبادرته بإعطاء
أولوية قصوى لوالية محاية املدنيني يف عمليات األمم املتحدة حفظ السالم السياق على أرض الواقع بدالً من اتباع مناذج
موجودة مسبقًا .وفيما يتعلق هبذه النقطة ،جرى التأكيد على
حلفظ السالم.
تعميق االرتباطات مع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك
وأود أيضا أن أشكر الرئيس تواديرا ،رئيس مجهورية
املجتمعات املحلية ،جتنبًا لسياسة هنج واحد مناسب للجميع.
أفريقيا الوسطى ،ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر،
ثانيًا ،جيب تعزيز الوظيفة التحليلية خالل مرحلة التخطيط
السيد ماورير على مالحظاهتما القيّمة فيما يتعلق هبذه املسألة
قبل صدور الوالية .ثالثًا ،هناك حاجة ألن يعطي جملس األمن
اهلامة للغاية اليوم.
األولوية للواليات املتعاقبة والنظر فيها واليت ميكن أن جتعل
وتشعر مجهورية كوريا بقلق بالغ إزاء تزايد عدد قرارات جملس األمن أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ .رابعًا ،مت
اإلصابات بصورة غري مسبوقة بني املدنيني من جراء الزناعات حتديد تدريب القوات وقدراهتا ومسؤوليتها باعتبارها جماال
املسلحة يف شىت أحناء العامل.
جيب زيادة استكشافه ،ال سيما يف ضوء ما حدث مؤخرًا
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من حاالت انتهاك واستغالل جنسيني .والواقع أن هذا األمر
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
يشكل مصدر قلق شديد بالنسبة لنا مجيعًا .وتتفق كوريا مع أملانيا.
هذه النتائج كلها وحتث مجيع أعضاء جملس األمن على النظر
السيد براون (أملانيا) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أشكر
جبدية يف هذه النتائج وغريها من التوصيات املماثلة اليت انبثقت فرنسا على تنظيم هذه املناقشة اهلامة .كما أشكر مجيع اخلرباء
عن العمليات املختلفة اليت تلت استعراض عام .2015
البارزين على إحاطاهتم اإلعالمية القيمة واحلافلة باملعلومات.

إن آخر تقرير لألمني العام ( )S/2016/447يأسف لوصول
تؤيد أملانيا البيان الذي أدىل به االحتاد األورويب ،وذلك
االحتياجات اإلنسانية إىل رقم قياسي وأن أكثر من  80يف الذي أدلت به سويسرا بالنيابة عن جمموعة األصدقاء.
املائة من التمويل اإلنساين لألمم املتحدة يستهدف االستجابة
ويتحتم علينا أن نعزز بصورة كبرية التزامنا حبماية املدنيني
للزناعات .ويف مواجهة هذا التحدي الرهيب ،انضمت كوريا
يف الزناع املسلح ،كما أوجز األمني العام بصورة ممتازة يف
إىل الدول األعضاء األخرى لتعزيز الزخم الذي ولده مؤمتر
تقريره احلايل .إن محاية املدنيني هي من بني أكثر املهام إحلاحًا
القمة العاملي للعمل اإلنساين الذي عقد يف اسطنبول بتركيا
يف حفظ السالم .ويف رأي أملانيا ،تلزم ركائز أربع من أجل
يف أيار/مايو .وخالل مؤمتر القمة ،تعهدنا بزيادة دعمنا ملنع
االضطالع باملهمة.
نشوب الزناعات واملساعدة اإلنسانية.
أوالً ،هناك الدور املركزي ملجلس األمن .ومن مسؤولية
يسر كوريا ،إىل جانب تيمور  -ليشيت
وعالوة على ذلكّ ،
املجلس ترسيخ محاية املدنيني يف واليات عمليات حفظ السالم
املشاركة يف االستضافة ،أن تعلن عن عقد االجتماع السنوي
ودعم هذه العمليات على املستويني السياسي والتنفيذي عندما
السادس للشبكة العاملية جلهات التنسيق يف جمال املسؤولية عن
يتضح وجود هتديد متزايد للمدنيني .وباإلضافة إىل ذلك،
احلماية يف سول يف الفترة بني  20إىل  22حزيران/يونيه.
عندما ختفق آليات املقاضاة اجلنائية الوطنية ،جيب أن يضمن
وسيكون أول اجتماع من نوعه يعقد يف آسيا ،وسيجمع بني
املجلس أيضًا تطبيق القانون الدويل يف حال وقوع جرائم
كبار املوظفني املسؤولني عن تيسري اآلليات الوطنية ملنع اجلرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية .واهلدف من ذلك هو إرسال
الفظيعة ،مع تركيز الكثري من املناقشات على محاية املدنيني.
رسالة واضحة :لن يفلت مرتكبو اهلجمات اليت تستهدف
ويف اخلتام ،تشعر كوريا بالقلق العميق إزاء افتقار املدنيني املدنيني من العقاب.
إىل احلماية بسبب الظروف املفجعة داخل املناطق املحاصرة
ثانيًا ،مثة حاجة إىل ضمان سالمة أفراد قوات حفظ
واملناطق اليت يصعب الوصول إليها يف سورية .ونؤيد املبادرة
السالم .والبعثة يف مايل خري دليل على هذا اخلطر املتنامي .ففي
املكسيكية والفرنسية بشأن تقييد حق النقض ،وكذلك مدونة
هذا العام وحده ،قَتَل اإلرهابيون  12من ذوي اخلوذ الزرق
قواعد السلوك املتعلقة بإجراءات جملس األمن ضد اإلبادة
وأعدادًا ال حتصى من املدنيني يف هجمات حمددة األهداف.
اجلماعية أو اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب،
وبإضافة  400جندي جمهزين بأحدث املعدات إىل الوحدة
وحنث أعضاء جملس األمن على اختاذ إجراءات حامسة ويف
األملانية يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
الوقت املناسب حلماية املدنيني يف املناطق املتضررة من الزناع.
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االستقرار يف مايل ،فإننا نؤكد عزمنا على االلتزام هبذه البعثة
والسكان املدنيني.
ثالثًا ،جيب اعتماد ممارسات جيدة يف عمليات حفظ
السالم .وتتشاطر أملانيا الشواغل اليت أعرب عنها األمني العام
يف تقريره األخري وتؤيد دعوته إىل اختاذ تدابري أكثر فعالية من
أجل حتسني محاية املدنيني .ولذلك ،فإن أملانيا ترحب بوضع
مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني .وباألمس ،أرسلت بعثة
بلدي مذكرة شفوية بشأن تأييدنا ملبادئ كيغايل إىل البعثة
الدائمة لرواندا هنا يف نيويورك.
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ويود وفد بلدي أن يشاطركم بعض األفكار يف الرد على
املسائل األربع املحددة يف املذكرة املفاهيمية للرئاسة الفرنسية.
وتؤيد كازاخستان التنفيذ الفعال الستعراضات األمم املتحدة
الثالث :بشأن عمليات حفظ السالم ،ويف ما يتعلق هبيكل بناء
السالم وبشأن القرار  )2000( 1325املتعلّق باملرأة والسالم
واألمن .وبغية حتسني فعالية بعثات حفظ السالم يف محاية
املدنيني ،من الضروري ضمان التآزر الوثيق بني جملس األمن
وهذه البعثات قبل وقت كاف من إنشاء والياهتا.

وعلى وجه اخلصوص ،من املهم حتديد طبيعة التهديدات
رابعًا ،جيب تعزيز أنشطة الشرطة .فالشرطة تقوم بدور اليت سيتعني على البعثة مواجهتها يف امليدان ،ومدة العملية
حاسم يف عمليات حفظ السالم ،وال سيما فيما يتعلق حبماية واألهداف اليت جيب حتقيقها من أجل التخطيط بشكل واضح
املدنيني يف الزناعات املسلحة .ولذلك ،فإن أملانيا ترحب بتقرير لبعثة متعددة األبعاد أو بعثة خمتلطة.
وينبغي ملجلس األمن أن يعتمد استراتيجية تركز على
التقييم احلايل لشعبة شرطة األمم املتحدة .ويتضمن التقرير
توصيات مستفيضة بشأن تعزيز قوة الشرطة تلك .وحنن على التخطيط إلدارة األزمات ،وتشمل األفراد العسكريني ،مث
ثقة بأن األمانة العامة لن تتأخر يف تنفيذها .ويف اخلتام ،سيدي حتظى يف وقت الحق بدعم إدارة الشؤون السياسية .جيب
الرئيس ،تشاطركم أملانيا رأيكم بأن من الضروري إسناد مزيد أن تكون للممثلني اخلاصني لألمني العام والية واضحة وقوية
من املسؤولية إىل األمم املتحدة واملجتمع الدويل يف محاية حلماية املدنيني .وسيتيح ذلك املجال للبلدان املضيفة االنضمام
األشخاص املدنيني .ويقتضي القيام بذلك عم ً
ال مفاهيميًا ،هلا وااللتزام هبا بدقة .وينبغي لألفرقة املحلية يف امليدان،
بالتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية؛ والبلدان املاحنة؛
ستواصل أملانيا املشاركة فيه مشاركة كاملة.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة واملنظمات العاملة يف املجال اإلنساين ومنظمات حقوق
اإلنسان ومنظمات املجتمع املدين ،أن تتوصل إىل اتفاق
كازاخستان.
بوصفها من أصحاب املصلحة.
السيدة كوسبان (كازاخستان) (تكلمت بالفرنسية):
وينبغي للممثلني اخلاصني لألمني العام ونواهبم وموظفي
أود أن أشكر الرئاسة الفرنسية على عقد هذه املناقشة املفتوحة
بشأن مسألة محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم .اليوم ،البعثة على مجيع املستويات ،وقادة القوات ،والبلدان اليت تقوم
باتت الزناعات املسلحة تتسم بالعنف املنهجي والفظائع بنشر أفرادها ،أن يعرفوا ما هي قدراهتم وأن يضمنوا حصول
اجلماعية ضد السكان املدنيني .ولذلك ،تشكل محاية السكان أفرادهم على دورات تدريبية خاصة من خالل إدارة عمليات
املدنيني حتديًا رئيسيًا لقدرة األمم املتحدة وعمليات حفظ حفظ السالم واللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم،
وكذلك من جانب الدول األعضاء.
السالم التابعة هلا.
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وال بد من التركيز على بناء القدرات يف البلدان املضيفة ،هذه التدخالت .والتوصيات اليت قدمها فريق اخلرباء املعين
مع اعتماد خريطة طريق حلماية املدنيني على املستويني الوطين بالتكنولوجيا واالبتكار يف عمليات حفظ السالم اليت تضطلع
واملحلي .وهذا يتطلب املزيد من الوعي فيما بني قادة املجتمع هبا األمم املتحدة ،تبني ذلك بوضوح.
املحلي والنساء والشباب واملجتمعات املحلية وتعبئتهم
وقد انضمت كازاخستان إىل مدونة قواعد السلوك
للمشاركة يف عمليات حفظ السالم .كما أنه يتطلب موارد اليت اقترحها فريق املساءلة واالتساق والشفافية استلهاما من
كافية ومدربني مؤهلني .إن النماذج التدريبية اليت وضعتها مشاركة فرنسا القوية فيها .وتسهم كازاخستان ،بوصفها بلدا
إدارة عمليات حفظ السالم ،بالتعاون مع وكاالت األمم مراقبا يف االحتاد األفريقي ،يف محاية املدنيني عن طريق توفري
املتحدة واملنظمات غري احلكومية الدولية ،مثل اللجنة الدولية املراقبني العسكريني املدربني تدريبا عاليا لبعثة األمم املتحدة
للصليب األمحر ،ومنظمة أوكسفام الدولية ومنظمة إنقاذ لالستفتاء يف الصحراء الغربية وعملية األمم املتحدة يف كوت
الطفولة ،ميكن استخدامها بفعالية يف هذا الصدد.
ديفوار .وقد أهنت قواتنا العسكرية ،قبل نشرها على األرض،
وتقترح كازاخستان استخدام اللغة الفرنسية على نطاق برناجما تدريبيا مناسبا من برامج األمم املتحدة .ونعتقد أن
أوسع من خالل الدعوة إلشراك املزيد من الناطقني بالفرنسية وجودنا سيزداد يف املستقبل.
يف عمليات حفظ السالم .وسيمكننا ذلك من حتسني التواصل
ويف سياق خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار
مع السكان املحليني يف بعض البلدان.
اجلمعية العامة  )1/70وخطة عام  ،2063تؤمن كازاخستان

وال ميكن أن تقتصر محاية املدنيني على الدفاع البدين ،بل
جيب أيضا محاية الكرامة اإلنسانية للنساء ولألطفال .إن سلوك
حفظة السالم جيب أن ال تشوبه شائبة مع عدم التسامح مطلقا
إزاء االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ،وفقا للمبادئ
التوجيهية الصادرة عن األمني العام.

مبفهوم أوسع نطاقا للسالم واالستقرار يهدف إىل حتقيق األمن
بتركيز غري عسكري يكون حموره الناس .وهو يشمل أمن
الغذاء واملاء والطاقة ،وهو ،إىل جانب السالمة النووية ،ميثالن
الركيزتني الرئيسيتني لترشيحنا من أجل شغل مقعد غري دائم
يف جملس األمن للفترة .2018-2017
وقد أصدر رئيس كازاخستان يف  31آذار/مارس بيانًا
بعنوان “العامل يف القرن احلادي والعشرين” ،الذي دعا فيه
قادة العامل إلهناء مجيع احلروب عن طريق إنشاء هياكل عاملية
عادلة .وتكتسي هذه الوثيقة أمهية يف سياق محاية املدنيني.

ويف مجيع األحوال تقريبًا تكون بيئة الزناع غري متكافئة
ودينامية .وكثريا ما تدعى عمليات حفظ السالم لتقدمي
احلماية للمدنيني يف ظل ظروف متغرية وبالغة الصعوبة .وغالبا
ما تواجه هتديدات جديدة ال ميكن التصدي هلا إال باملعدات
املناسبة  -سواء أكانت جوي أو لوجستية أو تتعلق بالصحة.
وأود أن أختتم بياين بأن أؤكد للمجلس أن كازاخستان
إن قدرهتا على االستجابة ال ينبغي أن يعوقها اخنفاض املستوى ملتزمة بالعمل مع األمم املتحدة جلعل محاية املدنيني أحد
التقين.
األولويات العليا ،متاشيا مع ميثاق األمم املتحدة.
واستخدام التكنولوجيات املتقدمة ،مثل الطائرات
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة ملمثل تايلند.
املسرية بدون طيار أو التصوير الرقمي بواسطة السواتل،
مع تغطية إعالمية جيدة ،هي من األمور األساسية لنجاح
1616675
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السيد تشوتيكول (تايلند) (تكلم باإلنكليزية) :يشرفين ويف هذا الصدد ،تود الرابطة أن تقدم املالحظات واالقتراحات
أن أتكلم بالنيابة عن الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب التالية.
شرق آسيا اليت تضم :إندونيسيا ،وبروين دار السالم ،وتايلند،
أوال ،كما أكدت اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،وسنغافورة ،والفلبني ،السالم ،فإننا حباجة إىل تعزيز التعاون الثالثي بني جملس األمن،
وكمبوديا ،وماليزيا ،وميامنار وبلدي تايلند.
والبلدان املسامهة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة ،واألمانة
أود أن أعرب عن تقدير الرابطة للرئاسة الفرنسية على
تنظيم مناقشة اليوم املفتوحة بشأن موضوع محاية املدنيني يف
سياق عمليات حفظ السالم ،وجلميع مقدمي اإلحاطات
اإلعالمية على إحاطاهتم الزاخرة باملعلومات.

وكما جاء يف مذكرتكم املفاهيمية (،S/2016/503
املرفق) ،السيد الرئيس ،يظل املدنيون هدفا للعنف غري املقبول
يف حاالت الصراع املسلح .ويصف تقرير الفريق املستقل
رفيع املستوى املعين بعمليات السالم ( )S/2015/446محاية
املدنيني يف الصراعات املسلحة باعتباره أحد املبادئ األساسية
للقانون الدويل اإلنساين ومسؤولية أخالقية لألمم املتحدة.
إن غالبية عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،باضطالعها
هبذه املسؤولية ،مكلفة اآلن عن حق حبماية املدنيني يف مناطق
انتشارها ويف حدود قدراهتا.

العامة .فلكل منهم دور مميز وهام ولكنه مكمل ويعزز اآلخر.
ويتحمل جملس األمن مسؤولية ضمان أن والية احلماية حمددة
حتديدا جيدا وقابلة للتحقيق ومدعومة مبوارد كافية .وينبغي
أن يكون على استعداد الستعراض الوالية وتكييفها ،آخذا
يف االعتبار تطور احلالة وآراء البلدان املسامهة بقوات وأفراد
شرطة.

وبالنظر إىل احلقائق القائمة على أرض الواقع وتعقيدات
املسألة ،فمن الصعب بالنسبة حلفظة السالم أن يتفهموا متاما
مدى التزاماهتم املتعلقة حبماية املدنيني واإلجراءات الالزمة اليت
يتعني عليهم اختاذها لتنفيذها .لذلك فإن وضع األمانة العامة
لسياسة واضحة ومبادئ توجيهية للتنفيذ يؤدي دورا أساسيا
يف تبديد حاالت عدم التيقن هذه .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
محاية املدنيني ليست مهمة من األفراد النظاميني فحسب.
وقبل الرد على بعض األسئلة اليت طرحت يف مذكرتكم وقيادة البعثات مسؤولة أيضا عن كفالة االتساق والتنسيق
املفاهيمية ،تعتقد الرابطة أن من املهم حتديد السياق فيما بني العناصر العسكرية والشرطية واملدنية للبعثة ،من أجل
والبارامترات .أوال ،يتحمل البلد املضيف املسؤولية الرئيسية تنفيذ هنج شامل حلماية املدنيني.
وجيب على البلدان املسامهة بقوات وأفراد شرطة ،من
عن محاية مواطنيه املدنيني .ثانيا ،إن والية حفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة حلماية املدنيني مستمدة من قرارات جانبها ،أن تتعهد بتدريب وإعداد أفرادها من حفظة السالم
جملس األمن .وأخريا ،فإن املبادئ األساسية الثالثة لعمليات ليستوفوا معايري الزناهة والسلوك واالستعداد اليت تطلبها األمم
األمم املتحدة حلفظ السالم تشكل اإلطار حيث تنفذ محاية املتحدة .وتؤكد بلدان الرابطة املسامهة بقوات وأفراد شرطة
من جديد التزامها بتدريب وجتهيز حفظة السالم التابعني هلا
املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم.
كيف ميكننا أن حنقق محاية أفضل للمدنيني؟ ومن أهم بصورة سليمة كي يضطلعوا بوالية محاية املدنيني على حنو
االستنتاجات اليت خلص إليها تقرير الفريق رفيع املستوى عن فعال.
محاية املدنيني هو وجوب أن تتطابق التوقعات مع القدرات.
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ثانيا ،إن محاية املدنيني ال تعين بالضرورة استخدام القوة.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثل
وتؤكد رابطة أمم جنوب شرق آسيا على أمهية االستراتيجيات اجلبل األسود.
غري املسلحة حلماية املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم.
السيد شيبانوفيتش (اجلبل األسود) (تكلم باإلنكليزية):
ونود أن نربز أمهية جانبني ،مها حتديدا ،اإلنذار املبكر باملخاطر أود أن أشكر الرئاسة الفرنسية للمجلس على تنظيم هذه املناقشة
املحتملة على املدنيني وبناء قدرات املؤسسات األمنية للدولة املفتوحة وعلى إعداد املذكرة املفاهيمية ( ،S/2016/503املرفق)
املضيفة.
املعروضة علينا .كما أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على

إن احلصول على املعلومات ذات الصلة والدقيقة واحلسنة إسهامهم القيم يف هذه املناقشة.
التوقيت ،مثل املعلومات املتعلقة حبوادث انتهاكات حقوق
ويؤيد بلدي تأييدا تاما البيان الذي أدىل به املراقب عن
اإلنسان ،ميكن عمليات حفظ السالم من التصدي للتهديدات االحتاد األورويب .ومع ذلك ،أود أن أديل ببعض املالحظات
الوشيكة للمدنيني قبل أن تتمكن من إحلاق الضرر هبم فعليا .اإلضافية بصفيت الوطنية.
وميكن حتقيق اإلنذار املبكر الفعال من خالل مجع املعلومات
وكما ورد يف تقرير األمني العام للعام املاضي،
االستخبارية البشرية واالستخدام املالئم للتكنولوجيا .ونشدد
“على الرغم من إحراز بعض التقدم على الصعيد
على أمهية التفاعل مع السكان املحليني وإقامة عالقات إجيابية
املعياري  ...فإن احلالة العامة على أرض الواقع فيما
معهم .وأثبت وجود حفظة السالم من النساء مرارا وتكرارا
يتعلق مبسألة احلماية ما زالت قامتة” (،S/2015/453
أنه بالغ األمهية للفعالية التشغيلية يف ذلك الصدد.
الفقرة .)9
ويشكل بناء قطاع شرعي وفعال ألمن الدولة ،وال
ولألسف يشكل املدنيون األغلبية الساحقة لضحايا
سيما القوات املسلحة والشرطة ،أمرا أساسيا لآلفاق الطويلة
املدى لتهيئة بيئة مأمونة وآمنة للمدنيني .ولذلك ،ينبغي أن الزناعات املسلحة .فنحن نعيش يف عصر يكاد فيه اإليذاء
تكون أنشطة حفظ السالم ،وبناء السالم وبناء القدرات جزءا الواسع النطاق للمدنيني وانتشار انتهاكات القانون الدويل على
ال يتجزأ من النهج املتخذ حنو محاية املدنيني يف سياق عمليات نطاق واسع أثناء الزناعات املسلحة تكون مقبولة باعتبارها
حفظ السالم .وعلى جملس األمن ،يف التكليف بتلك املهام ،من املسلمات ،وهو أمر غري مقبول .ويف حماولة معاجلة تلك
أن يويل االعتبار الواجب لألولويات والظروف الوطنية ،من احلقيقة ،أود أن أخص بالذكر املجالني التاليني:
أجل غرس شعور بامللكية احلقيقية للعملية.
املجال األول هو جمال منع نشوب الزناعات والتسوية
ويف اخلتام ،تشيد رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالرجال
والنساء الذين يكرسون حياهتم بصورة تدعو إىل اإلعجاب
حلماية حياة اآلخرين .وحنيي تضحياهتم ونتعهد مبواصلة العمل
على تعزيز حفظ السالم الذي تضطلع به األمم املتحدة بغية
تقدمي محاية أفضل للمدنيني وضمان تأمني السالم واستمراره.
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السلمية للزنعات .ومن الواضح أهنما أكثر السبل فعالية حلماية
املدنيني .وبالتايل من األمور األساسية منح األولوية للحلول
السياسية ،فضال عن تعزيز التدابري الوقائية .وذلك سيتطلب،
يف مجلة أمور ،زيادة استخدام الوساطة وتوثيق تعاون األمم
املتحدة مع الترتيبات اإلقليمية.
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وحني ال يكون باإلمكان وضع حد للزناع ،فإن احترام
القانون الدويل حينئذ أمر بالغ األمهية لضمان التقليل إىل
أدىن حد من املعاناة البشرية .ومن واجب الدول واجلماعات
املسلحة من غري الدول محاية املدنيني واملمتلكات املدنية وعدم
استهدافها ،وتسري إيصال املساعدة اإلنسانية ،وليس إعاقتها.
وهبذا املعىن ،فإن استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة
بالسكان أمر مثري للقلق بشكل خاص .وال بد من إخضاع
مجيع من ينتهكون القانون للمساءلة عن أفعاهلم .وإال ،ستستمر
االنتهاكات بال هوادة .وينبغي ملجلس األمن أن ينظر يف تطبيق
تدابري حمددة األهداف ضد األطراف واألفراد الذين ينتهكون
بصورة منهجية التزاماهتم حبماية املدنيني.
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املبادئ بشكل كامل .ونأمل أن تعترف املزيد من البلدان مبزايا
تلك املبادئ يف سعينا املشترك لزيادة حتسني تنفيذ واليات
محاية املدنيني .كما نتوقع أن يسهم بدء نفاذ معاهدة جتارة
األسلحة يف ختفيف معاناة املدنيني مبنع التدفقات غري املسؤولة
لألسلحة والذخائر إىل املناطق املتضررة من الزناع.
ويف اخلتام ،أود أن أشري إىل حاالت االستغالل اجلنسي
يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف مجهورية أفريقيا
الوسطى ويف بلدان أخرى ،وهي احلاالت اليت يدينها بقوة
اجلبل األسود .فال مكان لذلك النشاط اإلجرامي وإساءة
املعاملة يف أي ظرف من الظروف يف إطار النشاط الرئيسي
لألمم املتحدة .ومن واجبنا اجلماعي ضمان حتقيق العدالة
للضحايا ،وإجراء حتقيقات شاملة يف تلك احلاالت فضال
عن املساءلة عن تلك اجلرائم .ويتعني أن يسود عدم التسامح
إطالقا وعدم اإلفالت من العقاب بوصفه خيارنا الوحيد لكيال
تشوه مصداقية األمم املتحدة مرة أخرى.

واملجال الثاين الذي أود التركيز عليه هو وضع واليات
محاية املدنيني وتنفيذها .فإذا أردنا أن تضمن بعثات حفظ
السالم توفري السالمة للمدنيني ،جيب أن تكون واليات محاية
املدنيني مالئمة للظروف على أرض الواقع ،بدال من اتباع
منط حمدد سلفا .وتعمل البعثات يف بيئات معقدة على الدوام،
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل اهلند.
حيث جيري نشر حفظة السالم يف أنواع خمتلفة من احلاالت
السيد الل (اهلند) (تكلم باإلنكليزية) :توخيا لإلجياز،
اخلطرة .وذلك يستدعي حتسني حتليل الزناعات يف مرحلة
سأختصر مالحظايت .وسيكون بياننا الكامل متاحا لتعميمه .
التقييم السابق للوالية ،مع التركيز بوجه خاص على كيفية
إن محاية املدنيني جزء ال يتجزأ من مهام مجيع اجليوش
متكن بعثات األمم املتحدة من التصدي بصورة أفضل لألخطار
املهنية اليت أنشئت للدفاع عن السالم واألمن لشعوهبا .ويف
اليت هتدد املدنيني على أرض الواقع.
الواقع ،يتلقى املهنيون العسكرية التدريب إلنقاذ األرواح حىت
وجيب تزويد حفظة السالم باملوارد والقدرات الالزمة
يف وقت السلم أو يف حاالت الكوارث الطبيعية أو األزمات
للعمل مبزيد من الفعالية ،من خالل حتسني القدرة على التنقل
األخرى اليت هي من صنع اإلنسان .لذلك نعتقد أنه يضطلع
واملعدات املناسبة واإلجالء الطيب .وبوسع التكنولوجيا اجلديدة
جبميع عمليات حفظ السالم أصال للمساعدة يف محاية املدنيني
أن تساعد بقدر كبري على حتسني أمن وسالمة حفظة السالم
من األذى.
واألصول ،فضال عن قدرات األمم املتحدة على محاية املدنيني
ومع أن محاية املدنيني كانت دائما هدفا بالغ األمهية
وتنفيذ الواليات على حنو أكثر فعالية.
جلميع عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،فإن املسألة أثارت
وأود أن أبرز كون اجلبل األسود أيد مبادئ كيغايل
قلقا متزايدا يف األوقات األخرية .ويعزى ذلك إىل الطابع
املتعلقة حبماية املدنيني يف عمليات حفظ السالم ويدعم هذه
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املتغري للزناع ،الذي يتمثل يف االبتعاد عن الزناعات املسلحة حتسني تصميم وتنفيذ الواليات .وينبغي متابعة األمر باجلدية
بني الدول إىل احلروب األهلية وتورط جهات فاعلة من غري اليت يستحقها.
الدول ،مما أدى إىل إحلاق دمار واسع النطاق يف حياة السكان
فالزناعات هي صراع على السلطة السياسية .ومن مث،
املدنيني .ومن دواعي القلق أ َّن معظم تلك احلاالت تثبت ينبغي أن تكون تسوية الزناعات وحفظ السالم نشاطا سياسيا
أن من الصعوبة مبكان تسويتها بصورة هنائية ،وذلك غالبا يف املقام األول .ويف سياق حفظ السالم ،يتزايد التركيز على
بسبب اهنيار هياكل احلكم الوطنية داخل البلد ،فض ً
ال عن اتباع هنج قوي وعلى اجلوانب التكنولوجية ،وغالبا ما يبدو
عجز املجتمع الدويل وجملس األمن الواضح عن تيسري احللول أننا نفقد التركيز على اهلدف النهائي املتمثل يف إجياد حل
السياسية املستدامة حلاالت الزناع تلك.
سياسي للصراع .ولذلك ،يتعني إيالء االهتمام الواجب ليس
وتقع املسؤولية الرئيسية عن محاية املدنيني على عاتق لنشر قوات مسلحة فحسب ،ولكن أيضا للجهود األخرى
حكومات بلداهنم الوطنية .ومع ذلك ،ويف احلاالت اليت ذات الطابع السياسي القوي .والتدخالت السياسية تتطلب
تنطوي على االهنيار التام هلياكل احلكم الوطنية ،فإن من عناية ومهارة ودبلوماسية مستمرة.
األمهية مبكان أن نرى كيفية التمكن من منع نشوب تلك
إن مسائل السالم واألمن اليوم ختتلف كثريا عما كانت
الزناعات غري املنضبطة.
عليه قبل سبعة عقود ،عندما كان الشاغل الرئيسي للمجلس
هو منع تكرار الصراع بني القوى االستعمارية السابقة.
واليوم ،فإن مسائل السالم واألمن ال ميكن النظر إليها مبعزل
عن القضايا اإلمنائية األوسع نطاقا اليت يتم تناوهلا خارج
املجلس .واتباع هنج أكثر مشوال إزاء املساواة بني اجلنسني
والتمكني واحلصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمالة
وتعزيز املؤسسات والعمليات الدميقراطية ،متثل مجيعا جوانب
هامة لنهج شامل ملنع نشوب الزناعات.

إن تنفيذ واليات قوية مهمة معقدة وذات ملخاطر متأصلة
جدية ونتائج مشكوك فيها .ومن الصعوبة مبكان حتقيق وضوح
الواليات املطلوب إلجراء عملية هجومية أكثر صعوبة .وميكن
للبعد الذايت املتأصل الذي ينطوي عليه توقيت عملية هجومية،
حتسبا لبعض اخلطر الوشيك ،أن يؤثر على احلياد املتصور
لألمم املتحدة .وينبغي أن تستند تلك العمليات إىل معلومات
ال يرقى إليها الشك ،وهو أمر يصعب ضمانه .كما تشكل
كفاية األصول العسكرية واملوارد األخرى جانبا آخر بالغ
وبينما يبدو أن هناك اتفاقا عاما على احلاجة إىل زيادة
األمهية.
التركيز على بناء السالم من أجل منع نشوب الزناعات ،كما
إن أي عمل هجومي مباشر ضد جمموعة معينة حيمل بني يتجلى يف القراراين املتطابقني اللذين اختذهتما اجلمعية العامة
طياته إمكانية شن هجمات انتقامية ،وهو اجتاه نشهده بشكل وجملس األمن يف اآلونة األخرية (القرار  262/70والقرار
متزايد .وقد أصبحت محاية املدنيني يف خميمات املشردين  )2016( 2282على الترتيب) ،تقل املخصصات يف امليزانية
داخليا والالجئني أكثر تعقيدا وتتطلب اهتماما دقيقا .ويف هذا لبناء السالم عن نسبة  1يف املائة من خمصصات عمليات حفظ
السياق ،مثة اعتراف ُمعترب بضرورة إجراء مشاورات منتظمة السالم.
بني املجلس والبلدان املسامهة بقوات واألمانة العامة من أجل
واملسامهة املستمرة منذ فترة طويلة للهند يف جهود األمم
املتحدة حلفظ السالم ،واليت يرجع تارخيها إىل ستة عقود،
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تشهد على ما يظهره حفظة السالم اهلنود من تفان وروح
مهنية يف مهام حفظ السالم اليت يشاركون فيها .وقبل نصف
قرن ،عندما مل يكن هناك مفهوم متميز حلماية املدنينيُ ،منح
نقيب يف اجليش اهلندي يف الكونغو أعلى وسام يف اهلند بعد أن
ضحى حبياته دفاعا عن املدنيني .وفقدت اهلند عددا كبريا من
حفظة السالم يف إحدى البعثات يف عام  ،1962وهي أكرب
خسارة لبلد ما يف أي بعثة على اإلطالق.

10/06/2016

املتمثلة يف أن كفاءة جملس األمن واألمم املتحدة يف جمال محاية
املدنيني مل حتقق حىت اآلن سوى نتائج متباينة .فقد ُكلل بعض
اإلجراءات اليت اختذها املجلس بالنجاح ،ولكن يف حاالت
أخرى حال عدم وجود توافق يف اآلراء بني أعضاء املجلس
دون اختاذ إجراءات يف وقت مبكر واليت كان من املمكن أن
تنقذ أرواح املدنيني وتصون كرامتهم اإلنسانية.
والدول األعضاء تطلب املزيد باطراد من عمليات حفظ
السالم .وهلذا السبب ،فإننا نتحمل مسؤولية مجاعية عن تزويد
عمليات حفظ السالم باألدوات اليت حتتاجها لكي تكون
قادرة على الوفاء بالواليات اليت أناطها هبا جملس األمن حلماية
املدنيني يف الزناعات املسلحة.

