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افتتحت اجللسة الساعة .15/00
اإلعراب عن الشكر للرئيس السابق
الرئيس :أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد ،باسم اجمللس،
بسعادة السفري ديان تريانسياه دجاين ،املمثل الدائم جلمهورية
إندونيسيا ،على رئاسته جمللس األمن يف شهر أيار/مايو .وأنا
على ثقة من أنين أعرب عن مشاعر مجيع أعضاء اجمللس عندما
أعرب عن عميق التقدير للسفري دجاين وفريقه على ما أبدوه
من حنكة دبلوماسية فائقة يف إدارة أعمال اجمللس يف الشهر
املاضي.
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
منطقة وسط أفريقيا
تقرير األمين العام عن الحالة في وسط أفريقيا
وأنشطة مكتب األمم المتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا
()S/2019/430
الرئيس :وفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت
للمجلس ،أدعو السيد فرانسوا لونسيين فال ،املمثل اخلاص
لألمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط
أفريقيا إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.
وأود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة ،S/2019/430
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن احلالة يف وسط أفريقيا وأنشطة
مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا.
أعطي الكلمة اآلن للسيد فال.
السيد فال (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم ،سيدي الرئيس،
على إتاحة هذه الفرصة يل لتقدمي إحاطة إعالمية إىل جملس
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األمن عن احلالة يف وسط أفريقيا وعن أنشطة مكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا.
منذ إحاطيت اإلعالمية األخرية (انظر ،)S/PV.8421
أحرزت اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا تقدما ملحوظا
فيما يتعلق بعملية اإلصالح .فبعد وضع الصيغة النهائية لوثائق
اإلصالح يف كانون الثاين/يناير ،من املتوقع أن يعقد جملس وزراء
اجلماعة اجتماعا يف  21حزيران/يونيه للتثبت من هذه الوثائق.
وحيدونا األمل يف أن تقر مجعية رؤساء دول وحكومات اجلماعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا الوثائق قبل هناية هذا العام .ويُنتظر
أن تُسهم عملية اإلصالح هذه يف حتويل اجلماعة إىل منظمة
أكثر فعالية من أجل حتقيق التكامل اإلقليمي ومنع نشوب
النزاعات وحلها ،فضال عن بناء السالم .وال يزال مكتب األمم
املتحدة ملتزما باملساعدة يف تعزيز هذه القدرات ،بناء على
اخلربة القيمة املتاحة بالفعل .ومن شأن هذا اإلصالح أن يوفر
للمنظمة والية وأدوات مالئمة بقدر أكرب ،فضال عن الوسائل
الالزمة لالضطالع هبذه الوالية .وأناشد الدول األعضاء يف
اجلماعة تعزيز ما تقدمه من دعم إىل هذه العملية وذلك لضمان
االنتهاء منها يف الوقت املناسب والشروع يف إصالح اجلماعة
ملصلحة السالم واالستقرار والتكامل على الصعيد اإلقليمي.
وحىت اآلن ،ال تزال جلنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة
املعنية مبسائل األمن يف وسط أفريقيا هي املنرب األساسي
الذي ميكن فيه للدول األعضاء يف اجلماعة عقد اجتماعات
منتظمة ملناقشة السالم واألمن يف وسط أفريقيا واإلجراءات
املوصى هبا للتصدي لألخطار اليت هتدد االستقرار اإلقليمي.
وقد عدت للتو من كينشاسا ،حيث عقدت اللجنة اجتماعها
الوزاري الثامن واألربعني يف  31أيار/مايو ،والذي ركز على
احلالة السياسية واألمنية يف وسط أفريقيا .وأحاط أعضاء اللجنة
علما بإجراء االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف
 30كانون األول/ديسمرب  ،2018مما مكن البلد من التداول
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السلمي للسلطة .كما رحبوا بتوقيع االتفاق السياسي لتحقيق املمارسات اجليدة بني مناطق وسط وشرق وغرب أفريقيا بشأن
السالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأعربوا عن دعمهم هذه املسألة ،بالنظر إىل البعد األقاليمي هلذه الظاهرة.
للجهود املبذولة للدعوة إىل الرفع الكامل للحظر املفروض على (تكلم بالفرنسية)
األسلحة .وأحاطوا علما باجلهود اليت تبذهلا حكومة الكامريون
كثفت مجاعة بوكو حرام هجماهتا على الكامريون وتشاد
إلجياد حل دائم لألزمة يف منطقيت الشمال الغريب واجلنوب
منذ أواخر عام  ،2018مما أسفر عن مقتل حوايل  100من
الغريب ،وشجعوا احلكومة على مواصلة احلوار من أجل حتقيق
املدنيني وأفراد قوات الدفاع واألمن .وعلى الرغم من اجلهود
هذه الغاية .ويف أعقاب جلسة مغلقة ُعقدت بشأن متويل
احملمودة اليت تبذهلا البلدان املتضررة وجلنة حوض حبرية تشاد،
املؤسسات اإلقليمية والرتحال الرعوي عرب احلدود ،قام أعضاء
ال تزال هذه اجلماعة اإلرهابية تشكل هتديدا أمنيا ملنطقة وسط
اللجنة ،يف مجلة أمور ،أوال ،دعوة األمانة العامة للجماعة
أفريقيا وخارجها .وهذه احلالة تدعو إىل تعزيز التعاون وحتسني
االقتصادية لدول وسط أفريقيا إىل االنتهاء من عملية صياغة
تبادل اخلربات والدروس املستفادة بني البلدان املتضررة والقوة
الئحة للجماعة بشأن الرعي والرتحال الرعوي؛ وثانيا ،الدعوة
املشرتكة املتعددة اجلنسيات ،فضال عن تقدمي مساعدة دولية
إىل عقد مؤمتر رفيع املستوى بشأن هذه املسألة؛ وثالثا ،تشجيع
أكرب وأكثر استدامة إلحلاق اهلزمية ببوكو حرام وتلبية االحتياجات
الدول األعضاء يف اجلماعة على املشاركة يف االجتماعات
اإلنسانية للسكان املتضررين والتصدي لألسباب اجلذرية للنزاع.
املخصصة إلصالح املنظمة؛ ورابعا ،التأكيد على أمهية وضع
وهكذا ،فإن االسرتاتيجية اإلقليمية لتحقيق االستقرار
آليات لضمان انتظام دفع املسامهات املالية.
والتعايف وبناء القدرة على الصمود يف مناطق حوض حبرية
وال تزال االشتباكات املتكررة واملميتة يف كثري من األحيان
تشاد املتضررة من أنشطة مجاعة بوكو حرام ،املعتمدة يف آب/
بني الرعاة واملزارعني يف العديد من البلدان تشكل مصدر قلق
أغسطس  ،٢٠١٨متثل مصدر أمل للناس الذين يعيشون يف
بالغ وهتديدا لألمن والتكامل اإلقليميني .وتُذكرنا التوترات
تلك املناطق .وما زلت أعمل جنبا إىل جنب مع السيد مشباس،
الطائفية يف شرق تشاد واالشتباكات بني الرعاة الرحل واملزارعني
املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة لغرب
املستقرين ،وكذلك اهلجمات على القرى يف مجهورية أفريقيا
أفريقيا ومنطقة الساحل إلذكاء الوعي فيما بني الشركاء بشأن
الوسطى يف  21أيار/مايو ،باحلاجة امللحة إىل معاجلة مسألة
ضرورة مواصلة االلتزام مبكافحة مجاعة بوكو حرام .وأغتنم هذه
الرعي والرتحال الرعوي .ويسرين زيادة االهتمام بذلك يف وسط
الفرصة لكي أدعو مرة أخرى الدول املعنية إىل تكثيف جهودها
أفريقيا ،وأرحب باالستنتاجات اليت خلصت إليها حلقة العمل
من أجل تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية على الصعيد الوطين،
اليت نُظمت يف  27و  28أيار/مايو يف كينشاسا ،واليت وضعت
وأدعو الشركاء الدوليني إىل دعم هذه اجلهود.
الصيغة النهائية لصك مشروع الئحة بشأن الرعي والرتحال
وأشري إىل أن جيش الرب للمقاومة ال يزال يشكل خطرا
الرعوي .وسيواصل مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا
دعم اجلهود اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا يهدد السالم واألمن يف وسط أفريقيا ،وخباصة يف مجهورية أفريقيا
يف هذا اجملال .كما سيستمر ،بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية .وأشجع حكومات
لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل ،يف تشجيع التعاون وتبادل املنطقة دون اإلقليمية وأعضاء جملس األمن على دعم اجلهود
اليت تبذهلا مفوضية االحتاد األفريقي من أجل إنشاء آليات
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أمنية بديلة للقضاء على جيش الرب للمقاومة يف إطار التعاون
اإلقليمي والقوة االحتياطية األفريقية.
وفيما يتعلق باحلالة يف منطقيت الشمال الغريب واجلنوب
الغريب من الكامريون ،نشري إىل عدة زيارات رفيعة املستوى إىل
البلد وسلسلة من البيانات العامة من الشركاء الرئيسيني ،الذين
أعربوا مجيعا عن قلقهم بشأن مسائل احلماية ودعوا إىل إجراء
حوار صادق وشامل للجميع .ويف  ٩أيار/مايو ،أعلن رئيس
الوزراء جوزيف ديون  -نغويت أن الرئيس بول بيا على استعداد
للدخول يف حوار بشأن مجيع املسائل ،باستثناء املسائل املتصلة
باالنفصال ،بغية إجياد حل دائم لألزمة .وهذه خطوة هامة يف
االجتاه الصحيح .ويف بيان عن احلالة االجتماعية والسياسية يف
الكامريون صدر يف  ٢٨أيار/مايو ،أشارت احلكومة إىل اجلهود
املبذولة حىت اآلن ملعاجلة احلالة اإلنسانية واالخنراط يف حوار
مع مجيع أصحاب املصلحة .وأكد أيضا على التزامه بالتعاون
مع أعضاء جملس حقوق اإلنسان والدول األعضاء األخرى
ووكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة الثنائية.
وأشري إىل البيان الذي أدىل به األمني العام بشأن أمهية
احلفاظ على وحدة الكامريون وسالمة أراضيها .ومن املهم أيضا
التشديد على أن البحث عن حلول لألزمة جيب أن يسرتشد
جبهود احلكومة .وإجراء حوار شامل للجميع هو السبيل األمثل
للحفاظ على استقرار البلد ،وهو أمر أساسي للمنطقة دون
اإلقليمية برمتها .ولذلك فإنين أشجع السلطات الكامريونية على
مواصلة جهودها يف إجراء حوار والدفع قدما بعملية الالمركزية.
وأؤكد من جديد استعداد األمم املتحدة للعمل مع الكامريون يف
هذا اجملال وغريه من املهام الرئيسية ،مثل نزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج وبناء السالم ،من خالل صندوق بناء السالم،
من بني مصادر أخرى للتمويل.
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اجلماعات املسلحة االنفصالية وقوات الدفاع واألمن الوطنية.
وما زال املدنيون الضحايا الرئيسيني للنزاع .وفقد الكثريون
أرواحهم ،بينما شرد ما يقرب من  530 000داخليا يف املنطقة
الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية واملناطق غري الساحلية ،وجلأ
أكثر من  30 000إىل نيجرييا .إن السكان املتضررين يف أمس
احلاجة إىل املساعدة ،يف حني أن وصول املساعدات اإلنسانية
إىل املناطق الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية ال يزال يشكل
حتديا بسبب الشواغل األمنية .وباإلضافة إىل ذلك ،تستضيف
الكامريون  278 000الجئ من مجهورية أفريقيا الوسطى
و  104 000الجئ نيجريي يف أقصى املنطقة الشمالية من
البلد .وأثين على توفري احلكومة للمساعدات اإلنسانية وأشري
إىل أن  13يف املائة فقط من خطة االستجابة اإلنسانية لألمم
املتحدة مولت حىت اآلن .وأدعو الشركاء الدوليني إىل النظر يف
تقدمي املساعدة املالية لتمكني توفري كافة املساعدات اإلنسانية
اليت متس حاجة السكان الضعفاء إليها.
وعلى الرغم من أن تنفيذ االتفاق السياسي لتحقيق السالم
واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يثري العديد من التحديات،
فإنه يظل أداة فعالة للمسامهة يف حتقيق السالم الدائم يف البلد.
ومن األمهية مبكان أن تضطلع املنطقة دون اإلقليمية والدول
األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بدورها يف
جناح االتفاق .وحتقيقا هلذه الغاية ،أرحب بإعادة تفعيل اللجنة
املشرتكة بني الكامريون ومجهورية أفريقيا الوسطى يف بانغي
الشهر املاضي .وأشجع مجهورية أفريقيا الوسطى والدول اجملاورة
األخرى على إعادة تنشيط اللجان املشرتكة الثنائية ،اليت ينبغي
أن تيسر املناقشات املتعلقة بإدارة احلدود والتحديات األمنية
املشرتكة.

