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جدول األعمال
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني

االحتاد األفريقي
مسائل  بشأن  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  الشراكة  تعزيز  عن  العام  األمني  تقرير 
املتحدة لدى االحتاد األفريقي  أفريقيا، مبا يف ذلك عمل مكتب األمم  السالم واألمن يف 
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افُتتحت اجللسة الساعة 10/15.
إظرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
ولوم  امظليمية  واملإلمان  املف دي  األمو  لا  الفااوم 

امظليمية ة حوم الممأ واألمن الدوليا

االحتال األفريقي

تقرير األما الااأ عن تازيز الشراكة لا األمو املف دي 
واالحتــال األفريقــي لشــأم ممــائل المــمأ واألمــن ة 
أفريقيــا، مبــا ة ذلــك عمل مكفب األمــو املف دي لدى 

)S/2017/744( االحتال األفريقي

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: وفقًا للمادة ٣٩ من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو إىل املشاركة يف هذه اجللسة 
مقدم اإلحاطة اإلعالمية التايل: السيد هايلي منكريوس، املمثل 
اخلاص لألمني العام لدى االحتاد األفريقي ورئيس مكتب األمم 

املتحدة لدى االحتاد األفريقي.

جدول  يف  املدرج  البند  يف  نظره  اآلن  األمن  جملس  يبدأ 
أعماله.

 ،S/2017/744 أود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
األمم  بني  الشراكة  تعزيز  عن  العام  األمني  تقرير  تتضمن  اليت 
يف  واألمن  السالم  مسائل  بشأن  األفريقي  واالحتاد  املتحدة 
االحتاد  لدى  املتحدة  األمم  مبا يف ذلك عمل مكتب  أفريقيا، 

األفريقي.

أعطي الكلمة اآلن للسيد منكريوس.

الميد مإكريوس )تكلم باإلنكليزية(: أود أن أعرب عن 
تقديري لرئيس جملس األمن على عقد هذه اجللسة اهلامة بشأن 
ذلك  يف  مبا  اإلقليمية،  واملنظمات  املتحدة  األمم  بني  التعاون 
تقرير  لعرض  يل  الفرصة  هذه  إتاحة  وعلى  األفريقي،  االحتاد 

األمني العام )S/2017/744( عن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي بشأن مسائل السالم واألمن يف أفريقيا، مبا يف 
ذلك عمل مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي. والتقرير 
معروض على اجمللس، الذي عقد يف األسبوع املاضي إحاطات 
إعالمية ومناقشات بشأن هذا املوضوع يف أديس أبابا. ولذلك، 

سأطلع اجمللس فحسب على ما حدث منذ صدور التقرير.

وامسحوا يل أن أبدأ بتهنئة جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي على الطابع الودي 
والبناء للمناقشات اليت أجراها اجمللسان يف أديس أبابا، مما يدل 
السالم  لتحديات  بالتصدي  للمجلسني  القوي  االلتزام  على 

واألمن يف أفريقيا من خالل التعاون والشراكة الوثيقني. 

واألمن  للسالم  الراهنة  التهديدات  بأن  اإلقرار  يبني  كما 
بليغة، وال ميكن  للغاية، وأن آثارها  يف أفريقيا معقدة ومرتابطة 
على  أثين  أن  األخرى.وأود  بدون  حلها  املنظمتني  من  ألي 
اجمللسني إلرسال الرسالة اليت ال لبس فيها بأن وحدة اهلدف بني 
املنظمتني، على أساس االحرتام املتبادل والتضامن واعرتافا باملزايا 
النسبية لكل منها، هي قوهتما، وينبغي مواصلة إضفاء الطابع 

املؤسسي عليها يف املستقبل.

األسبوع  يف  علما  اجمللس  أعضاء  أحيط  ما  حنو  وعلى 
لألمم  العامة  األمانة  بني  االسرتاتيجية  الشراكة  فإن  املاضي، 
املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي تنمو باطراد.وقد باتت اآلن 
املستويات. خمتلف  على  األقران  بني  التفاعل  باستمرار  تتسم 

ويعمل املمثلون واملبعوثون اخلاصون لألمم املتحدة مع نظرائهم 
من االحتاد األفريقي ويقومون باستكمال اجلهود اليت يبذلوهنا يف 
بوروندي ومجهورية  مبا يف ذلك يف  احلرجة،  احلاالت  عدد من 
وجنوب  والصومال  وليبيا  ومايل  وغامبيا  الدميقراطية  الكونغو 

السودان والسودان.

املمثلني  فإن  املاضي،  األسبوع  يف  ذكرت  ما  حنو  وعلى 
يقدمون  ما  األفريقي كثريا  واالحتاد  املتحدة  لألمم  اخلاصني 
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التابع  واألمن  السلم  جملس  إىل  مشرتكة  إعالمية  إحاطات 
لالحتاد األفريقي، مبا يف ذلك، مؤخرا، بشأن مجهورية الكونغو 
الدميقراطية وجنوب السودان والصومال.كما شارك ممثلو األمم 
املتحدة، خالل الفرتة قيد االستعراض، وأدلوا ببيانات يف أكثر 
من 40 اجتماعا جمللس السلم واألمن األفريقي، معظمها عن 
طريق مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي.وباملثل، قام 
ممثلون عن االحتاد األفريقي بتقدمي إحاطات إعالمية إىل جملس 
األمن، ولكننا حباجة ألكثر من ذلك.وعلى الصعيد العملي، فإن 
املشاركات اليومية، مبا يف ذلك استكشاف اآلفاق، والتحليالت 
تزال  ال  املشرتكة،  للعمليات  والتخطيط  املشرتكة،  والتقييمات 
مستمرة متاشيا مع أحكام قرار جملس األمن 2٣20 )2016(، 
املؤرخ 2٩  األفريقي  لالحتاد  التابع  واألمن  السلم  وبيان جملس 
املتحدة  األمم  بني  املشرتك  واإلطار   ،2016 أيلول/سبتمرب 

واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن.

املداوالت  عن  نشأت  نقاط  مخس  على  أركز  أن  وأود 
الناجحة ألعضاء اجمللس يف األسبوع املاضي.

أوال، لقد أكد اجمللسان على املبدأ الوارد يف ميثاق األمم 
املسؤولية األساسية  يتحمل  األمن  بأن جملس  القاضي  املتحدة 
عن صون السلم واألمن الدوليني، كما أقر بالدور اهلام الذي 
املتصلة  التحديات  مع  التعامل  يف  اإلقليمية  الرتتيبات  تؤديه 
املتحدة.ويف  الثامن من ميثاق األمم  الفصل  بالنزاع، متشيا مع 
هذا الصدد، الحظ اجمللسان الدور اهلام واحلاسم الذي يضطلع 
واآلليات  اإلقليمية  االقتصادية  واجلماعات  األفريقي  االحتاد  به 
البلدان واملناطق اليت  التابعة له، اليت يوفر اقرتاهبا من  اإلقليمية 
بالديناميات  املتعمقة  معرفتها  إىل  باإلضافة  نزاعات،  تشهد 
واألسباب اجلذرية من الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

للنزاعات، وجهة نظر فريدة ميكن من خالهلا للتصدي هلا.

تعميق  ميكن  أنه  على  اآلراء  يف  بالتوافق  نرحب  ثانيا، 
التابع لالحتاد  السلم واألمن  الشراكة بني جملس األمن وجملس 

األفريقي من خالل زيادة وترية التفاعل بني اجمللسني.وميكن أن 
النزاع  حاالت  يف  مشرتكة  ميدانية  بعثات  وجود  ذلك  يشمل 
املدرجة على جدويل أعمال اجمللسني على السواء.وقد مت تقدمي 
الكيفية اليت ميكن هبا تنظيم هذه  عدد من االقرتاحات بشأن 
التفاعل  اجمللسني  بإمكان  أنه  إىل  أشري  املشرتكة.كما  البعثات 
بشكل أكثر تواترا، ال سيما قبل اختاذ القرارات اخلاصة بالوالية.

وهذه التفاعالت من شأهنا تيسري اعتماد هنج مشرتكة للتصدي 
اجمللسني  يصدره كال  ما  يكون  أن  من  والتأكد  النزاع  حلاالت 
من تعليمات بشأن التنفيذ إىل األمانة العامة ومفوضية االحتاد 

األفريقي أكثر اتساقا.

ثالثا، نرحب باعرتاف جملس األمن بأنه ميكن إثراء مداوالته 
خالل  من  أفريقيا  يف  واألمن  السالم  قضايا  بشأن  وقراراته 
إحاطات إعالمية مقدمة من ممثلني ومبعوثني خاصني لالحتاد 
املتحدة.وكما  األمم  نظرائهم يف  األفريقي جنبا إىل جانب مع 
قال العديد من أعضاء اجمللس أثناء املداوالت، هناك ثروة من 
املعرفة والتجربة والفهم ميكن للممثلني اخلاصني لالحتاد األفريقي 
جملس  تصرف  حتت  وضعها  اإلقليمية  االقتصادية  واجلماعات 
األمن.وتقف األمانة العامة لألمم املتحدة على أهبة االستعداد 
االقتصادية  واجلماعات  األفريقي  االحتاد  مفوضية  مع  للعمل 

اإلقليمية من أجل حتقيق رغبات جملس األمن يف هذا اجملال.

رابعا، أكد العديد من املمثلني على أمهية التعاون الوثيق بني 
املنظمتني بشأن منع نشوب النزاعات وبناء السالم.فعلى الرغم 
من أن األمم املتحدة واالحتاد األفريقي قد حسنا ما لديهما من 
آليات إنذار مبكر، ال يزال العمل املبكر ميثل حتديا، فكثريا ما منيل 
إىل التصرف كرد فعل بدال من التصرف على حنو استباقي.وينبغي 
اجلماعات  مع  تعاوهنما  تعزيز  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  لألمم 
االقتصادية اإلقليمية، وكذلك مع البلدان اجملاورة لتلك املوجودة 
يف مناطق نزاع.كما ينبغي زيادة املشاركة مع اجلهات الفاعلة من 
غري الدول، مثل اجلماعات الدينية، نظرا لوجود صالت تارخيية 
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بينها وبني اجملتمعات احمللية املتضررة وأهنا تتمتع مبستوى أعلى من 
الثقة لديها.

وفيما يتعلق ببناء السالم، فقد شدد اجمللسان على أمهية 
للنزاعات  اجلذرية  لألسباب  للتصدي  االهتمام  من  مزيد  إيالء 
مستمرة  مشاركة  هذا  إليها.ويتطلب  والعودة  االنتكاس  ومنع 
الثنائيني  والشركاء  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  جانب  من 
واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك عن طريق بناء القدرات 
وتعزيز  االقتصادية،  الفرص  وزيادة  اهلشة،  الدول  يف  املؤسسية 
مع  التعاون  زيادة  إىل  اجمللسان  دعا  الصمود.كما  على  القدرة 
جلنة بناء السالم ومكتب دعم بناء السالم، الذين اتفقا معهما 
يف تشرين األول/أكتوبر من العام املاضي على االجتماع سنويا 

لتقييم التقدم احملرز والتخطيط للعمل املشرتك.

األمن  جملس  جانب  من  املستمر  االلتزام  يشجعنا  خامسا، 
تقاسم  يف  بالنظر  األفريقي  لالحتاد  التابع  واألمن  السلم  وجملس 
األعباء املالية لعمليات دعم السالم اليت يقوم هبا االحتاد األفريقي 
بإذن من جملس األمن متشيا مع القرار 2٣20 )2016(.وال تزال 
البلدان األفريقية حتتج بأهنا تتحمل بالفعل العبء الثقيل املتمثل يف 
إرسال شباهبا من الرجال والنساء يف حاالت النزاع اخلطرية حيث 
ال ميكن لألمم املتحدة االنتشار، باإلضافة إىل الوعد بتقدمي 25 يف 
املائة من جمموع تكاليف هذه العمليات.كما اختذ االحتاد األفريقي 
يف  واالمتثال  املساءلة  آليات  من  لديه  ما  لتعزيز  أخرى  خطوات 
املسائل املالية وجمال حقوق اإلنسان واالمتثال الكامل هلا.وقد أثىن 
األمني العام على اإلرادة السياسية القوية اليت أبداها قادة االحتاد 
األفريقي، مبا يف ذلك من خالل تسديد نسبة 18 يف املائة حىت 
املستهدف  املبلغ  من  للسالم  األفريقي  االحتاد  إىل صندوق  اآلن 

احملدد لعام 2017 البالغ 65 مليون دوالرا.

الضروري  من  املاضي،  األسبوع  ذكرت يف  ما  وعلى حنو 
يقوم  اليت  السالم  دعم  عمليات  متويل  يكون  أن  أيضا كفالة 
هبا االحتاد األفريقي بإذن من جملس األمن يف إطار اسرتاتيجية 

سياسية مشرتكة، يتفق عليها كال اجمللسان وهتتدي بتحليالت 
العامة  األمانة  بدأت  النزاع.وقد  حلاالت  مشرتكة  وتقييمات 
أن  تكفل  لكي  النوع  هذا  من  عملية  بينهما  فيما  واملفوضية 
يصبح متويل عمليات دعم السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي 

أداة للتوصل إىل اسرتاتيجية سياسية وتشغيلية مشرتكة.
نداءات متحمسة من جملس  نزال نسمع  فإننا ال  وأخريا، 
التابع لالحتاد األفريقي واملفوضية بضرورة معاجلة  السلم واألمن 
املسألة املتعلقة بتوفري متويل كاف ومرن وميكن التنبؤ به لبعثة االحتاد 
تقدمه  الذي  فالدعم  السرعة.  الصومال على وجه  األفريقي يف 
األمم املتحدة من خالل مكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف 
الصومال يكون إما غري كاف أو غري مرن مبا فيه الكفاية بالنسبة 
لطبيعة العمليات اليت تقوم هبا بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، 
يف حني أن الدعم املقدم من خارج األمم املتحدة أمر غري مؤكد 
بعد عام 2018.وقد وصف أعضاء جملس السلم واألمن التابع 
لالحتاد األفريقي احلالة بأهنا ال تطاق، وأهنا حالة ميكن أن تؤدي 
إىل انسحاب سريع لبعثة االحتاد األفريقي قبل أن تصبح القوات 
الوطنية الصومالية جاهزة لتويل املسؤوليات األمنية املوكلة إليها.