وبصفتها أكرب مساهم بقوات بشكل تراكمي ،بعد أن
شاركت يف حنو  50من قرابة  70بعثة حلفظ السالم أنشئت
بتكليف من املجلس ،فإن اهلند تدرك إدراكا عميقا التعقيدات
اليت تنطوي عليها استجابة املجتمع الدويل حلاالت الصراع.
وساعدت موافقتنا مؤخرا على املشاركة يف قوة لواء التدخل
وكما ذكر األمني العام يف أحدث تقاريره ()S/2016/477
التابعة لألمم املتحدة يف الكونغو يف تنفيذ تدخالت حسنة عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ،فإن االلتزام بالعمل مع
التوقيت وأكثر مرونة من أجل محاية املدنيني.
التقيد الصارم بالقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان
وتقف اهلند على أهبة االستعداد لإلسهام بكل السبل والقانون الدويل اإلنساين وقانون الالجئني شرط لتعزيز محاية
املمكنة من أجل كفالة استدامة السالم واألمن مبا يؤدي إىل السكان املدنيني.
محاية املدنيني.
ومن املهم للغاية أيضا أخذ وجهات نظر املنظمات غري

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
املكسيك.
السيد ساندوفال منديوليا (املكسيك) (تكلم باإلسبانية):
تود املكسيك أن تشكر فرنسا على عقد هذه املناقشة املفتوحة.
ونود أيضا أن نشكر األمني العام ورئيس مجهورية أفريقيا
الوسطى ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر على إحاطاهتم
اإلعالمية.
يقر بلدي بأن عمليات حفظ السالم تشكل أداة قيمة
جدا لألمن الدويل ،ونؤيد بقوة دور جملس األمن يف إعطاء
األولوية على أساس مستمر حلماية املدنيني يف واليات عمليات
حفظ السالم .ومع ذلك ،نود أن نؤكد جمددا على النقطة
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احلكومية واجلهات الفاعلة املحلية يف االعتبار يف أي تقييم
استراتيجي لعمليات حفظ السالم املتعلقة حبماية املدنيني .فمن
خالل العمل بطريقة منسقة مع عمليات حفظ السالم ،ميكن
هلذه اجلهات الفاعلة زيادة قدرة عمليات حفظ السالم على
تعزيز ودعم نظم اإلنذار املبكر وآليات الرقابة واالستخبارات،
وكذلك هتيئة مناخ من الثقة بني أشد املجتمعات املحلية تضررا
واألمم املتحدة .ويف هذا السياق ،نعتقد أن من اخلطوات
اهلامة اليت مت اختاذها نشر مستشارين يف جمال محاية املدنيني يف
البعثات املكلفة بواليات واضحة حلماية املدنيني ،األمر الذي
سيسهم يف صياغة استراتيجيات للحماية وتنسيق تنفيذها.
وترى املكسيك أ عمل ذوي اخلوذ الزرق من النساء
يعزز الثقة ويسهم يف تعزيز فهم االحتياجات األساسية حلماية
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السكان املحليني ،مما ميهد الطريق الستجابات أكثر فعالية.
وهلذا السبب ،نود أن نكرر تشجيعنا لزيادة مشاركة املرأة يف
عمليات حفظ السالم.
ونعتقد أيضا أنه يتحتم أن ندعم سياسة عدم التسامح
مطلقا إزاء االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب أفراد
عمليات حفظ السالم ،سواء كانوا من املدنيني أو العسكريني،
بل ومن جانب أي قوة مأذون هبا من قبل جملس األمن .وكل
من يرتكب هذه اجلرائم جيب أن ميثل أمام العدالة .وتشترك
األمانة العامة والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة يف حتمل
املسؤولية عن حتسني التدريب السابق لالنتشار ،مبا يف ذلك
للموظفني ،مع التركيز على محاية املدنيني وعلى مسألة منع
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
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وتتيح عمليات االستعراض الثالث ،إىل جانب اعتماد
خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة
 )1/70ونتائج مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين ،لنا فرصة
إلعادة حتديد هيكل األمم املتحدة حلماية املدنيني وملعاجلة
األسباب الكامنة وراء الزناع معاجلة شاملة ،وهو األمر الذي
يرتبط إىل حد كبري بضمان بناء جمتمعات شاملة للجميع تتيح
التنمية الكاملة لطاقات كل فرد.

ال يزال املدنيون يشكلون أغلبية الضحايا يف الصراعات
املسلحة .وعليه ،فإن من املهم بشكل حيوي ترمجة التزام
جملس األمن إىل آليات مستكملة ومعززة للحماية ألن ذلك
سيؤدي إىل حتول ملموس يف احلالة على أرض الواقع .وعلينا
أن نغتنم هذه الفرصة إلضفاء الطابع املؤسسي على النقلة
ولكي تكون هناك واليات أكثر دقة ولتحسني تنفيذها ،النوعية يف هنجنا املتعلق باحلماية بغية حتقيق اهلدف العام املتمثل
نكرر التأكيد على ضرورة إجراء مشاورات بني جملس األمن يف حتويل االستجابات والتدابري القصرية واملتوسطة األجل إىل
والبلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة واألمانة العامة يف كل حلول مستدامة لضمان أمن املدنيني يف األجل الطويل.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن للممثل
مرحلة من مراحل عملية حفظ السالم.
وكما أشار األمني العام ،أود أن أشدد على أن العمل الدائم للربازيل.
السيد دي أغيار باتريوتا (الربازيل) (تكلم بالفرنسية):
اإلنساين وحفظ السالم مها من األدوات اهلامة حلماية املدنيني،
ومع ذلك ،فإن هذه اجلهود ال ميكن ،وال ينبغي هلا ،أن حتل أشكركم ،سيدي الرئيس ،على تنظيم املناقشة املفتوحة.
حمل اجلهود السياسية الرامية إىل منع نشوب الزناعات وحلها( .تكلم باإلنكليزية)

وقد أدى الدور الرئيسي الذي أسنده الفريق املستقل
الرفيع املستوى املعين بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
واألمني العام ملنع نشوب الزناعات والوساطة ،ويف املقام
األول ،أولوية احللول السياسية على العسكرية ،إىل نشوء بعد
جديد لركيزة السالم واألمن وهي إحدى ركائز عمل األمم
إن تعزيز محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة موضوع
املتحدة ،أال وهو ،مسألة احلفاظ على السالم ،وهي املسألة
يوجد ما يربر اهتمام جملس األمن به .وعلى الرغم من أنه
اليت اختذ جملس األمن بشأهنا قرارا تارخييا (القرار 2282
ال ميكن التقليل من شأن املسؤولية الفردية للحكومات ،فإن
( ،))2016مثلما فعلت اجلمعية العامة (القرار .)262/70
وأود أيضا أن أشكر األمني العام على دوره القيادي
بشأن هذه املسألة اهلامة ،وكذلك الرئيس فوستني أرشانج
تواديرا والسيد بيتر ماورير ،رئيس اللجنة الدولية للصليب
األمحر ،على إحاطتيهما اإلعالميتني.
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محاية املدنيني هي أيضا مسؤولية مجاعية والتزام أساسي من
التزامات األمم املتحدة.
وبعد إخفاقنا اجلماعي يف جتنب مآسي سربرينيتسا
ورواندا ،تكررت كثريا مقولة إن عدم القيام بشيء ليس من
بني اخليارات املطروحة .وإذ نتشاطر اإلحباط املعنوي وراء
هذا املفهوم ،من املهم أيضا أن حنذر من حماوالت ترمجة ذلك
التصور املشروع إىل افتراض غري دقيق  -وأحيانا غري مسؤول
 بأن العمل العسكري سيكون حال سحريا حلماية املدنيني.وكما ذكر األمني العام يف تقريره األخري بشأن املسؤولية
عن احلماية ،فإن “اخليار ليس بني التقاعس عن العمل
واستخدام القوة” ( ،S/2015/500الفقرة  .)38وقد علمتنا
السنوات اخلمس عشرة األوىل من القرن احلادي والعشرين
أن اللجوء إىل العمل العسكري يف كثري من األحيان يزيد
من أوجه ضعف األفراد ذاهتم الذين يُفترض أننا نسعى إىل
محايتهم.
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وامسحوا يل أن أشدد على أن هذه املالحظة ليست
مطلوبة مبوجب القانون الدويل وحموره ميثاق األمم املتحدة
فحسب؛ بل إهنا أيضا تستند إىل األدلة وتتسق مع املبدأ
األساسي املتمثل يف “أوال ،عدم إحلاق الضرر” .وقد أكد
تقرير اإلبراهيمي لعام ( 2000انظر  )S/2000/809كيف أن
حفظة السالم  -سواء كانوا جنودا أو شرطة  -ممن يشهدون
أعمال عنف ضد املدنيني ينبغي أن يفترض أهنم سيكونون
خمولني سلطة العمل على وقفها يف حدود ما لديهم من وسائل
دعما للمبادئ األساسية لألمم املتحدة .غري أن التقرير شكك
يف مصداقية وإمكانية االضطالع بوالية شاملة حلماية املدنيني،
معترفا بأن عمليات األمم املتحدة ال ميكن أن حتمي سوى جزء
صغري من السكان املدنيني املعرضني خلطر العنف املحتمل.
وبعد صدور ذلك التقرير بستة عشر عاما ،فإن الفجوة بني
التوقعات واملوارد املتاحة ما زالت إحدى املسائل الرئيسية
اليت تناوهلا استعراض عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
ويف السياق نفسه ،اقترح األمني العام السابق كويف عنان يف
تقريره املعنون “يف جو من احلرية أفسح :صوب حتقيق التنمية
واألمن وحقوق اإلنسان للجميع” ( )A/59/2005أن تُطبق
قائمة املعايري املقترحة ،مبا يف ذلك خطورة التهديد والتناسب
وفرص النجاح ،على اإلذن باستخدام القوة بصفة عامة.

واحلالة يف ليبيا ،على سبيل املثال ،تذكرنا بعواقب
االستراتيجيات غري احلكيمة .فقد اسفر التدخل العسكري
الذي ُز ِع َم أنه مت القيام به لتنفيذ القرار )2011( 1973
وسيناريو ما بعد الزناع الذي مل يكن يتضمن جهودا حقيقية
لبناء السالم عن تآكل املؤسسات املحلية وتفشي العنف  -يف
ومن الواضح أن عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
البلد ويف املنطقة معا  -مما مهد الطريق أمام انتشار داعش
ليست مصممة أو جمهزة لفرض حلول سياسية من خالل
وأجرب ماليني األشخاص على التماس اللجوء يف مكان آخر.
االستخدام املستمر للقوة .وعندما يتم التفكري يف استخدام
وهذه ليست حجة ضد اللجوء إىل الواليات القوية يف القوة ويؤذن هبا على النحو الواجب ،فإن العمل العسكري
أي ظرف من الظروف .بل بيان لإلقرار بأمهية تطوير فهم جيب أن يكون حصيفا ومتناسبا ومقتصرا بشكل صارم على
كاف ملا ميكن وما ال ميكن حتقيقه باستخدام القوة .وبسبب أهداف الوالية املتفق عليها .وعالوة على ذلك ،فإن للمجتمع
العواقب غري املقصودة للعمل العسكري ،ال سيما على السكان الدويل احلق يف أن يتوقع املساءلة الكاملة من اجلهات اليت
املدنيني ،فإنه ال ميكن أن يكون هو اخليار األول.
ختول هلا األمم املتحدة سلطة اللجوء إىل القوة .وكل هذه
مفاهيم ما فتئت الربازيل تدافع عنها .ويف الوقت نفسه ،هناك
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العديد من األدوات غري العسكرية املتاحة حلماية املدنيني ،مبا
يف ذلك الدعوة السياسية القوية ،ومصداقية اإلبالغ واالتصال
باملجتمعات املحلية .وهناك أيضا عدة طرائق لتقدمي الدعم إىل
السلطات الوطنية.
وعندما يتعلق األمر حبماية املدنيني يف حاالت الزناع ،فإن
الربازيل تؤيد تأييدا كامال هنجا حموره اإلنسان ،مبا يف ذلك
عن طريق التعاون مع اجلهات الفاعلة املحلية وتلك املتضررة
من الزناعات ،كما أكد الفريق الرفيع املستوى املعين بعمليات
السالم واألمني العام .وهذا أمر ضروري لكي يكون السالم
مستداما ،إذ أن اجلهات املتلقية حباجة إىل قيادة املسرية صوب
االنتعاش والسالم.
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بدون قيود ،وال بد من اتباع هنج أكثر انتظاما ملواجهة القيود
املفروضة على إمكانية الوصول .وترحب الربازيل بقرار األمني
العام نشر كبار املستشارين املعنيني حبماية املدنيني يف مجيع
البعثات بواليات محاية صرحية ،ومبسؤولة مباشرة أمام رئيس
البعثة ،بغية تقدمي املشورة بشأن وضع االستراتيجيات وتنسيق
التنفيذ.
ومبادئ عمليات حفظ السالم مل تنشأ بالصدفة؛ فهي
هتدف إىل احلفاظ على حيز للحوار والنشاط الدبلوماسي.
ونود أن نعرب عن كلمة حتذير فيما يتعلق ببعض أوجه الفهم
املرنة الستخدام القوة من جانب عمليات حفظ السالم ،على
النحو الذي يدافع به البعض عنها .وبدال من أن تشري هذه
املرونة إىل توفري محاية أكثر فعالية للمدنيني ،فإهنا ميكن أن
تؤدي إىل نتائج عكسية وتقوض مصداقية األمم املتحدة.
ومن املتصور أن االستعداد الستخدام القوة حلماية املدنيني،
يف ظروف حمددة جدا ،سيعزز مكانة األمم املتحدة .ولكن
أوجه الفهم هذه جيب أن تكون نتاجا ملداوالت متأنية وشاملة
ومتعددة األطراف.

وميكنه أيضا حتسني رصد الزناعات على حنو سليم
وامللكية املحلية آلليات احلماية ،وبالتايل هتيئة بيئة وقائية من
خالل الدور اهلام الذي تؤديه االستراتيجيات املعنية حبماية
املدنيني العزل .وقد كانت محاية  200 000من املدنيني على
مدى عدة أشهر وتوفري املساعدة اإلنسانية الكافية لتجنب
املرض إجنازا كبريا لبعثة األمم املتحدة يف مجهورية جنوب
ويف اخلتام ،أود أن أبرز حقيقة أن اجلنود وأفراد الشرطة
السودان واجلهات الفاعلة اإلنسانية يف جنوب السودان ،على
الربازيليني املنتشرين حاليا يف  10من عمليات األمم املتحدة
سبيل املثال.
ومع ذلك ،فإن االمتثال للقانون اإلنساين الدويل وقانون حلفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة كانوا وال يزالون
حقوق اإلنسان يتعني مواصلة تعزيزه ،كما أكد الكثريون مدربني وجمهزين على حنو ميكنهم من االضطالع مبسؤوليتهم
مؤخرا خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين .وجمموعة عن محاية املدنيني .ومنذ عام  ،2004اضطلع اجلنود وقادة
التدابري امللموسة ميكن أن تشمل تدريب القوات املسلحة القوة الربازيليون يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف
للدول ،والتصديق على املعاهدات الدولية األساسية ،والدعوة هاييت بدور حاسم يف احلد من العنف وبناء بيئة أكثر أمانا يف
إىل حتقيق عامليتها ،والتعليم والتوعية .ومن الضروري أيضا املناطق احلرجة من بور  -أو  -برانس ،مثل سييت سويل .ويف
تعزيز محاية النساء والفتيات من العنف اجلنسي وحتسني رصد أيلول/سبتمرب  ،2015قامت السفينة الربازيلية اليت كانت يف
طريقها إىل قيادة فرقة العمل البحرية التابعة للقوة األمم املتحدة
االنتهاكات واإلبالغ عنها.
املؤقتة يف لبنان الذين بإنقاذ  220من الالجئني التائهني يف
ومنع وصول املساعدات اإلنسانية حيرم الناس من الكرامة
البحر األبيض املتوسط .وتبني هذه األمثلة أن الربازيل مستعدة
اإلنسانية .ومن الضروري كفالة وصول املساعدات اإلنسانية
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ملواصلة اإلسهام يف التخفيف من معاناة املدنيني املتضررين اإلجراءات القوية املتخذة حتت راية األمم املتحدة ينبغي النظر
من الزناع،وفقا لواليات حفظ السالم ذات الصلة ،ويف ظل فيها بعناية يف اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم ،اليت
االحترام الكامل مليثاق األمم املتحدة ومبادئ حفظ السالم تشكل منتدى للتفاوض بشأن كل ما يتعلق بعمليات حفظ
السالم.
الراسخة.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن للممثل
الدائم لغواتيماال.
السيد ساندوفال كوخولون (غواتيماال) (تكلم
باإلسبانية) (تكلم باإلسبانية) :ترحب غواتيماال بعقد مناقشة
اليوم املفتوحة وتؤيد البيان الذي سيديل به ممثل مجهورية إيران
اإلسالمية بالنيابة عن حركة بلدان عدم االحنياز.

ومن دواعي شعور غواتيماال ببالغ القلق أن هناك مشاكل
مستمرة يف عمليات حفظ السالم فيما يتعلق باالستغالل
اجلنسي واالعتداء اجلنسي املرتكبني ضد السكان املدنيني.
وهذه األفعال تشوه مسعة مجيع موظفي املنظمة ،وال ينبغي
السماح هبا .وجتدد غواتيماال دعوهتا ،اليت أطلقتها يف أوقات
خمتلفة ،إىل حتسني الفعالية اليت تتابع هبا األمانة العامة مع الدول
األعضاء العمل بشأن التدابري التأديبية أو القانونية املعتمدة هلذه
األغراض ،سواء بالنسبة للموظفني املدنيني أو العسكريني.

وتشكر غواتيماال فرنسا على املذكرة املفاهيمية اليت
عممت حتضريا هلذه املناقشة املفتوحة ( ،S/2016/503املرفق)،
ويف هذا الصدد ،نعتقد أن التحقيقات الشاملة اليت جتري
وتتفق مه حمتوياهتا ،ال سيما بأن  2016ينبغي أن يكون عام
إتاحة الفرصة للدول األعضاء لتقييم جهود األمم املتحدة يف الوقت املناسب ضرورية من أجل التصدي ألي حادث
ومسامهة عمليات حفظ السالم يف محاية املدنيني ،مع حتديد قد يشكل عمال جنائيا .ومن األمهية مبكان تعزيز القدرة على
االستجابة العاجلة من أجل الرد السريع والفعال على مجيع
سبل املضي قدما وحتسني عملها يف هذا املجال.
الشكاوى بصورة نزيهة .وحنن ندرك أنه ينبغي تطبيق ذلك
ونقر بأن محاية املدنيني جزء ال يتجزأ من عدة واليات
على نطاق منظومة األمم املتحدة.
لعمليات حفظ السالم .بيد أنه من املهم أن نفهم أن هذه
وتُربز غواتيماال حاجة املجلس إىل تعزيز تنفيذ سياسة
احلماية ال تزال يف املقام األول مسؤولية الدولة املستقبلة .ويف
ذلك الصدد ،فإن عمليات حفظ السالم املكلفة حبماية املدنيني عدم التسامح مطلقا جتاه االعتداء أو االستغالل اجلنسيني يف
ينبغي أال تضطلع بدور ومسؤوليات احلكومة املضيفة ،ولكن سياق خمتلف واليات بعثات حفظ السالم .ونشدد على أمهية
يتعني عليها التصرف دعما جلهودها ،أي أن تعمل جنبا إىل إدماج هذه البعثات يف إطار منظومة األمم املتحدة ككل ،مع
االحترام الكامل حلقوق اإلنسان للمدنيني على سبيل األولوية.
جنب مع البلد املعين.
ويف الوقت نفسه ،حنث على حتسني االتصاالت بشأن احلالة
ومن منظورنا كبلد مساهم بقوات ،فإن استخدام القوة
على أرض الواقع وعملية اختاذ القرار اإلداري ،بغية احليلولة
جيب أن يكون املالذ األخري دائما ،وال سيما عندما يتم
دون تكرار أي حوادث من قبيل تلك اليت وقعت يف مجهورية
اختاذ إجراء باسم األمم املتحدة .ولئن كنا نفهم متاما أسباب
أفريقيا الوسطى.
وضع واليات تدعو إىل القيام بعمليات أقوى حلفظ السالم،
ونشدد على احلاجة إىل حتسني التعاون الثالثي وتعزيزه
ال سيما عندما تكون محاية املدنيني على املحك ،فإننا نرى أن
بني جملس األمن ،واألمانة العامة ،والبلدان املسامهة بقوات
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وأفراد شرطة يف عملية صنع القرار وتنفيذ الواليات ،بغرض
تعزيز محاية املدنيني على أرض الواقع.

ويف حني قد يبدو األمر متناقضا ،فإن عمليات حفظ
السالم تتكلل بالنجاح على وجه التحديد عندما ال تعود هلا
ضرورة ،أي بعد أن تكون قد أرست أساس السالم الدائم
وعملت على متكني السلطات الوطنية ،مع تنسيق اجلهود
املبذولة للوفاء بالواليات املعنية حبماية املدنيني.

مدنييها ،فإن املجتمع الدويل واملجلس ملزمان مبنع ارتكاب
الفظائع يف سياق عمليات حفظ السالم .ويف هذا الصدد،
نرحب مببادرات من قبيل مدونة جملس األمن لقواعد السلوك
بشأن احلد من استخدام حق النقض ،اليت اقترحتها املكسيك
وفرنسا معا.

ونوافق على أن احترام القانون الدويل من قبل مجيع
أطراف الصراع هو الشرط الذي لن يكون ممكنا من دونه توفري
احلماية للمدنيني ،وضمان وصول املساعدات اإلنسانية إليهم.
وباملثل ،فإن تطبيق العدالة كما جيب ويف الوقت املناسب على
اجلرائم املرتكبة ّ
يشكل أيضا عامال حامسا .وتؤيد كولومبيا
دور عمليات حفظ السالم يف تنفيذ هذه املهمة ،وتعتقد
أن فعاليتها تقتضي بذل جهود منسقة من األمم املتحدة مع
السلطات الوطنية ،استنادا إىل سياسات استراتيجية ،والتزام
بالقانون الدويل والتقيد به من قبل أطراف الصراع ،وكذلك
وجود واليات واضحة وقيام املنظمة بعمل مثايل يف امليدان.

أخريا ،لقد درست غواتيماال بعناية خمتلف املبادرات اليت
مت وضعها من أجل محاية املدنيني يف سياق عمليات حفظ
السالم ،مثل مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني .وبينما
ونتشاطر القلق إزاء احلالة اليت يواجهها املدنيون خالل
تشكل األخرية مبادرة إجيابية ،نعتقد أنه من املهم أن تكون
املبادرات موضع مناقشة يف اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات الصراعات املسلحة يف بعض أحناء العامل ،واالنتهاكات
حفظ السالم ،بغية تعزيز الشفافية ومشول املناقشات جلميع املستمرة اليت ترتكبها أطراف الصراع جتاه التزاماهتا باحترام
الدول األعضاء يف املنظمة ،وال سيما البلدان املسامهة بقوات .املدنيني ومحايتهم وفقا للقانون الدويل ،وأكثر من ذلك،
ويف حني أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية كالتزام طبيعي من جانب اجلنس البشري.

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
كولومبيا.

السيد موراليس لوبيث (كولومبيا) (تكلم باإلسبانية):
نشكر وفد فرنسا على تنظيم هذه املناقشة اهلامة وعلى
املذكرة املفاهيمية التوجيهية ( ،S/2016/503املرفق) .ونرحب
وجيب تعزيز االضطالع الف ّعال بواليات محاية املدنيني
أيضا حبضور وزير خارجية فرنسا يف هذه املناقشة ،فضال
عن اإلحاطات االعالمية اليت ق ّدمها إىل جملس األمن كل من عن طريق اإلرادة السياسية للدول والوفاء بالتزاماهتا مبوجب
األمني العام ،ورئيس مجهورية أفريقيا الوسطى ،ورئيس اللجنة ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل .ونشدد على أن محاية
املدنيني هي مسؤولية الدولة ،األمر الذي ينبغي أن يكون
الدولية للصليب األمحر.
واضحا عند تنفيذ واليات حفظ السالم اليت تشمل هذه
إن كولومبيا تدرك أمهية هذا املنتدى إلجراء هذه املناقشة،
املهام .ويف هذا الصدد ،جيب أن تواصل األمم املتحدة بذل
ييسر تقييم اجلهود اليت تبذهلا عمليات حفظ السالم حلماية
إذ ّ
اجلهود لدعم السلطات الوطنية يف اضطالعها باملسؤولية عن
املدنيني يف حاالت الصراع املسلح.
محاية املدنيني ،وتعزيز امتثال اجلماعات املسلحة من غري الدول
للقانون اإلنساين الدويل.
1616675
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وتسلط حكوميت الضوء على دور خمتلف آليات املساءلة السكان .واملنظور الوقائي هو أفضل سبيل حلماية الشعوب
تعرضها للمعاناة.
يف تعزيز محاية املدنيني أثناء الصراعات املسلحة .وباملثل ،ومنع ّ
نشدد على أمهية املفاوضات بني األطراف املتنازعة للتشجيع
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
على تسريح األطراف املسلحة غري احلكومية وإعادة إدماجها سويسرا.
يف احلياة املدنية ،باعتبار ذلك استراتيجية طويلة األمد إلعادة
السيد لوبر (سويسرا) (تكلم باإلنكليزية) :يسرين أن
بناء البلد.
أتكلم بالنيابة عن أعضاء جمموعة األصدقاء املعنية حبماية
إن كولومبيا تسعى إىل حتقيق السالم واملصاحلة من خالل املدنيني يف الزناع املسلح وهم أستراليا ،أملانيا ،أوروغواي،
العدالة ،والتعويض على الضحايا ،واستعادة الثقة ،وتوفري إيطاليا ،الربازيل ،الربتغال ،بلجيكا ،فرنسا ،كندا ،لكسمربغ،
الضمانات بعدم تكرار ما حدث.
ليختنشتاين ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
ولقد أخذ بلدي علما بتقرير األمني العام ( )S/2016/447الشمالية ،النرويج ،النمسا ،هولندا ،اليابان ،وبلدي سويسرا.
عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ،وبالتوصيات الواردة وتتوجه جمموعة األصدقاء بالشكر إىل الرئاسة الفرنسية ملجلس
فيه .كما يود وفد بلدي أن يكرر أمهية أن تكون كيانات األمن على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اليوم ،وعلى إبقاء
األمم املتحدة على دراية تامة بالعمل الذي تقوم به احلكومات محاية املدنيني يف صدارة جدول األعمال .كما نشكر مقدمي
الوطنية يف جمال محاية املدنيني عند وضع أولويات جلهودها ،اإلحاطات اإلعالمية اليوم على بياناهتم القيمة.
وإبالغ املنظمة باحلاالت املعنية .واملعلومات اليت جيري التحقق
صحيح أن محاية املدنيني ينبغي أن يناقشها جملس األمن
منها واملوضوعية واملتوازنة والزنيهة تشمل حتديد الثغرات على أساس منتظم ،بغية التأكيد من جديد على ضرورة االحترام
والتحديات ،فضال عن ادراك التقدم املحرز يف كل بلد.
التام للمعايري واملبادئ املتعلقة حبماية املدنيني وتنفيذها ،مثلما

وتتشاطر حكوميت القلق إزاء الصعوبات اليت حتول دون
وصول املساعدات اإلنسانية ،وتعتقد أن املساعدة الدولية
يف هذا املجال ينبغي أن تتقيد باملبادئ اإلنسانية ،واحلياد،
والزناهة ،واالستقالل ،مثلما ينص عليه قرار اجلمعية العامة
.46/182
أخريا ،أقول إن ثالثة تقارير حديثة عن عمليات األمم
املتحدة للسالم (انظر  ،)S/2015/446واستعراض هيكل بناء
السالم (انظر  ،)S/2015/490وتنفيذ القرار )2000( 1325
بشأن املرأة والسالم واألمن ،تؤكد على أمهية السعي إىل
إجياد حلول ملنع نشوب الزناعات .هلذا السبب ،يكرر بلدي
احلاجة إىل محاية املدنيني قبل بدء األزمة ،وتلبية احتياجات
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ينص عليه القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وحقوق اإلنسان،
وقانون الالجئني ،والقانون اجلنائي الدويل .وجيب تذكري
أطراف الصراعات املسلحة مرارا وتكرارا بأنه حىت احلروب
هلا قواعد ،وبأن هذه القواعد تنطبق على اجلميع.

وسوف نظل ندعو جملس األمن إىل توفري الدعم املنهجي
للمعايري األساسية حلماية املدنيني .وأحدث تقرير لألمني العام
( )S/2016/447عن محاية املدنيني يشري بوضوح إىل أن احلالة
تزداد سوءا يف عدد من املجاالت .فاهلجمات العشوائية على
املدنيني منتشرة على نطاق واسع يف العديد من الصراعات
املعاصرة .واملدارس والعاملون الطبيون واملرافق الطبية
مستهدفون بشكل منتظم ومتزايد .والقيود املفروضة على
وصول العاملني يف املجال اإلنساين تعوق إيصال املساعدات.
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ومثة عدد متزايد من أطراف الصراعات املسلحة تتجاهل علنا
القواعد العريقة للقانون اإلنساين الدويل ،وخاصة ما يتعلق
بسري أعمال القتال أو باألشخاص الذين مل يعودوا يشاركون
يف األعمال القتالية.
ويف هذا السياق ،فإن إمجاع املجلس على اعتماد القرار
 ،)2016( 2286بشأن الرعاية الصحية يف حاالت الزناع
املسلح ومحاية املوظفني الطبيني واملرافق الطبية ،اعتماد ملشروع
قرار شارك عدد كبري يف تقدميه ،يرسل إشارة هامة .على الرغم
من االنتهاكات العديدة اليت لوحظت يف السنوات األخرية ،فإن
القانون الدويل واضح :جيب احترام ومحاية اجلرحى واملرضى
واملوظفني الطبيني والعاملني يف جمال املساعدة اإلنسانية الذين
يقتصر عملهم على املهام الطبية ،ووسائل نقلهم ومعداهتم،
وكذلك املستشفيات وسائر املرافق الطبية.
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واضحة وواقعية تعكس ما هو ممكن على أرض الواقع .واتباع
هنج على نطاق البعثة بأسرها إزاء محاية املدنيني أمر أساسي.
ميكن لقيادة البعثات أن تؤدي دورا أساسيا ،وميكن للعناصر
املدنية وعناصر الشرطة يف البعثات أن تسهم يف محاية املدنيني
بنفس قدر إسهام العناصر العسكرية ،تبعا للحالة.

وجيب النظر إىل املشاركة السياسية ودعم التسويات
السياسية باعتبارمها جزءا ال يتجزأ من هذا اجلهد .وأفضل
طريقة حلماية املدنيني هي منع نشوب الزناعات املسلحة
أساسا ،وإن أخفق هذا ،فهي إهناء الزناعات املسلحة عن طريق
التفاوض والتسوية الشاملة .كما نعتقد أن إرساء املساءلة أمر
أساسي إلحراز تقدم بشأن املسائل املتعلقة باحلماية ،ويف
هذا الصدد ،نرحب حبقيقة أن بعثات مثل بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل وبعثة األمم
يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين يف اسطنبول ،املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية
أكدت الدول واملجتمع املدين والقيادات اإلنسانية باستمرار أفريقيا الوسطى مكلفة بدعم مكافحة اإلفالت من العقاب
أن القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وعمل املحكمة اجلنائية الدولية.
ونعتقد أيضا أن ختطيط البعثات املصمم خصيصا عامل
والقانون الدويل لالجئني أكثر أمهية من أي وقت مضى.
وأعلن قادة العامل التزامات كبرية لتعزيز االمتثال للقانون حاسم األمهية يف فعالية عمليات حفظ السالم .ويف هذا
الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان من خالل السياق ،حنن نرى إمكانية كبرية لعملية إصدار الواليات
بشكل تدرجيي يكفل املواءمة السليمة بني االحتياجات يف
طائفة من التدابري امللموسة.
وفيما يتعلق بعمليات حفظ السالم ،نود أن نشدد على أن امليدان واملوارد املتاحة .وحنن حباجة أيضا إىل إجراء استعراض
محاية السكان املدنيني واألشخاص الذين مل يعودوا يشاركون منتظم للواليات بعد فترة أولية ،بالتشاور الوثيق مع البلدان
يف األعمال القتالية ليست جمرد مهمة أخرى من مهام األمم املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بوحدات شرطة.
املتحدة؛ إذ يرى الكثريون أهنا جوهر األمم املتحدة .ميثل تنفيذ
التوصيات املنبثقة عن استعراض عمليات السالم فرصة رئيسية؛
حيث يلقي االستعراض الضوء على األدوات اليت حنتاجها
لتمكني بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة من حشد
كل مكوناهتا لتوفري احلماية الفعالة للمدنيني .تتطلب مهمة
من هذا القبيل على نطاق البعثة أساسا متينا يف شكل واليات
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ونرى فوائد يف الواليات اليت تعطي مبادئ توجيهية
واضحة بشأن توزيع املهام .ويف هذا السياق ،نرحب بإنشاء
منصب كبري املستشارين املعين حبماية املدنيني واستراتيجيات
شاملة حلماية املدنيني يف مجيع البعثات املكلفة هبذه الوالية.
متهد هذه النهج الطريق للتعاون الوثيق مع مجيع اجلهات
الفاعلة املعنية وملواصلة تطوير أفضل املمارسات والنهج اليت
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توضع خصيصا لسياقات حمددة .كما أن تعزيز حتليل الزناعات
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
ضروري للتخطيط للبعثات ،وحنن نرحب بقرار األمني العام باكستان.
تنقيح منهجيات حتليل الزناعات القائمة وإنشاء قدرة مركزية
السيدة لودهي (باكستان) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أن
للتحليل والتخطيط يف مكتب األمني العام .وعالوة على ذلك ،أشكركم ،السيد الرئيس ،على مبادرتكم بعقد هذه املناقشة
جيب أن تكون محاية املدنيني جزءا ال يتجزأ من التدريب احلسنة التوقيت بشأن هذه املسألة اهلامة.
السابق لنشر األفراد العسكريني واملدنيني على السواء.
اكتست مسألة محاية املدنيني على مر السنني عن حق
إن اتباع هنج متسق على نطاق منظومة األمم املتحدة أمهية أكرب يف واليات عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
أمر أساسي للتعاون الفعال بني األمم املتحدة واجلهات الفاعلة بسبب البيئات املتزايدة الصعوبة .إن السالم املستدام هدف
املحلية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اإلقليمية والدولية يتعذر حتقيقه عندما يكون السكان املحليون معرضني خلطر
األخرى .وجيب أال ننسى أن هناك حتديات ملحة يف جمال العنف .وعندما يكون املدنيون ضعفاء ،واحلوكمة واألمن
احلماية يف العديد من الزناعات ،مبا يف ذلك احلاالت املدرجة وسيادة القانون كلها يف حالة ختبط ،واألمم املتحدة غري
يف جدول أعمال املجلس ،حيث ال توجد حاليا عمليات حلفظ قادرة على الوفاء باملبدأ األساسي مليثاقها املتمثل يف“ ،أن تنقذ
السالم ،وأنه يتعني أيضا معاجلة هذه احلاالت .ويشكل املنظور األجيال املقبلة من ويالت احلرب”.
اجلنساين عنصرا أساسيا من عناصر احلماية الفعالة .جيب أن
لقد تطورت عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم على مر
تتواصل بعثات األمم املتحدة امليدانية مع النساء والفتيات
العقدين املاضيني .ومن الدور التقليدي املتمثل يف رصد تنفيذ
ليس لضمان مراعاة احتياجاهتن اخلاصة فحسب بل ولتحقيق
اتفاقات السالم ،أصبح حفظ السالم احلديث عملية متعددة
إمكاناهتن الكاملة وإشراكهن بصفتهن عناصر للحماية.
األبعاد ،تتناول جمموعة كاملة من األنشطة ،من توفري بيئات
وحتيط جمموعة األصدقاء أيضا علما مببادئ كيغايل آمنة إىل محاية املدنيني وبناء قدرات الدول.
املتعلقة حبماية املدنيني اليت أقرها حاليا  30بلدا هبدف تعزيز
إن املسؤولية الرئيسية عن محاية مجيع املدنيني ،دون متييز،
محاية املدنيني من جانب البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة
تقع على عاتق البلد املضيف .ويدعم حفظة السالم احلكومات
يف إطار عمليات حفظ السالم.
املضيفة يف االضطالع هبذه املسؤولية .وإنشاء قوة لواء التدخل
وأخريا ،ال ميكن للبعثات أن تنجح إال إذا تصرف كل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،على سبيل املثال ،صمم
من األفراد العسكريني واملدنيني وفقا لروح الوالية ولألهداف كتدبري قصري األجل لتمكني القوات املحلية من تطوير قدراهتا
الرئيسية لألمم املتحدة .إن تكرار حوادث االستغالل وحتمل مسؤولياهتا على حنو كامل.
واالنتهاك اجلنسيني من جانب ممثلي األمم املتحدة يف بعثات
واضطلع حفظة السالم تقليديا بتنفيذ واليات محاية
حفظ السالم ذكرنا بشكل مؤمل كيف ميكن ألفعال قلة من
املدنيني مع التقيد مببادئ حفظ السالم .يعتقد خطأ أن هذه
األفراد أن تدمر منظمة بأكملها ،وخباصة حياة أولئك الذين
املبادئ تتعارض نوعا ما مع محاية املدنيني .يستند صرح حفظ
ينبغي هلم محايتهم.
السالم إىل هذه املبادئ ،وهي ال تزال متثل األساس املتني
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الذي يقوم عليه .يضع جملس األمن واليات محاية املدنيني،
واستخدام القوة دفاعا عن الوالية جزء حتمي وال يتجزأ من
تلك املبادئ.
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استباقي عندما أصدر املجلس تكليفا بذلك ،مبا يف ذلك يف
البعثات احلالية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور
وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى وليربيا .وقد برهنا
على أنه ميكن القيام هبذا عن طريق موقف ردع قوي ودون
اللجوء إىل االستخدام الفعلي للقوة ،كما هو احلال مؤخرا يف
العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور.

