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جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري  االتفاق  تنفيذ  عن  العام  األمني  تقرير 
)S/2018/209( الكونغو الدميقراطية واملنطقة
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افتتحت اجللسة الساعة 10/50.
إقرار جدول األعمال

ُأ قر جدول األعمال.
النالة تا محبلة الحنيراف الاحرا

تلريــر األميــن العــام عــن تحفيــذ االتفــاق اإلطــاري بشــأن 
السالم واألمن والتعاون لجمهورية الاونغو الديملراطية 

)S/2018/209( والمحبلة

النظام  من   ٣٧ للمادة  وفقا  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الكونغو  مجهورية  ممثل  أدعو  للمجلس،  املؤقت  الداخلي 

الدميقراطية إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

الداخلي املؤقت للمجلس،  النظام  للمادة ٣٩ من  ووفقا 
أدعو السيد سعيد جينيت، املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة 

البحريات الكربى، إىل املشاركة يف هذه اجللسة.

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

 ،S/2018/209 أود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن تنفيذ إطار السالم واألمن 

والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة.

أعطي الكلمة اآلن للسيد جينيت.

إحاطة  آخر  منذ  باإلنكليزية(:  )تكلم  جيحيت  السيد 
 ،)S/PV.7923 إعالمية قدمتها إىل اجمللس يف العام املاضي )انظر
واصل مكتيب دعم تنفيذ االتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن 
والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة، بالتعاون الوثيق 
مع االحتاد األفريقي واجلهتني الضامنتني لالتفاق اإلطاري، ومها 
املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واجلماعة اإلمنائية 
للجنوب األفريقي. وخالل الفرتة قيد االستعراض، ركزت ومكتيب 

مشاركتنا على عدد من املسائل احلامسة األمهية.

الشرقي من  بالقوى اهلدامة يف اجلزء  تتعلق املسألة األوىل 
فيها  مبا  اهلدامة،  القوى  تواصل  الدميقراطية.  الكونغو  مجهورية 
وترويعهم،  السكان  على  اهلجوم  الدميقراطية،  القوى  حتالف 
بلدان  بني  الثقة  عدم  وتؤجج  والتشريد  املعاناة  يف  وتتسبب 
املنطقة. وال تزال القوات الدميقراطية لتحرير رواندا نشطة ومتارس 
السيطرة على األفراد السابقني الذين نزع سالحهم وذويهم يف 
التوترات  تفاقم  من  تواجدهم  يزيد  الذين  العبور،  معسكرات 
السابقني يف حركة  املقاتلني  مسألة  إن  املضيفني.  السكان  مع 
2٣ مارس الذين ال يزالون يف رواندا وأوغندا مل يتم بعد حلها 

بالكامل.

واستنادا إىل نتائج الزيارة اليت قام هبا ممثلو البلدان املوقعة 
والضامنة إىل اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية يف 
أيلول/سبتمرب 201٧، اليت شجعها مكتيب، اختذ قادة املنطقة، 
يف االجتماع الرفيع املستوى الثامن آللية الرقابة اإلقليمية املعقود 
القرارات  برازافيل،  يف   201٧ األول/أكتوبر  تشرين   1٩ يف 

التالية، من بني أمور أخرى.

لقد دعوا إىل تعزيز لواء التدخل التابع لبعثة منظمة األمم 
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإىل 
 20 ال يتجاوز  موعد  ويف  شروط،  دون  الوطن،  إىل  اإلعادة 
تشرين األول/أكتوبر 2018، ملقاتلي القوات الدميقراطية لتحرير 
رواندا الذين ُنزع سالحهم وذويهم الذين ما يزالون موجودين يف 
معسكرات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأعضاء حركة 2٣ 

مارس السابقني الذين ما زالوا موجودين يف رواندا وأوغندا.

املتابعة  آلية  إطالق  املتوقع  من  لذلك،  تالية  وكخطوة 
سالحهم  نزع  الذين  السابقني  املقاتلني  إعادة  بشأن  املشرتكة 

وذويهم يف غوما هناية هذا الشهر.

ثانيا، أنتقل إىل دعم احلوار السلمي والعمليات االنتخابية. 
الكونغو  مجهورية  يف  احلالتني  على  منصبا  تركيزنا  ظل  لقد 
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االتفاق  يف  األساسيان  البلدان  ومها  وبوروندي،  الدميقراطية 
اإلطاري.

التقدم  من  بالرغم  الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية  ففي 
التوترات  تستمر  لالنتخابات،  التحضريية  األعمال  يف  احملرز 
وقد  االنتخابات.  إجراء  بشأن شروط  واملعارضة  احلكومة  بني 
على  االستعراض  قيد  الفرتة  خالل  بذلتها  اليت  اجلهود  ركزت 
املربم  االتفاق  لتنفيذ  املتضافر  واإلقليمي  الدويل  الدعم  حشد 
انتخابات سلمية وذات  وإجراء  األول/ديسمرب  يف ٣1 كانون 
مصداقية. ويف هذا الصدد، ما فتئنا نقوم بتعزيز املبادرات اليت 
اجلهات  اإلطاري ومشاركة  لالتفاق  الضامنة  اجلهات  هبا  تقوم 

املعنية الكونغولية الرئيسية.

ويف هذا الصدد، حافظت على صالت وثيقة مع القادة 
نغيسو،  ساسو  الكونغو  مجهورية  رئيس  ال سيما  اإلقليميني، 
مجهورية  يف  واخنراطهما  لدورمها  نظرا  لورنسو،  أنغوال  ورئيس 
الكونغو الدميقراطية، وكذلك االحتاد األفريقي والشركاء اآلخرين. 
بني  أبابا  أديس  يف  مشاورة  بتيسري  قمت  األخرية،  اآلونة  ويف 
رئيس مفوضية االحتاد األفريقي وممثلي اجلهات الضامنة واملبعوثني 

اخلاصني إىل منطقة البحريات الكربى.

وحالة  السياسية  احلالة  ال تزال  ببوروندي،  يتعلق  وفيما 
يتجه حنو  البلد  وأن  بالغا، ال سيما  قلقا  تثري  اإلنسان  حقوق 
املبعوث  مع  وبالتشاور  الدستورية.  التعديالت  على  استفتاء 
القادة  لتشجيع  فرصة  أغتنمت كل  السيد كافاندو،  اخلاص 
اإلقليميني على مواصلة الرتكيز على األزمة ودعم جهود مجاعة 
شرق أفريقيا من أجل ضمان إحراز تقدم يف احلوار بني األطراف 
البوروندية واحلفاظ على إرث اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة يف 

بوروندي.

اجلذرية  األسباب  معاجلة  هي  الثالثة  احلامسة  واملسألة 
للصراعات يف املنطقة. ويف هذا الصدد، فإن استمرار االستغالل 
واالجتار غري املشروعني يف املوارد الطبيعية من مجهورية الكونغو 

الدميقراطية يسهم، كما نعلم، يف متويل القوى اهلدامة وحيرم البلد 
ما أوصى  والتنمية. وعلى حنو  للنمو  األمهية  بالغة  من مصادر 
باالشرتاك  عقدناه  الذي  الطبيعية  باملوارد  املعين  االجتماع  به 
الكربى يف متوز/يوليه  البحريات  املعين مبنطقة  الدويل  املؤمتر  مع 
201٧، سيواصل مكتيب تشجيع املزيد من االلتزام السياسي من 
جانب البلدان األساسية يف املنطقة لكبح االجتار غري املشروع 

باملوارد من مجهورية الكونغو الدميقراطية.

وال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفالت من العقاب 
عوامل أساسية يف عدم استقرار املنطقة. واحلاالت اليت شهدناها 
ولكن  املسلحة مشجعة،  اجلماعات  قادة  تسليم  بشأن  مؤخرا 
ال بد من بذل املزيد من اجلهود املتضافرة من أجل تعزيز التعاون 
البحريات  مبنطقة  املعين  الدويل  املؤمتر  مع  ونعمل  القضائي. 
التعاون القضائي اليت أنشأت على  الكربى على تفعيل شبكة 

حنو مشرتك يف عام 2016.

إن احلالة اإلنسانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة 
تشكل مصدر قلق كبري للجميع وتتطلب مزيدا من االهتمام. 
ويقوم مكتيب، بالتعاون مع املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات 
الكربى وبدعم فريق األمم املتحدة اإلقليمي، وال سيما مفوضية 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية، بالتحضري لعقد مشاورات بني اجلهات الفاعلة بشأن 
التشريد القسري للتوعية حبجم املشكلة وتنشيط االلتزام بإجياد 

حلول دائمة للنزاع والتشريد يف املنطقة.

عالوة على ذلك، ويف إطار فريق األمم املتحدة اإلقليمي، 
البحريات  ملنطقة  اإلقليمي  االسرتاتيجي  اإلطار  تنفيذ  واصلنا 
معاجله  يف  للمساعدة  للحدود  عابرا  هنجا  باعتباره  الكربى 
الدعم  تقدمي  على  أيضا  دأبنا  وقد  للنزاع.  اجلذرية  األسباب 
بدور  القيام  من  لتمكينهم  املدين  واجملتمع  والشباب  للنساء 
رئيسي يف تعزيز أهداف االتفاق اإلطاري. وعلى سبيل املثال، 
فإننا نعد اآلن، بالتعاون مع املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات 
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املعروفة  بالوساطة،  املعنية  األفريقيات  النساء  وشبكة  الكربى 
باسم احلكيمات األفريقيات، بعثات مشرتكة رفيعة املستوى إىل 
بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى 
وجنوب السودان، لتعزيز دور املرأة يف حتقيق السالم والعمليات 

السياسية.

املنطقة من خالل آليات  قيادة  تعبئة  وأخريا، لقد واصلنا 
اإلدارة اخلاصة باالتفاق اإلطاري لتعزيز احلوار والتعاون فيما بني 
التقين  الدعم  اإلقليمية وجلنة  اإلشراف  آلية  إن  املوقعة.  الدول 
لالتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون التابعة هلا، مها 
السياسية  املشاركة  استمرار  لضمان  حامستان  أداتان  الواقع  يف 
اإلطاري،  االتفاق  مبوجب  اإلقليمية  بااللتزامات  يتعلق  فيما 
وملعاجله املسائل اخلالفية. وأشعر بالتفاؤل إزاء وجود مؤشرات 
على زيادة امللكية، كما يتضح من التزام أوغندا - اليت ختلف 
أنغوال ومجهوريه الكونغو - بتويل رئاسة آلية الرقابة اإلقليمية يف 

وقت الحق من هذا العام. 

الذكرى  حلول  املاضي  شباط/فرباير  شهر  يف  وحلت 
قمنا  املناسبة،  تلك  ويف  اإلطاري.  لالتفاق  اخلامسة  السنوية 
بتنظيم مشاورات يومي 26 و 2٧ شباط/فرباير يف أديس أبابا 
لتقييم تنفيذه. وقد جاءت تلك املبادرة يف أعقاب اختاذ القرار 
املشاركة يف  العام  األمني  إىل  الذي طلب   ،)201٧( 2٣8٩
حوار رفيع املستوى لتقييم التقدم احملرز والتحديات اليت تعرتض 
تنفيذ االتفاق اإلطاري، وتقدمي رؤيته بشأن سبل املضي قدمًا. 
وقد تبنّي أنه على الرغم من التقدم البطيء وعدم الوفاء بكامل 
التوقعات الواردة يف االتفاق اإلطاري، فإنه ال يزال أداة حيوية 
لتعزيز التعاون والسالم واألمن يف املنطقة، مبا يتوافق مع ميثاق 
عام 2006 بشأن األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات 

الكربى.

حركه  هزم  مثل  اجملاالت،  بعض  يف  تقدم  إحراز  ولوحظ 
التمرد 2٣ مارس، وإضعاف القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، 

والتكامل  التعاون  زيادة  عن  فضال  الثقة،  لبناء  آليات  وإنشاء 
هناك  أن  على  املشاركون  شدد  ذلك،  ومع  االقتصاديني. 
حاجة إىل املزيد من اإلرادة السياسية من أجل التنفيذ الكامل 
الثقة  انعدام  أن  االتفاق اإلطاري. ولوحظ  لاللتزامات مبوجب 
التقدم  يقوض  ال يزال  املنطقة  يف  األساسية  البلدان  بني  فيما 

احملرز أيضا.

)تكلم بالفرنسية(
أن  على  الضوء  أبابا  أديس  يف  املناقشات  سلطت  لقد 
البلدان املوقعة، بدعم من اجملتمع الدويل، تعزز جهودها الرامية 
إىل حتقيق السالم الدائم يف املنطقة. ويف هذا الصدد، أود أن 
أشدد على الدور اهلام الذي تقوم به املنظمات اإلقليمية يف إجياد 
حل دائم حلالة عدم االستقرار يف املنطقة. ولذلك، فإنين أذكر 

باألولويات التالية اليت ينبغي أن يسرتشد هبا عملنا اجلماعي.

عدم  تبديد  يف  ومتزايدة  حازمة  جهود  بذل  جيب  أوال، 
الكربى:  البحريات  منطقة  قلب  يف  الواقعة  البلدان  بني  الثقة 
ويف  وبوروندي.  ورواندا  وأوغندا  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية 
هذا الصدد، أرحب بااللتزام املتواصل من جانب قادة املنطقة 
الذي عقدته يف 2٩  األفريقي. ويف االجتماع األخري  واالحتاد 
آذار/مارس مع الرئيس ساسو نغيسو، بصفته املزدوجة كرئيس 
واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري  لالتفاق  اإلقليمية  الرقابة  آللية 
الكربى،  البحريات  املعين مبنطقة  الدويل  املؤمتر  والتعاون ورئيس 
ناقشنا آفاق تعزيز العالقات فيما بني تلك البلدان من خالل 

املساعي احلميدة اليت يبذهلا قادة املنطقة.

تركيز  نواصل  أن  علينا  جيب  املقبلة،  األشهر  يف  ثانيا، 
اهتمامنا على احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من حيث 
األمن يف اجلزء الشرقي من البلد وفيما يتعلق بالعملية االنتخابية. 
فعالية  لتعزيز  تدابري  اختاذ  النظر يف  أنه جيري  من  الرغم  وعلى 
معاجلة  أيضا  جيب  املتحدة،  األمم  لبعثة  التابع  التدخل  لواء 
متويل اجلماعات املسلحة معاجلة فعالة مبكافحة االستغالل غري 
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املشروع للموارد الطبيعية واالجتار هبا. وعالوة على ذلك، جيب 
على مجيع األطراف املعنية أن تلتزم التزاما كامال بإعادة املقاتلني 
األجانب غري املسلحني إىل أوطاهنم. باإلضافة إىل ذلك، ومن 
 2016 األول/ديسمرب  ٣1 كانون  اتفاق  تنفيذ  ضمان  أجل 
وذات  شاملة  انتخابية  عملية  إلجراء  الالزمة  الظروف  وهتيئة 
مصداقية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، من األساسي أن يظل 
جملس األمن متحدا يف دعمه لألعمال اجلارية حاليا يف املنطقة.

