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افتتحت اجللسة الساعة .15/35
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال
السالم واألمن في أفريقيا
تقرير األمين العام عن القوة المشتركة التابعة للمجموعة
الخماسية لمنطقة الساحل ()S/2019/868
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :وفقا للمادة  37من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو ممثل بوركينا فاسو إىل املشاركة
يف هذه اجللسة.
باسم جملس األمن ،أرحب مبعايل السيد ألفا باري ،وزير
اخلارجية والتعاون يف بوركينا فاسو.
ووفقا للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس،
أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة مقدمي اإلحاطات التالية
أمساؤهم :السيدة بينتو كيتا ،األمينة العامة املساعدة ألفريقيا،
إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم وإدارة عمليات السالم؛
وسعادة السيدة فاطمة كياري حممد ،املراقبة الدائمة عن االحتاد
األفريقي لدى األمم املتحدة؛ السيد كوين فريفيكي ،املدير
اإلداري ألفريقيا يف الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية؛ والسيدة
أسيستان ديالو ،ممثلة الرابطة النسائية األفريقية للبحث والتطوير.
ينضم إىل جلسة اليوم السيد فريفيكي والسيدة ديالو عن
طريق التداول بالفيديو من بروكسل وباماكو ،على الرتتيب.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.

20/11/2019

السيدة كيتا (تكلمت بالفرنسية) :أشكركم ،سيدي
الرئيس ،على إتاحة هذه الفرصة يل ملوافاة جملس األمن
مبعلومات مستكملة عن أنشطة القوة املشرتكة التابعة للمجموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل ،مبا يف ذلك ما حتظى به من دعم
دويل ،ال سيما من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مايل ،فضال عن التحديات اليت تواجه
القوة والتدابري احملتملة اليت ميكن توخيها يف هذا الصدد .لقد
عدت للتو من منتدى داكار الدويل بشأن السالم واألمن ،الذي
نوقشت فيه على نطاق واسع املسألة ذاهتا املتعلقة بزيادة قوام
القوة املشرتكة وحتسني عالقاهتا مع بعثة األمم املتحدة املتكاملة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل .وسأعود إىل تلك
النقطة الحقا يف إحاطيت.
لقد استمر تدهور احلالة األمنية يف منطقة الساحل على
مدى األشهر الستة املاضية .وازدادت اهلجمات املنسوبة إىل
اجلماعات اإلرهابية أو اليت أعلنت مسؤوليتها عنها ضد قوات
األمن والسكان املدنيني ،مثلما ازدادت حوادث العنف اليت
شارك فيها أفراد من خمتلف الطوائف .ويف  6تشرين الثاين/
نوفمرب ،يف بوغنو ،يف مشال شرق بوركينا فاسون قتل حوايل
 40من املدنيني واجلنود يف هجوم شنته مجاعات إرهابية .وقتل
حوايل  100من عناصر قوات األمن يف بوركينا فاسو ومايل
والنيجر يف سلسلة من اهلجمات اليت استهدفت مثلث منطقة
لبتاكو  -غورما على مدى  10أيام .ويف  18تشرين الثاين/
نوفمرب ،قتل  24من اجلنود التابعني للقوات املسلحة املالية تويف
يف عملية من عمليات مكافحة اإلرهاب بالقرب من تابانكورت
يف مشال مايل ،بالقرب من احلدود النيجريية.

ويف اجملموع ،منذ بداية هذا العام ،ازدادت احلوادث األمنية
أود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة ،S/2019/868
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن القوة املشرتكة التابعة يف املنطقة بثالثة أضعاف مقارنة بالعام املاضي ،ال سيما يف
بوركينا فاسو والنيجر .فقد سجلت  489من احلوادث املسجلة
للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل.
يف بوركينا فاسو هذا العام مقارنة ب  151يف العام املاضي.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة كيتا.
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ووقع مائتان ومثانية عشر حادثا يف النيجر هذا العام باملقارنة إىل الساحل .وأود أن أشيد بشجاعة وتفاين املوظفني العاملني يف
 69حادثا يف الوقت نفسه من العام املاضي .وباإلضافة إىل إطار القوة املشرتكة يف مكافحة اإلرهاب ،فضال عن ُّ
تذكر
ذلك ،يستمر انتشار العنف الذي تسببه اجلماعات اإلرهابية أولئك الذين ضحوا ألجل بلداهنم.
يف منطقة الساحل اآلن إىل بلدان غرب أفريقيا وعلى امتداد
مهما من سلسلة االستجابات
وما تزال القوة املشرتكة ً
جزءا ً
منطقة الساحل والصحراء ويربط بني مناطق عمليات القوة األمنية اإلقليمية والدولية للتصدي للجماعات املسلحة املتطرفة
املشرتكة والقوة املشرتكة املتعددة اجلنسيات يف منطقة حوض يف منطقة الساحل باإلضافة إىل التحديات األخرى العابرة
حبرية تشاد .وأشار إىل تلك احلقيقة كثري من ممثلي بلدان املنطقة للحدود الوطنية ،مبا فيها أنشطة االجتار غري املشروع بالبشر
دون اإلقليمية يف داكار وحذروا من خطر اهنيار الطوق األمين يف والسلع واألسلحة واملخدرات وتشريد السكان والتسبب يف
املنطقة .ويف ذلك الصدد ،جدد رئيسا دوليت موريتانيا والسنغال هجرهتم .ومع ذلك ،فليس بوسع القوة املشرتكة وحدها صون
دعواهتما إىل تعزيز والية القوة املشرتكة.
األمن يف منطقة الساحل .ويلزم القيام باملزيد ملنع زيادة تدهور

(تكلمت باإلنكليزية)

احلالة يف املنطقة .حتقيقا لتلك الغاية ،أرحب باملبادرات الدولية
واإلقليمية املشجعة مؤخرا للتصدي التساع نطاق التهديد الذي
أرحب
تشكله اجلماعات املسلحة اإلرهابية يف منطقة الساحل .و ّ
أيضا بالشراكة اجلديدة من أجل األمن واالستقرار يف منطقة
الساحل اليت أعلنت عنها مستشارة احلكومة األملانية أجنيال مريكل
ورئيس فرنسا إميانويل ماكرون يف آب/أغسطس على هامش
مؤمتر قمة جمموعة الدول السبع املعقود يف بياريتز بفرنسا .وهتدف
املبادرة إىل تعزيز القوات العسكرية وقوات الشرطة من قبل بلدان
اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل على الصعيد الوطين .ومن
املتوقع أن تؤدي دورا رئيسيا يف مكافحة اإلرهاب.

فالوضع يف منطقة الساحل يبعث على القلق الشديد ومن
الضروري اختاذ إجراءات عاجلة .ولذلك فإننا نشعر باالرتياح إىل
زيادة وترية عمليات القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية
ملنطقة الساحل .وأرحب بتعهد اجملموعة اخلماسية وعزمها على
التغلب على التحديات العديدة اليت تواجهها يف تفعيل القوة
املشرتكة .ومنذ صدور تقرير األمني العام املعروض على اجمللس
( )S/2019/868نفذت القوة املشرتكة عملية إضافية بالتعاون مع
القوات الفرنسية .ونفذت العملية يف منطقة احلدود بني مايل
وبوركينا فاسو من  1إىل  17تشرين الثاين/نوفمرب .وضمت
وهناك مبادرة هامة أخرى ملكافحة تزايد انعدام األمن
 1 400من أفراد القوات األجنبية من بوركينا فاسو ومايل
والنيجر جنبا إىل جنب مع القوات الفرنسية .وأسفرت تلك واإلرهاب أُعلن عنها يف اجتماع قادة اجلماعة االقتصادية لدول
العملية عن حتييد  24من املشتبه يف صلتهم باإلرهاب وضبط غرب أفريقيا املعقود يف واغادوغو يف  14أيلول/سبتمرب .وكان
تعهدهم بتوفري  1بليون دوالرا ملكافحة اإلرهاب والتطرف
األسلحة والذخائر و  100هاتف و  64مركبة.
وكانت اهلجمات اإلرهابية اليت شنت يف  3أيلول/سبتمرب خالل السنوات اخلمس القادمة دليال على االلتزام املتجدد
على قاعدة القوة املشرتكة الواقعة يف بوليكيسي مبنطقة موبيت بتويل املسؤولية وإجياد احللول للتحديات اليت تواجهها بلداهنم.
بوسط مايل على القوات املسلحة املالية يف موندورو وأسفرت ويف الوقت نفسه فإن من األمهية مبكان مواصلة دعم اجلهود
عن مقتل العشرات من اجلنود ،مبثابة تذكري مؤمل خبطورة البيئة اليت تبذهلا القوة املشرتكة ،فضال عن حشد الشركاء اخلارجيني
اليت تعمل فيها القوة املشرتكة وقوات األمن األخرى يف منطقة لتحقيق تلك الغاية.
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وعالوة على ذلك ،ندعو القوة املشرتكة وبلدان اجملموعة
اخلماسية إىل ضمان التحقيق الشامل يف االدعاءات بانتهاك
الوحدات التابعة للقوة املشرتكة حلقوق اإلنسان ألهنا ال تقوض
ثقة السكان فحسب بل تشوه أيضا صورة القوة املشرتكة
وكذلك مسعة قوات األمن الوطين ،وتؤدي يف هناية املطاف إىل
ويسرين أن
تشويه الغرض نفسه من هذه العمليات العسكريةُّ .
أنوه باجلهود املبذولة لتفعيل عنصر الشرطة يف القوة املشرتكة
يف العمليات املتصلة مبكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة العابرة
للحدود الوطنية .فلعنصر الشرطة دور أساسي يؤديه يف تنفيذ
إطار امتثال القوة املشرتكة والتحقيق يف االدعاءات بارتكاب
أفراد القوة انتهاكات حلقوق اإلنسان.

ورفع القرار  )2019( 2480املتخذ يف  28حزيران/
يونيه القيود اجلغرافية على توفري املياه وحصص اإلعاشة والوقود
إىل مجيع الكتائب التابعة للقوة املشرتكة .واختذت بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل
إجراءات سريعة لتوفري الدعم املطلوب .ففي  3تشرين األول/
أكتوبر طلبت القوة املشرتكة  429 000لرت من الوقود والنفط
و  35 000من حصص اإلعاشة جلميع كتائبها يف مجيع
البلدان اخلمسة .واستجابة لذلك ،بدأت البعثة تنفيذ البنود
املطلوبة بعد االنتهاء من تقييم املخاطر يف إطار سياسة األمم
املتحدة املعنية مبراعاة حقوق اإلنسان .وأرسلت حىت اآلن 000
 60لرت من الوقود و  4 500حصة لإلعاشة إىل نقاط التجميع
يف مايل .والبعثة على أهبة االستعداد لتقدمي بقية الدعم املطلوب (تكلمت بالفرنسية)
إىل الوحدات مبجرد تأكيد استعدادها لتلقي اإلمدادات.
فاإلرهاب مشكلة مشرتكة اليوم ،أي مشكلة للجميع.
وقد يساعد توفري املواد االستهالكية الداعمة للحياة إىل وليس بوسع أي من البلدان مواجهتها مبفرده .ويف ذلك الصدد،
مجيع الوحدات العاملة يف إطار القوة املشرتكة يف تعزيز أدائها أود أن أشري إىل إنفاق معظم بلدان اجملموعة اخلماسية حنو 20
وتنفيذ عملياهتا مبزيد من الفعالية .ولكن ستكون هناك حاجة يف املائة من ميزانياهتا الوطنية املعنية بالدفاع واألمن ،ومهما
إىل توفري املزيد من املعدات والقدرات من قبيل األصول اجلوية يكن ذلك ضروريا ملعاجلة األسباب اجلذرية النعدام األمن ،يعين
والتدريب للقوة كي تتمكن من إحداث تغيري يف امليدان .وأود اخنفاض استثمارها يف األمن البشري.
أن أشري يف ذلك الصدد إىل أنه جيب أن يظل تقدمي الدعم إىل
ولذلك جيب على اجملتمع الدويل اإلسهام يف اجلهود الرامية
القوة املشرتكة من قبل البعثة املتكاملة على النحو املنصوص
إىل مكافحة التطرف يف منطقة الساحل .وجيب عليه دعم القوة
عليه يف القرارين  )2017( 2391و  ،)2019( 2480أحد
املشرتكة ألجل متكينها من االضطالع بدورها كامال وحتقيق
خمتلف آليات املساعدة لتعزيز قدرة القوة.
املزيد من النتائج امللموسة يف امليدان .ومن املهم الوفاء بتعهدات
وباإلضافة إىل ذلك ،أود أن أرحب باجلهود اليت تبذهلا التمويل .وأود أن أنوه باإلسهام الذي قدمه االحتاد األورويب
القوة املشرتكة من أجل تنفيذ إطار االمتثال حلقوق اإلنسان وغريه من الشركاء الدوليني يف ذلك الصدد ،واليت يكتسي
والقانون الدويل بدعم من مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان دعمها للقوة املشرتكة أمهية بالغة .وأكرر مرة أخرى دعوة األمني
وغريها من الشركاء .ومن األمهية مبكان أن تواصل القوة املشرتكة العام إىل متويل القوة املشرتكة بطريقة مستدامة وميكن التنبؤ به.
والدول األعضاء يف اجملموعة اخلماسية اختاذ مجيع التدابري الالزمة
ولن تؤيت املبادرات األمنية مثارها إال إذا مت تنفيذ تدابري
لضمان أن تظل محاية السكان املدنيني وأمنهم حمورا للجهود
مرضية بشأن املسائل املتصلة بالتخلف والفقر واحلوكمة واالفتقار
األمنية املبذولة يف إطار القوة املشرتكة وعلى الصعيد الوطين.
إىل اخلدمات األساسية واالستبعاد املنهجي وآثار تغري املناخ.
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يتعني علينا أن نوفر للناس ،وال سيما الشباب ،فرصا للمستقبل.
وجيب أن تتجاوز تلك اآلفاق االحتياجات اليومية ،لكفالة حتقيق
التنمية وتعزيز املساواة بني اجلنسني وتيسري احلصول على الفرص
االقتصادية واخلدمات االجتماعية .وهلذا السبب ،أدعو مجيع
الشركاء إىل كفالة صرف املبالغ املتعهد هبا على وجه السرعة،
ودعم تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل.
واالستثمار يف جهود التنمية املستدامة والشاملة للجميع هو
أكثر الطرق فعالية ملعاجلة األسباب اجلذرية للنزاعات والتطرف
املصحوب بالعنف واإلرهاب.

