كلمة وفد جمهورية العراق
في

قمة حفظ السالم على المستوى الوزاري
قدرات القوات النظامية ،األداء والحماية

يلقيها
سعادة المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى األمم المتحدة
السفير محمد حسين بحر العلوم
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شك ارً سيدي الرئيس،
-------------------السيد رئيس اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السالم المحترم..
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمون..
الحضور الكرام..
يود وفد بالدي ان يتقدم لكم بأصدق التهاني والتبريكات على ترأسكم ألعمال اللجنة الخاصة المعنية
بعمليات حفظ السالم ،كما يتقدم بالشكر واالمتنان للسيد جان بيير الكروا ،والسيد اتول كارى ،على الجهود
الكبيرة التي تبذلها إدارة عمليات السالم ( )DPOوادارة الدعم العملياتي ( )DOSفي مجال حفظ السالم وايجاد
السبل الكفيلة لرفع مستوى التنسيق والتعاون بين األطراف العاملة على حفظ السالم وتأمين بيئة أكثر امن ًا
واستق ار اًر لجميع شعوب العالم ،ونؤكد دعمنا الكامل لهم.

السيد الرئيس،
يود وفد بالدي اإلشارة الى النقاط اآلتية:
• يؤكد ان المسؤولية الرئيسة لصون السلم واألمن الدوليين تقع على كاهل األمم المتحدة وحدها.
• يشدد على أهمية رفع مستوى التعاون الدولي كونه يمثل الركيزة األساسية لحفظ السلم واألمن وخصوصاً
المفاوضات الثالثية بين الدولة المشاركة بقوات عسكرية او افراد شرطة ،ومجلس األمن ،واألمانة

العامة.

• ضرورة تقيد حفظة السالم بالمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة ،فضالً عن ضرورة احترام مبادئ

السيادة والسالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي للدول وعدم التدخل في المسائل المندرجة ضمن الوالية
القضائية الوطنية ألية دولة ،والتزام الحياد وعدم اللجوء الى استخدام القوة اال في حاالت الدفاع عن

النفس.
• أهمية ان تكون والية عمليات حفظ السالم ذات اهداف واضحة ومحددة ،فضالً عن تزويد حفظة
السالم بالموارد الالزمة وتأمين اللوجستيات الكفيلة بضمان تنفيذ الوالية المناطة اليها على أكمل وجه.

• يستنكر وفد بالدي الهجمات واعمال العنف المتكررة ضد حفظة السالم ،ويدعو الى محاسبة
المتورطين وتقديم مرتكبيها الى العدالة.
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السيد الرئيس،
يود وفد بالدي اإلشارة الى المساعي الكبيرة التي تبذلها قوات حفظ السالم بما في ذلك القطعات العسكرية
وافراد الشرطة والموظفين المدنيين لغرض حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وبالتعاون مع الجهات الفاعلة
اإلنسانية في ضوء احترام مبادئ حفظ السالم بما في ذلك موافقة الدولة المضيفة ،وتنفيذ والية البعثة بحيادية

ونزاهة ،وعدم اللجوء الى استخدام القوة اال في حاالت الدفاع عن النفس او بموافقة مجلس األمن ،بشكل يتوافق
مع قرار مجلس األمن المرقم  1674لسنة ( )2006بخصوص حماية المدنيين ،مع العرض ان حكومات
الدول هي المسؤول األول والرئيس عن حماية المدنيين.
كما يرحب وفد بالدي بجهود األمم المتحدة الرامية الى زيادة نسبة مشاركة وتمثيل المرأة في علميات حفظ
السالم وصنع السالم ومنع نشوب الصراعات على حد سواء استنادًا الى قرار مجلس األمن المرقم 1325

لسنة ( )2000بخصوص المرأة والسلم واألمن الذي يستند باألساس الى اشراك المرأة في منع نشوب

الصراعات ،وضمان مشاركتها الفعالة في عملية بناء السالم ،وحماية حقوقها اثناء الصراعات وبعدها ،فضالً
عن مراعاة احتياجاتها الخاصة اثناء العودة الى الوطن او إعادة التوطين وما يتعلق بذلك مثل إعادة التأهيل

واعادة االدماج بعد انتهاء لصراعات.
السيد الرئيس،
في الختام  ...يود وفد بالدي اإلشارة الى انضمام حكومة جمهورية العراق الى اعالن االلتزامات المشتركة

بشأن عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم العام الماضي ،والذي يتضمن بشكل عام االلتزام بتعزيز الحل
السياسي للنزاعات وتعميق األثر السياسي لحفظ السالم ،وااللتزام بتعزيز الحماية التي توفرها عمليات حفظ
السالم ،وااللتزام بتحسين المة وأمن حفظة السالم ،وااللتزام بدعم األداء والمساءلة الفعالتين لجميع عناصر

حفظ السالم ،وااللتزام بتعزيز أثر حفظ السالم في الحفاظ على السالم ،وااللتزام بتحسين شراكات حفظ السالم،
وااللتزام بتحسين سير عمليات حفظ السالم وسلوك افرادها.
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