ويف حني أن الواليات القوية تقتضيها أحيانا احلالة على
أرض الواقع ،فإهنا تنطوي أيضا على حتديات تتعلق بالتنفيذ
العملي .وال تزال األسئلة اليت طرحها قبل  15عاما تقرير
ويف حاالت مماثلة وقعت يف املاضي ،فإن العمل احلاسم
اإلبراهيمي بشأن مصداقية وإمكانية االضطالع بوالية شاملة
حلماية املدنيني تنتظر إجابات مقنعة .واملشاورات مع البلدان الذي قام به حفظة السالم يف كمبوديا ،على سبيل املثال ،ساعد
املسامهة بقوات يف وقت صياغة هذه الواليات ضرورية يف توطيد دعائم السالم يف أوائل التسعينات .ويف منتصف
التسعينات ،دافعت قواتنا يف البوسنة ،عن املنطقة اآلمنة التابعة
بالتأكيد من أجل حتسني التنفيذ.
حيتاج تنفيذ عمليات حفظ السالم إىل أن يكون مدفوعا لألمم املتحدة لصد هجمات متكررة تشنها ميليشيات التطهري
باالحتياجات الفريدة لكل بعثة ،دون أي اعتبار سياسي أو العرقي ،وكانت تلك املنطقة تضم خليطا عرقيا من السكان
مايل .وعلينا أن نكفل بصورة مجاعية تزويد أي بعثة من بعثات املدنيني .وبعد ذلك ،يف سرياليون يف عامي  2003و ،2004
حفظ السالم مبا يكفي من املوارد املالية واملوارد الضرورية حتول وجود األمم املتحدة غري الثابت إىل قصة جناح لألمم
األخرى إىل جانب الدعم السياسي من أجل إجناز املهام املتحدة ،وكان ذلك من الناحية األساسية نتيجة مشاركة
حفظة السالم الباكستانيني .ويف إحدى املقاطعات يف مجهورية
املوكولة إليها.
الكونغو الدميقراطية ،وفرت القوات الباكستانية األمن آلالف
ويعتقد وفد بلدي أيضا أن مشاركة املرأة يف عمليات
املدنيني الذين كانوا يتعرضون للعنف العرقي الوحشي.
حفظ السالم ال تساعد يف جعلها أكثر متحورا حول الناس
إن محاية املدنيني مسؤولية على نطاق املنظومة مع أخذ
فحسب ،بل وأكثر فعالية يف تنفيذ واليات محاية املدنيني.
البلد املضيف زمام املبادرة .ولكن أفضل سبيل للترويج يتمثل
ومن املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من االهتمام حقيقة
يف منع نشوب الصراعات املسلحة يف املقام األول ،ومعاجلة
أن محاية املدنيني تفسر أساسا من الناحية العسكرية على
األسباب اجلذرية للصراعات ،وإجياد حلول سياسية شاملة
أهنا :توفري محاية ملموسة من خطر حمدق .وينبغي أن يشمل
للزناعات والسعي إىل إجياد تسوية سلمية للزناعات .وجيب
نطاقها احلماية من خالل اإلجراءات السياسية فضال عن
وضع احللول السياسية يف صدارة وقلب عمليات حفظ
بناء املؤسسات والقدرات .كما أن استخدام األدوات غري
السالم ،ألن ذلك هو السبيل الوحيد املفضي إىل حتقيق التنمية
العسكرية مثل الدعوة واالتصال مع املجتمعات املحلية وبناء
املستدامة والسالم واألمن الثابتني.
قدرات السلطات الوطنية يساعد على حتقيق نفس اهلدف.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
وباكستان ،بوصفها أحد أكرب البلدان املسامهة بقوات،
لكسمربغ.
اضطلعت بكل اعتزاز وضمري مبهمة محاية املدنيني على حنو
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السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية) :أشكر
فرنسا على عقد هذه املناقشة اهلامة املفتوحة يف ظل رئاستها
ملجلس األمن .إن وجود وزير الشؤون اخلارجية والتنمية
الدولية الفرنسي ووزراء آخرين يدل على أمهية املوضوع
الذي نناقشه اليوم .لقد استمعنا باهتمام شديد إىل اإلحاطتني
اإلعالميتني اللذين قدمهما األمني العام ورئيس اللجنة الدولية
للصليب األمحر ،وكذلك إىل البيان الذي أدىل به رئيس
مجهورية أفريقيا الوسطى.
تؤيد لكسمربغ تأييدا تاما بيان االحتاد األورويب ،وكذلك
البيان الذي أدىل به ممثل سويسرا بالنيابة عن جمموعة األصدقاء
املعنية حبماية املدنيني .وامسحوا يل أن أشري إىل بعض املسائل
اليت تكتسي أمهية اخلاصة بالنسبة لنا على الصعيد الوطين.
من الواضح لنا وضوح الشمس أن املدنيني هم الضحايا
الرئيسيون للصراعات املسلحة .إهنم يدفعون أهبظ األمثان يف
فقدان األرواح البشرية ،سواء أكان ذلك يف سوريا ،أو يف
اليمن ،أو يف جنوب السودان ،أو يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
ويتزايد استهداف املدنيني وتعذيبهم بقص ترهيبهم ،وجيري
تشريد مجاعي قسري إلحلاق اهلزمية بعدو ال ميكن التغلب عليه
يف ميدان املعركة .ومثة نتيجة مالزمة هلذه احلقيقة أال وهي شد
حاجة جملس األمن إىل التصميم واالتساق عندما يتعلق األمر
بضمان احترام القانون اإلنساين الدويل ومحاية املدنيني.
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حتقيقا لتلك الغاية ،فإن معظم عمليات حفظ السالم
تنشر مستشارين متخصصني يف جمال محاية املرأة ،ومستشارين
متخصصني يف جمال محاية األطفال .وحنن مقتنعون بأنه بعد أن
مت اختبار وجتربة جدوى هؤالء املستشارين ،جيب أن يواصلوا
االضطالع بالدور املحدد الذي أناطه هبم جملس األمن.
وتشمل مهامهم األساسية مجع املعلومات املوثوقة عن حالة
املدنيني واملخاطر اليت يواجهوهنا.
أما يف جمال عمليات حفظ السالم ،فمن اجلوهري توفر
الثقة واملصداقية .وهلذا السبب ،فإن موظفي األمم املتحدة،
مدنيون منهم وعسكريون على حد سواء ،جيب أال تشوهبم
شائبة .ونؤيد سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء االستغالل
واالعتداء اجلنسيني ،ونرحب بقرار األمني العام بشأن استبعاد
القوات الوطنية املدرجة يف مرفقات تقاريره من عمليات حفظ
السالم.

إن لكسمربغ لكي تثبت التزامها قررت تقدمي مسامهة
طوعية مقدارها  135 000يورو أو حوايل 150 000
دوالر ،لدعم عمل املنسقة اخلاصة املعنية بتحسني استجابة
األمم املتحدة لالستغالل واالعتداء اجلنسيني ،السيدة جني
هول لوت وفريقها .ونأمل من هذا الدعم أن يؤيت مثاره
ويساعد على منع هذه اجلرائم البشعة ،وأن يساعد الضحايا
من بني أولويات العمل ،ونرى من الضروري ضمان حصول
إن محاية املدنيني جيب أال تكون جمرد أولوية خطابية حفظة السالم وموظفي األمم املتحدة بشكل عام على التدريب
تقتصر على املناقشات والقرارات املواضيعية .فمنذ أوائل الكايف قبل النشر.
أخريا ،أود أن اختتم بياين بالتركيز على الوقاية .الينشب
القرن احلادي والعشرين ،وضع املجلس لنفسه إطارا معياريا
وواليات طموحة وخباصة فيما يتعلق بالفئات األشد ضعفا ،الصراع من دون إشارة حتذير ،فال نار من دون دخان .وهذه
أي األطفال والنساء ،إذ وضع خطة عمل تتعلق باألطفال العالمات قد تكون متعددة ،ولكنها عادة ما تشمل تكثيف
والزناع املسلح ،وبرنامج املرأة والسالم واألمن .ومن املهم أن انتهاكات حقوق اإلنسان .لذلك نؤيد تأييدا كامال مبادرة
األمني العام “حقوق اإلنسان أوال” ،وحنن نشجعه على
ينفذا بصرامة ومن دون استثناءات أو قيود.
متابعة تنفيذها.
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لقد أُ ِّسست منظمتنا على االلتزام بإنقاذ األجيال املقبلة االستراتيجي ،وتدريب حفظة السالم اإلقليميني ومتويل بناء
من ويالت احلرب .جيب أن تكون محاية املدنيني يف صميم القدرات يف جمال مكافحة األجهزة املتفجرة املرجتلة.
عملنا .ال ميكننا أن نفشل يف ذلك.
ثانيا ،نؤيد تنفيذ كامل استراتيجيات البعثة حلماية املدنيني

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
أستراليا.
السيدة بريد (أستراليا) (تكلمت باإلنكليزية) :إن
تقرير األمني العام الصادر يف أيار/مايو عن محاية املدنيني يف
الزناعات املسلحة ( )S/2016/447تضمن وصفا لصورة قامتة
للعدد اهلائل من املدنيني الذين يدمر الصراع حياهتم .إن محاية
املدنيني مسؤولية أساسية على عاتق احلكومات ،ومبدأ أساسي
من مبادئ القانون اإلنساين الدويل ،والتزام أساسي من بني
التزامات األمم املتحدة حبفظ السالم.

وأفضل املمارسات .فعلى سبيل املثال ،نرحب بنشر كبار
املستشارين يف جمال محاية املدنيني يف مجيع البعثات ،ونشجع
على إقامة شبكات إنذار للمجتمعات املحلية لتعميق فهمنا
للتهديدات وكيفية احلد من املخاطر .وندرك أيضا أن مبادئ
كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني توفر جمموعة من املبادئ لتوجيه
البلدان املسامهة بقوات وبأفراد شرطة .ونشدد على أمهية
تدريب املوظفني تدريبا مالئما وجتهيزهم وتكليفهم مبهمة
محاية املدنيني.
ثالثا ،إن املساءلة أمر حاسم لتحسني محاية املدنيني
عن طريق عمليات حفظ السالم .لذلك ،نرحب بابرام
اتفاق جديد بني األمم املتحدة ومجهورية أفريقيا الوسطى،
وتعزيز املساءلة من أجل محاية املدنيني .ونؤيد أيضا تنفيذ
مؤشرات جديدة لتقييم ف ّعالية واليات احلماية وتقييم أدائها.
ومن األمور األساسية يف الوالية أن تبلغ البعثة عن العقبات
اليت تعترض الوفاء بواليات احلماية ،مبا يف ذلك عدم تصرف
حفظة السالم ،أو عدم اتباعهم لألوامر.

إن مصداقية وشرعية حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة
تعتمدان إىل حد كبري على استعدادهم وقدراهتم على العمل
يتعرض املدنيون للخطر .وبالرغم من الزيادة الكبرية
عندما ّ
يف املعايري واألطر املتعلقة حبماية املدنيني ،ال يزال األداء يف
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم مشوشا .فتنفيذ توصيات
الفريق املستقل الرفيع املستوى بشأن عمليات حفظ السالم
يوفر فرصة هامة إلدماج محاية املدنيني يف صميم عمليات
أخريا ،من الصعب علينا أن نتخيل تناقضا أكثر صدمة
حفظ السالم .ويربز الفريق أن واليات احلماية على نطاق
البعثة مهمة تشمل األفراد العسكريني وأفراد الشرطة واملوظفني لغرض محاية املدنيني من ممارسة حفظة السالم لالستغالل
واالعتداء اجلنسيني ضد نفس الناس الذين يُرسلون حلمايتهم.
املدنيني واستخدام كل األدوات املتاحة لديهم.
أوال ،جيري إحراز تقدم كبري يف حتقيق هذا اهلدف ولذلك ،نشيد مبجلس األمن الختاذه إجراءات قوية لضمان
احلاسم .وترحب أستراليا باجلهود املتجددة اليت تبذهلا مساءلة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من خالل القرار 2272
الدول لدعم املطالب غري املسبوقة اليت تواجه عمليات األمم ( ،)2016وال سيما اإلذن بإعادة الوحدات العسكرية أو
املتحدة حلفظ السالم .بعد تنفيذ التعهدات الكبرية يف عامي وحدات الشرطة اليت ختفق يف مساءلة اجلناة.
ويف اخلتام ،ال ميكن أن يكون هناك أي شك يف أن محاية
 2014و  ،2015أصبح من احليوي عقد قمة بشأن حفظ
السالم لضمان مضاهاة القدرات واملوارد مع الواليات املدنيني مهمة صعبة ومعقدة ،ولكنها التدبري الذي حيكم به
املنوطة .وأستراليا ،من جانبها ،تعهدت بدعم النقل اجلوي
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على حفظ السالم الذي تضطلع به األمم املتحدة ،وهو يتطلب املدنيني يف عمليات حفظ السالم .وتتطلب تلك املهمة الكبرية
واملعقدة املشاركة الكاملة للبلدان املسامهة بقوات واملسامهة
اهتمامنا والتزامنا املستمرين.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن للممثلة بأفراد شرطة ،فضال عن التخطيط الدقيق .وينبغي أن تكون
البعثات قادرة على االعتماد على واليات دقيقة وواضحة
الدائمة لبلجيكا.
ومتسقة وواقعية تكون مكيفة حسب االحتياجات يف امليدان.
السيدة فرانكينيه (بلجيكا) (تكلمت بالفرنسية) :بناء
وال ميكن أن تعامل محاية املدنيني باعتبارها من املسلمات
على طلبكم ،سيدي الرئيس ،سأديل بنسخة خمتصرة من بياين.
وتعلن بلجيكا تأييدها الكامل للبيان الذي سيديل به املراقب الثابتة؛ بل إهنا تتطلب ،بدال من ذلك ،اختاذ هنج يناسب كل
عن االحتاد األورويب ،فضال عن البيان الذي أدىل به ممثل حالة بعينها .وجيب منح األولوية حلماية املدنيني يف واليات
سويسرا بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني .عمليات حفظ السالم؛ وينبغي استخدام هنج تدرجيي،
وتدهورت حالة املدنيني يف الزناعات املسلحة تدهورا خطريا .باالقتران مع مزيد من االتساق على نطاق منظومة األمم
فاهلجمات العشوائية واهلجمات اليت تستهدف املدنيني مباشرة املتحدة يف امليدان .ونرحب بقرار األمني العام فيما يتعلق
آخذة يف االرتفاع .وجيري قصف املدارس واملستشفيات ،بنشر مستشارين كبار يف عمليات حفظ السالم مسؤولني عن
وضع استراتيجية شاملة حلماية املدنيني .ويستند التنفيذ الفعال
ويقيد احلصول على الغذاء واملياه بصورة متعمدة.
لواليات محاية املدنيني على وضع االستراتيجيات اليت تستفيد
وخيتار عدد متزايد من أطراف الزناعات املسلحة جتاهل
من مجيع األدوات املتاحة ،وتأخذ يف احلسبان كون محاية
أبسط قواعد القانون اإلنساين الدويل .وذلك االجتاه باد للعيان
املدنيني ال ميكن ،يف هناية املطاف ،ضماهنا على حنو مستدام
بصورة خاصة يف سوريا ،حيث تواصل أطراف الزناع إعاقة
إال بالتوصل إىل احللول السياسية.
إيصال املساعدات اإلنسانية .وندعو أطراف الزناع يف سوريا
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتطرق للوالية املنقحة لبعثة
إىل ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إىل السكان املدنيني.
ويف ذلك الصدد ،نشري إىل اختاذ جملس األمن مؤخرا القرار منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو
 ،)2016( 2286وهو قرار شاركت يف تقدميه بلجيكا ،يف الدميقراطية ،اليت متثل فيها محاية املدنيني أولوية حمورية .وجيب
الواقع .ونكرر دعوتنا جملس األمن إىل إحالة احلالة يف سوريا أال متتد أعمال بعثة منظمة األمم املتحدة إىل املناطق الواقعة
إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،وبطبيعة احلال ،جيب علينا ،يف يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت يتفشى فيها العنف
الوقت نفسه ،مواصلة اجلهود الرامية إىل إجياد حل سياسي فحسب ،بل جيب أن تغطي أيضا املخاطر األمنية اليت قد ترافق
العملية االنتخابية .ونتطلع إىل أن حنيط علما بالتدابري اليت
لألزمة.
تتخذها أو تقترحها البعثة يف ذلك السياق يف التقرير املقبل
وفيما يتعلق حبماية املدنيني يف سياق عمليات حفظ
لألمني العام.
السالم ،أود أن أتطرق لثالث نقاط :أال وهي واليات عمليات
ثانيا ،هناك مكافحة اإلفالت من العقاب .فال ميكن أن
حفظ السالم ،ومكافحة اإلفالت من العقاب ،واإلعداد
السياسي .وفيما يتعلق بوالية عمليات حفظ السالم ،تستمر يبقى املسؤولون عن ارتكاب أخطر اجلرائم بدون عقاب.
العديد من التحديات فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لواليات محاية وينبغي جتهيز عمليات حفظ السالم بالقدرات واخلربة لكي
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تقدم ،بطريقة احترافية ،الدعم املنشود لإلجراءات اليت تبدأها املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل،
الواليات القضائية الوطنية أو الدولية .ويف هذا الصدد ،نرحب من أجل أن تتمكن تلك القوات أيضا ،وعلى حنو مستدام ،من
باجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى إلنشاء حتمل مسؤوليتها عن محاية املدنيني.
حمكمة جنائية خاصة ،بترتيب مشترك بني بعثة األمم املتحدة
وأخريا ،فإن أفضل محاية للمدنيني هي ،بطبيعة احلال،
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا املنع .وتقدم مبادرة األمني العام “حقوق اإلنسان أوال”
الوسطى وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
إسهاما كبريا يف ذلك الصدد .وهنا ،نود أيضا أن نشيد بالدور

وكون جملس األمن كلف ،بناء على طلب سلطات
مجهورية أفريقيا الوسطى ،بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى بدعم
تشغيل املحكمة اجلنائية اخلاصة ،وخباصة يف أنشطتها التنفيذية،
يبدو لنا عنصرا إجيابيا للغاية .وباملثل ،نرحب بكون والية
األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف
مايل تشمل تقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا سلطات مايل
اليت ،يف عام  ،2012أحالت االنتهاكات إىل املحكمة اجلنائية
الدولية .كما أن على األمم املتحدة والدول األعضاء أن
تتصرف بشكل حاسم ملكافحة اجلرائم اليت يرتكبها حفظة
السالم أو موظفو البعثات حبق املدنيني ،الذين يتحملون
املسؤولية عن محايتهم .ويف ذلك الصدد ،نرحب بسياسة عدم
التسامح إطالقا فيما يتعلق باالستغالل واالعتداء اجلنسيني،
اليت حددها األمني العام.
ثالثا ،هناك اإلعداد السياسي .وأود أن أديل بثالثة
تعليقات موجزة يف ذلك الصدد .أوال ،متثل مبادئ كيغايل
املتعلقة حبماية املدنيني ،اليت أقرهتا بلجيكا مؤخرا وعمال هبا
تتعهد الدول األعضاء بالتنفيذ الكامل لواليات محاية املدنيني،
خطوة هامة يف االجتاه الصحيح .ثانيا ،علينا بذل املزيد من
اجلهود لضمان أن يكون مجيع املوظفني من عمليات حفظ
السالم معدين بصورة أفضل حلماية املدنيني .وستتوىل بلجيكا
قريبا قيادة بعثة االحتاد األورويب يف مايل لتدريب القوات
املالية ،بدءا من صيف هذا العام ،بالتعاون الوثيق مع بعثة األمم
1616675

اإلجيايب الذي يضطلع به املستشار اخلاص لألمني العام املعين
مبنع اإلبادة اجلماعية الذي ،من بداية األزمة يف مجهورية أفريقيا
الوسطى ،نبه جملس األمن إىل االنتهاكات اجلسيمة حلقوق
اإلنسان ،ودوامة العنف الذي أطلق له العنان .ويف سياق املنع
واستجابة جملس األمن ،نشكر فرنسا على اجلهود اليت بذلتها
وعلى القيادة اليت أبدهتا خالل مبادرهتا بشأن تقييد استخدام
حق النقض (الفيتو).
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة ملمثل بولندا.
السيد رادومسكي (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
بولندا البيان الذي سيديل به بعد وقت قصري املراقب عن
االحتاد األورويب .ومع ذلك ،أود أن أبدي بضع مالحظات
من منظورنا الوطين .أود أوال أن أشكر الرئاسة الفرنسية
للمجلس على إتاحة الفرصة لنا ملناقشة التطورات األخرية يف
جمال محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة .وتقدر بولندا تقديرا
كبريا إسهام فرنسا يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم،
فضال عن اخنراط فرنسا يف جمال منع نشوب الزناعات .كما
أود أن أؤكد جمددا على دعم بلدي للمبادرة الفرنسية لتقييد
استعمال حق النقض (الفيتو) يف احلاالت اليت تنطوي على
ارتكاب الفظائع اجلماعية .وتعترب تلك املبادرة إسهاما هاما يف
اجلهود املبذولة حلماية املدنيني يف مجيع أرجاء العامل .وهنيب
جبميع األعضاء الدائمني يف املجلس دعم تلك املبادرة.
وكما أبرز يف الورقة املفاهيمية املمتازة اليت أعدهتا فرنسا
هلذه املناقشة ( ،S/2016/503املرفق) ،يكتسي دور جملس األمن
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االضطرابات .ولكي تتاح هلم فرصة حلماية املدنيني املعرضني
للخطر ،فإهنم حباجة إىل إقامة شراكات قوية مع اجلهات
الفاعلة املحلية واإلقليمية املوجودة يف امليدان .وإقامة تلك
الشراكات يف كثري من احلاالت أمر رئيسي للتنفيذ الفعال
لوالية البعثة.

يف محاية املدنيني أمهية بالغة وال تتقدمه سوى املسؤولية عن
احلماية اليت تتحملها الدول .ونرحب بإقرار املجلس بذلك
االلتزام ،الذي أكده إدخال شرط محاية املدنيني يف واليات
عشر من أصل البعثات الست عشرة احلالية حلفظ السالم.
وتلك خطوة أوىل حنو ضمان أن تكون البعثات جمهزة
باألدوات الالزمة لتوفري محاية فعالة للضحايا األبرياء للزناعات
وكما قال كثريون منا خالل املناقشة املواضيعية الرفيعة
املسلحة.
املستوى للجمعية العامة بشأن األمم املتحدة والسالم واألمن
وتتطلب اخلطوة الثانية إيالء مزيد من االهتمام حلماية املعقودة يف أيار/مايو ،فقد حان الوقت الختاذ هنج أكثر تركيزا
املدنيني يف عملية صياغة قرارات جملس األمن .وينبغي أن تكون على اإلنسان يف جهودنا املبذولة يف جماالت منع نشوب
واليات بعثات حفظ السالم مكيفة حسب احتياجات كل الزناعات وحفظ السالم وبناء السالم .وحيدونا األمل يف أن
حالة ،وينبغي أن تكون املوارد املخصصة مضاهية للتحديات تنفذ قريبا استنتاجاتنا املنبثقة من االستعراضات الرئيسية يف
يف امليدان .وينبغي استعراض الواليات مىت ما دعت احلاجة جمال السالم واألمن ،وندعو جملس األمن إىل املشاركة بفعالية
إىل ذلك ،استنادا إىل تقييم احلالة على أرض الواقع .ويتطلب يف هذا املسعى اجلماعي ملجتمع األمم املتحدة.
ذلك التعاون الوثيق مع البلدان املسامهة بقوات واملسامهة
ويف اخلتام ،أود أن أشري إىل تقرير الفريق املستقل الرفيع
بأفراد شرطة واألمانة العامة ،وأيضا مع اللجنة اخلاصة املعنية املستوى املعين بعمليات السالم ،الذي بني عن حق أن مبادئ
بعمليات حفظ السالم يف مرحلة تنفيذ الوالية.
حفظ السالم “ينبغي أال تكون أبدا مربرا لعدم محاية املدنيني
ومن املجاالت األخرى اليت تتطلب اهتماما أكرب عملية
تدريب حفظة السالم ،اليت يتعني أن تزود ذوي اخلوذ الزرق
برؤية واضحة ألولويات البعثة واهلدف العام املتمثل يف محاية
أشد الفئات ضعفا.

أو للدفاع عن البعثة بشكل استباقي” ( ،S/2015/446صفحة
 .)14وبوصفنا جمتمعا دوليا ،مسعنا الكثري من الذرائع لعدم
اختاذ إجراء .ولتغيري ذلك ،يلزمنا أن نبدأ هنا  -يف جملس
األمن  -وأن نتأكد من أن حفظة السالم معدون إعدادا جيدا
لتحقيق األمان واحلماية للمدنيني الذين هم يف أمس احلاجة
إليهما.

وهلذا السبب قررت بولندا أن توقع على مبادئ كيغايل
املتعلقة حبماية املدنيني .وندعو مجيع البلدان املسامهة بقوات
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
واملسامهة بأفراد شرطة إىل إقرار هذه املبادئ .كما ندعو
إىل التنفيذ الصارم لسياسة عدم التسامح إطالقا إزاء أعمال إيطاليا.
االستغالل واالعتداء اجلنسيني اليت يرتكبها موظفو حفظ
السيد كاردي (إيطاليا) (تكلم بالفرنسية) :تشكر
السالم.
إيطاليا فرنسا على تنظيم هذه املناقشة املفتوحة اليت ،بالترافق
كما ينبغي أن نأخذ بعني االعتبار أن حفظة السالم مع تقرير األمني العام ( ،)S/2016/447تقودنا إىل التفكري يف
التابعني لألمم املتحدة ال يعملون يف فراغ .فهم ،على العكس ،دور عمليات حفظ السالم من منظور محاية املدنيني .وأشكر
منتشرون داخل جمتمعات حملية معيشية وجمتمعات تعاين من
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األمني العام ورئيس مجهورية أفريقيا الوسطى ورئيس اللجنة
الدولية للصليب األمحر على بياناهتم.

وترى إيطاليا ،بوصفها أكرب البلد املسامهة بقوات
من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ،أن احلماية
الفعالة للمدنيني تتطلب واليات واضحة ومتسلسلة وحمددة
األولويات وقوات مدربة تدريبا مناسبا ومعدات كافية ،ودورا
معززا للمنظمات اإلقليمية .وأود أن أشدد على ست نقاط
عمل حمددة.

(تكلم باإلنكليزية)

تتمثل النقطة األوىل يف أن التدريب املناسب أمر رئيسي
وستواصل إيطاليا االضطالع بدورها ،ومضاعفة اجلهود يف
جمال التدريب وبناء القدرات للعاملني يف جمال حتقيق السالم
والعدالة .ومنذ عام  ،2005من خالل مركز االمتياز الستقرار
وحدات الشرطة يف فيتشيزنا ،قمنا بتدريب أكثر من 9 000
وحدة ألفراد الشرطة ،والعديد منهم منتشرون يف عمليات يف
أفريقيا .وتكمن محاية املدنيني يف صميم برناجمنا للتدريب.

وتؤيد إيطاليا البيان الذي سيديل به املراقب عن
االحتاد األورويب ،والبيان الذي أدىل به ممثل سويسرا بالنيابة
عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني .وأود أن أديل
بالتعليقات اإلضافية التالية بصفيت الوطنية.
لقد أحرز بالفعل تقدم كبري ،مبا يف ذلك إعالن
املدارس اآلمنة ،الذي أيدته إيطاليا؛ واعتماد البيان الرئاسي
 ،S/PRST/2015/23الذي يؤكد من جديد على التزام املجلس
هبذه القضية؛ وااللتزامات املتفق عليها يف مؤمتر القمة العاملي
للعمل اإلنساين األخري املعقود يف اسطنبول؛ واختاذ القرار
 )2016( 2286بشأن الرعاية الصحية يف حاالت الزناع
املسلح ومحاية املوظفني الطبيني واملرافق الطبية املتخذ باإلمجاع
وبعدد كبري من املشاركني يف تقدميه ،مبا يف ذلك إيطاليا.
ولكن ،بطبيعة احلال ،ميكن القيام باملزيد من العمل ،مع التسليم
يف الوقت نفسه بأمهية املبادئ التقليدية وهي :مسؤولية الدول
األولية ،والزناهة ،وموافقة الدول ،وعدم استخدام القوة.

ثانيا ،إن تدريبنا يشمل دورات يف محاية حقوق اإلنسان
وتعزيزها والقانون اإلنساين الدويل ويف العنف اجلنسي والعنف
القائم على أساس نوع اجلنس ،ويشمل برامج فردية بشأن
السلوك املناسب واألعراف املحلية ،ويف الوقت نفسه اختاذ
أقوى موقف من التجاوزات .ونعتقد أن سياسة عدم التسامح
إطالقا جيب أن يقابلها التدريب املخصص املناسب لكل حالة
للتوصل إىل واقع لعدم وجود حاالت إطالقا وحلماية املصداقية
والثقة بالبعثات .ويف هذا املجال ،ينبغي تعزيز املساءلة ،وجيب
إجراء املحاكمات املحلية املناسبة وينبغي لألمم املتحدة أن
تشجع الدول على التعاون.

وإيطاليا من ضمن املشتركني االفتتاحيني ملبادئ كيغايل
املتعلقة حبماية املدنيني ،االي أثبتت أن احلماية الفعالة للمدنيني
تتطلب توفري القوات املدربة بشكل سليم واملعدات الكافية
وااللتزام السياسي القوي .وحنن على ثقة بأن عددا أكرب من
البلدان املسامهة بقوات واملسامهة بأفراد شرطة ستنضم إىل هذه
ثالثا ،جيب إيالء االعتبار الواجب لضرورة جتهيز البعثات
املبادئ ،وال سيما تنفيذها .وميثل ذكر املبادئ يف التقرير النهائي
للجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم خطوة أوىل هامة .على حنو سليم ،أيضا باعتماد احللول التكنولوجية املتاحة ،من
وتؤيد إيطاليا أيضا مشروع مدونة قواعد السلوك واملبادرة قبيل استخدام املركبات اجلوية غري املأهولة ،اليت أثبتت يف
الفرنسية/املكسيكية بشأن تقييد استخدام حق النقض (الفيتو) .العديد من املناسبات أهنا عامل رئيسي يف إنقاذ أرواح املدنيني.
رابعا ،إن تعزيز املنظور اجلنساين يف عمليات السالم أمر
رئيسي للحماية الفعالة ،وميكن حتقيقه على السواء بزيادة
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العدد اإلمجايل للنساء العامالت يف عمليات السالم و  -خالل
البعثة  -بالتواصل مع النساء والفتيات يف املجتمعات املحلية
وإشراكهن كجهات فاعلة للسالم واملنع.

10/06/2016

وأود أن أشكر األمني العام بان كي  -مون؛ ورئيس
اللجنة الدولية للصليب األمحر ،بيتر مورير؛ واملدير التنفيذي
ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،السيد أنتوين ليك؛
ورئيس مجهورية أفريقيا الوسطى ،السيد فوستني أرشانج
تواديرا ،على إحاطاهتم اإلعالمية.