الواجب باملالحظات والتوصيات ذات الصلة الواردة يف التقرير،
اليت تبني الواقع املرير يف امليدان والتزام األمم املتحدة بالبقاء إىل
جانب منطقة الساحل ،املنطقة اليت ما فتئت تتعرض هلجمات
إرهابية مستمرة .وباالشرتاك مع األمم املتحدة ،فإن العديد من
الشركاء املتعددي األطراف والثنائيني يقدمون الدعم جلهود
الدول األعضاء لتفعيل القوة املشرتكة على أرض الواقع .أوال
وقبل كل شيء ،أود أن أشري إىل االحتاد األورويب ،الذي جيعل
دعمه املايل من املمكن تنفيذ االتفاق التقين مع األمم املتحدة
فيما يتعلق باللوجستيات واإلمدادات للقوة.

وأخريا ،أناشد احلكومات يف املنطقة جتاوز االستجابة
األمنية ومواصلة وضع آليات وتنفيذ اإلصالحات الرامية إىل
تعزيز الوحدة والتماسك الوطنيني .وجيب أن يكون ذلك هو قوة
الدفع لتعزيز الشراكة يف مكافحة اإلرهاب وانعدام األمن وعدم
املساواة .جيب علينا أن نتكاتف معا بقدر أكرب ،على سبيل
االستعجال ،من أجل منطقة الساحل.

وكما يشري التقرير حبق ،فإن احلالة يف منطقة الساحل تبعث
على بالغ القلق .اخلسائر البشرية الفادحة خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير قد جرى جتاوزها اآلن .واحلالة األمنية يف منطقة الساحل
تدهورت بدرجة كبرية يف األشهر األخرية .وازدادت اهلجمات
والكمائن وراح ضحيتها املزيد من األرواح يف فرتة أقل مما كان
عليه الوضع يف املاضي .بات العدو أكثر نشاطا ،وال سيما يف
بوركينا فاسو ومايل والنيجر تشاد ،يف حني أن القوة املشرتكة اليت
ال تزال تعمل على توسيع نطاق عملها تواجه عقبات تشغيلية
متكررة .وبشكل حمدد ،فقد ضاعفت اجلماعات اإلرهابية
املسلحة أنشطتها ضد قوات الدفاع واألمن والسكان املدنيني
ورموز الدولة ،وال سيما يف بوركينا فاسو ومايل والنيجر.

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة كيتا على
إحاطتها.
أعطي الكلمة اآلن لوزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف
بوركينا فاسو.
السيد باري (بوركينا فاسو) (تكلم بالفرنسية) :أود يف
البداية أن أهنئكم ،سيدي الرئيس ،بالنيابة عن مجيع زمالئي
يف اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل على توليكم رئاسة جملس
األمن هلذا الشهر .وأود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،على دعوتنا
للمشاركة يف هذه اجللسة املعنية بالنظر يف تقرير األمني العام
عن القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل
( .)S/2019/868وأؤكد لكم كامل دعم بلدان منطقة الساحل.
وأود ،من خالل السيدة كيتا ،أن أشيد باألمني العام على
جودة تقريره الذي عرض علينا للتو .وحنيط علما على النحو
1937570

إن اهلجمات العديدة باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع
املسجلة يف املنطقة منذ فرتة اآلن تؤكد أن تلك اجلماعات
اإلرهابية املسلحة تتمتع باخلربة يف تصنيع واستخدام األجهزة
املتفجرة اليدوية الصنع .كما يشري ذلك إىل عزمهم القوي على
ممارسة ضغوط هائلة على قواتنا .واهلجمات على املباين العامة
وتدمريها إمنا يهدف يف هناية املطاف إىل منع أي وجود للدولة
وكياناهتا يف مناطق خمتلفة .وهذا هو احلال بالفعل بالنسبة ملناطق
بأكملها ال يوجد هبا سلطة إدارية مباشرة أو وجود أمين قريب
أو مدارس ومراكز صحية .يهدف اإلرهابيون إىل السيطرة على
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تلك املناطق واجملتمعات احمللية واستغالهلا ملنفعتهم من أجل وموسم األمطار يف بعض املناطق ،فإن القوة املشرتكة التابعة
مواصلة أنشطتهم غري املشروعة مع مواصلة فرض قبضتهم على للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل التزمت بالقيام بثالث
السكان احملليني .إن حلمهم بإنشاء مالذ فعلي أو خالفة يف عمليات مشرتكة مع اجليوش الوطنية والقوات الشريكة.
منطقة لبتاكو  -غورما ،وهي منطقة على احلدود بني مايل
ويف هذا السياق ،جرت عملية واسعة النطاق أطلق عليها
وبوركينا فاسو والنيجر ،بات مسألة حتقيقها أقرب من أي وقت اسم العملية أماين  2يف الفرتة من  1إىل  10تشرين األول/
مضى.
أكتوبر يف املنطقة الوسطى .وكانت جزءا من اهلدف العام املتمثل
ويف أعقاب اهلجمات املعقدة على مواقع يف فيكوتوكو
يف بوركينا فاسو ،وبولكيسي وموندورو يف مايل ،من املعقول
االعتقاد بأن هناك روابط تشغيلية ولوجستية حقيقية فيما بني
خمتلف اجلماعات اإلرهابية املسلحة يف منطقة الساحل املرتبطة
بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .ومما
ال شك فيه أن تلك العمليات اإلرهابية تزداد عددا ويتم اإلعداد
هلا بعناية.
لقد كانت األسابيع القليلة املاضية صعبة بشكل خاص
بالنسبة ملايل وبوركينا فاسو ،ال سيما بعد اخلسائر الفادحة اليت
تكبدها اجليش املايل يف إنديليمان يف بداية هذا الشهر ومرة
أخرى أول أمس يف جنوب ميناكا .وبالنسبة لبوركينا فاسو،
ما زلنا نتعايف من الصدمة جراء عملية القتل اهلمجية واجلبانة
لنائب عمدة جيبو يف وقت سابق من هذا الشهر بعد بضعة أيام
من اهلجوم الدموي بشكل خاص على قافلة عمال من شركة
سيمافو للتعدين يف بونغو ،يف اجلزء الشرقي من البلد.

يف ردع وتفكيك واعرتاض التدفقات اللوجستية جلماعات اجلرمية
املنظمة واجلماعات اإلرهابية املسلحة يف منطقة احلدود الليبية
بني تشاد والنيجر .وأثناء تلك العملية ،مت تنفيذ مهام وإجراءات
خمتلفة ،مبا يف ذلك عمليات االستطالع ومراقبة املنطقة ونقاط
التفتيش وعمليات االعرتاض والتحييد والتعطيل والتجميع
واحلراسة وصرف حصص اإلعاشة أثناء املعارك والنقل اجلوي.

وباإلضافة إىل ذلك ،خالل األسبوعني األولني من تشرين
الثاين/نوفمرب ،نفذت القوة املشرتكة عملية كربى بدعم من
عملية بارخان ،باالشرتاك مع جيوش بوركينا فاسو ومايل والنيجر
لتعقب اجلماعات اإلرهابية املسلحة يف غورما والتصدي ملناطق
اللجوء واملرور العابر والتخزين .وجرت تعبئة أكثر من 1 400
فرد وقدر كبري من املوارد الربية واجلوية هلذه العملية الكبرية يف
منطقة غورما ،فضال عن جزء من منطقيت غاو ومتبكتو بل ويف
جزء صغري من وسط مايل.
وإذ نتطلع إىل املستقبل ،جتري دراسة خطة محلة تغطي فرتة
أطول من سنة إىل سنتني وستكون قيد التخطيط يف األسابيع
املقبلة .واهلدف هو مواءمة عمليات القوة املشرتكة يف املستقبل
مع خمتلف اجلهود اليت تضطلع هبا القوات املسلحة الوطنية
وشركاء القوة وعملية بارخان وبعثة األمم املتحدة املتكاملة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل.

يقتضي الضغط الذي ميارسه هذا العدو بذل املزيد من
اجلهود من جانب دولنا وجيوشها .وفيما يتعلق بالقوة املشرتكة
فقد متكنت ،على الرغم من الصعوبات اليت تواجهها ،من
االضطالع بعدد من العمليات إلظهار وجودها والتزامها .نفذت
القوة مثاين عمليات خالل النصف األول من عام ،2019
ركزت على ثالث مناطق .وجرى االضطالع باألنشطة املقررة
وفيما يتعلق بالشراكة مع بعثة األمم املتحدة املتكاملة
للربع الثالث من العام بشكل جيد .وبالنسة للربع األخري من املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،الذي مل تتسن
السنة ،على الرغم من الصعوبات املرتبطة بعمليات اإلغاثة إقامتها من قبل ،جيرى اآلن الرتتيب للدعم اإلضايف الذي تقرر
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مبوجب القرار  ،)2019( 2480مع بدء التنفيذ العملي لبعض
التدابري .بيد أنه من الواضح أن تنفيذ التعديل على االتفاق
التقين ،الذي مل يتم التوقيع عليه بعد ،قد يواجهه صعوبات
كبرية من حيث اإلمدادات على أرض الواقع بسبب بعد املسافة
اليت تفصل بني بعض مناطق العمليات وقواعد البعثة.

اإلنسان وبعض الشركاء التقنيني واملاليني .وهذا ّ
مكن ،من
جهة ،من البدء فعليا بوضع األساس القانوين لبعض اإلجراءات،
وال سيما نشر بعض ألوية الشرطة العسكرية ،كما ّ
مكن ،من
ناحية أخرى ،من مراعاة قواعد السلوك وقواعد االشتباك اخلاصة
باجلنود.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته القوة املشرتكة يف
سياق أمين يزداد صعوبة ،ما زالت هناك قيود مجة وتستحق
اهتمام اجمللس.

ومن الناحية العملياتية ،ليس لدى القوة أصول جوية خاصة
هبا ،على الرغم من أن اجلهود احلالية ملكافحة اإلرهاب ال ميكن
تنفيذها بفعالية دون العنصر اجلوي ،الذي يسميه اجليش الركيزة
الثالثة .ولذلك جيب أن نبحث عن بدائل جلعل القوة كاملة
التشغيل يف امليدان.

وفيما يتعلق مبعدات القوة ،فمن الواضح أن االلتزام الدويل
القوي بالقوة منذ إنشائها َّ
مكن يف ذلك الوقت من اإلعالن عن
تقدمي مساعدة دولية كبرية لدعم اجلهود الوطنية .ويف الواقع،
مت اإلعالن خالل مؤمتر املاحنني ،املعقود يف بروكسل يف شباط/
فرباير  ،2018عن  414مليون يورو من املبلغ املتوقع البالغ
 423مليون يورو .بيد أن تنفيذ متويل املعدات من خالل خمتلف
إعالنات التربعات يستغرق وقتاً لكي يتحقق على أرض الواقع.
وسيتبني ذلك خالل ما سأقوله اآلن.

وباإلضافة إىل ذلك ،وفيما يتعلق بنظام االستخبارات،
وهو جانب آخر رئيسي من جوانب ضعف القوة املشرتكة
للمجموعة ،قُ ّدمت طلبات القتناء املعدات وأجهزة االستشعار
تلب بعد.
واملراقبة ولكنها مل َّ

وعلى الرغم من الرغبة القوية يف العمل يف امليدان ضد عدو
مشرتك ومن االلتزام الدويل القوي ،وكالمها يثري توقعات كبرية
فعلى سبيل املثال ،من بني  40أو حنو ذلك من الطلبات بتحقيق نتائج يف سياق تتعاظم فيه مطالب السكان املتضررين،
مع اشتداد الغضب بني الناس ،ال تزال القوة املشرتكة تواجه
املقدمة إىل شركائنا ،مل يُقروا سوى  10طلبات منها فقط،
حتديات كبرية.
ومن أصل العشرة ،نُفذت أربعة طلبات فقط أو هي يف طور
غري أنه جيب عدم إغفال القوة عموماً يف السياق العام
التنفيذ .ولذلك ال يزال مستوى التمويل ،بوجه عام ،منخفضاً
لدى أغلبية الكتائب فيما خيص املعدات .إن جتديد الذخائر ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة ،املنتشرة يف منطقة الساحل
العسكرية ،على سبيل املثال ،ما زال يف طور اإلجناز .وباإلضافة والصحراء ،كما يتضح من النجاحات القليلة اليت حتققت خالل
إىل ذلك ،ويف اجملال اللوجسيت ،تظل بعض القدرات معتمدة إىل العمليات مؤخراً .بل ميكن أن يقال إهنا البديل الوحيد املتاح
حالياً ملكافحة اإلرهاب واجلرمية العابرة للحدود يف ذاك احليز
حد كبري على الشركاء املوجودين يف منطقة العمليات.
املشرتك .بيد أنه نظرا لكون احلالة األمنية يف املنطقة تتغري تغرياً
ملحة لتنسيق وتضافر
ومن الضروري أيضاً اإلشارة إىل وضع عنصر الشرطة ،الذي مستمراً ،فمن الواضح أن هناك حاجة ّ
هو موجود ولكن من الصعب نشره بسبب نقص املعدات ،القدرات بني الدول األعضاء يف اجملموعة اخلماسية ملنطقة
ال سيما من حيث وحدات التحقيق املتخصصة .وحلسن احلظ الساحل ،وكذلك فيما يتعلق باملبادرات األخرى يف املنطقة دون
فإن تنفيذ إطار االمتثال قد ّ
مكن من إحراز تقدم كبري بفضل اإلقليمية برمتها واجملتمع الدويل ،األمر الذي يظل ذا أمهية حامسة
الدعم الذي تقدمه مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ملواصلة تشغيل القوة.
1937570

7/27

S/PV.8670

قيرفأ يف نمألاو مالسلا

20/11/2019

العواقب اإلنسانية املرتتبة على اإلرهاب مأساوية على بلداننا
وشعوبنا ،مع وجود أكثر من مليون شخص من املشردين
داخلياً يف بوركينا فاسو ومايل والنيجر .ولذلك يتوقع السكان
أن تُتخذ إجراءات ،وهناك خماطر متزايدة بزعزعة االستقرار يف
دولنا .ولذلك جيب علينا أن نتصرف بسرعة .إن احلالة آخذة
يف التدهور بسرعة .وجيب أال ننتظر حىت نعود إىل هنا يف
غضون ستة أشهر لتقييم مدى تفاقم الوضع .وأكرر التأكيد
على وجوب دعم اجملموعة اخلماسية يف احلصول على القدرات
التشغيلية يف امليدان.