وأرحب بإعالن صندوق النقد الدويل يف  ٩أيار/مايو
وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية ،فإن احلالة أن بعثته قد أهنت املناقشات مع مجهورية الكونغو وتوصلت
يف امليدان مستمرة يف التدهور ،مع تكرار االشتباكات بني إىل اتفاق ،رهن االستشارة ،ميكن أن يدعمه برنامج يف إطار
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وأعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
التسهيل االئتماين املمدد .ويأيت هذا التطور اإلجيايب عقب
اإلدالء ببيانات.
عامني من املفاوضات.
ويف غابون ،أشار صندوق النقد الدويل مؤخرا إىل استقرار
حالة االقتصاد الكلي .ويف الوقت نفسه ،يتعاىف الرئيس علي
بونغو أوندميبا يف ليربوفيل من مشاكله الصحية .ومنذ أيار/
مايو ،تلقى زيارات من الرؤساء فواري إيسوزمينا غناسينغيب،
رئيس توغو ،واحلسن واتارا ،رئيس كوت ديفوار ،وماكي سال،
رئيس السنغال ،فضال عن األمينة العامة للمنظمة الدولية
للفرانكوفونية ،السيدة لويز موشيكيوابو .ويتوقع أن يزوره رؤساء
دول أخرى يف األيام املقبلة.
وأحيط علما باجلهود اليت تبذهلا السلطات التشادية إلجراء
االنتخابات الربملانية قبل هناية العام ،وأدعو مجيع اجلهات الفاعلة
الوطنية والدولية إىل املسامهة يف تنظيم انتخابات سلمية وذات
مصداقية وشاملة للجميع يف إطار املواعيد النهائية املتوخاة.
ويف مواجهة كل هذه التحديات ،يظل مكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا ملتزما التزاما راسخا ببناء القدرات
اإلقليمية يف جماالت منع نشوب األزمات وإدارة األزمات
والنزاعات ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم للجماعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا ودوهلا األعضاء .وحنن على ثقة من أن النتائج اليت
خلص إليها االستعراض االسرتاتيجي اجلاري للمكتب األمم
املتحدة اإلقليمي ستسهم يف تعزيز فعالية املكتب ودوره بوصفه
أداة رئيسية من أدوات األمم املتحدة للدبلوماسية الوقائية وبناء
السالم بالتعاون الوثيق مع كيانات األمم املتحدة ذات الصلة.
وسنواصل بذل كل جهد ممكن لتحسني االتساق والتنسيق بني
هذه الكيانات ،وال سيما فيما يتعلق مبسائل السلم واألمن.
وأشكر اجمللس على اهتمامه ودعمه املستمر.
الرئيس :أشكر السيد فال على إحاطته اإلعالمية.

1915980

السيد آلن (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أشكر السيد فال على ما قاله وعلى ما يبذله من جهود.
إننا نرحب بقوة بالدعم املستمر الذي يقدمه مكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا ملعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع
يف املنطقة ،ونعتقد أن التعاون الوطين واإلقليمي والدويل يظل
أساسيا للتصدي لتلك التحديات .ومن هذا املنطلق ،سرين أن
أمسع وأقرأ عن الدعم الذي ما فتئ يقدمه املمثل اخلاص فال
إىل الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
وأمانتها بينما تضع خطة عملها لإلصالح .وإنين وزمالئي نتطلع
بالتأكيد إىل التوصل مبعومات مستكملة عن آخر املستجدات
يف هذا الشأن مع قرب االنتهاء من وضع اخلطة وتنفيذها خالل
ما تبقى من العام .وأشكر السيد فال على ما قام به حىت اآلن
يف ذلك الصدد.
ميثل االتفاق السياسي للسالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا
الوسطى مثاال على الكيفية اليت ميكن هبا جلهود األمم املتحدة
واالحتاد األفريقي واجلهود الوطنية حتقيق التقدم صوب السالم.
ويف ذلك السياق ،كان اجتماع اللجنة الثنائية املشرتكة بني
مجهورية أفريقيا الوسطى والكامريون يف بانغي يومي  6و 7
أيار/مايو موضع ترحيب كبري .ونشجع حكومات البلدان
اجملاورة على دعم تنفيذ االتفاق.
إن اململكة املتحدة صديق وشريك للكامريون منذ أمد
بعيد .ونقدر كثريا سخاء الكامريون جتاه الالجئني من منطقة
حوض حبرية تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى .ونعمل مع
الكامريون للتصدي خلطر مجاعة بوكو حرام وتنظيم الدولة
اإلسالمية يف غرب أفريقيا .ومع ذلك ،فإننا نشاطر األمني العام
شواغله اليت أعرب عنها يف تقريره ( ،)S/2019/430وقد ناقشنا
مجيعا تلك الشواغل يف اجتماع صيغة أريا يف  ١٣أيار/مايو
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عندما استمعنا إىل شهادات املوجودين يف امليدان والوكاالت
اإلنسانية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عن احلالة اإلنسانية
املتدهورة يف الكامريون ،واليت تقرتب بسرعة من مرحلة األزمة.
وأشري إىل أن األزمة يف املناطق الناطقة باإلنكليزية قد أدت إىل
فرار أكثر من  560 000كامريوين من ديارهم ،مبن يف ذلك
 32 000الجئ إىل نيجرييا .إن هناك حوايل  4.3مليون
شخص يف حاجة إىل املساعدة اإلنسانية ،من بينهم حنو 2.3
مليون طفل .هذا هو االجتاه الذي يثري القلق بصفة خاصة.
وكما علمنا من مقدمي اإلحاطات اإلعالمية يف  ١٣أيار/مايو
حدثت زيادة جسيمة يف هذه األرقام خالل العام املاضي .إننا
إزاء حالة آخذة يف التدهور بسرعة.
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بدء حوار سياسي ذي مصداقية ،وشامل للجميع ،وهادف.
وقد كان هناك عدد من إعالنات الرتحيب من جانب حكومة
الكامريون ،ولكن علينا أن نرى ذلك يتحول إىل واقع على
األرض .إن صندوق بناء السالم يتيح فرصة حقيقية حلكومة
الكامريون للحصول على دعم اخلرباء ملقرتحاهتا ومبادراهتا.

ويبني تقرير األمني العام ( )S/2019/430بوضوح أن تقلص
احليز املتاح للمعارضة السياسية ،واجملتمع املدين ،ووسائط
اإلعالم احلرة واملستقلة أمر يستوجب القلق ليس فيما يتعلق
بالكامريون فحسب ،بل بالنسبة أيضا لتشاد ،ومجهورية أفريقيا
الوسطى ومجهورية الكونغو .وحنث حكومات تلك البلدان على
اختاذ خطوات بناءة لضمان محاية احليز املدين واحلقوق املدنية
وهناك أيضا تقارير عن انتهاكات وجتاوزات حلقوق اإلنسان والسياسية ،نظرا إىل أهنا اللبِنات األساسية لالستقرار على املدى
من جانب كل من قوات األمن الكامريونية واالنفصاليني الطويل.
املسلحني؛ ومنع لوصول املساعدات اإلنسانية ،مما يسبب
إن اململكة املتحدة ال يزال يساورها بالغ القلق أيضا إزاء
شواغل حقيقية .إننا نشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن استهداف احلالة اإلنسانية واألمنية يف منطقة حوض حبرية تشاد األوسع
املرافق الصحية والعاملني يف جمال الرعاية الصحية ،وهو ما جيب نطاقا بسبب النزاع الدائر مع مجاعيت بوكو حرام وتنظيم الدولة
أن يتوقف .ونذكر مجيع األطراف بأن أي استهداف متعمد اإلسالمية يف غرب أفريقيا ،وما تقومان به من أعمال .وحنن
للمرافق الصحية أو العاملني يف جمال الرعاية الصحية هو انتهاك ندين متاما العنف الذي متارسه هاتان اجلماعتان ضد السكان
للقانون اإلنساين الدويل .وحنن نرحب كثريا بزيارة ميشيل باشليه ،املدنيني ،وندرك التضحيات اليت قدمتها القوات املسلحة التابعة
املفوضة السامية حلقوق اإلنسان .ومن املهم اآلن أن يتحقق لبلدان حوض حبرية تشاد يف الكفاح ضد اإلرهاب .وال تزال
وصول موظفي حقوق اإلنسان التابعني هلا إىل املناطق املتضررة .اململكة املتحدة ملتزمة بدعم اجلهود الرامية إىل معاجلة تلك
مستعص طويل
وهناك خطر حقيقي من حدوث صراع
ٍ
األمد يف الكامريون ،قد يكون له تأثري سليب على االستقرار
اإلقليمي اهلش ،مع ما يرتتب على ذلك من آثار أوسع
نطاقا على السلم واألمن الدوليني .ونشدد على أمهية وحدة
الكامريون وسالمته اإلقليمية ،ونعتقد أن لشركائنا األفريقيني
وأرحب ترحيبا حارا بالزيارات املشرتكة اليت قام هبا املمثل
دور هام يقومون به لدعم التوصل إىل حل مستدام لألزمة ،مبا اخلاص فال مع املمثل اخلاص لألمني العام لغرب أفريقيا ومنطقة
يف ذلك من خالل اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،الساحل ،السيد مشباس ،إىل بلدان املنطقة .وإنين أتطلع إىل
وقيادة االحتاد األفريقي .وما زلنا حنث حكومة الكامريون على تلقي اجمللس تقريرمها املشرتك حاملا تتم زيارهتما جلميع تلك
األزمة .ومن احلري أن تقود حكومات البلدان املتضررة نفسها،
أوال وقبل كل شيء ،استجابة منسقة ومتسقة ،لكن بدعم من
الشركاء اإلقليميني واألمم املتحدة واجملتمع الدويل ،مبا يف ذلك
اململكة املتحدة ،بطبيعة احلال.
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البلدان .وأعتقد أن تلك ستكون فرصة طيبة لنا عندئذ للعودة
إىل هذه املسألة ومناقشتها فيما بيننا.

احلكم الدميقراطي .ونشدد على أنه إذا أريد استدامة مثل هذا
التوطيد ،ينبغي أن تستغل املرأة خربهتا وكفاءاهتا يف ما جيري يف
املنطقة من حوار ومفاوضات ،من أجل السالم .بيد أننا نشجع
السلطات يف بلدان املنطقة كذلك ،على مواصلة بناء الثقة بني
مجيع أصحاب املصلحة ،ومتكني احلوار الشامل باعتباره شرطا
مسبقا إلقامة بيئة سياسية مستقرة وبناءة .ويف هذا السياق،
نشيد بالعمل اهلام الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة
اإلقليمي لوسط أفريقيا يف جمال املساعي احلميدة والوساطة
والدبلوماسية الوقائية.

السيدة فرونيتسكا (بولندا) (تكلمت باإلنكليزية) :امسحوا
يل يف البداية أن أهنئ السفري دجاين وفريقه على رئاسته الناجحة
جدا ومنجزاهتما الكبرية .ويف الوقت ذاته أود أن أهنئكم،
سيدي الرئيس ،على توليكم رئاسة جملس األمن لشهر حزيران/
يونيه .وأنا على ثقة بأنكم ستقودون أعمال اجمللس مبهارة كبرية،
ودبلوماسية سلسة ،وخربة واسعة.

ويف الوقت نفسه ،تدين بولندا استمرار أعمال العنف اليت
ترتكبها اجلماعات املسلحة واإلرهابية يف منطقة حوض حبرية
تشاد ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية،
واليت ال تزال تزعزع استقرار املنطقة بأسرها .ونؤكد أن من
الضروري زيادة الدعم املقدم من الشركاء الدوليني إىل القوة
املشرتكة املتعددة اجلنسيات يف حوض حبرية تشاد ،ومبادرة
التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة.

وأخريا ،أود أن أقول أننا ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء تفشي
فريوس اإليبوال حاليا يف اجلزء الشمايل الشرقي من مجهورية
الكونغو الدميقراطية .ومن األمهية مبكان أن يقدم اجملتمع الدويل
الدعم التقين واملايل الالزم للتصدي هلذا الوباء ،وهو ما تقوده
احلكومة الكونغولية واألمم املتحدة .إننا نرحب ترحيبا حارا
بتعيني أحد كبار موظفي األمم املتحدة مؤخرا كمنسق للتصدي
العاجل لفريوس إيبوال ،ومقره يف بوتيمبو.

(تكلمت بالعربية)
أمتىن لك كل التوفيق.

(تكلمت باإلنكليزية)
أوال ،أود أن أشكر املمثل اخلاص السيد فرانسوا لونسيين
فال على إحاطته اإلعالمية الشاملة وعلى اجلهود املبذولة يف
املنطقة.
وأد الرتكيز يف بياين هذا على ثالث مسائل بالغة األمهية:
أوال ،احلالة األمنية؛ ثانيا ،اجلوانب اإلنسانية والتحديات املتعلقة
حبقوق اإلنسان؛ وثالثا ،دور املنظمات اإلقليمية.
إن احلالة األمنية يف املنطقة ال تزال هشة .وملا كانت
العمليات االنتخابية ال تزال عامال هاما لالستقرار يف وسط
أفريقيا ،فإننا نشيد ببعض التطورات اإلجيابية من أجل توطيد
1915980

وتشعر بولندا بالقلق إزاء حقيقة أن اهلشاشة املؤسسية
والفقر والتدهور البيئي ،اليت تفاقمت بسبب تغري املناخ،
ستواصل اإلسهام يف األزمات اإلنسانية واالنكماش االقتصادي.
ويساورنا أيضا بالغ القلق إزاء التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك عمليات القتل واالختفاء القسري،
واالعتقال واالحتجاز التعسفيني ،والقيود املفروضة على حرية
تكوين اجلمعيات والتعبري والتنقل ،فضال عن العنف اجلنسي
واجلنساين .ويساور بولندا القلق بوجه خاص إزاء احلالة يف
الكامريون وبوروندي يف هذا الصدد .وندعو السلطات يف
هذين البلدين إىل اختاذ خطوات فورية ملنع املزيد من انتهاكات
وجتاوزات حقوق اإلنسان ،وضمان احرتام احلريات األساسية،
مبا يف ذلك احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين ،جلميع
املواطنني.
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كما أود أن أشكر املمثل اخلاص فرانسوا لونسيين فال
على إحاطته اإلعالمية وعلى عمله على رأس مكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا .إن احلالة يف وسط أفريقيا
ال تزال متقلبة سياسيا يف بعض األحيان فيما تعاين املنطقة
من ظروف هشة يف مرحلة ما بعد االنتخابات ومن استمرار
االنتهاكات اليت ترتكبها مجاعة بوكو حرام ،فضال عن العنف
املتصل بأعمال النهب والسلب وأنشطة الرتحال الرعوي من قبل
بعض اجلماعات املسلحة.