وسيكون األمر مأساويا، على األقل بالنسبة للشعب الصومايل 
الذي طالت معاناته، إذا انعكس مسار مكاسب العقد املاضي 
متويل  تقدمي  على  الدويل  اجملتمع  قدرة  لعدم  نتيجة  وتضحياته 
األمن،  جملس  طلب  على  للبعثة.وبناء  به  التنبؤ  وميكن  كاف 
سيقدم األمني العام تقريرا عن زيادة متويل بعثة االحتاد األفريقي 
السلم  جملس  وسيطلب  الثاين/نوفمرب،  تشرين  يف  الصومال  يف 
قرارات  اختاذ  األمن  جملس  إىل  األفريقي  لالحتاد  التابع  واألمن 

مناسبة ملعاجلة هذه املسألة امللحة والبالغة األمهية.

ويف اخلتام، أود اإلعراب عن التقدير ملا يقدمه جملس األمن 
من دعم سياسي متواصل ورفيع املستوى إىل االتفاق اإلطاري، 
الذي وقعه األمني العام ورئيس االحتاد األفريقي، الذي يكفل 
إليها  دعا  اليت  االسرتاتيجية  للشراكة  التام  التفعيل  على  قدرتنا 

جملس األمن.
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الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أشكر السيد منكريوس على 
إحاطته اإلعالمية.

يف  يرغبون  الذين  اجمللس  ألعضاء  اآلن  الكلمة  أعطي 
اإلدالء ببيانات.

ذي  بادئ  بالفرنسية(:  )تكلم  )السنغال(  سيك  الميد 
بدء، أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه اإلحاطة 
اإلعالمية، وأن أغتنم هذه الفرصة ألشكر املمثل اخلاص لألمني 
إحاطته  على  منكريوس  هايلي  األفريقي  االحتاد  لدى  العام 
اإلعالمية املنرية لألذهان، مما يربز بقوة الرهانات املتصلة بتعزيز 
السالم  جمال  يف  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  التعاون 

واألمن الدوليني. 

علينا  املعروض  العام  األمني  تقرير  يف  لوحظ  كما 
)S/2017/744(، تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، 
فقد اخُتذت عدة خطوات هامة إىل األمام خالل السنوات القليلة 
الوعي  من  ينبع  املشرتك  التعاون  اإلجيايب يف  التطور  إن  املاضية. 
بالرتابط والتكامل بني املنظمتني يف جمال السلم واألمن الدوليني. 
فعالية  أكثر  شراكة  وتطوير  التعاون  تعزيز  بأمهية  التذكري  وجيدر 
للتصدي للتحديات املشرتكة لألمن اجلماعي يف أفريقيا. ويف ذلك 
الصدد، نرحب بالتوقيع يف 1٩ نيسان/أبريل على اإلطار املشرتك 
بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السلم 
واألمن من خالل األمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي. 
ونأمل من آلية الرصد اليت وضعتها األمانتان لبلوغ تلك الغاية أن 
تعزيز  زيادة  أجل  من  اهلام  الصك  هذا  تنفيذ  تيسري  على  تعمل 

التعاون بني املنظمتني وحتقيق إمكاناهتما الكاملة.

لالحتاد  التابع  واألمن  السلم  وجملس  األمن  جملس  إن 
األفريقي يؤديان دورا رئيسيا يف هذا التعاون، مثلما أوضحتم من 
فوركم، سيدي الرئيس، يف معرض تلخيصكم لوقائع االجتماع 
يف  األعضاء  للدول  عشر  احلادي  املشرتك  السنوي  التشاوري 
جملس األمن وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي الذي 

ترأستموه يف أديس أبابا يف 7 و 8 أيلول/سبتمرب. فيما يتعلق 
هبذا التعاون، سأقصر بياين على التشديد على عمليات حفظ 
السالم األفريقية اليت تبني بوضوح أهنا تشكل استجابات حملية 
ملشاكل عاملية. ومن هذا املنظور، فإن تعزيز الشراكة بني االحتاد 
من  األفريقي  االحتاد  ميكن  أن  ينبغي  املتحدة  واألمم  األفريقي 
فّعالة وعمل  ووسائل  وأدوات  إضافية  بقدرات  نفسه  أن جيهز 
متضافر، يعود بالنفع على اجلميع. ويتطلب ذلك تعزيز الشراكة 
أيضا  بل  والتنفيذي،  االسرتاتيجي  املستويني  على  فقط  ليس 
التحليل والتخطيط بصورة مشرتكة، وذلك حلني  على مستوى 
النشر لضمان استجابة أكثر فعالية وتكيفا مع تطور حتديات 
السالم واألمن اليت تواجه القارة األفريقية. إن الدروس املستقاة، 
ال سيما من االنتقال من عمليات السالم اليت يقودها االحتاد 
األفريقي إىل عمليات حفظ السالم اليت تقودها األمم املتحدة، 
والصعوبات  والتشغيلية  اللوجستية  القدرات  من  العديد  توضح 
اليت تواجهها املنظمتان يف اإلدارة الفعالة لقضايا السالم واألمن.

االحتاد  قدرة  تعزيز  املهم  من  أن  نعتقد  الصدد،  ذلك  يف 
السالم  جمال  يف  اإلقليمية  االقتصادية  واجلماعات  األفريقي 
الوسائل  تعزيز  الضروري  من  املنوال،  نفس  وعلى  واألمن. 
والقدرات املوجودة لدى املكاتب اإلقليمية، مثل مكتب األمم 
املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ومكتب األمم املتحدة 
اإلقليمي لوسط أفريقيا، وكذلك العمل الذي يضطلع به االحتاد 
األفريقي واملبعوثون اخلاصون واملمثلون اخلاصون لالستفادة من 

مسامهاهتم على أفضل حنو من أجل حتقيق هذه الغاية.

آليات  إلجياد  اآلن  حىت  املبذولة  باجلهود  وفدي  يرحب 
متويل مستدام ومرن وميكن التنبؤ به لعمليات حفظ السالم اليت 
يقوم هبا االحتاد األفريقي بإذن من جملس األمن، وال سيما اختاذ 
اجمللس للقرار 2٣20 )2016( يف تشرين الثاين/نوفمرب 2016 
خالل رئاسة السنغال للمجلس، وهو قرار ميثل مرحلة هامة ألنه 
فتح آفاقا جديدة لتعميق تفكرينا بأفضل طريقة ممكنة لضمان 
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بقيادة  السالم  لعمليات  به  التنبؤ  وميكن  مستدام  متويل  توفري 
تأخذ  لكي  اإلثيوبية  الرئاسة  نعول على  إننا  األفريقي.  لالحتاد 

زمام املبادرة يف حتقيق تلك الرؤية. 

ورئيس  العام  األمني  ألشكر  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود 
وفقا  املقدمني  تقريريهما  جودة  على  األفريقي  االحتاد  مفوضية 
من  تقربنا  اليت  احملددة  واالقرتاحات   )2016(  2٣20 للقرار 
أال وهو جعل  املشرتك،  أجل حتقيق هدفنا  البعض من  بعضنا 
وفد  يأمل  لذلك،  للتنبؤ.  قابلية  أكثر  االسرتاتيجية  الشراكة 
السنغال أن يظهر اجمللس اإلرادة السياسية الالزمة ملعاجلة هذه 
املسألة اهلامة على حنو مالئم بالعمل بصورة مجاعية وروح بناءة 
اعتماد مشروع قرار موضوعي يقضي بوجوب متويل  من أجل 
عمليات حفظ السالم الصادر هبا تكليف أو أذن من جانب 
االحتاد األفريقي، ومبوافقة جملس األمن، من األنصبة املقررة من 
املتعلقة  القرارات  اختاذ  يتقرر  أن  على  املتحدة،  األمم  ميزانية 

بتمويل بعثات بعينها على أساس كل حالة على حدة.

يتطلع وفد بلدي باهتمام كبري إىل استعراض تنفيذ القرار 
.)2016( 2٣20

الميد ألو الاطا )مصر(: سيدي الرئيس، امسحوا يل يف 
البداية أن أتقدم خبالص الشكر إىل السيد هايلي منكريوس على 
اإلحاطة اإلعالمية الوافية اليت قدمها للمجلس. كذلك أشكر 
األمانة العامة على تقريرها الشامل عن تعزيز الشراكة بني األمم 

املتحدة واالحتاد األفريقي.

على  ملموسة  تطورات  التقرير  يغطيها  اليت  الفرتة  شهدت 
واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  املختلفة  التعاون  مسارات  صعيد 
قراره  األمن  تبىن جملس  السلم واألمن، حيث  األفريقي يف جمايل 
أكد  الذي   2016 الثاين/نوفمرب  تشرين  يف   )2016(  ٣220
مشاركة  لتصبح  املنظمتني  بني  القائمة  املشاركة  تطوير  أمهية  فيه 
اسرتاتيجية ومؤسسية تتمتع باألدوات الالزمة لتعزيز قدرة الطرفني 
على التعامل مع التحديات املعقدة واملتشابكة اليت تواجهها قارتنا 

األفريقية، وذلك يف إطار الفصل الثامن من امليثاق، ومن خالل 
البناء على امليزات النسبية اليت يتمتع هبا كل طرف. أود يف هذا 
الصدد التشديد على أمهية قيام جملس األمن بتدارس مجيع البدائل 
العام الذي أعده وفقا للقرار ٣220  اليت تضمنها تقرير األمني 
العاملة مبوجب  )2016( بشأن دعم عمليات السالم األفريقية 
مليزانية حفظ  النفاذ  مبدأ  وإقرار  األمن،  من جملس  ممنوحة  والية 
السالم يف األمم املتحدة وفقا ملعايري حمددة، وذلك سعيا لتوفري 
متويل مستدام ومرن ميكن التنبؤ به لعمليات دعم السالم األفريقية.

ومفوضية  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  بني  التعاون  ميثل 
بني  التعاون  منظومة  ضمن  رئيسيا  مكونا  األفريقي  االحتاد 
هبا  يقوم  اليت  باجلهود  اإلشادة  الصدد  هذا  أود يف  املنظمتني. 
األمني العام ورئيس املفوضية لالرتقاء بالتعاون بني اجلانبني على 
حنو مؤسسي وعملي، حيث مت التوقيع يف هذا الصدد يف نيسان/

أبريل 2017 على وثيقة اإلطار املشرتك للتعاون بني املنظمتني 
الذي حيدد اجملاالت ذات األولوية للتعاون بني الطرفني.

ونتطلع يف هذا الصدد ألن يسهم وضعه موضع التنفيذ يف 
القدرات املؤسسية لالحتاد األفريقي، خاصة يف ما يتعلق  تعزيز 
بالتفعيل الكامل ملكونات بنية السلم واألمن األفريقية املختلفة ويف 
مقدمتها القوة األفريقية اجلاهزة. وكذا اإلسهام يف تطبيق مفهوم 
األفريقي،  االحتاد  عمل  حماور  ضمن  وإدماجه  السلم  استدامة 
من خالل إيالء مزيد من االهتمام مبحاور الوقاية من النزاعات 
واإلنذار املبكر وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإعادة اإلعمار 
يف مرحلة ما بعد النزاعات والدفع قدما بالتعاون بني املنظمتني 
يف هذه اجملاالت، سعيا للتوصل لفهم وتقييم مشرتك للتحديات 
اليت تواجهها قارتنا األفريقية يف جمال السلم واألمن وسبل التعامل 

معها. 

ال يفوتين اإلشادة جبهود مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد 
املنظمتني.  بني  املشاركة  لتطوير  يبذله  اليت  واجلهود  األفريقي 
يرفعه  أن  املقرر  التقرير  تدارس  إىل  الصدد،  هذا  يف  ونتطلع، 
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األمني العام قريبا إىل اجمللس مبوجب القرار 2٣20 )2016(، 
حول تقييم احتياجات املكتب على ضوء تنامي املشاركة بني 
من  ميكنه  مبا  املكتب  تدعيم  سبل  لبحث  وذلك  املنظمتني، 

االضطالع مبهامه كحلقة وصل بني املنظمتني. 

وختاما، أود التأكيد على عزم مصر، من خالل عضويتها 
األمن  ويف جملس  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  من  يف كل 
وجملس السلم واألمن األفريقي، اإلسهام بفاعلية يف جهود تعزيز 
الشراكة بني املنظمتني، اقتناعا منها بأن ذلك هو السبيل األمثل 
جملاهبة األمناط املعاصرة من التحديات اليت تواجهها أفريقيا والعامل 

بأسره اليوم، مبا هلا من طبيعة مركبة ومتعددة األبعاد. 

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  سيمن  الميدي 
باإلنكليزية(: أشكر املمثل اخلاص لألمني العام منكريوس على 

إحاطته اإلعالمية.

قليلة هي املناسبات اليت جنتمع فيها بوصفنا جملس األمن 
للدول  إجياد سبل جديدة  لعملنا:  املشرق  اجلانب  لنتكلم عن 
كي تعمل معا من أجل تعزيز السالم واألمن الدوليني. ويسرين 

أن أقول إن اليوم ميثل إحدى تلك املناسبات.

املتحدة. فمن  األفريقي شريك أساسي لألمم  إن االحتاد 
الصومال إىل مايل وجنوب السودان، يعمل االحتاد األفريقي مع 
األمم املتحدة يف تعزيز قيمنا املشرتكة املتمثلة يف حتقيق السالم 
املشاورات  برهنت  وقد  األفريقية.  القارة  أحناء  واألمن يف مجيع 
املشرتكة اليت جرت يف األسبوع املاضي أيضا على هذه الشراكة. 
وكما قلنا يف املرة األخرية اليت نظرنا فيها يف هذه العالقة، فإن 
واألمم  األفريقي  االحتاد  سيواصل  إذا كان  ما  ليست  املسألة 
املتحدة العمل معا بشكل وثيق. ولكن املسألة تتمثل يف كيفية 

تعميق وتعزيز شراكتنا. 