ويرحب
إن التزام مجيع املعنيني ضروري ملكافحة اإلرهابّ .
رئيس بوركينا فاسو ،صاحب الفخامة روك مارك كريستيان
كابوري ،وهو الرئيس احلايل للمجموعة اخلماسية ،ونظراؤه
من الدول األخرى بنتائج مؤمتر القمة االستثنائي للجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،الذي عقد يف واغادوغو يف 14
أيلول/سبتمرب ،ومت توسيعه ليشمل اجملموعة اخلماسية ملنطقة
الساحل ،وهو يركز على مكافحة اإلرهاب يف غرب أفريقيا
ومنطقة الساحل .وقد اعتمد مؤمتر القمة خطة عمل ملكافحة
ستمول مببلغ بليون دوالر على مدى أربع سنوات.
اإلرهاب
ّ
ويدل التمويل الذي قدمته الدول الـ  15األعضاء يف اجلماعة
وقبل أن أختتم بياين ،أود أن أكرر اإلعراب ،بالنيابة عن
االقتصادية لدول غرب أفريقيا على مدى اجلدية اليت يُنظر هبا إىل بلداننا ،عن خالص الشكر جلميع الشركاء الذين قدموا الدعم،
التهديد اإلرهايب يف منطقة الساحل ويف كافة أرجاء غرب أفريقيا .ويواصلون تقدميه ،إىل القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية على
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألكرر النداء الذي وجهه الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف.
السيد كابوري إىل مجيع الدول لالنضمام إىل مبادرة الشراكة من
وكما أن كل بلد من بلداننا ال يستطيع وحده التغلّب على
أجل االستقرار واألمن يف منطقة الساحل اليت أطلقت خالل التهديد اإلرهايب ،فال ميكن للمجموعة اخلماسية مكافحة هذه
مؤمتر قمة جمموعة السبعة يف بياريتز يف آب/أغسطس املاضي .الظاهرة بفعالية دون القوات الشريكة مثل عملية بارخان وبعثة
وستنشئ هذه املبادرة شراكة دولية من أجل االستقرار واألمن األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف
يف منطقة الساحل .وينبغي أن تفضي الشراكة الدولية إىل التزام مايل .ولكن لكي تكون البعثة املتكاملة فعالة ،فهي حتتاج إىل
أقوى بكثري من جانب اجملتمع الدويل ،مع زيادة التعبئة يف احلرب والية ُمكمة .وهلذا السبب أود أن أكرر النداء الذي وجهه
ضد آفة اإلرهاب.
إىل اجلمعية العامة رؤساء دول اجلماعة االقتصادية لدول غرب

ّ
وتشكل احلرب على اإلرهاب حتدياً عاملياً ،وهي أحد
الشواغل اليت تؤثر على اجملتمع الدويل بأسره .إهنا مسألة تتعلق
بالسالم واألمن الدوليني ،وجيب علينا مجيعاً أن نتعلم منها.
وال ميكن التص ّدي للواقع اجللي يف امليدان ببساطة من خالل
املزيد من االجتماعات والتعهدات دون نتائج ملموسة وحامسة
يف املمارسة العملية ،وينطبق ذلك بصفة خاصة على منطقة
الساحل.
واليوم مل يبق هناك جديد يقال أو يُكتب خبصوص احلالة
يف منطقة دول اجملموعة اخلماسية .وقد نفد صرب السكان .إن
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أفريقيا خالل مؤمتر قمة واغادوغو االستثنائي ،ورؤساء اجملموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل ،طلباً لوالية ُمكمة وأكثر استباقية
للبعثة لتمكينها من توفري قدر أكرب من األمن واالستقرار يف
مايل واملشاركة بنشاط يف مكافحة اإلرهاب يف منطقة الساحل.
وأود أيضاً أن أؤكد من جديد على النداء املوجه إىل جملس األمن
إلنشاء والية مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
للقوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ألن اإلرهاب بالنسبة لنا
هتديد للسالم واألمن الدوليني وحتتاج القوة املشرتكة إىل متويل
متواصل ميكن التنبؤ به.
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ففي كل يوم يوفر لنا كل حمفل فرصة لدق ناقوس اخلطر.
وهذا ما نفعله اآلن هذا اليوم بوصفه إنذاراً ألن األوان سيكون
قد فات بعد ذلك.

املايل والنيجريي لتأمني احلدود املشرتكة ،فقد تسبب يف مقتل
 13جنديا ماليا وإصابة  29آخرين جبروح كما تسبب يف
أضرار مادية كبرية .كما مسعنا أن النيجر ال تزال تواجه هجمات
إرهابية على مناطقها احلدودية ،وال سيما على احلدود مع مايل،
وكذلك هجمات يشنها متمردون من مجاعة بوكو حرام يف اجلزء
اجلنويب من البلد ،وال سيما يف منطقة ديفا .ومسعنا أيضا أن
بوركينا فاسو تشهد بوضوح هجمات إرهابية ضارية .ونشهد
اتساع نطاق تلك اهلجمات ،ال سيما يف األجزاء الوسطى
والشرقية يف الشمال .ويف بعض األحيان ،تستهدف اهلجمات
جتمعات مدنية ،كما تستهدف يف أحيان أخرى أماكن العبادة
واملدارس .وشهدنا أيضا يف األسابيع األخرية تكبد قوات الدفاع
واألمن خلسائر كبرية .ومل تنج تشاد كذلك يف هذا السياق .فهي
أيضا تواجه انعدام األمن بسبب األنشطة املرتبطة باجلماعات
اإلرهابية ،ال سيما مجاعة بوكو حرام .وشهدنا شن هجمات،
ال سيما يف الشمال ،يف وقت سابق من هذا العام يف كانون
الثاين/يناير وشباط/فرباير.

مايل ،سواء يف الشمال أو يف وسط البلد ،اليت تستهدف أساساً
القوات املسلحة املالية وخمافرها ومعسكراهتا .وقد قتل عشرات
األشخاص ،مبن فيهم مدنيون ،يف هذه اهلجمات.

إن القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية حباجة ملوارد
كافية أكثر من أي وقت مضى كي تصبح يف موقف هجومي.
وهذا أمر عاجل ويشكل ضرورة مطلقة للمضي قدما .وأغتنم
هذه الفرصة ألذكر بالطلب املستمر من رؤساء دول اجملموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل من أجل تقدمي متويل مباشر من األمم

الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أود أن ّ
أذكر الزمالء ومقدمي
اإلحاطات بأنه ستعقد مشاورات ،بناء على طلب األعضاء
األفارقة يف اجمللس ،مباشرة بعد هذه اجللسة .ولذلك أطلب من
مجيع مقدمي اإلحاطات إجياز كلماهتم قدر اإلمكان.
حممد.
أعطي الكلمة اآلن للسيدة ّ

السيدة محمد (تكلمت باإلنكليزية) :بالنيابة عن رئيس
مفوضية االحتاد األفريقي ،معايل السيد موسى فكي حممد،
أود أن أشكركم ،سيدي الرئيس ،وأن أعرب عن امتناننا لكم
على دعويت لتقدمي إحاطة إىل جملس األمن بشأن القوة املشرتكة
التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل .وأود أيضاً أن
أشكر معايل السيد ألفا باري ،وزير اخلارجية والتعاون يف بوركينا
فاسو ،والسيدة بينتو كيتا ،مساعدة األمني العام ألفريقيا ،وإدارة
الشؤون السياسية وبناء السالم .كما أتطلع إىل االستماع إىل
ومرة أخرى ،يدين االحتاد األفريقي هذه اهلجمات الشنيعة
مقدمي اإلحاطتني الباقيتني ،السيدة فريفايكه والسيدة أسيتان
ويعرب عن تضامنه مع بلدان املنطقة .ونعرب عن تضامننا ،على
ديالو.
وجه اخلصوص ،مع بلدان اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل
وسأحاول إجياز كلميت قدر اإلمكان على النحو املطلوب .ونرحب ،بطبيعة احلال ،بإنشاء قوهتا املشرتكة .فذلك القرار،
لقد استمعنا من كال مقدمي اإلحاطتني اليوم عن تزايد تدهور الذي يستلزم قدرا كبريا من املسؤولية ،يتماشى إىل حد بعيد مع
احلالة األمنية يف منطقة الساحل والصحراء .ال يزال ذلك مصدر فلسفة منظومة السلم واألمن األفريقية .ويف هذا الصدد ،قام
قلق كبري لالحتاد األفريقي.
جملس السلم واألمن األفريقي بتجديد والية القوة املشرتكة خالل
وقد مسعنا حدوث زيادة حادة يف اهلجمات اإلرهابية يف اجتماعه األخري يف  9نيسان/أبريل.

أما اهلجوم األخري الذي وقع يف  18تشرين الثاين/نوفمرب
يف تابانكورت ،يف منطقة غاو ،خالل عملية مشرتكة للجيشني
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املتحدة إىل القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية وكي تعمل واجملتمع الدويل بأسره ،يشكل أولوية قصوى لالنتصار يف املعركة
القوة املشرتكة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،ضد اإلرهاب يف املنطقة .وعلى حنو ما ذكر األمني العام حبق
على النحو الذي أوصى به األمني العام .وعالوة على ذلك ،يف تقريره،
جتدر اإلشارة إىل أن جهود اجملتمع الدويل ينبغي أن تكون جزءا
“فاإلرهاب مشكلة عاملية ،وتقع على عاتق اجملتمع
من رؤية عاملية ،مع مراعاة التحديات األخرى اليت تواجهها
الدويل بأمجعه مسؤولية اإلسهام ،S/2019/868( .”...
منطقة الساحل ،كما هو احلال يف جماالت احلوكمة والتنمية
الفقرة )38
وتغري املناخ .ويؤيد االحتاد األفريقي تلك الرؤية ،اليت نعتقد أهنا
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيدة حممد على
ستولد مزيدا من األمل يف نفوس الناس .وال بد يل أيضا أن أنوه
إحاطتها.
باجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول
أعطي الكلمة اآلن للسيد فريفايكي.
غرب أفريقيا ،اليت قررت يف وقت سابق من هذا العام يف مؤمتر
قمتها االستثنائي الذي ُعقد يف  14أيلول/سبتمرب حشد الدعم
السيد فيرفايكي (تكلم بالفرنسية) :أشكركم ،سيدي
لبلدان منطقة الساحل .ويدعم االحتاد األفريقي تلك املبادرة الرئيس ،على منحي هذه الفرصة إلطالع جملس األمن على
ويهيب باجملتمع الدويل تقدمي مساعدة كبرية.
عمل االحتاد األورويب ،دعما للمجموعة اخلماسية ملنطقة

وعلى الصعيد السياسي ،ال يزال االحتاد األفريقي ملتزما الساحل والقوة املشرتكة التابعة هلا باعتباره جزءا من هنج شامل،
بعملية السالم يف مايل وليبيا وسيواصل بذل جهوده إلجياد حل جيمع بني احلوار السياسي وتوفري الدعم يف جمال األمن وتقدمي
املعونة اإلمنائية واملساعدة اإلنسانية.
لألزمة يف هذين البلدين.
ويف جمال التنمية ،يدعم االحتاد األفريقي بلدان حوض
حبرية تشاد كجزء من اسرتاتيجيته اإلقليمية لتحقيق االستقرار
واالنتعاش والقدرة على الصمود يف املناطق املتضررة من مجاعة
بوكو حرام .ويواصل االحتاد األفريقي تقدمي الدعم للمجموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل من خالل الدعوة إىل تعبئة املوارد اليت
جرى التعهد هبا يف مؤمتر التنسيق بني الشركاء واجلهات املاحنة
الذي عقدته اجملموعة اخلماسية يف  6كانون األول/ديسمرب
 2018يف نواكشوط من أجل متويل برنامج استثماراهتا ذات
األولوية .وباإلضافة إىل ذلك ،عقد االحتاد األفريقي مؤخرا مؤمترا
إقليميا يف نيامي بشأن مسألة تغري املناخ يف منطقة الساحل،
واعتمد قرارات ذات صلة يف هذا الصدد.

إن اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل هي املنطقة األفريقية
اليت حيشد فيها االحتاد األورويب أكرب قدر من الدعم جلهود
بلدان املنطقة .وتُعقد جلسة اليوم يف سياق تزايد تدهور احلالة
األمنية ،اليت تشهد تزايد اهلجمات املتطورة واحملددة األهداف.
ونشيد بالضحايا وبالتضحيات اليت تقدمها بلدان املنطقة .ويف
هذا الصدد ،قررنا معا تعزيز النهج الذي نتبعه لدعم اجملموعة
اخلماسية حنو إقامة شراكة تتصف باملسؤولية وختضع للمساءلة،
وذلك خالل االجتماع الوزاري الذي عقده االحتاد األورويب
واجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل يف متوز/يوليه يف واغادوغو،
والذي ترأسته املمثلة السامية فيديريكا موغرييين ووزير اخلارجية
ألفا باري ،الذي أرحب حبضوره هنا اليوم.

وانطالقا من روح هذا االلتزام املتبادل ،قرر االحتاد األورويب
يف ختام مالحظايت ،أود أن أشدد على أن الدعم املقدم
من بلدان املنطقة ،وكذلك من االحتاد األفريقي واألمم املتحدة أن جيدد دعمه للقوة املشرتكة عن طريق التعهد بتقدمي 138
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مليون يورو إضافية هلا ،وهو دعم يغطي تفعيل القوة املشرتكة
وتنفيذ إطارها لالمتثال يف جمال حقوق اإلنسان وبناء عنصر
الشرطة التابع هلا .ومن املتوقع إحراز تقدم ،وال سيما فيما
يتعلق بعمل القوة املشرتكة وأداء وظائفها  -وأود أيضا أن أشيد
بنجاح أحدث عملية قامت هبا القوة  -وتعزيز الدور التنسيقي
والقيادي لألمانة الدائمة للمجموعة اخلماسية ،الذي يشمل
وضع إطار اسرتاتيجي متكامل لألمن والتنمية يف اجملموعة
اخلماسية .وسرتكز تلك الوثيقة املشرتكة على حتقيق االستقرار
يف اجملاالت اليت مت حتديدها باعتبارها أضعف اجملاالت ذات
األولوية وسيجري اعتمادها خالل مؤمتر القمة املقبل للمجموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل .وستُمكن الوثيقة االحتاد األورويب من
تقدمي دعمه بطريقة أكثر كفاءة .وال يقل عن ذلك أمهية ضرورة
أن تقوم القوة املشرتكة والدول األعضاء فيها بالتنفيذ الفعال
إلطار االمتثال حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

S/PV.8670

“الشراكة من أجل األمن واالستقرار يف منطقة الساحل” ،وهي
مبادرة أطلقتها فرنسا وأملانيا يف إطار جمموعة الدول السبع .وهلذا
السبب أيضا ،يؤيد االحتاد األورويب التزام اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا بتحقيق األمن اإلقليمي وخطة العمل املقرر
اعتمادها يف مؤمتر قمتها املقبل .كما يكرر االحتاد األورويب
اإلعراب عن التزامه بالعمل عن كثب مع بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل.

