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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ،ممثلي الدول األعضاءالمحترمون السادة 
مي  تمنياتي   المصير،، أن أنقل إلييمم تحيياا السييد و يير اليدفا في البداية يطيب لي 

 هذا. نابأن يمون التوفيق والنجاح حليف اجتماع
بدعم عملياا حفظ السالم األممية انطالقًا من  ياُتولي مصر اهتمامًا مبيرا وتقليد

إيمان بدور تلك العملياا في إرساء األمن والسلم، ومذلك انطالقًا من حرص مصر على 
المساهمة في تلك العملياا في إطار مسئولياتها تجاه قارتها األفريقية التي يتواجد بها 

م األممية. فتساهم مصر بعناصر ووحداا عسمرية وشرطية في أغلب عملياا حفظ السال
 تلك العملياا، عالوة على الدف  بالموادر المتخصصة في ممونها المدني.

وفضاًل عن تلك المساهماا التي تعت  بها مصر في الممونين الشرطي والعسمر، 
الجارية التي تهدف بعملياا حفظ السالم األممية، فإن مصر شريمًا وداعمًا رئيسيًا للجهود 

لتطوير أداء عملياا حفظ السالم األممية بما يممنها من أن توامب التحدياا الخطيرة التي 
ا في الميدان، وتنفيذ الوالياا المرمبة ومتعددة األبعاد واألهداف التي ُتسند إليها، هتواجه

المتحدة  لفض السيما وأن عملياا حفظ السالم الت ال تمثل الوسيلة األساسية لألمم 
وتسوية الن اعاا ودعم الحلول السياسية ومعاونة الدول الخارجة من الن عاا على تثبيا 

 .  سالماالستقرار وبناء ال
الناتج  لي"إعالن االلت اماا المتبادلة" االنضمامبومن هذا المنطلق، لم تمتف مصر 

لمساهمة بفاعلية في ، بل سعا لعن مبادرة السمرتير العام "العمل من أجل حفظ السالم"
ى رفي  المستو وض  تلك المبادرة موض  التنفيذ. ولذلك فقد عقدا مصر المؤتمر اإلقليمي 

مان بمثابة والذ، بالقاهرة،  2018حول تطوير أداء عملياا حفظ السالم في نوفمبر 
محفل لمبرياا الدول األفريقية والعربية المساهمة بقواا لطرح وجهة نظرها بشأن هذه 
المسألة الهامة، وقد نتج عن المؤتمر "خارطة طريق القاهرة" التي تمثل إطارًا تنفيذيًا 
عمليًا لتفعيل مبادرة السمرتير العام، حيث أنها تض  مسألة أداء عملياا السالم في إطار 
شامل يحدد بموضوعية وتوا ن مسؤلياا مافة الفاعلين، بما في ذلك مجلس األمن، 

والدول األعضاء سواء الممولين أو المساهمين بقواا عسمرية وسمرتارية المنظمة، 
وشرطية ومذلك الدول المستضيفة لعملياا حفظ السالم، وذلك من المراحل األولى لصياغة 

 والية البعثة وحتى انتهاء مهمة البعثة واستممال أهدافها.
الحاممة لعملياا مذلك، فإن  انطالقًا من إيمان مصر بأهمية تع ي  األطر والمبادئ 

حفظ السالم والسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، فقد أعلنا مصر انضمامها لمبادئ 
، مما أنها انضما للميثاق الطوعي لممافحة االستغالل 2018ميجالي في نوفمبر 

 واالعتداء الجنسي.
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 السادة الحضور، 
ممانياا على أن ُتسخر أفضل ما لديها من قدراا و  صر مصر في غاية الحإن  ا 

لخدمة جهود المنظمة في مجال حفظ السالم بممونات  الثالث العسمرية والشرطية 
مانا مصر من أوائل الدول والمدنية، فضاًل عن محور بناء القدراا والتدريب. ولذا، فقد 

، 2015منذ إنشائها في عام  (PCRS)منظومة القدراا الجاه ة للدول التي شارما في 
سرية ، متيبة مشاة ميمانيمىلوحداا التالية التي ال ت ال مدرجة بالمنظومة: وتقدما با

ميداني. وهي جميعها وحداا تستوفي مافة معايير  ومستشفى، مهندسين عسمريين
 جاا الفعليةالصالحية والمفاءة الموضوعة من جانب األمم المتحدة وتتسق م  االحتيا

 .التعهداا وتجدد مصر الت امها بتلك، للمهام األممية
 فضاًل عن ذلك، تتقدم مصر بالتعهداا اإلضافية التالية:  

وحدة  -بعيدة المدى  استطال وحدة  -فريقي إخالء طبي جو، )بي المشارمة  .1
مراقبة وجم  وتحليل معلوماا ( وذلك لتلبية اإلحتياجاا الفعلية المطلوبة فى مهمة 

( عربة مدرعة 110عدد )م  إستمرار عرض المشارمة ب األمم المتحدة فى مالى
، رغم البيئة األمنية الخطرة تواج  المهمة التيمضادة لأللغام لمجابهة التحدياا 

 بمنطقة عملياا المهمة.
وحدة شرطة مشملة مقرر نشرها في مهمة األمم المتحدة بمالي ويجر، التنسيق م   .2

إضافية  سمرتارية األمم المتحدة بشأن موعد النشر، فضاًل عن وحدة شرطية مشملة
يوم  60ستمون اعتبارًا من مايو الُمقبل في حالة جاه ية ماملة للنشر في غضون 

 من تلقى الطلب.
ضابط في مجال إدارة وأمن المؤسساا العقابية مؤهلين على أعلى  20عدد  .3

مستوى وجاه ين للنشر في عملياا حفظ السالم األممية، فضاًل عن االستعداد 
شملة المصرية التي يتم نشرها بعناصر ذاا خبراا للدف  في وحداا الشرطية الم

متخصصة لبناء قدراا السلطاا المحلية في مجاالا محددة )العدالة/ فرض 
 القانون/ المؤسساا العقابية(. 