فقد قطعت هذه الشراكة شوطا طويال على مدى العقد 
الذي  للعمل  حد كبري  إىل  ذلك  يف  الفضل  ويعود  املاضي، 

األفريقي  االحتاد  لدى  املتحدة  األمم  مكتب  من  به كل  يقوم 
تعمل  فعندما  األفريقي.  لالحتاد  التابع  واألمن  السلم  وجملس 
هاتان املنظمتان معا، يصبح التخطيط للبعثات أفضل والواليات 
نتائج  حتقيق  يعين  ذلك  وكل  السياسي.  الدعم  ويزيد  أوضح 
أفضل. بيد أن األهم من ذلك هو تقدمي خدمات أفضل للناس 
على  وحياهتم  يعتمدون يف سالمتهم  الذين  الواقع  أرض  على 

ذلك العمل، وهذا ما نعمل من أجله. 
ومثة نقطة مضيئة يف تلك العالقة، أال وهي، اعتزام االحتاد 
حبقوق  املتعلقة  ُأُطره  على  األخرية  اللمسات  وضع  األفريقي 
اإلنسان والسلوك واالنضباط. فهذه هي اجملاالت اليت يشكل 
إحراز تقدم فيها أمرا بالغ األمهية إذا أردنا تعميق تعاوننا. ومثة 
ضرورة مطلقة ألن يستمر االحتاد األفريقي يف العمل من أجل 
منع االنتهاكات وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان. فما من شيء 
جانب  من  السلوك  وسوء  االنتهاكات  من  أكثر  الثقة  يقوض 
ضرر  من  ذلك  يلحقه  عما  ناهيك   - الشرطة  وأفراد  القوات 
يعين  وهذا  املتحدة.  واألمم  األفريقي  االحتاد  من  بسمعة كل 
أنه جيب أن تكون هناك إجراءات صارمة لفرز واختيار األفراد 
تدريب  هناك  يكون  أن  وجيب  األمامي.  اخلط  على  العاملني 
ورصد وإبالغ حينما يوجد أفراد حفظ السالم يف امليدان، وال 
عند حدوث  املساءلة  وحتقيق  مستقلة  حتقيقات  إجراء  من  بد 
احرتام  تعزيز  على  األفريقي  االحتاد  بعزم  ونرحب  انتهاكات. 
حقوق اإلنسان، ونتطلع إىل إحراز تقدم يف تنفيذ تلك األطر.

ويشجعنا أيضا توثيق عالقة العمل اليت أقيمت بني موظفي 
األمانة العامة لألمم املتحدة ونظرائهم يف مفوضية االحتاد األفريقي. 
كما مت إحراز تقدم يف حتسني اإلدارة الداخلية واإلشراف على 
عمليات دعم السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي. وهذه كلها 
الكامل  التنفيذ  أن  ندرك  وحنن  الصحيح.  االجتاه  خطوات يف 
لتلك النقاط املرجعية للشفافية واألداء واملساءلة سيستغرق وقتا، 
األطر  تلك  تنفيذ  لنشهد  معا  العمل  ملواصلة  مستعدون  وحنن 

وكي نظهر إحراز تقدم ميكن إثباته.
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ولكن قبل أن نتمكن من النظر يف تقدمي مزيد من الدعم 
املايل من خالل األمم املتحدة، جيب أن نرى دليال ملموسا على 
التقدم. والواليات املتحدة لن تنظر يف استخدام األنصبة  هذا 
املقررة لألمم املتحدة يف أي عملية من عمليات االحتاد األفريقي 
املقبلة حىت يتم تطبيق النقاط املرجعية يف جماالت الشفافية املالية 
والسلوك واالنضباط وحقوق اإلنسان بصورة واضحة يف مجيع 
ذلك  بغري  والقيام  األفريقي.  لالحتاد  التابعة  امليدانية  العمليات 
سيعّرض للخطر شرعيَة األمم املتحدة يف جمال حفظ السالم. 
على  اعتماده  لتعزيز  األفريقي  االحتاد  جهود  دعم  وسنواصل 
الذات ماليا، مبا يف ذلك تنشيط صندوق السالم التابع لالحتاد 
األفريقي. ونتطلع بصفة خاصة إىل العمل مع الدول األعضاء 
التمويل  لزيادة  جتارية  غري  آليات  لتحديد  األفريقي  االحتاد  يف 
األعضاء  الدول  التزامات  مع  وتتوافق  بالشفافية  تتسم  الذايت، 

وتعهداهتا الدولية.

ختاما، نتطلع إىل استمرار االحتاد األفريقي يف إظهار القيادة 
للعنف  حد  وضع  أجل  من  األعضاء  الدول  جهود  حشد  يف 
ومنع الفظائع اجلماعية. ويف أماكن مثل جنوب السودان ومايل 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية، يسعى االحتاد األفريقي إىل تعزيز 
االستجابات اإلقليمية للنزاعات والفظائع، ولكن ال يزال هناك 
القيام به. ويف هناية املطاف،  قدر كبري من العمل الذي يتعني 
حنن واثقون من أن هذه العالقة اهلامة تسري يف االجتاه الصحيح. 
املشرتكة،  باملسؤوليات  النهوض  على  قادرة  شراكة  نبين  فنحن 

وحنن نبين شراكة تقوم على أساس القيم املشرتكة.

وما دمنا ثابتني يف التزامنا ومتفانني يف إحراز تقدم، فإننا 
سنواصل تعزيز تلك الشراكة اهلامة. وذلك جيعل من هذا اليوم 

يوما طيبا يف جملس األمن.

أنا  أود  باإلنكليزية(:  )تكلم  )اليابان(  كاوامورا  الميد 
أيضا أن أشكر السيد هايلي منكريوس، املمثل اخلاص لألمني 

العام لدى االحتاد األفريقي، على إحاطته اإلعالمية املتعمقة. 

واملنظمات  املتحدة  األمم  بني  التعاون  عن  نتكلم  عندما 
أساسيان،  مفهومان  يربز  أفريقيا،  اإلقليمية يف  ودون  اإلقليمية 
مها امللكية والشراكة. وجيب حتقيق التوازن بني امللكية والشراكة 
اجلهات  من  جهة  لكل  النسبية  املزايا  من  االستفادة  لتعظيم 
واالحتاد  األفريقية،  الوحدة  منظمة  إنشاء  أظهر  وقد  الفاعلة. 
األفريقي الحقا، وجود قدر وافر من امللكية والتوافق يف اآلراء 

على الصعيد اإلقليمي بشأن منع نشوب النزاعات وحلها. 

قدرته  األفريقي  لالحتاد  العديدة  اهلامة  األدوار  بني  ومن   
قاسية.  بيئات  يف  السالم  لدعم  لعمليات  السريع  النشر  على 
وفيما يتعلق بالشراكة، يؤدي مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد 
األفريقي دورا متزايدا، مدفوعا بضرورة التعاون بني األمم املتحدة 
للمؤسستني مواصلة تطوير عمليات  واالحتاد األفريقي. وميكن 
التخطيط املشرتك واختاذ القرارات، فضال عن إجياد طرق ملموسة 

لتعزيز تواصلهما. 

للمنظمتني استجابة  العامتني  قائم بني األمانتني  والتعاون 
أيار/مايو،  يف  الصادر   )S/2017/454( العام  األمني  لتقرير 
والتفاعل املباشر املنتظم بني اجمللس وجملس السلم واألمن التابع 
ملموسة.  بطريقة  تعاوننا  لتعزيز  أساسي  أمر  األفريقي  لالحتاد 
البعثة  اهتمام خالل  من  إبداؤه  مت  ما  إىل  أيضا  اليابان  وتشري 
البعثات املشرتكة يف املستقبل. وميكن  األخرية بإمكانية توسيع 
لتلك البعثات املشرتكة أن توفر رؤى قيمة لكال اجمللسني بشأن 

احلالة على أرض الواقع. 

من  ليس كجزء  الشراكة ضروري  تعزيز  أن  أؤكد  أن  وأود 
عمليات دعم السالم فحسب، ولكن أيضا للحيلولة دون نشوب 
النـزاعات ولعمليات الوساطة، فضال عن معاجلة األسباب اجلذرية 
الثالثي بني اجمللس واالحتاد األفريقي واجلماعة  للنزاع. والتعاون 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن غامبيا مثال ممتاز. ونتطلع 
أيضا إىل تعزيز الدور املتعلق مبنع نشوب النزاعات الذي تقوم به 

املنظمات دون اإلقليمية يف مجيع أحناء أفريقيا.
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اهتمام  على  األمن  جملس  أطلع  األخرية،  بعثتنا  وخالل 
املقدمة  املالية  بالتربعات  يتعلق  فيما  الشديد  األفريقي  االحتاد 
دعما لعمليات السالم واألمن. وهذا يتطلب املزيد من املناقشة 
يف اجمللس واجلمعية العامة فضال عن مواصلة اجلهود اليت يبذهلا 

االحتاد األفريقي.

الميد يورنيت سوليس )دولة بوليفيا املتعددة القوميات( 
على  شكرها  عن  تعرب  أن  بوليفيا  تود  باإلسبانية(:  )تكلم 
املعلومات اليت قدمها املمثل اخلاص لألمني العام، السيد هايلي 
على  لنعرب عن شكرنا  أيضا  الفرصة  هذه  ونغتنم  منكريوس. 
حسن الضيافة الذي أبدي ألعضاء جملس األمن أثناء زيارهتم 
الشكر  لتقدمي  اخلصوص  وجه  وعلى  أبابا،  أديس  إىل  األخرية 

لكم، سيدي الرئيس، وحلكومة إثيوبيا وشعبها.

رئيس  بأعمال  وإشادهتا  دعمها  على  جمددا  بوليفيا  وتؤكد 
مفوضية االحتاد األفريقي واألمني العام لألمم املتحدة فيما يتعلق 
بنتائج املؤمتر السنوي األول لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي، الذي 
مشرتك  فهم  إىل  التوصل  تعزيز  أجل  من  نيسان/أبريل  يف  عقد 
لألسباب اجلذرية للنزاع ولتعزيز توافق اآلراء حول اعتماد القرارات.

وحتسني  بتعزيز  املنظمتني  تبديه كلتا  الذي  االلتزام  ونؤيد 
احلوار وآليات التعاون والتنسيق من خالل اإلطار املشرتك بني 
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم 
شاملة  اسرتاتيجية  رؤية  املنظمتني  صالحيات  وتتيح  واألمن. 
ستمكن من إقامة شراكة أقوى وأكثر متانة ستجعل من املمكن 
التصدي لتحديات السالم واألمن اليت تواجهها كلتا املنظمتني، 

مبا يف ذلك نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. 

لالحتاد  الرئيسية  الطريق  خبريطة  نرحب  الصدد،  هذا  ويف 
يف  املدافع  دوي  إلسكات  العملية  اخلطوات  بشأن  األفريقي 
أفريقيا حبلول عام 2020 وبتعاون االحتاد يف األنشطة املتصلة 
باأللغام املضادة لألفراد، فضال عن التوقيع يف حزيران/يونيه على 

مذكرة تفاهم بني مفوضية االحتاد األفريقي ودائرة األمم املتحدة 
لإلجراءات املتعلقة باأللغام.

وباالنتقال إىل آليات التعاون والتنسيق، فإن أحد األمثلة 
اليت يتعني إبرازها هو نشر بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال يف 
عام 2007 والدعم الذي تقدمه البعثة يف بناء النظام االحتادي 
لذلك البلد ويف تنفيذ خريطة الطريق السياسية، بفضل اجلهود 
املشرتكة لالحتاد األفريقي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. 
من  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  التقدم  هذا  إحراز  ومكن 
أدجمت  والتشغيلي  االسرتاتيجي  الصعيدين  على  شراكة  إقامة 
بالدرجة  ابتكارية،  عمل  أساليب  املاضية   15 الـ  األعوام  يف 
األوىل يف عمليات حفظ السالم. ويف حالة الصومال، مكنت 
هذه الشراكة من وضع ميثاق أمين يشمل االلتزام املتبادل بني 
احلكومة وشركائها الدوليني، مما يربز أمهية نقل املهام األمنية لبعثة 

االحتاد األفريقي يف الصومال إىل القوات الصومالية.

ويف هذا السياق، تشكل عمليات حفظ السالم املنتشرة يف 
أفريقيا أداة رئيسية لضمان جناح السعي املستمر إلحالل السالم 
والتهديدات  التحديات  مفيدة جملاهبة  أداة  أيضا  وهي  واألمن. 
منطقة  احلال يف  هو  اإلنسانية. وهذا  واألزمات  اإلرهاب  مثل 
حوض حبرية تشاد، حيث تدعم األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
املتعددة  املشرتكة  القوة  أعمال  اآلخرون  الدوليون  والشركاء 

اجلنسيات يف التصدي جلماعة بوكو حرام.

وترحب بوليفيا بالتوقيع على االتفاق بشأن تقدمي الدعم 
االحتاد  املؤرخة 24 شباط/فرباير بني مفوضية  التفاهم  ومبذكرة 
األفريقي والبلدان املسامهة بقوات يف منطقة حوض حبرية تشاد، 

بغية متكني اجملتمع الدويل من تقدمي دعم إضايف إىل املنطقة.

رئيس  أعمال  يف  الدعم  هذا  جتلى  السودان،  جنوب  ويف 
يف  األفريقي  لالحتاد  السامي  واملمثل  األفريقي  االحتاد  مفوضية 
جنوب السودان، اللذين عمال على ضمان مشولية احلوار الوطين 
وتنفيذ االتفاق، بالتشاور الوثيق مع اللجنة املشرتكة للرصد والتقييم 
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واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية واألمم املتحدة. إن بوليفيا 
تشجع هذه املبادرات، مبا يف ذلك نشر القوة املشرتكة للمجموعة 
النحو  العام، على  الساحل، ونتفق مع األمني  اخلماسية ملنطقة 
تلك  تستكمل  أن  األمهية مبكان  أن من  تقريره، على  الوارد يف 
اجلهود باألعمال املنجزة يف مايل وتنسيقها مع بعثة األمم املتحدة 

املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل.