وتقدر بولندا أميا تقدير مجيع اجلهود اليت تبذهلا مفوضية
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف املنطقة ،وال سيما
الزيارة اليت قامت هبا مؤخرا املفوضة باشليه إىل ياوندي .وندعو
احلكومة الكامريونية إىل السماح للمفوضية بإجراء مهمة تقييم
حلالة حقوق اإلنسان ،وحنث السلطات يف بلدان املنطقة على
التعاون مع مجيع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .وعالوة
على ذلك ،فإننا نؤكد من جديد التزامات مجيع أصحاب املصلحة
يف امليدان بالتقيد التام باملسؤوليات املنوطة هبم مبوجب القانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان .ونشدد أيضا
ويف هذا السياق ،تبني اإلجراءات اليت اختذها املمثل
على أمهية إتاحة الوصول الكامل للعاملني يف اجملال اإلنساين إىل اخلاص القيمة املضافة الكاملة التباع هنج إقليمي لتحسني فهم
اجملتمعات احمللية الضعيفة.
ديناميات منطقة وسط أفريقيا وتعزيز النهج الوقائي اليت تتبعه
وتسلم بولندا بالدور االسرتاتيجي للمنظمات اإلقليمية يف األمم املتحدة يف املنطقة .ولذلك ،تؤكد له فرنسا دعمنا الكامل
احلد من التوترات على أرض الواقع .وحيدونا األمل يف أن يبدي يف مهامه املتمثلة يف املساعي احلميدة والدبلوماسية الوقائية
االحتاد األفريقي ،واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،على السواء ،ويف مهامه من أجل تقدمي الدعم إىل املبادرات
واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ،وجلنة حوض حبرية اإلقليمية ،ال سيما مبادرات اجلماعة االقتصادية لدول وسط
تشاد ،واملؤسسات دون اإلقليمية األخرى قدرا أكرب من العزم أفريقيا .وحيدونا األمل يف أن يساعد االستعراض االسرتاتيجي
يف دعم عمليات السالم يف املنطقة .ويف هذا السياق ،تسلم املقبل يف تعزيز عمل مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط
بولندا بالدور القيادي الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة أفريقيا على مجيع اجلبهات.
اإلقليمي لوسط أفريقيا يف تعزيز التنسيق واالتساق يف التدابري
وأود أن أشدد على ثالث حاالت نعتقد أهنا تستحق
املتخذة ،فضال عن تعزيز أوجه التآزر فيما بني مجيع كيانات التنويه بشكل خاص اليوم :مجهورية أفريقيا الوسطى والكامريون
األمم املتحدة يف وسط أفريقيا.
ومجاعة بوكو حرام.
فال.

وأود أن أختتم باإلعراب عن دعمنا الكامل للممثل اخلاص

السيدة غيغن (فرنسا) (تكلمت بالفرنسية) :امسحوا يل،
بادئ ذي بدء ،سيدي الرئيس ،أن أمتىن لكم ولفريقكم وجلميع
الذين حيتفلون بالعيد اليوم عيدا مباركا .وأود أيضا أن أهنئكم
على توليكم رئاسة جملس األمن خالل شهر حزيران/يونيه،
وبوسعكم التعويل على دعم فرنسا الكامل طوال فرتة رئاستكم.
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أوال ،فيما يتعلق جبمهورية أفريقيا الوسطى ،فقد أرسى
توقيع االتفاق السياسي لتحقيق السالم واملصاحلة يف مجهورية
أفريقيا الوسطى يف بانغي يف  ٦شباط/فرباير آفاق إهناء األزمة
وإحالل السالم الدائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى .ولذلك ،من
الضروري أن تنفذ األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى االتفاق
حبسن نية ومن دون تأخري .وأعمال العنف اليت ارتكبتها مؤخرا
حركة “العودة واملطالبة باحلقوق ورد االعتبار” يف منطقة باوا،
مما أسفر عن مقتل أكثر من  ٥٠مدنيا ،غري مقبولة باملرة.
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ويشكل ذلك انتهاكا خطريا لاللتزامات اليت تعهدت هبا تلك وضمان وصول املساعدات اإلنسانية يف مجيع أحناء البلد ،هي
اجلماعة املسلحة ،ال سيما بالنظر إىل أهنا من األطراف املوقعة التزامات غري قابلة للتفاوض وجيب أن حتظى باألولوية قبل أي
شيء آخر.
على اتفاق السالم.
ويف هذا السياق ،ال بد أن يكون وقف العنف اليت ترتكبه
تلك اجلماعات ،فضال عن نزع سالحها وتسريح أفرادها،
باإلضافة إىل استعادة سلطة الدولة تدرجييا يف مجيع أحناء البلد،
إحدى األولويات يف تنفيذ اتفاق السالم .وجيب على احلكومة
أيضا أن تبدأ عملية اعتماد قانون بشأن الالمركزية واالنتقال إىل
تشكيل جلنة للحقيقة والعدالة واملصاحلة والتعويضات .ويكفل
حتقيق المركزية العدالة االنتقالية جعل اإلدارة احمللية أقرب إىل
السكان وأكثر فعالية .وسيكون هذا أيضا مبثابة استجابة لطلب
حتقيق العدالة الذي أعرب عنه شعب مجهورية أفريقيا الوسطى.

ويف هذا السياق ،تبذل فرنسا جهودها لتشجيع السلطات
الكامريونية على إطالق حوار سياسي شامل للجميع وعلى
تنفيذ تدابري للحد من التوترات وترسيخ الالمركزية .وتدعو فرنسا
أيضا مجيع أصحاب املصلحة إىل وضع حد للعنف وضمان
استعادة سيادة القانون واحرتام السالمة اإلقليمية للكامريون،
اليت ال ميكن التشكيك فيها .وأكرر النقطة اليت أثارها املمثل
اخلاص للتو ،حيث نعتقد أن صدور رسائل مماثلة عن االحتاد
األفريقي واملنطقة سيكون أمرا مفيدا للغاية يف هذا الصدد.
وعالوة على ذلك ،نرى أن الزيارة اليت قام هبا مؤخرا رئيس الوزراء
إىل املنطقتني الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية وبياناته املتعلقة
ببدء احلوار واملعلومات الواردة عن إجراء اتصاالت أولية مع
األطراف املعنية ،هي بوادر إجيابية .وال بد اآلن من تنفيذ هذه
اإلعالنات يف أقرب وقت ممكن.

وإذا كنا نريد جناح تنفيذ اتفاق السالم ،فمن األمهية
مبكان أن يشارك اجملتمع الدويل مشاركة كاملة بطريقة منسقة
يف السياقات السياسية واملالية .وبناء على ذلك ،فإن لالحتاد
األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا وبلدان
فيما يتعلق بنقطيت األخرية ،بشأن مجاعة بوكو حرام ،فإننا
املنطقة ،بوصفها األطراف الضامنة لالتفاق ،دورا بالغ األمهية.
ومن مث ،نشجع االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول ال نزال نشعر بالقلق إزاء األنشطة اليت تقوم هبا اجلماعة يف منطقة
وسط أفريقيا على مواصلة جهودمها ،بالتعاون الوثيق مع األمم حوض حبرية تشاد ،على الرغم من الرد القوي من جانب بلدان
املنطقة .واستعادة األمن هي السبيل الوحيد الذي سيتيح اجملال
املتحدة ،ونشجع بلدان املنطقة على زيادة اخنراطها.
أنتقل اآلن إىل احلالة يف الكامريون ،حيث نؤيد متاما لعودة اخلدمات األساسية واستئناف النشاط االقتصادي واختاذ
التقييم الذي قدمه املمثل اخلاص .وكما ذكرنا يف مناسبات إجراءات لتحقيق التنمية يف األجل الطويل .وستواصل فرنسا
سابقة ،تعرب فرنسا عن القلق البالغ إزاء تدهور احلالة يف دعم القوة املشرتكة املتعددة اجلنسيات يف مكافحتها لإلرهاب.
منطقيت الشمال الغريب واجلنوب الغريب من الكامريون .إذ كما أن إعادة إدماج املقاتلني السابقني واملصاحلة ومحاية املرأة
أن اخلسائر البشرية كبرية ،فيما يزداد الوضع اإلنساين صعوبة والشباب هي من األمور احليوية أيضا لتحقيق االستقرار يف
وتتصاعد اهلجمات على العاملني يف اجملالني الطيب واإلنساين املنطقة بصورة مستدامة.

إن مثة أمهية كبرية للمكاتب اإلقليمية لألمم املتحدة مثل
وعلى اهلياكل األساسية للرعاية الصحية واملدارس .ومع ذلك
فإن محاية املدنيني ،مبن فيهم العاملون يف األنشطة اإلنسانية مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا يف حتسني فعالية
واجملال الطيب ،واحرتام حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،وكفاءة اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ملنع نشوب النزاعات.
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وستواصل فرنسا دعم األنشطة اإلمنائية احليوية اليت تقوم هبا يف األسابيع األخرية .ونود أيضا أن نعرب عن استيائنا الشديد
األمم املتحدة ،بروح من الشراكة املعززة مع املنظمات اإلقليمية إزاء استمرار اهلجمات على املدارس واملستشفيات والعاملني يف
اجملال اإلنساين.
ودون اإلقليمية األفريقية.
السيد أدوم (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :امسحوا يل
أن أبدأ بأن أمتىن لكم ،سيدي الرئيس ،كل التوفيق يف رئاسة
جملس األمن اليت يتوالها بلدكم خالل شهر حزيران/يونيه .وأود
أيضا أن أهنئ السفري دجاين ومجيع أعضاء فريقه على متيّز
الرئاسة اإلندونيسية اليت أدارت أعمال اجمللس بشفافية وإنصاف
خالل شهر أيار/مايو

وأمام هذه احلقائق اخلطرية للغاية ،يرى وفد بلدي أن محاية
املدنيني مسألة ملحة للغاية .وندعو إىل التنفيذ الكامل التفاق
السالم ،مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بإنشاء وحدات أمنية
خاصة مشرتكة؛ وإىل تنفيذ برنامج وطين لنزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج واإلعادة إىل الوطن؛ وتعزيز سلطة الدولة يف
مجيع أحناء اإلقليم الوطين .ويف هذا الصدد ،تشيد كوت ديفوار
باجلهود اليت يبذهلا الرئيس فوستان تواديرا ،وتعرب عن تأييدها
التام عقب بدء أنشطة جلنة متابعة اتفاق اخلرطوم يف  ١٥أيار/
مايو.

وأود أيضا أن أشكر السيد فرانسوا لونسيين فال ،املمثل
اخلاص لألمني العام لوسط أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة
النية بشأن
اإلقليمي لوسط أفريقيا ،على إحاطته اإلعالمية ّ
ومن املهم أن نؤكد على الدور الداعم لبعثة األمم املتحدة
احلالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف وسط أفريقيا
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا
ومنطقة حوض حبرية تشاد ،فضال عن أنشطة املكتب.
تعرب كوت ديفوار عن ارتياحها لعقد االنتخابات يف بيئة الوسطى ،وأن نرحب بذلك الدور ،فضال عن تعزيز التعاون
سلمية عموما يف عدة بلدان من منطقة وسط أفريقيا .بيد بني دول املنطقة دون اإلقليمية ،وال سيما من خالل إنشاء
أن هذا النجاح النسيب ال ميكنه أن حيجب استمرار التحديات جلان تعاون مشرتكة ،تُعد مبثابة إطار إلجياد حلول للتحديات
السياسية واألمنية املتعددة اليت تؤثر على احلالة اإلنسانية يف السياسية واألمنية واإلنسانية اليت تتشاطرها هذه الدول.

ولذلك ،يرحب وفد بلدي بإعادة إنشاء اللجنة املشرتكة
املنطقة .فاألطماع املتعلقة باملوارد الطبيعية ،باإلضافة إىل الفقر
وانعدام األمن وحتديات إعادة اإلعمار ،هي مجيعا عوامل تؤدي للكامريون ومجهورية أفريقيا الوسطى يف  ٦أيار/مايو ،ويأمل أن
إىل تفاقم احلالة األمنية واإلنسانية يف هذه املنطقة اليت متلك ّ
متكن كال البلدين من النظر يف إجياد حلول مستدامة لتحدياهتما
املشرتكة.
إمكانات هائلة.

وهذا هو السبب يف ترحيب بلدي بتوقيع االتفاق السياسي
لتحقيق السالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف ٦
شباط/فرباير ،بينما يالحظ مع القلق عدم حرص اجلماعات
املسلحة على ترمجة االلتزامات اليت قطعتها على نفسها خمتارة
إىل إجراءات ملموسة .ويف هذا الصدد ،يدين بلدي أعمال
العنف اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة واليت أسفرت عن
مقتل أكثر من  ٥٠مدنيا يف اجلزء الشمال الغريب من البلد
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وفيما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية ،تنضم كوت
ديفوار إىل بقية اجملتمع الدويل يف اإلعراب عن التقدير الواجب
للبيئة االجتماعية السياسية املستقرة اليت مت إجيادها يف أعقاب
إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية واحمللية وتعيني رئيس
الوزراء .وال نزال مقتنعني بأن حكومة الكونغو وشعبها لديهما
القدرة على معاجلة التحديات االجتماعية والسياسية واألمنية
واإلنسانية اليت يواجهاهنا.
1915980

3/06/2019

ايقيرفأ طسو ةقطنم

ولذا ،حيث بلدي مجيع اجلهات الفاعلة السياسية
الكونغولية على العمل معا لكفالة استمرار اهلدوء السائد على
املدى الطويل وتعزيز املصاحلة الوطنية اليت ّ
تشكل ضمانا للسالم
الدائم .ويف ذلك السياق ،يشجع بلدي احلكومة الكونغولية
على مواصلة جهودها ،بالتعاون مع بعثة منظمة األمم املتحدة
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والشركاء
متعددي األطراف ،سعيا حلل املسألة الشائكة املتعلقة بوباء
اإليبوال.
وفيما يتعلق بالكامريون ،نود أن نردد ما قاله املمثل اخلاص
لألمني العام منوها باإلجنازات األخرية اليت حققتها حكومة هذا
البلد الشقيق حنو التوصل إىل اتفاق دائم وشامل بشأن األزمة
هبدف احلفاظ على سالمته اإلقليمية ووحدته الوطنية.