ومثة  بوروندي.  احلالة يف  نغفل عن  أال  علينا  ثالثا، جيب 
واالحتاد  املنطقة  قادة  جانب  من  االلتزام  من  مزيد  إىل  حاجه 
بني  فيما  احلوار  بتنشيط  املتحدة،  األمم  من  بدعم  األفريقي، 
مجيع أصحاب املصلحة يف بوروندي، بقياده مجاعة شرق أفريقيا 

وميسرها، السيد بنجامان مكابا.

رابعا، جيب على بلدان املنطقة واجلهات الفاعلة يف اجملال 
مستدامة  حلول  إىل  التوصل  أجل  من  معا  العمل  اإلنساين 
البحريات  منطقة  يف  للقلق  املثرية  اإلنسانية  لألزمة  وإقليمية 
تيسريها  نعتزم  اليت  املشاورات  أن  يف  األمل  وحيدوين  الكربى. 
وأصحاب  الكربى  البحريات  مبنطقة  املعين  الدويل  املؤمتر  مع 

املصلحة، ستساعد يف هذا الصدد.

وأخريا، يبدو يل أنه ال بد لألمم املتحدة أن تعاجل يف وقت 
ما، بالتعاون مع قادة املنطقة، مشكلة تداخل واليات وأهداف 
البحريات  املعين مبنطقة  الدويل  املؤمتر  االتفاق اإلطاري وميثاق 
النسبية للصكني  املزايا  الوقت نفسه أن تنظر يف  الكربى، ويف 

واحلاجة إىل ضمان التكامل والتآزر بني هاتني اآلليتني.

وما زالت منطقة البحريات الكربى واحدة من أكثر املناطق 
اضطرابا وتعقيدا يف القارة، على الرغم من أهنا ميكن أن تسهم 
وأشجع  أفريقيا.  يف  والتنمية  االستقرار  حتقيق  يف  إسهاما كبريا 
جملس األمن على مواصلة حث مجيع أصحاب املصلحة على 
العمل من أجل اهلدف املشرتك املتمثل يف حتقيق السالم الدائم 

واالستقرار والتنمية للمنطقة وشعبها.

على  جنيت  السيد  أشكر  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
إحاطته اإلعالمية الزاخرة باملعلومات.

ُأعطي الكلمة اآلن إىل ممثل مجهورية الكونغو.

جلسة  ُتعقد  بالفرنسية(:  )تكلم  )الكونغو(  بالا  السيد 
جملس األمن اليوم يف السياق التارخيي للذكرى السنوية اخلامسة 
لتوقيع اتفاق أديس أبابا اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون 
جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة، ومتاشيا مع روح الفقرة 
أشكركم،  فإنين  ولذلك،   .)201٧(  2٣8٩ القرار  من   2٤
بالرئاسة  التذكارية  اجللسة  هذه  ربط  على  الرئيس،  سيدي 
الرقابة اإلقليمية لالتفاق اإلطاري بشأن السالم  املزدوجة آللية 
واألمن والتعاون واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، 
اليت كلف هبا الرئيس دونيس ساسو نغيسو. وبناء على ذلك، 
فقد أتيحت لنا الفرصة لتقاسم رؤية املنطقة مع أعضاء اجمللس. 

وأود أن أعرب عن امتناين للمبعوث اخلاص لألمني العام 
سعيد جينيت الذي تلقي إحاطته اإلعالمية املفصلة الضوء على 
املأساة اليت تتكشف أمام أعيننا، ولكن األمل يف حتقيق مستقبل 
مزدهر ال يزال أمرا ممكنا من خالل آلية التعاون اإلقليمي، أي 
االتفاق اإلطاري. وبعد مرور مخس سنوات على توقيع اتفاق 
حان  فقد  شباط/فرباير 201٣،   2٤ يف  التارخيي  أبابا  أديس 
املوقعة  األطراف  التزام كل  مستوى  لتقييم  شك،  ،بال  الوقت 
على هذا الصك، الذي كان نذيرا بكثري من األمل، ال سيما 

كما جتسد يف هناية مترد حركة 2٣ مارس.

إن جلسة اليوم جزء من زخم أعمال املؤمتر الدويل املعين 
مبنطقة البحريات الكربى، وال سيما مؤمتر قمتها العادي السابع 
الثامن  املستوى  الرفيع  واالجتماع  واحلكومات،  الدول  لرؤساء 
الذي  والتعاون  واألمن  السالم  إلطار  اإلقليمية  الرقابة  آللية 
عقد بربازافيل، مجهورية الكونغو، يف 1٩ تشرين األول/أكتوبر 
201٧. لقد نظر املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى يف 
احلالة السياسية واألمنية يف املنطقة يف النطاق األوسع للموضوع 
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املعنون “تسريع تنفيذ امليثاق من أجل تيسري االستقرار والتنمية 
يف منطقة البحريات الكربى”.

أود اإلشارة من بني أمور أخرى، إىل اعتماد مؤمتر القمة 
ملكافحة  اإلقليمية  للمبادرة  الذايت  التمويل  آلية  لتوصيات 
االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية اليت تشكل أداة أساسية 
للنجاح يف مكافحة االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية يف 
منطقة البحريات الكربى. واهلدف هو القضاء على هذه اآلفة 
وحتقيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف هناية املطاف، اليت 
متثل إحدى الركائز الست لإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي ملنطقة 

البحريات الكربى.

وميكن تلخيص استنتاجات اجتماع آلية الرقابة اإلقليمية، 
التايل: حتييد القوى اهلدامة وإعادة املقاتلني الذين  النحو  على 
السياسي  احلوار  يف  واملشاركة  أوطاهنم؛  إىل  سالحهم  نزع  مت 
اخلاص  املبعوث  لنا  قدم  لقد  املنطقة.  السياسية يف  والعمليات 
تناول  وقد  اآلفات.  تلك  ملعاجلة  تنفيذها  نعتزم  اليت  احللول 
املبعوث اخلاص، الذي يعمل عن كثب مع بلدان املنطقة دون 
اإلقليمية ويقدر الرئيس احلايل مشاوراته املنتظمة، مجيع املسائل 
بطريقة شاملة. وأود أن أطلب من اجمللس أن يسمح يل حبصر 
الرقابة  آللية  املشرتكة  الرئاسة  ألنشطة  ملخص  يف  مالحظايت 

اإلقليمية، واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى.

مبنطقة  املعين  السابع  الدويل  القمة  مؤمتر  انعقاد  ومنذ 
البحريات الكربى، واالجتماع الثامن الرفيع املستوى آللية الرقابة 
الكونغو  جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  إلطار  اإلقليمية 
 ،201٧ األول/أكتوبر  تشرين   1٩ يف  واملنطقة،  الدميقراطية 
للحالة  مستمر  برصد  للهيئتني  احلايل  الرئيس  قام  برازافيل،  يف 
السياسية واألمنية يف دول املنطقة. وال شك أن االهتمام اخلاص 
الذي حتظى به احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يتناسب 

مع املوقع االسرتاتيجي للبلد يف منطقة البحريات الكربى.

وبعد مرور مخسة أشهر على انعقاد القمة السابعة لرؤساء 
دول وحكومات البلدان األعضاء يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة 
املنطقة  لتحقيق االستقرار يف  ُبذلت جهود  الكربى،  البحريات 
يف  وال سيما  املنطقة،  يف  التطورات  أدت  وقد  اإلقليمية.  دون 
يف  ثالثيني:  مؤمترين  عقد  إىل  الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية 
األول/ديسمرب 201٧ ويف كينشاسا يف  برازافيل يف ٩ كانون 
هذه  القمة  اجتماعات  وعقدت   .2018 شباط/فرباير   1٤
حتت رعاية الرئيس احلايل للمؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات 
الكربى، وآلية الرقابة اإلقليمية، الرئيس ساسو نغيسو، إىل زعماء 
جواو  والرئيس  الدميقراطية،  الكونغو  ومجهورية  أنغوال  مجهورية 
جوزيف كابيال كابانج،  والرئيس  لورنسو  غونسالفيس  مانويل 

على الرتتيب. كما التقوا يف لواندا حلضور قمة ثالثية ثالثة.

احلالة  يف  النظر  من  الثالثية  املشاورات  هذه  مكنت  وقد 
السياسية واألمنية يف املنطقة دون اإلقليمية، وعلى وجه اخلصوص 
تطور العملية االنتخابية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وكانت 
احلالة األمنية املثرية للقلق يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو 
حازمة  بإدانة  انتهت  اليت  مناقشاهتا،  حمور  أيضا  الدميقراطية 
امتدت  اليت  املشاورات،  ومّكنت  املسلحة.  اجلماعات  لنشاط 
أحيانا لتشمل املشاركني يف اجملتمع املدين أو غريهم من أصحاب 
للرقابة من إجراء حمادثات يف  املصلحة، رئيس اآللية اإلقليمية 
برازافيل يف ٩ كانون الثاين/يناير مع رئيس الكونفدرالية الوطنية 
للكونغو، الكاردينال لوران مونسنغو باسينيا، على رأس وفد من 
الكاثوليكية  املظاهرات  قمع  أعقاب  يف  الكاثوليك،  األساقفة 
اليت وقعت يف ٣1 كانون األول/ديسمرب 201٧ يف كينشاسا.

املؤمتر  رئيس  وجه   ،2018 الثاين/يناير  10 كانون  ويف 
الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، باالستناد إىل النتائج اليت 
توصل إليها مؤمتر القمة األخري بشأن حتقيق االستقرار والتنمية 
يف املنطقة، انتباه األمني العام أنطونيو غوترييش ورئيس مفوضية 
االحتاد األفريقي السيد موسى فقي حممد، إىل ضرورة اختاذ قرار 
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بشأن حتييد القوى اهلدامة يف أعقاب التوصية املتعلقة بتعزيز لواء 
االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  منظمة  لبعثة  التابع  التدخل 
التحديات  مع  تكييفه  بغية  الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية  يف 
اجلديدة املرتبطة مبكافحة القوى السلبية العاملة يف شرق مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، من أجل االستمرار يف الضغط العسكري 
وتكثيف العمليات ضد اجلماعات املسلحة، وال سيما القوات 
الدميقراطية املتحالفة، والقوى الدميقراطية لتحرير رواندا وكمنونا 

نسبو، اليت تواصل زعزعة استقرار البلد.

قيد  الفرتة  خالل  االعرتاف  جيب  ذلك،  على  عالوة 
الكونغو  االنتخابية األوىل يف مجهورية  العملية  بأن  االستعراض 
الدميقراطية قد حققت تقدما ملحوظا. ومنذ نشر اجلدول الزمين 
هناك  201٧، كان  الثاين/نوفمرب  تشرين   5 يف  لالنتخابات 
توافق قوي بني انسجام البلد حول إجراء االنتخابات يف 2٣ 

كانون األول/ديسمرب 2018.

لكن هذه التطورات جيب أال حتجب التحديات العديدة 
اليت ميكن أن تؤثر على جناح العملية. ويشمل ذلك احرتام خارطة 
االنتخابات  ومتويل  قاطبة،  السياسية  الطبقة  قبل  من  الطريق 
وتوفري الدعم اللوجسيت الضروري إلجرائها، وصعوبة التخفيف 
الكاثوليكية  الكنيسة  اآلن  تتوالها  اليت  املعارضة  مطالب  من 
والطوائف الدينية األخرى، وتعزيز أمن البلد فيما يتعلق بنشاط 

اجلماعات املسلحة.

إننا ندخل املرحلة احلرجة من العملية. ولذلك، فإننا حنث 
الطبقة السياسية واجملتمع املدين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
خالل  من  للخطر  املعرضة  لألمور  سليم  تقييم  إجراء  على 
التحلي باملزيد من املسؤولية والقدرة على جتاوز املصلحة الذاتية 
عملية  ضمان  أجل  من  العامة،  املصلحة  تفضيل  خالل  من 
اجملتمع  على كاهل  يقع  املسعى،  هذا  ويف  سلمية.  انتخابية 
الدويل دور يتعني عليه القيام به لتقدمي الدعم واملساعدة اللذين 
النظر  ميكن أن يكونا حامسني. وبناء على ذلك، وبإبداء بعد 

جيب  الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية  واستقالل  سيادة  واحرتام 
الوفاء  الضامنة  واجلهات  اإلطاري  االتفاق  يف  األطراف  على 
بالتزاماهتا، ال سيما يف جهود التعبئة اإلقليمية والدولية من أجل 
العمل  نفسه،  الوقت  ويف  البلد،  يف  واالستقرار  السالم  حتقيق 

على تنفيذ خارطة الطريق االنتخابية.

ويف كينيا، يف حني أن االلتزام الذي قطعه الرئيس أوهورو 
كينياتا وزعيم املعارضة رايال أودينغا يف ٩ آذار/مارس 2018 
بالتوفيق بني األطراف يف البلد أمر يستحق الرتحيب، جيب أن 

تستمر عملية املصاحلة بدعم من األطراف الفاعلة الرئيسية.

وفيما يتعلق مبتابعة تنفيذ خارطة الطريق للمبادرة األفريقية 
رئيس  الوسطى، شجب  أفريقيا  مجهورية  يف  واملصاحلة  للسالم 
الرقابة  وآلية  الكربى  البحريات  مبنطقة  املعين  الدويل  املؤمتر 
الوسطى،  أفريقيا  يف  العنف  أعمال  استمرار  وزمالؤه  اإلقليمية 
وكرروا دعوهتم اجملتمع الدويل إىل زيادة دعمه لعملية االستقرار 
واملصاحلة الوطنية. واجلماعات املسلحة مدعوة إىل وقف مجيع 
األعمال العدائية واملشاركة يف عملية السالم حتت إشراف املبادرة 

األفريقية للسالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

ويتابع رئيس املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى 
تقودها  اليت  احلوار  عملية  باهتمام كبري  اإلقليمية  الرقابة  وآلية 
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. وأيد جهود فريق التنفيذ 
الرفيع املستوى بشأن السودان وجنوب السودان، ومجيع آليات 
االحتاد األفريقي اليت تدعم التقدم الذي أحرزته اهليئة احلكومية 
جنوب  يف  النزاع  حل  اتفاق  تنفيذ  يف  بالتنمية  املعنية  الدولية 

السودان املربم يف شهر آب/أغسطس 2015.