خامسا ،ومتشيا مع وجهة نظرنا العامة اليت مفادها أن
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف وضع مثايل ميكنها من
اإلسهام يف صون السلم واألمن الدوليني ،فإننا سنواصل العمل (تكلم باإلنكليزية)
على تعزيز العالقة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية،
وال تزال محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة مصدر قلق
وخباصة االحتاد األفريقي ،من أجل تعزيز قدراهتا يف التعامل حادا وملحا لالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه .ونتفق مع
مع األزمات.
األمني العام ،على النحو الوارد يف تقريره الصادر يف حزيران/
ونقطيت السادسة واألخرية تتعلق باملنع .فهو اخليار يونيه ( 2015انظر  )S/2015/453على أن االزدراء السائد
الصحيح والذكي وأفضل السبل لضمان احلماية الفعالة للقانون اإلنساين الدويل من جانب بعض الدول واجلماعات
للمدنيني .وأشدد على أمهية آليات اإلنذار املبكر ،مثل إطار املسلحة من غري الدول ،وتفشي اإلفالت من العقاب على
االنتهاكات أصبحا أحد أهم التحديات اليت تواجه محاية
التحليالت للجرائم الفظيعة ومبادرة حقوق اإلنسان أوال.
املدنيني .وكان التمسك بالقواعد اليت حتمي البشرية يف صميم
(تكلم بالفرنسية)
مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين األخري وعلينا أن منضي
ويف اخلتام ،يف أروقة األمم املتحدة ،كثريا ما نسمع عن
قدما بااللتزامات اليت قطعت هناك وبالنهوض حبماية املدنيني
“مسار السالم اإليطايل” .وهذا املسار جيمع بني التقاليد
يف الزناعات املسلحة.
واالبتكار والتدريب ،وقبل كل شيء ،يضع الناس واملجتمعات
وتتطلب االحتياجات املحددة حلماية النساء واألطفال
املحلية دائما يف حمور عمل البعثة .وهذا هو املسار الذي نلتزم
اهتماما خاصا .كما ينبغي إيالء اهتمام مماثل لظاهرة العنف
بدعمه.
اجلنسي واستخدام االغتصاب أسلوبا للحرب ،مما ال يؤثر على
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
النساء واألطفال فحسب ،بل على الرجال أيضا .ويتضرر
عن االحتاد األورويب.
األطفال بشكل غري متناسب من الزناع املسلح ،وال تزال
السيد فريالس (االحتاد األورويب) (تكلم باإلنكليزية) :تزداد االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة حبق األطفال .وتشكل
يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء .حالة األطفال يف كثري من األماكن ،مثل سوريا ومجهورية
وتؤيد هذا البيان البلدان َّ
املرشحة لالنضمام إىل االحتاد ألبانيا أفريقيا الوسطى ومايل ،ضمن أماكن أخرى ،أشد دواعي
واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة؛ وبلد القلق إحلاحا.
واملرشح املحتمل البوسنة
عملية حتقيق االستقرار واالنتساب
َّ
وتتحمل السلطات الوطنية املسؤولية األولية عن توفري
واهلرسك؛ فضال عن أوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا .
احلماية ملواطنيها .ومع ذلك ،فإن محاية املدنيني أيضا إحدى
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املهام الرئيسية حلفظ السالم وهي كثريا ما تكون حامسة لنجاح لضمان توزيع األهداف واملهام فيما بني املنظمات على حنو
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ولشرعية هذه العمليات .حيقق أقصى قدر من التأثري على أرض الواقع.
واليوم ،فإن  10من أصل  16بعثة من بعثات حفظ
السالم لديها واليات تشمل محاية املدنيني.

ويتعني تزويد عمليات حفظ السالم بواليات واضحة
ومتماسكة ودقيقة وقابلة للتنفيذ ،وتتضمن عنصرا قويا يتعلق
حبقوق اإلنسان عندما يكون ذلك مالئمًا ،وجيب ترمجة
واليات احلماية إىل مفاهيم وطيدة للعمليات ومبادئ توجيهية
للتشغيل .وندعو مجيع عمليات حفظ السالم اليت لديها والية
تتعلق حبماية املدنيني إىل وضع استراتيجيات حلماية املدنيني
حبلول هناية هذا العام .وينبغي يف وقت مبكر استكشاف
الترتيبات االنتقالية بني خمتلف العمليات أو املنظمات املختلفة
واستراتيجيات اخلروج .وانطالقا من املراحل املبكرة فصاعدا،
ينبغي أن تراعي الترتيبات االنتقالية العناصر اليت من شأهنا
اإلسهام يف تقييم الكفاءة العامة للبعثات حاملا يتم االنتهاء
منها.

ومن الواضح أن اجلهات الفاعلة املحلية واملنظمات غري
احلكومية ،وكذلك املنظمات اإلقليمية والدولية ،تضطلع بدور
رئيسي يف دعم السلطات الوطنية فيما يتعلق مبسؤولياهتا يف
جمال محاية املدنيني .ويستلزم األمر املشاركة النشطة جلميع
تلك اجلهات الفاعلة إلحراز تقدم يف املجاالت الرئيسية على
صعيد محاية املدنيني ،مثل العملية السياسية ومنع نشوب
الزناعات واإلنذار املبكر وبناء الشراكات ،واليت جرى التأكيد
عليها مجيعا خالل اجتماع الفريق املستقل الرفيع املستوى
املعين بعمليات السالم (انظر  )S/2015/446ويف تقارير األمني
العام .ويقدم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه الدعم
للشركاء يف مجيع تلك املجاالت ،فضال عن املساعدة يف بناء
القدرات .ومتثل امللكية املحلية عامال مهما يف جمال محاية
املدنيني .وتضطلع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بدور
متزايد األمهية يف صون السلم واألمن الدوليني .وينبغي السعي
إىل حتسني تنسيق اجلهود بني األمم املتحدة وهذه املنظمات

ونوافق على أن التدريب يشكل ،من نواح كثرية ،حجر
الزاوية لتحسني قيام البعثات حبماية املدنيني .وحنن حباجة إىل
حتسني التعاون يف جمال التدريب بغية حتسني تنفيذ معايري
األمم املتحدة ذات الصلة .وسيكون من األفضل أن يتم ذلك
عن طريق توفري تدريب جماز من قبل األمم املتحدة يف جمال
محاية املدنيني ،كما دأبت بعض الدول األعضاء يف االحتاد
األورويب على القيام بذلك .وينبغي هلذا التدريب أن يشمل
أيضا التدريب السابق للنشر والتدريب داخل البعثات فيما
خيص محاية األطفال ،فضال عن مسأليت االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني .ويؤيد االحتاد األورويب سياسة األمم املتحدة املتمثلة
يف عدم التسامح مطلقا يف هذا الصدد .وال شيء يضر بشرعية
حفظ السالم على املستوى الدويل واجلهود املبذولة الستعادة
ثقة السكان املحليني أكثر من اعتداء حفظة السالم على
األشخاص املكلفني حبمايتهم .ويوفر االحتاد األورويب ،من
جانبه ،التدريب على محاية املدنيني ومنع اجلرائم الفظيعة،

ومع ذلك ،ال تزال هناك حتديات كثرية فيما يتعلق
بالتنفيذ الفعال للواليات املتعلقة باحلماية ،وحنن حباجة إىل
مواصلة التصدي هلا .فعلى سبيل املثال ،يتطلب التنفيذ الفعال
حتسني دعم التخطيط للبعثات واستخالص الدروس املستفادة
على حنو فعال وحتسني فهم كيفية دعم الدول املضيفة يف محاية
املدنيني .ويتعني أن تكون البعثات مزودة باألدوات الالزمة
ملعاجلة األسباب اجلذرية لألزمات وأبرز آثارها .وجيب على
حفظة السالم محاية املدنيني املعرضني خلطر العنف البدين ،مبا
يتسق مع مقتضيات والياهتم .ويتعني مواجهة خمتلف مستويات
التهديد باستخدام القوة املناسبة واملتناسبة ،حسب االقتضاء.
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واملسائل اجلنسانية ومحاية الطفل ،والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،باعتباره جزءا ال يتجزأ من
املناهج التدريبية لبعثاته يف الصومال ومايل والنيجر.
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ويعرب االحتاد األورويب عن قلقه العميق ألن املدنيني
ال يزالون ميثلون األغلبية العظمى من الضحايا يف حاالت
الزناع املسلح .وميكن للمجلس أن يعول على دعمنا لتعزيز
محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ،مبا يف ذلك من خالل
تقدمي الدعم لعمليات السالم التابعة لألمم املتحدة ومن خالل
البعثات اخلاصة بنا .وسنواصل دعمنا لتعزيز االمتثال للقانون
الدويل اإلنساين وتعزيز املساءلة عن االنتهاكات اخلطرية له.

وينبغي لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أن تؤدي
دورًا حيويًا يف تنفيذ املسؤولية عن احلماية ألهنا تقف غالبا
على اخلطوط األمامية عندما تكون دولة ما غري قادرة أو غري
مستعدة حلماية املدنيني من خطر اجلرائم الفظيعة .ويف هذا
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
السياق ،من الضروري تزويد عمليات األمم املتحدة للسالم
مبوظفني ومعدات على حنو ميكن موظفي األمم املتحدة العاملني جورجيا.
من حتسني تفاعلهم مع السكان املحليني ومنظمات املجتمع
السيد إمنادزه (جورجيا) (تكلم باإلنكليزية) :تؤيد
املدين ،مبا يف ذلك املجموعات املعنية حبقوق املرأة ،وذلك جورجيا البيان الذي أدىل به املراقب عن وفد االحتاد األورويب
لتحقيق اهلدف الرئيسي املتمثل يف االستجابة إلشارات اإلنذار من فوره .وبصفيت الوطنية ،أود أن أضيف النقاط التالية.
واحلد من خماطر وقوع جرائم فظيعة .وميكن لتنفيذ مبادرة
أوال ،امسحوا يل أن أعرب عن امتناين للرئاسة الفرنسية،
احلقوق أوالً اإلسهام بشكل إجيايب يف هذا الصدد.
وخاصة وزير الشؤون اخلارجية والتنمية الدولية ،على عقد
ويف احلاالت اليت ختفق فيها اجلهود الدولية وتُرتكب هذه املناقشة وعلى ترؤسها يف البداية .كما أشكر األمني العام
جرائم فظيعة ،فإن املساءلة أمر بالغ األمهية .وينبغي أن تكون ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر على إسهاماهتما القيمة.
عمليات األمم املتحدة للسالم جمهزة ولديها موظفون لديهم وأود أن أعرب عن شكرنا اخلاص لرئيس مجهورية أفريقيا
قدرات وخربات للمساعدة يف إجراء حتقيقات شفافة ودعم الوسطى على تعليقاته الثاقبة وأهنئه وشعب مجهورية أفريقيا
مجع األدلة بطريقة احترافية ،وذلك عندما تكون لديها والية الوسطى على التقدم امللحوظ الذي مت حتقيقه صوب حتقيق
للقيام بذلك أو يف حالة موافقة الدولة املضيفة على هذا األمر .السالم املستدام وقيام مؤسسات الدولة بوظائفها.
واالحتاد األورويب ملتزم مبساعدة الدول على تعزيز نظمها
ولألسف ،إن أفدح االنتهاكات حلقوق اإلنسان حتدث
القضائية الوطنية ونظم اإلصالح والتهذيب لديها لتمكينها
يف خضم الزناعات املسلحة ،حيث يشكل السكان املدنيون
من التحقيق مع مرتكيب اجلرائم الفظيعة ومقاضاهتم .وعالوة
األبرياء ،وال سيما النساء واألطفال ،األغلبية الساحقة من
على ذلك ،يكتسي التعاون الوثيق بني املحكمة اجلنائية الدولية
الضحايا .واليوم ،تزداد حدة الطابع امللح للحالة جراء اإلرهاب
والبعثات يف امليدان أمهية حيوية .وعندما تُنشر عملية سالم يف
الدويل والتطرف العنيف املستمرين بال هوادة والتطورات
بلد أحيلت حالته للمحكمة اجلنائية الدولية ،ينبغي أن تأذن هلا
املأساوية يف الشرق األوسط والزناعات اليت مل تُحل بعد يف
واليتها بأن تيسر عمل املحكمة أو تساعدها ،مبا يف ذلك عن
كثري من املناطق األخرى يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك يف
طريق مساعدة السلطات يف محاية الشهود واعتقال وتسليم
بلدي .إننا نؤمن باألمهية املحورية حلماية املدنيني يف مجيع
األفراد اخلاضعني ألوامر اعتقال صادرة عن املحكمة.
واليات حفظ السالم لألمم املتحدة .وجيب اعتبار سالمة
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السكان عنصرا حامسا لتحقيق االستقرار واألمن والسالم جورجيا .ويف حني تواصل بعثة الرصد التابعة لالحتاد األورويب
أداء مهامها ،مل تنجح حىت اآلن اجلهود الدؤوبة الرامية إىل
املستدام.
وطوال عقود ،ظل جملس األمن يتناول مسألة محاية نشر وجود دويل مستقل وحمايد وفعال على أرض الواقع
املدنيني من خالل بياناته وقراراته والعديد من عمليات حفظ لغرض حفظ السالم.
ويف ظل تلك اخللفية ،فإن السكان املدنيني املقيمني يف
السالم .ومع تزايد بعثات حفظ السالم من حيث العدد
واحلجم والنطاق ،تبذل األمم املتحدة جهودا متضافرة بشكل األراضي اجلورجية املحتلة حمرومون من الضمانات الدنيا
متزايد جلعل محاية املدنيني يف صميم تلك العمليات .ومع لسالمتهم ،وهم جمردون من حقوقهم وحرياهتم األساسية.
ذلك ،ويف ظل الظروف املتغرية بسرعة يف مجيع أحناء العامل،
إن جرمية قتل جيجا أوختوزوريا الوحشية مؤخرا ،وهو
هناك حاجة ماسة إىل بذل جهود متجددة من أجل زيادة فرد جورجي مشرد داخليا من منطقة أخبازيا املحتلة ،قتل رميا
كفاءة حفظ السالم على صعيد أبعاده اإلنسانية وتلك املتعلقة بالرصاص أثناء عبوره خط االحتالل ،تعد تنبيها إىل خطورة
حبقوق اإلنسان ،مما يعين محاية املدنيني يف املقام األول.
احلالة .كما أهنا تؤكد ضرورة إرساء األمن الدويل وآليات

وبينما يتحمل جملس األمن املسؤولية الرئيسية عن صون
السلم واألمن الدوليني ،مبا يف ذلك من خالل إنشاء عمليات
حفظ السالم ،شهدنا يف السنوات األخرية ،العديد من احلاالت
املؤسفة اليت مل يقم فيها املجلس مبمارسة واليته لضمان الفعالية
والكفاءة يف محاية السكان املدنيني .ويف هذا الصدد ،نرحب
مرة أخرى وندعم بشكل كامل املقترح الفرنسي بشأن تعليق
حق النقض يف حاالت الفظائع اجلماعية .ويف عام ،2014
انضمت جورجيا أيضا إىل مؤيدي مدونة قواعد السلوك
املتعلقة بإجراءات جملس األمن ضد اإلبادة اجلماعية أو اجلرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب ،وهي املبادرة اليت
طرحتها ليختنشتاين.
وشهدت جورجيا لألسف إغالق بعثة مراقيب األمم
املتحدة يف جورجيا اليت أدت دورًا حامسا يف احلفاظ على
السالم واالستقرار يف أخبازيا ،جورجيا ،وذلك بعد استخدام
عضو واحد يف جملس األمن حلق النقض يف ربيع عام .2009
وأدى هذا العمل غري املسؤول إىل سابقة خطرية فيما يتعلق
بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم .ومنذ ذلك احلني،
مل حيل بديل كاف حمل الوجود الدويل الذي جرى تفكيكه يف
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رصد حقوق اإلنسان يف امليدان .وخوف الفرد الدائم على
حياته وتركيب أسوار وحواجز من األسالك الشائكة يف وسط
الساحات واألراضي الزراعية واالحتجاز غري القانوين والقيود
املفروضة على حرية التنقل وحظر التعليم باللغة األم  -كل
هذه اإلجراءات التعسفية وغري القانونية جتسد الواقع القاسي
للحياة يف األراضي اجلورجية املحتلة.

ونعتقد ،بناء على جتربتنا اخلاصة ،أنه ينبغي أال يتكون
أغلب موظفي عمليات حفظ السالم من دولة واحدة مبفردها،
وأال متثل فيها أبدا قوات عسكرية من دولة طرف يف الزناع
أو متورطة بشدة يف الزناع املعني .فمن الواضح أن قوة حفظ
السالم التابعة لرابطة الدول املستقلة ،اليت تعمل كمكون أمين
لبعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا يف امليدان ،تفتقر إىل
ثقة اجلورجيني يف املنطقة ،إذ أهنا مكونة حصرا من عسكريني
روس .وهم يثريون ،يف مناسبات عديدة ،انتهاكات خطرية
التفاقات السالم أو يتورطون مباشرة فيها ،مبا يف ذلك
انتهاكات شديدة حلقوق اإلنسان ضد السكان اجلورجيني
املحليني وحوادث أخرى .وقد حتولت قوة حفظ السالم
التابعة لرابطة الدول املستقلة ،يف هناية املطاف ،إىل قوة احتالل
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وتؤيد رومانيا البيان الذي أدىل به املراقب عن االحتاد
من قبل االحتاد الروسي منتهكة سيادة جورجيا وسالمتها
األورويب .غري أين أود أن أديل ببعض املالحظات بصفيت
اإلقليمية.
إن جورجيا ملتزمة متاما بسياسة عدم التسامح مطلقا الوطنية.
جيب أن نعيد التأكيد على أن املسؤولية عن محاية املدنيني
مع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب أفراد حفظ
السالم .وقد غادر فريق حتقيق مشترك بني الوكاالت أنشئ يف الزناعات املسلحة تقع على عاتق الدول ،نظرا للعديد من
مببادرة من وزير الدفاع يف جورجيا ،يف  5حزيران/يونيه ،إىل الزناعات اجلارية يف العامل .وجيب على الدول أن تالحق اجلناة
مجهورية أفريقيا الوسطى لالضطالع بأنشطة حتقيق ميدانية .أو املسؤولني عن انتهاك القواعد الدولية ،وال سيما القانون
كما قامت حكومة جورجيا ،ردا على طلب األمانة ،بترشيح اإلنساين الدويل .ويف احلاالت اليت تفتقر فيها الدول إىل اإلرادة
موظف على أساس جماين ،للعمل مع إدارة عمليات حفظ أو القدرة على الوفاء مبسؤولياهتا ،فإن املجتمع الدويل مدعو
السالم اليت سيكون تركيزها على املسائل القانونية املحيطة إىل التدخل .وهذا هو السبب يف أن رومانيا ستنضم إىل
باالستغالل واالنتهاك اجلنسيني الذين ترتكبهما قوات حفظ املبادرة الفرنسية املكسيكية للحد من استخدام حق النقض من
جانب األعضاء اخلمسة الدائمني يف جملس األمن يف احلاالت
السالم الدولية.
وأعيد يف اخلتام ،تأكيد دعم جورجيا الكامل للجهود اليت تنطوي على فظائع مجاعية .وقد قمنا مؤخرا كذلك
الرامية إىل جعل حفظ السالم أكثر فعالية وأكثر متحورا حول بدعم مدونة قواعد السلوك املتعلقة بإجراءات جملس األمن
اإلنسان ،مع نقطة تركيز رئيسية على املسؤولية عن محاية ضد اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم
احلرب ،اليت اقترحها فريق املساءلة واالتساق والشفافية.
السكان املدنيني.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطى الكلمة اآلن ملمثل
رومانيا.

وجيب أن تضطلع بعثات حفظ السالم بدور رئيسي
من خالل الدعم الذي تقدمه للدول املضيفة يف اضطالعها
باملسؤولية عن احلماية .ويف ذلك الصدد ،من الضروري جدا
أن يكون موظفو األمم املتحدة الرئيسيون املدربني واملجهزين
للتفاعل مع املجتمعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين.
فليس هناك ما هو أكثر ضررا على مشروعية بعثات حفظ
السالم وإعادة بناء ثقة السكان املحليني من انتهاك اخلوذ
الزرق ملن يفترض أهنم حتت محايتهم.

السيد جنغا (رومانيا) (تكلم بالفرنسية) :بادئ ذي
بدء ،أشكر الرئاسة الفرنسية ملجلس األمن على عقد مناقشة
اليوم املفتوحة الرفيعة املستوى بشأن محاية املدنيني يف سياق
عمليات حفظ السالم .إن ذلك موضوع مهم جدًا يتطرق إىل
مسؤولية األمم املتحدة يف جمال األمن الدويل .فحماية املدنيني
اليوم متثل حتديا رئيسيا ألن  93يف املائة من ضحايا الزناعات
ونعتقد أن األفرقة املختلطة ميكن أن تكون مفيدة جدا.
املسلحة هم من املدنيني .وهذا رقم يبعث على الرعب .فقد
مت تناول احلاجة إىل إجياد أفضل السبل لضمان هذه احلماية فالنساء يف عمليات حفظ السالم ميكن أن ييسرن االتصال مع
يف العديد من املناقشات وقد دعمت بسلسلة من اإلصالحات النساء ومع األفراد األضعف يف املجتمعات املحلية .وينبغي أن
ترتكز الدورات التدريبية بقوة على احترام حقوق اإلنسان.
اليت بدأت يف عام .2015
وينبغي أن يكون هناك تكامل على الصعيدين الوطين والدويل
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بغية تزويد املوظفني يف عمليات حفظ السالم باألدوات
الالزمة للكشف عن مؤشرات اإلنذار املبكر يف احلاالت اليت
تنطوي على ارتكاب فظائع مجاعية .ويف ذلك الصدد ،فإن
مبادرة األمني العام حلقوق اإلنسان أوال متثل بالفعل جزءا من
جهود املنظمة يف هذا املضمار.
وخيضع الرومانيون الذين يشاركون يف بعثات حتت علم
األمم املتحدة لتدريب صارم جدا قبل النشر ،مبا يف ذلك فيما
يتعلق باحترام احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان ،مع إيالء اهتمام
خاص حلماية النساء واألطفال .وقد ساهم أكثر من 10 000
روماين من أصحاب اخلوذ الزرق ،على مدى السنوات ال 25
املاضية ،يف السلم واألمن يف كل مكان يف العامل ومل يتورطوا
على اإلطالق يف حوادث تعكس عدم احترام للسكان املدنيني
املحليني ،ألننا نطبق سياسة عدم التسامح املطلق على مجيع
االنتهاكات.

S/PV.7711

وما فتئت رومانيا ترى أن احلماية الفعالة للمدنيني يف
الزناعات املسلحة قد تعزز بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية .وقد بينت املناقشة املفتوحة ملجلس األمن
بشأن هذا املوضوع ،يف الشهر املاضي ،أمهية تعزيز التعاون من
جانب األمم املتحدة مع االحتاد األفريقي (انظر )S/PV.7694
ويف يوم االثنني املاضي ،ركز املجلس على التعاون مع
االحتاد األورويب (انظر  )S/PV.7705فكال املنظمتني شريكان
استراتيجيان لألمم املتحدة يف جهود حفظ السالم.

وختاما ،فإن محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم أمر
بالغ األمهية لسمعة ومصداقية األمم املتحدة .والتمسك مببادئ
كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني أمر أساسي .فهي ينبغي أن
تشكل نواة جلميع واليات حفظ السالم .وقد أيدت رومانيا
مبادئ كيغايل ،ويشهد ذلك القرار على التزام بلدي باجلهود
العاملية الرامية إىل إحالل السالم واألمن يف البلدان املتضررة
إن االستهداف املتعمد ملدارس املدنيني ومستشفياهتم من الزناعات ،مع اإلقرار باألمهية القصوى للبعد اإلنساين
شائع على حنو متزايد يف الزناعات .وجيب أن يتوقف ذلك للحماية.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
على الفور .وال تزال إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية
تشكل حتديا كبريا يف العديد من الزناعات املسلحة .وقد عن االحتاد األفريقي.
كان مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين الذي عقد مؤخرا يف
السيد أنطونيو (تكلم بالفرنسية) :بادئ ذي بدء ،أود،
اسطنبول فرصة إلعادة تأكيد دعمنا ملبادئ استقالل وحياد سيدي الرئيس ،أهنئ بلدكم على توليها رئاسة جملس األمن
ونزاهة العمل اإلنساين .وقد أيدت رومانيا البيان الذي اقترحته هلذا الشهر .كما أشكر األمني العام بان كي  -مون ،ورئيس
الواليات املتحدة األمريكية بشأن محاية املدنيني ،الذي يعيد اللجنة الدولية للصليب األمحر ،السيد بيتر ماورير ،على
التأكيد على أمهية التمسك بالقانون اإلنساين الدويل.
إحاطتيهما اإلعالميتني الزاخرتني باملعلومات هذا الصباح.

ويف الوقت نفسه ،فإن منع نشوب الزناعات أمر بالغ
األمهية .وهو يتطلب بذل جهود إضافية من أجل التوصل إىل
حلول سياسية تفاوضية لضمان تنفيذ خطة التنمية املستدامة
لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة  )1/70والتعامل مع
األسباب اجلذرية للزناع .كما يتطلب ذلك أيضا تعزيز الدور
الوقائي للعدالة وآليات اإلنذار املبكر.
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وأرحب أيضا بالعديد من الشخصيات البارزة احلاضرة
هنا اليوم ،وال سيما السيد فوستني أرشانج توديرا ،رئيس
مجهورية أفريقيا الوسطى ،الذي أطلعنا على آراء بلده
وأولوياته ،اليت نعتقد أن على مجيع الشركاء اإلصغاء هلا بعناية،
واضعني يف االعتبار مبدأ امللكية الوطنية ،إذا أردنا أن ننجح يف
جهودنا يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
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ولسنا حباجة إىل خطب طويلة أو مراجع علمية للتأكيد وحنو  1 500من املدنيني يف إطار تسع عمليات ذات واليات
على أمهية محاية املدنيني ،اليت تضطلع بدور حموري أكرب يف قوية مت نشرها وغالبا ما تكون محاية املدنيني وحتييد اجلماعات
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وعمليات حفظ السالم املسلحة أو اإلرهابية باإلضافة إىل تعزيز سلطة الدولة ضمن
مهامها الرئيسية.
اإلقليمية.
إن محاية املدنيني ،بالنسبة لالحتاد األفريقي ،مشكلة مدجمة
يف مفهوم األمن ،وهي إحدى التحديات الرئيسية للسالم.
إن ذلك املفهوم ،الذي يعتربه االحتاد األفريقي مبدأ عدم
جواز الالمباالة جتاه املعاناة البشرية ،هو أحد أبرز التطورات
املصاحبة النتقال منظمة الوحدة األفريقية إىل االحتاد األفريقي.
ويف هذا السياق ،فإن مجيع تسميات التشريعات التنظيمية
والتأسيسية لالحتاد األفريقي تتسق مع هذه الفلسفة اليت هتدف
يف املقام األول إىل احلفاظ على السالم واألمن للسكان يف
مجيع الظروف ،يف حني يُنظر إىل هذه األخرية بوصفها عامال
أساسيا يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية .ويف هذا
الصدد ،فإن السالم واألمن ميثّالن بالنسبة لالحتاد األفريقي
شرطا أساسيا ألي سياسة عامة يضعها ،فضال عن تكامل
القارة .وتُفهم محاية املدنيني يف سياق هذه الفلسفة العامة ،إىل
جانب كوهنا جزءا ال يتجزأ منها.

وإىل جانب نشر عمليات حفظ السالم يف امليدان،
يواصل االحتاد األفريقي السعي إىل تعزيز قدراته يف األجل
الطويل من خالل تفعيل القوة األفريقية اجلاهزة اليت توفر
القدرة على النشر السريع يف حاالت اإلبادة اجلماعية وجرائم
بتدخل
احلرب أو اجلرائم ضد اإلنسانية .وهي مسألة تتعلق ُّ
االحتاد األفريقي دون إبطاء إلنقاذ األرواح .وميكن تنفيذ هذه
التدخالت مبوافقة أو عدم موافقة أي من الدول األعضاء مىت
أصبح سكاهنا عرضة للتهديد.

ويتطلب منّا هذا النهج الذي ال ينسجم مع ممارسة األمم
املتحدة أن نفكر يف منوذج للتعاون بني األمم املتحدة واالحتاد
األفريقي بغية حتديث وتفعيل عمليات حفظ السالم وجعلها
قادرة على محاية املدنيني .ومن منظورنا فإن هذا النهج يتضمن
من ناحية ،البحث عن التوازن الصحيح بني احلفاظ على بعض
اجلوانب اهلامة من مبادئ حفظ السالم التقليدية ،وضرورة
ويف حني أن من الصحيح القول بأن سياق حفظ السالم زيادة استخدام القوة ،من ناحية أخرى ،ويتطلب أيضا إجراء
قد شهد تغريا كبريا على مدى العقد املاضي ،فإن ذلك استعراض شامل حلدود حفظ السالم ،مبا يف ذلك عندما يتعلق
ال ينطبق على مفهوم وممارسة عمليات األمم املتحدة حلفظ األمر مبكافحة اجلماعات اإلرهابية.
ومن شأن وضع منوذج موحد للمزيد من التعاون بني
السالم اللذين ال يزاالن  -مع بعض االستثناءات امللحوظة
 يرتكزان على املبادئ الرمسية املتمثلة يف الزناهة واحلياد األمم املتحدة واالحتاد األفريقي أن يوفر إجابات صحيحةواالستخدام املحدود للقوة .وعلى النقيض من ذلك ،فإن لبعض هذه التحديات الوجودية .ويف هذا الصدد ،فإن من
ممارسة االحتاد األفريقي يف هذا املجال تستند إىل مبدأ عدم الضروري تعزيز املسؤولية املشتركة اليت سرعان ما تبدو
جواز الالمباالة إزاء املعاناة اإلنسانية ،وهو ما يؤدي يف كثري حني يتصرف االحتاد األفريقي بوصفه املستجيب األول الذي
من األحيان إىل نشر بعثات قوية حلماية املدنيني على صعيد يهدف إىل حتقيق استقرار الوضع يف البلدان اليت تعاين من
املمارسة .بناء على ذلك ،ومنذ عام  ،2003أذن االحتاد الزناع وهتيئة الظروف املناسبة لألمم املتحدة لنشر عمليات
األفريقي بنشر ما يزيد على  70 000من األفراد النظاميني حفظ السالم يف مرحلة الحقة.
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الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن للممثل
الدائم لكرواتيا.
السيد دروبنياك (كرواتيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أبدأ بتوجيه الشكر إىل الرئاسة الفرنسية على عقد هذه املناقشة
اهلامة بشأن مسألة ينبغي أن تكون يف صميم اجلهود اليت نبذهلا
يف املنظمة.
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ومستمر .وأصبحت محاية املدنيني مأذونا هبا حاليا يف معظم
بعثات حفظ السالم ،األمر الذي ميثّل خطوة إىل األمام ،ولكن
الذي يهم فعال هو اإلجراء النهائي املتخذ يف امليدان .وينبغي
بالنسبة لنا ،أن يتمحور تعزيز محاية املدنيني يف حاالت الزناع
املسلح حول النقاط التالية.

أوال ،ينبغي جلميع األطراف يف الزناع أن متتثل اللتزاماهتا
تؤيد كرواتيا البيان الذي أدىل به نائب رئيس وفد االحتاد مبوجب القانون الدويل اإلنساين عند حدوث الفظائع بالفعل.
األورويب .وأود أن أديل ببعض املالحظات اإلضافية بصفيت وجيب ضمان املساءلة .وتضطلع املحكمة اجلنائية الدولية بدور
هام يف ذلك الصدد.
الوطنية.
ثانيا ،تُعترب مبادرة حقوق اإلنسان أوال ،واملسؤولية عن
احلماية أداتني هامتني متوفرتني للوقاية ،وجيب أن نستخدمهما
بقدر استطاعتنا لتعزيز القدرات الوطنية ومتكينها من الكشف
عن البوادر األوىل لالنتهاكات وخماطر ارتكاب اجلرائم
الفظيعة ،فضال عن االستجابة هلا.

قبل ربع قرن مضى ،مل تكن األمم املتحدة واملجتمع
الدويل قادرين على محاية املدنيني بطريقة فعالة يف بلدي ،وعجز
كالمها عن وقف اإلبادة اجلماعية يف سريربينيتشا ورواندا .وال
تعزى أسباب تلك اإلخفاقات املأساوية  -اليت أدت إىل الكثري
من املعاناة ،وستبقي لتطارد الكثري من األشخاص يف السنوات
ثالثا ،جيب أن يكون مفهوم احلفاظ على السالم يف صميم
القادمة  -إىل عدم كفاية وجود ذوي اخلوذ الزرق يف امليدان
فحسب ،بل أيضا ألن قوات األمم املتحدة كانت تفتقر إىل جهودنا الرامية إىل ضمان محاية املدنيني .ويشمل هذا القضاء
والية واضحة ودقيقة ملا يبدو أنه واجبهم املقدم على كل الفعال على األسباب اجلذرية للزناع ،بدءا من نقص التنمية
شيء :محاية املدنيني من اهلجمات العسكرية وشبه العسكرية .والعدالة واحترام حقوق اإلنسان .وتوفر لنا أهداف التنمية
وهي نقطة صحيحة آنذاك وما تزال صحيحة اليوم أيضا .املستدامة ومجيع اإلجنازات املتعلقة هبا يف عام  2015األدوات
وحنن نواجه واقعا مرعبا وغري مسبوق من املعاناة النامجة عن الالزمة ،وليس هناك من مربر لعدم استخدامها.
رابعا ،يضع االستعراضان اجلاريان حلفظ السالم وبناء
الزناعات يف الكثري من أحناء العامل ،يف حني تعتمد مصداقية
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم إىل حد كبري على قدرهتا السالم مسألة الوقاية يف حمور املناقشات بشأن السلم واألمن
على العمل الفعال عندما يتعرض املدنيون للتهديد .وليس مثة الدوليني .ويتعني علينا كفالة استمرار بقائها هناك ،فضال عن
حتويلها إىل إجراءات ملموسة.
واجب يعلو على ذلك يف عمليات حفظ السالم.