وتؤكد بوليفيا على زيادة مستوى الشراكة االسرتاتيجية بني 
جملس األمن وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي وعلى 
االلتزام بإقامة عالقات منظمة ومنصفة، مع الرتكيز على تعزيز 
القضايا  بشأن  التقنية  املساعدة  تقدمي  املتبادل ومواصلة  الدعم 

السياسية وعمليات حفظ السالم على السواء.

ويف هذا الصدد، تؤيد بوليفيا بيان األمني العام الوارد يف 
اجمللسان  يتخذها  اليت  القرارات  يف  االتساق  أن  ومفاده  تقريره 
أمر بالغ األمهية من أجل ضمان قدر أكرب من التأثري والتوافق 
التصدي  على  اجلماعية  بقدراتنا  النهوض  بغية  االسرتاتيجي 

لتحديات السالم واألمن.

وعالوة على ذلك، نعتقد أن علينا االستمرار يف استكشاف 
خمتلف السبل لتقدمي الدعم واملساعدة لعمليات االحتاد األفريقي، 
عمال بالقرار 2٣20 )2016(. وإزاء هذه اخللفية، تؤيد بوليفيا 
طلب االحتاد األفريقي بشأن توفري التمويل املرن والثابت وتقدمي 
الدعم االقتصادي للعمليات السالم واألمن. ونربز أمهية احلوار 
والتعاون مع الشركاء اإلقليميني ودون اإلقليميني من أجل منع 
نشوب النزاعات. وتتجلى أمهية هذا التعاون يف اجلهود املشرتكة 
واالحتاد  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  تبذهلا  اليت 
األفريقي والشركاء الدوليون اآلخرون، مبا يف ذلك األمم املتحدة، 

مما مكن من جتنب نشوب النزاع يف مجهورية غامبيا. 

تسوية  يف  النجاح  أن  بوليفيا  ترى  املنوال،  نفس  وعلى 
األزمات يتوقف على الدور الذي تضطلع به للنساء والشباب 
يف ذلك اجملال وبالتايل مما يؤكد احلاجة إىل سعي كلتا املنظمتني 

لضمان اإلدماج الكامل لكلتا هاتني الفئتني يف مجيع األنشطة 
املتصلة بتحقيق السالم واألمن .

ويف اخلتام، تعتقد بوليفيا أن من األمهية البالغة مبكان متكني 
اختاذ  يف  أكرب  حموري  بدور  االضطالع  من  األفريقي  االحتاد 
القرارات بشأن املسائل اليت هتمه، مع احرتام سيادة مجيع البلدان 
األعضاء يف االحتاد واستقالهلا وسالمتها اإلقليمية. ومن األمور 
الرئيسية التقيد مببدأ إجياد حلول أفريقية للمشاكل األفريقية إذا 

أردنا أن ننجح يف التغلب على حتدياتنا املشرتكة.

الميد نيبيزنيا )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: أشكر 
على  منكريوس،  هايلي  السيد  العام،  لألمني  اخلاص  املمثل 
إحاطته اإلعالمية التفصيلية. ونتفق مع اآلراء اليت استمعنا إليها 
املتحدة واالحتاد  التفاعل بني األمم  بزيادة مستوى  يتعلق  فيما 

األفريقي يف جمال ضمان السالم واألمن يف أفريقيا.
ويف األعوام األخرية، ظلت كلتا املنظمتني تسعيان لالستفادة 
من اخلربة اليت اكتسبتاها ومزايامها النسبية مع وضع هنجنا املشرتكة 
من أجل التغلب على حاالت األزمات يف القارة األفريقية. وكان 
من األمثلة اجليدة للغاية على ذلك االجتماع الذي عقد يف 1٩ 
نيسان/أبريل يف نيويورك، وهو املؤمتر السنوي األول املشرتك بني 
العام،  األمني  أثره وقع  املتحدة، وعلى  األفريقي واألمم  االحتاد 
االتفاق  األفريقي حممد على  أنطونيو غوترييش، ورئيس االحتاد 

اإلطاري بني األمانتني بشأن قضايا السالم واألمن.

ومن ضمن النقاط اإلجيابية يف التفاعل بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي نود أن نؤكد على الزيارة إىل مجهورية الكونغو 
الدميقراطية ونيجرييا يف متوز/يوليه. وضم الوفد، ضمن آخرين، 
نائبة األمني العام، أمينة حممد. وهذا تعبري واضح عن عزم أمانيت 
العامة لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي على وضع هنج مشرتكة 

حنو القضايا األكثر تعقيدا يف أفريقيا.

ونرى أن من الضروري مواصلة العمل بشكل وثيق للغاية 
يف إطار االجتماعات التشاورية السنوية بني جملس األمن وجملس 
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اجمللس  اجتماع  وأظهر  األفريقي.  لالحتاد  التابع  واألمن  السلم 
التشاوري املشرتك احلادي عشر، املعقود يف أديس أبابا، أن هذا 
كان مفيدا للغاية من أجل تنسيق املواقف بشأن القضايا األكثر 

تعقيدا يف القارة األفريقية. 

وانعكست أمهية إشراك املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
يف تسوية حاالت األزمات يف التفاعل بني اهليئة احلكومية الدولية 
جنوب  بشأن  املتحدة  واألمم  األفريقي  واالحتاد  بالتنمية  املعنية 
فعاليتها وتعمل  الثالثية  الصيغة  تثبت هذه  السودان. ونأمل أن 
بوصفها مثاال على زيادة استخدام قوات األمم املتحدة يف القارة.

البلدان  على  يفرض  أن  املقبول  غري  من  أنه  على  نشدد 
األمثلة  من  العديد  وهناك  للتسوية.  خارجية  صيغ  األفريقية 
السودان  جنوب  يف  ذلك  يف  مبا  التدخل،  هذا  على  السلبية 

وبوروندي وأماكن كثرية غريمها. 

 )S/2017/744( نؤيد الفكرة الواردة يف تقرير األمني العام
ومؤداها أن من املهم زيادة اجلهود الوقائية يف القارة. ويف الوقت 
أشبه  خارجيا  استعراضا  جوهرها  يف  تكون  أال  جيب  نفسه، 
باإلرشاد للقضايا السياسية وقضايا حقوق اإلنسان احمللية، بل 
األفريقية على تصحيح طريقة عملها.  البلدان  ترغم  أال  ينبغي 
فتيل  نزع  بدور  القيام  األفريقي  االحتاد  تفويض  علينا  وجيب 
ليبيا يف 2011 وما حدث بعد ذلك  األزمات. إن احلالة يف 

هناك مثال واضح على هذا التدخل غري احلكيم. 

وحنن متفقون على ضرورة أن نتناول مبسؤولية مسألة زيادة 
القدرة على التنبؤ واملوثوقية واملرونة يف متويل العمليات األفريقية 
املسائل  هذه  أن  نرى  نفسه،  الوقت  ويف  املشرتكة.  والبعثات 
هيئات  لدينا  الغرض،  األمن. وهلذا  ُتعاجل يف جملس  أال  ينبغي 
اخلامسة  اللجنة  مثل  املتحدة  األمم  منظومة  داخل  متخصصة 
اإلدارة  لشؤون  االستشارية  واللجنة  العامة  للجمعية  التابعة 
القائمة  اإلجراءات  إتباع  من  نتأكد  أن  علينا  وامليزانية. وجيب 
عند النظر يف طلبات امليزانية واملوافقة عليها، وأن نكفل الشفافية 

واملساءلة يف ختصيص األموال واستخدامها. وحنن على استعداد 
وبشأن  املسألة  هذه  بشأن  البناءة  احلوارات  من  املزيد  إلجراء 

األعمال احملددة يف هذا الصدد.

إىل  نتطلع  املثال،  سبيل  على  الثاين/نوفمرب،  تشرين  ويف 
بعثة  بتمويل  املتعلقة  املسائل  عن  العام  األمني  تقرير  تلقي 
االحتاد األفريقي يف الصومال. ونرى أننا حباجة أن ندرس بعناية 
االقرتاحات احملددة الواردة فيه. عالوة على ذلك، حيدونا األمل 
قراراهتم  تنفيذ  مسألة  بأمانة  أنفسهم  األفارقة  يتناول  أن  يف 

والتزاماهتم بزيادة مسامهتهم املالية.

أديس  يف  به  صرحنا  ما  جمددا  نؤكد  أن  نود  اخلتام،  يف 
أبابا يف األسبوع املاضي. حيث قدمنا اقرتاحا يهدف إىل تعزيز 
التفاعل بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. وقلنا بالتحديد أن 
لرئيس  املعنيني  اخلاصني  املمثلني  دعوة  إمكانية  النظر يف  علينا 
مفوضية االحتاد األفريقي إىل تقدمي تقارير جمللس األمن خالل 
أعضاء  ميكن  أن  شأنه  من  وهذا  األفريقية.  للقضايا  مناقشتنا 
اجمللس من احلصول على صورة أمشل ملا جيري وحتديد املستوى 

الالزم من الدعم جلهود الوساطة من خالل االحتاد األفريقي.

تشكر  بالصينية(:  )تكلم  )الصني(  تاو  هاي  وو  الميد 
الصني املمثل اخلاص لألمني العام لدى االحتاد األفريقي، السيد 

منكريوس، على إحاطته اإلعالمية. 

يف األسبوع املاضي، عقد بنجاح يف أديس أبابا االجتماع 
السلم  وجملس  األمن  جمللس  عشر  احلادي  السنوي  التشاوري 
األمن  جملس  أعضاء  وأجرى  األفريقي.  لالحتاد  التابع  واألمن 
متعمقة  مناقشة  األفريقي  لالحتاد  التابع  واألمن  السلم  وجملس 
وصرحية بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك للمجلسني. وقد 
أدى ذلك إىل حتقيق شراكة وثيقة بني األمم املتحدة واالحتاد 
األفريقي. ترحب الصني هبذا األمر وتعرب جمددا عن تقديرها 
الدقيق  وترتيبهما  الدقيق  إلعدادمها  وإثيوبيا  األفريقي  لالحتاد 

لالجتماع السنوي هلذا العام.
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ما برح االحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية األخرى 
يف أفريقيا تسعى منذ فرتة طويلة إىل تعزيز الوحدة فيما بني البلدان 
واالستقرار  السالم  صون  يف  هام  بدور  واضطلعت  األفريقية، 
وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد اإلقليمي يف 
أفريقيا. وسامهت مسامهة كبرية يف هدف األمم املتحدة املتمثل 

يف تعزيز السالم والتنمية. وتشيد الصني هبذه اجلهود.

مع  مستقرة  أفريقيا  يف  العامة  احلالة  احلاضر،  الوقت  يف 
األمني  تقرير  يف  ورد  نفسه، كما  الوقت  ويف  جيد.  منو  زخم 
العام )S/2017/744(، توجد حتديات أمام السالم واالستقرار، 
إىل  حاجة  ومثة  أفريقيا.  يف  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية 

تعاون وثيق أكرب بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي.

اهلادف  التعاون  تعزيز  زيادة  الطرفني  على  ينبغي  أوال، 
ورفع كفاءة هذا التعاون. يف نيسان/أبريل املاضي، وّقع األمني 
العام ورئيس االحتاد األفريقي اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن، حيث 
للتعاون وهي: منع نشوب  مت فيه حتديد أربعة جماالت رئيسية 
النزاعات، والتوسط فيها وإحالل السالم؛ والتصدي للنزاعات؛ 
للشراكة  املستمر  واالستعراض  هلا؛  اجلذرية  األسباب  ومعاجلة 
اجلانبني  لكال  ينبغي  العمل،  من  املقبلة  املرحلة  ويف  وتعزيزها. 
تسخري مجيع املزايا النسبية لكل منهما والتعجيل بتنفيذ اإلطار. 

لديهما  التعاون  ميادين  توسيع  زيادة  للطرفني  ينبغي  ثانيا، 
التنمية  ومساعدة أفريقيا على معاجلة املسائل األساسية. إن دعم 
االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا أمر ال غىن عنه من أجل تعزيز 
التعاون بني اجلانبني يف املستقبل. فتلك أيضا وسيلة هامة ملساعدة 
أفريقيا على استئصال جذور الصراعات. وينبغي للمجتمع الدويل 
أن يوحد جهوده بصورة وثيقة ملساعدة أفريقيا يف تنفيذ خطة التنمية 
لعام  األفريقي  االحتاد  خطة  مع  باالقرتان   20٣0 لعام  املستدامة 
206٣؛ هنيب باجملتمع الدويل العمل على إعطاء األولوية للمساعدة 
والقدرة  والتجارة،  والتعليم،  الصحية،  الرعاية  واالستثمار يف جمال 

على االتصال وغريها من اهلياكل األساسية من أجل املساعدة على 
تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان األفريقية.

 ثالثا، على جملس األمن وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد 
األفريقي االضطالع بدورمها القيادي. إن دعم بناء القدرات يف 
لتعزيز  الرئيسية  اجملاالت  أحد  أفريقيا  يف  واألمن  السالم  جمال 
الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. وعمليات جملس 
لعمليات  هامة  تكملة  األفريقي  لالحتاد  التابع  واألمن  السلم 
وجملس  األمن،  جمللس  ينبغي  السالم.  حلفظ  املتحدة  األمم 
والتنسيق  االتصال  تعزيز  األفريقي  لالحتاد  التابع  السلم واألمن 
للتخطيط وصنع  آلية مشرتكة  إنشاء  قريبا على  بينهما والعمل 
مشرتكة،  مبكر  إنذار  نظم  ووضع  واإلبالغ،  والتقييم  القرار، 
والقيام بعملية االستعراض االسرتاتيجي، واإلذن بالوالية والنشر. 
يف  واملساعدة  الدعم  من  مزيدا  يقدم  أن  األمن  وينبغي جمللس 
توفري التمويل املستدام واملستقر الذي ميكن التنبؤ به، وتعزيز بناء 

القدرات يف البلدان األفريقية يف جمال األمن.