يف اخلتام ،وبغية حتقيق اهلدف املزدوج املتمثل يف متكني
الشركاء وحشد اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية ،فإن دعم
جملس األمن ونفوذه يكتسيان أمهية أكثر من أي وقت مضى.
ويرى االحتاد األورويب أن زيادة قدرات القوة املشرتكة التابعة
للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل ستظل تشكل مسألة ذات
أولوية يف سياق دعمنا للمجموعة خالل هذه الفرتة احلامسة.
وميكن لبلدان منطقة الساحل أن تعول على التعبئة والتضامن
ويف إطار هذا الشكل اجلديد ،جيري تكييف عمل االحتاد الكاملني من جانب االحتاد األورويب.
األورويب وأدوات الدعم اليت يستخدمها مع التطورات األمنية على
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد فريفايكي على
أرض الواقع .وينطبق ذلك على حوارنا السياسي الدائم اآلن مع إحاطته.
اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل؛ وخلية املشورة والتنسيق اليت
وأعطي الكلمة اآلن للسيدة ديالو.
نُقلت إىل نواكشوط لتقدمي دعم دائم هلياكل اجملموعة اخلماسية؛
السيدة ديالو (تكلمت بالفرنسية) :امسي أسيتان ديالو.
ومركز التنسيق ،الذي جيري نقل وظائفه حاليا إىل اجملموعة
اخلماسية ،وفقا ملبدأ امللكية؛ وآليات بعثاتنا االستشارية والتدريبية وأنا رئيسة الرابطة النسائية األفريقية للبحث والتطوير ،وهي
العسكرية واملدنية يف النيجر ومايل .ويف هذا الصدد ،جيري اختاذ منظمة غري حكومية تعمل على تعزيز حقوق املرأة يف مايل .إنين
إجراءات لتمكني بعثاتنا من حتسني دعم السلطات املالية فيما أخاطب اجمللس اليوم من بلد عاىن من الصراعات الدموية منذ
عام  ،٢٠١٢ولكنه ما برح يعاىن من العنف وعدم االستقرار
تبذله من جهود يف املناطق الوسطى من البلد.
ملا يقرب من عقد من الزمن .وكما تعلمت من عملي فإن
وإىل جانب اجلهود اليت يبذهلا االحتاد األورويب لتعزيز
النساء والشباب هم الذين يدفعون أغلى مثن عندما يتعلق األمر
االستقالل الذايت للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل ،فإنه
باحلرب.
يدعم أيضا تعبئة جهود الشركاء اإلقليميني والدوليني من أجل
سريكز بياين اليوم على ثالث مسائل رئيسية هي :أوال،
توطيد االستقرار يف منطقة الساحل .وحتقيقا هلذه الغاية ،قرر
االحتاد األورويب تقدمي دعم مباشر للجهود اليت تبذهلا مبادرة الوصول إىل العدالة للناجني من العنف القائم على نوع اجلنس؛
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ثانيا ،املشاركة الكاملة واملتساوية والفعالة للمرأة يف مجيع جوانب
السالم واألمن؛ وثالثا ،ضمان أن تكون بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،واجملموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل قادرة على تلبية االحتياجات األمنية
جملتمعاتنا احمللية.
وكما هو موثق جيدا ،يشكل االغتصاب اجلماعي ،والزواج
املبكر ،والزواج القسري ،فضال عن اختطاف النساء والفتيات
للعمل كرقيق جنسي ،جزءا من املشهد الواسع النطاق للعنف
القائم على نوع اجلنس يف مايل .وعلى الرغم من األدلة الدامغة
املتاحة ،مل تفعل أي من اجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا الصدد
 السلطات ،أو اجلماعات املسلحة املوقعة على اتفاق السالمواملصاحلة يف مايل يف باماكو يف  ،٢٠١٥أو اجملتمع الدويل -
ما يكفي لضمان العدالة للنساء والشباب ،الذين يواجهون مثل
هذه االعتداءات يوميا .إن انعدام األمن السائد يف مناطق مثل
مشال ووسط مايل مينع حاليا السلطات القضائية من العودة إىل
هناك ،حيث اختُطف البعض وعذبوا أو قتلوا .وباإلضافة إىل
ذلك ،تسعى اجلماعات املسلحة إىل تقويض االلتزامات املتعلقة
حبقوق اإلنسان األساسية من خالل استغالل القوانني الدينية
على الصعيد احمللي ،مما يقوض علمانية الدولة ،ويهدد توفري
العدالة احلقيقية للناجني من العنف القائم على نوع اجلنس.
وال ميكن أن يكون هناك سالم أو تنمية يف مايل بدون
املساواة بني اجلنسني .وعلى الرغم من الشرط القانوين لضمان
متثيل املرأة بنسبة  ٣٠يف املائة يف مجيع العمليات واملؤسسات
اليت تدعم تنفيذ اتفاق باماكو ،فإن هذه احلصة أبعد من أن
تكون مرعية .وباملثل ،فإن عمليات نزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج وإصالح القطاع األمين جيب أن تراعي
االعتبارات اجلنسانية ،وتدرج التمثيل املتساوي للنساء لضمان
أخذ احتياجاهتن وخرباهتن يف احلسبان حقا .إن التمثيل الناقص
احلايل للمرأة يف هياكل الدفاع واألمن باجملموعة اخلماسية ملنطقة
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الساحل مينع املرأة املالية من املسامهة الكاملة يف السالم واألمن
يف املنطقة .وأخريا ،يكتسي إدماج املشاركة النشطة للمرأة -
وال سيما الشابات  -أمهية خاصة يف مكافحة خطر حتول
الشباب املهمش واحملبط إىل العنف.
وهناك شعور باإلحباط إزاء عدم قدرة بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل على توفري
احلماية الفعالة للمدنيني ،فضال عن الشعور العام بانعدام األمن،
على الرغم من وجود قوات األمم املتحدة والقوات اإلقليمية.
وتدل هجمات الشباب على معسكرات البعثة يف غاو ،والرفض
القاطع من جانب إحدى مقاطعات باماكو إلنشاء مقر للقوة
املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل هناك  -خشية
أن تصبح هدفا للعنف  -على انعدام ثقة السكان احملليني يف
القوات الدولية .ومن الواضح أن وجود البعثة ال جيعل السكان
يشعرون باألمان .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن البعثة ،مثلها يف ذلك
مثل القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل ،مكلفة
بتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع جوانب عملها .وال تزال بعثة
األمم املتحدة حباجة إىل بذل مزيد من اجلهود ملعاجلة األبعاد
اجلنسانية لألمن ،بينما جيب أن تكفل القوة املشرتكة للمجموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل قدرة وحدة الشؤون اجلنسانية على
الدفاع عن حقوق املرأة بقوة يف مجيع أحناء منطقة الساحل.
ويشكل التهميش والالمساواة والفقر األسباب اجلذرية
للنزاع احلايل األمر الذي يؤدي إىل تفاقم انعدام األمن املتفشي
الذي يعصف مبايل .وملواجهة هذه التحديات ،حتتاج البعثة إىل
تقدمي دعم أقوى إىل احلكومة لتمكينها من تقدمي اخلدمات
العامة األساسية إىل اجملتمعات احمللية احملتاجة ،وضمان األمن
على املدى الطويل .ويتطلب هذا األمر حوارا سياسيا مستمرا
مع اجلماعات املسلحة ،واملشاركة النشطة من جانب اجملتمع
املدين ،فضال عن الدعم املقدم من األمم املتحدة واجلهات
الفاعلة الدولية األخرى .ويف حني أن حياد البعثة املتكاملة،
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الذي يكمن يف صميم واليتها ،أمر بالغ األمهية ،فإن معظم إن الضحايا الرئيسيني لإلرهاب هم سكان منطقة الساحل
أبناء مايل يريدون أن يروا البعثة تضطلع بدورها يف محاية املدنيني ،أنفسهم .ومنذ بداية العام ،أفيد بأن  ١ ٥٠٠شخص سقطوا
ضحايا اإلرهاب يف مايل وبوركينا فاسو.
وتكفل األمن هلم على حنو فعال.
وأخريا ،وكما أشري إىل ذلك يف تقارير األمني العام وأبرزه
متكلمون آخرون أمام اجمللس ،فإن عسكرة منطقة الساحل
ال تساعد على إحالل السالم يف املنطقة  -وبالقطع ال ميكن أن
حتدث على حساب أمن السكان احملليني ،الذين هم احملصورين،
يف كثري من األحيان ،يف خضم تلك العمليات .وذلك من شأنه
فقط أن يؤجج دوامات العنف وعدم الثقة ،وجيعل احلوار أكثر
صعوبة.
لسوف أشاطر اجمللس خطيا مجيع توصيايت ،ولكين أود أن
أسلط الضوء على إحداها هنا اليوم .أهيب مبجلس األمن أن
يضع قيادة البعثة املتكاملة والقوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية
ملنطقة الساحل موضع املساءلة عن محاية املدنيني ،وتعميم
مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع عملياهتما.
لن ميكن العثور على حل للديناميات املعقدة للنزاع يف مايل
يف ساحة املعركة ،بل جيب أن ينبثق عن احلوار واملراعاة احلقيقية
لشواغل السكان العاديني .وأحث أعضاء جملس األمن على
استخدام صالحياهتم لتحقيق ذلك.
الرئيس :أشكر السيدة ديالو على إحاطتها اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
اإلدالء ببيانات .وأود أن أذكر مجيع األعضاء بأن علينا أن
حناول التوفيق بني جلسات اإلحاطة واملشاورات والتقشف.
السيد دو ريفيير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :إن احلالة يف
منطقة الساحل ال تزال حمفوفة جدا باملخاطر ،وجيوش املنطقة
على خط املواجهة .ويشهد القتال الذي اندلع يوم االثنني على
احلدود بني مايل والنيجر يف إطار عملية اشرتك فيها جيشا
البلدين على قدرات اجلماعات اإلرهابية على إيقاع الضرر.
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إن القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل
هي أفضل وسيلة متاحة للتعامل مع انتشار التهديد اإلرهايب.
وترحب فرنسا باملكاسب اليت حتققت جراء تفعيلها .لقد أجرت
القوة املشرتكة  11عملية منذ بداية العام .واختُتمت آخرها،
وهي عملية بورغو الرابعة ،يف األسبوع املاضي ،حيث ُحشد
 ١ ٤٠٠رجل من جيوش بوركينا فاسو ومايل والنيجر ،بدعم من
قوات عملية برخان اليت تقودها فرنسا .والنتائج واضحة :فقد
جرى حتييد أو أسر  ٢٥إرهابيا؛ واسرتدت أو دمرت مركبات
عديدة ،مبا يف ذلك  64دراجة خبارية؛ وجرى تفكيك مشغل
لصنع األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع؛ وجرى االستيالء على
أسلحة وذخائر وأكثر من  ١٠٠هاتف .كما أُحرز تقدم يف
إطار االمتثال حلقوق اإلنسان ،وهو أمر ضروري لضمان َّ
أن
القوة املشرتكة باتت أكثر فعالية وأهنا تضطلع على حنو أفضل
مبهمتها يف جمال محاية املدنيني ،وال سيما أضعف أفراد اجملتمع،
مثل النساء واألطفال.
وإذا ما أُريد للقوة املشرتكة النجاح يف مهامها ،فال بد من
التزام متواصل يستند أوال وقبل كل شيء إىل مشاركة بلدان
اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل نفسها ،ولكنه يستند أيضا،
وهو األهم ،إىل مشاركة الشركاء الدوليني .ويف مؤمتر املاحنني
املعقود يف بروكسل يف شباط/فرباير  ،2018متّ التعهد بتقدمي
مبلغ  414مليون يورو إىل القوة املشرتكة ،وكان االحتاد األورويب،
والدول األعضاء فيه والواليات املتحدة أهم اجلهات املاحنة.
ونقدر أنه قد مت صرف نصف هذا الدعم حىت اآلن .إذ تلقت
كتائب القوة املشرتكة عددا من املركبات ،فضال عن معدات
للتصدي لألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع .وتشجع فرنسا
اجلهات املاحنة اليت مل تف بعد بالتزاماهتا أن على فعل ذلك يف
13/27

S/PV.8670

قيرفأ يف نمألاو مالسلا

20/11/2019

السيد بوليانسكي (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
نرحب حبضور السيد ألفا باري ،وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
يف بوركينا فاسو ،يف جلسة اليوم ،ونشكر السيدة بينتو كيتا،
األمينة العامة املساعدة ألفريقيا ،ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية
اآلخرين على املعلومات اليت قدموها.

أقرب وقت ممكن .وأرحب أيضا حبقيقة أن بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل قد وفرت
الدعم اللوجسيت جلميع وحدات القوة املشرتكة .وقد وسع القرار
 )2019( 2480نطاق هذا الدعم ليشمل الوحدات املنتشرة
خارج حدود مايل ،وميكننا أن نرى مدى أمهية ذلك بالنسبة
للقوة املشرتكة .وتؤيد فرنسا الطلبات اليت قدمتها بلدان اجملموعة
ونتفق مع التقييمات املثرية للقلق َّ
املقدمة اليوم عن احلالة يف
اخلماسية ملنطقة الساحل لزيادة الدعم املتعدد األطراف.
منطقة الساحل .إذ بلغت التهديدات األمنية يف ذلك اجلزء من
ومع ذلك ،فإن تلك اجلهود األساسية ليست كافية ،ألن أفريقيا مستوى غري مسبوق .وتتوسع املنطقة اجلغرافية لألنشطة
اإلرهاب آخذ اآلن يف االنتشار يف مجيع أحناء املنطقة دون اإلرهابية ،واالجتار باملخدرات واجلرمية املنظمة ،وال يزال الفكر
اإلقليمية .وهتدف مبادرة فرنسا وأملانيا بإقامة شراكة من أجل املتطرف جيتذب جمندين جددا .ولألسف ،ترد تقارير مأساوية
األمن واالستقرار يف منطقة الساحل إىل تعزيز القوة املشرتكة ،مع كل أسبوع تقريبا عن مقتل العشرات من اجلنود أو املدنيني يف
توسيع نطاقها لتشمل بلدان املنطقة والقطاعات األخرى مثل هذا البلد أو ذاك يف املنطقة على أيدي مجاعات سرية .وكما
األمن الداخلي والنظم القضائية .ويف مؤمتر القمة االستثنائي يالحظ تقرير األمني العام ( ،)S/2019/868فإن هذا التهديد
للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف  14أيلول/سبتمرب ،يبسط ظالله اآلن على الدول الواقعة على طول خليج غينيا
أعربت اجلماعة االقتصادية عن التزامها مبكافحة اإلرهاب مبزيد أيضاً .إن جذور هذه املشكالت معروفة جيدا .وإننا جنين ،يف
من الفعالية .ويف مايل ،اعتبارا من عام  ،2020سيجري أيضاً منطقة الساحل ،مثار اهنيار الدولة يف ليبيا الذي خلفه تدخل
نشر وحدة قوات خاصة أوروبية تدعى “تاكوبا” يف إطار عملية أجنيب عنيف .ونعتقد أنه إذا مل يتم تطبيع احلالة يف ذلك
بارخان لدعم القوات املسلحة املالية يف مسريهتا صوب حتقيق البلد  -وقد ح ّدثَنا عن ذلك الكثري من حماورينا خالل بعثة
االستقالل الذايت والقدرة على الصمود.
اجمللس األخرية إىل مايل وبوركينا فاسو  -سيستحيل فعال حتقيق
وسيكون من املستحيل حتقيق األمن املستدام يف منطقة االستقرار يف املنطقة على حنو مستدام.
الساحل من دون التنمية ،وتدعو فرنسا إىل مضاعفة اجلهود
لتحقيق تلك الغاية .وإننا نضطلع بدورنا يف هذا الصدد من
خالل ختصيص  522مليون يورو لتمويل برنامج االستثمارات
ذات األولوية يف منطقة الساحل لعامي  2019و .2020
وعلينا أن نفعل كل ما يف وسعنا من أجل تلبية االحتياجات
اإلنسانية املتزايدة يف املنطقة ،وال سيما يف بوركينا فاسو ،وكفالة
إمكانية إيصال املساعدات اإلنسانية على حنو آمن ومن دون
عوائق إىل من هم يف حاجة إليها .وال تقتصر األزمة يف منطقة
الساحل على مسألة التنمية .بل جيب أن تُلزمنا احلالة اإلنسانية
امللحة مجيعا باالضطالع باملزيد.
14/27