باإلحاطة  العملية  على  اإلشراف  لنا  بوروندي، مسح  ويف 
علما بأنه من املقرر إجراء استفتاء دستوري يف شهر أيار/مايو 
اليت  احلوار  عملية  إطالق  إعادة  ذلك، سيتعني  ومع   .2018
تقودها مجاعة شرق أفريقيا، املتوقفة حاليا، يتعني إعادة إطالقها 
حتت رعاية الوسيط، الرئيس موسيفيين، وامليسر، الرئيس السابق 
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مكابا. وتتم باهتمام كبري متابعة مشاركة االحتاد األفريقي، الذي 
تعزيز  ووسائل  سبل  بشأن  اإلقليميني  القادة  مع  احلوار  واصل 
أفريقيا. وجتدر اإلشارة إىل أن اإلفراج عن  جهود مجاعة شرق 
احلركة  يف  باملشاركة  معظمهم  على  احلكم  مت  سجينا،   ٧٤0
التمردية لعام 2015، هو سبب األزمة االجتماعية والسياسية 
يف البلد. وفيما يتعلق بالعالقات بني رواندا وبوروندي، يواصل 
رئيس املؤمتر بذل جهوده للتخفيف من حدة التوترات وحتسني 

العالقات بني البلدين.

إن مشاكل السالم واألمن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
ويف منطقة البحريات الكربى، اليت كانت مسرحا للصراع على 
اآلن،  ومنذ  التنمية.  مبشاكل  شك  بدون  ترتبط  عقود،  مدى 
واليت  لالنتخابات،  النهائية  املواعيد  بعد  فيما  نفكر  أن  جيب 
ال ميكن أن تكون غاية يف حد ذاهتا. إن حتقيق السالم الدائم 
واالستقرار يف املنطقة، وهو ما تتطلع إليه شعوهبا، يتطلب أيضا 
وسائل غري املشاورات االنتخابية. وكما قلنا، ال يسعنا إال أن 
نتفق مع ما هو واضح: فجمهورية الكونغو الدميقراطية هي بال 
أهنا  عبثا  وليس  الكربى،  البحريات  ملنطقة  احليوي  املركز  شك 
ومن  والتعاون.  واألمن  السالم  إطار  يف  الزاوية  حجر  تشكل 
واجبنا أن نساعدها على استعادة االستقرار الدائم حىت تتمكن 
من القيام بالدور الذي تتيحه هلا إمكاناهتا اهلائلة، وحبيث ميكن 

نشره كمحفز لالندماج وكعامل لتحقيق السالم واالستقرار.

يظل إطار السالم واألمن والتعاون، بآلية املراقبة اإلقليمية 
التابعة له، آلية أساسية لتحقيق السالم واالستقرار الدائمني يف 
السبب، جيب  املنطقة. وهلذا  الدميقراطية ويف  الكونغو  مجهورية 
على اجملتمع الدويل ككل حشد جهوده مع جهود بلدان املنطقة 
يف سياق التعاون املعزز واملنسق. ويتطلب تنفيذ االتفاق اإلطاري 

التزاًما سياسًيا أكرب من جانب املوقعني لتفعيله.

التزام  استمرار  اجمللس  ألعضاء  أؤكد  أن  أود  اخلتام،  يف 
الدويل  للمؤمتر  احلايل  الرئيس  بصفته  نغيسو،  ساسو  الرئيس 

املعين مبنطقة البحريات الكربى، ورئيس اآللية اإلقليمية لالتفاق 
الكونغو  جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري 
الدميقراطية واملنطقة، ورئيس مجهورية الكونغو، وهو بلد طرف 

يف االتفاق اإلطاري.

فهو سيدعم أي مبادرة من شأهنا أن تساعد على تنسيق 
واملنظمات  املتحدة  األمم  بني  التعاون  تعزيز  وعلى  جهودنا 
يف  وال سيما  النبيلة،  السالم  قضية  خدمة  أجل  من  اإلقليمية 

منطقة البحريات الكربى.

اآلن ألعضاء  الكلمة  أعطي  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
اجمللس الذين يرغبون يف اإلدالء ببيانات.

بتوجيه  أبدأ  بالفرنسية(:  )تكلم  )فرنسا(  دوالتر  السيد 
اإلعالمية  إحاطته  ال على  جينيت،  السيد  إىل  احلار  الشكر 
املتميز  عمله  على  أيضا  ولكن  فحسب،  باملعلومات  الزاخرة 
الكربى.  البحريات  منطقة  يف  السالم  بتحقيق  الثابت  والتزامه 
كما أشكر السفري بايل، املمثل الدائم للكونغو، بصفته املزدوجة 
للسالم  اإلطاري  لالتفاق  املشرتكة  املتابعة  آلية  لرئاسة  كممثل 
واألمن والتعاون، ولرئاسة املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات 

الكربى. 

من  سنوات  مخس  بعد  األمن،  جمللس  بالنسبة  املهم  من 
التوقيع على االتفاق اإلطاري، أن يقيم تنفيذه وأن ينظر يف سبل 
املضي قدما بتنفيذه. وينبغي عدم التغاضي عن الُبعد اإلقليمي 

لألزمة يف منطقة البحريات الكربى.

املنطقة  لبلدان  وثيقا  شريكا  بوصفنا  لنا،  رغبة  أعز  إن 
حنو  املسار  تواصل  نراها  أن  األمن،  جملس  يف  دائما  وعضوا 
سالم واستقرار دائمني، األمر الذي سيتيح هلا يف هناية املطاف 
االستفادة من ثروة مواردها الطبيعية من أجل كفالة رفاه شعوهبا 

والرتكيز على تنميتها.



9/26 1810072

S/PV.8227 النالة تا محبلة الحنيراف الاحرا 10/04/2018

والشرعية  السياسي  االستقرار  تعزيز  املسار  ويشمل 
العقاب.  من  اإلفالت  ومكافحة  للمؤسسات  الدميقراطية 
وتكتسي احلالة السياسية واألمنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
االنتخابات  أن متكن  فيجب  أمهية خاصة.  السياق،  يف ذلك 
األوىل،  للمرة  األول/ديسمرب،  2٣ كانون  يف  إجراؤها  املقرر 
ذات  انتخابات  إجراء  دون  فمن  للسلطة.  سلمي  انتقال  من 
واملنطقة  البلد  استقرار  سيكون  اجلميع،  من  ومقبولة  مصداقية 
احرتام  املهم ضمان  من  ذلك،  ولتحقيق  احملك.  على  بأسرها 
اجلدول الزمين لالنتخابات والثقة يف عملية تنظيم االنتخابات 
بيئة  انفتاحها وشفافيتها. وال بد كذلك من وجود  من خالل 
سلمية، يتمكن فيها مجيع املرشحني من اإلعالن عن أنفسهم 

وإجراء محالت انتخابية حبرية من دون خوف من االنتقام.

إن احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أمر حاسم 
إلجراء انتخابات حرة وشفافة وسلمية وذات مصداقية. ونرحب، 
الشعب  ودعم  مبتابعة  املنطقة  بلدان  بالتزام  السياق،  ذلك  يف 
الكونغويل على سبيل تنظيم مفتوح وحر وسلمي لالنتخابات.

لكفالة  اإلقليمي  التكامل  زيادة  املسار كذلك  ويتطلب 
املنطقة، من خالل  املنطقة. وستشهد  اجليد بني دول  التعاون 
إنشاء هذا الرتابط، تغيريا اقتصاديا وتنمية حقيقيني، بفضل املزايا 
النسبية لكل طرف على حدة خدمة ملصلحة اجلميع. إن هذا 
هدف ذو أولوية لالحتاد األفريقي وفرنسا، اليت كيفت سياساهتا 

وآليات دعمها جلعل عملها جزءا من منظور إقليمي.

ولذا فإن املعهد الفرنسي يف غوما - مرقد الرباكني - الذي 
افُتتح قبل ستة أشهر ويضم بلدان ناطقة بالفرنسية ويتسم بتعدد 
أن  إىل  يسعى  احلديثة،  والتكنولوجيات  التدريب  وتوفري  لغات 
يكون يف متناول الشباب يف املنطقة بأسرها. وال تستهدف تلك 
بل  فحسب،  الدميقراطية  الكونغو  من مجهورية  الشباب  األداة 
وبوروندي،  ورواندا  أوغندا  مع  القريبة  حدودها  خارج  كذلك 

لتهيئة مشاريع وتطلعات مشرتكة لشراكة إقليمية فعالة.

أديس  التام والكامل التفاق  التنفيذ  فإن  ولتحقيق ذلك، 
أبابا اإلطاري أمر أساسي. وترحب فرنسا بااللتزام املتجدد من 
وقد وضع  الغاية.  هذه  حتقيق  أجل  من  املنطقة  بلدان  جانب 
اجتماع آلية املتابعة يف 1٩ تشرين األول/أكتوبر أهدافا طموحة، 
ال سيما بالنسبة إلعادة املقاتلني املنزوعة أسلحتهم إىل الوطن. 
وتشجع فرنسا بلدان املنطقة على بذل قصارى جهدها لضمان 

أن تنفذ تلك األهداف تنفيذا كامال.

القوى  أن  إىل  بالنظر  أكرب  أمهية  االلتزام  هذا  ويكتسي 
لتلك  الدائم  احلل  ويتطلب  املنطقة.  يف  تعمل  ال تزال  اهلدامة 
املشكلة اختاذ إجراءات حامسة يف ثالث جماالت، وللمنظمات 
اإلقليمية واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واجلماعة 

اإلمنائية للجنوب األفريقي، دور رئيسي تضطلع به.

اجلماعات  ضد  العسكرية  باملشاركة  يتعلق  فيما  أوال، 
األمم  منظمة  لبعثة  التابع  التدخل  لواء  سيضطلع  املسلحة، 
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بدور 
أن  وجيب  األفريقي.  للجنوب  اإلمنائية  اجلماعة  متثله  رئيسي، 
التنقل  بناء قدرهتا على  للبعثة من إعادة  متكنها الوالية اجملددة 
من أجل أن تنخرط يف أعمال هجومية حامسة، كما فعلت فيما 

يتعلق حبركة 2٣ مارس.

ثانيا، جيب اختاذ إجراءات سياسية لتسريح هؤالء املقاتلني 
األصلية.  بلداهنم  يف  إدماجهم  وإعادة  أوطاهنم  إىل  وإعادهتم 
رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  خاصة  بصفة  هنا  وأعين 
أعضاء  مارس، عالوة على  السابقني يف حركة 2٣  واألعضاء 
احلركة الشعبية لتحرير السودان/اجليش الشعيب لتحرير السودان 
املعارضة، الذي سيقرب وجودها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
الشعبية  يتعلق باحلركة  العامني. وقد أحرز تقدم فيما  قريبا من 
يتعلق  فيما  بالتزامات  وتعهد  املعارض  السودان/اجلناح  لتحرير 

بالفئات األخرى. إنين مسرور من ذلك.
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املشروع  غري  لالجتار  التصدي  مسألة  إىل  أنتقل  وأخريا، 
باملوارد الطبيعية، الذي يدعم تلك اجلماعات املسلحة، ويسهم يف 
اإلبقاء عليها ويغذي اقتصاد حرب وسلب. وما دام هذا االجتار 
وهناك  دائم.  استقرار  حتقيق  تصور  ال ميكن  مستمرا،  ال يزال 
حاجة إىل اختاذ إجراءات متسقة قوية من جانب بلدان املنطقة، 
فضال عن االلتزام املستمر من جانب الشركاء الدوليني بالشفافية 
يف قطاع التعدين وحتسني إمكانية اقتفاء أثر املعادن. ويف ذلك 
السياق، فإن عزم املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، 
بالتشاور مع فريق خرباء األمم املتحدة املعين جبمهورية الكونغو 
الدميقراطية، الذي تبني يف االجتماع السنوي للمؤمتر الدويل املعين 
مبنطقة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنتدى 
يف  باملسؤولية  التحلي  بكفالة  املعين  املتحدة  األمم  خرباء  فريق 

سالسل توريد املعادن يف باريس، يستحق أن يرحب به.

االتفاق  تنفيذ  يف  وملحوظ  بارز  تقدم  إحراز  وسيشكل 
إجيابية  إشارة  توقيعه،  على  مرور مخس سنوات  بعد  اإلطاري، 
للغاية على التزام مجيع البلدان املوقعة بتحقيق االستقرار والتنمية 
ستواصل  فرنسا  أن  لكم  وأؤكد  الكربى.  البحريات  منطقة  يف 

تقدمي الدعم الكامل لبلدان املنطقة يف هذا املسعى.

املمثل  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )إثيوبيا(  أليمو  السيد 
اإلعالمية  إحاطته  على  جينيت،  سعيد  العام،  لألمني  اخلاص 
الشاملة بشأن احلالة العامة يف منطقة البحريات الكربى خالل 
الدائم  املمثل  بايل،  السفري  املاضية. كما أشكر  الستة  األشهر 
للكونغو، على حضوره يف هذه القاعة اليوم، وعلى بيانه املفيد 

جدا.

اخلاص  للممثل  الكبري  اإلسهام  التقدير  حق  نقدر  إننا 
منطقة  يف  السالم  إحالل  سبيل  يف  جينيت،  العام،  لألمني 
البحريات الكربى. وجيب، بطبيعة احلال، اإلشارة أيضا إىل أننا 
نظل يف غاية االمتنان ملا قدمه من إسهام كبري يف حتقيق السالم 

يف منطقة القرن األفريقي، يف دوره السابق.

ال تزال احلالة األمنية يف منطقة البحريات الكربى، بعد مرور 
مخس سنوات على توقيع االتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن 
والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة، تثري القلق على 
للنزاعات يف  سلمية  إجياد حلول  إىل  الرامية  اجلهود  من  الرغم 
منطقة  بلدان  يف  االستقرار  عدم  استمرار  أدى  لقد  املنطقة. 
وتسبب  األشخاص  من  العديد  تشريد  إىل  الكربى  البحريات 
يف أزمة إنسانية كربى، األمر الذي يتطلب اهتماما وثيقا. غري 
البلدان  بعض  املسجل يف  املتواضع  التقدم  أننا نالحظ كذلك 

الرئيسية املتضررة من النزاع يف املنطقة.

الكونغو  على مجهورية  عموما  سأركز  واضحة،  وألسباب 
الدميقراطية. فال ميكن التغاضي عن التحديات اليت تواجه مجهورية 
اجلماعات  من  العديد  وجود  حيث  من  الدميقراطية  الكونغو 
البلد وضخامة آثاره  املسلحة اليت تنشط يف اجلزء الشرقي من 
على األمن يف البلد ويف املنطقة. ولذلك فإننا نعتقد أن هناك 
حاجة أكرب ملواجهة التحدي، مبا يف ذلك يف سياق التعاون فيما 

بني بلدان املنطقة يف إطار السالم واألمن والتعاون.

واملمثل  جينيت  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  ونشكر 
السلبية،  للقوى  التخرييب  الدور  على  للتشديد  للكونغو  الدائم 
مبا يف ذلك ما يتعلق باألعمال التحضريية لالنتخابات. ونأمل 
ويف  خطريا.  حتديا  باعتبارها  املسألة  هذه  يف  اجمللس  ينظر  أن 
هذا السياق، نرحب مرة أخرى مبا حتقق من تقدم يف العملية 
االنتخابية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واخلطوات اليت اختذهتا 
احلكومة حىت اآلن لتنظيم االنتخابات. ونأمل أن يبذل مزيد من 
اجلهود لتعزيز تدابري بناء الثقة، اليت نرى أهنا تشكل عنصرا حيويا 
يف هتيئة األجواء الضرورية إلجراء انتخابات ناجحة هذا العام. 