وفيما يتعلق بالمشارمة النسائية في مهام حفظ السالم األممية، فتتعهد مصر بالوصول 
% من قوام الوحدة، 10مشملة يتم نشرها إلى بنسبة العناصر النسائية بمل وحدة شرطية 

من مما تتعهد عناصر نسائية بمل وحدة يتم نشرها.   10تم البدء بالفعل في تضمين قد و 
خالل مرم  القاهرة الدولي لتسوية الن اعاا وحفظ وبناء السالم بتوفير فرق تدريب متنقل 

" في موضوعاا in-Mission trainingلعقد دوراا داخل بعثاا حفظ السالم األممية "
مرم  القاهرة الدولي لترجمة المواد فحة االستغالل واالعتداء الجنسي، فضاًل عن استعداد مما

 التدريبية حول موضوعاا الحماية الشاملة للمدنيين إلى اللغة العربية.
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فضاًل عن ذلك، وفيما يتعلق بمحور التدريب وبناء القدراا، فإن مصر تتعهد 
الذ، تعت  ب  ممرم  رئيسي إقليمي لتأهيل القواا المشارمة في عملياا بمواصلة دورها 

من خالل مرام  التدريب المصرية حفظ السالم األممية وبصفة خاصة من الدول األفريقية، 
سمرتارية بقائمة مفصلة بمافة ولقد تم موافاة الالمتمي ة العسمرية والشرطية والمدنية. 

تلف مجاالا حفظ السالم، والسيما المجاالا ذاا الدوراا التي تقدمها مصر في مخ
 األولوية مثل الحماية الشاملة للمدنيين، وممافحة االستغالل واالعتداء الجنسي. 

 السادة الحضور، 
إن البناء على ال خم الذ، أطلقت  مبادرة السمرتير العام والتفاف الدول األعضاء 
حول هدف تع ي  أداء عملياا حفظ السالم، وترجم  ذلك إلى نتائج عملية ملموسة 

 يستوجب العمل بشمل جماعي على عدة مساراا: 
ياسية تعميق فهم مشترك لعملياا حفظ السالم، ودورها في دعم الحلول الس أواًل:

واالنتقال من مرحلة الن ا  إلى مرحلة بناء السالم، وهي أمور يجب أن تنعمس في والية 
وقد طرحا مصر خالل عضويتها  ،حلها األولى وحتى تحقيق أهدافهاالعملية من مرا

الذ، وض  محدداا لمساهمة عملياا  27البيان الرئاسي رقم  2017بمجلس األمن عام 
 امة السالم. حفظ السالم في تحقيق استد

أهمية تفعيل مفهوم التنسيق م  الدول المساهمة بقواا عسمرية وشرطية في  ثانيًا:
صياغة ومراجعة والياا ومهام عملياا حفظ السالم، بناء على اسهاماتها المباشرة في 
التقييماا والتحليالا التي ترفعها السمرتارية إلى مجلس األمن بناء على عملية تشاورية 

ا أيضًا الدول المضيفة. ومن ثم، نطالب بتنشيط وتطوير الصيغة المعتمدة وفق قرار تشارك فيه
 بحيث تمتسب العملية التشاورية الم يد من الديناميمية والفاعلية.  1353مجلس األمن رقم 

االرتقاء بمستوى القواا المساهمة في عملياا حفظ السالم األممية، وهو ما  ثالثًا:
، بما PCRSقد يستدعي التوصل لمنظومة أمثر تطورًا من منظومة القدراا الجاه ة 

يضمن تمت  القواا التي يتم اختيارها بأعلى مستوياا التدريب والتجهي  وفقًا للمعايير 
ح المرونة وسرعة االستعانة بيالقواا المدرجة األممية من جهة، ومن جهة أخرى يتي

بالمنظومة والتي تستوفي تلك المعايير، أخذًا في االعتبار األعباء المبيرة التي تتحملها 
 الدول المساهمة بقواا للوصول بوحداتها للمستوياا المطلوبة من التجهي .

 الدوليةواجباتها لمم عن الت ام مصر التام بمافة ؤمد ال يسعني إال أن أوفي الختام، 
قدراتها المتاحة ضمن مهام  المشارمة بملعلى  مصر م  التأميد على حرصاإلقليمية، و 

)تحيا مصر تحيا مصر السالم واألمن واالستقرار العالمي  حفظ السالم سعيًا منها لتوطيد
 .تحيا مصر(

 واإلحترام وتقبلوا منا ج يل الشمر والتقدير
 السالم عليمم ورحمة اهلل وبرمات ،، و 