وقد ذكرنا يف مناسبات عديدة أن محاية املدنيني هي
وبالرغم من إحراز تقدم ملحوظ ،وخاصة على الصعيد
املعياري على مدى العقدين املاضيني منذ تسليم هذا املجلس مسؤولية السلطات الوطنية أوال وقبل كل شيء .ومع ذلك،
بأن محاية املدنيني تأيت يف صميم واليته ،غري أن ذلك مل يتحول يتعني على املجتمع الدويل أن يضطلع بنصيبه من تلك املسؤولية
مبا فيه الكفاية إىل محاية املدنيني يف امليدان بشكل منتظم
1616675

93/124

S/PV.7711

ا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

عن احلماية وأن يتخذ إجراء مجاعيا بواسطة جملس األمن حني
تعجز السلطات الوطنية عن محاية سكاهنا بصورة واضحة.
وتؤيد كرواتيا متاما مدونة قواعد السلوك املتعلقة
باإلجراءات اليت يتخذها جملس األمن ضد اإلبادة اجلماعية
واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،فضال عن
املبادرة الفرنسية  -املكسيكية بشأن تعليق سلطة حق النقض
يف حاالت ارتكاب الفظائع اجلماعية .ونرى أنه جيب بذل
اجلهود الالزمة لتحسني أداء مجيع اجلهات الفاعلة ذات
املصلحة املشتركة يف محاية املدنيني األبرياء من العنف .وعليه،
فإن من األمهية مبكان وضع استراتيجيات شاملة للحماية
بالتشاور الوثيق مع احلكومات املضيفة والسلطات املحلية
والبلدان املسامهة وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة.
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ويف اخلتام ،جيب أن نترجم تقدمنا املعياري والسياسايت
إىل إجراءات ملموسة حلماية احلياة البشرية ،وإعادة تأكيد
مبدأ اإلنسانية ،وإنقاذ املاليني من الناس يف كثري من مناطق
الزناعات واألزمات يف مجيع أحناء العامل .وجيب علينا أن نتعلم
من إخفاقاتنا السابقة؛ ولألسف ،ال نستطيع تصحيح بعض
األخطاء املأساوية ،ولكن ميكننا على األقل جتنب تكرارها.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
جنوب أفريقيا.
السيد مينيلي (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أعرب عن تقدير وفد بلدي لعقد هذه املناقشة اهلامة ،حيث
ننظر يف ما أصبح عنصرًا حموريًا يف كل بعثة حفظ سالم تابعة
لألمم املتحدة.

وباإلضافة إىل ذلك ،جيب أن تكفل الدول األعضاء التزام
يؤيد وفد بلدي البيان الذي أدىل به ممثل مجهورية إيران
أفرادها العسكريني وأفراد شرطتها بأرفع قيم حقوق اإلنسان ،اإلسالمية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.
فضال عن تلقي التدريب السابق للنشر متشيا مع معايري األمم
ونود أن نبدأ باإلشادة باألمني العام على آخر تقرير له عن
املتحدة .وينبغي لنا يف ذلك الصدد ،أن نعزز استجابتنا
محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ( )S/2016/447وبالتوصيات
لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني يف بعثات األمم املتحدة ،وأن
الواردة فيه .إن التقرير بالغ األمهية يف رصد محاية املدنيني يف
نطالب باملساءلة الكاملة على مجيع املستويات .ومن املستحيل
الزناعات املسلحة واإلبالغ عنها .ويرسم التقرير صورة قامتة
متاما أن نسمح بأن يصبح بعض الذين يوفدون هبدف احلماية
إذ يسلط الضوء مرة أخرى على حقيقة أن املدنيني ما زالوا
جناة أنفسهم.
يعانون أشد املعاناة من جراء الزناعات املسلحة .وال يقتصر
ويُ ُّ
عد التمثيل الكايف للموظفات عنصرا هاما آخر يف األمر على قتل أو جرح املدنيني عشوائيًا ،لكنهم يواجهون
جهودنا املبذولة ملكافحة العنف اجلنسي وتعزيز التوعية باملسائل مصاعب مجة مثل انتهاك حقوقهم اإلنسانية األساسية ،مبا
اجلنسانية بني سكان الدول املضيفة ،عالوة على حتسني يف ذلك العنف اجلنسي والتشريد اجلماعي .ونؤكد أنه ينبغي
العالقات بني حفظة السالم والسكان املحليني .وإسهاما منها لألمني العام أن يظل حازمًا بشأن حتديد هوية اجلناة .وجيب
يف حتقيق هذا اهلدف ،نظمت كرواتيا دورتني تدريبيتني لألمم أن تظل محاية املدنيني إحدى املسائل األساسية على جدول
املتحدة يف أيار/مايو  2015وأخرى يف نيسان/أبريل  2016أعمال جملس األمن إذا أردنا أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت
لضابطات الشرطة من بلدان عدة يف آسيا وأفريقيا يف سياق احلرب.
االستعدادات السابقة لعملية النشر يف عمليات حفظ السالم.
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ثانيًا ،يتعني اختاذ خطوات لتعزيز املساءلة عن اجلرائم
وندرك مجيعًا أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن
وضع حد لإلفالت من العقاب وحماكمة املسؤولني عن املرتكبة ضد املدنيني .وضمان املساءلة أمر حيوي ملصداقية
ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ،مبا فيها تلك محاية املدنيني وأمر أساسي لتحقيق العدالة العاملية.
املتصلة بالعنف اجلنسي ضد النساء والفتيات .ومع ذلك،
ثالثًا ،وإذ وصلنا إىل اجلوانب الرئيسية ملناقشة اليوم،
تتزايد اليوم التحديات اليت تواجه املجتمع الدويل بسبب التأكد من أن عمليات حفظ السالم اليت ينشرها املجلس
الطبيعة املتغرية للزناعات ،األمر الذي يتطلب منا أن نعتمد جمهزة باملعدات واملوارد الكافية للتص ّدي لوالياهتا حبماية
استراتيجيات جديدة أكثر مشوالً يف محاية املدنيني .وأود أن املدنينيّ .
يؤكد الفريق املستقل رفيع املستوى املعين بعمليات
أركز مالحظايت اليوم على ثالثة جوانب يف معرض معاجلة السالم وتقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين باستعراض
محايتنا للمدنيني اليت ال ب ّد منها.
هيكل بناء السالم ( )S/2015/490على أن مجيع عمليات األمم

أوالً ،يتعيّن أن يتجاوز عملنا حفظ السالم واستخدام
القوة التقليديني .وجيب أن يبدأ خبطوات ملنع نشوب الزناعات
بدالً من االستجابة هلا بعد وقوعها .إن معاجلة التحديات
اإلمنائية االجتماعية واالقتصادية اليت تواجه املدنيني ،على
النحو املبني يف خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار
اجلمعية العامة  )1/70أمر بالغ األمهية أيضًا يف هذا الصدد.
وتتطلب الصلة بني التنمية االقتصادية والسالم أن تعاجل
األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة ووكاالهتا اإلمنائية ،كل يف
إطار واليته ،األسباب اجلذرية للزناعات وأن تُسهم يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة.
وعالوة على ذلك ،فإن تعزيز واستثمار املزيد من
اجلهود يف جمال الوقاية والبحث عن حلول سياسية شاملة
جلميع األطراف يف الزناعات أمر ضروري .وينبغي أن تظل
تسوية الزناع من خالل الوسائل السلمية أولوية بالنسبة لنا،
مبا يف ذلك عن طريق كفالة أن جهودنا يف هذا الصدد حمايدة
وليست انتقائية .ويف هذا الصدد ،فإن فشل املجلس يف معاجلة
التحديات الطويلة األمد يف فلسطني والصحراء الغربية سيظل
يقوض مصداقيته.

1616675

املتحدة للسالم ملزمة حبماية املدنيني .ونرحب باخلطوات اليت
اختذهتا األمانة العامة لتكفل أن تضع عمليات حفظ السالم
استراتيجيات حلماية املدنيني .ويشمل ذلك تعيني مستشارين
يف جمال محاية املدنيني وتعاون العناصر العسكرية والشرطية
واملدنية واستخدامها يف االضطالع هبذه املهمة .وكما أشار
األمني العام:
“ترهتن مصداقية حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة إىل حد كبري باستعدادهم وقدرهتم على العمل
يتعرض املدنيون للتهديد” (،S/2016/447
عندما ّ
الفقرة .)58
ولكي يتسىن لألمم املتحدة أن تكون فعالة يف عمليات
حفظ السالم عند االضطالع بواليتها املتمثلة يف محاية
املدنيني ،ينبغي هلا أيضًا ،من خالل استخدام الفصل الثامن
من امليثاق ،االستفادة من املزايا النسبية للترتيبات اإلقليمية
يف تعزيز محاية املدنيني يف حاالت الزناع ،كما جتلى ذلك
يف دارفور والصومال .وقد أثبت االحتاد األفريقي استعداده
وقدرته على اختاذ خطوات ملموسة لكفالة السالم واالستقرار
يف القارة األفريقية .بيد أن االفتقار إىل متويل ميكن التنبؤ به
ومرن ومستدام بصورة متزايدة لعمليات االحتاد األفريقي ميكن
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أن يقوض جهود االحتاد يف هذا الصدد .إن التحديات اليت األمم املتحدة القوات ،فإننا مقتنعون بأن احلماية املستدامة
تواجهها بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال مثال على ذلك .للمدنيني ال ميكن حتقيقها إال من خالل السالم الدائم واحللول
وتدين جنوب أفريقيا االستغالل اجلنسي واالنتهاكات السياسية .ولذلك ،فمن األمهية مبكان أن تتبع بعثات حفظ
املرتكبة أثناء الزناع املسلح .ونعتقد أن محاية الفئات السكانية السالم هنجًا جامعًا للبعثة كلها حلماية املدنيني.
ثانيًا ،ال ميكننا أن نغايل يف التشديد على ضرورة توفري
األشد ضعفًا  -أي النساء والفتيات واألطفال  -أمر أساسي
ألي والية حلماية املدنيني .وهذا هو السبب يف أن أي عمل ما يكفي من التدريب واملعدات الالزمة لألفراد العسكريني
من أعمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب حفظة وأفراد الشرطة الذين يتم نشرهم يف عمليات األمم املتحدة
سالم تابعني لألمم املتحدة هو أمر مؤسف جدا .وعندما للسالم .ولتعزيز هذا اجلانب ،حتتاج مجيع البلدان املسامهة
يصبح األشخاص املكلفون حبماية املدنيني هم أنفسهم مرتكيب بقوات وبأفراد شرطة إىل حتسني التعاون والشفافية جلهودها
االنتهاكات ،تنهار الثقة القائمة بني هذه املجتمعات املحلية الوطنية يف التدريب من أجل مواءمتها مع معايري األمم املتحدة
وبعثات األمم املتحدة وتتعرض مصداقية األمم املتحدة للخطر .ذات الصلة .إن تصديق هذه الدورات التدريبية هو فرصة ممتازة
ويف اخلتام ،نود أن نؤكد جمددًا على أن من املهم للقيام بذلك ،والنمسا فخورة بأن تكون من بني أوائل البلدان
للمجلس إجراء تقييم دوري الستجابته يف محاية املدنيني ،اليت حتصل على هذه الشهادة على دورتنا التدريبية الوطنية
إذ إن محاية املدنيني من ويالت الزناع تكمن يف صميم صون يف جمال محاية املدنيني .ويسعدنا جدًا أن نكون قادرين على
استضافة حلقة عمل األمم املتحدة من أجل وضع مواد تدريبية
السلم واألمن الدوليني.
يف جمال محاية املدنيني ،بالتعاون الوثيق مع إدارة عمليات حفظ
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
السالم ،يف خريف هذا العام.
النمسا.
ثالثًا ،ويتمثل اجلانب الرئيسي اآلخر لزيادة فعالية محاية
السيد تشارواث (النمسا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
املدنيني يف عمليات حفظ السالم يف توافر تقييمات التهديدات
أشكر فرنسا على عقد هذه املناقشة املفتوحة حسنة التوقيت.
واملخاطر يف الوقت املناسب .ولذلك فمن املهم مواصلة تطوير
ونرحب هبذه الفرصة ملناقشة مسألة محاية املدنيني يف سياق
هنج متكامل جلمع املعلومات االستخبارية وقدرات التحليل
عمليات حفظ السالم.
من أجل حتسني اإلملام باحلالة .وألننا نؤمن بأمهية عمليات
وبطبيعة احلال ،تؤيد النمسا البيان الذي ألقاه كل من حفظ السالم الفعالة حلماية املدنيني ،فقد أيدت النمسا بسرور
املراقب عن االحتاد األورويب وممثل سويسرا باسم جمموعة مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني على هامش مناقشة
األصدقاء املعنية حبماية املدنيني .ونود ،بصفتنا الوطنية ،أن اجلمعية العامة بشأن السالم واألمن يف الشهر املاضي ،ونشعر
نربز بضع نقاط إضافية .لدي ثالث مالحظات بشأن محاية بتشجيع كبري إزاء رؤية عدد داعمينا يزداد.
املدنيني يف عمليات حفظ السالم.
ولدي بضع مالحظات فقط بشأن محاية املدنيني حيثما
أوالً ،يتضح لنا أن عمليات حفظ السالم تؤدي دورًا ال توجد بعثة لألمم املتحدة .فيما تؤدي عمليات حفظ
مهمًا عندما يتعلق األمر حبماية املدنيني .وحىت عندما تنشر السالم دورًا هامًا يف محاية املدنيني ،هناك العديد من الزناعات
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اليت يتعرض فيها املدنيون للهجوم ،ومع ذلك ال توجد بعثة
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
حلمايتهم .ونرحب باالستنتاجات والتوصيات اليت قدمها إستونيا.
األمني العام يف أحدث تقريره له ( .)S/2016/447وما زلنا
السيد يورغنسن (إستونيا) (تكلم بالفرنسية) :أود يف
ندعو إىل االمتثال الكامل للقانون الدويل اإلنساين والقانون البداية أن أشكر الرئاسة الفرنسية للملجس على عقد هذه
الدويل حلقوق اإلنسان ،فض ً
ال عن املساءلة ،مبا يف ذلك من املناقشة.
خالل املحكمة اجلنائية الدولية.
(تكلم باإلنكليزية)
وأحد أشد التحديات الراهنة يف هذا املجال هو استخدام
وال تزال محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة تشكل مصدر
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان .ونرحب ترحيبًا
قلق عميقا إلستونيا ،شأهنا يف ذلك شأن االحتياجات اخلاصة
شديدًا بتركيز األمني العام على هذه املسألة يف تقريره ،ويسرنا
للنساء واألطفال .وكما أعرب وفد بلدي يف هذه القاعة يف
أهنا حتتل مكانًا بارزًا يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين.
األسبوع املاضي (انظر  ،)S/PV.7704فإن العنف اجلنسي يف
وبالترافق مع عدد من البلدان األخرى ،اغتنمت النمسا حاالت الزناع يشكل أيضا مصدر قلق مستمرا .ويأيت األطفال
هذه الفرصة لالنضمام إىل أحد االلتزامات األساسية ملؤمتر ضمن أشد املعرضني للخطر يف الزناعات املسلحة ويدفعون
القمة املتصلة باستخدام هذه األسلحة ،وتعهدت بالتزام إضايف مثنا باهظا؛ فهم جيندون ويصابون ويقتلون عمدا ويعانون من
واستضافت حدثا جانبيا بشأن هذه املسألة .وال تزال النمسا لالعتداء اجلنسي وهم خيتطفون ويشوهون .وتدمر مدارسهم
تدعم هدف قطع التزام سياسي دويل مكرس حلماية املدنيني ومنازهلم ،وحيرمون من الغذاء واملاء والرعاية الصحية .ونشعر
من استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان ،بالغضب الستمرار تلك املعاناة .وإستونيا ،بصفتها رئيس
وتشارك األمني العام دعوته مجيع الدول إىل االخنراط يف هذه املجلس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)
املبادرة.
هذا العام ،تبذل قصارى جهدها للفت االنتباه إىل ضرورة أن
ويف اخلتام ،أود أن أشدد على أن أكثر السبل فعالية نعمل معا على وضع حد هلذه االنتهاكات ومحاية األطفال من
حلماية املدنيني هو منع نشوب الزناعات املسلحة ووضع حد العنف واالستغالل وسوء املعاملة جبميع أشكاهلا.
هلا .ومن هنا نؤيد تأييدا كامال أعمال األمم املتحدة للتوصل
سيدي الرئيس ،مع أنين أؤيد متاما البيان الذي أدىل به
إىل تسويات سياسية للزناعات وتعزيز قدراهتا للوساطة ومنع هنا اليوم نائب رئيس وفد االحتاد األورويب ،فإنين أود اآلن
نشوب الزناعات ،مبا يف ذلك مبادرة األمني العام “حقوق أن أتطرق للمجاالت الواردة يف مذكرتكم املفاهيمية املعدة
اإلنسان أوال” .ويف هذا السياق ،غين عن القول إننا ندعم ملناقشة اليوم ( ،S/2016/503املرفق).
املزيد من تنفيذ برنامج املرأة والسالم واألمن وجدول أعمال
ومن الواضح أن الدول نفسها تتحمل املسؤولية الرئيسية
األطفال والزناع املسلح .
عن محاية مواطنيها .ويف الوقت نفسه ،تشكل احلماية أيضا
وأود أن أؤكد للمجلس على أن النمسا ستواصل العمل املهمة الرئيسية لعمليات حفظ السالم .ونعتقد أنه ،لكي تكون
بشكل وثيق مع مجيع أصحاب املصلحة املهتمني بغية مواصلة
تعزيز محاية املدنيني.
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تلك العمليات فعالة ،يلزم أن تكون مزودة مبجموعة واضحة
من األهداف والواليات القوية واستراتيجيات للخروج.
ومن أجل محاية املدنيني ،تكتسي العالقات مع اجلهات
الفاعلة املحلية واملنظمات غري احلكومية ،فضال عن التعاون مع
املنظمات اإلقليمية والدولية ،أمهية بالغة .وتضطلع احلكومات
املحلية ومنظمات املجتمع املدين بدور هام يف تزويد حفظة
السالم التابعني لألمم املتحدة باملعلومات اليت ميكن أن تساعد
على منع وقوع االنتهاكات ووقفها .وفضال عن ذلك ،من
األمهية مبكان وضع استراتيجية إلشراك املجتمع املحلي ،إذ أن
هذا سيؤدي إىل زيادة الثقة حبفظ السالم .ومع ذلك ،ينبغي
أن يقترن التعاون التوثيق بزيادة الشفافية من جانب اجلهات
الفاعلة املحلية واإلقليمية.
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ويف هذا السياق ،أود مرة أخرى أن أعرب عن قلقنا
اجلدي حيال الزيادة الكبرية يف عدد االدعاءات املتعلقة
باالستغالل اجلنسي على يد حفظة السالم التابعني لألمم
املتحدة .ويف هذا الصدد ،تؤيد إستونيا تأييدا تاما سياسية
األمني العام لعدم التسامح إطالقا.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد على الدور اهلام
للمحكمة اجلنائية الدولية والتعاون الضروري بني املحكمة
وبعثات حفظ السالم .وتعتقد إستونيا أنه حينما يتم نشر أية
عملية حلفظ السالم يف أي بلد أحيلت حالته إىل املحكمة
اجلنائية الدولية ،ينبغي أن تأذن والية البعثة هلا بتيسر عمل
املحكمة أو مساعدهتا.

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
ويساورنا قلق بالغ من التحدي الذي ميثله حلماية املدنيني مجهورية إيران اإلسالمية.
عدم احترام القانون اإلنساين الدويل من قبل بعض الدول
السيد خوشرو (مجهورية إيران اإلسالمية) (تكلم
واجلماعات املسلحة من غري الدول ،فضال عن الشعور باإلنكليزية) :يشرفين أن أتكلم بالنيابة عن حركة عدم االحنياز.
باإلفالت من العقاب على االنتهاكات .ومن األمهية القصوى
وأود أن أشكر الرئاسة الفرنسية للمجلس على عقد هذه
مبكان أن تكون منظمات املعونة اإلنسانية مثل احلركة الدولية
املناقشة املفتوحة وإعداد املذكرة املفاهيمية (،S/2016/503
للصليب األمحر ومنظمة أطباء بال حدود قادرة على مساعدة
املرفق) .كما أشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على ما قدموه
الناس املتضررين من الزناع بدون أن تكون هذه املنظمات
من إسهامات يف هذه املناقشة ،اليت تتيح فرصة جلميع الدول
نفسها أهدافا.
األعضاء لتقييم إسهام عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف
وتؤيد إستونيا بقوة تدريب مجيع القوات من أجل حتسني محاية املدنيني.
فهم بعثات حفظ السالم لضرورة محاية املدنيني ،فضال عن
ويشعر املجتمع الدويل ببالغ القلق ألن املدنيني يتعرضون
فكرة نشر مستشاري الشؤون اجلنسانية يف مجيع عمليات
للهجوم اليوم أكثر من أي وقت مضى .وبالرغم من كل
حفظ السالم .ويلزم حتسني تنفيذ معايري األمم املتحدة ذات
اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل وجهود املؤسسات
الصلة واملواد التدريبية املجازة من األمم املتحدة بشأن محاية
اإلنسانية املعنية ،من املؤسف للغاية أن املدنيني ال يزالون
املدنيني .كما ينبغي أن يشمل التدريب قبل االنتشار والتدريب
يشكلون األغلبية الساحقة من اخلسائر البشرية يف الزناعات
داخل البعثة مسائل مثل االستغالل واالعتداء اجلنسيني ،فضال
املسلحة .ووفقا لتقرير األمني العام ( ،)S/2016/447فإن نسبة
عن محاية األطفال.
 42يف املائة تقريبا من فقراء العامل يعيشون اآلن يف الدول
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املتضررة من الزناعات ،ويتوقع أن يرتفع ذلك الرقم إىل  62أن موافقة البلد أمر ضروري يف منح إمكانية إيصال املساعدة
يف املائة حبلول عام  .2030وأصبحت اهلجمات املباشرة على اإلنسانية إىل أرضه وملواصلة تنفيذ هذا األمر يف مجيع األوقات.
املدارس واملستشفيات من السمات املشتركة بني الكثري من
وتشكل بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم إحدى
الزناعات املسلحة .وجيري عمدا استهداف العاملني يف جمال الوسائل املتاحة لألمم املتحدة حلماية املدنيني يف حاالت الزناع
تقدمي املساعدة اإلنسانية والرعاية الصحية .ويكمن العمل املسلح .ومنذ عام  ،1999كلف جملس األمن بعثات األمم
اإلنساين يف صميم ميثاق األمم املتحدة ،وللمدنيني املحاصرين املتحدة حلفظ السالم بواليات احلماية .وتشمل تلك الواليات
يف الصراعات املسلحة احلق يف احلماية من جانب دوهلم.
للحماية إنشاء آليات فعالة لإلنذار املبكر؛ وضمان توفري
ويف هذا الصدد ،تعتقد حركة عدم االحنياز أنه ينبغي املوارد الكافية للرصد واملنع ،واالستجابة للحوادث؛ ودعم
االستمرار يف منح األولوية الواجبة لتعزيز معرفة الدول اجلهود اليت تبذهلا سلطات البلد املضيف للوفاء مبسؤولياهتا يف
بااللتزامات اليت تعهدت هبا مبوجب ميثاق األمم املتحدة محاية املدنيني.
والقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق اإلنسان
وتنوه حركة عدم االحنياز بأن محاية املدنيني منصوص
والقانون اإلنساين الدويل ،وال سيما اتفاقيات جنيف األربع عليها حاليا يف عدد من واليات بعثات األمم املتحدة حلفظ
لعام  1949وبروتوكوالهتا لعام  1977والحترام هذه السالم ،ويف هذا السياق ،تشدد على ضرورة استرشاد
االلتزامات ومراعاهتا.
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،وال سيما تلك اليت
ونناشد مجيع أطراف الزناعات املسلحة مضاعفة جهودها
لالمتثال اللتزاماهتا القانونية ،بوسائل من بينها حظر استهداف
السكان املدنيني واملمتلكات املدنية ،والتشديد على مسؤوليتها
عن كفالة احلماية العامة من األخطار النامجة عن العمليات
العسكرية على املنشآت املدنية واملستشفيات ومواد اإلغاثة
ووسائل نقل وتوزيع مواد اإلغاثة تلك.

لديها واليات حلماية املدنيني ،مببادئ امليثاق وعدم استخدامها
كوسيلة لتغيري احلكومات والتدخل العسكري .وتشدد احلركة
على أن محاية املدنيني هي املسؤولية األساسية للبلد املضيف،
وتبعًا لذلك تؤكد أنه يتعني على بعثات األمم املتحدة حلفظ
السالم ذات الصلة املناط هبا والية من هذا القبيل االضطالع
مبهامها دون املساس باملسؤولية الرئيسية للحكومة املضيفة عن
محاية املدنيني .وينبغي أن تكون جهود األمم املتحدة داعمة
للجهود الوطنية ،وليس بديال عنها.

وتؤكد احلركة جمددا إدانتها لتزايد عدد اهلجمات على
سالمة وأمن موظفي املساعدة اإلنسانية ،وحتث حكومات
ونشدد على أن النجاح يف االضطالع مبهام تتعلق حبماية
الدول األعضاء األمم املتحدة على ضمان احترام محاية
موظفي املنظمات اإلنسانية ،طبقا لألحكام ذات الصلة من املدنيني يتطلب تكامل اجلهود على مجيع املستويات واتباع هنج
كلي يشمل توفري املوارد الكافية يف الوقت املناسب والدعم
القانون الدويل.
وفضال عن ذلك ،تؤكد حركة عدم االحنياز على أنه اللوجسيت والتدريب الالزم ،فضال عن إعداد واليات حمددة
ال بد من التمسك مببادئ املساواة يف السيادة واالستقالل بوضوح وقابلة للتنفيذ .ويف هذا الصدد ،فإننا نعترف مرة
السياسي والسالمة اإلقليمية جلميع الدول وعدم التدخل .كما أخرى بأمهية قيام عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بتقدمي

1616675

99/124

S/PV.7711

ا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

الدعم وبناء أوجه تآزر والتنسيق مع احلكومات املضيفة ،مبا يف
ذلك على املستوى املحلي ،فيما خيص محاية السكان املدنيني.

10/06/2016

التقدم املحرز فحسب ،وإمنا أيضا على التحديات الرئيسية
املتبقية .ونظرا ألمهية املوضوع ،فإن وفد بلدي مقتنع بضرورة
زيادة الفرص لنجري معا حتليال مشتركا للتحديات واملبادئ
التوجيهية للتشغيل اليت تزداد دقة باطراد ملساعدة قوى السالم
يف أنشطتها املتعلقة حبماية املدنيني.

إن حركة عدم االحنياز تؤكد أمهية محاية املدنيني يف
حاالت الزناع وإرساء املساءلة عن االنتهاكات للقانون الدويل
اإلنساين ووضع حد لإلفالت من العقاب .ويف هذا السياق،
إن مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني مفيدة حيث
تؤيد احلركة الدعوة اليت أطلقتها فلسطني من أجل محاية
أهنا تستخلص الدروس من اإلخفاقات السابقة .وتتمسك
الشعب الفلسطيين.
وامسحوا يل أن أختتم بياين باإلعراب عن األمل يف أن جيبويت بتلك املبادئ ألهنا متثل خطوة هامة يف اجتاه حتسني
تتيح هذه املناقشة املفتوحة الفرصة لتقييم السبل والوسائل محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم .ونعتقد أيضا أنه ميكن
الكفيلة بتوفري محاية أفضل للمدنيني يف الزناعات املسلحة .للدروس املستفادة من املناقشة العامة املتعلقة بتعزيز العالقة
وحنن حباجة إىل حتديد ليس التطورات اإلجيابية اليت حتققت التعاونية بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية املساعدة على
حتسني مواجهة التحديات اليت جتاهبها قوى السالم يف جمال
حىت اآلن فحسب ،ولكن التحديات املقبلة أيضا.
محاية املدنيني.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
(تكلمت باإلنكليزية)
جيبويت.
يف عام  ،1999اختذ جملس األمن خطوة تارخيية باختاذه
السيدة حسن (جيبويت) (تكلمت بالفرنسية) :أود أن
أشكر الرئاسة الفرنسية على عقد هذه املناقشة املفتوحة الرفيعة القرار  ،)1999( 1265الذي يعترف حبماية املدنيني
املستوى يف جملس األمن بشأن مسألة محاية املدنيني يف عمليات بوصفها علة وجود جملس األمن .وقد أحرز تقدم كبري منذ
ذلك احلني فيما يتعلق بتطوير اجلمعية العامة واألمانة العامة
حفظ السالم.
لألدوات املؤسسية والتشغيلية لتعزيز عمل األمم املتحدة .وملا
إن جيبويت تؤيد البيان الذي أُديل به باسم حركة عدم
كانت الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية عن محاية مواطنيها،
االحنياز.
ينبغي لألمم املتحدة أن تدعم بناء القدرات الوطنية ذات الصلة
ويف البداية ،أود أن أعرب عن امتنان وفد بلدي لألمني وتعزيز التآزر بني خمتلف اجلهات الفاعلة الوطنية.
العام ولرئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر على إسهامهما ايف
وقد نظمت شعبة شرطة األمم املتحدة يوم اجلمعة املاضي
هذه املناقشة املفتوحة اهلامة .ونود أيضا أن نشكركم ،سيدي،
اجتماعا رفيع املستوى بشأن مفاهيم عمليات األمم املتحدة
على املذكرة املفاهيمية اليت أعدت هلذه اجللسة (،S/2016/503
من أجل مناقشة خمتلف القضايا ،مثل والية قوات حفظ السالم
املرفق)
املتعلقة حبماية املدنيني .ومعظم البعثات مكلفة بالفعل حبماية
لقد سبق وأن أتيحت الفرصة ملجلس األمن ملناقشة هذه املدنيني ،ولكن حفظة السالم ال ينفذون هذه الوالية يف كثري
املسألة بصورة متعمقة .وساعدت التقارير املتعاقبة لألمني العام من األحيان .وجيب لدى إعداد واليات البعثات واستراتيجياهتا
والتوصيات العديدة الواردة فيها على تسليط الضوء ليس على وهياكلها أن نأخذ بعني االعتبار التهديدات امليدانية .ويتعني
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حتسني التدريب وقدرات اإلنذار املبكر هلذا الغرض .وينبغي مصداقية القانون الدويل اإلنساين تدرجييا وأال يصبح اإلفالت
أن يشكل التدريب الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية جزءا من العقاب خلسة هو القاعدة.
حموريا يف إصالح القطاع األمين ،وجيب بذل جهود ملموسة
ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن امتناننا العميق لسويسرا
لزيادة مشاركة املرأة يف هذا القطاع.
واللجنة الدولية للصليب األمحر على خمتلف اخليارات

(تكلمت بالفرنسية)

تشارك جيبويت يف العملية املختلطة لالحتاد األفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور منذ عام  .2012ويهدف تقرب
قواتنا من السكان املحليني ،من خالل مشاريع اهلندسة املدنية،
كبناء الطرق ،وهبات األدوية واللوازم الطبية ،إىل إرساء عالقة
فريدة وخاصة تساعد على طمأنة السكان مع تعزيز استدامة
البعثة.

والتوصيات املقدمة واليت نظر فيها األعضاء يف املؤمتر الدويل
الثاين والثالثني ،الذي عقد خالل شهر كانون األول/ديسمرب
 ،2015ونعرب عن األمل يف أن حتقق العملية احلكومية
الدولية ،اليت أُطلقت من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن وظائف
وطرائق منتدى حكومي للقانون الدويل اإلنساين ،النتائج
املرجوة.
إننا سنستفيد مجيعا من اإلسهام يف بناء عامل حيترم
كرامة البشر ،حىت يف أوقات احلروب .فلنعمل من أجل
محاية املدنيني ،ولنؤيد حقوق املهاجرين غري احلاملني للوثائق
الالزمة .وهذا الشعار الذي صاغته حنا أرندت متناقض حلد
ما ،وهذا صحيح ،ولكنها استخدمته عمدا للتأكيد على
صعوبة ممارسة احلقوق األساسية يف سياق الزناعات املسلحة
اليت غالبا ما تكون قاسية وعنيفة.