الكونغولية  األطراف  تتحلى مجيع  أن  مبكان  األمهية  ومن 
بأقصى درجات ضبط النفس، وأن متتنع عن اخلطاب التحريضي، 
البلد وتغتنم  السائد يف  السياسي  التوتر  فتيل  وتعمل على نزع 
السياسي  االتفاق  تنفيذ  أجل  من  تولد  الذي  اإلجيايب  الزخم 
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املربم يف ٣1 كانون األول/ديسمرب، وهو اإلطار العملي الوحيد 
للخروج من املأزق السياسي احلايل يف البلد.

ونعرب عن تقديرنا للدور الذي تضطلع به بلدان املنطقة، 
احلايل  الرئيس  بصفته  نغيسو،  دينيس ساسو  الرئيس  وال سيما 
املراقبة  وآلية  الكربى  البحريات  مبنطقة  املعين  الدويل  للمؤمتر 
اإلقليمية إلطار السالم واالستقرار والتعاون. والثقة ذات أمهبة 
تكون  رمبا  بل  فحسب،  التجارية  األعمال  جمال  كبرية، ال يف 
أكثر أمهية على الساحة السياسية. ومن هذا املنطلق، نعلق أمهية 
كبرية على دور رئيس الكونغو، السيد ساسو نغيسو. ونرى أن 
حتسني التنسيق بني املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى 
للجنوب  اإلمنائية  واجلماعة  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  واألمم 
األفريقي والشركاء الدوليني األخرين سيكون حيويا لكفالة جناح 
عام  بشكل  األمنية  احلالة  بتحسن  علما  وحنيط  االنتخابات. 
يف بوروندي، إال أن احلالة السياسية الراهنة ال ميكن حلها إال 
اتفاق  أساس  على  جامع  حوار  من خالل  السلمية  بالوسائل 

أروشا للسالم واملصاحلة يف بوروندي ودستور بوروندي.

كما أن اجلهود اجلارية من أجل اإلصالح الدستوري جيب 
أن تتم من خالل توافق يف اآلراء واسع النطاق بني مجيع أصحاب 
الشأن حفاظًا على األمن واالستقرار يف البلد. ويف هذا الصدد، 
فإن عملية السالم اليت أرستها مجاعة شرق أفريقيا ال تزال بالغة 
والرتابط  التنسيق  أن  نرى  اخلاص،  املبعوث  أكد  األمهية. وكما 
بني مجاعة شرق أفريقيا واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة أساسي 

أيضا إلحراز تقدم يف عملية السالم.

وإذ نتطلع إىل املستقبل، فإن العمل الذي يقوم به مكتب 
السالم  إطار  وتنفيذ  الكربى  البحريات  ملنطقة  اخلاص  املبعوث 
واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة ال يزال 
يف غاية األمهية. وحنن نقدر نتيجة االجتماع املعقود يف أديس 
أبابا يف الشهر املاضي، مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة لتوقيع 
الضامنة  واجلهات  املوقعني  ممثلي  بني  مجع  والذي  اإلطار، 

أنه بعد مرور مخس سنوات،  التنفيذ. وندرك  الستعراض حالة 
اإلقليمية  الديناميات  ضوء  ويف  مهمة.  حتديات  هناك  ال تزال 
واستمرار التحديات املتعددة اجلوانب، ال نغايل يف التأكيد على 

ضرورة مضاعفة اجلهود حنو التنفيذ الكامل لالتفاق اإلطاري.

أخريا، فإننا نتفق متاما بشأن اجملاالت ذات األولوية احملددة 
يف التقرير فيما يتعلق بتحقيق السالم يف بلدان منطقة البحريات 

الكربى.

باإلسبانية(:  )تكلم  االستوائية(  )غينيا  محا  ندونغ  السيد 
أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إىل وفد بريو على عقد هذه اجللسة، 
وإىل املبعوث اخلاص ملنطقة البحريات الكربى، السيد جينيت، 
أيضًا  ونشكر  باملعلومات.  الزاخرة  اإلعالمية  إحاطته  على 
املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية، السيد بايل، على 

املعلومات املفيدة اليت قدمها لنا تواً.

تعازينا  عن  أعرب  لكي  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود 
الغتيال  الدميقراطية  الكونغو  الكاثوليكية يف مجهورية  للكنيسة 
األب فنسنت ماثوزي يوم األحد املاضي يف بوتيمبو، على أيدي 

عناصر مسلحة جمهولة اهلوية أثناء القداس.

إن منطقة البحريات الكربى ذات أمهية اسرتاتيجية بالنسبة 
القارة  باستقرار  يرتيط  املنطقة  هذه  واستقرار  األفريقية،  للقارة 
برمتها. ومن الضروري أن تتمكن بلدان املنطقة، اليت جيمع بينها 
العديد من املصاحل والتحديات املشرتكة، من إجياد لغة مشرتكة 
تستخدم  أن  جيب  بذلك،  وللقيام  ملشاكلها.  التصدي  حملاولة 
الدميقراطية  الكونغو  جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  إطار 
أبابا،  أديس  شباط/فرباير 201٣ يف  املوقع يف 2٤  واملنطقة، 

وال يزال أداة مفيدة للغاية.

وبغية حتقيق االستقرار يف منطقة البحريات الكربى، ال بد 
من هتيئة بيئة مؤاتية وتعزيز التنمية االقتصادية يف املنطقة. ويف بيئة 
يسودها السلم واألمن، فإن إمكاناهتا الكبرية ومواردها الطبيعية 
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تتيح ازدهار تلك املنطقة اهلامة، ألن السالم سيجعل من غري 
الضروري إنفاق املبالغ املالية اهلائلة اليت هُتدر اليوم يف صراعات 
تلك  يساعد  أن  الدويل  اجملتمع  املوارد. وعلى  تستنزف  مضنية 

البلدان على تطوير القطاعات االقتصادية الرئيسية.

وفيما يتعلق جبمهورية غينيا االستوائية، من املهم أن تضع 
بلدان املنطقة سياسات ترمي إىل تعزيز الثقة وتشجيع عالقات 
حسن اجلوار واملساعدة على تسوية اخلالفات عن طريق احلوار 
واستقالل  احرتام سيادة  واملباشر. كما جيب  والصريح  الشامل 
البلدان األخرى يف املنطقة. ونأمل أن يتصرف  ووحدة أراضي 
اجملتمع الدويل على أساس احرتام سيادة وآراء مجهورية الكونغو 
السياسية  االتفاقات  تنفيذ  على  يساعدها  وأن  الدميقراطية، 
والنهوض بإصالح قطاع األمن وتعزيز احلكم الرشيد يف مناطق 
حتقيق  على  والعمل  الوطنية  املصاحلة  وتعزيز  البلد،  من  معينة 

السالم واالستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة.

دون  واملنظمات  اإلقليمية  واملنظمات  اجملاورة  البلدان  إن 
وقادة  الدويل.  اجملتمع  إىل جانب  هام  بدور  تضطلع  اإلقليمية 
مبنطقة  املعين  الدويل  واملؤمتر  األفريقي  واالحتاد  اجملاورة  البلدان 
البحريات الكربى ومجاعة شرق أفريقيا يف وضع فريد يتيح هلم 
الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  ومسألة  بوروندي  مسألة  حل 

ومسائل أخرى.

غينيا  مجهورية  تقدير  عن  لإلعراب  الفرصة  هذه  ونغتنم 
االستوائية لفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس مجهورية 
الكونغو، بصفته رئيسًا ملؤمتر البحريات الكربى وآلية متابعة إطار 
السالم واألمن والتعاون، وللرئيس خواو لورنسو، رئيس أنغوال، 
الكونغو  مجهورية  تواجهها  اليت  املشاكل  حلل  جهودمها  على 

الدميقراطية ومنطقة البحريات الكربى.

إن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أساسية لتحقيق 
يدعم  أن  الدويل  اجملتمع  وعلى  املنطقة.  يف  الشامل  االستقرار 
جيتاز  فسوف  العملية.  هذه  يف  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية 

البلد مرحلة حامسة عندما جترى االنتخابات يف كانون األول/
ديسمرب، اليت نأمل أن تؤدي إىل بداية مرحلة جديدة بالنسبة 
ملستقبل الشعب الكونغويل. ومرحلة ما بعد العملية االنتخابية 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ال تقل أمهية عن احلالة الراهنة. 
ولذلك، جيب متابعة النتائج احملتملة عن كثب. فاستقرار ذلك 
منظمة  يعثة  تنجز  أن  وحيب  بأسرها.  للمنطقة  أساسي  البلد 
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

مهمتها احلساسة وأن تتعاون مع احلكومة على حنو وثيق.

الكونغو  مجهورية  يف  الفاعلة  اجلهات  مجيع  على  جيب 
الدميقراطية حشد جهودها والسعي إىل إجياد حلول خلالفاهتما 

وإعطاء األولوية ملصاحل مجيع الكونغوليني.

ويسعدنا أن نشري إىل أن احلالة يف بوروندي قد استقرت 
يتعلق  فيما  بيان  على  االتفاق  من  متكنوا  اجمللس  أعضاء  وأن 
مشاكلهم  حل  من  البورونديون  يتمكن  أن  يف  ونأمل  بالبلد. 

داخليا من خالل املفاوضات.

ويف اخلتام، أود أن أهيب باألمم املتحدة مواصلة االضطالع 
لتحقيق  الالزمة  واآلليات  اجلهود  مجيع  وتنسيق  قيادي  بدور 
االستوائية  وغينيا  اهلامة.  املنطقة  تلك  يف  والتنمية  االستقرار 

مستعدة لتقدمي إسهاماهتا املتواضعة يف تلك العملية.

باإلنكليزية(:  )تكلمت  املتحدة(  )اململكة  بيرس  السيدة 
أردت أن آخذ الكلمة ألننا نشهد مرحلة هامة يف هذه املنطقة. 
وأود أيضا أن أرحب باملمثل اخلاص لألمني العام مرة أخرى يف 
جملس األمن، وأن أشكر من خالله بعثة منظمة األمم املتحدة 
على كل  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  االستقرار  لتحقيق 
ما تقوم به. كما كان من املفيد للغاية احلصول على معلومات 
مستكملة من سفري الكونغو. وأود أن أبدأ بأن أقول لصديقي 
العزيز سفري غينيا االستوائية إن املسامهة اليت يقدمها بلده ليست 

متواضعة. بل إهنا أكثر من ذلك بكثري.
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لقد انقضت مخس سنوات على توقيع إطار السالم واألمن 
والتعاون. وقد ثبتت أمهيته احلامسة يف السعي إىل حتقيق السالم 
أكد  ولكن، كما  الكربى.  البحريات  منطقة  يف  واالستقرار 
مجهورية  بوضوح، كانت  الكونغو  وسفري  اخلاص  املمثل  ذلك 
الكونغو الدميقراطية دائما يف صميم االتفاق اإلطاري، واحلالة 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية - وهي جوهر املشكلة - تؤثر 
هذه  بشأن  اجمللس  مناقشة  جاء يف  وكما  املنطقة.  استقرار  يف 
حاسم  منعطف  عند  اآلن  أصبحنا  األخرية،  األيام  يف  املسألة 
خالل  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  ما سيحدث  األمهية. 
األشهر القليلة القادمة ميكن أن يكون حلظة حامسة لتحقيق قدر 
أكرب من االستقرار اإلقليمي. وعلينا أن خنتار بني رؤية احلالة 
من جانبها،  املتحدة،  اململكة  إن  تتدهور.  رؤيتها  أو  تتحسن 
ال تزال ملتزمة بدعم تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون وبإجراء 
الكونغو  مجهورية  يف  مصداقية  وذات  ونزيهة  حرة  انتخابات 

الدميقراطية يف كانون األول/ديسمرب.

السنوات اخلمس منذ توقيع  بالتقدم احملرز يف  إننا نرحب 
االتفاق اإلطاري. وأود أن أسلط الضوء على الزيادة يف مشاركة 
تعزيز  والدويل يف سياق  اإلقليمي  التعاون  بزيادة  وااللتزام  املرأة 
يف  تقدم  إحراز  عدم  إزاء  بالقلق  نشعر  لكننا  واألمن.  السالم 
تنفيذ العناصر األساسية، مبا يف ذلك إعادة املقاتلني األجانب 
باجلهود  نرحب  فإننا  الكونغو،  سفري  أبرز  وكما  أوطاهنم.  إىل 
على  املوقعة  األطراف  مجيع  وحنث  اإلطار  تنشيط  إىل  الرامية 
تنفيذه بالكامل. وندعم بقوة ما قاله املمثل اخلاص لألمني العام 

بشأن املسائل القضائية.

ويساورنا القلق أيضا إزاء استمرار انتشار العنف يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية، وخباصة يف كيفو الشمالية وكيفو اجلنوبية 
مدمرة  االستقرار  عدم  نتائج  إن  وكاساي.  وإيتوري  وتنجانيقا 
فعال، إذ فر حنو ٤.5 ماليني كونغويل من ديارهم وجمتمعاهتم 
يف  داخليا  املشردين  األشخاص  من  أكرب  عدد  وهناك  احمللية. 

مجهورية الكونغو الدميقراطية أكثر من أي مكان آخر يف أفريقيا، 
وحيتاج أكثر من 1٣.1 مليون شخص إىل املساعدات اإلنسانية 
واحلماية. ولذلك فإننا نؤيد املناشدات األخرى اليت أطلقت يف 
للعمل معا من أجل حتقيق  اإلقليمية  الفاعلة  للجهات  اجمللس 
االستقرار يف األشهر املقبلة. وأود أيضا أن أؤيد ما قاله السفري 

الفرنسي بشأن أمهية التعاون اإلقليمي.

إن  االنتخابات.  عن  باحلديث  بياين  أختتم  أن  أود 
االنتخابات الدستورية اليت تتمتع باملصداقية هي السبيل الوحيد 
الكونغو  االستقرار يف مجهورية  وحتقيق  السياسية  األزمة  إلهناء 
الدميقراطية، وحنث األطراف املوقعة على االتفاق اإلطاري كفالة 
إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية يف كانون األول/ديسمرب 
2018. وهذا يعين أنه جيب احرتام اجلدول الزمين لالنتخابات 
الثقة  بناء  تدابري  وتنفيذ  الرئيسية  املرحلية  األهداف  وحتقيق 
بالكامل.  األول/ديسمرب 2016  املربم يف كانون  االتفاق  من 
ويشمل ذلك بشكل أساسي إطالق سراح السجناء السياسيني 
وفتح اجملال السياسي والسماح باملظاهرات السلمية. إهنا منطقة 
هتمنا مجيعا. واململكة املتحدة تتعهد بالعمل مع الشركاء لتحقيق 

التقدم. 