S/PV.8538

وعالوة على ذلك ،نالحظ أن جيش الرب للمقاومة،
على الرغم من احلد من قدراهتا العملياتية ،فإن أعماله ،مبا يف
ذلك عمليات االختطاف والنهب والقتل ،ال تزال ّ
تشكل خطرا
على سالمة املدنيني وأمنهم ،وال سيما يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى .ويف ذلك الصدد ،نرحب
بقرار جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي املتعلق مبواصلة
مبادرة التعاون اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة.
وبلدي مقتنع بأنه ،على الرغم من تعدد التحديات املتواصلة
يف أفريقيا الوسطى ،ال يزال مكتب األمم املتحدة اإلقليمي يف
وسط أفريقيا أداة قيمة لتنفيذ الدبلوماسية الوقائية والتنسيق فيما
بني خمتلف وكاالت األمم املتحدة ،وال غىن عن إسهاماته يف
حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة .ولذلك السبب ،يتمتع
املمثل اخلاص لألمني العام بدعم كوت ديفوار املستمر جلهوده
الدؤوبة واملثرية لإلعجاب .ونشجعه على مواصلة دوره الريادي
من خالل تعاونه مع دول وسط أفريقيا من أجل هتيئة بيئة دون
إقليمية مواتية لتحقيق السالم والتنمية على الصعد السياسية
واألمنية واإلنسانية.

وفيما يتعلق باحلالة يف بوروندي ،يدعو وفد بلدي مجيع
اجلهات املعنية باألزمة إىل إعطاء األولوية إلقامة احلوار للتوصل
إىل حلول توافقية جلميع التحديات السياسية واالجتماعية.
وما زلنا مقتنعني بأن اجملتمع الدويل ،واالحتاد األفريقي ومجاعة
دول شرق أفريقيا على وجه اخلصوص ،ميكنهم أن يضطلعوا
بدور بناء يف احلالة الراهنة .ولذلك ،فإننا حنثهم على مواصلة
السيد بيكستين دو بيتسويريفا (بلجيكا) (تكلم
جهودهم الرامية إلجياد حلول عاجلة للمسائل اإلنسانية امللحة ،بالفرنسية) :أود ،يف البداية ،أن أمتىن لكم ،سيدي الرئيس،
وتنظيم انتخابات سلمية يف عام .٢٠٢٠
وفريقكم كل النجاح يف رئاسة جملس األمن .وميكنكم التعويل
وتشري كوت ديفوار أيضا إىل الشواغل اليت أعرب عنها على دعمنا الكامل .وأود أيضا أن أشكر املمثل اخلاص لألمني
جملس األمن مرارا وتكرارا إزاء احلالة األمنية واإلنسانية يف منطقة العام ،فرانسوا لونسيين فال ،على إحاطته اإلعالمية والعمل
حوض حبرية تشاد ،حيث تعمل اجلماعات اإلرهابية املسلحة ،اهلام الذي يضطلع به ،على النحو املبني يف تقرير األمني العام
من قبيل بوكو حرام ،والشبكات اإلجرامية العابرة للحدود .ويرى (.)S/2019/430

بلدي أن النهج األمين الذي اختذته دول املنطقة ،من خالل
ال ميكن إنكار قيمة أعمال مكتب األمم املتحدة اإلقليمي
القوة املشرتكة املتعددة اجلنسيات ،ال يزال مالئما .وعليه ،جيب لوسط أفريقيا وتقاريره نصف السنوية بسبب تركيزها اإلقليمي
دعم هذا النهج من خالل بذل اجلهود الرامية لتحقيق التنمية واملواضيعي .ورغم موافاة اجمللس باملعلومات بانتظام عن املنطقة
االقتصادية واالجتماعية ومكافحة آثار تغري املناخ.
أو بعض البلدان األعضاء فيها ،فإن مناقشاتنا نصف السنوية،
مثل مناقشة اليوم ،متكننا من أن نفهم على حنو أفضل التطورات
1915980
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واالجتاهات الرئيسية اليت تؤثر يف املنطقة ككل ،سواء فيما يتعلق
حبقوق اإلنسان أو احلالة اإلنسانية ،أو تفاقم مشكلة إدارة
الرتحال الرعوي ،أو آفة االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية.
ويبني التقرير أيضا كيف أن بعض التحديات والتهديدات
األمنية ،بسبب طبيعتها العابرة للحدود ،ال جتعل التحليالت
اإلقليمية مستصوبة فحسب ،بل ضرورية أيضا .واملسائل اليت
يُنظر إليها مبدئيًا على أهنا حملية أو وطنية كثريا ما تتطلب
حلوال إقليمية أو دون إقليمية ،سواء من أجل قمع أو مواجهة
اجلماعات املسلحة ،مثل جيش الرب للمقاومة أو مجاعة بوكو
حرام ،اللذين يواصالن العمل يف بعض بلدان املنطقة ،أو لتوطيد
املكاسب املبكرة ومحايتها ،مثل االتفاق السياسي لتحقيق
السالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى الذي أبرم مؤخرا.

3/06/2019

ويف غضون بضعة أسابيع ،سيناقش اجمللس استعراضا
اسرتاتيجيا للمكتب .وسيكون التحدي هو تعزيز دور املكتب
إىل أقصى حد يف جمال منع نشوب النزاعات ،كما ذكرت،
مع التقليل إىل أدىن حد من تداخل أنشطته مع أنشطة األمم
املتحدة األخرى يف املنطقة .ونعترب االستعراض االسرتاتيجي
فرصة فريدة لألمم املتحدة واجمللس لتوسيع نطاق وسائل عملنا
يف جمال اإلنذار املبكر وآليات االستجابة للكوارث.
السيد ياو شاوجون (الصني) (تكلم بالصينية) :أود أن
أبدأ بتهنئة الكويت على تويل رئاسة جملس األمن لشهر حزيران/
يونيه .وستدعم الصني عملكم ،سيدي الرئيس ،دعما كامال.
وأود أيضا أن أشكر إندونيسيا على عملها الرائع خالل رئاستها
للمجلس يف أيار/مايو.

واملسألة األخرى اليت ينبغي معاجلتها هي احلالة يف
وأود أن أشكر السيد فال ،املمثل اخلاص لألمني العام
الكامريون .ونشاطر األمني العام شواغله بشأن احلالة اإلنسانية لوسط أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط
واألمنية وحالة حقوق اإلنسان هناك ،واملعروف جيدا تأثريها أفريقيا ،على إحاطته اإلعالمية.
السليب على املنطقة .ونؤيد أيضا احللول املوصى هبا يف التقرير.
أُحرز مؤخرا تقدم يف العمليات السياسية يف بلدان وسط
وال شك أن روح احلوار جيب أن تسود فضال عن ضمان وصول أفريقيا .فقد وقعت حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى االتفاق
املساعدات اإلنسانية واحرتام القانون الدويل اإلنساين من السياسي لتحقيق السالم واملصاحلة مع اجلماعات املسلحة،
جانب مجيع أطراف النزاع .وبالنظر إىل طبيعة األزمة الشاملة ،وجنحت العديد من البلدان يف إجراء انتخابات رئاسية أو
جيب علينا مجيعا التصدي هلا على الصعيدين دون اإلقليمي برملانية .ومت تشكيل حكومات وبرملانات جديدة .واستمر
واإلقليمي وعلى مستوى األمم املتحدة ،وكذلك على مستوى التقدم يف عملية التكامل اإلقليمي ،واعتمدت اجلماعة
الدول األعضاء واجلهات الفاعلة اإلنسانية والدينية واجملتمع االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا سياسة مشرتكة بشأن اهلجرة
املدين.
النازحة واهلجرة الوافدة وأمن احلدود .وأبدت بلدان وسط أفريقيا
إن ّ مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا أداة واملنظمات اإلقليمية املزيد من اإلرادة والقدرة على احلفاظ على
رئيسية ملنع نشوب النزاعات واإلنذار املبكر .وتلك الوظيفة السالم واالستقرار ،وتشجيع التنمية املشرتكة .وترحب الصني
توجه املساعي احلميدة اليت يقوم هبا املمثل اخلاص .ويف ذلك بتلك التطورات.
الصدد ،يدعم املكتب إجراء انتخابات شاملة وشفافة وذات
ولكن يف الوقت نفسه ،ال تزال عوامل مثل النزاعات
مصداقية باعتبارها عامال أساسيا لتحقيق االستقرار اإلقليمي .والفقر واملرض تعوق حتقيق االستقرار والتنمية يف بلدان وسط
أفريقيا .وال يزال جيش الرب للمقاومة والقرصنة يف خليج غينيا
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يهددان بلدان املنطقة .وينبغي للمجتمع الدويل أن يويل مزيدا
من االهتمام للحالة يف املنطقة وأن يزيد دعمه لتك البلدان.
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الوقائية واملساعي احلميدة ويعززان احلوار السياسي يف بلدان
وسط أفريقيا من أجل تسوية اخلالفات سلميا .وتنوه الصني
بتلك اجلهود .ونؤيد الدور املتزايد الذي تضطلع به األمم املتحدة
لتحقيق السالم الدائم يف وسط أفريقيا ،ونأمل أن يواصل املكتب
تنفيذ واليته ،على النحو الذي أذن به اجمللس ،وأن يبدي اهتماما
واحرتاما كامال آلراء البلدان املعنية وأن يعزز التنسيق واالتساق
بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية والبلدان املعنية إلجياد
أوجه التآزر الالزمة للحفاظ على االستقرار اإلقليمي.

وينبغي لنا ،أوال ،أن نشجع بلدان وسط أفريقيا على
االستمرار يف حل خالفاهتا عن طريق احلوار السياسي .وينبغي
للمجلس واجملتمع الدويل االضطالع بدور بناء يف التسوية
السياسية للمسائل ذات الصلة يف املنطقة ،والقيام بالوساطة
واملساعي احلميدة من أجل تعزيز احلوار السلمي على أساس
احرتام سيادة البلدان املعنية وقيادهتا .وعالوة على ذلك ،ينبغي
يف اخلتام ،أود أن أشدد على أن املسائل املتعلقة باملنطقتني
للمجتمع الدويل أن يتابع عن كثب تأثري احلالة يف أجزاء أخرى
من أفريقيا على منطقة وسط أفريقيا ،وأن يعتمد هنجا متكامال الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية يف الكامريون ليست مدرجة
على جدول أعمال اجمللس ،وأن احلالة هناك ال تشكل هتديدا
لتقدمي استجابة مشرتكة.
ثانيا ،ينبغي أن نساعد البلدان على تعزيز بناء القدرات .للسالم واألمن الدوليني أو اإلقليميني .وينبغي للمجتمع الدويل
وينبغي للمجتمع الدويل أن يبدي االهتمام واالحرتام آلراء أن حيرتم سيادة الكامريون واستقالهلا ووحدة أراضيها ،وأن يقر
البلدان املعنية ،وأن يعمل من أجل تعزيز قدرة بلدان املنطقة على ويدعم اجلهود اليت بذلتها حكومة الكامريون مؤخرا إلجراء حوار
حل مشاكلها بصورة مستقلة ،وأن يوفر الدعم الذي يتناسب وحتسني احلالة اإلنسانية ،من بني أمور أخرى.
السيدة موريسون غونساليس (اجلمهورية الدومينيكية)
مع احتياجاهتا يف جماالت احلد من الفقر والتنمية املستدامة
وحتسني احلالة اإلنسانية ومكافحة هتريب األسلحة عرب احلدود (تكلمت باإلسبانية) :نشكر السيد فرانسوا لونسيين فال على
واالجتار باملخدرات.
إحاطته اإلعالمية املفصلة للغاية.
ثالثا ،ينبغي أن نواصل دعم بلدان املنطقة يف احلفاظ على
األمن واالستقرار .وتشيد الصني باجلهود اليت تبذهلا بلدان املنطقة
يف مكافحة جيش الرب للمقاومة وغريه من اجلماعات املسلحة
واملنظمات اإلرهابية ،وتدعم االحتاد األفريقي يف مواصلة تنفيذه
ملبادرات التعاون اإلقليمية ذات الصلة .وحيدونا األمل يف أن
يعزز اجملتمع الدويل التعاون مع بلدان املنطقة واالحتاد األفريقي
يف هذا الصدد.
وتدعم الصني بلدان وسط أفريقيا يف تعزيز قدراهتا على
مكافحة القرصنة يف خليج غينيا .ويعمل املمثل اخلاص فال
ومكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا عن كثب مع
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،ويستخدمان الدبلوماسية
1915980

نشيد بالتقدم احملرز فيما يتعلق بإجراء انتخابات تشريعية يف
تشاد والتداول السلمي للسلطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
والتوقيع على االتفاق السياسي لتحقيق السالم واملصاحلة يف
مجهورية أفريقيا الوسطى .وحيدونا األمل يف أن جتري عمليات
االنتقال السياسي العالقة بالطرق السلمية .وهننئ مجيع اجلهات
الفاعلة اليت جعلت حتقيق التقارب بني أطراف هذه النزاعات
أمرا ممكنا .وحيدونا األمل يف أن يكون هلذه العمليات السلمية
أثر مضاعف يف البحث عن حلول ملختلف النزاعات يف املنطقة.
ويف هذا الصدد ،حنث مجيع أصحاب املصلحة على الوفاء
بالتزاماهتم املتعلقة بالتنفيذ الكامل لالتفاقات ،هبدف إحالل
السالم يف بلداهنم ويف املنطقة.
13/25