وعالوة على ذلك ،انضمت جيبويت يف كانون األول/
ديسمرب  2011إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال .وتتمثل
والية البعثة يف دعم عملية املصاحلة والسالم يف ذلك البلد،
وأتاحت للقوات اجليبوتية تأمني املناطق املستردة من حركة
الشباب مع إقامة عالقات موازية قائمة على الثقة مع السكان
املحليني .ويف الواقع ،فإننا نعترب الصلة بني محاية املدنيني
وواليات حفظ السالم ذات أمهية حامسة .فسالمة املدنيني أمر (تكلمت باإلنكليزية)
بالغ األمهية لشرعية ومصداقية بعثات حفظ السالم.
يف اخلتام ،ينبغي حل التحديات اليت تواجهها عمليات
وال تزال جيبويت ال متتلك حىت اآلن هياكل مكرسة حفظ السالم عن طريق تنفيذ استراتيجيات فعالة يف امليدان.
للقانون الدويل اإلنساين ،ولكنها بدأت يف بناء القدرات ذات وال بد من إهناء اإلفالت من العقاب ،وجيب حماسبة مجيع
املنتهكني .وينبغي تعزيز وسائل تقدمي املجرمني إىل العدالة
الصلة لقواهتا املنتشرة يف اخلارج.
وشاركت جيبويت ،بوصفها دولة طرفا يف اتفاقية جنيف ،وينبغي لعمليات حفظ السالم أن تويل اهتماما خاصا حلماية
يف املشاورات اليت بدأهتا احلكومة السويسرية واللجنة الدولية املدنيني .وعلى مجيع اإلدارات املعنية يف األمم املتحدة تنسيق
للصليب األمحر خالل الفترة بني عامي  2012و  2015جهودها الرامية إىل محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة.
من أجل حتديد السبل الكفيلة بتعزيز احترام القانون الدويل واملطلوب هو املتابعة ،وكذلك زيادة التركيز بقدر أكرب من
والقانون اإلنساين .وهذه مسألة بالغة األمهية ،وحنن نؤيد التنظيم على القرارات.
الدافع الرئيسي وراء هذه املبادرة واملتمثل يف تفادي تآكل
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وبطبيعة احلال ،فإن من شأن بعثات حفظ السالم أن
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
تضطلع أيضا بدور أكرب يف منع وإهناء اجلرائم الفظيعة .ولتلك
ليختنشتاين.
السيد باريغا (ليختنشتاين) (تكلم باإلنكليزية) :لقد كان البعثات قدرة فريدة على الوصول إىل املعلومات امليدانية اليت
يوما طويال للغاية؛ ولذلك ،بدال من إلقاء بياين ،سأحاول ينبغي هلا أن تقدمها إىل جملس األمن وفقا ملبادرة “حقوق
اإلنسان أوال” .ومن مث تقع مسؤولية العمل بناء على تلك
تلخيص أهم نقاطه.
املعلومات على عاتق أعضاء املجلس.
لقد ُوجهت نداءات هامة إىل أطراف الزناعات الحترام
وقد انضمت حىت هذا الصباح  112دولة  -باإلضافة
القواعد اليت تصون البشرية ،وكان أحدثها خالل مؤمتر القمة
العاملي للعمل اإلنساين ،ولكننا نعتقد أنه ينبغي دعم هذه إىل كندا  -إىل مدونة قواعد السلوك ملكافحة اجلرائم الفظيعة.
النداءات بإجراءات ملموسة ،ال سيما من قبل جملس األمن .ويشمل ذلك أغلبية األعضاء احلاليني يف املجلس .وقد التزمت
ونؤيد توصيات األمني العام يف هذا الصدد ،ال سيما ضرورة تلك الدول جبعل املجلس أكثر استجابة يف حاالت حدوث
إدانة املجلس بشكل منهجي النتهاكات أي طرف من أطراف الفظائع اجلماعية .وندعو تلك الدول ،فضال عن مجيع أعضاء
الزناع للقانون الدويل اإلنساين واختاذه إجراءات حيال أخطر املجلس ،إىل بذل قصارى جهدها للوفاء بتلك املسؤولية.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
االنتهاكات وفرضه جزاءات حمددة األهداف ،فضال عن إسناد
املغرب.
واليات للجان حتقيق وبعثات لتقصي حقائق.
واألهم من ذلك ،ينبغي للمجلس أن حييل حاالت
اإلفالت من العقاب على نطاق واسع  -كتلك اليت تشهدها
سوريا  -إىل املحكمة اجلنائية الدولية ،عالوة على كفالة
املتابعة الالزمة هلا.
ومل يُستغل بعد اجلزء األكرب من إمكانات عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم فيما يتعلق بتعزيز جهود املساءلة ،غري أن
هناك أيضا مؤشرات مشجعة على إحراز التقدم .ومن األمثلة
على ذلك الدعم املباشر الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة املتكاملة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى
إىل املحكمة اجلنائية جلمهورية أفريقيا الوسطى واملحكمة
اجلنائية الدولية .ونرى أنه ينبغي للمجلس أن يواصل دائما
تكليف بعثات حفظ السالم بدعم العمل الذي تؤديه املحكمة
تنفذ تلك السياسة بصورة
يف امليدان .وينبغي للبعثات أن ِّ
فعالة ،وخاصة عرب التطبيق املنتظم لسياسة جتنب االتصال غري
الضروري باملتهمني الفارين.
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السيد هاليل (املغرب) (تكلم بالفرنسية) :أود أوال أن
أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة املفتوحة
بشأن مسألة تتطلب منا مجيعا كفالة محاية املدنيني يف سياق
عمليات حفظ السالم .ويسعدنا بصفة خاصة ،أن بادرت
فرنسا بالدعوة إىل هذه املناقشة .وتواصل فرنسا تقدمي دعمها
إىل القارة األفريقية يف حلظة حامسة تكتسي فيها هذه املسألة
تدخل فرنسا يف البلدين الشقيقني
أمهية بالغة .ومتكنا بفضل ُّ
 مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى  -من جتنب دورة جديدةمن املذابح واملعاناة.
وإذ نناقش مسألة محاية املدنيني ،فإننا نالحظ أن تقدما
ملحوظا قد أحرز على اجلبهة املعيارية ،وخصوصا بفضل
االهتمام وااللتزام املستمرين من قبل املجلس ،بدعم من مجيع
الدول األعضاء يف األمم املتحدة ،فضال عن املنظمات غري
احلكومية واملجتمع املدين .وقد أتاحت العديد من القرارات
والبيانات الرئاسية ،باإلضافة إىل إنشاء واليات حمددة حلماية
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مهمتها بنجاح ،جيب على املجلس أن يضع يف االعتبار احلقائق
يف امليدان ،فضال عن ختصيص الوسائل املالئمة لذلك .وجيب
على األمانة العامة أيضا أن تعزز التعاون مع البلدان املسامهة
بقوات وإشراكها أكثر يف مراحل التخطيط.

املدنيني يف بعض البعثات إنشاء إطار قانوين قوي .ومع ذلك،
فمن الواضح أنه  -وبالرغم من أوجه التقدم هذه  -ال تزال
حالة السكان املدنيني تشهد تدهورا وزيادة مستمرة يف عدد
الضحايا واملشردين والالجئني ،باإلضافة إىل انتهاكات القانون
الدويل اإلنساين على نطاق واسع .وتكون هذه احلقيقة املريرة
وأود اآلن أن أعرب عن آراء وفد بلدي فيما يتعلق
أكثر إثارة للقلق حني تُنشر بعثة متعددة األبعاد يف امليدان .بأطر املناقشة اليت تقترحها املذكرة املفاهيمية (،S/2016/503
وحيدونا األمل يف أن يؤدي النداء الصادر عن مؤمتر قمة املرفق).
اسطنبول املعين بالعمل اإلنساين إىل زيادة احترام القانون
أوال ،نرى أن من املستحسن تأييد هنج وقائي .وبعبارة
الدويل اإلنساين.
أخرى ،ينبغي أن تنشر البعثات تدابري احلماية كيال يُستهدف
ّ
وبالرغم من أن مناقشة اليوم تشكل جزءا من االستعراض املدنيون من قبل اجلماعات املسلحة .وميكن القيام بذلك ،على
املنتظم حلماية املدنيني  -وهذه املرة من منظور عمليات حفظ سبيل املثال ،بواسطة تعزيز محاية املخيمات .حتقيقا لذلك،
السالم  -فإنه جيب علينا أن نضع يف االعتبار أنه كانت فإن من الضروري التعاون مع املجتمعات املحلية والسلطات
هناك خماوف وشكوك قوية إزاء هذه املسألة قبل بضع سنوات واملنظمات غري احلكومية يف ذلك الصدد.
فحسب .ويف ذلك الصدد ،فإن من املهم أن نؤكد هذه املبادئ
ثانيا ،جيب علينا تكييف تشكيل القوة على خمتلف
األساسية املحددة.
ّ
وستمكن الوحدات املختلطة املؤلفة من
مراحل احلماية.
أوال ،إن محاية املدنيني هي مسؤولية الدول يف األساس .القوات العسكرية وقوات الشرطة من االستجابة بطريقة أفضل
ومع ذلك ،فإن من الواضح أن قدرة الدول إما أن تكون ملختلف احلاالت اليت قد تواجهها قوات حفظ السالم .وقد
غري كافية أو غري موجودة يف أوقات الزناع .ويف مثل هذه اُت ِفق على سبيل املثال ،على أن قوات الشرطة هي املجهزة
احلاالت يتحمل املجتمع الدويل مسؤولية تقدمي الدعم إليها ،على حنو أفضل وهي األنسب لتويل مهمة مكافحة الشغب.
سواء من خالل بناء القدرات أو بتوفري الوسائل الالزمة هلا
ثالثا ،متثّل املساعدة اإلنسانية عنصرا هاما يف محاية
للوفاء مبسؤولياهتا ،أو عن طريق نشر عمليات حفظ السالم.
املدنيني أثناء الزناعات املسلحة .وجيب أن يظل دعم إيصال
ثانيا ،وفقا للمبادئ األساسية حلفظ السالم ،ينبغي ألي املساعدات اإلنسانية إىل املحتاجني أولوية بالنسبة للبعثات.
تدخل من جانب املجتمع الدويل أن حيترم مبادئ املساواة
رابعا ،ينبغي أن ييسر وجود عملية حفظ السالم هتيئة بيئة
واالستقالل والسيادة واحترام السالمة اإلقليمية للدول.
مواتية حلماية املدنيني ،وال سيما عرب اإلسهام يف تعزيز سيادة
وعالوة على ذلك ،تقع على عاتق البلدان املسامهة بقوات القانون.
املسؤولية عن محاية املدنيني .غري أن تلك املسؤولية يتشاطرها
لقد نوقشت مسألة محاية املدنيني على حنو مستفيض
معها جملس األمن واألمانة العامة أيضا .ونكرر القول بأن تلك
خالل استعراضات هيكل بناء السالم وحفظ السالم التابع
املبادئ واضحة :وهي عدم استخدام القوة إال يف حالة الدفاع
لألمم املتحدة اليت اُختتمت مؤخرا .ويؤيد املغرب متاما
عن النفس والدفاع عن والية البعثة .ولتمكني القوات من أداء
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توصيات الفريق الرفيع املستوى املعين باستعراض عمليات توفري املوارد العينية أو املالية ،عالوة على احلمالت الطبية.
وتشارك القوات املغربية أيضا يف تنفيذ املشاريع السريعة األثر.
حفظ السالم ،وخاصة ما يتعلق بالبلدان املسامهة بقوات.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا التزام املغرب بضرورة
محاية املدنيني يف حاالت الزناع املسلح ،سواء كان ذلك
بواسطة القوات العاملة حتت راية األمم املتحدة أو عن طريق
دعم بناء قدرات الدول.

وعالوة على ذلك ،جيب أن يكون سلوك ذوي اخلوذ
الزرق املكلفني حبماية املدنيني خاليا من أية شائبة .ويف ذلك
الصدد ،يكرر املغرب تأكيد التزامه التام بالتنفيذ الكامل
لسياسة عدم التسامح إطالقا املقدمة من قبل األمني العام .وقد
اختذ املغرب خطوات ملموسة يف ذلك الصدد ،مبا يف ذلك
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن للمراقب
نشر املحققني الوطنيني يف وحداته .وقد مت التعامل مع احلاالت الدائم لدولة الكرسي الرسويل ذات مركز املراقب.
اليت عرضت عليهم بأقصى قدر من العناية واحلزم.
رئيس األساقفة أوزا (تكلم باإلنكليزية) :يشيد الكرسي
ونكرر القول مرة أخرى بأن حتسني التعاون مع األمانة الرسويل برئاسة فرنسا لتوجيهها انتباه جملس األمن واملجتمع
العامة أمر ضروري ما دام ذلك ُّ
يعد مسؤولية مشتركة يف هناية الدويل إىل هذا املوضوع البالغ األمهية .إن التاريخ الطويل
املطاف .ونرحب باجلهود اليت بذلتها األمانة العامة يف ذلك لعمليات حفظ السالم ،مبا ختلله من جناحات وإخفاقات ،يتيح
الصدد حىت اآلن ،ونؤكد جمددا استعدادنا الكامل مبواصلة خمزونًا غنيًا من الدروس املستفادة لوضع معايري الستراتيجية
التعاون البنّاء مع املنسقة اخلاص السيدة لوت على أساس من أكثر فعالية يف منع نشوب الزناعات وتسويتها ،وكذلك يف
وحدة السلوك واالنضباط.
حتديد الواليات وقواعد االشتباك .وينبئنا التاريخ نفسه عن
وقد حان الوقت اآلن ألن منضي مبفهوم محاية املدنيني التطور احلاصل يف الواليات اليت ينيطها املجلس ببعثات حفظ
إىل ما يتجاوز جمرد احلماية اجلسدية للتأكد من أن بوسعه أن السالم .فعلى سبيل املثال ،ميكن للمرء أن يفترض أن محاية
خيفف من معاناة السكان الضعفاء ،وهو الغرض احلقيقي من املدنيني كانت دائمًا والية أساسية يف عمليات حفظ السالم.
تطور حديث نسبيًا .ويف الواقع ،فإن أول عملية
محاية املدنيني.
غري أن هذا ّ
وما فتئت القوات املغربية اليت نُشرت على مدى أكثر حفظ سالم تُسند إليها والية صرحية حلماية املدنيني كانت
من  60عاما بوصفها جزءا من عمليات حفظ السالم ترى بعثة األمم املتحدة يف سرياليون ،وكان ذلك يف عام .1999
أن محاية املدنيني متثل جزءا رئيسيا من مهمتها .ويتم دعم
ذلك على حنو مناسب أثناء التدريب السابق للنشر املقدم
إىل الوحدات املغربية املتجهة للعمل حتت راية األمم املتحدة.
وباإلضافة إىل املهام املسندة إليها ،تواصل الوحدات املغربية
أيضا تقدمي الدعم إىل املجتمعات املحلية ،وخاصة يف الصومال
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار ،ومؤخرا يف
مجهورية أفريقيا الوسطى .وتشمل تلك اجلهود بوجه عام
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ولئن كان وفد بلدي يرى يف محاية املدنيني تطورًا إجيابيًا
يف واليات األمم املتحدة حلفظ السالم ،فإن املفارقة تكمن
يف أهنا تشري إىل حقيقة مقلقة وهي أن املزيد من املدنيني
باتوا ،وبصورة مطردة ،مستهدفني أثناء الزناع املسلح ،بل
ويُستخدمون كأسلحة حرب .وهذا هو أحد املستجدات
املحزنة للغاية يف تطور الزناع املسلح .ففي أوائل القرن
العشرين ،كان حوايل  5يف املائة من القتلى مدنيني ،بينما يف
تسعينيات القرن العشرين صار أكثر من  90يف املائة من القتلى
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من غري املقاتلني .وتؤكد التقارير والدراسات األخرية باإلمجاع أن سحب بعثات حفظ السالم قبل األوان ميكن أن يكون
أن االستهداف املتعمد للمدنيني واهلجمات العشوائية عليهم مكلفًا للغاية من مجيع األوجه.
آخذة يف االزدياد .إن أعمال العنف الذي يفوق الوصف واليت
ومن بني الوسائل األكيدة حلماية املدنيني أثناء الزناعات
يتعرض هلا عمدًا السكان املدنيون واالنتهاكات اليت تتحدى املسلحة االستراتيجية الوقائية لتحديد األسلحة .وجيدد
القانون الدويل اإلنساين يف العديد من الزناعات احلالية صارخة الكرسي الرسويل دعوته ملنتجي األسلحة وللدول إىل احلد
جدًا.
من تصنيع وبيع وإهداء األسلحة املروعة اليت تستخدم الحقًا

ولذلك ،يرى وفد بلدي أن محاية املدنيني يف الزناعات لترويع السكان املدنيني أو تدمري البنية التحتية املدنية.
املسلحة ،يف مجيع احلاالت اليت تُرتكب فيها فظائع مجاعية
وباسم البابا فرانسيس ،يود وفد بلدي أن يعرب عن
وأشكال أخرى من اهلجمات ضد السكان املدنيني العزل أو تقديره العميق بصفة خاصة للعمل الذي تقوم به بعثة حفظ
يُرجح أن حتدث ،جيب أن تكون عنصرًا حامسًا يف واليات السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى .ومن دون جتاهل
بعثات حفظ السالم .وهي ستشكل أحد املعايري الرئيسية االدعاءات املقلقة بارتكاب بعض حفظة السالم جلرائم ومن
لقياس مدى جناح أو فشل بعثات حفظ السالم .وينبغي أن دون التقليل من خطر إمكانية سقوط البلد يف دوامة العنف
يكون هدف كل عملية من عمليات حفظ السالم ،يف هناية جمددا ،فقد أسهمت بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
املطاف ،إنقاذ األرواح .إن التطور يف واليات األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل حد كبري
يُنبئنا أيضًا بأن بعثات حفظ السالم أصبحت أكرب بكثري من يف هتدئة احلالة ومساعدة املشردين والضحايا ويف احلفاظ على
جمرد أدوات الستعادة السلم بعد نشوب الزناعات .وبالنظر إىل جو يفضي إىل هتدئة السكان والسري العادي لعمل املؤسسات
وتبشر الوالية املتعددة األبعاد للبعثة
األمهية احلامسة لكل من منع نشوب الزناعات وتوطيد السالم وعودة احلياة الطبيعيةّ .
بعد انتهاء الزناع ،ال بد من نشر بعثات حفظ السالم للحيلولة عمومًا باخلري بالنسبة للتعمري وجهود بناء القدرات املؤسسية
دون انفجار الزناعات الكامنة وحتوهلا إىل عنف مفتوح وملنع اليت تدعم جهود السالم الدائم والتنمية املستدامة يف البلد.
تدهور حاالت ما بعد انتهاء الزناع لتشهد مرة أخرى اندالع
وعالوة على ذلك ،يود الكرسي الرسويل أن يُعرب عن
العنف.
امتنانه العميق للبعثة على ما قدمته من مساعدة ،جنبًا إىل
ويف حني أن منع نشوب الزناعات هو يف املقام األول من جنب مع القوات الفرنسية بطبيعة احلال ،مما جعل زيارة البابا
وظائف املفاوضات الدبلوماسية والوساطة وأن التعمري وبناء فرانسيس يف بانغي آمنة ومثمرة .وقد حت ّدث رئيس مجهورية
السالم بعد انتهاء الزناع كثريًا ما يُنظر إليهما باعتبارمها من أفريقيا الوسطى عن مثرة زيارة البابا يف مؤمتر القمة العاملي
أعمال خرباء التنمية وعلماء االجتماع ،فإن احلاالت اخلطرية للعمل اإلنساين الذي عقد مؤخرا قائالً:
بشكل خاص تربر إرسال بعثة حفظ سالم وقائية ملنع الزناعات
“بفضل زيارة قداسة البابا إىل بلدي ،هدأت احلالة
الكامنة فعليًا من االنفجار ،ومن مث جتنيب السكان ويالت
اإلنسانية بدرجة كبرية ،وكان من جتليات ذلك نزع
املوت والدمار .وبنفس الطريقة ،تشري الدروس املستفادة إىل
السالح من القلوب ،جنبًا إىل جنب مع عودة روح
التماسك االجتماعي والتعايش”.
1616675

105/124

S/PV.7711

ا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

10/06/2016

يتابع الكرسي الرسويل باهتمام أنشطة بعثات األمم والقانون الدويل حلقوق اإلنسان من أجل وقف أعمال العنف
املتحدة حلفظ السالم يف خمتلف البؤر الساخنة يف العامل ويكرر واهلجمات والتهديدات اليت تستهدف املدنيني ومنعها.
تأكيد التزامه بالتعاون ،حيثما كان ذلك ممكنًا ،يف أعمال منع
وتساهم باراغواي حاليًا بأفراد عسكريني يف ست بعثات
نشوب الزناعات وحلها وحتقيق االستقرار بعد انتهاء الزناع حلفظ السالم .ويتلقى األفراد العسكريون يف باراغواي تدريبًا
وتوطيد السالم.
عامًا بشأن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة قبل نشرهم يف
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
باراغواي.

بعثات حفظ السالم ،وبدءًا من هذا العام سيتلقون أيضا تدريبًا
متخصصًا وحمددًا بشأن هذا املوضوع يف مركز باراغواي
للتدريب على عمليات حفظ السالم .كما يتلقى أفراد حفظ
السالم العسكريون يف باراغواي تدريبًا على التنسيق املدين -
العسكري وعلى مكافحة العنف وعدم املساواة بني اجلنسني.

السيد سكابيين ريكياردي (باراغواي) (تكلم باإلسبانية):
أوالً ،نرحب مببادرة الرئاسة الفرنسية ملجلس األمن لعقد هذه
املناقشة املفتوحة ،وال سيما يف سياق األزمة اإلنسانية الراهنة.
واستجابة لتقارير األمني العام عن األطفال والزناع املسلح
كما نرحب بتقرير األمني العام ( )S/2016/447عن محاية
وعن العنف اجلنسي املتصل بالزناعات ،حيث وفد بلدنا البلدان
املدنيني يف الزناعات املسلحة.
إن املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة هي املسامهة بقوات والبلدان املسامهة بأفراد شرطة املدرجة يف تلك
معايرينا لألسس اليت جيب أن تعمل عمليات حفظ السالم التقارير على التمسك بالتزامات حمددة وخطط ملموسة ملعاجلة
استنادًا إليها .ويف هذا السياق ،نعتقد أنه ال بد من أن يسهم هذه االنتهاكات .وباملثل ،نعتقد أن إسهام األطر السياسية
ُ
كل من جملس األمن والدول األعضاء يف املنظمة ،بغض النظر والقانونية العاملية املتعلقة حبماية املدنيني يف الزناعات املسلحة
عن صفتهم كأطراف يف الزناعات ،يف إقامة نظام فعال حلماية هو أيضًا ذو أمهية .ويف هذا الصدد ،حتث باراغواي الدول
األعضاء على التقيد بإعالن أوسلو بشأن املدارس اآلمنة الذي
املدنيني يف الزناعات املسلحة.
اعتمد يف عام  .2015وهنيب أيضًا بالدول أن تعيد تأكيد
وفيما يتعلق مبجلس األمن ،ينبغي إدراج محاية املدنيني
التزامها بنظام روما األساسي ،وأن تصدق عليه ،وأن تتعاون
يف الزناعات املسلحة بوضوح وصراحة يف واليات عمليات
مع املحكمة اجلنائية الدولية على حنو شامل.
حفظ السالم .وهذه احلماية ،حسبما نفهم ،جيب أن حتظى
وال يسعنا إال أن نشري إىل الصلة بني موضوع هذه
باألولوية يف احلاالت اليت يكون فيها املدنيون عرضة بشكل
كبري خلطر العنف ،وجيب أن تكون صرحية فيما يتعلق بكل املناقشة واالجتار غري املشروع باألسلحة اخلفيفة والذخرية.
من احلماية من العنف اجلنسي ،باملعىن الواسع ،وبتوفري محاية ويف هذا السياق ،تدعو باراغواي إىل اإلدراج الصريح للذخرية
خاصة لألطفال واملراهقني يف الزناعات املسلحة .ومن جانبها ،يف األطر التنظيمية لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ويف
فإن واليات بعثات حفظ السالم القائمة جيب تكييفها أيضًا تنفيذها ،وهتيب بالدول األعضاء اليت مل تصدق بعد على
يف هذا الصدد .وجيب حتسني نظام محاية املدنيني ،ويف هذا معاهدة جتارة األسلحة أن تفعل ذلك.
السياق ،نعتقد أن مثة أمهية بالغة أيضا للدور الذي ميكن أن
يؤديه التعليم والتدريب يف جمال القانون الدويل اإلنساين
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أخريا ،نؤيد اقتراح األمني العام املقدم إىل الدول األعضاء إحدى أصعب املهام املكلفة هبا بعثات األمم املتحدة حلفظ
للمشاركة بصورة بناءة يف صياغة بيان سياسي بشأن استخدام السالم.
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان.
كما ورد يف املذكرة املفاهيمية ( ،S/2016/503املرفق)،
فيما يتعلق باألزمة اإلنسانية الراهنة ،يدعم وفد باراغواي
ردا شامال وكليا من جانب مجيع أصحاب املصلحة يركز
على محاية املدنيني يف إطار مبادئ خطة التنمية املستدامة لعام
( 2030قرار اجلمعية العامة .)1/70
أخريا ،تعرب مجهورية باراغواي عن استيائها الشديد
إزاء جتاهل أطراف الزناع للمعايري األساسية للقانون اإلنساين
الدويل وقانون حقوق اإلنسان ،وال سيما من خالل ممارسات
من قبيل استخدام جتويع املدنيني كسالح من أسلحة احلرب
والقهر ،وفرض القيود على إيصال املساعدة اإلنسانية ،ومحاية
املدنيني ،ومهامجة مؤسسة اللجوء ومبدأ عدم اإلعادة القسرية.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
إندونيسيا.
السيد دجاين (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال
أن أشكركم يا سيادة الرئيس على عقد هذه املناقشة اهلامة
بشأن محاية املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم .كما
نشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية هلذا اليوم على بياناهتم
القيمة.
تؤيد إندونيسيا البيانات اليت ألقاها ممثل مجهورية إيران
اإلسالمية ،بالنيابة عن حركة عدم االحنياز ،وممثل تايلند،
بالنيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا.
مهما شددنا على دور عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
يف محاية املدنيني ال ميكننا أن نكون مغالني يف التشديد ،لكون
حفظة السالم يضطلعون مبسؤوليات معقدة بشكل متزايد يف
ظروف حمفوفة باملخاطر ،وقد أصبحت محاية املدنيني بالفعل
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أُحرز طيلة العقدين املاضيني العديد من جوانب التقدم يف
تعزيز أطر احلماية الدولية ،وال سيما من جانب املجلس.
ومع ذلك ،فإن التقدم املحرز والتوجيهات املتصلة باملفاهيم
والدعوة ،مل تترجم بعد إىل أعمال ف ّعالة يف امليدان ،حيثما
يقتضي األمر حتسينا فعليا .ومن املهم أن تكون مجيع اجلهات
املعنية حبفظ السالم على علم بالفجوة بني والية محاية املدنيني
اليت ينيطها املجلس وما ميكن فعال للبعثات حتقيقه يف حدود
مواردها احلالية .إن تعزيز دور جملس األمن يف هذا الصدد،
إىل جانب إجراء مشاورات منتظمة وجمدية مع اجلهات املعنية
األخرى حبفظ السالم ،أمر يف غاية األمهية .وستتحقق نتائج
إجيابية عندما يتم ترسيخ التوجيهات املشتركة والتعاون بني
املجلس والبلدان املسامهة بقوات ،والبلدان املسامهة بوحدات
شرطة ،واألمانة العامة والبلدان املضيفة.
جيب أن يكون لدى البعثة بأسرها استراتيجية منسقة
تنسيقا جيدا كما ذكر األمني العام يف تقريره األخري عن
محاية املدنيني ( ،)S/2016/447ونتفق معه أيضا على أن احلماية
املستدامة للمدنيني تتطلب يف هناية املطاف حلوال سياسية.
لذلك من احلتمي ضمان تعريف واليات حفظ السالم تعريفا
جيدا وأن تكون واليات واقعية ومرتبطة بالعملية السياسية
األوسع نطاقا ،وأن تزود البعثات بكل املوارد الالزمة هلا لتنفيذ
والياهتا.

يود وفدي أن يؤكد جمددا بأن محاية املدنيني املسؤولية
الرئيسية للبلد املضيف ،ويف هذا السياق ،يتشاطر رأي الفريق
املستقل الرفيع املستوى املعين بعمليات حفظ السالم فيما يتعلق
بالدور الذي تضطلع به بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم
دعما للحكومات املعنية يف االضطالع بتلك املسؤولية.
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حقا إن احلياة البشرية أمثن شيء .ومما هو جدير باهتمامنا
إن تعزيز احترام حقوق اإلنسان والقانون الدويل جهد
طويل األجل ينبغي أن يكون ملكية وطنية حتظى بدعم األمم الكامل والتزامنا بالعمل احلقيقة املؤسفة اليت تتمثل يف تزايد
املتحدة واملجتمع الدويل .وعالوة على ذلك ،وكما ورد يف الوفيات يف صفوف املدنيني يف حاالت الصراع املسلح.
مشروع تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم
أخريا ،إن إندونيسيا مبشاركتها احلالية يف مثان من بعثات
لعام  ،2016نود أن نعيد التأكيد على أمهية استراتيجيات األمم املتحدة حلفظ السالم ،ستواصل دعمها بقوة جلهود
محاية املدنيني ال ُعزل من جانب بعثات األمم املتحدة حلفظ األمم املتحدة واملسامهة فيها إلرساء األسس من أجل إحالل
السالم بوصفها أدوات سياسية ميكن أن تكون أداة ف ّعالة يف السالم املستدام .وسنواصل أيضا ضمان تلقى معظم حفظة
محاية املدنيني من خالل املساعدة على إهناء الصراعات العنيفة ،السالم التابعني لنا التدريب الكايف على محاية املدنيني قبل
ومن مث احلفاظ على ثقة األطراف يف احللول السلمية .ويف نشرهم يف امليدان.
هذا السياق ،نود أيضا أن نعترف بأمهية الدور الذي تضطلع
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
به عناصر شرطة األمم املتحدة ،مبن فيهم الشرطيات يف محاية
أيرلندا.
السكان املدنيني وهتيئة بيئة مستقرة ،تتماشى مع والياهتا.
السيدة دوناهيو (إيرلندا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سنكون مقصرين إن مل ندرج مفهوم منع نشوب
أيها السيد الرئيس على تنظيم هذه املناقشة اهلامة.
الصراعات يف هذه املناقشة .ينبغي إعطاء أولوية عليا للوقاية
تؤيد أيرلندا البيان الذي أدىل به يف وقت سابق املراقب
والتسوية السلمية يف بعثات حفظ السالم ،وينبغي لنا أن نكفل
بأن تكون األمم املتحدة أكثر تركيزا ،وأكرب تأثريا على الناس ،عن االحتاد األورويب .ونود أن نقدم املالحظات التالية بصفتنا
وأكثر تسخريا ملواطن القوة لدى الكيانات اإلقليمية القائمة .الوطنية.
من اجلوهري أيضا لضمان السالمة واألمن للسكان
املعرضني للخطر ،فضال عن حفظة السالم ،التمسك باستمرار
باملبادئ األساسية الثالثة حلفظ السالم يف األمم املتحدة ،وهي
موافقة األطراف ،واحلياد ،وعدم استخدام القوة إال يف حالة
الدفاع عن النفس والدفاع عن الوالية اليت ال يزال يتعني التقيد
هبا .من هنا نؤكد على أن استخدام القوة يف عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم ينبغي أن يكون املالذ األخري فقط.

من اجلدير بالذكر أن أيرلندا بدأت املشاركة يف عمليات
األمم املتحدة للسالم يف عام  ،1958أي بعد ثالث سنوات
منذ أن أصبحت دولة عضوا يف األمم املتحدة .بيد أن طبيعة
الصراعات الدولية تغريت تغريا كبريا منذ ذلك احلني ،إذ نشهد
اليوم هجمات متعمدة على املدنيني ومستشفياهتم ومدارسهم.
ونشهد انتشار اجلماعات املسلحة غري التابعة للدول وأساليبها
غري املتماثلة .ونشهد جتاهال صارخا للقانون الدويل حلقوق
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،إىل جانب ثقافة اإلفالت
من العقاب.

نشدد أيضا على أن تطوير وحتديث املواد التوجيهية
والتدريب على كيفية محاية املدنيني مسائل ينبغي أن تناقش
إن االستعراضات الثالثة الرفيعة املستوى اليت جرت يف
على نطاق واسع مع الدول األعضاء .وينبغي ملنظومة األمم
السبل الكفيلة مبعاجلة هذه املسائل.
املتحدة أن تكثف جهودها للمساعدة على وضع هنج شامل العام املاضي قد بيّنت ُ
أوال ،جيب حتسني تصميم الوالية ،وجيب وضع احتياجات
حلماية املدنيني.
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ويف األسبوع القادم ،تستضيف مدرسة األمم املتحدة
للتدريب يف أيرلندا تدريبا على محاية املدنيني لطالب وطنيني
ودوليني على حد سواء .وتتيح مبادرة قوات الدفاع األيرلندية
هذه ،اليت دخلت عامها الثاين اآلن ،للمشاركني تبادل أفضل
املمارسات امليدانية ،فيما توفر تدريبا قيما ،مبا يف ذلك يف جمال
القانون الدويل حلقوق اإلنسان .وعالوة على ذلك ،ال ميكننا
أن نسمح باإلفالت من العقاب على االنتهاكات لبعض من
أهم املبادئ األساسية للقانون الدويل يف جمال محاية املدنيني.
ومعاجلة هذه املسألة تتطلب اتباع هنج شامل لبناء القدرات من
جانب الدول األعضاء والنظام الدويل واإلقليمي على السواء.