ونؤيد اجلهود اليت تبذهلا القوة املشرتكة التابعة للمجموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل يف سبيل مكافحة اإلرهاب واجلرمية
املنظمة .ويبدو أهنا باتت بالفعل جزءا هاما من حتقيق االستقرار
اإلقليمي يف غضون فرتة زمنية قصرية نسبيا .وتسرنا املعلومات
الواردة عن عمليات القوة املشرتكة األربع اليت أجريت يف مجيع
مناطق مسؤوليتها خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .وتبلغنا تقارير
عن جناح آخر عمليات مكافحة اإلرهاب اليت أجرهتا وحدات
منطقة الساحل وانتهت يف  17تشرين الثاين/نوفمرب .ونرحب
باالتفاق املتعلق باملركز القانوين لوجود القوات املشرتكة على
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أراضي الدول األعضاء يف اجملموعة اخلماسية والربوتوكول املتعلق أن تضحي القوات املسلحة لدول اجملموعة اخلماسية ملنطقة
بالتعاون يف جمال االستخبارات .وغين عن القول إنه ال يزال الساحل أداة فعالة الستعادة السالم وصونه يف غرب أفريقيا يف
هناك الكثري مما يتعني القيام به .ومن املثري للقلق بوجه خاص املستقبل القريب.
أن مسألة اختيار موقع دائم ملقر القوة املشرتكة مل حتل بعد.
السيد دوكلوس (بريو) (تكلم باإلسبانية) :حنن ممتنون
وسيكون من احليوي زيادة املساعدة التقنية وغريها من املعدات للعروض اليت قدمها مقدمو اإلحاطات ،وال سيما ملشاركة السيد
املقدمة لوحدات القوة وتعزيز مستوى تدريب أفرادها العسكريني ألفا باري ،وزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف بوركينا فاسو.
يف أسرع وقت ممكن.
ما فتئت بريو تتابع بقلق هشاشة احلالة اإلنسانية واستمرار
وبطبيعة احلال ،يرهتن تفعيل القوة املشرتكة تفعيال كامال تدهور األمن يف املنطقة نتيجة اهلجمات اإلرهابية الوحشية
بكفالة تلقيها متويال ثابتاً وميكن التنبؤ به .ورأينا أن األموال اليت وأعمال العنف الطائفي اليت تدفع إليها يف كثري من احلاالت
تعهدت هبا اجلهات املاحنة األجنبية تصل املنطقة تدرجييا .ومع اجلرمية املنظمة وهتدد آثارها املزعزعة لالستقرار باالنتشار لتطال
ذلك ،مل يتم الوفاء بع ُد بكثري من االلتزامات يف هذا الصدد .دوالً يف غرب أفريقيا .ونود يف هذا الصدد أن نعرب عن تعازينا
ونؤيد املساعدة اليت تتلقاها القوة املشرتكة من بعثة األمم املتحدة حلكوميت وشعيب مايل وبوركينا فاسو ملا تكبداه من قتلى وضحايا
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،وعرب آخرين خلفتهم األعمال النكراء اليت اقرتفتها هذه اجلماعات.
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم ويف هذا السياق ،ال زلنا نعترب القوة املشرتكة للمجموعة
املتحدة السامية حلقوق اإلنسان.
اخلماسية ملنطقة الساحل جهة فاعلة بالغة األمهية يف التصدي
وإننا نؤمن إميانا راسخا بأمهية اختاذ الدول األفريقية واجملتمع لتلك اآلفات العاملية .وسيكون من املهم تزويدها مبا يكفي من
الدويل على السواء املزي َد من اخلطوات املنسقة من أجل مكافحة املعدات ،والتدريب والتمويل الذي ميكن التنبؤ به ،ويف الوقت
اإلرهاب يف منطقة الساحل والصحراء .ومن الواضح أن التدابري نفسه ،تعزيز القدرات التشغيلية ملختلف عناصرها ،مبا يف ذلك
العسكرية وحدها ال تستطيع القضاء على هذه اآلفة .ومن وحدات التحقيق التابعة هلا .ونود أن نسلط الضوء بوجه خاص
الضروري أن نعمل على مكافحة انتشار الفكر املتطرف على على اجلهود اليت تبذهلا لكفالة االضطالع بأنشطتها يف إطار
حنو فعال ،وحل املشكالت االجتماعية واالقتصادية احلادة ،احرتام تام حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
وتوطيد مؤسسات الدولة وتعزيز ثقافة احرتام حقوق اإلنسان.
ونرحب حتديدا بالقرار احلازم الذي اختذه رؤساء دول
ويف هذا الصدد ،نؤيد القرار املعتمد يف نيامي ،إبان مؤمتر القمة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف أيلول/سبتمرب بإنشاء
االستثنائي للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،بتخصيص جبهة موحدة ملكافحة اإلرهاب على سبيل األولوية ،تستند إىل
مبلغ بليون دوالر لتحقيق تلك األهداف.
وضع خطة عمل شاملة وكفالة متويل كبري لتنفيذها .وكما ذُكر

ويف اخلتام ،أود أن أشدد على أن روسيا تتابع عن كثب
تطور احلالة يف املنطقة .وإننا نقوم بالفعل بتقدمي املساعدة
العسكرية والتقنية املناسبة لعدد من البلدان وبتوفري التدريب
الالزم لألفراد العسكريني وأفراد الشرطة .وبوجه عام ،نأمل
1937570

من قبل ،مع أنه من الضروري توفري رد عسكري ملكافحة انعدام
األمن يف املنطقة ،جيب أن يُستكمل بتدابري ترمي إىل تعزيز
التنمية والتصدي ألسبابه الكامنة ،مثل الفقر ،وضعف وجود
الدولة ،وهتميش بعض الفئات السكانية وآثار تغري املناخ.
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ولذلك ،فإننا نشدد على أمهية توفري الدعم الدويل اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل ،وأن أشكره على إحاطته
النية.
السرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل ،بوصفها اإلعالمية ّ
إطارا شامال مناسبا لتلبية احتياجات بلدان املنطقة وتعزيز
بالنيابة عن األعضاء األفارقة الثالثة يف اجمللس أود أن أشكر
أولوياهتا .كما نرحب بالشراكة الفرنسية األملانية من أجل األمن السيدة بنتو كيتا ،األمينة العامة املساعدة ألفريقيا؛ والسيد كوين
واالستقرار يف منطقة الساحل.
فريفايكي ،املدير اإلداري ألفريقيا يف الدائرة األوروبية للشؤون
كل هذه اجلهود جيب استكماهلا بتدابري لتمكني املرأة اخلارجية؛ والسفرية فاطمة كياري حممد ،املراقبة الدائمة لالحتاد
وبرامج هتدف إىل توفري فرص عمل أكرب ،خاصة للشباب يف األفريقي لدى األمم املتحدة؛ والسيدة أسيتان ديالو ،رئيسة
هذه املنطقة ،وذلك ملنع استيعاهبم من قبل اجلماعات اإلجرامية رابطة املرأة األفريقية للبحث والتطوير ،على إحاطاهتم اإلعالمية
املفصلة.
واملتطرفة كبديل وحيد أمامهم للبقاء.

من منظور إقليمي ودون إقليمي نعتقد أنه من املهم
للجهود واملبادرات وآليات التعاون املنشورة يف امليدان ،مبا يف
ذلك عمليات االستجابة للحالة اإلنسانية ،أن حتافظ على
التماسك السياسي والتشغيلي من أجل تلبية األولويات األمنية
واإلمنائية واالمتثال ألحكام قرارات اجمللس ذات الصلة.
أختتمكالمي باإلعراب عن التزام بريو جبهود بلدان اجملموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل ،بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل واالحتاد
األفريقي ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،من
بني هيئات ووكاالت األمم املتحدة األخرى وكذلك اجلهات
الفاعلة األخرى امللتزمة باهلدف املشرتك املتمثل يف حتقيق سالم
دائم يف منطقة الساحل.

يشعر األعضاء األفارقة الثالثة يف اجمللس بقلق بالغ إزاء
استمرار تدهور احلالة األمنية يف منطقة الساحل .والواقع أن
األعمال املستمرة املزعزعة لالستقرار اليت ترتكبها اجلماعات
اإلرهابية يف مايل وبوركينا فاسو تتفاقم بفعل تفاقم العنف بني
الطوائف والتهديدات اليت ال ميكن إنكارها اليت تشكلها لدول
غرب أفريقيا الساحلية .وميكن رؤية املظاهر احملزنة واملأساوية
لذلك يف اهلجمات اليت مت شنها يومي  30أيلول/سبتمرب و 1
تشرين األول/أكتوبر يف وسط مايل ،وكذلك اهلجمات اليت
مت شنها على جيش بوركينا فاسو يف حادثة كوتوغو يف 19
آب/أغسطس ،واليت أسفرت عن مقتل أو اختفاء العشرات.
إن األعضاء األفارقة الثالثة يف اجمللس يدينون تلك اهلجمات
البشعة بأشد العبارات وينعون كل الذين لقوا حتفهم ويعربون
عن تعاطفهم ودعمهم القوي حلكوميت وشعيب مايل وبوركينا
فاسو.

السيد أدوم (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية) :تتيح يل
هذه اإلحاطة الفرصة للتكلم بالنيابة عن األعضاء األفارقة يف
يف مواجهة التهديدات األمنية املتغرية باستمرار ،خيصص
اجمللس ،غينيا االستوائية وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار ،للتعبري عن
آرائنا بشأن موضوع اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل والقضايا هذان البلدان حوايل  25يف املائة من ميزانيتهما للنفقات
العسكرية ،وذلك على الرغم من الوضع االقتصادي الصعب.
املتعلقة بالسلم واألمن يف منطقة الساحل وغرب أفريقيا.
إن مايل وبوركينا فاسو اآلن مها مبثابة السد النهائي الذي لو مت
قبل أن أفعل ذلك ،أود أن أرحب بسعادة السيد ألفا
اخرتاقه سيسمح لإلرهابيني واجلهاديني أن يتدفقوا ،مسلحني
باري ،وزير خارجية بوركينا فاسو ،الذي تتوىل بالده رئاسة
بشكل أفضل ومزودين مبوارد تتأتى من االجتار باملخدرات
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والبشر ،وأن جيتاحوا منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية برمتها.
ويُستدل على ذلك من اختطاف سائحني على احلدود بني مايل
وبنني يف شهر أيار/مايو.
على الرغم من هذه الصورة القامتة ال تزال البلدان األفريقية
املنتخبة لعضوية اجمللس متفائلة ،حيث تشري إىل التقدم املشجع
الذي مت إحرازه يف تفعيل القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية
ملنطقة الساحل ،وذلك بدعم من الصندوق االستئماين
للمجموعة اخلماسية .إن اجلهود املبذولة لزيادة الدعم هلذه
القوة هي شهادة أخرى على عزم الدول األعضاء على التصدي
للتحديات اليت تواجهها .احلالة يف منطقة الساحل تربر متاما
وجود هذه القوة املشرتكة يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة
العابرة للحدود الوطنية واالجتار بالبشر ،وكذلك يف إسهامها يف
هتيئة بيئة إقليمية تفضي إىل السالم والتنمية.
وال بد يف هذا الصدد من مواءمة دعم اجملتمع الدويل
وجملس األمن مع جهود وعزمية الدول األعضاء ،وهو ما قد
مت إظهاره بوضوح .حنن نؤكد على أمهية الدعم الدويل يف احلد
من العجز املايل احلايل الذي يقيد قدرات الدول األعضاء يف
اجملموعة اخلماسية .ويعوق هذا العجز التشغيل الكامل للقوة
املشرتكة ويعرقل قدرهتا على االضطالع مبسؤولياهتا السيادية
لضمان اخلدمات االجتماعية األساسية .هلذا السبب ،وبينما
نقدر متاما الدعم املايل الذي قدمه الشركاء الدوليون حىت اآلن،
فإن األعضاء األفارقة الثالثة يف اجمللس حيثوهنم على تعديل
مسامهاهتم املالية لتتناسب مع حجم التحديات احلالية.
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إن األعضاء األفارقة الثالثة يف اجمللس يؤيدون بالكامل
الشراكة الفريدة بني بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مايل والقوة املشرتكة التابعة للمجموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل ،واليت هتدف إىل استعادة السلم
واالستقرار يف مايل ومنطقة الساحل األوسع .وكما أقر اجمللس،
منوذجا للتعاون البنّاء بني عملية حفظ
فإن هذه الشراكة تقدم ً
سالم تابعة لألمم املتحدة وعملية سالم أفريقية.
وعلى الرغم من املساعدة املستمرة اليت تقدمها بعثة األمم
املتحدة إىل القوة املشرتكة إال أننا نكرر دعوتنا إىل متويل مستدام
ميكن التنبؤ به من أجل السماح للقوة املشرتكة باإلجناز الفعال
لواليتها .وجيب أن تويل األمم املتحدة اهتماما كبريا هلذا املطلب
يف وقت تتمتع فيه اجلماعات اإلرهابية مبوارد مالية ومادية كبرية.
وبينما ندين أعمال العنف املستمرة يف منطقة عزيزة علينا
فإننا نشيد أيضاً بالسلطات احمللية على استعدادها ملواصلة تعزيز
أطر احلوار داخل اجملتمعات املتضررة من أجل هتيئة الظروف
حلل سلمي لنزاعاهتا ولتعزيز الثقة املتبادلة والوحدة والتماسك
االجتماعي.
إن زيادة عدد املشردين داخليا والتدهور املقلق يف احلالة
اإلنسانية والعقبات اليت حتول دون تقدمي املساعدات اإلنسانية
كلها مصادر قلق رئيسية جيب معاجلتها .ونالحظ بارتياح
اجلهود اليت بذلتها اجملموعة اخلماسية لتنفيذ إطار االمتثال
حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ،حيث ال يزال الدعم
الدويل للقوة املشرتكة يعتمد على احرتام القانون اإلنساين الدويل
وحقوق اإلنسان .وهلذا السبب نعتقد أن التدابري املتخذة
لتدريب القوات بالشكل الكايف ستحسن األمن املدين وختفف
من خطر انتهاكات حقوق اإلنسان.