ما انفكت الصني تؤيد حبزم السلم والتنمية يف أفريقيا. فقد 
برامج  وعشرة  ركائز  مخس  جينبينغ  شي  الصيين  الرئيس  اقرتح 
مبادرة  فإن  أفريقيا. كذلك  مع  الصني  عالقة  بناء  يف  للتعاون 

احلزام والطريق تفضي إىل التنمية يف أفريقيا. 

املشاورات  يف  املتمثل  هنجها  على  الصني  حتافظ  سوف 
املكثفة واجلهود املشرتكة والفوائد املتقامسة. وستعمل بصورة وثيقة 
مع البلدان األفريقية وستواصل تقدمي املساعدة والدعم ألفريقيا 
يف تعزيز بناء القدرات يف جمايل السالم واألمن، وحل املسائل 
واالستقرار  السالم  أسرع، وحتقيق  الساخنة على حنو  اإلقليمية 

والتنمية يف القارة األفريقية. 

أشكركم،  باإلنكليزية(:  )تكلم  )السويد(  الميد سكوغ 
سيدب الرئيس، على تنظيم هذه اجللسة وعلى قيادتكم خالل 
واجليد  الدقيق  تقريركم  على  وكذلك  أبابا،  أديس  إىل  رحلتنا 
هذا الصباح. أود أيضا أن أتوجه بالشكر إىل إثيوبيا على كرم 
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ضيافتها أثناء رحلتنا. أود أيضا أن أشكر املمثل اخلاص، هايلي 
منكريوس، على إحاطته اإلعالمية هذا الصباح. 

إن بعثة األسبوع املاضي إىل أديس أبابا حلضور االجتماع 
التشاوري املشرتك احلادي عشر مع جملس السلم واألمن التابع 
لالحتاد األفريقي مّثل خطوة هامة حنو شراكة أقوى من أي وقت 
مضى بني منظمتينا. لقد شعرنا بالتشجيع من املناقشات البناءة 
والقواسم املشرتكة يف هنجنا حنو عدد من التحديات األمنية يف 
إليها  أشرمت  قد  الرئيس،  أنكم، سيدي  أعتقد  األفريقية.  القارة 
سرعة  إىل  نتطلع  وإننا  الصباح.  هذا  تقريركم  يف  الدقة  مبنتهى 
اعتماد البيان املشرتك، وحنن على استعداد للعمل بدأب شديد 

لالنتهاء من ذلك يف أقرب وقت ممكن. 

ال ميكن لألمم املتحدة، مبا يف ذلك جملس األمن، حتقيق 
واملنطقة  األفريقي  االحتاد  مع  أقوى  شراكة  دون  من  أهدافهما 
دون اإلقليمية. ونفهم أنه عندما يتصرف االحتاد األفريقي، فإنه 
أمد  السويد منذ  لذلك ما برحت  بالنيابة عنا مجيعا.  يتصرف 
بعيد تؤيد تعزيز شراكة اسرتاتيجية بني األمم املتحدة واملنظمات 

اإلقليمية ودون اإلقليمية يف أفريقيا. 

األمم  املشرتك بني  املاضي، واإلطار  األسبوع  اجتماع  إن 
املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن 
الذي مت توقيعه يف نيسان/أبريل، سيؤديان إىل تعزيز هذه القناعة. 
ومن الواضح لنا أن االحتاد األفريقي والشركاء اإلقليميني يقومون 
األفريقية،  القارة  على مصاحل  فقط  تقتصر  بعمليات حيوية ال 
ولكنها، يف عامل تتزايد فيه التحديات املرتابطة، تصب أيضا يف 

مصلحتنا مجيعا.

 وال بد لنا اآلن من حشد اإلرادة السياسية والدعم امللموس 
للشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة من أجل أن تبلغ 

تلك العالقة حتقيق إمكاناهتا الكاملة.

وأود أن أثين على اجلهود اليت تبذهلا إدارة عمليات حفظ 
السالم ومفوضية االحتاد األفريقي ومكتب األمم املتحدة لدى 

االحتاد األفريقي على جهودهم يف تطوير هذه الشراكة وتنفيذها. 
النظر يف  يستلزم  عليه. وذلك  والبنا  احلايل  الزخم  اغتنام  ويلزم 
االحتاد  عمليات  متويل  مرونة  زيادة  أجل  من  حمددة  خيارات 
األفريقي للسالم وثباته واستدامته، مبا يف ذلك إمكانية احلصول 
على االشرتاكات املقررة يف ميزانية األمم املتحدة. إنين أسرتجع 
أجل  من  أقله  ليس  املسألة -  تسوية هذه  باإلحلاح يف  شعورا 
احلفاظ على املكاسب األمنية اليت حتققت يف الصومال، بفضل 

بعثة املراقبني العسكريني التابعة لالحتاد األفريقي يف الصومال.

وال يزال برنامج املرأة والسالم واألمن جماال حيويا للشراكة. 
وميثل إطالق شبكة القيادات النسائية األفريقية يف اآلونة األخرية 
خطوة إجيابية. وحيدونا األمل يف التمكن من استخدام الزيارات 
املشرتكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي على حنو أكثر تواترا 
لزيادة الوعي باملسائل اجلنسانية، ونشيد بالزيارتني املشرتكتني إىل 
نيجرييا ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف متوز/يوليه. ونؤيد أيضا 
النحو  على  مشرتكة،  ميدانية  بزيارات  اجمللسني  قيام  يف  النظر 

الذي اقرتح أثناء رحلتنا. 

وأخريا، نرحب بالتطورات اإلجيابية فيما يتعلق بالتعاون بني 
حلقوق  الدويل  القانون  بشأن  املتحدة  واألمم  األفريقي  االحتاد 
السالم.  دعم  عمليات  يف  اإلنساين  الدويل  والقانون  اإلنسان 
وسنرحب بإيالء مزيد من االهتمام لتلك املسألة يف التقرير املقبل 

لألمني العام.

وقبل  أوال  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إيطاليا(  كارلي  الميد 
الشكر لكم، سيدي  تقدمي  أن أشارك اآلخرين  أود  كل شيء، 
الرئيس، ولألمانة العامة على التنظيم املمتاز لالجتماع املشرتك مع 
جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي وعلى كرم الضيافة اليت 
قدمتها حكومة بلدكم يف عاصمته يف األسبوع املاضي. كما أود 
أن أشكر املمثل اخلاص هايلي منكريوس واملفوض إمساعيل شرقي 
على مشاركتهما الفعالة يف االجتماع، وعلى وجه اخلصوص أشكر 

السيد منكريوس على إحاطته اإلعالمية اليت قدمها اليوم.
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إن القرار 2٣20 )2016(، واإلطار املشرتك بني األمم 
السالم  جمال  يف  الشراكة  لتعزيز  األفريقي  واالحتاد  املتحدة 
العام  األمني  وتقرير  املاضي،  نيسان/أبريل  يف  املوقع  واألمن 
)S/2017/744( عن آلية متويل عمليات االحتاد األفريقي للسالم 
وتقرير رئيس مفوضية االحتاد األفريقي عن املوضوع نفسه تشكل 
بداية جديدة للشراكة االسرتاتيجية بني املنظمتني. ويف األسبوع 
املاضي، أجرى جملس األمن تبادال صرحيا للغاية وهاما وبناء جدا 
لآلراء بشأن تلك املواضيع املهمة مع جملس السلم واألمن التابع 
لالحتاد األفريقي. وتعزز جلسة اليوم االستمرارية يف مناقشاتنا. 
وينبغي أن ينصب الرتكيز اآلن على التنفيذ. ويف ذلك الصدد، 
هناك  أن  أوضحت  أبابا  أديس  يف  عقدت  اليت  املناقشة  فإن 
املشرتكة،  امليدانية  البعثات  إيفاد  على  اآلراء  يف  واسعا  توافقا 
وتنسيق برامج العمل املتعلقة بأفريقيا. ونؤيد تلك الطريقة العملية 

لتحسني أساليب عملنا وتعزيز التعاون بني اهليئتني.

ويف السياق نفسه، نشجع مفوضية االحتاد األفريقي واألمانة 
معاجلة  يف  تعاوهنما  تعزيز  مواصلة  على  املتحدة  لألمم  العامة 
األسباب اجلذرية للنزاعات األفريقية. ونشيد بنائبة األمني العام 
نوعها  املستوى األوىل من  الرفيعة  البعثة  إيفاد  أمينة حممد على 
الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  إىل  األفريقي  االحتاد  مع  املشرتكة 
ونيجرييا بشأن املشاركة اهلادفة للنساء يف السالم واألمن والتنمية.

األخرية.  األعوام  يف  جديدة  مشرتكة  حتديات  تنشأ  وظلت 
وأكدت على هذه التحديات االجتماعات اليت عقدت يف أديس 
بني  فيما  الصلة  وتزايد  اإلرهاب  وقبل كل شيء  أوال  وهي  أبابا. 
الشبكات اإلجرامية، مبا يف ذلك فيما يتعلق باالجتار بالبشر. إن 
التحديات  أحد  يعد  مل  وهو  أقاليمي.  نطاق  اجلرائم  تلك  نطاق 
املتصلة بالنزاعات احمللية يف أفريقيا وحدها. فاآلثار املرتتبة على تلك 
النزاعات آثار عاملية، وهي بالتايل أكثر أمهية حىت لألمن اجلماعي.

إن البعد األقاليمي للنزاعات األفريقية والقدرات اإلقليمية 
يف للقارة األفريقية أمران مرتابطان، سواء يف منطقة القرن األفريقي 

والبحر األمحر أو يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، أو يف منطقة 
النهوض  نواصل  أن  أفريقيا. وجيب  املتوسط يف  األبيض  البحر 
بالقدرات اإلقليمية للقارة. وكما أشار األمني العام يف أحدث 
تقرير له، ميكن زيادة تنفيذ التعاون من خالل اآلليات الثالثية 
االقتصادية  واجلماعات  اإلقليمية  دون  املنظمات  تشمل  اليت 
اإلقليمية. ويشكل إسهام اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية 
يف تسوية األزمة يف جنوب السودان وإسهام اجلماعة االقتصادية 
لدول غرب أفريقيا يف تسوية أزمة غامبيا مثالني واضحني على 
املزايا النسبية السياسية. وذلك هو احلال أيضا يف اجملال األمين 
بالنسبة للمجموعة اخلماسية لدول منطقة الساحل وقوهتا املنشأة 

حديثا من أجل املنطقة.

وسيساعد مثل ذلك اإلطار املرن على االستجابة للطلب 
املشروع إلجياد حلول أفريقية للمشاكل األفريقية. وسيسهم يف 
من  حىت  مستدامة،  املشرتكة  جهودنا  جعل  يف  الطويل  املدى 
مبزايا  للسالم  األفريقي  االحتاد  عمليات  املالية. وحتظى  الناحية 
نسبية حينما يتعلق األمر باألزمات األفريقية. ويف ذلك الصدد، 
تؤيد إيطاليا إنشاء اآللية املبينة يف تقرير األمني العام من أجل 
التخطيط املشرتك لعمليات االحتاد األفريقي للسالم والتكليف 

هبذه العمليات.

األعوام  يف  هامة  مبسؤوليات  األفريقي  االحتاد  واضطلع 
وندعم  املسؤوليات.  من  املزيد  لتويل  استعدادا  وأبدى  األخرية 
األفريقية  واألمن  السلم  منظومة  تطوير  يف  االحتاد  طموحات 
االحتياطية  والقوة  األفريقي  لالحتاد  التابع  السالم  وصندوق 
األفريقية وقدرهتا للنشر السريع. ويف غضون ذلك، وبعد اختاذ 
النهج العملي الذي ندعو إليه لدعم ذلك التعاون، فإننا نرى 
احلالية  القدرات  تأمني  يف  البدء  األمهية  البالغة  األمور  من  أن 

لعمليات السالم اليت يأذن هبا االحتاد األفريقي.

لالحتاد  التابعة  العسكريني  املراقبني  بعثة  تأسيس  ويتطلب 
عاجل.  حل  إجياد  املثال،  سبيل  على  الصومال،  يف  األفريقي 
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وسيصدر تقرير األمني العام املواضيعي املقبل يف تشرين الثاين/
تطوير  إىل  ونتطلع  األمن.  جمللس  إيطاليا  رئاسة  أثناء  نوفمرب، 

مناقشتنا يف تلك املناسبة.

هو  األفريقي  االحتاد  مع  االسرتاتيجي  التعاون  تعزيز  إن 
السبيل الرئيسي حنو نشر عمليات السالم الذكية والفعالة التكلفة. 
ونناشد الشركاء األفارقة وضع اللمسات األخرية على الرتتيبات 
التنفيذية من أجل مسامهة االحتاد األفريقي بنسبة 25 يف املائة 
يف عمليات السالم. إن إمكانية التنبؤ بالتمويل مسألة أساسية 
ولكنها ليست الوسيلة احلصرية لتعزيز القدرات األفريقية. وحنن 
نؤيد استكشاف األمم املتحدة استخدام األنصبة املقررة، شريطة 
القوات  بنوعية  يتعلق  فيما  املالئمة  الشروط  من  بطائفة  الوفاء 
واملساءلة وااللتزام حبقوق اإلنسان ومبعايري السلوك واالنضباط. 
واالبتكار  املعدات  توفري  أيضا  األمهية  البالغة  األمور  ومن 
التكنولوجي والتدريب. وإيطاليا على أهبة االستعداد للمشاركة 
يف بناء القدرات لصاحل وحدات الشرطة والوحدات العسكرية 
يف بعثات االحتاد األفريقي، ولإلسهام يف وضع اخلطط التدريبية 

اجلديدة املصممة خصيصا لتناسب االحتياجات األفريقية.

أوال  باإلسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  لريموليث  الميد 
العام  لألمني  اخلاص  املمثل  أشكر  أن  أود  شيء،  وقبل كل 
إحاطته  على  منكريوس.  هايلي  السيد  األفريقي،  االحتاد  لدى 
اإلعالمية بشأن تقرير األمني العام )S/2017/744( عن السبل 
األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  الشراكة  بتعزيز  الكفيلة 

بشأن مسائل السالم واألمن يف أفريقيا.