األخرى  اجلوانب  بشأن  األخرى  املالحظات  بعض  لدي 
خالل  هبا  سأديل  ولكنين  اإلطاري،  االتفاق  ويف  املنطقة  يف 

املشاورات.

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  بوليانسايا  السيد 
نشكر السيد سعيد جينيت املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة 
املفصلة.  اإلعالمية  إحاطته  على  أفريقيا  يف  الكربى  البحريات 
بايل،  رميون  السيد  به  أدىل  الذي  بالبيان  أيضا  علما  وأحطنا 

املمثل الدائم جلمهورية الكونغو ورئيس آلية الرقابة اإلقليمية.

إننا نتفق مع آراء الزمالء بأن االتفاق اإلطاري من أجل 
السالم واألمن والتعاون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة 
هو أحد األركان األساسية لضمان االستقرار يف منطقة البحريات 
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التنفيذ الكامل لكافة األطراف املوقعة على  الكربى. إننا نؤيد 
هذه الوثيقة اهلامة جلميع االلتزامات، مبا يف ذلك احرتام السيادة 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان األخرى وتعزيز تدابري 

بناء الثقة فيما بني بلدان املنطقة دون اإلقليمية.

ويف ذلك الصدد، نؤيد التعجيل ببدء العمليات اليت تضطلع 
هبا آلية املتابعة املشرتكة اليت أنشأهتا مجهورية الكونغو الدميقراطية 
وكينيا وتنزانيا وأوغندا ملكافحة حتالف القوى الدميقراطية. وحقيقة 
أن آلية الرقابة اإلقليمية فيما بني بلدان املنطقة تعقد اجتماعات 
وميكنه  قوي  اهليكل  أن  على  ودليل  إجيايب  تطور  هلو  منتظمة 

العمل على حنو مستقل ومن دون توجيه خارجي.

سنوات كاملة  مخس  مضي  بعد  أنه  إىل  نشري  أننا  بيد 
على التوقيع على االتفاق اإلطاري، ال تزال أحكامه العسكرية 
مل تنفذ بعد. ونشيد باجلهود اليت تبذهلا حكومة مجهورية الكونغو 
وحتقيق  العصابات  مبكافحة  ملتزمة  ما زالت  اليت  الدميقراطية، 
استقرار احلالة. وندعم التعاون الكامل بني كينشاسا وبعثة منظمة 
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
يف ذلك اجملال، لكن اجلماعات املسلحة ال تزال ناشطة يف البلد 
ويف املنطقة ككل. وقد تسببت أنشطتها يف إطالة أمد النزاعات 
بني الطوائف وتأجيج االجتار غري املشروع باألسلحة وفاقمت 
احلالة اإلنسانية. ومن الواضح أن احلل العسكري وحده ال ميكن 
أن حيل النزاع. بل ال بد من اختاذ تدابري شاملة ملعاجلة أسبابه 
املؤسسات  واستعادة  الدولة  تعزيز سلطة  ذلك  مبا يف  اجلذرية، 

االجتماعية يف األراضي احملررة من املتمردين.

ويساورنا القلق إزاء احلالة املتعلقة بعودة مئات من املقاتلني 
السابقني من حركة 2٣ مارس من أوغندا ورواندا إىل مجهورية 
بني  اجلارية  االتصاالت  إن  وبالطبع  الدميقراطية.  الكونغو 
السلطات الكونغولية وقيادة حركة 2٣ مارس هي أنباء مرحب 
هبا، غري أن عدم إحراز تقدم يف هذا اجملال قد أدى بالفعل إىل 
تكرار جرائم املقاتلني السابقني يف حركة 2٣ مارس الذين توغلوا 

إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية من أوغندا. ويف ذلك الصدد، 
ال يسعنا إال أن نشعر بالقلق إزاء استمرار االهتامات املتبادلة، 
وجتنيدهم  للمقاتلني  الدعم  بتقدمي  يتعلق  فيما  ذلك  يف  مبا 
إظهار  املعنية  البلدان  على  أن  ونعتقد  الالجئني يف صفوفهم. 
أقصى درجات ضبط النفس واختاذ خطوات لتجنب التصعيد، 
مبا يف ذلك من خالل استخدام اآللية املشرتكة املوسعة للتحقق 

املنصوص عليها يف االتفاق اإلطاري.

ومثة حتد آخر لالتفاق اإلطاري هو مسألة وجود حلفاء 
للسيد ريك ماشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، يف 
الذي أحرز  بالتقدم  الدميقراطية. وننوه  الكونغو  أراض مجهورية 
يف معاجلة تلك احلالة، وندعو السيد جينيت إىل بذل كل ما يف 
وسعه بالتعاون مع املمثلة اخلاصة السيدة ليلى زروقي للتأكد من 

تنفيذ األحكام ذات الصلة من القرار 2٣٤8 )201٧(.

لدعم  اخلاص  املبعوث  به  يضطلع  الذي  الدور  ونالحظ 
العمل يف املنطقة، وال سيما مع املستثمرين من القطاع اخلاص، 
هبدف توليد الزخم للتعاون االقتصادي فيما بني بلدان املنطقة، 

وبناء الثقة والسالم فيما بينها.

إن العديد من بلدان املنطقة بصدد مرحلة إنشاء مؤسساهتا 
الدميقراطية أو إصالحها. وقد دخل بعضها املرحلة احلامسة اليت 
أي  يؤدي  الضروريأن  من  أن  ونعتقد  االنتخابات.  فرتة  تسبق 
حل سياسي داخلي يف تلك البلدان إىل حتقيق االستقرار على 
املدى الطويل إذا ما توصل إليه املشاركون يف العملية السياسية 
ناهيك عن حماوالت  أنفسهم وقبلوه. ونرى أن فرض احللول، 
التفسري الذاتية لالتفاقات اليت مت التوصل إليها، أمر غري مقبول. 

ونعتقد أن املسؤولية عن تطبيع احلالة يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية يتحملها الشعب الكونغويل نفسه. ويف هذا الصدد، 
فإن املساعدة اخلارجية البناءة ميكن أن تؤدي دورا إجيابيا. وقبل 
كل شيء، ما يلزم هو جهود الوساطة النشطة والقوية، بالتنسيق 
األفريقي  االحتاد  مثل  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم  مع 
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واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة 
البحريات الكربى.

السيد جانغ ديانحين )الصني( )تكلم بالصينية(: تود الصني 
العام  أن تشكر السيد سعيد جينيت، املبعوث اخلاص لألمني 
ملنطقة البحريات الكربى، والسفري رميون بايل على إحاطتيهما 
املبعوث اخلاص  يبذهلا  اليت  اإلعالميتني. تشيد الصني باجلهود 
من أجل حتقيق السالم واالستقرار يف منطقة البحريات الكربى، 

وسوف تواصل تقدمي الدعم الفعال لعمله.

للمجتمع  املشرتكة  اجلهود  وبفضل  األخرية،  اآلونة  يف 
جنوب  يف  السالم  عملية  تنشيط  مت  املنطقة،  وبلدان  الدويل 
باإلعداد لالنتخابات يف  يتعلق  فيما  تقدم  السودان ومت إحراز 
مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلوار الوطين يف بوروندي. وكل 
منطقة  يف  السياسية  احلالة  يف  حتسن  حدوث  إىل  يشري  ذلك 
السالم  الوقت نفسه، فإن  الكربى. ومع ذلك، ويف  البحريات 
واالستقرار ال يزاالن يتسمان باهلشاشة. وعلى وجه اخلصوص، 
فإن تفشي أنشطة اجلماعات املسلحة غري املشروعة والتوترات 
تقوض  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  إىل  واالفتقار  الطائفية 

السالم والتنمية اإلقليميني، بشكل خطري. 

األفريقية.  القارة  قلب  يف  الكربى  البحريات  منطقة  تقع 
تأثريا  املنطقة  تلك  يف  واالستقرار  السالم  على  احلفاظ  ويؤثر 
مباشرا على السالم واالستقرار يف القارة بأسرها، وهو يتطلب 
الدعم القوي واملساعدة من اجملتمع الدويل. أوال، من الضروري 
احرتام قيادة البلدان واملنظمات اإلقليمية. وتدعو الصني دائما 
السيادة  وحترتم  األفريقية،  للمشاكل  أفريقية  حلول  إجياد  إىل 
واالستقالل والسالمة اإلقليمية للبلدان املعنية. كما حترتم الصني 
الدور القيادي الذي تضطلع به املنظمات اإلقليمية يف جهود 
الوساطة. إن بلدي تؤيد كامل الدور الذي تضطلع به املنظمات 
اإلقليمية ودون اإلقليمية - مثل االحتاد األفريقي واملؤمتر الدويل 
املعين مبنطقة البحريات الكربى، ومجاعة شرق أفريقيا واجلماعة 

ويشجع  الوساطة،  عمليات  يف   - األفريقي  للجنوب  اإلمنائية 
بلدان املنطقة على مواصلة تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون 
جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة. وتأمل الصني يف أن يعزز 
أجل  من  التعاون  اإلقليمية  واملنظمات  والبلدان  الدويل  اجملتمع 

العمل معا على إجياد حلول سياسية للمشاكل املطروحة.

ثانيا، ينبغي تقدمي الدعم لبناء القدرات األمنية يف بلدان 
اليت  املساعدة  حجم  زيادة  الدويل  للمجتمع  وينبغي  املنطقة. 
يقدمها للمنطقة البحريات الكربى يف جمال السالم واألمن وبناء 
القدرات، ومساعدة البلدان املعنية على االضطالع مبسؤوليتها 
ممكن.  وقت  أقرب  يف  الداخليني  واألمن  السلم  صون  عن 
وترحب الصني بالتعاون بني بلدان منطقة البحريات الكربى يف 
التصدي للتهديد من اجلماعات املسلحة، ويشجع تلك البلدان 
على تنفيذ إعالن نريويب، وتعزيز نزع السالح والتسريح وإعادة 

اإلدماج. 

لتحقيق  املتحدة  األمم  بعثة  تقوم  أن  يف  الصني  وتأمل 
االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وفقا لوالية اجمللس، 
من  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  حكومة  مع  التنسيق  بتعزيز 
أجل االضطالع بدور بناء يف مكافحة اجلماعات املسلحة ويف 

اجلهود الرامية إىل صون السالم واالستقرار.

اإلقليمية.  للنزاعات  ثالثا، جيب معاجلة األسباب اجلذرية 
فاالفتقار إىل التنمية هو أحد األسباب الرئيسية لعدم االستقرار 
يف املنطقة. وينبغي أن يقدم اجملتمع الدويل املساعدة اليت التزم 
هبا وزيادهتا يف الوقت املناسب. ويف الوقت نفسه، من الضروري 
زيادة املساعدة واالستثمار يف اهلياكل األساسية يف هذه البلدان، 
االتصال  على  والقدرة  والتجارة  والتعليم  الصحة  ذلك  يف  مبا 

اإللكرتوين.

وينبغي بذل اجلهود لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية 
يف بلدان املنطقة إلجياد احللول الفعالة فيما يتعلق بعمالة الشباب 
البحريات  منطقة  يف  السالم  عملية  الصني  وتؤيد  والالجئني. 
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الكربى، وقد شاركت بنشاط يف عمليات األمم املتحدة حلفظ 
السالم هناك. وتقدم الصني الدعم إىل بلدان املنطقة يف جمال 
اهلياكل األساسية، والزراعة، والتنمية املستدامة للموارد والطاقة،، 
كما تضطلع بدور نشط وإجيايب يف مساعدة بلدان املنطقة على 
الذاتية وسبل عيش شعوهبا. والصني  التنمية  تعزيز قدرهتا على 
مستعدة ملشاركة بقية اجملتمع الدويل يف مواصلة االضطالع بدور 

بناء يف استعادة السالم واالستقرار والتنمية يف دارفور.

السيد تانوه - بوتشوي )كوت ديفوار( )تكلم بالفرنسية(: 
اخلاص  املبعوث  السيد سعيد جينيت،  اإليفواري  الوفد  يشكر 
سريج  رميون  والسفري  الكربى،  البحريات  ملنطقة  العام  لألمني 
بايل، املمثل الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية، اليت ترأس آلية 
اإلشراف اإلقليمية إلطار السالم واألمن والتعاون واملؤمتر الدويل 
املعين مبنطقة البحريات الكربى، على إحاطاهتم املستكملة بشأن 
تنفيذ االتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون يف مجهورية 

الكونغو الدميقراطية واملنطقة.

يف  احلالة  اجمللس  ناقش  املاضية،  الثالثة  األشهر  وخالل 
متناوال  املناسبات،  من  العديد  يف  الكربى  البحريات  منطقة 
اإلحاطة  لنا  توفر  املنطقة.  بلدان  ببعض  مسائل حمددة خاصة 
اإلعالمية اليوم صورة كاملة للحالة، نظرا للتقدم احملرز يف تنفيذ 
مجهورية  يف  والتعاون  واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري  االتفاق 
املوقع  الكربى واملنطقة،  البحريات  الدميقراطية ومنطقة  الكونغو 

بأديس أبابا يف 2٤ شباط/فرباير 201٣.

وعلى الرغم من هذا التقدم، من الواضح أن آفاق السالم 
تواجه  ال تزال  الكربى  البحريات  منطقة  يف  الدائمني  واألمن 
حتديات أمنية وسياسية وإنسانية. ويف هذا الصدد، تشيد كوت 
على  املوقعة  الدول  تتخذها  اليت  املشرتكة  باإلجراءات  ديفوار 
االتفاق اإلطاري، فضال عن املنظمات الدولية مثل املؤمتر الدويل 
للجنوب  اإلمنائية  واجلماعة  الكربى،  البحريات  مبنطقة  املعين 
األفريقي  االحتاد  مع  بالتضافر  أفريقيا،  شرق  ومجاعة  األفريقي 

واألمم املتحدة، من أجل تقدمي الردود املناسبة على التحديات 
األمنية والسياسية واإلنسانية يف املنطقة.

كما أن بلدي يدعو املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة 
من  ما يبذله  مواصلة  إىل  جينيت،  السيد  الكربى،  البحريات 
جهود لتحقيق التنفيذ الفعال لالتفاق اإلطاري، ويؤيد األولويات 
املشرتكة اليت حددها زعماء البلدان املوقعة على االتفاق واألمني 

العام هبدف تنفيذ الفقرة 2٤ من القرار 2٣8٩ )201٧(.

 ونظرا للتوترات املستمرة يف بعض بلدان املنطقة، تشجع 
السياسية  العمليات  املصلحة يف  ديفوار مجيع أصحاب  كوت 
حل  إىل  التوصل  أجل  من  مشاركتهم  زيادة  على  واحلوارات 
هنائي ودائم لألزمات احلالية. إن بلدي يدعو مجيع األطراف يف 
مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل تنفيذ اتفاق ٣1 كانون األول/

انتخابات  ديسمرب 2016، يف جو من اهلدوء، هبدف إجراء 
ذات مصداقية يف 2٣ كانون األول/ديسمرب 2018.