وتشعر الدول األفريقية الثالث األعضاء يف اجمللس
بالقلق إزاء انتشار حالة عدم االستقرار هذه إىل بلدان غرب
أفريقيا األخرى .لذلك نرحب بالقرار الذي اختذه رؤساء دول
وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف مؤمتر
القمة االستثنائي الذي ُعقد مؤخرا يف واغادوغو يف  14أيلول/
يف اخلتام ،يكرر األعضاء األفارقة يف اجمللس مناشدهتم
سبتمرب بتخصيص بليون دوالر ملكافحة اإلرهاب يف هذه العاجلة جلميع الشركاء يف التنمية أن يسريوا على خطى بنك
املنطقة دون اإلقليمية.
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التنمية األفريقي ويدعموا مبادرة “تسخري الصحراء لتوليد
الطاقة” ،واليت أقرهتا اجملموعة اخلماسية.
السيد سيهاب (إندونيسيا) (تكلم باإلنكليزية) :امسحوا يل
أن أبدأ بالرتحيب مبعايل السيد ألفا باري ،وزير خارجية بوركينا
فاسو .أشكره ومجيع مقدمي اإلحاطات على عروضهم الشاملة
واملفيدة.
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باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بتعبئة  1بليون دوالر
لصاحل جهود مكافحة اإلرهاب .ونالحظ أن بعض التعهدات
مل تُصرف ومل جير الوفاء هبا بعد .ونتفق مع األمني العام يف أنه
من امللح أن يكفل الشركاء الوفاء بتعهداهتم .ويسرنا أن نالحظ
اختاذ الرتتيبات الالزمة بشأن متديد الدعم املقدم من بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل
إىل مجيع وحدات القوة املشرتكة .ومن املهم ضمان تقدمي هذه
املساعدة على حنو آمن وحسن التوقيت .وحيدونا األمل أن يعزز
هذا الدعم ،إىل جانب الدعم املقدم من اآلخرين ،قدرات القوة
املشرتكة.

ال نزال نشعر بقلق شديد إزاء الوضع األمين يف منطقة
الساحل .طبقا آلخر تقرير لألمني العام ( ،)S/2019/868تتزايد
اهلجمات اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية وأعمال العنف بني
الطوائف .الوضع اإلنساين يف منطقة الساحل آخذ يف التدهور.
ثالثا ،مبا أن اجلماعات اإلرهابية ال تزال تعمل على توسيع
وهذا يتطلب تعاوناً أوثق يف التصدي للخطر ومعاجلة األسباب
الكامنة وراء عدم االستقرار .امسحوا يل يف هذا الصدد أن أعيد نطاق منطقة نفوذها ،هناك حاجة إىل زيادة التنسيق فيما بني
القوات الوطنية والدولية العاملة يف منطقة الساحل .ونرحب
التأكيد على ثالث نقاط.
بالعمليات املشرتكة اليت تضطلع هبا القوة املشرتكة ،فضال عن
أوالً ،تدعم إندونيسيا مبادرة اجملموعة اخلماسية لدول
بروتوكول تبادل املعلومات االستخباراتية بغية تعزيز العمليات.
منطقة الساحل يف التصدي للتحديات األمنية واإلمنائية اليت
ونرى أيضا أنه ينبغي تعزيز تبادل املعلومات ،مبا يف ذلك ما يتعلق
تواجهها.
باألنشطة اليت تضطلع هبا القوة املشرتكة.
ّ
وتشكل القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل
وقبل أن أختتم بياين ،امسحوا يل أن أؤكد جمددا أنه ينبغي
إحدى هذه املبادرات .ونرحب بالتقدم احملرز يف تفعيل القوة
استكمال مجيع املبادرات األمنية جبهود أوسع نطاقا ،مبا يف
املشرتكة ،مبا يف ذلك إجراء العمليات األخرية .وجيدر الثناء على
ذلك يف جماالت التنمية االجتماعية واالقتصادية وبناء القدرات.
تفعيل عناصر الشرطة والعناصر املدنية التابعة للقوة وتنفيذ إطار
االمتثال حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين .وسيساعد وينبغي إيالء األولوية لتعزيز قدرة الدول على توفري اخلدمات
ذلك على حتسني املساءلة واالتساق مع نظم العدالة الوطنية ،األساسية والتخفيف من حدة الفقر وهتيئة الفرص للشباب
مما ميكن القوة املشرتكة من أن حتظى مبستويات أعلى من الثقة فضال عن التصدي لتغري املناخ .ونؤيد اجلهود املشرتكة اليت
والدعم من السكان .ونالحظ بقلق أن القوة املشرتكة ال تزال تبذهلا اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية يف تنفيذ اسرتاتيجية
وتشكل عمليات األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل .وتقف إندونيسيا على
تواجه نقصا يف التدريب والقدرات واملعداتّ .
النقل املتعددة ملقر القوة املشرتكة عقبة نأمل أن ُتل يف الوقت أهبة االستعداد للمسامهة والعمل مع اآلخرين هبدف حتقيق
السالم واالستقرار الدائمني يف منطقة الساحل.
املناسب عن طريق حتديد موقع دائم للقوة وإنشائها.
السيد شولتز (أملانيا) (تكلم باإلنكليزية) :أود ،يف البداية،
ثانيا ،نرحب بالدعم املقدم من الشركاء اإلقليميني والدوليني
للقوة املشرتكة ،مبا يف ذلك التعهد الذي قطعه رؤساء الدول أن أرحب ترحيبا حارا للغاية مبعايل وزير خارجية بوركينا فاسو
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وأشكره على إحاطته ،كما أتوجه بالشكر جلميع مقدمي
اإلحاطات اآلخرين على عروضهم املتبصرة واملعلومات اليت
قدموها.
وتعلق أملانيا أمهية كبرية على حتقيق السالم واالستقرار يف
منطقة الساحل .ولألسف ،وكما ذُكر مرارا اليوم ،ال تزال احلالة
األمنية يف تدهور مستمر .وينعكس هذا االجتاه املقلق أيضا يف
التقرير األخري لألمني العام ( ،)S/2019/868إىل جانب املؤشرات
اليت تدل على أن العنف قد ينتشر إىل الدول الساحلية يف غرب
أفريقيا وخليج غينيا .ولألسف أيضا ،تزداد احلالة اإلنسانية
سوءا .ولذلك ،فإن اجملتمع الدويل حباجة ماسة إىل بذل املزيد
من اجلهد للمساعدة يف حتقيق االستقرار يف منطقة الساحل.
وقد أشار عدد من مقدمي اإلحاطات إىل املبادرة املعروفة
باسم الشراكة من أجل األمن واالستقرار يف منطقة الساحل
 وهي مبادرة أطلقتها فرنسا وأملانيا خالل مؤمتر قمة جمموعةالدول السبع الذي ُعقد يف بياريتز و ُعرضت على اجلمعية العامة
هنا يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب .وتسعى الشراكة إىل تعزيز
الدعم املُقدم بالفعل إىل منطقة الساحل من خالل الرتكيز على
مجيع اجلهات الفاعلة األمنية ذات الصلة .وهي تسعى إىل
حتسني التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة العديدة ودعم جهود
اإلصالح اليت تبذهلا بلدان اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل
يف قطاعاهتا األمنية .وسنكون ممتنني إذا حتققت مشاركة دولية
واسعة النطاق ،مبا يف ذلك من جانب أعضاء اجمللس.
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أوال وقبلكل شيء ،أملانيا شريك قوي للمجموعة اخلماسية
ملنطقة الساحل وقد سامهت بنحو  28مليون يورو يف دعم
القوة املشرتكة حىت اآلن .والقوة املشرتكة حباجة اآلن إىل زيادة
قدراهتا التشغيلية .ومن األمثلة على ذلك أنه جيب استخدام مقر
اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل يف باماكو ،اجملهز واملمول
بالكامل من االحتاد األورويب ،يف أقرب وقت ممكن .وال شك
أن زيادة القدرة التشغيلية للقوة املشرتكة يتطلب جهدا مشرتكا.
ويف ذلك الصدد ،نود أن نرى مشاركة أقوى من مجيع بلدان
اجملموعة اخلماسية ،وندعو مجيع الشركاء الدوليني الذين تعهدوا
بتقدمي الدعم إىل زيادة إمكانية التنبؤ بتمويلهم للقوة املشرتكة.
ثانيا ،أملانيا على يقني من أن القوة املشرتكة لديها القدرة
على اإلسهام يف زيادة األمن يف منطقة الساحل ،ولكن علينا
أن ندرك وحنيط علما بأننا بعيدون بعض الشيء عن ذلك
وأننا حباجة إىل أن نرى قدرا أكرب بكثري من القدرات التشغيلية
وامللكية وااللتزام من جانب بلدان اجملموعة لكفالة النجاح للقوة.
ولألسف ،تدهورت احلالة األمنية يف منطقة الساحل بشكل
ملحوظ يف األشهر األخرية ،كما ّ
ذكرنا مقدمو اإلحاطات
اليوم .وقد تعرضت القوة املشرتكة نفسها للهجوم مرارا وتكرارا،
وكان ذلك جليا يف تشرين األول/أكتوبر ،ومرة أخرى يف تشرين
الثاين/نوفمرب .وهلذا السبب ،حنن مقتنعون بأن هناك حاجة
مستمرة لوجود أمين دويل يف منطقة الساحل يف الوقت احلايل.
ويشمل ذلك وجود بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مايل ،اليت ينبغي أن تُزود باملوارد الالزمة
لتنفيذ واليتها احلالية يف وسط مايل.

ونظرا للتحديات امللحة املبينة مرة أخرى يف إحاطات
اليوم ،نرى أنه من الضروري تسريع اخلطى حنو تفعيل عمل
ثالثا ،أشار عدد من مقدمي اإلحاطات لعنصر حقوق
القوة املشرتكة والتكامل السياسي للمجموعة اخلماسية ملنطقة
الساحل بوصفها منظمة إقليمية .وأملانيا على استعداد للنظر اإلنسان يف مكافحة اإلرهاب .وتؤمن أملانيا إميانا راسخا بأن
يف سبل املساعدة على حتقيق تلك األهداف وزيادة دعم األمم محاية حقوق اإلنسان وبناء جمتمعات شاملة للجميع مها يف
الواقع شرطان أساسيان للنجاح يف مكافحة اإلرهاب والتطرف.
املتحدة للقوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل.
ولذلك ،ال ميكن أن يكون هناك أي حلول توفيقية عندما يتعلق
وأود أن أركز على أربع نقاط حمددة يف ذلك الصدد.
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األمر باحرتام حقوق اإلنسان .ونؤيد متاما إطار االمتثال حلقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين اخلاص بالقوة املشرتكة ونشكر
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على عملها
املتفاين يف هذا الصدد.
رابعا وأخريا ،إن أملانيا مقتنعة بنفس القدر بأن اتباع النهج
العسكري وحده يف مكافحة اإلرهاب وانعدام األمن لن يؤيت
مثاره .وجيب تعزيز األمن البشري من خالل متكني عناصر الشرطة
املدنية من مواصلة العمل بغية كفالة وجود مقبول حمليا للدولة
بعد أن خيمد هتديد اإلرهاب اخلطري .ولذلك ،فإننا نؤيد اختاذ
تدابري حتقيق االستقرار املتصلة باألمن لتعزيز األمن الداخلي ،من
قبيل التعاون مع الشرطة وتوفري التدريب لعناصرها يف إطار القوة
املشرتكة .ويشمل هذا النهج أيضا اختاذ تدابري لبناء الثقة بني
قوات األمن والسكان .وعلى املدى الطويل ،تتطلب مكافحة
التطرف واإلرهاب وأسباهبما اجلذرية اتباع هنج متكامل يتألف
من تدابري أمنية وجهود فورية ترمي لتحقيق االستقرار وبرامج
إمنائية طويلة األجل لبناء القدرات والقدرة على الصمود.
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قوات األمن يف تلك البلدان ،مبا يف ذلك اهلجوم الذي وقع يوم
االثنني وما أفادت به التقارير عن الفقدان املؤسف لـ  24جنديا
من جنود القوات املسلحة املالية ،فضال عن اخلسائر املستمرة يف
أرواح املدنيني األبرياء نتيجة للعنف الطائفي واإلرهاب اللذين
تعاين منهما منطقة الساحل دون اإلقليمية .وندين بشدة تلك
اهلجمات وأعمال العنف الطائشة.