S/PV.8538

ايقيرفأ طسو ةقطنم

ومع ذلك ،ال تزال احلالة السياسية يف وسط أفريقيا تتسم
بعد االستقرار والتوترات النامجة عن العمليات االنتخابية ،فضال
عن املسائل املتعلقة باألمن وحقوق اإلنسان .ويؤسفنا أن احلالة
األمنية يف بعض أحناء املنطقة ال تزال هشة بسبب أنشطة
اجلماعات املسلحة والنزاعات العرقية والعنف القبلي بني الرعاة
واملزارعني .وتواصل مجاعة بوكو حرام التسبب يف عدم االستقرار
واألمل واملوت للمدنيني والعسكريني يف تشاد ويف الكامريون.
وتدين اجلمهورية الدومينيكية انتهاكات حقوق اإلنسان
وعمليات االختطاف واهلجمات على املدنيني اليت يشنها
جيش الرب للمقاومة ،وترحب بالقرار الذي اختذه جملس السلم
واألمن التابع لالحتاد األفريقي باإلبقاء على مبادرة التعاون
اإلقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة .فال ميكننا أن
نتصور حتقيق االستقرار والتنمية يف منطقة وسط أفريقيا إال بعد
حرمان اجلماعات املسلحة من سبل بقائها .وجيب أن تُستكمل
خطة حتقيق االستقرار املتعددة األبعاد خبطط وطنية وإقليمية يف
األجلني القصري والطويل .وجيب أن حتظى هذه املبادرات بدعم
اجملتمع الدويل وينبغي أن تركز على بدء عملية حوار مفتوحة
ووضع اسرتاتيجية معززة للتعاون اإلقليمي يف إطار صندوق بناء
السالم ،وعلى املوارد ذات األمهية البالغة لربامج نزع السالح
والتسريح وإعادة اإلدماج .وينبغي أن يكون اهلدف من تلك
األنشطة متكني املقاتلني الذين يرغبون يف إلقاء السالح من
إجياد سبل لكسب العيش وإتاحة الفرصة هلم لالندماج جمددا
يف اجملتمع ،مع توفري احلماية املدنيني والسعي إىل حتقيق التنمية
املستدامة يف املنطقة.
ومن الضروري توسيع نطاق وجود الدولة وتقدمي املساعدة
الالزمة من أجل حتسني تدريب قوات األمن وجتهيزها .ويف
هذا الصدد ،نرحب بالتوقيع على مذكرة تفاهم بني مركز األمم
املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا ومكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا وأمانة اجلماعة االقتصادية لدول
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وسط أفريقيا من أجل تقدمي دعم مشرتك لتنفيذ اتفاقية أفريقيا
الوسطى ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها
وأجزائها ومكوناهتا .كما نرحب باستعداد الدول للتعاون يف
اجلهود املبذولة لتنظيم الرتحال الرعوي على الصعيد دون
اإلقليمي ،وال سيما من خالل وضع إطار تنظيمي خبصوص
الرعي يف إطار اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا.
تشكل آثار تغري املناخ ،اليت اختذت شكل نوبات جفاف
وفيضانات أوسع نطاقا وأكثر تواترا ،حتديا يف وسط أفريقيا
ومصدرا مستمرا للقلق البالغ .وباالقرتان مع انعدام األمن
الغذائي الناجم إىل حد كبري عن األحوال اجلوية السيئة وفقدان
احملاصيل واملاشية ،فإهنا تؤدي إىل ارتفاع مستويات اجلوع وسوء
التغذية ،ومن مث يعاين املاليني من الناس مشقة بالغة بسببها.
وهلذا السبب ،نرى أن مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط
أفريقيا ميكن أن يؤدي دورا رئيسيا يف بناء القدرة على حتمل تغري
املناخ على املستوى اإلقليمي هبدف التخفيف من اآلثار السلبية
لتغري املناخ .فهذه اآلثار ،باإلضافة إىل العواقب اإلنسانية
لسنوات طويلة من النزاع وانتشار اجلماعات املسلحة وما هلا
من آثار رهيبة على السكان املدنيني ،تقوض التنمية املؤسسية
واالجتماعية واالقتصادية يف وسط أفريقيا .وبالنظر إىل العدد
املقلق من األشخاص الذين متثل املساعدة اإلنسانية الوسيلة
الوحيدة لبقائهم على قيد احلياة ،جيب أن نعيد تأكيد احلاجة
إىل ضمان إيصال املساعدة اليت تشتد احلاجة إليها إىل السكان
األكثر ضعفا ،مبن فيهم املاليني من املشردين داخليا ،وال سيما
النساء ،على حنو آمن ودون عوائق ويف الوقت املناسب.
وفيما يتعلق بالكامريون واملنظمات اإلقليمية ،ينبغي
تكثيف الوساطة واحلوار بني األطراف ،مبا يف ذلك مع اجملتمع
املدين ،من أجل بناء الثقة وحتفيز اإلرادة السياسية الالزمة لبناء
سالم مستدام.
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إن املشاركة الفعالة هلذه املنظمات ،مثل االحتاد األفريقي،
أداة هامة للتوصل إىل حل سلمي شامل للنزاع .فال غىن قيادهتا
إلجياد ثقة األطراف واستعدادها للمشاركة يف حوار موضوعي
من أجل السالم.
يف اخلتام ،نود أن نثين على العمل الذي قام به السيد
فرانسوا فال يف جهوده الرامية إىل تشجيع حل سلمي لألزمة
يف املنطقة من خالل احلوار السياسي ،وكذلك مكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول
وسط أفريقيا ،على اعتماد خطة عمل مشرتكة لعام .٢٠١٩
وحنث مجيع البلدان يف وسط أفريقيا على توسيع نطاق احليز
الدميقراطي واختاذ خطوات ملموسة لتحسني عمليات احلوار مع
خمتلف اجلهات الفاعلة السياسية واجملتمع املدين ،هبدف معاجلة
املشاكل املشرتكة اليت ستمكن من تعزيز استخدام مواردها
البشرية واالجتماعية والطبيعية وتوفر املزيد من الفرص لتحقيق
التنمية االجتماعية واالقتصادية يف كل بلد يف املنطقة.
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وجنوب أفريقيا ترحب بالتوقيع على االتفاق السياسي
للسالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وتشكيل حكومة
شاملة للجميع يف ذلك البلد .كما نرى أن مجيع األطراف ينبغي
أن تغتنم هذه الفرصة لتنفيذ اتفاق السالم بغية إخراج مجهورية
أفريقيا الوسطى من دوامة النزاع املستمر .ويف ذلك الصدد،
من األمهية مبكان أن تضع اجلهات الفاعلة املعنية يف مجهورية
أفريقيا الوسطى مصاحل الشعب والبلد يف املقام األول وفوق
كل االعتبارات األخرى ،وتعمل معا من أجل حتقيق االستقرار
والسالم واملصاحلة والتنمية يف البلد.
وحنن مقتنعون بأن االنتخابات من أكثر العالمات اإلجيابية
على توطيد الدميقراطية يف القارة األفريقية .لذلك تشيد جنوب
أفريقيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية إلجراء االنتخابات الوطنية
يف مناخ هادئ نسبيا ،األمر الذي أدى إىل االنتقال السلمي
للسلطة يف ذلك البلد .وسنساعد الشعب الكونغويل وحكومته
إذ ميضيان يف تنفيذ املشروع الدميقراطي اجلديد.

السيد ماتجيال (جنوب أفريقيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود
أن أمتىن لكم ،سيدي الرئيس ،عيد فطر مباركا وجلميع أعضاء
الفريق الكوييت .ونؤكد لكم ،سيدي الرئيس ،دعمنا خالل فرتة
رئاستكم جمللس األمن ،بعد الرئاسة اإلندونيسية املمتازة جدا
خالل أيار/مايو.

بيد أننا نعرب عن قلقنا إزاء حماولة االنقالب اليت جرت يف
غابون يف كانون الثاين/يناير .إن قارتنا جيب أن تسعى إىل القضاء
على تغيري احلكومات بطريقة غري دستورية ،األمر الذي يتطلب
زيادة الدعم املقدم إلصالح قطاع األمن وبناء املؤسسات بعد
انتهاء النزاع .ولذلك ،حنث املكتب على االستمرار يف مساعدة
البلدان يف التحضري لالنتخابات وإجرائها من خالل هتيئة
الظروف املفضية إىل إجراء انتخابات سلمية وشاملة للجميع
وذات مصداقية .ويف سياق متصل ،نتمىن للرئيس بونغو أوندميبا
الشفاء العاجل.

إن جنوب أفريقيا تدرك الدور اهلام الذي يضطلع به املكتب
يف تعزيز السالم واألمن يف وسط أفريقيا .ولذلك ،فإننا نثين على
اجلهود اليت يبذهلا السيد فال يف إطار االضطالع بوالية املكتب
اإلقليمي ،ال سيما من حيث تعزيز االستقرار يف املنطقة ومنع
اندالع األزمات املرتبطة باالنتخابات أو التخفيف من حدهتا.

وجنوب أفريقيا تشعر باالرتياح حيال حتسن احلالة األمنية
يف مقاطعة بول ويف مجهورية الكونغو بشكل عام ،وكذلك
لتخفيف حدة التوترات االجتماعية يف تشاد .وبالرغم من أننا
ما زلنا نشعر بالقلق إزاء احلالة اإلنسانية املتدهورة يف الكامريون،
فإن اجلهود اليت تبذهلا سلطات البلد لتحقيق استقرار احلالة

ونشكر السي َد فرانسوا لونسيين فال ،املمثل اخلاص لألمني
العام لوسط أفريقيا ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط
أفريقيا وفريقه ،على التقرير عن احلالة يف وسط أفريقيا وأنشطة
مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا (.)S/2019/430
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شجعتنا كثريا .وندعو مجيع األطراف إىل االمتناع عن أي أعمال
من شأهنا أن تؤدي إىل مزيد من التدهور .وقد شجعنا حتديدا
اإلعالن اإلجيايب الذي أصدره رئيس الوزراء يف  ٩أيار/مايو
خالل زيارة قام هبا إىل املنطقة املتضررة .وجيب توطيد هذه
اخلطوات املشجعة.
إننا ندين اهلجمات العشوائية ضد املدنيني وأفراد األمن
الوطين اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املسلحة يف
املنطقة .كما يساورنا القلق إزاء تزايد أعمال القرصنة والسطو
املسلح على السفن يف خليج غينيا .ونرحب بالتقدم احملرز
يف اجلهود املبذولة ملكافحة الصيد غري املشروع واالجتار غري
املشروع باألحياء الربية واملوارد الطبيعية ،كما يتضح من عمليات
االعرتاض واالعتقال اليت قامت هبا السلطات الكامريونية
والغابونية يف جمال االجتار غري املشروع خبشب كيفازينغو وقشور
حيوان البنغول وأنياب الفيلة.
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مجلة أمور أخرى .وسيسهم ذلك إضافة إىل أمور أخرى يف تعزيز
االستجابات الرامية إىل مساعدة جلنة حوض حبرية تشاد يف
سياق مكافحة بوكو حرام وجيش الرب للمقاومة واألمن البحري
والنزاعات بني املزارعني والرعاة.
وجنوب أفريقيا ال تزال تشعر بالقلق إزاء التهديد األمين
الذي يشكله جيش الرب للمقاومة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
ومجهورية الكونغو الدميقراطية .لذلك نؤيد قرار جملس السلم
واألمن التابع لالحتاد األفريقي الصادر يف  20أيلول/سبتمرب
 2018باإلبقاء على مبادرة التعاون اإلقليمي للقضاء على
جيش الرب للمقاومة ،يف انتظار وضع اسرتاتيجية إللغاء املبادرة
تدرجييا دون ترك أي فراغ أمين ميكن أن يستغله جيش الرب
للمقاومة لتجديد وتكثيف أنشطته الرامية إىل زعزعة االستقرار
يف املناطق املتضررة.
يف اخلتام ،ينبغي اإلشارة إىل أن جملس األمن ،يف جلسته
املعقودة يف  ١٠آب/أغسطس ( ٢٠١٨انظر ،)S/PV.8328
طلب إىل األمني العام أن جيري استعراضا اسرتاتيجيا بشأن
نطاق والية املكتب اإلقليمي ( .)S/PRST/2018/17وتتطلع
جنوب أفريقيا إىل النتائج املنبثقة عن االستعراض االسرتاتيجي
لألمني العام لنطاق والية املكتب وأنشطته يف  ١آب/أغسطس،
هبدف تعزيز دور املكتب السياسي يف املنطقة .وسنواصل دعم
املمثل اخلاص السيد فال وجهوده املشرتكة مع السيد مشباس.

وجنوب أفريقيا تالحظ بقلق عدد الناس الذين متس
حاجتهم إىل املساعدات اإلنسانية يف املنطقة .ونشكر الشركاء
يف اجملال اإلنساين ،وحنثهم على االستمرار يف تقدمي املساعدة
اإلنسانية األساسية إىل مجيع السكان احملتاجني .وحنث
احلكومات على تيسري إمكانية تقدمي املساعدات اإلنسانية.
ونشجع تسوية املنازعات بالوسائل السلمية واحلوار الشامل
حيثما دعت احلاجة لذلك يف املنطقة ،على سبيل املثال ،يف
معاجلة تزايد عدد النزاعات املتصلة بالرعي والرتحال الرعوي يف
السيد هويسغن (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أوال أن
املنطقة دون اإلقليمية ،من بني مشاكل أخرى.
أهنئكم ،سيدي الرئيس ،على تويل الكويت لرئاسة جملس األمن
وجنوب أفريقيا تالحظ الطابع الشامل للمسائل يف لشهر حزيران/يونيه .وأود أيضا أن أمتىن لكم ،سيدي الرئيس،
املنطقة .ويف هذا الصدد ،نثين على اجلهود الرامية إىل تعزيز عيد فطر مباركا .ونود أيضا أن نتقدم بالشكر إىل إندونيسيا
االتساق والتنسيق لعمل األمم املتحدة يف املنطقة كما يتضح من على رئاستها خالل شهر أيار/مايو.
التنسيق الوثيق فيما بني االحتاد األفريقي ومكتب األمم املتحدة
وأود أن أبدأ من حيث انتهى سفري جنوب أفريقيا ،أي
اإلقليمي لوسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بالثناء على مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا واملمثل
ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل ،من بني اخلاص لألمني العام السيد فال .إننا نعترب دوره عامال حمفزا،
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وخاصة فيما يتعلق بالتعاون اإلقليمي .لقد أكد يل العديد من جنوب أفريقيا مل يذكر ذلك  -التعاون مع االحتاد األورويب،
زمالئي  -وال سيما ممثلي فرنسا وكوت ديفوار  -أمهية التعاون الذي أعتقد أنه مهم جدا.
اإلقليمي ألن املشاكل اليت نواجهها ال ميكن حلها إال من
وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ال يسعين
خالل هذا التعاون.
إال أن أردد ما قاله يف وقت سابق زميلي الفرنسي ،وهو أننا