اليت  باجلهود  ديفوار  تشيد كوت  بوروندي،  إىل  انتقل  إذ 
يبذهلا امليسر، السيد بنجامني مكابا، الستئناف احلوار السياسي 
بني األطراف البوروندية حتت إشراف مجاعة شرق أفريقيا. كذلك 
يرحب وفدي بالقرار الذي اختذه رؤساء دول مجاعة شرق أفريقيا 
أوغندا،  املعقودة يف 2٣ شباط/فرباير يف  املنظمة،  قمة  خالل 
ملواصلة دعم العملية السياسية يف بوروندي. ولذلك، ندعو مجيع 
أصحاب املصلحة البورونديني إىل املشاركة يف هذه العملية اليت 

ينبغي أن تكون شاملة ومتسقة مع روح اتفاق أروشا.

القلق  على  يبعث  واإلنسانية  األمنية  احلالة  تدهور  إن 
الكونغو  مجهورية  من  الشرقي  اجلزء  يف  ال سيما  الشديد، 
اليت  العنف  وأعمال  اهلجمات  إىل  ذلك  ويعزى  الدميقراطية. 
ترتكبها اجلماعات املسلحة ضد املدنيني وقوات األمم املتحدة، 
اجملتمعي، واستمرار االشتباكات يف  املستوى  والصراعات على 
املرتتبة  اآلثار  إن  السودان.  وجنوب  الوسطى  أفريقيا  مجهورية 
على ذلك تشمل النزوح اجلماعي للسكان الذي يغذي التدفق 
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الكبري لالجئني واملشردين، واألزمة اإلنسانية النامجة عنه يف تلك 
البلدان، ال سيما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

املتحدة جمددا،  لذلك يرحب وفد بلدي باستعداد األمم 
خالل االجتماع الرفيع املستوى الثامن آللية اإلشراف اإلقليمية 
التابعة إلطار السالم واألمن والتعاون، من أجل حتييد اجلماعات 
املسلحة من خالل تكثيف الوسائل املتاحة لدى األمم املتحدة 
لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ولواء التدخل 
الكونغولية. ونشيد كذلك  السلطات  التابع هلا، باالشرتاك مع 
باجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل، واملنظمات اإلنسانية والدول 
املساعدة  تقدمي  على  احمللية  احلكومية  غري  واملنظمات  اجملاورة 
املاحنة على املسامهة  اإلنسانية إىل احملتاجني. ونشجع اجلهات 
الكونغو  مجهورية  يف  املستوى  الرفيع  الدويل  املؤمتر  جناح  يف 

الدميقراطية، املقرر عقده يف جنيف يف 1٣ نيسان/أبريل.

الرئيسية للتدابري  أبابا اإلطاري املعامل  وحيدد اتفاق أديس 
الوطنية واإلقليمية والدولية الالزمة إلهناء أعمال العنف املستمرة 
لبلدان  وبالنسبة  املنطقة.  ويف  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف 
منطقة البحريات الكربى، واملنظمات اإلقليمية واجملتمع الدويل، 
ملعاجلة  متضافرة  بطريقة  للتعاون  املناسب  اإلطار  هذا  يبقى 
مجهورية  منها  تعاين  اليت  االستقرار  لعدم  اهليكلية  األسباب 
الكونغو الدميقراطية واملنطقة. وحتقيقا لتلك الغاية، هتيب كوت 
ديفوار باألمم املتحدة واجملتمع الدويل بأسره توسيع نطاق الدعم 
الذي  االتفاق  تنفيذ  فعالية  تعزيز  زيادة  أجل  تقدمه من  الذي 
يكتسي أمهية حامسة يف حتقيق السالم واالستقرار يف هذه املنطقة 

من أفريقيا.

السيد تيمحوف )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: نشكر 
ونثين  اإلعالمية،  إحاطته  على  جينيت  سعيد  اخلاص  املبعوث 
يف  واالستقرار  السالم  حتقيق  يف  وتفانيه  الدؤوبة  جهوده  على 
املنطقة. ونرحب باملمثل الدائم جلمهورية الكونغو، السفري رميون 

سريج بايل، الذي ترأس آلية الرقابة اإلقليمية على إطار جملس 
السالم واألمن، ونشكره على إحاطته اإلعالمية.

وتثين كازاخستان على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا البلدان 
املوقعة على تنفيذ االتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة، وهو أمر حيوي لتحقيق 
امللكية  بزيادة  الكربى. ونرحب  البحريات  منطقة  االستقرار يف 
اإلصالحات  حنو  والعمل  اإلطار  بتنفيذ  يتعلق  فيما  للموقعني 
اجلارية. ويف الوقت نفسه، نعرب عن القلق إزاء تكرار دواميت 
الصراع والعنف، وكذلك إزاء تدهور احلالة اإلنسانية يف املنطقة.

اجلماعات  هبا  تقوم  اليت  لالستقرار  املزعزعة  األنشطة  إن 
السياسية يف مجهورية  التوترات  تفاقم  احمللية واألجنبية  املسلحة 
الكونغو الدميقراطية. ومن الضروري دعم وتعزيز قدرات القوات 
مكافحة  يف  الدميقراطية  الكونغو  جلمهورية  التابعة  املسلحة 
لبعثة  التابع  التدخل  لواء  من  مبساعدة  املسلحة  اجلماعات 
الكونغو  مجهورية  يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  منظمة 
الدميقراطية. ومن املهم أيضا إعادة تفعيل آلية املتابعة اإلقليمية 
للتعجيل بإعادة املقاتلني املنزوعة أسلحتهم يف مجهورية الكونغو 

الدميقراطية والبلدان اجملاورة.

االحتاد  مع  العمل  يف  اخلاص  املبعوث  جبهود  ونرحب 
األفريقي واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى واجلماعة 
اإلمنائية للجنوب األفريقي، واالحتاد األورويب والشركاء اآلخرين 
أجل  من  والدويل  اإلقليمي  الصعيدين  على  منسق  لوضع هنج 
هذا  ويف  الدميقراطية.  الكونغو  مجهورية  يف  االستقرار  حتقيق 
الذي  الضامنة  للجهات  األخري  االجتماع  من  نأمل  الصدد، 
انعقد يف أديس أبابا يف الفرتة من 2٤ إىل 26 شباط/فرباير، أن 
التطلعات واإلرادة  حيقق نتائج إجيابية. ومن اجلدير بالذكر أن 

السياسية للزعماء اإلقليميني مهمة يف ذلك الشأن.

بني  احلوار  يف  تقدم  إحراز  عدم  إزاء  القلق  ونتشاطر 
البوروندية. وندعو مجيع أصحاب املصلحة إىل بذل  األطراف 
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اجلهود الرامية إىل إقامة حوار بناء وفقا لروح اتفاق أروشا للسالم 
واملصاحلة يف بوروندي، الذي يفضي إىل إجراء انتخابات حرة 
يبذهلا  اليت  باجلهود  نرحب  لذلك،  للجميع.  وشاملة  وسلمية 
امليسر بنجامني مكابا، الرئيس السابق جلمهورية تنزانيا املتحدة. 
وستواصل األمم املتحدة دعم مجاعة شرق أفريقيا وتعزيز إجراء 

حوار شامل.

يف  داخليا  املشردين  من  شخص  مليون   11 معاناة  إن 
ونشيد  الدويل.  اجملتمع  اهتمام  حمط  تظل  أن  ينبغي  املنطقة 
بعمل املبعوث اخلاص يف التماس حلول دائمة، وتنسيق عمل 
املنظمات اإلنسانية. والتزامات املاحنني يف هذه العملية أمر بالغ 
املستوى  الرفيع  اإلنساين  املؤمتر  خالل  األمل  وحيدونا  األمهية. 
املعين جبمهورية الكونغو الدميقراطية املقرر عقده يف جنيف يف 
1٣ نيسان/أبريل، أن يتم إجياد حلول جمدية توفر دعما حيويا 

للماليني من املشردين داخليا والالجئني.

املتضررة  البلدان  يف  االستقرار  لتحقيق  مهمة  عوامل  مثة 
من النزاعات تتمثل يف احرتام حقوق اإلنسان ويف نظام فعال 
للعدالة. وحتقيقا لتلك الغاية، فإن التعاون بني اهليئات القضائية 
على  القضاء  يف  فّعالة  آلية  يصبح  أن  ميكن  املنطقة  بلدان  يف 

اإلفالت من العقاب، وبالتايل ينبغي دعم ذلك التعاون.

مناطق  يف  الطبيعية  للموارد  القانوين  غري  االستغالل  إن 
الصراع احلالية اليت أصبحت تشكل مصدر دخل للجماعات 
املنطقة  بلدان  من  يستوجب  اإلجرامية،  والشبكات  املسلحة 
املبادرة  تنفيذ  له من خالل ضمان  التصدي  الثنائيني  والشركاء 
اإلقليمية ملكافحة االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية اليت 

ُطرحت يف املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى.

نالحظ أيضا أن إطار جملس السالم واألمن ركيزة أساسية 
الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  واالستقرار  السالم  لتحقيق 
املوقعة على مواصلة  واملنطقة. ولذلك، نشجع مجيع األطراف 
اجلذرية  األسباب  معاجلة  هبدف  بأحكامه  للوفاء  جهودها 

والتكامل  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  ذلك  يف  مبا  للصراعات، 
االقتصادي.

يف اخلتام، نشدد على أمهية تعزيز العالقة بني األمن والتنمية، 
مع معاجلة احلالة السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية يف 
املنطقة. فهذه التحديات تتطلب استجابة متضافرة من الشركاء 
اإلقليميني والدوليني. وحنن مقتنعون بأنه ينبغي جلميع وكاالت 
األمم املتحدة أن تعمل يدا واحدة يف تقدمي املساعدة بطريقة 

منسقة يف مجيع املنطقة.

أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  )السويد(  ساوغ  السيد 
اإلعالميتني  إحاطتيهما  على  بايل  والسفري  اخلاص  املبعوث 
شددتا  اإلعالميتني  اإلحاطتني  أن  وأعتقد  اليوم.  هذا  صباح 
بوضوح على الطابع املرتابط للتحديات اليت تواجه املنطقة وعلى 
احلاجة إىل اتباع هنج متكامل يعاجل األسباب اجلذرية للصراع. 
نؤيد تأييدا تاما اجلهود املبذولة لتعزيز احلوار اإلقليمي من أجل 

النهوض جبهود السالم والتنمية يف منطقة البحريات الكربى.

واألمن  السالم  إطار  اعتماد  على  سنوات  مخس  بعد 
والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة، ال يزال اإلطار 
مهما إلحالل السالم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإلحالل 
االستقرار اإلقليمي وجلهود األمم املتحدة واخنراط اجملتمع الدويل 
يف العمل من أجل إحالل السالم يف املنطقة. إن القيادة وامللكية 
اإلقليمية إلطار العمل أمر بالغ األمهية. إذ أن اجلهود التكميلية 
مثل اإلطار االسرتاتيجي اإلقليمي ملنطقة البحريات الكربى من 

املرجح أن تكون فعالة عندما تقرتن بقيادة وطنية قوية.

نؤيد تأييدا تاما اجلهود اإلقليمية اهلامة اجلارية لتنفيذ إطار 
السالم واألمن والتعاون. وتشمل هذه التدابري تنشيط آلية الرقابة 
اإلقليمية واملشاركة النشطة من جانب رئاسة املؤمتر الدويل املعين 
باالستقرار  املتعلقة  املسائل  بشأن  الكربى  البحريات  مبنطقة 

اإلقليمي، والعمليات االنتخابية السلمية واملراحل االنتقالية.
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام اآللية املشرتكة املوسعة 
تنطوي  اليت  التوترات  هتدئة  على  ساعد  الذي  األمر  للتحقق، 
اليت وقعت يف شباط/فرباير عرب احلدود يف كيفو  احلادثة  على 
الشمالية، أمر جدير بالرتحيب. وتبني هذه األمثلة الكيفية اليت 
ستحسن هبا مواصلة تعزيز منتديات احلوار يف املنطقة، وتبادل 
الثقة  املشرتك،  الرصد  زيادة  عن  فضال  والشفافية،  املعلومات، 
املتبادلة والشفافية. وميكن لذلك أن يساعد املنطقة على حل 
القضايا الرئيسية اليت تعترب أساسية لبناء السالم املستدام. ويتعني 
على األمم املتحدة االضطالع بدور هام يف دعم تلك اجلهود، 
ونؤيد تأييدا كامال العمل الذي يقوم به املبعوث اخلاص يف هذا 

الصدد.

إن احلالة الراهنة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية متثل أكثر 
اإلنسانية  املسألة  وتشكل  املنطقة.  تواجه  اليت  إحلاحا  القضايا 
القاسية، واحلالة السياسية احلساسة، وتزايد انعدام األمن مصدر 
قلق بالغ، كما ميكن أن هتدد االستقرار اإلقليمي. وحنن ندعم 
دعما كامال اجلهود اإلقليمية الرامية إلجياد حل للحالة يف مجهورية 
اجلهات  تلك  مع  الوثيق  التعاون  أن  بيد  الدميقراطية.  الكونغو 
نرحب  السبب،  وهلذا  ضروريا.  ال يزال  بينها  وفيما  الفاعلة 
اإلطاري  لالتفاق  الضامنة  اجلهات  بني  حاليا  القائم  بالتعاون 
الدميقراطية.  الكونغو  جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  بشأن 
ونؤيد بقوة اجلهود اليت تبذهلا مجهورية الكونغو، بصفتها رئيس 
مع  باالشرتاك  الكربى،  البحريات  مبنطقة  املعين  الدويل  املؤمتر 
أنغوال، لتعزيز احلوار مع مجهورية الكونغو الدميقراطية. وبالشراكة 
مع اجلهات الفاعلة اإلقليمية، جيب علينا مجيعا أن ندعم إجراء 
للجميع وسلمية يف  انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة 
ما يعقب ذلك  األول/ديسمرب 2018، مع كفالة  2٣ كانون 
من انتقال دميقراطي للسلطة وفقا للدستور واالتفاق املربم عشية 
يف  والسالم  االستقرار  لتعزيز  أمر ضروري  وهذا  اجلديد.  العام 

مجهورية الكونغو الدميقراطية.

ولتحقيق سالم واستقرار دائمني يف املنطقة، من الضروري 
الذي  النداء  بقوة  نؤيد  املرأة مسموعا. وحنن  أن يكون صوت 
وجهه منتدى املرأة لدعم االتفاق اإلطاري بشأن السالم واألمن 
والتعاون من أجل زيادة دعم مشاركة املرأة يف عمليات السالم 
ويتعني  االنتخابات.  سياق  ال سيما يف  السياسية،  والعمليات 
القيام باملزيد من أجل تنفيذ إعالنات نريويب واختاذ اإلجراءات 
الالزمة املتعلقة بنزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة 
اإلدماج وإعادة التوطني. كما ميكن أن تساعد شبكة التعاون 
اإلفالت من  القضائي ومكافحة  التعاون  القضائي يف جماالت 

العقاب.