وما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور احلالة األمنية واإلنسانية
يف منطقة الساحل ،الذي يؤججه انتشار اإلرهاب وزيادة العنف
الطائفي ،مع تزايد املخاطر الكامنة يف احتمال انتشار احلالة
إىل بلدان أخرى يف املنطقة ،مما يهدد استقرار منطقة غرب
أفريقيا برمتها .لذلك من الضروري مضاعفة جهودنا والعمل
حبزم الحتواء التهديد ومواجهته ،واعتماد هنج شامل يأخذ البعد
السياسي واألمن والتنمية بعني االعتبار .إننا ندرك أن هذه
املهمة ليست باملهمة السهلة نظرا لتعقيد احلالة األمنية السائدة
يف منطقة الساحل ،ال سيما يف مايل حيث تستغل اجلماعات
اإلرهابية الفراغ الناجم عن قدرة الدول احملدودة على ضمان
ويف اخلتام ،حنن حباجة إىل تعزيز األفرقة القطرية لألمم األمن والعدالة واحلوكمة وإتاحة الفرص االقتصادية لسكاهنا
املتحدة واالستفادة من مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا الذين يغلب عليهم الشباب.
ويف ضوء هذه احلالة فإننا نشدد على أمهية مواصلة تقدمي
ومنطقة الساحل ومساعيه احلميدة .ونود أيضا أن نشجع
جلنة بناء السالم ،بالنظر إىل سجلها احلافل بالعمل مع منطقة الدعم احلاسم لبلدان منطقة الساحل مبا يف ذلك القوة املشرتكة
الساحل وغرب أفريقيا ،على تقدمي إسهامات ملموسة يف التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل ،يف كفاحها احمللي
لتحقيق السالم واألمن واالستقرارين السياسي واالقتصادي اليت
مسائل بناء السالم يف املنطقة.
السيد سينغر وايزينغر (اجلمهورية الدومينيكية) (تكلم حيق ملواطنيها التمتع هبا .ويف هذا الصدد ،مع اإلقرار أن احلل
باإلسبانية) :نشكر مجيع مقدمي اإلحاطات اليوم ونرحب ال ميكن أن يكون عسكريًا حصرا ،أود أن أبرز بعض العناصر
ترحيبا حارا بوزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف بوركينا فاسو ،اليت نعتقد أهنا تشكل أولويات يف هذه الفرتة احلرجة.
أوالً ،حنث حكومة مايل واجلماعات املسلحة املوقعة
معايل السيد ألفا باري.
وأود أن أبدأ بياين باإلعراب عن تعاطفنا العميق مع أسر واجملتمع املدين عموًما ،مبن يف ذلك النساء والشباب والزعماء
الذين قتلوا ومع سلطات مايل وبوركينا فاسو والنيجر يف أعقاب الدينيني على مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل التمكني املشرتك
اهلجمات اإلرهابية األخرية اليت أودت حبياة العشرات من أفراد وحل خالفاهتم من خالل حوار وطين يشمل اجلميع هبدف
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التنفيذ الفعال التفاق السالم واملصاحلة يف مايل بدون املزيد من
التأخري .ويف هذا الصدد فإننا نشيد بالعمل والدور الذي تقوم
به منظمات اجملتمع املدين ،كاملنظمة اليت متثلها السيدة ديالو.
ثانيا جيب تعزيز التصدي للعنف الذي ترتكبه اجلماعات
املسلحة واإلرهابيون ومجاعات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية السائد
يف منطقة الساحل ،وجيب أن يواصل اجملتمع الدويل دعم قوات
األمن الوطنية والقوة املشرتكة اليت تعد عملياهتا ضرورية ومكملة
لتلك اليت تقوم هبا األطراف الفاعلة األخرى املوجودة يف املنطقة.
ويف هذا الصدد فإننا ندعو إىل مواصلة التعاون وحتسينه بني
خمتلف قوات األمن العاملة على أرض الواقع.
أخريًا حنن ندعو إىل مواصلة حتقيق تقدم يف تفعيل القوة
املشرتكة ،مبا يف ذلك إجراء عدد من العمليات يف املناطق
احلدودية الثالث اليت جرى تعيينها ،وتنفيذ إطار االمتثال
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين من أجل حتسني أمن
السكان يف سياق العمليات العسكرية ونشر عنصر الشرطة
الذي سيكون تنسيقه مع النُظم القضائية يف بلدان اجملموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل ضروريًا ملكافحة اإلفالت من العقاب
وتقدمي املسؤولني عن اجلرائم إىل العدالة.
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إىل زيادة تقدمي الدعم للقوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية
ملنطقة الساحل ،اليت تواجه بيئة أمنية إقليمية متدهورة وثغرات
يف القدرات التشغيلية واملعدات والتدريب والتمويل .وتسهم
القوة املشرتكة كآلية مهمة لدول املنطقة ألخذ زمام املبادرة يف
االستجابة للتحديات األمنية بشكل حاسم ،يف حتقيق السالم
واألمن يف أفريقيا وخارجها .وينبغي أن تواصل بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل
تقدمي الدعم للقوة املشرتكة متشيا مع االتفاقات ذات الصلة.
وينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل تقدمي الدعم واملساعدة.
وحنن حباجة إىل دفع التسوية السياسية قدما حلل مشاكل
النقاط الساخنة اإلقليمية .ويتطلب أمن واستقرار منطقة
الساحل بذل جهد جاد لدفع عملية السالم قدما يف البلدان
املعنية .وينبغي للمجتمع الدويل ،على أساس احرتام سيادهتا،
أن يدعم بنشاط بلدان املنطقة يف النهوض بعمليات السالم
قدما وتعزيز املصاحلة الوطنية خلفض التصعيد بشكل تدرجيي
والتسوية النهائية لقضايا النقاط الساخنة ذات الصلة .وينبغي
االستمرار يف تقدمي الدعم لألطراف يف مايل إلجراء حوار شامل
للجميع ومشاورات وتسريع تنفيذ اتفاق السالم واملصاحلة يف
مايل .وميكن أن يساعد إيالء قدر أكرب من االهتمام لتسوية
القضايا اخلارجية على غرار األزمة يف ليبيا على تقليل تأثريها
على منطقة الساحل.

السيد جانغ جون (الصني) (تكلم بالصينية) :يرحب وفد
الصني حبضور معايل السيد ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو
ويشكره على إحاطته .كما نشكر مساعدة األمني العام كيتا
إننا حباجة إىل إسناد دور كامل لآلليات اإلقليمية .لقد
والسفرية حممد واملدير اإلداري فريفيكي على إحاطاهتم .كما
دأبت الصني على دعم جهود البلدان األفريقية حلل املشكالت
استمعنا باهتمام إىل بيان السيدة ديالو.
األفريقية بالطرق األفريقية ودعمت املنظمات اإلقليمية ودون
تواجه منطقة الساحل يف الوقت احلاضر حتديات متعددة
اإلقليمية األفريقية مثل اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل
مبا يف ذلك بيئة أمنية هشة وانتشار اإلرهاب وتزايد معدالت
واالحتاد األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت يتعني معاجلتها بطريقة كلية.
من أجل االضطالع بدور قيادي يف التعامل مع قضايا منطقة
وينبغي أن يواصل اجملتمع الدويل تقدمي الدعم لبلدان املنطقة
الساحل .وينبغي للمجتمع الدويل أن يساعد األمانة الدائمة
وال سيما للجهود اليت تبذهلا اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل،
للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل على بناء القدرات وتعزيز
للتصدي بشكل مستقل للتحديات األمنية اإلقليمية .وحنتاج
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التواصل والتنسيق مع بلدان املنطقة واملنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية ذات الصلة لكي يتسىن لالسرتاتيجيات الوطنية
واإلقليمية واسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل
العمل معا ككل عضوي واحد إلحداث التآزر ،مع استفادة كل
جزء بشكل كامل من مزاياه.
وحنن حباجة إىل معاجلة كل من األعراض واألسباب اجلذرية
للنزاعات .تعاين منطقة الساحل من الفقر والبطالة والتدهور
البيئي وغريها من املشكالت .وينبغي للمجتمع الدويل أن
يساعد بلدان املنطقة على مواجهة حتديات التنمية ومساعدة
األمني العام على تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة
ملنطقة الساحل وخطتها للدعم ،ودعم برنامج االستثمار ذي
األولوية الذي طورته بلدان الساحل مبا يتماشى مع االحتياجات
الفعلية لبلدان املنطقة وشعوهبا .وجيب أن يساعد املنطقة على
حتقيق التنمية املستدامة واالنتفاع بفوائد السالم من أجل إحالل
السالم الدائم.
لطاملا دعمت الصني جهود البلدان األفريقية مبا فيها بلدان
منطقة الساحل يف سعيها لتحقيق السالم والتنمية .وحنن ندعم
اإلجراءات اليت اختذهتا اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل،
لتويل املسؤوليات األمنية ومواجهة التحديات األمنية اإلقليمية.
وتؤيد الصني األمم املتحدة يف تزويد القوة املشرتكة بالدعم املايل
الضروري.
وتقف الصني ،مع بقية اجملتمع الدويل ،على أهبة االستعداد
ملواصلة اإلسهام يف االستقرار واالزدهار يف منطقة الساحل
والقارة األفريقية ككل.
السيد رادومسكي (بولندا) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن
أشكر مقدمي اإلحاطات على عروضهم املفيدة .ونق ّدر بشكل
خاص املشاركة الشخصية ملعايل الوزير ألفا باري يف اجللسة.
لقد أكد مقدمو اإلحاطات اليوم النربة املقلقة لتقرير
األمني العام ( ،)S/2019/868الذي يشري إىل حدوث زيادة
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سريعة يف عدد اهلجمات اإلرهابية وعدد الضحايا ال سيما يف
مايل وبوركينا فاسو .وندين بشدة تلك اهلجمات .لقد عززت
اجلماعات اإلرهابية موقفها يف مجيع أحناء منطقة الساحل مما
جعل أجزاء كثرية منها غري مستقرة .وكما نعلم جيداً فإن عدم
االستقرار والفقر واإلفالت من العقاب والوجود احملدود للدولة
هي األسباب الرئيسية لتزايد مستوى اإلرهاب .ومن األمهية
مبكان الرتكيز على هذه التحديات بالتوازي مع اتباع اسرتاتيجية
أمنية فعالة.
ونعتقد أن املبادرات الدولية اجلديدة اليت تركز على منطقة
الساحل اليت مت تنفيذها خالل األشهر األخرية مثل الشراكة من
أجل األمن واالستقرار يف منطقة الساحل اليت أعلنتها فرنسا
وأملانيا يف شهر آب/أغسطس ،ومؤمتر قمة اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا بشأن اإلرهاب ،الذي عقد يف بوركينا فاسو
يف شهر أيلول/سبتمرب ،ستزيد من تعزيز الدعم الدويل للمنطقة
مع قيام األمم املتحدة بدور قيادي.
وتقدر بولندا التعاون مع شركاء مثل مكتب األمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحدة حلقوق
اإلنسان .وبفضل مشاركة هذه العناصر الفاعلة اهلامة جرى
تعزيز النظام القضائي مما أسهم يف النهوض بتنفيذ إطار االمتثال
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وقانون الالجئني.
وقد برهن تقرير األمني العام على أن التعاون الشامل
وتضافر اجلهود يوفران طريقة فعالة ملعاجلة األسباب اجلذرية
للنزاعات والتطرف العنيف واإلرهاب .ويسرنا أن نرى مثاال
إجيابيا على هذا التعاون يف موريتانيا ،اليت تستضيف األمانة
الدائمة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل وكلية الدفاع
للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل .إن اجلهود املبذولة لتعزيز
قدرات اجلنود املوريتانيني العاملني يف القوات املشرتكة أمر يثري
اإلعجاب .وكذلك نرحب باملعلومات عن التقدم احملرز يف
تدريب وحدات الشرطة املتخصصة ملكافحة اإلرهاب واجلرمية
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املنظمة الدولية ،مبا يف ذلك  22فردا نشروا حديثا يف بوركينا
فاسو و  ١٥يف النيجر.
ويساورنا قلق بالغ إزاء املعلومات الواردة من منطقة موبيت
بشأن األفراد التابعني للقوات املسلحة املالية ،الذين يعملون يف
إطار القوة املشرتكة ،الذين قد يكونون ارتكبوا انتهاكات خطرية
حلقوق اإلنسان .فمن املهم للغاية إجراء حتقيق يف االدعاءات
ضد وحدات القوة املشرتكة ،ألن ذلك سيعزز الشفافية فيما
يتعلق بإطار االمتثال حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
وأود أن أختتم بياين بالتأكيد على دعمنا القوي لوالية
القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل .وحيدونا
األمل يف أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة لزيادة تفعيل عنصر
شرطتها ،الذي سيكون جزءا هاما من القوة .وأود كذلك أن
أعرب عن امتناننا العميق ملوظفي القوة املشرتكة على خدمتهم
بشجاعة يف ظل ظروف صعبة للغاية.

السيد بيكستين دو بوستوريفا (بلجيكا) (تكلم
بالفرنسية) :أود يف البداية أن أشكر خمتلف مقدمي اإلحاطات.
وأود بصفة خاصة أن أرحب حبضور الوزير باري ،الذي يتوىل
بلده رئاسة اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل.
إن مبادرة التكاتف للمجموعة اخلماسية لبلدان منطقة
الساحل ،يف سياق بالغ اهلشاشة ،تستحق دعمنا .وتتشاطر
بلجيكا وتؤيد هدف تعزيز التعاون األمين عرب احلدود عن
طريق إنشاء القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة
الساحل ،كما تؤيد بصفة أعم هدف تعزيز قطاع األمن يف
الدول األعضاء اخلمس .وقد دأب بلدي على املشاركة على
مدى عدة سنوات يف هذه اجلهود .فعلى سبيل املثال ،تدعم
بلجيكا جيش النيجر وتزود بعثة االحتاد األورويب للتدريب يف
مايل وبعثة االحتاد األورويب لبناء القدرات يف منطقة الساحل يف
مايل مبستشارين تقنيني .وبذات الروح ،تدعم بلجيكا أهداف
الشراكة من أجل األمن واالستقرار يف منطقة الساحل.
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وترحب بلجيكا بتطورين إجيابيني حدثا مؤخرا ،ومها :إعادة
إطالق عمليات القوة املشرتكة والدعم الذي تقدمه للقوة املشرتك ِة
بعث ُة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار
يف مايل .ونشجع القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية ملنطقة
الساحل بقوة على مواصلة عملياهتا على املدى الطويل وعلى
زيادة طموحها تدرجييا مع اشتداد عضد قوات الدفاع واألمن
الوطنية .وفيما يتعلق بتقدمي الدعم اللوجسيت للبعثة املتكاملة،
أذكر أن بلجيكا التزمت يف عام  ٢٠١٨بالتربع مبليون يورو
لتحقيق ذلك اهلدف.
ومن املؤكد أن بعض املعدات املوعودة للقوة مل تسلم بعد،
األمر الذي كان له أثره على التخطيط التشغيلي .ولكن ال يوجد
قصور يف األعمال قيد التنفيذ ،وميكن إحراز بعض التقدم من
دون موارد إضافية .وما تسيري األمانة الدائمة ألعماهلا ،وتطوير
عنصر الشرطة ،وإنشاء املقر ،وصياغة املفهوم احملدث للعمليات،
وإنشاء آلية دولية للتنسيق ،سوى أمثلة على اجملاالت اليت ميكن
للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل أن تواصل فيها عموما
جهود التفعيل من اآلن فصاعدا .وعالوة على ذلك ،أدعو مجيع
دول اجملموعة اخلماسية إىل التعاون الكامل مع املفوضية السامية
حلقوق اإلنسان يف التنفيذ التام والعاجل إلطار االمتثال حلقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
وأود أن أختتم بنقطة هامة جدا .إن بلجيكا تعرب عن
استيائها من التطورات املثرية للقلق يف احلالة األمنية واإلنسانية يف
منطقة الساحل .فلألسف ،حدث عدد ال حيصى من اهلجمات
على األفراد النظاميني ،فضال عن ارتكاب مذابح ضد املدنيني.
غري أن احلل سياسي يف املقام األول ،كما هو احلال يف أي
أزمة ،وهناك العديد من التدابري اليت ميكن أن تتخذ .وجيب
علينا بطبيعة احلال توفري استجابة أمنية صارمة عن طريق تفكيك
الشبكات اإلرهابية وجتفيف مصادر متويلها والتصدي خلطاهبا
املهلك .ولكن من الضروري كذلك حتقيق تطلعات الناس فيما
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يتعلق بالتنمية وتقدمي اخلدمات األساسية ومكافحة الفساد يف مجيع أحناء املنطقة ،من مايل وتشاد وبوركينا فاسو إىل الدول
وإقامة العدل ،لكفالة احرتام حقوق اإلنسان ومكافحة مجيع الساحلية.
أشكال وصم بعض اجملموعات أو اجملتمعات العرقية ،وكذلك
وال يفوتين كذلك اإلشادة جبهود بعثة األمم املتحدة
مكافحة اإلفالت من العقاب .ولذلك فإن ما جيب االضطالع املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،يف تقدمي
به يف تلك املناطق هو جهد عاملي حقيقي لإلدارة والوقاية الدعم املطلوب من قبل القوة ،ومبكتب مفوض األمم املتحدة
لتمكني الناس من عيش حياة طبيعية وسلمية وكرمية.
السامي حلقوق اإلنسان الذي يبذل جهدا يف جمال تعزيز