املدنيني يف الصدارة .ال يوجد صراعان متطابقان؛ ولذلك
ال ينبغي أن تكون هناك واليتان متطابقتان .ولألسف ،هذه
ليس هو احلال دائما يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
ويف مرات عديدة جدا اتبعنا شكال يتعلق بأسلوب منوذج
عند تصميمنا واليات البعثات بدال من طرح األسئلة الصعبة
التالية :ما هي االحتياجات املحددة هلذا البلد؟ وما الذي
حيتاجه هذا الصراع؟ وما الذي حيتاجه هؤالء الناس؟ وما هي
الكيفية اليت ميكننا هبا أن نساعد يف تلبية هذه االحتياجات؟
مع أن  10عمليات من أصل  16عملية من عمليات حفظ
السالم لديها اآلن واليات تتعلق حبماية املدنيني ،فإن هدف
محاية املدنيني السبب اجلوهري لقيام أي بعثة .جيب أن تكون
ثالثا ،ميثل تنفيذ برنامج املرأة والسالم واألمن أداة قيمة
محاية املدنيني يف صلب عملية التخطيط مع السماح بتدخالت للنهوض حبماية املدنيني .وكان القرار )2000( 1325
عسكرية وسياسية أكثر استباقية وأقوى يف مجيع البعثات من معلما رئيسيا للمجلس .فقد أقر بأن النساء والفتيات يواجهن
أجل احلماية.
خماطر حمددة يف سياقات الزناع ،تتطلب اختاذ إجراءات حمددة
ثانيا ،إن جهودنا يف حفظ السالم واحلماية جيب أن للحماية .وتعمل أيرلندا من أجل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين
تستند إىل احترام القانون الدويل .كثريا ما تنشر بعثات حفظ يف مجيع العمليات العسكرية من خالل تعيني مستشارين
السالم يف احلاالت اليت يسودها خلل شبه كامل يف سيادة للشؤون اجلنسانية يف كل لواء وتشكيل ،وقد أعطينا األولوية
القانون .ويف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين الذي انعقد للتنوع يف محلة التجنيد اليت أطلقتها مؤخرا قوات الدفاعية
يف اسطنبول ،قطعت أيرلندا التزاما حمددا بضمان أن يعمل األيرلندية .ومتثل حلقة العمل األوىل ملستشاري الشؤون
أفرادنا املنشورين يف بعثات حفظ السالم يف اخلارج وفقا اجلنسانية من خمتلف املنظمات اإلقليمية ،اليت استضافتها
ألعلى املعايري اليت تتفق مع القانون الدويل اإلنساين وقانون أيرلندا يف هذا الشهر ،خطوة ثابتة أخرى حنو كفالة مشاركة
حقوق اإلنسان .كذلك حنن ملتزمون بضمان املساءلة عن املرأة يف عمليات حفظ السالم .وعالوة على ذلك ،فإن أيرلندا
أي تقصري من شأنه أن يشكل جرمية مبوجب القانون الدويل ،تؤمن إميانا راسخا بأن اجلرمية الشنيعة املتمثلة يف االستغالل
ويسرنا أن نكون ضمن القائمة املتزايدة بأمساء الدول األعضاء واالنتهاك اجلنسيني من جانب حفظة السالم ميكن القضاء
عليها متاما ،مبا يف ذلك عن طريق تعزيز برامج التدريب املهين
اليت أيدت مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني.
يف حني من املهم تعزيز ونشر األطر الدولية املتعلقة حبماية املستمر السابق للنشر.
وأختتم بياين مبالحظة رمبا تنطوي على مفارقة .تعتقد
املدنيني ،من الضروري أن نضمن بأن يصبح ذلك ملموسا
أيرلندا أن كل مناقشة لعمليات حفظ السالم ينبغي أن تشمل
على أرض الواقع.
السؤال التايل :كيف ميكننا منع نشر هذه العمليات يف املقام
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األول؟ وسيتطلب جناح أي هنج على صعيد األمم املتحدة وتيسريا لذلك ،ميكن إنشاء آليات للتوعية املجتمعية من أجل
ككل حيال بناء السالم ومنع نشوب الزناعات أن ندمج يف إنشاء شبكات داخل املجتمعات املحلية .وميكن االستناد يف
ذلك إىل الدروس املستفادة من التجارب السابقة يف التنسيق
عمليات السالم هدف معاجلة األسباب اجلذرية لنشرها.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة ملمثل ملديف .بني عمليات حفظ السالم واملجتمعات املحلية ،واليت يسلط
تقرير األمني العام الضوء عليها.
السيد سارير (ملديف) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أبدأ
وملديف ،بوصفها بلدا وقع مؤخرا اتفاقا مع األمم املتحدة
باإلعراب عن امتناننا للرئاسة الفرنسية ملجلس األمن على عقد
هذه املناقشة املفتوحة الرفيعة املستوى بشأن محاية املدنيني يف بقصد املسامهة يف اهلدف النبيل املتمثل يف حفظ السالم ،تدرك
الزناعات املسلحة ،اليت أصبحت أحد أهم التحديات اإلنسانية أمهية توفري التدريب لألفراد على محاية املدنيني .وينبغي إدماج
اليت تواجه املجلس .وهذه املناقشة تأيت يف الوقت املناسب هذه األولويات يف تدريبهم األساسي على الصعيد الوطين،
متاما يف أعقاب املناقشة املواضيعية اليت عقدهتا اجلمعية العامة وكذلك يف سياق التحضري لبعثات حمددة من خالل األمم
مؤخرا بشأن األمم املتحدة والسالم واألمن ،ومؤمتر القمة املتحدة .كما ينبغي أن تكون مبادئ القانون الدويل حلقوق
العاملي للعمل اإلنساين .ونود أيضا أن نشكر األمني العام اإلنسان والقانون اإلنساين جزءا ال يتجزأ من التدريب الوطين
على تقريره ( )S/2016/447بشأن هذه املسألة ،والذي يتناول هلؤالء األفراد لكفالة التقيد بتلك املبادئ يف مجيع األوقات.
بصورة شاملة القضايا الرئيسية املطروحة ويوفر منطلقا مفيدا ومن الضروري أيضا رصد وتقييم عمل قوات حفظ السالم
للتأكد من تقيدها بالوالية املوكلة إليها .ويف هذا الصدد،
حلوار اليوم.
نرحب بوضع مؤشرات جديدة لتحسني تقييم تنفيذ تلك
وبالرغم من أن احلكومات واألطراف تتحمل املسؤولية
الواليات ولتعزيز كفاءة عمليات حفظ السالم ،على النحو
الرئيسية عن محاية املدنيني يف الزناع املسلح ،فمن الواضح أن
املوصى به يف تقرير األمني العام.
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم كان هلا ،وسيظل هلا،
ويف سياق محاية املدنيني ،من املهم النظر يف محاية اهلياكل
دور يف محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة .ولزيادة تعزيز
ذلك الدور ،جيب على جملس األمن والدول األعضاء املعنية األساسية املدنية .ففي كثري من األحيان ،نالحظ استهداف
جعل محاية املدنيني أولوية واضحة يف حتديد نطاق وواليات املباين املدنية يف مناطق الصراع ،وال سيما املدارس واملرافق
بعثات حفظ السالم ،مع احترام سيادة احلكومات املضيفة .الطبية ،بوترية مفزعة .وهذه اهلجمات ال تسفر عن خسارة
وجيب وضع مبادئ توجيهية واضحة وشاملة لتحديد األخطار مأساوية يف األرواح فحسب ،ولكنها تشكل أيضا تعديا على
اليت هتدد املدنيني وفقا للسياق املحلي ،جنبا إىل جنب مع حقوق اإلنسان األساسية للمدنيني .فهي حترم املدنيني من
استراتيجيات ذات صلة لالستجابة ،وضمان نشر عدد كاف مصادر رزقهم وتعرقل حصوهلم على االحتياجات املادية
األساسية وتعوق بشدة توفري اخلدمات التعليمية والصحية.
من املوظفني لتنفيذ تلك الواليات بفعالية.
وتتمثل النتيجة الشائعة جدا لذلك يف حتطم املجتمع .ففي
وينبغي أيضا لعمليات حفظ السالم أن تعمل عن كثب
مع املجتمعات املحلية واحلكومات يف املناطق املتضررة من أعقاب الزناع املسلح ،يواجه املدنيون حقائق الواقع الصارخة
الزناع من أجل رصد وتقييم أدائها يف االضطالع بوالياهتا .متمثلة يف املنازل واهلياكل األساسية املدمرة وحمدودية الفرص
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لقد أحلقت الزناعات املسلحة اليت انتشرت عرب القارات،
إىل جانب اهلجمات اإلرهابية املتكررة يف مجيع أحناء العامل،
خسائر ال تُحتمل بالسكان املدنيني ،مما جيعل عمليات األمم
املتحدة حلفظ السالم أمرا إلزاميا .وأود أن أشكركم ،سيدي
الرئيس ،على األسئلة الشاحذة للفكر الواردة يف مذكرتكم
املفاهيمية ( ،S/2016/503املرفق) ،واليت تسلط الضوء على
كيف ميكن لعمليات حفظ السالم القيام باملزيد لتوفري احلماية
للمدنيني.

املتاحة للعمل بأجر وجيل من الشباب ال جيد منظومة تعليمية
قائمة بوظائفها وانتشار األمراض اليت ميكن الوقاية منها يف
ظل غياب الرعاية الصحية الكافية والتدمري الواسع النطاق
للتراث الثقايف .وهذه احلقائق متثل غالبا حتديات يكاد يستحيل
جتاوزها أمام حتقيق تعاف ذي جدوى من الزناع ،مما يؤدي
إىل الضعف املستمر يف املؤسسات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية .وجوانب الضعف هذه توفر تربة خصبة لنشوب
أعمال عدائية مستقبال وتؤدي إىل حلقة مفرغة من الزناع
يُحتمل أن تكون مستدمية .ولذلك ،من املهم للغاية أن نضع
إن عمليات حفظ السالم تزداد تعقيدا وتنوعا .وينهك
إطارا متينا حلماية املدنيني وأن نقدم املساعدة لسرعة تعمري انتشار اإلرهاب والتشريد اجلماعي للسكان على نطاق
وإعادة تأهيل املجتمعات يف مناطق الزناع.
واسع وتفشي األمراض وتغري املناخ املوارد الدولية ويقوض
وكما بينت لنا أحداث السنة املاضية لألسف ،فإن محاية فعالية جهود حفظ السالم على الصعيد العاملي .ونظرا ألن
املدنيني يف الزناعات املسلحة هي مسألة ما زالت تتطلب الكثري عناصر حفظ السالم يف العمليات املتعددة األبعاد مصممة
من العمل من أجل حتقيق ذلك اهلدف بصورة مرضية .ونشيد حلماية أضعف الفئات السكانية ،فإهنا ينبغي أن تبدي املزيد
بعمل جملس األمن لتحقيق هذه الغاية ،ونعتقد أن توصيات من الرعاية والشعور باملسؤولية اإلنسانية يف القيام بواجباهتا.
األمني العام ،فضال عن اإلسهامات البناءة من هذه املناقشة
وتؤيد كمبوديا عدم التسامح مطلقا مع العنف اجلنسي
سيكون هلا ،عند تنفيذها ،أثر جمد على تعزيز محاية املدنيني ضد األطفال واجلرائم اخلطرية اليت يرتكبها حفظة السالم
وانتعاش املجتمعات أثناء وبعد الصراع املسلح.
التابعون لألمم املتحدة وموظفوها .ومحاية املدنيني ينبغي أن
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل تكون شعار مهامهم.
كمبوديا.
واحلماية ينبغي أن تشمل املدنيني يف مناطق الزناع ويف
السيد توي (كمبوديا) (تكلم باإلنكليزية) :أوال ،أود أن املناطق غري املتأثرة بالزناع اليت يتمركز فيها حفظة السالم .ويف
أهنئ فرنسا على توليها رئاسة جملس األمن لشهر حزيران /هذه احلالة ،من الضروري تعزيز سيادة القانون على الصعيدين
يونيه وعلى تنظيم هذه املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني الوطين والدويل .وتتحمل الدول املسؤولية الرئيسية عن محاية
املدنيني .ولذلك ،فإن البلدان اليت تستضيف عمليات حفظ
يف سياق عمليات حفظ السالم اليوم.
وأود أن أعرب عن تأييدي للبيان الذي أدىل به ممثل السالم ينبغي أن تعمل أكثر على تعزيز سيادة القانون على
مجهورية إيران اإلسالمية بالنيابة عن حركة عدم االحنياز الصعيد الوطين لديها ،ال سيما فيما يتعلق بالتشريعات املتعلقة
والبيان الذي أدىل به ممثل تايلند باسم رابطة أمم جنوب شرق حبماية املدنيني .ويف ضوء ذلك ،فإن تدريب حفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة وموظفيها قبل االنتشار ويف مسرح
آسيا .وأود أن أديل هبذا البيان بصفيت الوطنية.
العمليات أمر حاسم حلماية السكان املدنيني .وينبغي أن يركز
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التدريب على معايري السلوك يف األمم املتحدة ،االلتزام باحترام الصمت الذي مل يؤد سوى إىل مزيد من االضطرابات يف
البلد .ولذلك ،أعتقد أنه ينبغي اختاذ تدابري فعالة للتخفيف من
قوانني البلد املضيف ،وتعزيز املبادئ القانونية اإلنسانية.
واإلجراءات املتعلقة باأللغام متكن حفظة السالم من القيام حدة هذه احلاالت.
ويف منظور أوسع ،فقد علمتنا الدروس املستفادة أن
بالدوريات ومتكن الوكاالت اإلنسانية من تقدمي املساعدة إىل
املواطنني العاديني بغية العيش بدون خوف .وهلذا السبب ،الواليات الواضحة حلفظ السالم ،إىل جانب الدعم السياسي
سامهت كمبوديا بأكثر من  3 000من جنود اخلوذ الزرق واملوارد الكافية والدعم اللوجسيت واملايل الكايف ،عناصر
يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم يف مجيع أحناء العامل .رئيسية ال بد منها لكي تقوم األمم املتحدة على حنو فعال
من خالل املركز الوطين لعمليات حفظ السالم يف كمبوديا ،بصون ومحاية أشد الفئات ضعفا من السكان املدنيني يف
فإهنا تتطلع إىل استضافة الدورات التدريبية ،الذي يشترك يف حاالت الزناع.
إدارهتا خرباء وطنيون ودوليون يف جمال إزالة األلغام وتدمري
وأخريا ،ال يسعين أن أختتم بياين دون أن أعرب عن
املتفجرات من خملفات احلرب .وعالوة على ذلك ،فإن مركز التقدير للجهود املتواصلة اليت تبذهلا إدارة عمليات حفظ
اإلجراءات املتعلقة باأللغام يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا السالم وإدارة الدعم امليداين بغية حتسني أداء عمليات حفظ
قد افتُتح باعتباره مركز امتياز للتصدي آلثار األلغام األرضية السالم عن طريق وضع إطار مفاهيمي واستراتيجيات حلماية
واملتفجرات من خملفات احلرب.
املدنيني ،فضال عن دورات تدريبية لألفراد الذين سيتم نشرهم.

وبينما يتم اختاذ اإلجراءات املنسقة بني حفظة السالم
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
العسكريني واملدنيني والسلطات املحلية ،من املهم أن نرصد كوستاريكا.
عن كثب تطور احلالة األمنية يف امليدان ونقدم التقارير عنها
السيد ميندوثا  -غارسيا (كوستاريكا) (تكلم
بغية كفالة االستجابة الفورية .ويف هذا الصدد ،إذا أريد
باإلسبانية) :تشكر كوستاريكا الرئاسة الفرنسية على عقد
لعمليات حفظ السالم أن ننجح يف امليدان فإهنا ستتطلب
هذه املناقشة املفتوحة بشأن محاية املدنيني يف سياق عمليات
مشاركة مجيع أصحاب املصلحة ،بدءا من املنظمات الدولية
حفظ السالم .وهذه املبادرة يوليها بلدي أمهية كبرية ،وحنث
إىل جملس األمن ،اجلهاز املسؤول عن حتديد واليات عمليات
املجلس على مواصلة هذه املمارسة املفيدة ،اليت تثري املناقشة
حفظ السالم.
واحلوار السياسي يف املجلس.
وبلدي يتفهم جيدا التحديات اليت تواجه حفظة السالم
لقد حللنا املذكرة املفاهيمية اليت عممت (،S/2016/503
التابعني لألمم املتحدة .والدروس املستفادة من بلدي هي أنه
املرفق) ،وتقرير األمني العام املؤرخ  13أيار/مايو
عندما ال تشارك اجلماعات املتمردة يف عملية السالم اليت
( ،)S/2016/447ونود أن نشري إىل بعض املسائل املثارة فيهما.
ترتبها األمم املتحدة ،فإن املدنيني يف املناطق األكثر خطورة
إن كوستاريكا تتفق مع األمني العام على أن معظم
ال حيظون حبماية كافية .وكلما قامت اجلماعات املتمردة بشن
هجوم سواء على املدنيني أو على حفظة السالم ،مل تكن هناك الوفيات ،وأوجه املعاناة ،وتشريد املدنيني يف الزناعات املسلحة
أي استجابة فعالة من األمم املتحدة ،باستثناء اعتماد موقف ميكن منعها إذا كانت األطراف املعنية حتترم القواعد األساسية
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للقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ونشعر
باجلزع إزاء الفظائع اليت ارتكبت ضد املدنيني ،والتجاهل
التام حلياة اإلنسان ،واغتصاب النساء والفتيات ،واهلجمات
العشوائية واملتعمدة على املدنيني ،مبا يف ذلك قصف املدارس
وأماكن العبادة ،واستخدام األطفال كقنابل بشرية لتنفيذ
التفجريات االنتحارية وكجنود ،واختطاف وقتل العاملني يف
املجال اإلنساين والصحفيني ،وتدمري املستشفيات وسيارات
اإلسعاف.

اجلنسيني من جانب موظفي األمم املتحدة ،وندعو الدول إىل
التعاون على تنفيذه .ويف معظم احلاالت ،متثل األمم املتحدة
آخر بصيص أمل للمجتمعات والضحايا .وال ميكن للمنظمة
أن تفشل يف محاية املدنيني .فحاالت االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني اليت يرتكبها موظفوها تضر مبصداقية عمليات حفظ
السالم ،اليت تشكل دعامة أساسية للمنظمة .وهي متنع تنفيذ
واليات حفظ السالم وتفسد تصور السكان املحليني إلنصاف
املنظمة.

وهلذا السبب نضم صوتنا إىل األصوات اليت تدعو إىل عدم
استخدام املدارس واجلامعات لألغراض العسكرية يف الزناعات
املسلحة .ويف ذلك الصدد ،فإن كوستاريكا تدين إدانة قاطعة
اإلرهاب وحتث جملس األمن على مضاعفة جهوده ملكافحة
هذه األعمال الوحشية ،يف إطار القانون الدويل ،والنظر يف
خيارات استخدام جلان اجلزاءات بفعالية أكرب من أجل حتقيق
هذه الغاية ،وتقدمي املسؤولني عن تلك األعمال إىل العدالة.
وال بد من إحقاق العدالة إذا أريد للسالم أن يكون مستداما.

ومحاية املدنيني جيب أن تكون أولوية من أولويات الدولة،
وتشري إىل احلاجة إىل إجياد حلول سياسية جمدية للزناعات
وضمان أنه لن يكون هناك إفالت من العقاب على اجلرائم
املرتكبة ضد املدنيني ،فضال عن العمل بالتنسيق الوثيق مع
املنظمات املجتمعية واإلنسانية يف امليدان ،األمر الذي ميكن أن
يساعد كثريا يف الكشف املبكر عن األخطار اليت هتدد املدنيني.
غري أنه جيب على املجتمع الدويل أن يعمل أيضا على إهناء
انتشار األسلحة واملتفجرات والذخائر العنقودية وبيعها على
الصعيد الدويل من خالل التوقيع والتصديق على معاهدة جتارة
األسلحة ،مبا يف ذلك حكمها املتعلق مبعيار العنف اجلنساين؛
والتوقيع والتصديق على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام
2008؛ وتعزيز املحكمة اجلنائية الدولية من خالل التوقيع
على نظام روما األساسي؛ وقبل كل شيء احترام األطراف
املوقعة ألحكامها والتقيد هبا ،فضال عن ضمان أن احلاالت
اليت أحاهلا جملس األمن تتمتع باملوارد املالية الالزمة لضمان
الوفاء بواجبات املحكمة.

وتؤكد كوستاريكا جمددا قلقها وإدانتها الشديدة
للحاالت املتكررة لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني من جانب
أفراد قوات األمم املتحدة الذين ُعهد إليهم حبماية املدنيني،
لكنهم شوهوا اجلهود الدولية وغدروا مبن كان من املفترض
فيهم أن حيموهم .ويف هذا الصدد ،نؤيد سياسة عدم
التسامح مطلقا مع االستغالل واالعتداء اجلنسيني وغريمها
من السلوكيات اإلجرامية ،وندعو إىل املساءلة على مجيع
املستويات بغية ضمان أن يواجه املسؤولون العواقب املترتبة
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن موجات األشخاص املشردين
عن أعماهلم اإلجرامية .فاإلفالت من العقاب ال ميكن التساهل
والالجئني على الصعيد الدويل تتطلب من املجتمع الدويل أن
معه.
وتدرك كوستاريكا أمهية األمر ويسرها أن جملس األمن يتخذ إجراءات ملموسة لدعم هؤالء األشخاص يف التخفيف
قد قام ،يف قراره  ،)2016( 2272بالترحيب بربنامج من أوجه ضعفهم ،وإجياد احلماية يف املجتمعات املضيفة هلم.
عمل األمني العام املعزز ملنع ومكافحة االستغالل واالنتهاك
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وجيب أال يغيب عن بالنا حقيقة أن النهج اجلديد الذي
يأخذ يف احلسبان أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية
املستدامة لعام ( 2030القرار  )1/ 70مطلوب ،وأنه يفرض
علينا التحدي املتمثل يف عدم ترك أي شخص متخلفا عن
الركب.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة
إثيوبيا.
السيدة هايلو (إثيوبيا) (تكلمت بالفرنسية) :السيد
الرئيس ،أود أن أبدأ ،أوال وقبل كل شيء ،بتهنئة بلدكم
على توليكم رئاسة جملس األمن لشهر حزيران/يونيه .2016
كما أود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه املناقشة
بشأن محاية املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم .وال
ميكن أن يكون توقيت هذه اجللسة أنسب وأهم من اآلن يف
ضوء التوصيات املحددة اليت قدمها تقرير الفريق املستقل رفيع
املستوى املعين بعمليات السالم ( )S/2015/446وتقرير األمني
العام عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ()S/2016/447
كما نشكر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على إحاطاهتم اليت
قدموها هذا الصباح.

(تكلم باإلنكليزية)
ونعلم مجيعا أن حفظ السالم قد تطور وكيّف نفسه
مع الظروف األمنية املتغرية .وهلذا السبب فإن معظم واليات
عمليات حفظ السالم اليت يأذن هبا جملس األمن ،إن مل تكن
مجيعها ،تتضمن محاية املدنيني .وال شك يف أن املسؤولية
الرئيسية عن محاية املدنيني تقع على عاتق البلد املضيف ،ولكن
يف احلاالت اليت ال ميكن ذلك فإن املدنيني األبرياء معرضون
للخطر وال ميكن لعمليات األمم املتحدة أن تظل غري مبالية.
وال ميكن تربير التنصل من مسؤولية حفظة السالم عن محاية
املدنيني يف مواجهة الظروف العصيبة السائدة.

114/124

10/06/2016

يقر
ويسرنا أن نالحظ أن تقرير الفريق رفيع املستوى ّ
بتلك احلقيقة .وبالنسبة لنا يف أفريقيا ،تلك املسألة هامة جدا،
وحنن نعتقد أنه ينبغي أال تُنسى أبدا الدروس املستفادة من
التجارب املريرة لإلبادة اجلماعية .وهذا هو السبب يف أننا
حققنا حتوال منطيا من مبدأ عدم التدخل إىل عدم الالمباالة
يف أحد الظروف اخلطرية اليت تنطوي على انتهاكات حقوق
اإلنسان واجلرائم ضد اإلنسانية .ومن الواضح أن هذا املنظور
مكرس يف امليثاق التأسيسي لالحتاد األفريقي.
وعلى الرغم من إحراز تقدم كبري يف وضع األطر املعيارية
املتعلقة حبماية املدنيني ،ال تزال مثة حتديات فيما يتعلق بترمجة
هذه الوالية إىل عمل يف امليدان .وما من شك يف أن هناك
حاجة إىل إدخال حتسينات كبرية على تزويد عمليات حفظ
السالم بواليات واضحة و ُمحكمة حلماية املدنيني .ولكن
مهما الوالية حمُكمة وبليغة ،فلن ميكنها إحداث تغيري ولن
يكون باإلمكان إجناز الكثري إال إذا ُطبقت .إن الفجوات
اهلائلة من حيث استعداد عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
وقدراهتا تدريبها على االضطالع بواليات محاية املدنيني،
ينبغي دراستها جبدية وسدها على النحو املناسب.
وإثيوبيا هي إحدى البلدان الرائدة املسامهة بقوات إىل
عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة .وبالتايل ،فإن
محاية املدنيني مسألة هامة جدا بالنسبة حلفظة السالم التابعني
لنا ،الذين يتم وزعهم يف بعض من أشد احلاالت اضطرابا يف
أفريقيا .وهي ليست مسألة نظرية بل حت ٍد عملي ،حت ٍد يواجهه
حفظة السالم التابعون لنا يوميا معرضني حياهتم للخطر .وهلذا
السبب ،فإننا نعلق أمهية كبرية على محاية املدنيني ،وهلذا حنن
أحد البلدان اليت أيدت كيغايل املبادئ املتعلقة حبماية املدنيني.
وبالنسبة لنا يف إثيوبيا ،مل يكن من العسري االلتزام بتلك املبادئ،
ألننا نعتقد أن حفظة السالم التابعني لنا يطبقوهنا بالفعل.
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ومن املشجع مالحظة أن عددا من البلدان قد تعهدت
بالتقيد بتلك املبادئ ،ونأمل أن يصبح ذلك يف هناية املطاف
هو القاعدة األمم املتحدة حلفظ السالم .ومن املؤكد أنذلك
سيعين قطع شوط طويل حنو معاجلة الثغرات يف تنفيذ واليات
محاية املدنيني يف عمليات حفظ السالم.

إن عدم القدرة على إهناء انتهاكات القانون الدويل
اإلنساين وانتهاكات حقوق اإلنسان ،اليت جيب أن نؤكد ،أهنا
قد تشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،تشدد على
أمهية إعطاء أولوية للوقاية فضال عن مكافحة اإلفالت من
العقاب .جيب علينا أن نواصل جهودنا من أجل حتويل التقدم
املعياري إىل حتسينات ملموسة فيما يتعلق حبماية املدنيني على
أرض الواقع.

السيد بينهريو دا سيلفا (الربتغال) (تكلم بالفرنسية):
أود ،بادئ ذي بدء ،أن أعرب عن امتناننا لفرنسا على تنظيم
هذه املناقشة اهلامة بشأن محاية املدنيني .أود أيضا أن أشكر
األمني العام ،ورئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر ورئيس
مجهورية أفريقيا الوسطى على إحاطاهتم اإلعالمية.

ولئن كانت الدول األعضاء مسؤولة يف املقام األول عن
الوفاء بالتزاماهتا الدولية من أجل كفالة تعزيز ومحاية حقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،فمن الضروري مع ذلك
تعزيز املساءلة وحتسني االمتثال لاللتزامات الدولية من جانب
مجيع األطراف يف الصراعات املسلحة .وعندما ال تقوم
السلطات الوطنية باختاذ التدابري الالزمة لضمان هذه املساءلة،
ميكن ملجلس األمن ،عند االقتضاء ،القيام بدور استباقي أكرب.
وتذكر الربتغال بأنه ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تؤدي
دورا رادعا هاما ،مكمال لعمل املحاكم على الصعيد الوطين.

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
الربتغال.

وتؤيد الربتغال البيان الذي أدىل به نائب رئيس وفد
االحتاد األورويب والبيان الذي أدىل به املمثل الدائم لسويسرا،
الذي تكلم بالنيابة عن جمموعة األصدقاء املعنية حبماية املدنيني
يف الصراعات املسلحة.
إن املدنيني املتضررين من الزناع ما زالوا يعانون من آثار
األعمال القتالية اجلارية ،وهم الضحايا الرئيسيون النتهاكات
القانون الدويل اإلنساين فضال عن االنتهاكات املنهجية حلقوق
اإلنسان .واملاليني من البشر يتعرضون للعنف يوميا ،مبا يف
ذلك العنف واالستغالل اجلنسيني ،وجيربون على حماولة البقاء
يف ظروف هشة للغاية فيما يتعلق باحلصول على املاء والغذاء
واملأوى واخلدمات الصحية .ويف العديد من أحناء العامل ،جيري
بصورة متعمدة وقف وصول املساعدات اإلنسانية إىل السكان
املعوزين .وحيرم املاليني من األطفال والشباب من التعليم.
وتتعرض املدارس واملستشفيات للهجمات ،ويُستهدف
العاملون يف املجال اإلنساين .ويصل الزنوح اجلماعي الذي
يعزى إىل القتال والعنف إىل مستويات مل يسبق هلا مثيل منذ
هناية احلرب العاملية الثانية .جيب وقف هذه االجتاه.
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وقد أحرز تقدم ال ميكن إنكاره يف العقود األخرية
فيما يتعلق بإدراج عنصر محاية املدنيني يف واليات بعثات
األمم املتحدة حلفظ السالم .بيد أنه ينبغي لألمم املتحدة
وعملياهتا حلفظ السالم أن تعمل على مواكبة العامل املتغري
والتحول السريع لطابع الزناع نفسه ،وينبغي أن تتوقع املخاطر
واالحتياجات ،بغية إجياد نُ ُهج أكثر كفاءة.
وندرك أن املخاطر العالية والتهديدات العاملية هي اآلن
أكثر مما كانت عليه يف املاضي ،والبيئات التشغيلية حيث
تعمل بعثات األمم املتحدة هي أكثر تعقيدا وخطورة من أي
وقت مضى .ويتزايد اضطرار بعثات األمم املتحدة للنضال من
أجل محاية موظفيها واملدنيني األبرياء يف امليدان بغية الوفاء
بوالياهتا .ويشمل التعديل ،يف مجلة أمور ،احلاجة إىل تزويد
األمم املتحدة وبعثاهتا بقدرات حديثة ومرنة ،مبا يف ذلك من
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خالل العنصر املعين حبماية حقوق اإلنسان ،األمر الذي يساعد
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
على تعزيز أداء عمليات حفظ السالم نفسها .ويف كثري من كوت ديفوار.
اجلوانب ،فإن إعداد حفظة السالم هو حجر الزاوية يف عملية
السيد غون (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :أود،
بناء قدرات البعثات من حيث تنفيذ والية محاية املدنيني.
أوال وقبل كل شيء ،أن أهنئ الرئاسة الفرنسية ملجلس األمن

والربتغال تكرر تأكيد التزامها مبواصلة االضطالع بربامج
تدريبية ألفراد أمنها الوطين وقواهتا املسلحة الذين مت نشرهم
يف بعثات حفظ السالم الدولية .وهذه الربامج التدريبية تغطي
مسائل من قبيل املساواة بني اجلنسني ،والعنف ضد النساء
والفتيات ،مبا يف ذلك مجيع أشكال العنف اجلنسي والعنف
إن املدنيني ،من حيث املبدأ ،ليسوا مقاتلني لكنهم رغم
القائم على أساس نوع اجلنس ،فضال عن االجتار بالبشر.
ذلك من بني أكرب أعداد الضحايا يف حاالت الزناع املسلح.
وهنضت الربتغال مبسؤولياهتا فيما يتعلق بنشر األفراد إهنم يتعرضون للقتل اجلماعي واالغتصاب والتشريد القسري
وقوات األمم املتحدة حلفظ السالم وقررت بالفعل تعزيز يف كثري من األحيان  -باختصار ،مجيع أنواع العنف .دفع هذا
مشاركتها يف هذا اإلطار خالل السنة احلالية.2016 ،
العنف ضد املدنيني جملس األمن ،يف عام  ،1999ألن يكلف
أسفرت نتائج عمليات االستعراض الثالث بشأن جهود بعثة حلفظ السالم للمرة األوىل بوالية حلماية املدنيني  -بعثة
األمم املتحدة يف جمال السالم واألمن عن استنتاجات حمددة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف سرياليون.
على عقد هذه املناقشة املفتوحة بشأن املسألة اهلامة املتمثلة يف
محاية املدنيني يف سياق عمليات حفظ السالم .وكما حدث
يف املناقشة السابقة ،يود وفد بلدي أن يؤكد لكم ،سيدي
الرئيس ،دعمه لنجاح رئاستكم.