إن منطقة البحريات الكربى موطن ملا يقدر بنحو 1٣0 
شعوب  عانت  وقد  بلدان.  مخسة  يف  منتشرين  نسمة  مليون 
املنطقة جراء عقود من عدم االستقرار والنزاع. وسيتطلب النجاح 
يف التغلب على التحديات االضطالع بعمل متضافر على كل 
من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل يربط بني السالم واألمن 
والتنمية االقتصادية واالجتماعية. وستكون القيادة املستمرة من 
املنطقة، مبا يف ذلك تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 20٣0، 
أمرا أساسيا إذا أريد لشعب منطقة البحريات الكربى أن ينعم يف 

هناية املطاف بالسالم والتنمية املستدامة اليت يصبو إليها.

عند  أعرب  أن  أود  بداية،  )الكويت(:  العتيحا  السيد 
تقديري لإلحاطة اإلعالمية القيمة اليت قدمها املبعوث اخلاص، 
السيد سعيد جينيت، وجلهوده املبذولة يف التحاور والتعاون مع 
املتنوعة اليت  التحديات  البحريات الكربى لتخطي  دول منطقة 
سريجي  راميوند  السفري  الكونغو،  مجهورية  وملندوب  تواجهها، 
واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري  لالتفاق  رئيسا  بصفته  بايل، 
إحاطته  على  واملنطقة،  الدميقراطية  الكونغو  والتعاون جلمهورية 

القيمة.

البحريات  مبنطقة  حتيط  اليت  اجلسيمة  التحديات  ظل  يف 
الكربى على صعيد األمن واالستقرار، وتراجع مؤشرات التنمية، 
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إلرساء  األكرب  العائق  تعد  اليت  املسلحة  اجلماعات  وانتشار 
سلطة الدولة وهتدد حياة املاليني من املدنيني، فضال عن دورها 
يف هنب الثروات الطبيعية مبا يؤدي حلرمان شعوب املنطقة من 
للتنمية، واستمرار تدهور األوضاع اإلنسانية إىل أن  مورد هام 
وصلت ملراحل تدعو للقلق الشديد بوجود أعداد ضخمة من 
فال  اإلنسانية.  للمساعدات  واحملتاجني  والنازحني  الالجئني 
سبيل ملواجهة تلك التحديات إال بالتعاون بني دول املنطقة يف 
إطار املسؤولة اجلماعية، والبحث عن حلول مستدامة، وتعميق 
الشراكات اإلقليمية والدولية خاصة مع االحتاد األفريقي، واألمم 
املتحدة، واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى، واالحتاد 
األورويب، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. فاستتباب منطقة 
البحريات الكربى والدول احمليطة هبا سينعكس بال شك بصورة 
إجيابية على فرص التنمية، وإحالل األمن، والنهوض باملستوى 
املعيشي لشعوب منطقة أفريقيا الوسطى بشكل خاص، وعلى 

كافة ربوع قارة أفريقيا بشكل عام.

وأود أن أتطرق إىل أربعة جوانب رئيسية يف هذه الكلمة.

أوال، اجلانب السياسي. إن عملية إحالل األمن يف أي دولة 
من دول املنطقة مرتبط ارتباطا وثيقا مبدى استقرار تلك الدولة 
سياسيا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق االنتقال السلمي للسلطة، 
وإشراك مجيع فئات اجملتمع يف الربامج السياسية بشكل متواصل. 
فلن يكون هناك أي تقدم حمرز دون متكني املؤسسات الداخلية 
للدول، وبناء أطر سياسية متطورة، والتعاون بني دول املنطقة، 
واخنراط حكوماهتم ضمن اجلهود الدولية اليت تبذهلا املنظمات 
إزاء تردي األوضاع  القلق يساورنا  الدولية واإلقليمية. فما زال 
اإلنسانية يف املناطق اليت تشهد توترات سياسية. وللنهوض هبا 

وحتقيق سالم شامل، ال بد من تطبيق األولويات التالية:  
توترات سياسية، وحتييد  تشهد  اليت  البلدان  النزاعات يف  إهناء 
اجلماعات املسلحة اخلارجة عن قانون الدولة، والتصدي، وعلى 
وجه السرعة، لألزمات اإلنسانية النامجة عن عمليات التهجري 

القسري، ومحاية حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب 
يف منطقة البحريات الكربى.

املتحدة  األمم  بعثات  إن  املتحدة.  األمم  بعثات  ثانيا، 
املتواجدة حاليا يف الدول احمليطة ملنطقة البحريات الكربى تعد 
األكرب حجما من حيث مكوهنا البشري، وامليزانيات اليت ترصد 
هلا سنويا. تلك املسامهات متثل إميانا راسخا بالدور احليوي واهلام 
لعمليات حفظ السالم يف استعادة دور السلطة، وإحالل األمن 
خصوصا  اإلنسانية،  املعاناة  حدة  من  والتخفيف  واالستقرار، 
لسنوات طويلة. وال بد  عانت  اليت  الوسطى  أفريقيا  منطقة  يف 
أن توضع حلول جذرية ملعاجلة املشاكل املسببة ملأساة شعوهبا 
ومجهورية  السودان،  جنوب  من  يف كل  وحتديدا  اإلنسانية، 

الكونغو الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وبوروندي.

والتعاون  واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري  االتفاق  ثالثا، 
التوقيع على  عندما مت  واملنطقة.  الدميقراطية  الكونغو  جلمهورية 
عام  يف  االستقرار  لتحقيق  أساسي  اإلطاري كنموذج  االتفاق 
الشعوب  وتطلعت  األمل”.  “بإطار  حينها  وصف   ،201٣
ألن يكون هذا اإلطار كحجر أساس لالستقرار والتقدم لكامل 
اإلطاري  االتفاق  يدخل  ولألسف،  الكربى.  البحريات  منطقة 
اليوم عامه اخلامس مبعاناة إنسانية غري مسبوقة، وتزايد بأعداد 
الالجئني واملهجرين، بوجود 11 مليون شخص مشرد قسرا من 
التزام دول  نود أن نؤكد على أمهية  الصدد،  ديارهم. ويف هذا 
املنطقة هبذا االتفاق. ونشيد باجلهود احلثيثة للمبعوث اخلاص، 
ونتطلع لتنفيذ نصوصه وجتاوز مجيع العقبات اليت تواجه االلتزام 

مبا جاء فيه.

رابعا، الوضع األمين. لقد اختذ الوضع األمين املؤسف يف 
شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية منعطفا حنو الطريق األسوأ، 
املسلحة  اجلماعات  قبل  من  العنف  أعمال  تصاعد  باستمرار 
اليت مل تكتف بالتنازع بينها والسيطرة على الثروات الطبيعية، بل 
جتاوزت ذلك لتصل إىل مهامجة حفظة السالم وبعثات األمم 
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املتحدة. ولعل اهلجوم األسوأ بتاريخ األمم املتحدة خالل ربع 
قوات حفظ  على  الدميقراطية  القوى  حتالف  شنته  الذي  قرن، 
التنزانية يف ٧ كانون األول/ديسمرب، والذي أسفر عن  السالم 
السالم وإصابة 5٣ آخرين، هلو  مقتل 15 جنديا من حفظة 
دول  حكومات  جهود  توحيد  أمهية  مدى  على  واضح  دليل 
أفريقيا الوسطى ملكافحة اجلماعات املتمردة يف املنطقة، واحلد 

من نفوذهم، والقضاء عليهم تدرجييا.

وأخريا، نود أن نعرب عن أملنا بأن يسهم مؤمتر جنيف، 
بتخفيف حدة  اليوم،  تاريخ  من  أيام  ثالثة  بعد  سيعقد  الذي 
ومنطقة  الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية  يف  اإلنسانية  األزمة 
البحريات الكربى. وهو املؤمتر اإلنساين األول للماحنني اخلاص 
باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والذي يهدف إىل رفع 
رئاستنا  منطلق  الكونغويل. ومن  الشعب  اإلنسانية عن  املعاناة 
 )200٤(  15٣٣ بالقرار  عمال  املنشأة  األمن  جملس  للجنة 
تعزيز  على  حرصنا  نؤكد  الدميقراطية،  الكونغو  مجهورية  بشأن 
دور اللجنة يف إرساء قواعد األمن واالستقرار جبمهورية الكونغو 
الدميقراطية من خالل التواصل املستمر مع الدول األعضاء وبعثة 
الكونغو  مجهورية  يف  االستقرار  لتحقيق  املتحدة  األمم  منظمة 

الدميقراطية ومجيع األطراف املعنية.

السيد تان أوستيروم )هولندا( )تكلم باإلنكليزية(: بادئ 
ذي بدء، أود أن أتوجه بالشكر للمبعوث اخلاص سعيد جينيت 
على إحاطته اإلعالمية، ويف املقم األ.ل، على العمل اهلام الذي 

يقوم به.

كما أود أن أشكر السفري رميون سريج بايل، ممثل مجهورية 
الكونغو الدميقراطية على بيانه وعلى جهوده الشخصية.

ويف ضوء الذكرى السنوية اخلامسة لالتفاق اإلطاري بشأن 
السالم واألمن والتعاون، أود أن أثري ثالث نقاط: أوال، يكتسي 

قبل  يكتسيها  اليت كان  األمهية  نفس  اليوم  اإلطاري  االتفاق 
مخسة أعوام؛ ثانيا، يشّكل عدم االستقرار السياسي يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية وبوروندي هتديدا خطريا للسلم واألمن يف 
املنطقة؛ وثالثا، ينبغي لنا زيادة التنسيق مع بلدان املنطقة بشأن 

هذه املسائل.

وفيما يتعلق بنقطيت األوىل، وهي األمهية املستمرة لالتفاق 
إحراز  مت  توقيعه،  على  سنوات  مخس  مرور  وبعد  اإلطاري، 
ممثلي كوت  زميلينا:  مثل  اليوم،  آخرون  ذكر  تقدم كبري، كما 
ديفوار وغينيا االستوائية. فقد مت ختفيض وجود بعض اجلماعات 
والتعاون  القضائية  اإلجراءات  وازدادت  األجنبية.  املسلحة 
اإلمنائي يف املنطقة. ومت تعزيز منظمات إقليمية من قبيل املؤمتر 
الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى. ومع ذلك، مثة حتديات 

كبرية ال تزال قائمة.

وتواصل اجلماعات املسلحة العمل داخل احلدود وعربها. 
وال يزال يتعني أن تتم اإلعادة إىل الوطن ألفراد اجلماعات املسلحة 
الدميقراطية  والقوات  مارس   2٣ حركة  ذلك  يف  مبا  األجنبية، 
لتحرير رواندا. ويظل االتفاق اإلطاري اإلطار السياسي العملي 
بعد  أخرى  مرة  أمهيته  تبّينت  وقد  التحديات.  هلذه  للتصدي 
يف  والكونغويل  الرواندي  اجليشني  بني  احلدودية  االشتباكات 
1٣ شباط/فرباير. ونرحب بالتحقيق الذي أجرته اآللية املشرتكة 
املوسعة للتحقق التابعة للمؤمتر الدويل، يف هذا الصدد. عالوة 
املوقعة  األطراف  من  االلتزام  بتجديد  نرحب  فإننا  ذلك،  على 
على االتفاق اإلطاري، كما وردت بعد االجتماع الرفيع املستوى 

آللية اإلشراف اإلقليمية يف تشرين األول/أكتوبر.

االستقرار  عدم  أوجه  فإن  الثانية،  بنقطيت  يتعلق  فيما 
السياسي والتحديات األمنية يف املنطقة قد تطورت، وسيكون 
2018 عاما حامسا بالنسبة للسالم واألمن يف منطقة البحريات 
الكونغو  مجهورية  يف  االنتخابات  إجراء  املقرر  ومن  الكربى. 
بشأن  فيه  املطعون  االستفتاء  إجراء  املقرر  ومن  الدميقراطية. 
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سياسية  أزمة  لكل  ولكن  بوروندي.  يف  الدستوري  اإلصالح 
وأمنية يف منطقة البحريات الكربى آثار عابرة للحدود. فمنطقة 
البحريات الكربى هي موطن أكرب أزمة تشرد يف أفريقيا. ومن 
الطبيعي أن تكون املسؤولية الرئيسية للحكومات هي منع معاناة 
شعوهبا. وندعو حكوميت مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي 
السياسي  احليز  وفتح  األساسية،  اإلنسان  حقوق  احرتام  إىل 
ووسائط  املدين  واجملتمع  السلمية  السياسية  األحزاب  لتمكني 
اإلعالم،من املشاركة الكاملة واحلرة وهو املفتاح إلفساح اجملال 
أمام عمليات سياسية سلمية وموثوقة وشاملة للجميع تفضي 
إن  واإلقليمي.  الوطين  الصعيدين  على  االستقرار  حتقيق  إىل 
املشاركة اجملدية للمرأة أمر حيوي لتحقيق هذه الغاية. ونرحب 
على  املرأة  إشراك  يف  طموحاته  عن  اخلاص  املبعوث  بكلمات 

مجيع املستويات يف العمليات السياسية، كما ذكر للتو.

وفيما يتعلق بنقطيت الثالثة، وهي أمهية التنسيق اإلقليمي، 
كثريا ما نتكلم عن احللول األفريقية للمشاكل األفريقية، وزميلنا 
يتم  لن  أنه  نوافق على  الصيين تكلم عن ذلك من فوره. حنن 
التوصل إىل حلول مستدامة للمشاكل اإلقليمية إال جبهود مشرتكة 
تلك  لتمكني  هام  منرب  مبثابة  اإلطار  وال يزال  إقليميا.  ومملوكة 
احللول. وهو يهدف إىل معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع ووضع 
حد لدوامات العنف املتعاقبة. ونرحب بالدور الذي يضطلع به 
االحتاد األفريقي، واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى 
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي يف تعزيز تنفيذ اإلطار. إننا 
نؤمن إميانا قويا بأمهية دورها يف التخفيف من التحديات األمنية 
املتغرية يف املنطقة. ونؤيد بقوة املبعوث اخلاص يف تركيز مساعيه 

احلميدة على دعم تلك اجلهود.

حنلة،  الرجل  لسعت  “إذا  يقول،  مثل  هناك  اخلتام،  ويف 
فإنه ال يدمر مجيع خاليا النحل”. وينطبق هذا على االتفاق 
اإلطاري أيضا. ال تزال هناك حتديات، ولكن بالوفاء بااللتزامات 
هذه  حتقيق  إىل  فلنهدف  تنفيذه.  تعزيز  سيتم  اجلهود،  وبذل 

الغاية وحنن منضي قدما صوب الذكرى السنوية املقبلة لالتفاق 
اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون. إن تعزيز السالم واألمن 
والتعاون أمر حاسم بالنسبة لشعوب منطقة البحريات الكربى.