وتشيد أوروغواي بالتقدم احملرز خالل األعوام الـ 15 املاضية 
يف الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة بشأن املسائل 
املتصلة بالسالم واألمن. ونرى أن تلك الشراكة أساسية وضرورية 
بالنظر للنزاعات املستمرة يف السياقات املعقدة، اليت علينا فيها 
أن نواجه التهديدات غري املتناظرة وانتشار التطرف املصحوب 
جماهبة   - - يف حاالت كثرية  أيضا  وعلينا  واإلرهاب  بالعنف 

األزمات اإلنسانية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان. ويف 
ذلك الصدد، تقدر أوروغواي جهود االحتاد األفريقي احلماسية 
بدور  االضطالع  وبالتايل  أفريقيا،  يف  والتنمية  السالم  لتحقيق 
إجيايب يف التسوية السلمية ملثل تلك النزاعات. ولذلك السبب 
نناشد االحتاد األفريقي مواصلة اإلسهام بصورة بناءة يف معاجلة 

النزاعات املختلفة يف القارة.

ويرحب وفد بلدي بالتقدم احملرز يف الشراكة خالل العام 
التقرير قيد النظر. إن التوقيع  املاضي، وهي الفرتة اليت يغطيها 
على اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز 
الشراكة يف جمال السالم واألمن، وتنفيذ صندوق السلم التابع 
واالجتماع   )2016(  2٣20 القرار  واختاذ  األفريقي،  لالحتاد 
الذي عقد مؤخرا بني اجمللس وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد 
األفريقي، الذي ذكر قبل دقائق قليلة، خطوات ملموسة هتدف 

إىل زيادة تعزيز اإلطار التعاوين من أجل أفريقيا.

األمم  مكتب  بأن  منكريوس  السيد  رأي  أيضًا  ونتشاطر 
أساسيًا. إن  املتحدة لدى االحتاد األفريقي ال يزال يؤدي دوراً 
والتقين وضمان  املوضوعي  الدعم  لتقدمي  أساسية  قناة  املكتب 
التضافر يف اختاذ القرارات، وال سيما بني جملس األمن وجملس 
السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي. وتقدر أوروغواي اجلهود 
اجلارية الرامية إىل إعادة هيكلة املكتب هبدف الوفاء بالديناميات 
اجلديدة لتحالفنا، ونتطلع إىل إجراء استعراض شامل ملا حيتاج 

إليه املكتب بغية متكينه من تلبية املطالب امللقاة على عاتقه.

وُيظهر العدد املتزايد من العمليات اإلقليمية حلفظ السالم 
يتجاوز  أفريقيا  اجلهود يف  الطلب على هذه  أن  السالم  ودعم 
اآلن قدرة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي أو أي منظمة إقليمية 
أو دون إقليمية أخرى على أن تعاجلها مبفردها. ويؤكد هذا الواقع 
أن حفظ السالم يبقى أمراً أساسيًا، ال ألنه أداة متعددة اجلوانب 
وحسب بل أيضًا ألنه فعال من حيث التكلفة. ويوّد وفد بلدي 
يف هذا الصدد أن يؤكد على عوامَل ثالثٍة نعتقد أهنا ستكون 
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واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  القائم  التحالف  متكني  يف  حامسة 
األفريقي من حتقيق إمكاناته الكاملة.

الواليات  وحتديد  التخطيط  بعملية  األول  العامل  يتعلق 
املشرتكة لعمليات االحتاد األفريقي لدعم السالم اليت يأذن هبا 
أمر  العملية  هذه  يف  الوثيق  التعاون  أن  ونعتقد  األمن.  جملس 
أساسي لضمان كفاءة وفعالية تلك العمليات. ومن الضروري 
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني العمل املشرتك بني املنظمات 
ذلك  يشمل  أخرى،  أمور  بني  ومن  البعثة.  حياة  دورة  طوال 
التقييم األويل لألزمة، وتقييمًا اسرتاتيجيًا مشرتكًا، وتنفيذ البعثة 

وتقييم وفائها بواليتها وخضوعها للمساءلة.

ويتعلق العامل الثاين بتمويل عمليات االحتاد األفريقي لدعم 
السالم. لقد رأينا أن عدم وجود متويل ودعم مستدامني وميكن 
االحتاد  قدرة  تقويض  إىل  أدى  العمليات  هذه  يف  هبما  التنبؤ 
األفريقي على العمل واالستجابة حلاالت األزمات. ونعتقد أن 
خمتلف مناذج التمويل املقرتحة يف تقرير األمني العام لشهر أيار/

مايو عن املوضوع )S/2017/454( تقّدم خيارات عملية للدول 
األعضاء للنظر فيها.

ويتعلق العامل الثالث بتطوير قدرات أفراد االحتاد األفريقي 
املنتشرين يف عمليات دعم السالم. وبوصفنا بلداً شارك بنشاط 
ترى  عديدة،  سنوات  مدى  على  السالم  حفظ  عمليات  يف 
أوروغواي أن ملسؤولية البلدان املسامهة بقوات ووحدات شرطة 
يف  العمل  يؤدون  الذين  األشخاص  ألهنم  نظراً  خاصة،  أمهية 
امليدان ويتعني عليهم تنفيذ واليات العمليات. ونشدد، يف ذلك 
السياق على ضرورة امتثال أي قوات غري تابعة لألمم املتحدة 
مأذون هبا من قبل جملس األمن، مبا يف ذلك عمليات االحتاد 
األفريقي لدعم السالم، لنفس املعايري اليت يلتزم هبا حفظة السالم 
والسلوك  واألداء  القدرات  حيث  من  املتحدة  لألمم  التابعون 
واالنضباط واملساءلة. ونود أن نسّلط الضوء على اجلهود اليت 
اإلنسان  حبقوق  املعنية  األطر  لصقل  األفريقي  االحتاد  يبذهلا 

أن جتري عمليات  لديه من أجل ضمان  والسلوك واالنضباط 
والقانون  اإلنسان  ملعايري حقوق  امتثال كامل  السالم يف  دعم 

الدويل اإلنساين، مع كفالة املراقبة واملساءلة أيضًا.

ويف اخلتام، أود أن أكرر اإلعراب عن تقديرنا جلهود االحتاد 
مثل  النزاع،  مناطق  خمتلف  يف  والتيسري  الوساطة  يف  األفريقي 
جنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى. وحنن على ثقة بأن 
توثيق التحالف مع األمم املتحدة سيساعد أيضًا يف تعزيز فعالية 

تلك اجلهود.

الميدي غيغن )فرنسا( )تكلمت بالفرنسية(: أود أواًل أن 
أشكر السيد هايلي منكريوس، املمثل اخلاص لألمني العام، على 
تنظيم  الرئيس، على  إحاطته اإلعالمية، وأن أشكركم، سيدي 
جلسة اليوم يف وقت مناسب جداً، إبان عودة جملس األمن من 
اجتماعه السنوي املعقود يف أديس أبابا مع جملس السلم واألمن 
التابع لالحتاد األفريقي وحيث سيخصص أحد األجزاء الرئيسية 
يف  للمجلس  جللسة  العامة  للجمعية  املستوى  الرفيع  لألسبوع 
هذا  يف  وأود  السلم.  على  احلفاظ  بشأن  أيلول/سبتمرب   20
الصدد، سيدي الرئيس، أن أشيد بعمل فريقكم بشأن مشروع 
القرار املتعلق بعمليات حفظ السالم، الذي تؤيده فرنسا. وأود 
اليوم التوّسع يف ثالث نقاط رئيسية منبثقة عن املناقشات اليت 

أجريناها يف أديس أبابا األسبوع املاضي.

الطابع  على  أخرى  مرة  بالتشديد  األوىل  نقطيت  تتعلق 
األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  للشراكة  االسرتاتيجي 
واجلماعات االقتصادية اإلقليمية. إن فرنسا ملتزمة التزامًا راسخًا 
بتعزيز تلك الشراكة. لقد حان الوقت للقيام بقفزة نوعية، كجزء 
من التطور يف حفظ السالم وتقسيم األدوار بني األمم املتحدة 
ميثاق  من  الثامن  للفصل  التام  وللتنفيذ  اإلقليمية،  واملنظمات 
للطبيعة املتطورة  األمم املتحدة. إن ذلك التغري حتمي - نظراً 
للتهديدات املتزايدة احملدقة بالسالم - ومستصوب للغاية يف آن 
معًا، بسبب املزايا النسبية الواضحة لكل من املنظمتني. وينبغي 
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أن ميكننا من تقاسم املهام بطريقة رشيدة، األمر الذي سوف 
حُيّسن كفاءة وأداء العمليات يف آن معًا ويكفل ختصيصًا أفضل 

للموارد املالية والبشرية.

من  هلا  وما  أفريقيا  على  تؤثر  اليت  األزمات  من  العديد  إن 
اإلنساين  الصعيد  على  سيما  ال  الشعوب،  على  وخيمة  عواقب 
وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان، جتربنا على تعميق تفكرينا 
بشأن كيفية توفري استجابة كافية. وجيب علينا أيضًا أن نعمل معًا 
إذا أردنا أن نكون أكثر فعالية يف منع وقوع مثل هذه األزمات. 
توىل  أن  منذ  ُبذلت  اليت  اجلهود  اهلدف من كل  كان ذلك هو 
االحتاد  مفوضية  رئيس  مع  الوثيق  بالتعاون  منصبه،  العام  األمني 
أعقاب  املتخذة يف  اإلجراءات  األفريقي. كما كان ذلك هدف 
القرار 2٣20  الثاين/نوفمرب 2016،  اعتماد اجمللس، يف تشرين 
املشرتك  اإلطار  على  نيسان/أبريل،  والتوقيع، يف 1٩   )2016(
بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم 
واألمن، فضاًل عن زيارة اجمللس إىل أديس أبابا حلضور اجتماعه 

السنوي مع جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي.

وبطبيعة احلال - وهذه هي النقطة الثانية اليت أود أن أتناوهلا 
- فإن مسألة الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتحقيق 
السلوك  حتسني  هدف  معاجلة  تعين  أفريقيا  يف  واألمن  السالم 
واملنظمة وكذلك متويل عمليات السالم األفريقية املأذون هبا من 
لعمليات  فيها تكليف منه. وميكن  اليت صدر  أو  جملس األمن 
السالم األفريقية أن تتمتع مبزايا نسبية على نظرياهتا التابعة لألمم 
املتحدة. وميكن نشرها بسرعة أكرب واالستفادة من واليات أكثر 
قوة، كما أن وحدات قواهتا متلك عمومًا معرفة جيدة باألرض. 
وإىل جانب ذلك، فهي تتطابق مع اهلدف املدعوم عامليًا املتمثل 
يف امتالك الدول األفريقية زمام أمنها. ويف هذا الصدد، أثين على 
العمل الذي اضطلع به حىت اآلن األمني العام ورئيس مفوضية 
االحتاد األفريقي. وقد اقرُتحْت عدة خيارات لتمويل العمليات 
األفريقية وينبغي متابعتها بدقة أكرب، مبا يف ذلك صندوق السالم 

التابع لالحتاد األفريقي، الذي يهدف إىل متكني الدول األفريقية 
من متويل 25 يف املائة من تكلفة العمليات حبلول عام 2020 
متشيًا مع القرار املتخذ يف مؤمتر قمة كيغايل يف متوز/يوليه 2016 
وأود  الثاين/يناير.  أبابا يف كانون  أديس  قمة  مؤمتر  واملعتمد يف 
أيضًا أن أشري إىل األثر املايل الذي ميكن أن يرتتب من جراء هذه 

املقرتحات على ميزانية األمم املتحدة.

وفيما يتعلق بالتعاون السياسي والتنفيذي بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي، طرح جملس األمن وجملس السلم واألمن التابع 
لالحتاد األفريقي واألمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي 
مقرتحات بناءة من أجل وضع آلية مشرتكة لتحليل التهديدات 
حتقيق  إىل  السعي  وينبغي  العمليات.  وتقييم  الواليات  وحتديد 
بشأن  تفصياًل  أكثر  مقرتحات  إعداد  هبدف  املفاهيم  تلك 
تعزيز قدرات االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية 
األفريقية على التخطيط لعمليات السالم والقيام هبا، بالتعاون 
أساسية  آليات  إنشاء  أيضًا  ذلك  ويشمل  املتحدة.  األمم  مع 
واحرتام  السلوك  مدونات  واحرتام  واملساءلة  الشفافية  لضمان 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

الواجب،  النحو  إبقاء جملس األمن على علم على  جيب 
وقادرا على توجيه البعثات اليت أذن هبا وأسند هلا واليات.

الرغم من  أنه على  الثالثة اليت أود أن أثريها هي  والنقطة 
أن عمليات حفظ السالم األفريقية أساسية الستعادة االستقرار 
يف القارة األفريقية، فإهنا ليست العامل احلاسم الوحيد. ولذلك، 
جيب أن يستند تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
تعاوين يهدف  أيضا إىل هنج  اإلقليمية  واجلماعات االقتصادية 
أفضل، مثال من خالل  األزمات بشكل  منع حاالت  إما إىل 
أرحب  وإنين  املبكر،  باإلنذار  املتعلقة  املعلومات  تبادل  تعزيز 
واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  التعاون  خيص  فيما  احملرز  بالتقدم 
األفريقي، لبلوغ تلك الغاية، وإما إىل استباق التوصل إىل حلول 

إلهناء األزمات، من خالل االشرتاك يف رؤية سياسية واحدة. 