السيد البناي (الكويت) :بداية ،السيد الرئيس ،أود أن
أرحب حبضور معايل السيد ألفا باري معنا هنا اليوم وأشكره
على إحاطته وكذلك أشكر مجيع مقدمي اإلحاطات .ويسرنا
أن نستمع إىل جمموعة متنوعة من املتحدثني يقدمون صورة
شاملة عن األوضاع يف منطقة الساحل توضح التحديات اليت
تواجه املنطقة ،ومنها الوضع اإلنساين الذي يتمثل يف احتياج
نود أن نتطرق إىل ضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل
 12مليون شخص للمساعدة اإلنسانية وكذلك األمنية بسبب ألجل مواجهة التهديدات املشرتكة يف منطقة الساحل .وهناك
انتشار األنشطة اإلرهابية اليت تستهدف املدنيني والقوات العديد من التحديات املشرتكة بني دول املنطقة .فال بد من
العسكرية يف مايل وبوركينا فاسو.
تعزيز آليات تبادل املعلومات وأفضل املمارسات بينها ،خاصة
وأود أن أتطرق إىل ثالثة جوانب أساسية يف إطار مناقشتنا وأن لدى اجلماعات اإلرهابية شبكات متتد عرب احلدود الوطنية
اليوم ،وهي جهود القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية وتستفيد من التجارة غري املشروعة يف السلع لتمويل أنشطتها.
والتعاون اإلقليمي واخلطوات القادمة.
إن املبادرات املتخذة على الصعيد اإلقليمي إجيابية ،وعقد
االمتثال ملبادئ حقوق اإلنسان يف املنطقة .ونغتنم هذه الفرصة
للتأكيد على أمهية الوفاء بالتربعات اليت مت التعهد هبا للقوة
املشرتكة ليتسىن هلا القيام بعملها على أكمل وجه واكتساب
القدرة على احلصول على املوارد والقدرات اليت حتتاج إليها من
دون عوائق مالية.

مؤمتر قمة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف شهر
أيلول/سبتمرب املاضي بشأن اإلرهاب شكل خطوة هامة لتنسيق
اجلهود اإلقليمية .ومثل هذا التعاون سيعزز من جهود القوة
املشرتكة واملبادرات اإلقليمية األخرى مثل مبادرة أكرا والقوة
املشرتكة املتعددة اجلنسيات.

وال شك لدينا يف أمهية دور القوة املشرتكة لدول منطقة
الساحل يف مواجهة التحديات األمنية يف منطقة الساحل.
ونرحب جبهود مجيع أعضاء القوة لتفعيلها وقيامها خبمس
عمليات منذ شهر أيار/مايو املاضي ،على الرغم من التحديات
اإلدارية واملالية اليت تعاين منها .ونعرب هنا عن استعدادنا للنظر
يف مجيع الطرق والوسائل املتاحة جمللس األمن اليت تدعم جهود
ونشجع القوة املشرتكة لتعزيز آليات تبادل املعلومات
القوة وتضمن استقرارها اإلداري واملايل على املدى الطويل.
مع اجلهات األمميةوال سيما مع بعثة األمم املتحدة املتكاملة
كما نرحب باخلطوات اليت اختذها قائد القوة اجلديد ،املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،اليت تقدم الدعم
الفريق أول عمر ناماتا ،إلعداده خطة عمل للفرتة القادمة .للقوة والتعاون الدائم ما بني اجلهتني سوف يس ّهل عملية تقدمي
ونتطلع إىل خطة العمل لعام  ٢٠٢٠ونتمىن له وللقوة التوفيق الدعم ،خاصة وأن البعثة تقوم بإجراء دراسة تقييم املخاطر
والنجاح يف عملياهتا اجلارية ،خاصة وإن األوضاع األمنية تتدهور واالمتثال ملبادئ حقوق اإلنسان قبل تقدمي الدعم املطلوب.
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ومن املمكن اعتماد آلية ثابتة هلذا الغرض لتحسني التنسيق بني الثنائي واإلقليمي فضال عن تقدميها زهاء  ٢٣٥مليون دوالر من
املساعدات اإلنسانية.
األمم املتحدة والقوة املشرتكة.
وأخريا ،هناك الكثري من األمور اليت جيب معاجلتها ألجل
استقرار املنطقة ،مبا يف ذلك اجلانب العسكري واجلانب التنموي
وحتقيق تقدم يف املسار السياسي يف مايل ،وتنفيذ اتفاق السالم
واملصاحلة أمر ضروري للمنطقةككل .وجيب علينا متابعة األوضاع
عن كثب خالل الفرتة القادمة ودراسة كافة الطرق اليت ميكن أن
يعتمدها جملس األمن ألجل ضمان االستقرار اإلقليمي.
وفيما يتعلق باألسباب اجلذرية لعدم االستقرار ،هناك
حاجة إىل حتقيق التنمية يف مجيع أحناء املنطقة ،والرتكيز على
تعزيز احلوكمة ومكافحة الفقر ومنح الفرص االقتصادية للشعوب
واحلد من التهديدات املتعلقة بتغري املناخ .ونرغب يف حتقيق تقدم
يف هذا املسار ،جبانب املسار العسكري خالل الفرتة القادمة.

السيد باركن (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلم
باإلنكليزية) :أشكر مقدمي اإلحاطات اليوم على مالحظاهتم.
إن الوضع يف منطقة الساحل يتطلب أن يركز اجملتمع الدويل
جهوده بطريقه ذكية ومدروسة وتعاونية .وتقدميي هلذه اإلحاطة
اليوم سيكون خطوة يف ذلك االجتاه.
يساورنا القلق من أن القوة املشرتكة التابعة للمجموعة
اخلماسية ملنطقة الساحل تكابد من أجل بلوغ مرحلة التفعيل
الكامل ،وندعو كافة املاحنني إىل الوفاء بتعهداهتم الثنائية للقوة
املشرتكة.
ومن جهتها ،فإن الواليات املتحدة تقوم بدورها يف تعزيز
منطقة الساحل ،إذ قدمت وزارة اخلارجية يف السنة املالية
 ١١١ ،٢٠١٨مليون دوالر لتوفري الدعم األمين املباشر للقوة
املشرتكة ،كما قدمت  ٢٠٠مليون أخرى ألفراد القوات الوطنية
للمجموعة اخلماسية .وقدمت وكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات املتحدة ما جمموعه  ٢٤٩مليون دوالر للتمويل اإلمنائي
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ومع ذلك ،جيب على احلكومات احمللية واإلقليمية يف
منطقة الساحل أن تقوم بدورها يف دعم اجلهود اليت يبذهلا
اجملتمع الدويل .وينبغي حلكومات الدول األعضاء للمجموعة
اخلماسية أن تقود هذه العملية .ومن املؤسف أن ذلك مل حيدث
يف مايل باعتبارها بؤرة االضطراب يف املنطقة .ونشعر خبيبة األمل
أيضا من من عدم إحراز أي تقدم تقريبا من قبل حكومة مايل
واجلماعات املسلحة املوقعة يف تنفيذ األحكام الرئيسية التفاق
السالم واملصاحلة يف مايل املنبثق عن عملية اجلزائر .وال بد من
بذل املزيد من اجلهد .وهلذا فإننا ندعو املوقعني واحلكومات يف
املنطقة إىل بث روح جديدة يف اتفاق اجلزائر ووضع احتياجات
الشعب على رأس أولوياهتا.
ويُ ُّ
عد احرتام حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
عنصرا حامسا يف بناء األسس الستقرار منطقة الساحل.
وحتقيقا هلذه الغاية ،جيب أن تواصل القوة املشرتكة التقيد
بإطار صارم ملنع حدوث انتهاكات وجتاوزات حلقوق اإلنسان
وانتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ،فضال عن التحقيق يف تلك
االنتهاكات والتجاوزات والتصدي هلا واإلبالغ عنها .وجيب
على القوات احلكومية أيضا أن تتقيد بالقانون الدويل اإلنساين.
ونناشد حكوميت مايل وبوركينا فاسو إلجراء حتقيق كامل للتقارير
اليت تفيد بارتكاب قواهتما األمنية انتهاكات حلقوق اإلنسان،
والتأكد كذلك من صحة االدعاءات بشأن وقوع أعمال قتل
خارج نطاق القانون ،ومساءلة املسؤولني عنها .وقد تفرض
التشريعات قيودا كبرية على جهود املساعدة اليت تبذهلا حكومة
الواليات املتحدة إذا مل تعاجل هذه الشواغل ذات األمهية احلامسة
يف جمال حقوق اإلنسان.
وفيما يتعلق باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،نشكر
الرئيس كابوري على عقد مؤمتر قمة مع أعضاء اجلماعة يف
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أيلول/سبتمرب املاضي ملناقشة مسألة اإلرهاب .وقد حشد مؤمتر استمرار تدهور احلالة األمنية يف مجيع أحناء منطقة الساحل،
القمة هذا  1بليون دوالر قدمها الشركاء اإلقليميون والدوليون وانتشار أعمال العنف بدءا من اجلنوب ووصوال إىل البلدان
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا تعهدا منهم مبكافحة الساحلية يف غرب أفريقيا.
اإلرهاب والتصدي للتطرف العنيف .وتلك خطوة هامة حنو
ونثين على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا اجملموعة اخلماسية
تطبيق احللول اإلقليمية للتحديات األمنية يف منطقة الساحل .واملنطقة برمتها للتصدي لالضطرابات اليت تشهدها املنطقة،

ونرحب أيضا باملبادرة الفرنسية واألملانية املشرتكة  -الشراكة
من أجل األمن واالستقرار يف منطقة الساحل  -واجلهود املستمرة
اليت يبذهلا االحتاد األورويب لسد الثغرات يف مساعدته الثنائية.
ونتطلع إىل إقامة شراكات معا مع تطور هذه املبادرة.
وأخريا ،ال زالت تتكرر على مسامعنا نداءات تطالب فيها
األمم املتحدة بتقدمي مساعدة إضافية مباشرة للقوة املشرتكة.
وعلينا جتاوز هذه االلتماسات والرتكيز على دعوة القوة املشرتكة
إىل االستفادة الكاملة من اآلليات القائمة سلفا ،ومطالبة
الشركاء بالوفاء بالتعهدات اليت قطعوها للقوة املشرتكة ،وتقدمي
الدعم إىل اجليوش الوطنية األعضاء يف اجملموعة اخلماسية اليت
تزود القوة املشرتكة بالقوات.

وندعم تلك اجلهود .ونرحب على وجه اخلصوص بالعمليات
اليت نفذهتا القوة املشرتكة للمجموعة اخلماسية يف غورما مؤخرا
وااللتزام اهلام الذي تعهدت به اجملموعة ودول غرب أفريقيا يف
مؤمتر قمة أيلول/سبتمرب للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
من أجل مكافحة هذا التدهور املتزايد للوضع األمين.

وتواصل اململكة املتحدة تكثيف جهودها للتصدي
لالضطرابات يف املنطقة ،مبا يف ذلك من خالل نشرنا لبعثة
األمم املتحدة يف جنوب السودان يف العام القادم .بيد أنه من
األمهية مبكان أن تضطلع بلدان املنطقة بالدور الريادي يف هذه
العملية .ويف هذا الصدد ،أود أن أركز على ثالث نقاط رئيسية.
أوال ،ضرورة استمرار التعاون الوثيق مع اجلهات الفاعلة
األخرى يف املنطقة ،إذ لن تتمكن القوة املشرتكة من حتقيق
النتائج املتوخاة إال من خالل إقامة شراكة قوية مع بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل
وعملية بارخان.

وجيب على دول اجملموعة اخلماسية للساحل أن حترز تقدما
حنو احلوكمة الفعالة واحرتام حقوق اإلنسان واملساءلة وإشراك
مجيع الفئات يف اجملتمع ،مبا يف ذلك تعزيز املشاركة اهلادفة
للنساء والشباب والفئات املهمشة ،إذ أن جهودنا اجلماعية
لتحقيق االستقرار يف املنطقة تعتمد على هذا التقدم ،وميكن أن
ثانيا ،ينبغي أن تستجيب اجملموعة اخلماسية للتغريات
حتقق مساعينا املشرتكة السالم واالستقرار الدائمني وأن تطلق الراهنة بواسطة تركيز اجلهود على منطقة احلدود الثالثية املشرتكة
العنان إلمكانات هذه املنطقة احليوية وشعوهبا.
بني مايل والنيجر وبوركينا فاسو.
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثال
ثالثا ،أود أن أشدد على أمهية االمتثال التام حلقوق اإلنسان
للمملكة املتحدة.
والقانون الدويل اإلنساين.
إننا نتشاطر القلق الذي أعرب عنه اليوم مقدمو اإلحاطات
وتكرر اململكة املتحدة نداء األمني العام املوجه إىل سلطات
 وأود أن أعرب عن امتناين لوزير خارجية بوركينا فاسو على بوركينا فاسو للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة باالنتهاكات اليتإحاطته  -الواردة يف تقرير األمني العام ( )S/2019/868عن يرتكبها أفراد القوة املشرتكة ،وحتث السلطات املالية على
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استكمال حتقيقاهتا خبصوص االدعاءات املوجهة إىل وحداهتا .املشرتكة ،استنادا إىل مسامهة اململكة املتحدة ب  ١١٦دوالرا
ونرحب باخلطوات اليت اختذت سلفا لتفعيل إطار االمتثال للتمويل اإلمنائي الثنائي ،باإلضافة إىل ما تربعاهتا من خالل
حلقوق اإلنسان ،ويعد التنفيذ الكامل لإلطار وااللتزام به أمرا املنظمات املتعددة األطراف.
حيويا لكفالة نزاهة القوة املشرتكة ودميومتها.
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسا اجمللس.
وتدعو اململكة املتحدة مجيع اجلهات املعنية إىل الوفاء
ال يوجد متكلمون آخرون مدرجون يف قائمة املتكلمني.
بااللتزامات اليت تعهدت هبا للمجموعة اخلماسية .وتشري إىل وأدعو اآلن أعضاء اجمللس إىل اجراء مشاورات غري رمسية ملواصلة
مسامهتها اليت بلغت  ٢٠مليون دوالر يف هذه السنة املالية مناقشتنا بشأن هذا املوضوع.
من خالل صناديق االحتاد األورويب والصناديق الثنائية للقوة
رفعت اجللسة الساعة .17/25
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