واضحة ووفرت لنا مسارات جيدة لتبحث األمم املتحدة يف
األمور ذات الصلة املتبقية يف جمال صون السلم واألمن .ونعتقد
أن التركيز املستمر على معاجلة األسباب اجلذرية وتكثيف
اجلهود الدبلوماسية السياسية يف منع نشوب الزناعات
وتسويتها ،إىل جانب اجلوانب اإلنسانية للتنمية وبناء السالم،
وحده من شأنه أن يعزز على حنو فعال احترام القانون الدويل
اإلنساين ويعزز املسؤولية من جانب مجيع األطراف ،وكذلك
وصول املساعدات اإلنسانية إىل من هم يف حاجة إليها،
وبالتايل تعزيز اجلهود اجلماعية للتصدي للتحركات اجلماعية
للناس اليت نشهدها كل يوم.
وأذكر بكلمات األمني العام عن احلالة اإلنسانية الراهنة،
“بالنظر إىل الوحشية الفاضحة ”،مل يعد ميكن للمجتمع
الدويل أن يبقى شريكا يف الالمباالة اجلماعية.
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ومنذ ذلك احلني ،جتري بانتظام مناقشة مسألة محاية
املدنيني يف أوقات الزناع ،مبا يف ذلك بطبيعة احلال يف جملس
األمن .وكجزء من التقدم املحرز ،فإن وفد بلدي يركز
تركيزا خاصا يف هذه املناقشة على اعتماد مبدأ املسؤولية عن
احلماية يف مؤمتر القمة العاملي لرؤساء الدول واحلكومات لعام
 .2005استنادا إىل هذا املبدأ ،ساعد املجلس بلدي يف تفادي
تدهور احلالة األمنية للسكان املدنيني أثناء الزناع املسلح يف
البلد يف عام  .2005ومن خالل القرار ،)2011( 1975
منح جملس األمن عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار الوالية
الالزمة لضمان احلماية الكاملة للمدنيني يف مواجهة الفظائع
غري املقبولة املسجلة بانتظام يف مجيع أحناء البلد .ومع ذلك،
فإن تنفيذ مبدأ املسؤولية عن احلماية ال يزال يواجه حتديات
كبرية ،من قبيل االلتزام باحترام سيادة بلد ما وضرورة التوصل
إىل توافق يف اآلراء داخل جملس األمن.
1616675

10/06/2016

ا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح

وإذ ذكرت مسألة توافق اآلراء داخل جملس األمن،
ال يسعين إال أن أتناول مسألة حق النقض .أظهر استخدام
حق النقض على مر الزمن كيف كانت هذه األداة أحيانا
مصدرا للجمود يف مواجهة مآس ال ميكن حتملها وأزمات
إنسانية ال تطاق .ويف مواجهة تلك العقبة الرئيسية اليت
تتمثل يف االستخدام غري السليم حلق النقض ،اقترحت فرنسا
واملكسيك ،كجزء من عملية إصالح جملس األمن ،مبادرة
يترتب عليها قيام األعضاء الدائمني طوعا وبصورة مجاعية
بتعليق استخدام حق النقض يف حاالت اجلرائم اجلماعية.
ووفدي مقتنع بالفائدة اهلائلة للبشرية اليت ميكن أن حتققها هذه
املبادرة ،وبالتايل فإنه يؤيد هذا االقتراح تأييدا تاما .وباملثل،
يؤيد بلدي مدونة قواعد السلوك ذات الصلة باستجابة جملس
األمن لإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب،
اليت اقترحها فريق املساءلة واالتساق والشفافية .وحيدونا األمل
يف أن تصبح املدونة أكثر إلزاما.
محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة يف سياق عمليات
حفظ السالم تنطوي أيضا على تناول دور كل جهة من
اجلهات الفاعلة .ويشمل نشر بعثة حلفظ السالم العديد
من اجلهات الفاعلة .ولذلك ،من املهم بذل اجلهود على
حنو منظم واالضطالع باملسؤولية املشتركة .وحتقيقا هلذه
الغاية ،جيب أن حيدد جملس األمن والياته بعبارات واضحة
ودقيقة مبا فيه الكفاية .وينبغي للحكومة املضيفة منح األولوية
حلماية املدنيني وتيسري تنفيذها .وينبغي إلدارة عمليات
حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين كفالة نشر ما يكفي من
املوارد لالضطالع باملهمة على حنو جيد .وينبغي أن تكفل
البلدان املسامهة بقوات أن قواهتا ليست على مستوي جيد
من التدريب للمهمة فحسب ،بل ويف جمايل القانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل
لالجئني وغريها من االتفاقيات الدولية املكرسة حلماية املدنيني
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يف أوقات الزناع .وينبغي أيضا أن تكون التقييمات املستمرة
لتلك املسؤوليات جزءا أساسيا من بروتوكول تنفيذ بعثات
حفظ السالم .ويف هذا السياق ،يرحب وفدي باجلهود اليت
يبذهلا املجلس واألمانة العامة واجلمعية العامة يف تقدمي تقارير
منتظمة واختاذ مبادرات بشأن تلك املسائل ،ويشجعهم على
مواصلة التوسع يف التزامهم.
ويف ختام مالحظايت ،أود أن أقول إن محاية املدنيني متثل
يف حد ذاهتا جوهر عمليات حفظ السالم من حيث إدماجها
ألهداف ميثاق األمم املتحدة وأن العديد من املواطنني يف مجيع
أحناء العامل ،وال سيما يف البلدان اليت متر حباالت نزاع ،ينظرون
إليها بوصفها مرآة تعكس كفاءة وشرعية األمم املتحدة ،فضال
عن مصداقيتها ،بوصفها مدافعا عن السالم يف إطار تعزيزها
للحرية والتقدم يف مجيع أحناء العامل.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة اآلن ملمثل
أذربيجان.
السيد علييف (أذربيجان) (تكلم باإلنكليزية) :يف البداية،
أود أن أشكر الرئاسة الفرنسية على عقد هذه املناقشة املفتوحة
اهلامة ،ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية على بياناهتم املستنرية.
ترحب أذربيجان بالنهوض جبدول أعمال محاية املدنيني يف
عمل جملس األمن.
إن االستهداف املتعمد للمدنيني ال يزال ميثل أحد أكثر
اجتاهات الزناعات املسلحة املعاصرة إثارة للقلق .ما زال
املدنيون يعانون كثريا من العواقب الرهيبة للزناعات املسلحة.
وحقيقة أن أكثر من  60مليون شخص شردوا حىت هناية
عام  2015هي احلقيقة الوحيدة الالزمة إلثبات حجم كارثة
املدنيني .حنن نقدر كرم البلدان اليت تستضيف أعدادا كبرية
من الالجئني.
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ويثين بلدي على إدراج مسألة التشريد القسري يف خطة حقوق اإلنسان .أوال وقبل كل شيء ،ينبغي التوصل إىل حل
التنمية املستدامة لعام ( 2030قرار اجلمعية العامة  )1/70سياسي دائم إلهناء حمنة املدنيني.
وخطة عمل األمني العام من أجل اإلنسانية.
حنن ندرك الدور اهلائل الذي ما فتئت تضطلع به عمليات

وينبغي ملؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين ،الذي عقد
مؤخرا يف اسطنبول ،أن يواصل تشجيع الدول األعضاء
واملجتمع الدويل بأسره على تعزيز جهودها الرامية إىل احلد
من املعاناة البشرية .كما نتطلع إىل االجتماع الرفيع املستوى
بشأن التحركات الكبرية لالجئني واملهاجرين املزمع عقده يف
 19أيلول/سبتمرب.
إن أذربيجان تدعم أيضا الوعي املتزايد مبشكلة التشرد
الداخلي يف مجيع أحناء العامل .وكما يسلم األمني العام يف تقريره
( ،)S/2016/447يلزم أيضا وضع أطر محاية قوية لألشخاص
املشردين داخليا .ويف هذا الصدد ،فإن اتفاقية االحتاد األفريقي
حلماية املشردين ومساعدة النازحني داخليًا يف أفريقيا ،وهي
أول وثيقة ملزمة بشأن التشرد الداخلي ،جديرة بالثناء بصورة
خاصة.
وتدين أذربيجان بشدة مجيع اهلجمات على املدنيني
واملنشآت املدنية يف حاالت الزناع املسلح.
ونشعر بقلق عميق إزاء العنف اجلنسي يف حاالت الزناع،
واالنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضد األطفال ،واستخدام
األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان ،واهلجمات
على العاملني يف املجال اإلنساين ،وهذا على سبيل املثال
ال احلصر.
على مجيع أطراف الزناع إيالء أقصى درجة من االهتمام
إىل التقيد بالقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان،
واحترام مبدأي التميز والتناسب ،وكذلك احليطة .نؤيد تقييم
األمني العام ومؤداه أنه ميكن تفادي معظم اخلسائر املدنية
واملعاناة إذا احترمت األطراف القانون اإلنساين الدويل وقانون
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األمم املتحدة حلفظ السالم يف محاية املدنيني يف مجيع أحناء
العامل .وندين مجيع اهلجمات على حفظة السالم التابعني
لألمم املتحدة ،ونقف إجالال للذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء
مهمتهم .وال يسعنا إال أن نؤيد التوصيات املقدمة يف تقرير
األمني العام ومؤداها أنه ينبغي ملجلس األمن أن يعطي األولوية
حلماية املدنيني يف واليات عمليات السالم يف احلاالت اليت
حتتاج إىل هذه احلماية .وينبغي أن تكون الواليات املتعلقة
حبماية املدنيني واضحة وواقعية وميكن حتقيقها ،وجيب إعداد
حفظة السالم إعدادا كامال بتزويدهم جبميع القدرات التشغيلية
واللوجستية الالزمة لالضطالع بوالياهتم .وعالوة على ذلك،
يفترض بعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم أن تكمل العمل
الذي تقوم به احلكومات املتضررة.
من دواعي األسف أن بلدي قد تأثر أيضا باالنتهاكات
الواسعة النطاق اليت ترتكبها مجهورية أرمينيا ضد السكان
املدنيني .فاحتالل أرمينيا ألراضي أذربيجان اقترن هبجمات
متعمدة وقتل املدنيني ،وتطهري عرقي ،وتشريد قسري .إن
القرارات  )1993( 822و  )1993( 853و 874
( )1993و  )1993( 884تشري حتديدا إىل تشريد املدنيني،
وشن اهلجمات على املدنيني وقصف أراضي أذربيجان.
إن استهداف أرمينيا للمدنيني األذربيجانيني ال يزال
مستمرا .ففي  30كانون الثاين/يناير املاضي ،أبلغت جملس
األمن عن قضييت اثنني من املدنيني األذربيجانيني ،السيد شهباز
غولييف والسيد دلغام وأسكاروف اللذين أخذهتما أرمينيا
رهينتني بينما كانا يزوران مقابر آبائهما يف املنطقة املحتلة
من أذربيجان .أود مرة أخرى أن أسترعي انتباه املجلس إىل
هذه املسألة ،أي إبراز حقيقة املدنيني اللذين قُبض عليهما يف
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أراضي بلدمها .لذلك ،فإن اإلجراءات القضائية باحلكم على
السيد أسكاروف بالسجن مدى احلياة ،واحلكم على السيد
غولييف بالسجن  22عاما إجراءات الغية وباطلة .السيد
الرئيس ،أناشد مرة أخرى من خاللكم هيئات حقوق اإلنسان
الدولية ذات الصلة واجلهات اإلنسانية الفاعلة التدخل من
أجل حتقيق اإلفراج عنهم.
يف بداية نيسان/أبريل ،شنت القوات املسلحة األرمينية،
مستخدمة املدفعية الثقيلة وأسلحة من العيار الكبري ،هجوما
على مواقع يف األراضي املحتلة من أذربيجان ،وتكثيف القصف
على مناطق أذربيجان القريبة من اخلطوط األمامية ،مستهدفة
بصورة متعمدة املناطق املكتظة بالسكان .ونتيجة ذلك ،قُتل
ستة مدنيني ،من بينهم طفالن ،وجرح  33شخصا .عملت
القوات األرمينية على إحلاق أضرار كبرية باملنازل واملدارس،
ورياض األطفال ،واهلياكل األساسية املدنية احليوية خللق
حالة من اهللع بني السكان والتسبب بتشريد أعداد هائلة
من السكان .كذلك ُحرم عدد كبري من املدنيني من حقوقه
األساسية يف احلياة والصحة واملمتلكات والتعليم .لقد ارتكبت
أرمينيا العديد من االنتهاكات ضد املدنيني األذربيجانيني،
وهي انتهاكات تُرقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
عالوة على ذلك ،وبالرغم من وقف إطالق النار املتفق
عليه يف  5نيسان/أبريل ،هتدد أرمينيا اآلن أذربيجان باستخدام
“القنابل القذرة” .فقد تبجح هرانت بغراتيان ،عضو الربملان
األرميين ورئيس وزراء أرمينيا األسبق ،بامتالك بلده ألسلحة
نووية.
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أن من املمكن حتسني الظروف املعيشية والسكنية للمشردين
داخليا من دون املساس بعودهتم إىل مسقط رأسهم .أشادت
جهات فاعلة دولية كثرية باجلهود اليت تبذهلا حكوميت للتصدي
ملشاكل املشردين داخليا ،ومن ضمن هذه اجلهات مفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة
وجهات أخرى .ال تزال أذربيجان ملتزمة التزاما كامال بعودة
املشردين داخليا إىل أراضيهم األصلية بأمان وكرامة.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة ملمثلة ليتوانيا.
السيدة مورموكاييت (ليتوانيا) (تكلمت باإلنكليزية):
أشكركم يا سيادة الرئيس ،على تنظيم هذه املناقشة اهلامة.
تؤيد ليتوانيا البيان الذي أُ ْد َ
يل به بالنيابة عن االحتاد األورويب.
إن مناقشة اليوم تذكرنا مرة أخرى بوجود قاعدة معارف
وافرة بشأن ما هو مطلوب لكي تعمل بعثات حفظ السالم
على حتسني محاية السكان املدنيني ،مبا يف ذلك على النحو
الوارد يف توصيات الفريق املستقل الرفيع املستوى املعين
بعمليات السالم ( ،)S/2015/446ويف استعراضات السنة
املاضية بشأن بناء السالم واملرأة والسالم واألمن.
كما الحظ العديد من الوفود اليوم ،فهي واليات
واضحة وذات مصداقية وميكن حتقيقها ويقابلها توفر املواد
الالزمة واملعدات والعناصر املُ َم ٍكنة احلامسة؛ وقيادة بعثات
قوية؛ ومسؤولية شخصية؛ وتدريب قبل نشر القوات ،مبا يف
ذلك محاية املدنيني؛ وإشراك املستشارين املختصني باملواضيع
املتعلقة بالنساء واألطفال ،ومحاية املدنيني يف بعثات حفظ
السالم؛ وتوفري محاية استباقية أقوى؛ ووجود استراتيجيات
خاصة حبماية املدنيني لدى كل بعثة من بعثات حفظ السالم
مع والية للحماية ،تؤدي مجيعها دورا مهما يف محاية املدنيني.

نتيجة الحتالل جزء كبري من أراضي بلدي ،وجد مئات
اآلالف من األذربيجانيني أنفسهم يف حالة تشرد مجاعي .يؤكد
تقرير األمني العام املسؤولية األساسية للحكومات الوطنية عن
عالوة على ذلك ،فإن املعلومات اليت يتم احلصول عليها
توفري احلماية واملساعدة لالجئني واملشردين داخليا .ويف هذا
عن طريق التكنولوجيات احلديثة ميكن أن تعزز إىل حد بعيد
الصدد ،امسحوا يل أن أشدد على أن أذربيجان قد أثبتت
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اإلملام باحلالة الراهنة واختاذ قرارات مبنية على املعلومات
االستخبارية .تلك املعلومات توفر إنذارا مسبقا بشأن
التحركات اجلماعات املسلحة واهلجمات الوشيكة ،مما ميكن
من االستجابة السريعة واختاذ إجراءات استباقية ،ويساعد
يف املقابل على إنقاذ أرواح املدنيني ،فضال عن حياة حفظة
السالم أنفسهم.

وثيقة مع املجتمعات املحلية وكسب ثقتها ،مبن فيهم النساء
والشباب والفئات املهمشة .وهذه العالقات القائمة على الثقة
تزود حفظة السالم باملعلومات االستخبارية اليت متس احلاجة
إليها ،ومتكن من فهم أفضل ملواطن الضعف ،واحتياجات
املجتمعات املحلية ،وتيسري صياغة ردود حمددة وهادفة وف ّعالة
للتصدي للتهديدات اليت تواجهها هذه املجتمعات.

إزاء خلفيةهذه القاعدة املعرفية الواسعة وجتربتنا يف
امليدان ،نعتقد أن مثة حاجة إىل زيادة التركيز على كيفية ترمجة
املعايري القائمة إىل محاية أكثر فعالية .وقد ختتلف العقبات ،مبا
فيها ضعف التسلسل القيادي؛ واالفتقار إىل النقل اجلوي ،أو
القدرات ،أو النقص يف الوقود الذي يشل حركة املركبات
املستخدمة يف الدوريات؛ وعدم كفاية الدعم املقدم للوحدات
املعنية حبقوق اإلنسان؛ يف أي وقت من األوقات ،يوجد حوايل
 200فرد من حفظة السالم مصابون مبرض املالريا ،كما كان
احلال يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ ويوجد نقص مزمن يف عدد
املوظفني؛ وعدم توفر القدرات التحليلية أو االستخبارية ضمن
أي بعثة .ونتيجة لذلك ،فحىت أفضل القرارات والتوصيات
ال تساوي من حيث قيمتها أكثر من قيمة الورق الذي ُكتبت
عليه ،إذا تعثر التنفيذ هلذه األسباب املختلفة.

وما من شيء ينتهك هذه الثقة أكثر من اإلساءات اليت
يرتكبها حفظة السالم أنفسهم .فقد حتول احلماة إىل ذئاب
بشرية تلطخ مسعة اآلالف من حفظة السالم الذين خيدمون
األمم املتحدة بتفا ٍن ،وجيازفون بأرواحهم ،مبن فيهم الذين
دفعوا حياهتم مثنا حلماية األخرين.
ال ينبغي السماح للمذنبني بارتكاب انتهاكات االختباء
وراء اهليئات القضائية الوطنية للتملص من يد العدالة .فعبء
جلب اجلناة للمساءلة يقع على عاتق البلدان املسامهة بقوات.

نرحب باالستجابة القوية لألمني العام آلخر فضيحة
استغالل واعتداء جنسيني تتعلق ببعثة األمم املتحدة املتكاملة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى
وباخلطوات امللموسة اليت اختذت من أجل معاجلة هذه املشكلة.
وينبغي على املجلس أيضا أن يبذل كل ما يف وسعه لوضع حد
ينبغي إيالء اهتمام أكرب يف مداوالت املجلس للعقبات لإلفالت من العقاب .ويف هذا الصدد ،نرحب باختاذ القرار
اليت تواجهها البعثات ،فضال عن املمارسات اجليدة ونشر  )2016( 2272يف آذار/مارس من هذا العام ،وندعو إىل
الدروس املستفادة .وعقد حوارات تفاعلية مع قادة القوات تنفيذه تنفيذا تاما.
والشرطة ،على حنو يتجاوز االجتماعات الرمسية اليت تعقد مرة
ويف الوقت نفسه ،علينا أال ننسى أن هذه اإلساءة ليست
يف السنة من شأنه أن ييسر إزالة العقبات القائمة وحتقيق فهم
جديدة .ويعود تاريخ أول حاالت االستغالل واالعتداء
أفضل للحالة على أرض الواقع.
اجلنسيني على نطاق واسع إىل عام  ،1992يف كمبوديا،
إن محاية املدنيني مهمة صعبة يف حد ذاهتا ،وستكون وتبع ذلك حاالت أخرى .يف آذار/مارس أُعلن عن استراتيجية
أكثر تعقيدا بدون مشاركة السلطات املحلية والسكان .إذ أن شاملة االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف عمليات األمم املتحدة
توفري احلماية الفعالة للمدنيني ،ويف ذلك األمر بالذات ،فإن حلفظ السالم يف املستقبل ،ومع ذلك جند أنفسنا أمام تلك
سالمة حفظة السالم أنفسهم تتوقف أيضا على إقامة ُعرى احلالة مرة أخرى .فما هي قيمة التقارير إذا مل تنفذ؟ وعلينا أن
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نتأكد من أن يتجاوز مدى اهتمامنا وقوع حادث بعينه ،وأن
جيري تنفيذ التقارير والتوصيات على الصعيد العملي بطريقة
متسقة وشاملة .ذلك هو السبيل الوحيد الذي ميكن أن يكفل
لعمليات األمم املتحدة حلفظ السالم بأال متر يف دوامة أخرى
من العار والفضيحة ملدة  10سنوات أو  15سنة من اآلن.

ندرك املناخات املعقدة والعنيفة اليت يعمل أفراد حفظ السالم
يف ظلها .كما نتشاطر الرأي القائل إنه ينبغي توفري الرعاية
والعناية هلذه البعثات من أجل تعزيز القدرات اليت متتلكها بغية
تنفيذ والياهتا بفعالية .وحتقيقا لذلك ،نعتقد أن التدريب وبناء
قدرات األفراد بالقدر الكايف قبل االنتشار وأثناءه وبعده أمران
ضروريان للغاية.

السيد نكولوي (بوتسوانا) (تكلم باإلنكليزية) :إننا
نتمىن لفرنسا كل التوفيق يف رئاستها للمجلس يف هذا
الشهر .كما نشيد باألمني العام على إحاطته اإلعالمية ،ونثين
عليه ملا يبديه من التزام متواصل بقضية املدنيني ،وخاصة يف
حاالت الصراع .ونرحب أيضا باإلحاطات االعالمية املتبصرة
والتعليقات األخرى اليت تلقيناها هذا الصباح.

ويرى وفد بلدي أنه قبل نشوب الصراع ،ورمبا قبل
تصاعده وبلوغه بُعدا متطورا ،هناك عالمات وإشارات تدل
على السبب املحتمل لنشوبه .ويف هذه احلالة ،نعتقد أن
املوجودين على مقربة من املشكلة املحتملة جيب أن يكونوا
قادرين على الكشف عن عالمات اإلنذار املبكر ،بغية التمكن
من استكشاف التدابري الوقائية عن طريق عملية شاملة تكون
مقبولة على حنو متبادل .ومن واجب ليس مجيع األطراف
املتورطة يف الصراع فحسب ،بل والدولة أيضا كفالة اختاذ
التدابري حلماية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين .ويف هذا
الصدد نوافق على مبادئ كيغايل املتعلقة حبماية املدنيني ،من
بني أمور أخرى ،اليت تقضي بأنه جيب تدريب مجيع القوات
يف جمال محاية املدنيني قبل إيفادها إىل البعثات ،وبأنه جيب
عدم التردد يف اختاذ اإلجراءات الكفيلة حبماية املدنيني وفقا
لقواعد االشتباك.

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة ملمثل بوتسوانا.

إن بوتسوانا ما فتئت ملتزمة بتعزيز املبادئ اإلنسانية
واحترامها ،وفقا للقانون الدويل والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان .وكما قلنا دائما ،حنن نكرر اعتقادنا الراسخ الذي
يتشاطره كثريون ومفاده أن الدول تتحمل املسؤولية الرئيسية
عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية ،والتطهري العرقي ،وجرائم
احلرب ،واجلرائم ضد اإلنسانية .هلذا السبب ،تواصل بوتسوانا
تأييد مبدأ املسؤولية عن احلماية بوصفها إطارا طبيعيا لتعزيز
السيادة الوطنية ،بينما تلقي املسؤولية على عاتق أولئك الذين
وجيب علينا أن نزيد جهودنا لتنفيذ القرار 1325
لديهم القدرة على محايتهم وخدمتهم .ويف هذا الصدد ،نؤكد
جمددا إمياننا الراسخ مببادئ ميثاق األمم املتحدة ومقاصده )2000( ،بغية محاية النساء يف حاالت الصراع املسلح،
فضال عن خمتلف الصكوك املتعددة األطراف مبوجب القانون وكذلك إشراكهن يف مجيع عمليات الوساطة وحفظ السالم
وصون السالم على املستويات كافة ،فضال عن إعادة اإلعمار
اإلنساين الدويل واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
والتنمية .وكما يبني التاريخ أنه كلما كان هناك صراع ،مثة
وبالنسبة إىل دور بعثات حفظ السالم والبعثات
احتمال النتهاك حقوق السكان ،وال سيما الفئات الضعيفة.
األخرى ،حنيط علما بنشر عمليات حلفظ السالم وبعثات
ويف كثري من األحيان ،هناك عنف جنساين منهجي ،واسترقاق
سياسية خاصة يف العديد من البلدان حول العامل ،باعتبار ذلك
جنسي ،واغتصاب ،وجتنيد لألطفال يف الصراعات املسلحة
أهم اإلجراءات اليت يتخذها جملس األمن .ويبيّن انتشار هذه
من جانب أولئك الذين ميتلكون القوة .ويف معظم احلاالت،
البعثات مدى فائدهتا يف صون السلم واألمن الدوليني .وحنن
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مثة ميليشيات انتهازية ،ومتمردون ،وقوات حكومية عاصية ،وأعرب أيضا عن تقديرنا لفخامة رئيس مجهورية أفريقيا
وأحيانا قادة يستخدمون القوة الوحشية ،واالغتصاب ،الوسطى وسائر مقدمي اإلحاطات اإلعالمية على بياناهتم
ويرتكبون املذابح وأعمال القمع كأسلحة للحرب .وحيثما النيّرة هذا الصباح.
تنهار مؤسسات احلكم ،يسود اإلفالت من العقاب .والنساء
إن االجتاهات املتعلقة بالتهديدات العاملية ضد البشرية،
والفتيات والفتيان يتحملون دائما عبء مجيع هذه الفظائع .وال سيما تنامي حجم العنف واالنتهاكات املستمرة للقانون
ويأخذ وفدي هذه اجلرائم املرتكبة على حممل اجلد،
ويدينها جبميع أشكاهلا ومظاهرها .ويف هذا الصدد ،طالبنا
دائما بإخضاع املسؤولني عن ارتكاب انتهاكات حقوق
اإلنسان للمساءلة عن أعماهلم .لذلك ،جيب استكشاف
خمتلف املحاكم اجلنائية املتعددة األطراف املوجودة يف العامل
من أجل حتقيق العدالة لضحايا هذه اجلرائم.

وبصفتنا أصدقاء للمحكمة اجلنائية الدولية ومؤيدين هلا،
ال يساورنا أدىن شك يف أن هذه املحكمة تشكل املالذ األخري
الدائم الوحيد لضحايا اجلرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم احلرب،
واإلبادة اجلماعية .ونعتقد أن ماليني الضحايا يف مجيع أحناء
العامل يستحقون الكرامة والعدالة .وحتقيقا هلذه الغاية ،جيب
علينا أالّ نفشل يف تأدية واجبنا األخالقي من أجل توفري احلماية
هلم يف مواجهة اإلفالت من العقاب .وندعو جملس األمن إىل
مواصلة دعم املحكمة اجلنائية الدولية يف سعيها لصون حقوق
الضحايا.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد من جديد دعم بوتسوانا جلهود
املجتمع الدويل يف محاية املدنيني األبرياء أثناء الصراعات
املسلحة .وأود أن أشدد أيضا على أمهية تعزيز األطر املعيارية
القائمة بشأن محاية املدنيني يف حاالت قطرية حمددة وكفالة
تنفيذها.
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أعطي الكلمة ملمثل تركيا.
السيد كيالن (تركيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أشكر
الرئاسة الفرنسية ملجلس األمن على تنظيم هذه املناقشة.
122/124

اإلنساين الدويل ،تفرض علينا يف املقام األول اعتبار محاية
املدنيني أحد أكرب التحديات اليت تواجه السلم الدويل .وينبغي
أن يتمثل شاغلنا الرئيسي يف أن املدنيني يشكلون اليوم الغالبية
العظمى من اإلصابات النامجة عن الصراعات املسلحة.
واالستهداف العشوائي للمستشفيات ،واملدارس ،واألسواق،
واألماكن املقدسة ،وحىت خميمات املشردين داخليا ،فضال عن
أساليب اإلرهابيني الشنيعة كالتفجريات االنتحارية ،خيلّفان
آثارا مدمرة ال يستطيع القانون الدويل وال غريه من القيم
األخالقية أن يتسامح إزاءها .وينبغي ملرتكيب هذه األعمال أن
يكونوا عرضة للمساءلة.
والتشريد القسري ،والتجويع ،واالعتداء اجلنسي ،والرق
أمور تستخدم بشكل منهجي كأساليب حرب تؤثر على
مصري أشد الفئات ضعفا ،أي األطفال والنساء واملسنّني.
وهذه الصورة القامتة جتعل من محاية املدنيني واجبا قانونيا
وأخالقيا للمجتمع الدويل.
وتدرك تركيا أن املسؤولية الرئيسية عن محاية املواطنني
تقع على عاتق دوهلم .وتلتزم تركيا التزاما تاما مببادئ ميثاق
األمم املتحدة ومقاصده ،وهي ترقى إىل مستوى التزاماهتا
مبوجب القانون الدويل ،والقانون اإلنساين الدويل ،والقانون
الدويل لالجئني ،حسب االقتضاء .ولطاملا اضطلعت تركيا
بدور فريد يف منطقتها ختفيفا للمعاناة البشرية .ويف هذا
الصدد ،تستضيف تركيا حاليا املاليني من املشردين على
أراضيها ،وهي ال تدخر جهدا للوفاء باحتياجاهتم إىل املأوى
والغذاء والتعليم.
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وعدد األشخاص املحتاجني إىل املساعدة اإلنسانية من أهنم أنفسهم أصبحوا هدفا للجماعات املسلحة بشكل
تضاعف ثالث مرات يف العقد املاضي .وال يسع املجتمع متزايد.
الدويل أن يتغلب على هذا التحدي بدون التعاون الفعال
واملشكلة تتفاقم ،ولذلك ينبغي لعمليات األمم املتحدة
والعمل اجلماعي .ومؤمتر القمة العاملي األول للمساعدة حلفظ السالم أن تنتهج استراتيجيات شاملة ملساعدة الدول
اإلنسانية ،الذي عقد يف اسطنبول قبل بضعة أسابيع ،كان على زيادة قدرهتايف حاالت األزمات.
فتحا جديدا يف هذا الصدد .وبغية معاجلة األسباب اجلذرية
ويكتسي دور شرطة األمم املتحدة أمهية بالغة يف بناء
لألزمات وإهناء املعاناة البشرية ،سوف تواصل تركيا  -متشيا
القدرات من أجل محاية املدنيني ودعم سيادة القانون .وكما
مع التزاماهتا  -العمل مع األمم املتحدة والدول األعضاء
يؤكد تقرير اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم لعام
وأصحاب املصلحة املعنيني.
( ،2016انظر  )A/70/19فإن تزويد عمليات حفظ السالم
ويف سياق عمليات السالم ،جيب على األمم املتحدة أن بواليات وأهداف وهيكليات قيادية حمددة بوضوح ،ومبوارد
تتحمل مسؤولياهتا عندما تعجز الدول عن محاية مواطنيها ،كافية استنادا إىل تقييم واقعي للوضع ،وتأمني التمويل دعما
وفقا ملبادئ امليثاق ومقاصده .وتلتزم تركيا مببادئ حفظ جلهود التوصل إىل تسويات سلمية للزناعات هي عوامل هامة
السالم اليت تتمثل يف احلياد ،وموافقة الدول املضيفة ،وعدم يف التنفيذ الفعال ملهام احلماية يف سياق عمليات حفظ السالم.
استخدام القوة إالّ يف حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن
وبعبارات أعم ،فإن لألمم املتحدة دورا تضطلع به يف
الوالية .ومحاية املدنيني يف الصراع املسلح تتماشى مع هذه منع اهلجمات املستمرة ضد املدنيني ،ليس يف بيئات حفظ
املبادئ .عالوة على ذلك ،وكما يبني تقرير الفريق املستقل السالم املحددة فحسب ،بل أيضا يف احلاالت املعرضة لنشوب
الرفيع املستوى املعين بعمليات السالم ،فإن “هذه املبادئ األزمات حيث تنشر البعثات السياسية اخلاصة .وحتقيقا هلذه
 ...ينبغي أالّ تكون أبدا مربرا لعدم محاية املدنيني” (انظر الغاية ،ينبغي أن تستخدم األمم املتحدة بفعالية آليات اإلنذار
املبكر والدبلوماسية الوقائية والوساطة باعتبارها أدوات
 ،S/2015/446الصفحة .)14
ضرورية ملنع نشوب الصراعات ،وبالتايل منع املعاناة البشرية.
ويف املجتمعات املتضررة من الزناع ،فإن احلكومات قد
وتعتقد تركيا أن الظروف املتفاقمة وإدراج الواليات
تفتقر إىل القدرات الالزمة لتأمني أرواح مواطنيها وكرامتهم.
ويف واقع األمر ،هذا هو احلال يف معظم األماكن اليت تنشر املتعلقة باحلماية قد تتطلب تغيريا يف موقف عمليات السالم.
فيها بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم .إن اإلرادة السياسية ويف هذا الصدد ،نقدر جهود األمم املتحدة لوضع مبادئ
والقوة املؤسسية أساسيتان حلماية املدنيني على حنو فعال .توجيهية قوية لضمان محاية املدنيني .ويتضمن تقرير األمني
العام عن محاية املدنيني يف الزناعات املسلحة ()S/2016/447
واليوم 10 ،من أصل  16بعثة من بعثات حفظ السالم تعمل
توصيات هامة يف هذا الصدد.
يف إطار واليات حمددة حلماية املدنيني.
ويف أوقات االضطرابات ،يُنظر إىل حفظة السالم على
ويف تلك البعثات يقوم حفظة السالم التابعون لألمم
أهنم األمل الوحيد لألشخاص ال ُع ّزل؛ وبدون أن تقوض
املتحدة بشجاعة مبهامهم يف ظل أصعب الظروف على الرغم
األمم املتحدة هذا اهلدف النبيل ،جيب عليها أن تكفل عدم
حتول قوات حفظ السالم املكلفة حبماية املدنيني إىل هتديد
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هلم ،ولذلك ،جيب على األمم املتحدة أن تنفذ بشكل صارم
سياسة عدم التسامح مطلقا إزاء حاالت االستغالل واالنتهاك
اجلنسيني اليت يضلع فيهما أفرادها .وتتوقع تركيا أن تتوقف
هذه األعمال املشينة والشنيعة وأن تتم مقاضاة اجلناة.

وميكن للمرء أن يتساءل إذا مل يكن الطلب موجها إىل
املجلس ،فما هو؟ ومع ذلك ،فقد حياول الوفد الروسي إنكار
حىت ذلك .ويف هذه احلالة ،أود أن أذكر بأن خطاب الرئيس
املذكور ،الذي اعتمده الربملان األوكراين ووجهه إىل املجلس
مت تعميمه بوصفه وثيقة رمسية من وثائق األمم املتحدة يف 2
نيسان/أبريل  2015حتت الرمز .S/2015/225

السيد يلتشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أعلم أن
الوقت متأخر ولكن بياين لن يستغرق وقتا طويال .اليوم ،جلأ
الوفد الروسي مرة أخرى إىل كذبة واضحة ،حيث أفاد هذه
هذه املرة بأن املجلس مل يتلق أي طلب من أوكرانيا بشأن
نشر عملية حلفظ السالم.

ومن غري املألوف أن ينكر أحد أعضاء املجلس وجود
وثيقة ميكن العثور عليها يف نظام وثائق األمم املتحدة على
اإلنترنت .لذلك أود أن أطلب إىل األمانة العامة توزيع النسخ
املطبوعة للطلب األوكرانية .ولتيسري االستعمال وألغراض
مرجعية ،سنحاول حتميل الوثيقة الرمسية ملجلس األمن على
املوقع الشبكي لبعثتنا.

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :طلب ممثل أوكرانيا الكلمة
لإلدالء ببيان إضايف .وأعطيه الكلمة.

وتسجيال للموقف ،تقدمت أوكرانيا إىل املجلس رمسيا
وعلى أعلى مستوى ،وكذلك األمني العام ،هبذا الطلب مرتني
على األقل .إن النداءات ذات الصلة اليت وجهتها أوكرانيا،
ورئيس جملس األمن والدفاع الوطين ،فضال عن الربملان،
اقترنت برسائل من وزير اخلارجية األوكراين ،وأحيلت رمسيا
إىل األمم املتحدة من بعثتنا يف شباط/فرباير وآذار/مارس من
العام املاضي.

واآلن أنتقل إىل موضوع مناقشة اليوم ،حيث أود إبالغ
املجلس مبا مت إبالغه للمجلس الدائم ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا الكائن يف فيينا أمس ،وهو استمرار استخدام
قوات االنفصاليني الذين تدعمهم روسيا األسلحة املتطورة
واملعدات لتعريض املدنيني للخطر يف شرق أوكرانيا .وحسبما
يفيد مراقبو بعثة الرصد اخلاصة يف أوكرانيا التابعة ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا ،قال سكان دونيتسك إن املقاتلني
وأود أذكر باقتباس من خطاب رئيس أوكرانيا إىل جملس االنفصاليني يتمركزون على أسطح منازهلم ،ويشنون هجمات
األمن واألمني العام ،كان الربملان األوكراين قد اعتمده يف  17مبدافع اهلاون ،مث يفرون تاركني املدنيني يواجهون النريان
آذار/مارس .2015
الدفاعية ردا على اهلجمات
“باسم أوكرانيا ،إين أخاطب األمني العام وجملس
ويف اآلونة األخرية ،هاجم االنفصاليون املدعومون من
األمن التابع لألمم املتحدة للبدء يف اختاذ اإلجراءات روسيا املواقع األوكرانية من حمطة ملعاجلة املياه ،مستخدمني
املناسبة لنشر عملية حفظ سالم دولية تابعة لألمم عبوات الكلور املخزونة هناك كرادع لنريان األوكرانيني،
املتحدة يف أراضي أوكرانيا ،على أن حت ّدد الطرائق حيث إن هتتك العبوات سيتسبب بكارثة بيئية حملية .وليس
الدقيقة هلا يف إطار مشاورات تُجرى مع اجلانب هناك أي مربر لألعمال اليت تتعمد تعريض املدنيني واهلياكل
األوكراين ،وفقا للممارسة املتبعة .وأرجو ،على وجه
األساسية املدنية احليوية للخطر.
اخلصوص ،إيفاد بعثة تقييم أويل إىل أوكرانيا لتقييم
ُرفعت اجللسة الساعة .18/55
احلالة وتقدمي توصيات إىل جملس األمن للنظر فيها”.
( ،S/2015/225ص )4
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