S/PV.8044

1728372 18/23

12/09/2017الفااوم لا األمو املف دي واملإلمان امظليمية ولوم امظليمية ة حوم الممأ واألمن الدوليا

تقريره  يف  العام  األمني  أبرز  اخلصوص، كما  وجه  وعلى 
األفريقي  لالحتاد  بالنسبة  الضروري  من  يبدو   ،)S/2017/744(
اإلقليمية اإلسهام، حيثما يكون ذلك  االقتصادية  واجلماعات 
مناسبا، يف هتيئة الظروف املفضية إىل تسوية األزمات السياسية 
اليت ميكن بذل اجلهود لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار على 
أبابا، جيب أن  أديس  بقوة مناقشتنا يف  أبرزت  أساسها. وكما 
بل  األمنية فحسب،  املسائل  الشراكة على  تقتصر  أال  نضمن 
أن يتم توسيعها وتعميقها يف جمال احلفاظ على السالم وحتقيق 
لعام  األفريقي  االحتاد  يتماشى مع خطة  مبا  املستدامة،  التنمية 

206٣، وخطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 20٣0.

األزمات  من  العديد  أن  على  أؤكد  أن  أود  اخلتام،  ويف 
املدرجة يف جدول أعمال اجمللس، سواء كانت تتعلق بالتهديد 
الذي تشكله مجاعة بوكو حرام يف بلدان حوض حبرية تشاد، أو 
احلالة يف الصومال، أو انعدام األمن يف مايل ومنطقة اجملموعة 
اخلماسية ملنطقة الساحل، هي أزمات جتسد الطبيعة اإلقليمية 
واملتداخلة للمشاكل اليت تواجه الدول والشعوب اليوم. ويتطلب 
واالجتماعية  البيئية  والتحديات  والسياسة  األمن  بني  الرتابط 
واالقتصادية، استجابة متكاملة تتناول على حد سواء املسائل 

األمنية امللحة، واألسباب الكامنة وراء العنف. 

يف  نوعية  قفزة  لتحقيق  حاسم  بشكل  الوقت  حان  وقد 
الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، عن طريق مواءمة 
إجراءات يف كل منهما على حنو منظم وبطريقة عملية. إن فرنسا 
دعم  وعلى  الغاية،  تلك  حتقيق  اإلسهام يف  على  العزم  عاقدة 
اجلهود اليت يبذهلا األمني العام ونائبة األمني العام يف هذا اجملال. 

الميد عمروف )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: نشعر 
على  الرئيس،  سيدي  رئاستكم،  فرتة  خالل  لكم  باالمتنان 
التنظيم املمتاز للجلسة السنوية احلادية عشرة املشرتكة بني األمم 
أبابا، وعلى  أديس  اليت عقدت يف  األفريقي،  املتحدة واالحتاد 

كرم الضيافة اليت قوبل هبا وفد جملس األمن. 

هايلي  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  أشكر  أن  أيضا  وأود 
منكريوس على إحاطته اإلعالمية الشاملة واإلحاطات اإلعالمية 
االحتاد  بني  الشراكة  تعزيز  بشأن  أبابا،  أديس  يف  هنا  الثاقبة، 
األفريقي واألمم املتحدة بشأن مسائل السالم واألمن يف أفريقيا 

وعن أنشطة مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي.

ويؤيد وفد بلدي التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام 
)S/2017/744( ويود تقدمي املالحظات التالية:

لقد تطورت الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي إىل 
حد كبري، على حنو ما أعيد تأكيده مؤخرا يف االجتماع التشاوري 
التارخيي  القرار  مع  متشيا  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني 
املتحدة  األمم  بني  املشرتك  اإلطار  ويشري   .)2016(  2٣20
واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن، الذي 
التعاون  وقع يف 1٩ نيسان/أبريل، أيضا إىل مرحلة جديدة من 
االسرتاتيجي املعزز الذي ميكن أن تكون له قيمة مثلى بالنسبة 
العام،  اليوم هو احلاجة إىل ما مساه األمني  ألفريقيا. وما ندركه 
هنجا جديدا متاما مع التحول إىل منع نشوب الصراعات، بدال 
من إنفاق املزيد من الوقت واملوارد على حلها. وهذا ما مييز اخلطة 
اجلديدة للسالم اليت أعلنها األمني العام، واليت تسعى بقوة أيضا 
إىل اإلسراع خبطى تنفيذ خطة عام 206٣، ومشروع إسكات 

دوي املدافع حبلول عام 2020.

املتحدة  األمم  وأدوات  آليات  تعزيز  ميكن  ال  ولذلك، 
الوقائية، إال من خالل  واالحتاد األفريقي يف جمال الدبلوماسية 
مع  املستويات،  من  مستوى  على كل  وثيق  بشكل  العمل 
السلم  وجملس  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  كل كيان، 
واألمن التابع لالحتاد األفريقي، والبعثة املراقبة لالحتاد األفريقي 
لدى األمم املتحدة. ويستدعي هذا التآزر الوثيق بني املمثلني 
واملبعوثني اخلاصني لألمم املتحدة واالحتاد األفريقي، مبا يف ذلك 
إمكانية القيام ببعثات ميدانية مشرتكة بني جملس األمن وجملس 
مراحل  قوانا يف مجيع  تتضافر  أن  أيضا  ويتعني  واألمن.  السلم 
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النزاعات  نشوب  ومنع  املبكر،  اإلنذار  من  املتصلة  السلسلة 
وحلها، ومن اإلنعاش إىل التنمية، وعملية نزع السالح والتسريح 
عاملني  فريقني  بإنشاء  نرحب  فإننا  ولذلك،  اإلدماج.  وإعادة 
منفصلني من جانب األمم املتحدة واالحتاد األفريقي من أجل 

املضي قدما بالشراكة املوقع عليها مؤخرا.

وميكن لألمم املتحدة االستفادة من املزايا النسبية للمنظمات 
اإلقليمية ودون اإلقليمية، وكذلك جمموعات البلدان اجملاورة، اليت 
هلا،  اجلذرية  واألسباب  النزاعات  لديناميات  أفضل  فهم  لديها 
وحشد املوارد احمللية ذات الصلة. وتظل يف الغالب، استجابتنا 
لألزمات جمزأة رغم أن أسباب األزمات مرتابطة بشدة. ولذلك، 
من الضروري وضع هنج شامل يربط بني اجلهود األمنية واإلنسانية 
وختصيص  السالم  بناء  تدابري  على  الرتكيز  زيادة  مع  واإلمنائية، 
اعتمادات مالية إضافية لذلك. وجيب علينا أن نستثمر أكثر يف 
معاجلة األسباب اجلذرية للتوتر وعدم االستقرار، عن طريق بناء 
وبناء  االنتخابات،  بإجراء  الدساتري  وتوطيد  الدولة،  مؤسسات 
الدميقراطية وسيادة القانون، وإهناء اإلفالت من العقاب، وإرساء 

احلكم الرشيد وتنفيذ إصالحات قطاع األمن.

البشرية،  التنمية  يف  االستثمارات  أمهية  ذلك  عن  تقل  وال 
املناخ، واحلد من  آثار تغري  التحتية، والتخفيف من  البنية  وتطوير 
عوامل  وتلك كلها  التكيف.  على  القدرة  وبناء  الكوارث  خماطر 
تعزز النمو االقتصادي األفريقي، مما يؤدي إىل تكامل إقليمي أكرب 
تقدم ملموس. وباإلضافة إىل ذلك، ال  وأكثر حيوية، مع حتقيق 
مجيع  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  االحتاد  معايري  مواءمة  من  بد 
أكثر  السالم  سيكون  ذلك،  على  وعالوة  األفريقية.  القارة  أحناء 
استدامة، عندما يتم إدماج النساء والشباب إدماجا كامال يف مجيع 
األنشطة املضطلع هبا يف كل مرحلة من مراحل عملية السالم واألمن 
الدوليني، وحضورهم على طاولة املفاوضات على أعلى املستويات.

وإذا كان اإلطار اخلاص الذي اقرتحه األمني العام بشأن اختاذ 
القيام  يلزم  فإنه  فعالية،  أكثر  املشرتك  العمل  القرارات، سيجعل 

باملزيد من العمل التقين لالتفاق على أساليب العمل املشرتك يف 
جمال التحليل والتخطيط والتقييم، وكذلك يف تقدمي التقارير إىل 
إجراء  ذلك  وسيتطلب  الصلة.  ذات  الدولية  احلكومية  اهليئات 

تنقيح للعمليات اإلدارية الداخلية، والسياسات واإلجراءات.

وتشكل عمليات االحتاد األفريقي لدعم السالم، مع إملام 
املنظمة بالصراعات احمللية وبتكتيكات امليليشيات، أدوات فعالة 
ملساعدة األمم املتحدة على االضطالع بواليتها بشكل أفضل 
لصون السلم واألمن الدوليني. إن هذا العمل املشرتك مفيد بوجه 
بالبشر،  واالجتار  املنظمة،  واجلرمية  اإلرهاب،  ملكافحة  خاص 
دعم  الدويل،  اجملتمع  على  يتعني  ولذلك،  األخرى.  واآلفات 
عمليات السالم التابعة لالحتاد األفريقي ببناء القدرات والدعم 

املايل، وفقا للقرار 2٣20 )2016(.

بتغطية 25  املستمر  التزامه  على  األفريقي  باالحتاد  ونشيد 
يف املائة من تكاليف عمليات دعم السالم، ونعتقد أن صندوق 
للتعاون  قوية  آلية  سيشكل  األفريقي،  لالحتاد  التابع  السالم 
ميزانية  لوضع  اخليارات  خمتلف  استكشاف  وينبغي  والشراكة. 
بشكل مشرتك، على النحو احملدد يف تقرير األمني العام املؤرخ 26 
أيار/مايو )S/2017/454( لتحقيق أفضل النتائج، عدا التربعات.

وتظل كازاخستان، بوصفها مراقبا لدى االحتاد األفريقي، 
ملتزمة بزيادة تعزيز قدرة االحتاد ومساعدة البلدان األفريقية على 

جتسيد رؤيتها للسالم والتقدم واالزدهار.

أمتىن  باإلنكليزية(:  )تكلم  املتحدة(  )اململكة  ألا  الميد 
لكم عاما جديدا سعيدا، سيدي الرئيس. وأود أن أشكر السيد 
منكريوس، املمثل اخلاص لألمني العام، على إحاطته اإلعالمية.

يف البداية، أود أن أعرب عن شكري لكم، سيدي الرئيس، 
ولألمانة العامة، على الزيارة الناجحة إىل مقر االحتاد األفريقي 
العالقة  أمهية  مدى  متاما  وأدركنا  ومسعنا كلنا  أبابا.  أديس  يف 
بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، وأتطلع وألتزم بالقيام بكل 
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منظمتينا  ألن  بذلك،  وأقوم  العالقة.  تلك  لتعزيز  أستطيع  ما 
األولويات،  ونفس  األهداف،  نفس  تتشاطران  العظيمتني، 
مصلحتنا  من  ولذلك،  األفريقية.  القيادة  ملبدأ  االحرتام  ونفس 
للحفاظ  أوثق وحنن نسعى جاهدين  إىل عالقة  التوصل  مجيعا 
على السالم واألمن يف أفريقيا، وللقيام بذلك، ينبغي لنا اختاذ 

اخلطوات الثالث التالية.

من  باملزيد  القيام  إىل  حباجة  اآلخرون، حنن  قال  أوال، كما 
األوىل،  البسيطة  اخلطوة  وتتمثل  البعض.  بعضنا  من  التعلم  أجل 
من  املزيد  املتحدة  واألمم  األفريقي  االحتاد  املسؤولني يف  عقد  يف 
بشأن  نفعل  القاعة، كما  املشرتكة يف هذه  اإلعالمية  اإلحاطات 
الصومال. وهي تشكل وسيلة حيوية لزيادة وعينا ومعرفتنا مجيعا 
حول هذه الطاولة. وينبغي أيضا زيادة التحليل املشرتك، والتخطيط 
فهم  إىل  التوصل  من  نتمكن  لكي  املشرتكة  والتقييمات  املشرتك 
مشرتك للحالة، باإلضافة إىل إجياد حلول مشرتكة. وشكلت الزيارة 
األخرية لوفدي االحتاد األفريقي واألمم املتحدة إىل مجهورية الكونغو 
مثاال  واألمن،  والسالم  املرأة  موضوع  بشأن  ونيجرييا  الدميقراطية 
على ذلك النوع من األعمال التعاونية، اليت ينبغي لنا تشجيعها. 
وينبغي لنا تعزيز إبالغنا املشرتك عن العنف اجلنساين يف أماكن مثل 
العمل  تبادل خطط  إىل  اإلبالغ  نتجاوز  السودان، لكي  جنوب 
واملزيد من التعاون. وينبغي لنا أن نتفق كأمم متحدة بأننا سوف 
نبعث أي مبعوث من املبعوثني اخلاصني أو املمثلني اخلاصني، إذا 
أراد جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، االستماع إليهم، 

وينبغي لنا دعوة االحتاد األفريقي إىل فعل الشيء ذاته.

كما ينبغي لنا النظر يف ما ميكن أن نفعله كدول أعضاء. 
يف  األعضاء  الدول  مع  وثيق  بشكل  املتحدة  اململكة  وتعمل 
وتوفري  العسكرية  القدرات  بناء  للمساعدة يف  األفريقي  االحتاد 
التدريب وتبادل اخلربات بشأن حتسني املساءلة واحرتام حقوق 
اإلنسان ومنع العنف اجلنسي يف حاالت النزاع. وأعلم أن دوال 

أخرى تفعل ذات الشيء، وأشجع اجلميع على القيام بذلك.

ثانيا، حنن حباجة إىل أن تعتمد كلتا املنظمتني على نقاط 
النسبية حبيث منثل معا أكثر من جمموع مكوناتنا. وما  قوهتما 
علينا سوى النظر إىل الصومال لنرى أن ذلك ممكن. فقد جعلت 
شجاعة وبطولة قوات بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، واليت 
األمم  ذلك  يف  يدعمها  وعميقة،  خالصة  إشادة  هبا  أشيد 

املتحدة، العملية السياسية وللتقدم الذي نراه اليوم أمرا ممكنا.