وأرى أيضا أن املمثل اخلاص فال عامل حافز للجمع نأمل مجيعا أن يظل اتفاق السالم واملصاحلة السياسية قائما.
بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف األمم املتحدة على حنو متسق .ومع ذلك ،فإننا نشعر باجلزع إزاء اهلجمات على املدنيني ،واليت
ولذلك ،فإين أرحب مبا قاله عن التعاون مع السيد مشباس .ندينها.
كما أراه أيضا عامال حفازا يف حتويل اجلماعة االقتصادية لدول
إن احلالة اإلنسانية مزرية يف البلدان يف مجيع أحناء املنطقة
ُ
وسط أفريقيا إىل منظمة أكثر فعالية ،وأثين على ما انفك يقوم  -يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة حبرية تشاد ،والكامريون،
به يف هذا الصدد .وهناك خطط جلعل اجلماعة االقتصادية لدول ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،وبوروندي .وقد أعلنت أملانيا
وسط أفريقيا أكثر فعالية .إننا نأمل حقا يف أن يصبح ذلك التربع مببلغ  ١٠٠مليون دوالر هذا العام .ومن املهم إتاحة
حقيقة واقعة ألن هناك حاجة إىل النظر إىل اجلماعة االقتصادية وصول العاملني يف اجملال اإلنساين ،ورمبا يكون هناك شيء ميكن
لدول وسط أفريقيا كإحدى املنظمات اإلقليمية اليت ميكنها أن أن يفعله املمثل اخلاص من أجل حتقيق تلك الغاية.
تنظر يف النزاع الذي جرى وصفه بني الرعاة واملزارعني ،والذي
وأخريا ،امسحوا يل أن أنتقل بإجياز إىل احلالة يف الكامريون.
قد يتفاقم بسبب تغري املناخ ،وقد يؤثر تأثريا كبريا على املنطقة.
لقد ذكر زميلي من اململكة املتحدة االجتماع بصيغة آريا الذي
وال يسعين إال أن أؤيد ما قاله زميلنا من اجلمهورية الدومينيكية
عقدناه قبل أسبوعني ،حيث نوقشت أهم القضايا .وأعتقد
لتوه ،بشأن هذه املسألة.
أن ذلك االجتماع كان مهما جدا وقد سلط الضوء على
إننا نرى املمثل اخلاص كعامل حفاز جلميع اجلهود املتعلقة الصراعات ،وأيها اتسم بتمثيل جيد جدا للمجتمع املدين .إن
بنزع السالح ،وإصالح القطاع األمين يف املنطقة ،ويف متكني هناك حاجة للتسوية السلمية واحلوار .إن احلالة اإلنسانية ،وآثار
صندوق بناء السالم من زيادة مشاركته فيها .إن صندوق بناء تغري املناخ ،واألنشطة اإلرهابية ،كلها ذات تأثري .ومثة تقارير
السالم مستعد لذلك .ونسلط الضوء على دور املمثل اخلاص عن انتهاكات حلقوق اإلنسان ،وهناك حاجة للحوار السياسي.
يف تعزيز مشاركة املرأة يف خمتلف العمليات اليت ذكرها زميلنا وحنن نقدر حقيقة أن رئيس الوزراء قد عرض الدخول يف حوار
البولندي .وامسحوا يل أن أقرتح أنه رمبا ميكن أن خيصص األمني مع اجملتمعات احمللية الناطقة باللغة اإلنكليزية .إنين أرحب هبذا
العام جزءا يف التقرير املقبل للدور الذي تؤديه املرأة يف خمتلف العرض ،ولكن من األمهية مبكان أن ترتجم هذه الكلمات إىل
املنظمات اليت يعمل معها مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط إجراءات وأفعال.
أفريقيا ،والعمليات املختلفة اليت يتبعها.
السيد ميسا  -كوادرا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :أود
وأود أيضا أن أكرر ما قاله زميلي من جنوب أفريقيا فيما أوال أن أهنئ الكويت ،وأهنئكم ،سيدي الرئيس ،على توليكم
يتعلق بالتعاون بني املكتب واالحتاد األفريقي والدور الذي يؤديه رئاسة جملس األمن هلذا الشهر .وميكنكم أ ّن تعولوا على دعم
االحتاد األفريقي .وأود أن أضيف  -وأعتقد أن زميلي ممثل وفد بلدي .كما نشكر إندونيسيا ،والسفري دجاين ومجيع أفراد
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فريقه على العمل املمتاز خالل الشهر املاضي .إننا نقدر عقد ويف هذا السياق ،يعد الوصول غري املقيد للوكاالت اإلنسانية
هذه اجللسة ،وأشكر السيد فرانسوا لونسيين فال على إحاطته أمرا أساسيا ،وكذلك تعزيز التعاون ،ووجود املنظمات اإلقليمية
واهليئات الدولية حلقوق اإلنسان ،من أجل ضمان محاية حقوق
اإلعالمية.
ونود أوال أن نسلط الضوء على االستخدام الواسع النطاق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب.
كما أن هذا الوجود أيضا أفضل وسيلة حلل األزمة
للمساعي احلميدة ،والعمل الذي يضطلع به مكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا يف اجلمع بني خمتلف اجلهات السياسية واالجتماعية واألمنية يف بوروندي ،األمر الذي
املعنية والتوصل إىل اتفاق ،دعما ملختلف عمليات السالم ال ميكن أن يتحقق إال من خالل حوار شامل للجميع بني
اجلارية ،فضال عما يقدمه من مساعدة يف التعامل مع أوضاع يف األطراف البوروندية.
سياق ما بعد االنتخابات املعقد واهلش ،يف العديد من بلدان
وباإلضافة إىل ذلك ،فإننا نقدر عمل املكتب يف اإلسهام
املنطقة .ويف إطار تلك اجلهود ،نشيد بالتزام املكتب بكفالة بعزم يف مكافحة اآلفات اليت تؤدي إىل عدم االستقرار ،وانعدام
التنسيق اجليد مع املنظمات اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي ،األمن ،والعنف يف املنطقة دون اإلقليمية ،مثل االجتار غري
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ،وجلنة خليج املشروع باملوارد الطبيعية ،واحلياة الربية ،واألنشطة اليت تقوم هبا
غينيا ،واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا .ونعتقد أن اجلماعات املسلحة غري املشروعة ،ال سيما يف مجهورية الكونغو
وجود ومشاركة هذه املنظمات يف مجيع تلك العمليات أمر الدميقراطية ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،والكامريون.
أساسي يف السياق احلايل.
وباملثل ،فمما جيدر ذكره بصفة خاصة ،على سبيل املثال
ونشيد بالتقدم احملرز يف املنطقة دون اإلقليمية ،مثل تنفيذ ال احلصر ،تعزيز التعاون بني مكتب األمم املتحدة لوسط أفريقيا
اتفاق وقف إطالق النار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل يف خمتلف
وتوطيد العملية الدميقراطية يف سان تومي وبرينسييب ،وإعالن اجملاالت اليت يكمل بعضها بعضا ،مثل مكافحة مجاعة بوكو
الرئيس تشيسيكيدي رئيس مجهورية الكونغو الدميقراطية اإلفراج حرام ،ومعاجلة حالة ممرات الرتحال الرعوي باعتبارها مناطق
عن مجيع السجناء السياسيني ،واالتفاق السياسي بني حكومة ينعدم فيها القانون وتستخدم لألنشطة اإلجرامية؛ ومكافحة
مجهورية أفريقيا الوسطى واجلماعات املسلحة .بيد أن ذلك القرصنة البحرية.
ال يستبعد احلاجة إىل مواصلة اختاذ مبادرات يف مجيع بلدان
ويف هذا الصدد ،ندين بشدة اهلجمات اليت تشنها تلك
املنطقة هبدف تعزيز االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان كشرط
اجلماعة اإلرهابية يف منطقة حبرية تشاد ويف عدة بلدان يف
مسبق لبناء السالم على أساس اعتماد تدابري بناء الثقة وتعزيز
املنطقة ،فضال عن تلك اليت يرتكبها ما يسمى جيش الرب
املؤسسات الدميقراطية.
للمقاومة ،والذي يرتبط مصدر متويله باالجتار باملوارد الطبيعية
وحنن نشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء النزاع احملتدم يف مثل الذهب واملاس .وهذا يذكرنا بالصلة القائمة بني اإلرهاب
مناطق الشمال الغريب واجلنوب الغريب من الكامريون ،حيث يؤثر واجلرمية العابرة للحدود الوطنية كمجال يلزم فيه التنسيق والتعاون
تصاعد العنف أيضا على اخلدمات الصحية والتعليمية ،ويسهم على الصعيد الدويل.
يف التوتر السياسي يف البلد ،ويعرقل إيصال املعونة اإلنسانية.
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وأختتم بياين بالتشديد على أنه جيب على اجملتمع الدويل الدوليني  -إىل أن تسعى ،أوال وقبل كل شيء ،لتسوية النزاع
أن يزيد من دعمه ملنطقة وسط أفريقيا دون اإلقليمية من أجل القائم بينها بالوسائل السلمية.
معاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات واألزمات اإلنسانية ،وضمان
ولذلك ،ستواصل حكومة بلدنا دعم مكتب األمم املتحدة
إمكانية الوصول حبرية وأمان للوكاالت اإلنسانية ،ووكاالت اإلقليمي لوسط أفريقيا فيما يسعى جاهدا لتقوية أوجه التآزر
حقوق اإلنسان ،باعتبار ذلك شرطا أساسيا ،كحد أدىن.
من أجل النهوض بالتعاون الثنائي بني البلدان املتجاورة وتعزيز

السيد سيباكو ريباال (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية):
أود أن أبدأ بتهنئة ممثل إندونيسيا على رئاسته الناجحة جمللس
األمن يف شهر أيار/مايو ،وأمتىن للكويت رئاسة ممتازة للمجلس
خالل شهر حزيران/يونيه .وأود أن أؤكد لكم ،سيدي ،كامل
دعم مجهورية غينيا االستوائية.
وأود أن أشكر السيد فرانسوا لونسيين فال ،املمثل اخلاص
ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا ،وفريقه
على موافاتنا مبعلومات بشأن أنشطة املكتب بطريقة شاملة
وتوضيحية ،متاشيا مع الوالية اليت أُنشئ مبوجبها املكتب واليت
تتمثل يف توطيد دور األمم املتحدة يف تعزيز السالم واألمن يف
وسط أفريقيا ،فضال عن استخدام املساعي احلميدة والدبلوماسية
الوقائية والوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وبناء السالم
وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية.
وتعرب مجهورية غينيا االستوائية ،بصفتها عضوا يف اجلماعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،عن خالص التهنئة والتقدير
للعمل الشاق والدينامي الذي يقوم به السيد فال بصفته املمثل
اخلاص لألمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة اإلقليمي
لوسط أفريقيا .وسفره بال كلل إىل بلدان املنطقة دون اإلقليمية
ميكنه من مواكبة األوضاع االجتماعية والسياسية يف كل بلد.
ويف هذا الصدد ،نشجع السيد فال وفريقه على مواصلة مهمتهم
السياسية من أجل تعزيز قدرة املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
على منع نشوب النزاعات يف منطقة وسط أفريقيا ودفع أطراف
أي نزاع  -من شأن استمراره أن يهدد صون السالم واألمن
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التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وال سيما االحتاد
األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة
االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وجلنة خليج غينيا ،يف جماالت
السالم واألمن ومنع نشوب النزاعات.

وفيما يتعلق باإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها املمثل اخلاص،
نرحب بالتطورات اإلجيابية اليت شهدناها مؤخرا يف املنطقة ،مثل
إجراء انتخابات سلمية وانتقال السلطة يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية واجلهود املبذولة من أجل تنفيذ االتفاق اإلطاري
بشأن السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية
واملنطقة .وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر حكومة مجهورية
الكونغو الدميقراطية على استضافتها االجتماع الوزاري الثامن
واألربعني للجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية مبسائل
األمن يف وسط أفريقيا ،الذي عقد يف كينشاسا يف الفرتة من
 ٢٧إىل  ٣١أيار/مايو.
ونرحب أيضا باالتفاق السياسي لتحقيق السالم واملصاحلة
يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،املوقع بني حكومة ذلك البلد و١٤
مجاعة مسلحة ،والذي يسرته املبادرة األفريقية للسالم واملصاحلة،
وبعودة األمور إىل طبيعتها حاليا يف بوروندي ،حيث أقر البلد
دستورا جديدا ووضع تدابري إلجراء انتخابات حبلول عام ٢٠٢٠
وأسهم إسهاما كبريا بقوات يف بعثات حفظ السالم ،وكلها أمور
جتسد روح املصاحلة والتسامح السائدة يف بوروندي.
وقد أصدرت حكومة غينيا االستوائية بيانا يف  8كانون
الثاين/يناير ،رفضت فيه وأدانت بشدة حماولة االنقالب وأعمال
العنف اليت شهدهتا ليربفيل يف  7كانون الثاين/يناير.
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يتمكن النازحون من إجياد سبل مستدامة لكسب العيش .واحلل
األمثل لتحقيق هذا اهلدف هو عودهتم إىل ديارهم ،مع إيالء
االعتبار الواجب لكرامتهم وحقوقهم .وعالوة على ذلك ،فإن
معاناهتم تتفاقم جراء األنشطة املزعزعة لالستقرار اليت تقوم هبا
اجلماعات املسلحة واهلجمات املستمرة على جمتمعاهتم احمللية،
اليت ال تزال عرضة للتغري احلاد يف املناخ وسوء التغذية واإليبوال،
األمر الذي يتطلب توفري ما يكفي من املساعدة التقنية والصحية
واملالية.

