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الم     ة الس ي لحفظ يوم الدول بة ال ام بمناس ن الع ن األمي الة م رس
 التابعين لألمم المتحدة

 2004مايو / أيار29نيويورك،   
 

ن   ي لحفظة السالم التابعي يوم الدول ام الماضي بال ي الع تفال ف دأ االح ب
افل بضروب اإلخالص والتضحية  الهم الح يدا لسجل أعم تحدة تخل م الم لألم

ا على     ي بذلوه  مدار أآثر من نصف قرن تحت راية األمم المتحدة الزرقاء           الت
ن       الحة بي يق المص ثقة وتحق ائم ال ناء دع ى ب عيا إل الم س اء الع تى أرج ي ش ف

اة    يف المعان تحاربة وتخف راف الم رة أن     . األط نفس حس ر ال ا يغم ن مم ولك
نى الشهور اال   ا من هذه التضحيات        ث نا باهظ نا ثم  عشر المنصرمة اقتضت م
 .قلوبناالتي أدمت 

رأس إجالال لكل تضحية منها، وال ريب أنها ستكون نبع                   ي ال نا نحن إن
نا أن نواصل مسيرة النضال مقتفين خطى هؤالء الشجعان              تم علي نا، ح ام ل إله
 .الذين آرسوا أنفسهم لحفظ السالم حتى يتأتى للمجتمع الدولي العيش في ظله

ي   ثر من        ـــــوال الرسمي وما  زي  ال فرد من ذوي     53 000وم، يوجد أآ
ل عن       ي من        11 000ال يق دا يؤدون واجبهم      94 موظف مدن  بعثة  15في   بل

حيث : ومن المرجح أن تزداد تلك األعداد       . منتشرة في شتى أرجاء األرض        
دي، ويخطط ألخرى من أجل                      ية من أجل بورون توه عمل ر مجلس األمن ل أق

 .السودان

تفاء                 رة باالح بة جدي ة طي ثات دالل نمو في البع ير من      وال تظهر أن الكث
ى درب صحيح للتعافي من جراحها وهي تخرج من                   بلدان آثرت السير عل ال

يفة      ار الصراعات العن نه يلقي بتبعات جسام تعتصر مواردنا        . غم القائمة، ولك
ي أن أه      ا يحدون يب بالدول األعضاء توفير األعداد اإلضافية المطلوبة من         مم

 .حفظ السالم والموارد الموازية لتلك الزيادة في العدد

يدي    يد دوره التقل د بع نذ أم ظ السالم م يدان حف ي م ل ف اوز العم د ج لق
باره أداة لرصد وقف إطالق النار، حيث باتت بعثات األمم المتحدة اليوم               باعت

قبيل المساعدة في إدارة عمليات االنتقال السياسية، وبناء تشارك في مهام من    
ادي،        ار االقتص ود اإلعم اندة جه انون، ومس يادة الق اء س ات، وإرس المؤسس
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زع سالح الميليشيات            تخابات، ون ى االن ن السابقين،    واإلشراف عل والمحاربي
 .وتسهيل برامج المساعدة اإلنسانية، وإعادة توطين الالجئين والمشردين

 ليبريا وسيراليون، يعمل حفظة السالم على نزع سالح المحاربين          ففي  
ادة    ريحهم وإع ن ضاريتين وتس ن أهليتي ار حربي ن خاضوا غم ابقين الذي الس

م تلمس . دمجه ئة ت ة ناش ناء أم ي ب اعدون ف رقية، يس يمور الش ي ت م ف وه
أما في الصحراء، الغربية، فقد     . دون مؤسساتها الوطنية  خطواتها األولى ويشيِّ  

نذ       م م ن وذويه ن بعض الالجئي ري بي االت تج يم أول اتص ي تنظ اعدوا ف س
 . عاما30قرابة 

رو    ة للح ا نهاي دا أن تضع بأيديه الم أب ظ الس ثات حف ن لبع ، بوال يمك
الم   تتباب الس نة لضمان اس بل الممك الفعل أفضل الس ئ ب نها تهي نذآر، . لك ول

ن لألم ي لحفظة السالم التابعي يوم الدول تفل بال ة ونحن نح تحدة، أن تكلف م الم
يات حفظ السالم، مهما زادت أدنى بكثير من تكاليف الحرو          ، مهما قلت بعمل

 .إنها استثمار جد رابح
 