العام،  هذا  يف  جرت  اليت  الرئاسية  االنتخابات  وخالل 
كانت قوات االحتاد األفريقي هي اليت وفرت احلماية لألماكن 
والبنية التحتية واملشاركني وكفلت سالمة وأمن مجيع املشاركني، 
وكان مكتب األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف الصومال هو الذي 
ساعد بعثة االحتاد األفريقي يف األعمال التحضريية، وذلك من 
خالل جتهيز األماكن وضمان سالمة املواقع وتوفري معدات أمنية 
حيوية للبعثة. ومتكنا معا - هم وحنن - من أن نصنع التاريخ، 
يف  دميقراطية  الرئاسية  االنتخابات  أكثر  إجراء  بضمان  وذلك 
الصومال منذ عقود بنجاح وبطريقة سلمية. إنه منوذج ينبغي لنا 

تكراره يف أماكن أخرى.
تتمثل النقطة الثالثة واألخرية يل يف أنه لن يكون لتعاوننا 
قيمة من دون التمويل املستدام. وكما مسعنا يف األسبوع املاضي 
خالل مناقشاتنا مع جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي 
مجيعا.  لنا  بالنسبة  رئيسي  هدف  ذلك  فإن  أبابا،  أديس  يف 
املسؤولية عن  يرتكز على تشاطر  أن جند حال  ومن مث، جيب 
توفري متويل كاف ومستدام وميكن التنبؤ به للبعثات اليت يقودها 
نفسه  األفريقي  االحتاد  التزام  ذلك  يف  مبا  األفريقي،  االحتاد 
وقد  عام 2020.  حبلول  التكاليف  من  املائة  يف  بتمويل 25 
كان مهما بالنسبة للمملكة املتحدة أن العديدين من املتكلمني 
من اجمللسني ومن مفوضية االحتاد األفريقي أكدوا جمددا، خالل 
زيارتنا ألديس أبابا، التزامهم بتمويل نسبة الـ 25 يف املائة تلك.

وجيب أن يقرتن هذا احلل املايل بااللتزام باملعايري واآلليات 
والسلوك  األداء  عن  واملساءلة  املراقبة  لكفالة  عليها  املتفق 
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واالنضباط، مبا يف ذلك االستغالل واالنتهاك اجلنسيان واإلدارة 
االحتاد  لبعثات  متويل  تأمني  يتم  لن  بذلك،  وبالقيام  املالية. 
ويف  أدائها  يف  حتسنا  أيضا  سنشهد  بل  فحسب،  األفريقي 
بالتأكيد يف مصلحة السالم واألمن  مساءلتها. وسيصب هذا 
ويف مصلحة الكثريين خارج هذه القاعة. ويبدو أن هذا جمال 
املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  قبل  من  امللموسة  للمتابعة  مثمر 

وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي. 

ختاما، ال يزال أمامنا شوط للتقريب أكثر بني منظمتينا، 
غري أنين أعتقد أنه بإمكاننا فعل ذلك من خالل هذه اخلطوات 
الثالث، وجيب أن يشجعنا التقدم الذي أحرزناه بفضل تعاوننا 

حىت اآلن حبيث نتمكن من حل التحديات املستقبلية معا.

الميد يلفشيإكو )أوكرانيا( )تكلم باإلنكليزية(: أشكركم، 
السيد الرئيس، على عقد هذه اإلحاطة اإلعالمية. إن من األمهية 
يف  املشاركة  من  عال  مستوى  على  اجمللس  حيافظ  أن  مبكان 
مناقشة الدور الذي يضطلع به االحتاد األفريقي واملنظمات دون 
اإلقليمية يف تعزيز السالم والتنمية املستدامة يف الدول األفريقية. 
املشاورات  عنها  أسفرت  اليت  النتائج  ستسهم  تأكيد،  وبكل 
املشرتكة اليت عقدناها للتو يف أديس أبابا يف حتقيق هذه الغاية. 
وأود أن أعرب عن خالص امتناننا للرئاسة اإلثيوبية على هذه 

املبادرة وعلى كرم ضيافتها.

وباإلضافة إىل ذلك، أود أن أرحب باملمثل اخلاص هايلي 
منكريوس وأشكره على بيانه الشامل.

ال ميكن ألحد أن ينكر أن االحتاد األفريقي أثبت قدرته 
على االضطالع بدور قيادي يف منع نشوب النزاعات وتسويتها. 
وقد شهدنا يف مناسبات عديدة، خالل فرتة عضويتنا يف اجمللس، 
كيف متكن االحتاد األفريقي من التكيف مع التحديات املستمرة 
والناشئة على السواء يف القارة األفريقية. ويتعلق هذا على وجه 
واحدا  صفا  الوقوف  على  األفريقي  االحتاد  بقدرة  التحديد 
اجلوانب.  متعددة  مسائل  بشأن  اآلراء  يف  توافق  إىل  والتوصل 

مؤخرا  املعتمدة  الرئيسية  األفريقي  االحتاد  طريق  خريطة  ومتثل 
بشأن اخلطوات العملية إلسكات دوي املدافع يف أفريقيا حبلول 

عام 2020 مثاال حيا على ذلك.

وينبغي أن يسري هذا اجلهد جنبا إىل جنب مع القضاء على 
األسباب اجلذرية للنزاعات يف القارة، وينبغي هنا لألمم املتحدة 
أن تواصل القيام بدور الشريك الذي ال غىن عنه لالحتاد األفريقي.

بناء وتعزيز شراكتها  املتحدة أن تواصل  ويتعني على األمم 
االسرتاتيجية مع القارة األفريقية، بالعمل بشكل منسق مع االحتاد 
األفريقي وباستخدام امليزات النسبية لكل منهما يف حفظ السالم 
زيادة  تشجعنا  ذلك،  ضوء  ويف  النزاعات.  وإدارة  السالم  وبناء 
املتحدة  األمم  بني  التعاون  تعزيز  إىل  الرامية  العام  األمني  جهود 
واالحتاد األفريقي، وال سيما التوقيع على اإلطار املشرتك بني األمم 
املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف جمال السالم واألمن. 

القائم  للتعاون  جوانب  عدة  على  الضوء  أسلط  أن  وأود 
تستحق  أهنا  نرى  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  حاليا 

االهتمام على سبيل األولوية.

وقائية  تدابري  اختاذ  بعد يف  املتحدة  األمم  تنجح  أوال، مل 
اليت  التوترات  أو  للحاالت  استجابة  املناسب  الوقت  يف  فعالة 
رمبا تتحول إىل نزاعات كاملة النطاق أو حيثما يكون السكان 

املدنيون عرضة للخطر وحباجة ماسة للحماية.
ونشيد، يف هذا الصدد، باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي 
من  بإذن  لألزمات،  األول  املستجيب  بصفته  اجملال،  هذا  يف 
واجلماعات  األفريقي  االحتاد  استمرار  ويشجعنا  األمن.  جملس 
اجلاهزية  تعزيز  يف  الصلة  ذات  واآلليات  اإلقليمية  االقتصادية 
ردا  سيكفل  القوة  فتفعيل  اجلاهزة.  األفريقية  للقوة  العملياتية 

إقليميا قويا وسريعا عند احلاجة إليه.

ومن املهم، يف ضوء ذلك، مواصلة بذل جهود من أجل 
القضاء على أوجه القصور يف عمليات االحتاد األفريقي لدعم 
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ضمان  أن  ونعتقد  القدرات.  يف  الثغرات  سيما  وال  السالم، 
اجلاهزية للنشر وزيادة األداء يقتضيان إجراءات مجاعية ومنسقة 
الشركاء  من  وغريمها  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  ِقبل  من 
الرئيسيني مثل االحتاد األورويب. ونتطلع إىل إنشاء آليات التعاون 

الثالثي ذات الصلة.

ثانيا، من املهم للغاية كفالة متويل مستدام وميكن التنبؤ به 
لعلميات االحتاد األفريقي اليت يأذن هبا اجمللس. ويف هذا الصدد، 
توفر مقرتحات األمني العام بشأن اخليارات املتاحة لتمويل عمليات 
دعم السالم التابعة لالحتاد األفريقي جمموعة من اخليارات اجملدية. 
ونظرا لتعقيد مساعي حفظ السالم، فإننا مقتنعون بأنه ال ميكن 
إجياد هنج واحد يناسب مجيع احلاالت. ولذلك، نؤيد احلفاظ على 

أقصى درجة من املرونة لدى النظر يف هذه املسألة.

ثالثا، متشيا مع النهج املتمحور حول اإلنسان جتاه أنشطة 
محاية  أن  نعتقد  السالم،  وبناء  السالم  حلفظ  املتحدة  األمم 
اليت  األفريقي  االحتاد  عمليات  جناح  يف  حاسم  عامل  املدنيني 
يقرها اجمللس. ومن الواضح أيضا أنه ال ميكن أن يسود السالم 
من دون حقوق اإلنسان. ومن مث، ينبغي أن يصبح هذا املكون 
عنصرا ال غىن عنه يف مجيع علميات االحتاد األفريقي اليت يأذن 
املتحدة  التقيد كما جيب بسياسة األمم  هبا جملس األمن، مع 

اخلاصة ببذل العناية الواجبة يف مراعاة حقوق اإلنسان.

مشرتكة  مشاورات  أحدث  ضوء  يف  آخرا،  وليس  أخريا 
بني اجمللسني وزيادة تعزيز تعاوهنما، تؤكد أوكرانيا على جدوى 
األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  املشرتكة  امليدانية  البعثات 

اليت نعتربها أداة هامة ملنع نشوب النزاعات.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: أديل اآلن ببيان بصفيت ممثل 
إثيوبيا.

الشكر  عن  اإلعراب  يف  اآلخرين  اجمللس  أعضاء  أشارك 
للممثل اخلاص هايلي منكريوس على إحاطته اإلعالمية الشاملة 

تعزيز  عن   )S/2017/744( العام  لألمني  السنوي  التقرير  بشأن 
مسائل  بشأن  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  الشراكة 
األمم  مكتب  عمل  ذلك  يف  مبا  أفريقيا،  يف  واألمن  السالم 

املتحدة لدى االحتاد األفريقي.

إن تعزيز شراكة األمم املتحدة واالحتاد األفريقي ميثل حقا 
هذه  بأن  جدا  سعداء  وحنن  لنا،  بالنسبة  أولوية  ذات  مسألة 
املناقشة جترى خالل رئاستنا للمجلس وقبل أيام قليلة من بدء 
األسبوع الرفيع املستوى للدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة.

وأود أن أسلط الضوء على النقاط الثالث التالية فيما يتعلق 
مبناقشتنا بشأن الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف 

الوقت الراهن.

بعد  مباشرة  اجللسة  هذه  عقد  حقا  املناسب  من  أوال، 
االختتام الناجح للجولة الـ 11 من املشاورات السنوية املشرتكة 
واألمن  السلم  وجملس  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  بني 

التابع لالحتاد األفريقي.

وأود أن أشكر مرة أخرى كال من املمثل اخلاص لألمني 
قدماه  ما  على كل  شرقي  واملفوض  منكريوس  هايلي  العام 
حلسن  الالزمة  الرتتيبات  جبميع  القيام  وعلى  وتعاون  دعم  من 
الصريح لآلراء بني أعضاء  التبادل  برهن  املشاورات. وقد  سري 
األمم  بني  للشراكة  يولوهنا  اليت  الكبرية  األمهية  على  اجمللسني 

املتحدة واالحتاد األفريقي يف مضمار السلم واألمن.

ثانيا، جتري هذه اإلحاطة اإلعالمية السنوية كذلك على 
باالرتقاء  االلتزام  وجتدد  املنظمتني  قيادة كلتا  يف  التغيري  خلفية 
أعلى  مستوى  إىل  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بشراكة 
جديد. ويتجسد ذلك يف االتفاق اإلطاري املشرتك الذي وقعه 
والرئيس موسى فكي حممد يف  أنطونيو غوترييش  العام  األمني 
1٩ نيسان/أبريل. وال شك يف أن تنفيذ اإلطار سيقطع شوطا 
طويال يف زيادة تعزيز وتعميق الشراكة بني املنظمتني يف جماالت 
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السالم  وبناء  السالم  وحفظ  والوساطة  النزاعات  نشوب  منع 
واإلنعاش بعد انتهاء النزاع.

ثالثا، وأخريا وليس آخرا، تنعقد هذه اجللسة بعد أن قدم 
العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي تقريرمها  كل من األمني 
عن اخليارات املتاحة لتمويل عمليات دعم السالم اليت يقررها 
االحتاد األفريقي ويأذن هبا جملس األمن على أساس كل حالة 
على حدة وفقا للقرار 2٣20 )2016(. كما تنعقد مباشرة قبل 
املناقشة املفتوحة الرفيعة املستوى بشأن إصالح عمليات األمم 
أيلول/سبتمرب،   20 يف  عقدها  املقرر  السالم،  حلفظ  املتحدة 
حيث تشكل مسألة الشراكة مع االحتاد األفريقي يف جمال حفظ 

السالم واحدة من الركائز اهلامة للمناقشة. 

إننا سعداء بالتقدم احملرز فيما يتعلق بتعاون األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي بشأن طائفة من املسائل. ومن املؤكد أن تبين 

مناقشتنا اليوم زمخا يف ذلك الصدد. ونعرب عن تقديرنا لألمني 
العام على التزامه بتعزيز الشراكة االسرتاتيجية بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي وعلى استعداده للعمل عن كثب مع االحتاد 
احتياجات  إىل  استنادا  املسائل  من  جمموعة  بشأن  األفريقي 
بناء  ضرورة  على  بالكامل  معه  نتفق  إننا  وأولوياهتا.  أفريقيا 
السالم. وحيدونا  األفريقية، وال سيما يف جمال حفظ  القدرات 
تقدم من حيث ضمان متويل  نتمكن من إحراز  أن  األمل يف 
مرن ومستدام وميكن التنبؤ به لعمليات دعم السالم اليت يقودها 
االحتاد األفريقي ويأذن هبا جملس األمن. فذلك ليس أمرا عادال 

ومالئما فحسب، بل إنه يصب يف صاحل أمننا اجلماعي. 

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس اجمللس.

رُفعت اجللسة الساعة 11/50.