من ناحية أخرى ،ندرك أن احلالة اإلنسانية يف الكامريون
تتفاقم بسبب تدفق الالجئني نتيجة لألوضاع يف بعض البلدان
اجملاورة واملنطقة دون اإلقليمية ،مبا يف ذلك استمرار النشاط
اإلجرامي للجهات من غري الدول .ويف هذا الصدد ،نشيد
مبختلف التدابري اليت اختذهتا السلطات الكامريونية ملعاجلة
هذه احلالة اإلنسانية واألمنية باختاذ تدابري ،من بينها ،وضع
خطة الطوارئ اإلنسانية لتقدمي املساعدة إىل املشردين داخليا
والالجئني يف البلد وإنشاء اللجنة الوطنية لنزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج ،وهي املسؤولة عن إدماج أعضاء اجلماعات
السيد هانتر (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
املسلحة السابقني يف البلد.
باإلنكليزية) :امسحوا يل أن أبدأ باالنضمام إىل زمالئي يف هتنئة
وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى ألُذكر باختاذ القرار  ٢٤٥٧الكويت على تويل رئاسة جملس األمن .وأشكر املمثل اخلاص
( ،)٢٠١٩الذي جسد االلتزام والدعم من اجملتمع الدويل ،فال على إحاطته اإلعالمية اليوم وعلى جهوده اليت ال تزال ذات
من خالل جملس األمن ،للجهود اليت تبذهلا أفريقيا لتحقيق أمهية حمورية يف تعزيز األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية
السالم واالستقرار املستدامني .ومن شأن حتقيق هدف مبادرة لبلدان وسط أفريقيا .ويف الكامريون خصوصا ،فإن مثة أمهية
“إسكات البنادق حبلول عام  ”2020يف أفريقيا أن يسهم بالغة لعمله يف تشجيع التوصل إىل تسوية سلمية لألزمة يف
بشكل كبري يف إنقاذ األجيال املتعاقبة من ويالت احلرب ويف املنطقتني الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية.
جهود االحتاد األفريقي لكفالة حتقيق التكامل والسالم واألمن
ال تزال الواليات املتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور احلالة
والرخاء يف أفريقيا
اإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان يف الكامريون .ووفقا لتقديرات
ويف هذا السياق ،وبينما نقرتب من عام  ،٢٠٢٠الذي
حنتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لصدور القرار 1325
( )2000والذكرى السنوية اخلامسة والعشرين العتماد منهاج
عمل بيجني ،والذكرى السنوية العاشرة إلنشاء هيئة األمم
املتحدة للمرأة ومبرور عام على اختاذ القرار )2019( 2457
املتعلق مببادرة إسكات البنادق يف أفريقيا حبلول عام ،٢٠٢٠
أدعو الدول األعضاء إىل كفالة أن يصبح عام  ٢٠٢٠أيضا
نقطة حتول يف اخلطة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.
يف اخلتام ،نعرب عن تقديرنا للتدابري اليت تنفذها حكومات
املنطقة ملعاجلة احلالة اإلنسانية .بيد أن أعداد املشردين داخليا
والالجئني وطاليب اللجوء يف املنطقة تبعث على القلق .وجيب أن
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الصادرة يف نيسان/أبريل ،فإن
 4.3ماليني شخص يف الكامريون  -حوايل  ١٧يف املائة
من السكان  -حيتاجون إىل مساعدة إنسانية .وقد استمعنا
إىل تقارير مثرية للقلق عن قيام اجلماعات املسلحة والسلطات
الكامريونية بعرقلة إيصال املعونة اإلنسانية من خالل إقامة نقاط
تفتيش على الطرق ومنع إيصال اإلمدادات واملطالبة برشاوي
واحتجاز املوظفني .وتتسبب العقبات البريوقراطية والقيود
املفروضة على التنقل يف زيادة تفاقم احلالة .وجيب أن يتوقف
ذلك .وندعو مجيع األطراف إىل توفري إمكانية إيصال املساعدة
اإلنسانية املنقذة لألرواح دون عوائق إىل مجيع احملتاجني وإىل
احرتام القانون الدويل اإلنسان والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
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ونرحب بوضع احلكومة الكامريونية خطة للمساعدة
اإلنسانية الطارئة وإنشاء مركز للتنسيق معين باألزمة املستمرة يف
املنطقتني الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية .ومع ذلك ،جيب أن
نؤكد على أنه كي تنجح هذه اجلهود ،جيب أن تتقيد املساعدة
اإلنسانية مببادئ اإلنسانية واحلياد والنزاهة واالستقالل.
وينبغي للمجتمع الدويل ،بدعم من احلكومة الكامريونية،
االستمرار يف تنفيذ استجابة إنسانية منسقة وقوية .ومنذ بداية
السنة املالية  ،٢٠١٨سامهت حكومة الواليات املتحدة بأكثر
من  ٨٧مليون دوالر يف تقدمي املساعدة اإلنسانية إىل اجملتمعات
املضيفة واملشردين داخليا والالجئني يف الكامريون.
وتلك املعونة حامسة ،ولكنها لن تصري فعالة ما مل تتوفر لنا
إمكانية الوصول إىل السكان الضعفاء.
و جتاوزات وانتهاكات حلقوق اإلنسان يف املناطق املتضررة
تبعث على القلق أيضا .فاستمرار ورود التقارير عن وقوع هجمات
على املدنيني ،مبا يف ذلك اإلعدام خارج نطاق القانون ،مقلق
للغاية .وحنث مجيع األطراف على االمتناع عن ارتكاب هذه
االنتهاكات ،وحكومة الكامريون على حماسبة مجيع مرتكبيها من
خالل حماكمات عادلة تتسم بالشفافية .ونشكر األمم املتحدة
وممثلي اجملتمع املدين على تقاريرهم الشجاعة عن حالة حقوق
اإلنسان ،وندعو مجيع األطراف إىل وقف األعمال اليت ميكن أن
تعوق اإلبالغ عن حالة حقوق اإلنسان يف املنطقتني .ويؤسفنا
القرار الذي اختذته الكامريون مؤخرا برفض دخول باحث من
منظمة غري حكومية دولية.
ونعرب كذلك عن قلقنا إزاء تزايد القيود املفروضة على
التعددية السياسية .ففي أواخر كانون الثاين/يناير ،اعتقلت
احلكومة السيد موريس كامتو ،زعيم احلركة من أجل هنضة
الكامريون ،ومئات من أتباعه يف أعقاب مظاهرات سلمية،
كما اعتقلت يف  ١حزيران/يونيه أكثر من  ١٠٠من أعضاء
احلزب لدى حماولتهم تنظيم مسرية سلمية .وال يزال الكثري منهم
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يف احلبس االحتياطي بتهم مريبة .وندعو احلكومة إىل نقل
إجراءات حماكمة احملتجزين السياسيني إىل حماكم مدنية واحرتام
ضمانات احملاكمة العادلة ،وفقا اللتزامات الكامريون مبوجب
القانون الدويل.
ونرحب بالزيارة اليت أجراها رئيس الوزراء إىل منطقيت
الشمال الغريب واجلنوب الغريب للحديث مع األطراف املتضررة
عن األزمة املستمرة ،وهو ما نعتربه خطوة إجيابية للغاية .ونرحب
أيضا بالتعليمات اليت أصدرها الرئيس بيا لتسريع تنفيذ الالمركزية
على النحو املنصوص عليه يف دستور عام  .1996وسيدعم
اجملتمع الدويل حكومة الكامريون يف جهودها الرامية إىل بدء
حوار شامل مع االنفصاليني ،ونشجع احلكومة على النظر يف
تلك اخليارات .وباملثل ،فإننا حنث بقوة من يدعمون احلركة
االنفصالية ،ال سيما أولئك الذين يعيشون يف الشتات ،على
االنضمام إىل طاولة احملادثات دون شروط مسبقة .وحنث
االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا على
االضطالع بدور أقوى يف تعزيز السلم واألمن يف الكامريون عن
طريق احلوار .وكثريا ما يذكرنا زمالؤنا بالدور القيادي لالحتاد
األفريقي يف جمال منع نشوب النزاعات يف القارة األفريقية ،وعليه
حنث قادة االحتاد األفريقي على االضطالع بدور بناء يف السعي
إىل إجياد حل للمأزق السياسي احلايل املتسبب يف هذه األزمة
اإلنسانية .وأحد السبل لتحقيق ذلك هو االنضمام إىل اجلماعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا واألمم املتحدة يف زيارات مشرتكة
من أجل إشراك مجيع اجلهات الفاعلة الكامريونية يف دعم احلوار.
وأخريا ،فإننا نتطلع إىل االستعراض االسرتاتيجي لوالية
مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا يف وقت الحق
من هذا العام .ونتوقع إجراء املزيد من املناقشات مع املمثل
اخلاص فال وموظفيه لضمان تركيز والية املكتب على أكثر
التحديات إحلاحا يف منطقة وسط أفريقيا ،مع التأكيد على
التنسيق االسرتاتيجي مع سائر مكاتب األمم املتحدة العاملة
هناك أيضا.
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السيد سوميرات (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود،
بالنيابة عن وفد بلدي ،أن أبدأ بتقدمي التهنئة لكم ولفريقكم،
سيدي الرئيس ،على توليكم رئاسة اجمللس هلذا الشهر .وأود
أيضا أن أؤكد لكم دعمنا الكامل واستعدادنا للعمل معكم
طوال فرتة رئاستكم .ونود أن نشكر مجيع أعضاء اجمللس على
دعمهم لوفدنا أثناء تويل إندونيسيا للرئاسة يف الشهر املاضي.
ونتمىن لكم وجلميع أعضاء األمم املتحدة عيدا مباركا وعطلة
سعيدة.
ونشكر املمثل اخلاص فال على إحاطته اإلعالمية وعلى
العمل الذي يضطلع به مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط
أفريقيا يف دعم بلدان املنطقة.

3/06/2019

شعوهبا ،وال سيما بعد سنوات من النزاع وانعدام الثقة السياسية.
وال يقتصر األمر على ذلك ،بل جيب أيضا أن تكتسب ثقة
بعضها البعض .فحسن اجلوار يهيئ جمتمعا جيدا .وينبغي
للمجتمع الدويل أن يعمل معا من أجل توفري القدرات اليت
ستتيح بناء تلك الثقة .وباختصار ،فإن الثقة مهمة والشراكة
هي املفتاح .فال يزال السالم واالستقرار هشني .واملنطقة معرضة
لتهديدات اجلماعات املسلحة والستغالل املوارد الطبيعية
واالجتار هبا بطرق غري مشروعة فضال عن األمراض السارية.
وقد أثرت أعمال العنف اليت يرتكبها جيش الرب للمقاومة
ومجاعة بوكو حرام تأثريا كبريا على استقرار املنطقة .وذلك جيب
أن يتوقف أيضا.
ثانيا ،متس احلاجة إلقامة الشراكات بني املنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية ،بالتعاون مع األمم املتحدة .وتؤمن إندونيسيا
باملبدأ القائل بأن اجلريان أدرى بأحوال بعضهم بعضا .وباعتبار
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية من املتدخلني األوائل بطبيعة
احلال ،فإهنا تضطلع بدور بالغ األمهية يف متكني املنطقة من حل
هذه األزمة .وحنن ندرك أمهية اجلهود املبذولة يف املنطقة من
جانب االحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
واجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وجلنة حوض حبرية
تشاد وجلنة خليج غينيا وغريها من املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ،ونشجعها على مواصلة تعاوهنا مع األمم املتحدة.

وقد الحظنا من إحاطته اإلعالمية ومن تقرير األمني العام
األخري ( )S/2019/430أن احلالة يف وسط أفريقيا ال تزال متقلبة
ومتسمة بكثري من التحديات السياسية واألمنية .ومع ذلك،
ال ميكننا أن نتجاهل التقدم اإلجيايب الذي أحرز يف املنطقة منذ
بداية العام .ومن األمثلة على ذلك االنتخابات العامة واالنتقال
السلمي للسلطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وتوقيع االتفاق
السياسي لتحقيق السالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
وما من شك يف أن املنطقة تستأثر حاليا باالهتمام على الصعيد
الدويل .ولقد مسعنا مرارا وتكرارا أنه جيري العمل على إعداد
وتنفيذ جهود ثنائية ومتعددة األطراف لدعم املنطقة .وجيب
وتالحظ إندونيسيا أيضا األمهية الكبرية اليت توليها األمم
علينا أن نغتنم هذا الزخم بشكل مجاعي من أجل مساعدة
بلدان املنطقة يف جهودها الرامية إىل التصدي ملختلف التحديات املتحدة للمنطقة ،وهو أمر يتضح من عدد مبعوثي األمم املتحدة
اليت تواجهها وحتقيق مستقبل أفضل ملنطقتها .وأود أن أركز وممثليها اخلاصني يف املنطقة وبلداهنا .ونرحب باجلهود املبذولة
لتعزيز االتساق والتنسيق فيما بينهم ،مبا يف ذلك التنسيق والتعاون
مالحظايت على عدد من النقاط.
أوال ،ينبغي معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع معاجلة شاملة .بني مكتب األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا ومكتب األمم
وحنن نشاطر األمني العام رأيه بأن إجراء عمليات انتخابية املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل ،كما ذكر املمثل اخلاص.
يشكل عامال رئيسيا وهذا يتماشى مع الروح السائدة حاليا إلصالح األمم املتحدة،
شاملة وحقيقية وذات مصداقية ال يزال ّ
الستقرار املنطقة .وجيب أن تستعيد حكومات املنطقة ثقة مبا يف ذلك عن طريق هدم احلواجز بني فروع منظومة األمم
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املتحدة .وحنثهم أيضا على إدراج بعثات األمم املتحدة حلفظ تشاد من مواصلة عملياهتا املشرتكة الرامية إىل مالحقة املقاتلني
السالم يف امليدان يف جهودهم التنسيقية ،فضال عن خرباء األمم يف املناطق العابرة للحدود والقضاء عليهم.
املتحدة املكلفني من جملس األمن.
ونشري إىل أن قدرا من النجاح قد حتقق يف مكافحة مجاعة
ويف اخلتام ،من اجللي أن التحديات يف املنطقة ال تزال
قائمة ،وبوصفنا أعضاء جملس األمن ،فإننا ملزمون مبواصلة
تقدمي الدعم إىل بلدان املنطقة ،مبا يتفق مع واليتنا.

بوكو حرام ،بدعم من اجملتمع الدويل .ومع ذلك ،ال تزال مجاعة
بوكو حرام متتلك قدرات قتالية وهي قادرة على شن هجمات
خطرية .وال يزال مقاتلوها نشطني يف تشاد ،مبا يف ذلك يف
مناطق احلدود مع النيجر ونيجرييا والكامريون حيث يهاجم
املتطرفون املدنيني والعاملني باألمم املتحدة واملنظمات غري
احلكومية فضال عن حواجز الطرق العسكرية التشادية.

يف منع نشوب األزمات وتسوية النزاعات .ومن جانبنا ،حنن
على استعداد لدعم جهودها.

إن روسيا تتابع احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى عن
كثب .وندعم جهود الرئيس تواديرا لبدء حوار سياسي شامل
للجميع والبدء يف إصالح قطاع األمن بأسرع ما ميكن وبناء
قدرات القوات املسلحة .وميثل االتفاق السياسي لتحقيق السالم
واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،املوقع يف  ٦شباط/فرباير،
نقطة انطالق هامة لتسوية احلالة يف البلد مستقبال .وسنواصل،
من جانبنا ،دعمنا الثابت لعملية املصاحلة الوطنية وتنسيق
اجلهود اليت نبذهلا مع مجيع املعنيني يف السعي إىل إجياد سبل
لتطبيع احلالة من دون خطط خفية.

السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :أود
أوال أن أشكر زمالءنا اإلندونيسيني على عملهم الفعال واملثمر
يف شهر أيار/مايو ،وأهنئكم ،سيدي الرئيس ،على توليكم
وإننا نشعر بالقلق الشديد إزاء التدفق الكبري لإلرهابيني
الرئاسة وأمتىن لكم كل النجاح وأن يكون شهر حزيران/يونيه
األجانب وانضمامهم إىل صفوف مجاعة بوكو حرام ،مبا يف ذلك
شهرا هادئا نسبيا ،من الناحية السياسية.
ونعرب عن امتناننا للسيد فرانسوا لونسيين فال ،املمثل مقاتلون من تنظيم الدولة اإلسالمية .وقد أضافت اجلماعة،
اخلاص لألمني العام ،على تقييمه للحالة يف منطقة وسط أفريقيا وفقا لبعض التقديرات ،حوايل  2 000جمند جديد إىل صفوفها
دون اإلقليمية .وتؤيد روسيا أنشطة مكتب األمم املتحدة يف عام  .٢٠١٨وحنن على استعداد ملواصلة العمل بنشاط يف
اإلقليمي لوسط أفريقيا بوصفها أداة هامة لتنفيذ الدبلوماسية خمتلف املنتديات من أجل القضاء على التهديد اإلرهايب يف
الوقائية .ونتفق مع الرأي القائل بأن التحديات اليت تواجه بلدان القارة األفريقية .ونركز بشكل خاص على حتديد مصادر متويل
املنطقة دون اإلقليمية حتديات معقدة .ويف ذلك السياق ،من اإلرهابيني احملليني واتصاالهتم مع اجلماعات املتطرفة الدولية
األمهية مبكان التأكد من اضطالع املناطق نفسها بدور قيادي األخرى.

ونرى أن منطقة وسط أفريقيا تكتسي أمهية بالغة يف
مكافحة انتشار اإلرهاب يف القارة بأسرها .وقد اقرتن تغلغل
العناصر املتطرفة واإلرهابية يف وسط أفريقيا باالجتار غري املشروع
باألسلحة واملخدرات واإليرادات املتأتية من استغالل املعادن.
ونقدر مجيع اجلهود اإلقليمية الرامية لوضع هنج متسقة ملكافحة
أي مظهر من مظاهر اإلرهاب ،مبا فيها األنشطة اليت تضطلع
هبا القوات املسلحة اإلقليمية املتعددة اجلنسيات واليت ّ
تشكل
تشكل القرصنة يف خليج غينيا أحد العوامل األخرى اليت
مثاال جيدا على ذلك .وسيكون من األمهية مبكان ضمان توفري
التمويل الكايف لتلك اجلهود من أجل متكني دول حوض حبرية تؤدي إىل حالة عدم االستقرار يف منطقة وسط أفريقيا .ولألسف،
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استمرت هجمات السطو املسلح على السفن األجنبية وجرى
احتجاز حبارة روس ،من بني آخرين ،كرهائن .وقد مررنا بتجربة
إجيابية من خالل املشاركة يف اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة
القرصنة يف مشال غرب احمليط اهلندي يف إطار فريق االتصال
املعين مبكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال .ونأمل يف أن
تكون هذه التجربة مفيدة يف حل املشاكل املماثلة يف خليج
غينيا ،مبا يف ذلك يف سياق إمكانية توسيع النطاق اجلغرايف
لوالية فريق االتصال ليشمل خليج غينيا.

3/06/2019

الرئيس :سأديل اآلن ببيان بصفيت الوطنية.
يف البداية ،أود أن أتقدم بالتهنئة للمسلمني يف مجيع أحناء
العامل مبناسبة عيد الفطر املبارك .وندعو اهلل أن يعيده علينا
وعلى شعوب العامل أمجع وهي تنعم باألمن واألمان .ونتقدم
جبزيل الشكر لكل من تقدم لنا بالتهنئة ومتىن لنا التوفيق يف
رئاسة الكويت جمللس األمن خالل هذا الشهر .وال يفوتين أن
أهنئ ممثل إندونيسيا وفريقه على الرئاسة الناجحة واملتميزة جمللس
األمن يف شهر أيار/مايو املاضي.

ويساورنا القلق إزاء استمرار أنشطة جيش الرب للمقاومة.
فعلى الرغم من أنه أمكن هتميشه يف السنوات القليلة املاضية،
بفضل اجلهود الناجحة للقوات املسلحة يف املنطقة ،ال تزال
اجلماعة ترتكب أعمال سلب وهنب يف العديد من مناطق
مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية .وينبغي
سأركز يف مداخليت على ثالثة جوانب أساسية ،وهي:
لدول وسط أفريقيا جعل مكافحة جيش الرب للمقاومة نصب
أعينها .ونأمل يف أن يؤيت مفهوم القضاء على هذا التهديد ،الذي أوال ،األوضاع األمنية والسياسية .لقد تضمن التقرير األخري
تبلور حتت رعاية اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،أكله .لألمني العام عن احلالة يف وسط أفريقيا وأنشطة مكتب األمم
املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا ( )S/2019/430شرحا وافيا
إننا نتابع تطور األحداث يف الكامريون .ومشكلة آلخر التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية يف
املقاطعات الناطقة باإلنكليزية ليست جبديدة .فقد أدى تقسيم املنطقة وانعكاساهتا على السلم واألمن يف منطقة وسط أفريقيا.
املستعمرات السابقة من دون وضع اعتبار لالختالفات الدينية وتطرق التقرير كذلك إىل الدول اليت تواجه حتديات خمتلفة يف
واللغوية والعرقية إىل ظهور عدد من بؤر التوتر يف أفريقيا ،مبا يف ذات املنطقة.
ذلك الكامريون .وحنث مجيع األطراف الكامريونية على التحلي
فعلى الصعيد السياسي شهدت مجهورية الكونغو الدميقراطية
بأقصى درجات ضبط النفس .فلن يكون حل مشاكل البلد
الداخلية ممكنا إال على طاولة املفاوضات من خالل حوار وطين أول انتقال سلمي للسلطة يف  24كانون الثاين/يناير .2019
وشهدت مجهورية أفريقيا الوسطى ،بعد جهود كبرية بذلتها عدة
موضوعي ،مع احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
أطراف ،توقيع اتفاق مصاحلة بني احلكومة و  14مجاعة مسلحة
يف اخلتام ،أود أن أشري إىل أن التحديات والتهديدات اليت يف شباط/فرباير  2019يف العاصمة بانغي .وكان التوقيع برعاية
تواجه منطقة وسط أفريقيا اليوم مرتابطة بشكل وثيق ،وكذلك املبادرة األفريقية للسالم واملصاحلة وبدعم من االحتاد األفريقي
دول املنطقة نفسها .وميكن لزعزعة االستقرار يف بلد ما أن تؤدي واألمم املتحدة .وهناك أيضا استحقاقات سياسية قادمة يف
إىل إثارة القلق يف املنطقة دون اإلقليمية برمتها وإىل تقويض أمن املنطقة كاالنتخابات احمللية يف أنغوال واالنتخابات الرئاسية يف
جريانه .ولذلك ،من املهم جدا عدم جتاوز اخلط الفاصل بني بورندي يف عام  ،2020ونتطلع إىل أن تُعقد دون تأخري وأن
منع نشوب النزاعات والتدخل يف الشؤون الداخلية.
تكون شاملة جلميع األطراف السياسية ومبشاركة مراقبني دوليني
وأود أن أشارك مجيع من سبقين يف تقدمي الشكر للسيد
فرانسوا لونسيين فال على اإلحاطة القيمة اليت قدمها ،كما أود أن
أشيد باجلهود واألنشطة اليت تبذل من قبل أعضاء وموظفي مكتب
األمم املتحدة اإلقليمي لوسط أفريقيا يف سبيل تنفيذ واليته.

24/25

1915980

3/06/2019

ايقيرفأ طسو ةقطنم

ومن دون وقوع أي أحداث عنف .ونود التأكيد ،هنا ،على أن
العملية السياسية وإجراء االنتخابات يف أي دولة من دول وسط
أفريقيا بصورة شاملة للجميع وحرة وذات مصداقية متثل خطوة
هامة للحفاظ على األمن والسلم وتنعكس آثارها على استقرار
أمن املنطقة بأسرها ،وجيب أن يُراعى خالهلا عملية احلوار بني
احلكومات ومجيع األطراف السياسية ،مبا فيها املعارضة.
ونود اإلشارة إىل أمهية تعاون حكومات دول املنطقة مع
املنظمات اإلقليمية والدولية ،كاألمم املتحدة واالحتاد األفريقي
واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا واجلماعة االقتصادية
والنقدية لوسط أفريقيا وجلنة حوض حبرية تشاد وجلنة خليج غينيا
وغريها من املنظمات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق التقدم املرجو،
سواء على الصعيد السياسي أو االقتصادي أو يف اجلانب
األمين ،والذي يُعد حتديا هاما لدول منطقة وسط أفريقيا.
ويف احلديث عن اجلانب األمين ،نود أن نعرب عن بالغ
قلقنا ملا تشهده املنطقة من موجات عنف ونزاعات مسلحة
يروح ضحيتها ،لألسف ،العديد من األبرياء واملدنيني .ونؤكد
على ضرورة إجياد حلول جذرية لوقفها وحماسبة مرتكبيها .كما
ندين بأشد العبارات األعمال اإلجرامية والتفجريات االنتحارية
واهلجمات املسلحة املتكررة وعمليات السرقة واالختطاف اليت
تقوم هبا مجاعتا بوكو حرام وجيش الرب للمقاومة يف املنطقة،
واليت تعيق حتقيق تقدم على الصعيد السياسي واألمين والتنموي.
وهنا ،تربز مسؤولية اجلميع من خالل تعاون األمم املتحدة
وجملس األمن واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ومجيع دول
املنطقة للتصدي لتلك اهلجمات واألعمال التخريبية.

S/PV.8538

اإلنساين .ويف الوقت الذي نؤكد فيه احرتامنا لسيادة واستقالل
الكامريون ووحدة أراضيها والتزامنا مببدأ عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية ،فإننا ندعو األطراف كافة يف الكامريون للتعاون وحل
خالفاهتا عن طريق احلوار وضمان وصول املساعدات اإلنسانية
للمحتاجني إليها من دون عوائق.
ثانيا ،بالنسبة لألوضاع اإلنسانية ،يؤسفنا ما آلت إليه
األوضاع يف املنطقة بصورة عامة من ارتفاع أعداد احملتاجني إىل
املساعدات اإلنسانية العاجلة وزيادة أعداد الالجئني والتشريد
القسري ،بسبب أعمال العنف وتفشي األوبئة كالكولريا
واإليبوال وغريمها من األمراض .وجندد دعوتنا ،هنا ،إىل التعاون
بني دول املنطقة واملنظمات اإلقليمية للتصدي لألخطار املتنوعة
اليت تواجه املنطقة ولتحقيق تقدم يف اجملال اإلنساين ورفع املعاناة
عن شعوب املنطقة.
ثالثا ،بالنسبة للتعاون مع املكتب اإلقليمي واملنظمات ،فإن
التحديات املتنوعة اليت تواجهها منطقة وسط أفريقيا من زيادة
النزاعات املتصلة بالرتحال الرعوي وآثار تغري املناخ والصراعات
املسلحة وانتشار األسلحة الصغرية واخلفيفة ،باإلضافة إىل
التحديات االقتصادية واملشاكل االجتماعية ،مجيعها حتديات
تتطلب تعاونا جادا بني حكومات بلدان منطقة وسط أفريقيا
وكافة املنظمات اإلقليمية والدولية لتحقيق ما تصبو إليه شعوب
املنطقة من استقرار األمن وتوفري سبل العيش الكرمي ،خصوصا
يف ظل وجود مجيع املقومات الطبيعية اليت تساعد على ذلك.
وقبل أن أختتم ،أود أن أكرر شكري للسيد فرانسوا فال
وموظفي املكتب اإلقليمي على اجلهود احلثيثة اليت يقومون هبا.

ونشاطر األمني العام قلقه البالغ إزاء تدهور احلالة األمنية
وحالة حقوق اإلنسان يف املنطقة الشمالية الغربية واملنطقة
ال توجد أي أمساء أخرى مدرجة يف قائمة املتكلمني .أدعو
اجلنوبية الغربية يف الكامريون .وحنث احلكومة الكامريونية على
مواصلة تعاوهنا مع املنظمات اإلقليمية والدولية وبذل املزيد من اآلن أعضاء اجمللس إىل مشاورات غري رمسية نواصل فيها مناقشة
اجلهد لتخفيف املعاناة اإلنسانية ووقف أعمال العنف والنزاعات هذا املوضوع.
املسلحة ولوقف تدفق الالجئني يف إطار التزامها بالقانون الدويل
رفعت اجللسة الساعة .16/50
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن.
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