القوميات(  املتعددة  بوليفيا  )دولة  يورنتا سوليث  السيد 
)تكلم باإلسبانية(: تشكر بوليفيا املبعوث اخلاص لألمني العام 
إىل منطقة البحريات الكربى، السيد سعيد جينيت، على إحاطته 
اإلعالمية. نرحب أيضا باإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها املمثل 
الدائم جلمهورية الكونغو الدميقراطية، السفري رميون سريج بايل، 
السالم  إلطار  التابعة  اإلقليمية  الرصد  آلية  بلده  يرتأس  الذي 

واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة. 

وعلى الرغم من حجم النزاع، تشعر بوليفيا بالتفاؤل إزاء 
اجلهود اليت يبذهلا الشركاء اإلقليميون والدوليون الرامية إىل تعزيز 
الدعم املتضافر واملستمر لتنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها. 
ويف 2٤ شباط/فرباير 201٣، مت اعتماد إطار السالم واألمن 
االتفاق  إن  واملنطقة.  الدميقراطية  الكونغو  جلمهورية  والتعاون 
معلم إقليمي يؤيد اإلجراءات الوطنية واإلقليمية والدولية، اليت 
يتمثل هدفها الرئيسي يف القضاء على العنف من خالل التعاون 
فيما بني البلدان املوقعة هبدف بناء السالم واالستقرار الدائمني 
من خالل معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع، وتعميق التعاون وبناء 
الثقة فيما بني البلدان اجملاورة. ويف هذا الصدد، ندعو البلدان 
عن  البحث  تعزيز  مواصلة  إىل  أبابا  أديس  اتفاق  على  املوقعة 
السالم  لالتفاق اإلطاري بشأن  الكامل  التنفيذ  السالم وتعزيز 

واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة.

يف  الواردة  والتوصيات  السياسية  املبادرات  بوليفيا  وتؤيد 
االتفاق  تنفيذ  عن   )S/2018/209( العام  لألمني  تقرير  آخر 
اإلطاري بشأن السالم واألمن والتعاون، الذي يسعى، يف مجلة 
أهداف أخرى، إىل حتقيق تأثري إجيايب على خطط نزع السالح، 
وإعادة  الوطن  إىل  اإلعادة  اإلدماج، وكذلك  وإعادة  والتسريح 
التوطني وإعادة اإلدماج ملختلف اجلماعات املتمردة، الكونغولية 
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الكونغو  مجهورية  يف  تنشط  اليت  سواء،  حد  على  واألجنبية 
الدميقراطية ويف بلدان أخرى يف املنطقة.

لقد أكد جمددا القرار 2٣8٩ )201٧(، بشأن االتفاق 
الكونغو  جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري 
فيه على دعم  الدول األعضاء  الدميقراطية واملنطقة، عزم مجيع 
املبادرة اإلقليمية من خالل التأكيد على ضرورة االحرتام الكامل 
اإلقليمي. عالوة  والتعاون  اجلوار  التدخل وحسن  عدم  ملبادئ 
على ذلك، يؤكد القرار على أن مكافحة االستغالل غري القانوين 
هو “أحد  ذلك  أن  األمهية، حيث  بالغ  أمر  الطبيعية  للموارد 
يف  تفاقمها  إىل  وتؤدي  النزاعات  تؤجج  اليت  الرئيسية  العوامل 

منطقة البحريات الكربى”. 

وبوصف املنطقة هي إحدى أغىن املناطق باملوارد الطبيعية 
يف العامل، فمن املؤسف أهنا تشهد حاليا واقعا شبه مفروض. 
اجلنسيات  املتعددة  الشركات  من  الكبري  العدد  أصبح  لقد 
واجملموعات الدولية العاملة يف املنطقة أحد العوامل اليت تسهم 
إضعاف  يف  الضارة  اجلديدة  االستعمارية  اآلليات  خالل  من 
قدرة الدول على استخدام الثروة والتمتع هبا. إن التشجيع على 
املوارد  من  وغريها  والكولتان  والكوبالت  والنحاس  املاس  شراء 
املسلحة،  اجلماعات  من جانب  بصورة غري مشروعة  املستغلة 
يكفل أنشطتها اليت تصنع احلرب، بتزويدها بالوسائل اليت تبدو 
أهنا تدمي النزاعات. ويف الواقع، فإن نشاط اجلماعات املسلحة 
أو حتالف  رواندا،  لتحرير  الدميقراطية  القوات  مثل  املنطقة،  يف 
القوى الدميقراطية، أو جيش الرب للمقاومة، أو فصائل “أنيت 
ماي،  املاي  مجاعات  أو  السابق،  سيليكا  وائتالف  باالكا” 
بني  االشتباكات  إىل  تنضم  اليت  األخرى  اجلماعات  وخمتلف 
اجلماعات العرقية والطائفية يف مناطق خمتلفة من املنطقة، يهدد 

باستمرار توطيد األمن والسالم واالستقرار.

وتعرب بوليفيا مرة أخرى عن قلقها إزاء بيئة العنف وتدهور 
أفريقيا  الدميقراطية ومجهورية  الكونغو  األمنية يف مجهورية  احلالة 

تدهور  إزاء  قلقنا  عن  نعرب  السودان. كما  وجنوب  الوسطى 
احلالة اإلنسانية يف املنطقة، وهو األمر الذي يعمق الطابع املعقد 
الذين  والالجئني،  داخليا  املشردين  من  املاليني  بوجود  للنزاع، 
يشكلون أكثر فئات السكان ضعفا. ويف التصدي ملناخ انعدام 
األمن يف املنطقة، فإن املأزق السياسي احلايل واستمرار الغموض 
الذي يكتنف اجلداول الزمنية االنتخابية مها من املسائل الرئيسية 

اليت يتعني معاجلتها. 

تواجه حتقيق  اليت  التحديات  أن  بوليفيا  تدرك  إذ  وأخريا، 
تتسم  العامل ال تزال  بلدان  الدائم واالستقرار يف بعض  السالم 
بالتعقيد، فإهنا ترى أن من الضروري تعزيز اآلليات اليت تسهم 
يف زيادة الثقة من خالل التحالفات االسرتاتيجية، وتعزيز احلوار 
إن  اإلقليميني.  ودون  اإلقليميني  الشركاء  مع  الوثيق  والتعاون 
جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  بشأن  اإلطاري  االتفاق 
الكونغو الدميقراطية واملنطقة مثال رائع ينبغي تكراره دعما لكل 
من  واألهم  النزاعات،  نشوب  منع  أوال،  تؤيد،  اليت  املبادرات 

ذلك، بناء السالم.

السيد رادومساا )بولندا( )تكلم باإلنكليزية(: أود بداية 
أن أعرب عن شكري للمبعوث اخلاص سعيد جينيت والسفري 
سريجي بايل على إحاطتيهما اإلعالميتني الزاخرتني باملعلومات.

أود أوال أن أركز على احلالة السياسية واألمنية الراهنة يف 
التحركات  على  أثر كبري  من  هلا  ملا  الكربى،  البحريات  منطقة 
اإلنسانية  احلالة  على  مباشرة  وتؤثر  النطاق  الواسعة  السكانية 
للناس على أرض الواقع. إّن الشروط املسبقة لتحقيق االستقرار 
العمليات  إجراء  تشمل  فهي  جيدا.  معروفة  املنطقة  يف كافة 
يف  املواطنني  ثقة  تبين  أن  شأهنا  من  اليت  املوثوقة  االنتخابية 
السلطات، وإعادة بسط سيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان 
واحلكم الصاحل، ألّن عدد االنتهاكات اخلطرية يف تلك املناطق 

آخذ يف االزدياد بالرغم من مجيع اجلهود املبذولة حىت اآلن.



S/PV.8227

1810072 24/26

10/04/2018النالة تا محبلة الحنيراف الاحرا

ما زالت التوترات احمليطة بالعمليات السياسية يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية وبوروندي، وويف جنوب السودان ومجهورية 
أفريقيا الوسطى، تشكل عقبات كبرية أمام حتقيق االستقرار يف 
املنطقة. وتتسم احلالة السياسية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
بأمهية اسرتاتيجية. إن تنفيذ تدابري بناء الثقة وضمان أن تقوم 
انتخابية  عملية  بإجراء  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  حكومة 
سلمية يف غاية األمهية لتحقيق االستقرار يف منطقة وسط أفريقيا. 
وعالوة على ذلك، فإن املسائل العابرة للحدود املتصلة باجلزء 
التصدي  يف  مهمة  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  من  الشرقي 
مكافحة  استمرار  إّن  املنطقة.  يف  للصراع  اجلذرية  لألسباب 
من  للحد  أساسي  شرط  احلدود  عرب  املشروعة  غري  األنشطة 
النشاطات التدمريية اليت متارسها اجلماعات املسلحة والنجاح يف 
التحاق املقاتلني بربنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.

الالجئني  عدد  يف  الكبرية  الزيادة  إزاء  القلق  يساورنا 
واضحة  صلة  هناك  أن  حيث  داخليا،  املشردين  واألشخاص 
بني التشريد القسري وانعدام االستقرار يف املنطقة. ونعتقد أيضا 
أنه جيب إيالء اهتمام أكرب حلالة حقوق اإلنسان يف مجهورية 
ومجهورية  السودان  وجنوب  وبوروندي،  الدميقراطية،  الكونغو 
إلهناء  فعالة  دولية  استجابة  إىل  حاجة  ومثة  الوسطى.  أفريقيا 
العنف وانتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان، ال سيما يف حالة 

اهلجمات اليت تستهدف النساء واألطفال.
ونقدر اجلهود املبذولة لتنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون. 
هذا  يف  مطلوبا  التقدم  من  املزيد  حتقيق  ال يزال  ذلك،  ومع 
الصدد. إن تنفيذ إطار العمل تنفيذا كامال يصب يف مصلحة 
مجيع الدول املوقعة عليه. وينبغي هلا زيادة التزامها والتأكد من 
عدم ضياع اإلجنازات اليت حتققت يف هذا الصدد. وينبغي أن 
للصراعات يف خمتلف  أسبابا شىت  هناك  أن  االعتبار  نضع يف 
الدبلوماسية  يف  اجلهود  من  املزيد  بذل  وينبغي  املنطقة.  أحناء 
الوقائية وتعزيز املمارسات اجليدة. ويتعني على اجملتمع الدويل أن 

يواصل إيالء اهتمامه للحالة يف امليدان.

)تكلمت  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  تريحش  السيدة 
باإلنكليزية(: أود أن أشكر السفري بايل واملبعوث اخلاص جينيت 
تعزيز  أجل  من  عملهما  وعلى  اإلعالميتني  إحاطتيهما  على 
جلمهورية  والتعاون  واألمن  السالم  إطار  مبوجب  االلتزامات 

الكونغو الدميقراطية واملنطقة.

لقد كان من دواعي سرور الواليات املتحدة، قبل أكثر من 
شهر بقليل، أن تنضم إىل زمالئها من اجلهات املاحنة واملوقعني 
واألطراف الضامنة لالتفاق اإلطاري الذي أبرم يف أديس أبابا 
لالحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة لذلك االتفاق. وأثبت هذا 
املنتدى أنه فرصة مفيدة لتقييم اإلجنازات اليت حتققت يف إطار 
اليت  االتفاق  من  العناصر  تلك  واستعراض  اإلطاري،  االتفاق 
مل تتحقق بعد، ومناقشة الُسبل اليت من خالهلا ميكن أن تكون 
املنظمات  داخل  والعمل  فعالية،  أكثر  اإلطاري  االتفاق  آلية 
اإلطاري  االتفاق  على  املوقعة  األطراف  إّن  القائمة.  اإلقليمية 
تدرك وجود صالت متأصلة بني السالم والتنمية من جهة وبني 
على  االستقرار  وآفاق  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  األمن 

املدى الطويل يف املنطقة األوسع نطاقا من اجلهة األخرى.

العام  لألمني  األخري  التقرير  يف  أيضا  املوضوع  ذلك  ورد 
 .)S/2018/209 )انظر  الكربى  البحريات  منطقة  احلالة يف  عن 
يكتنف  الذي  التيقن  انعدام  ما يضاعف  أّن  على  وشدد 
استمراُر  أي  الدميقراطية،  الكونغو  السياسية يف مجهورية  احلالة 
البلد.  أراضي  املسلحة على  تقوم هبا اجلماعات  اليت  األنشطة 
ومع ذلك، نود أن نتوسع يف هذه النقطة. إّن املأزق السياسي 
الناجم عن تأجيل االنتخابات أدى إىل زيادة التوترات وتقويض 
سلطة الدولة الضعيفة وغري املوجودة أصال وزيادة خماطر العنف 
املسلحة وغريها  للجماعات  يتيح اجملال  أنه  إذ  واالضطرابات، 
من اجلهات الفاعلة املؤذية االستمرار يف العمل. وهنيب باملبعوث 
اخلاص أن يركز على ضمان املضي قدما يف إجراء االنتخابات 

وتنفيذ اتفاق ٣1 كانون األول/ديسمرب تنفيذا كامال.
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بعمل  القيام  على  احلث  نواصل  أن  علينا  بأنه جيب  نقر 
الشرقي من مجهورية  العاملة يف اجلزء  املسلحة  ضد اجلماعات 
حل  أي  هناك  أن  ندعي  أن  ميكننا  فال  الدميقراطية.  الكونغو 
لتلك املشاكل بدون التنفيذ الكامل التفاق ٣1 كانون األول/

دستور  يف  الواردة  باالنتخابات  املتصلة  واألحكام  ديسمرب، 
مجهورية الكونغو الدميقراطية واجلدول الزمين لتلك لالنتخابات.

ويتعني على مجهورية الكونغو الدميقراطية أن جُتري انتخابات 
شاملة وذات مصداقية يف شهر كانون األول/ديسمرب من شأهنا 
نتهاون  ولن  للسلطة.  سلمي  دميقراطي  انتقال  إىل  تفضي  أن 
نلمس يف  أن  أثلج صدورنا بشكل خاص  مما  تأخري.  أي  مع 
االنتخابات يف  إجراء  أمهية  بشأن  اآلراء  توافقا يف  أبابا  أديس 
إن  اإلقليمي.  لالستقرار  بالنسبة  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية 
القوية لالحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية  القيادة  االستمرار يف 
للجنوب األفريقي واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى 
مسألة يف غاية األمهية قبل االنتخابات لضمان استمرار األعمال 

التحضريية للمضي قدما ومساءلة املفسدين احملتملني.

الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  على  الرتكيز  نواصل  بينما 
خالل هذه الفرتة احلرجة، جيب أال حييد بصرنا عن التحديات 
األخرى للسالم واألمن يف منطقة البحريات الكربى. ويف هذا 
الدستوري  االستفتاء  إجراء  إزاء  خاص  قلق  يساورنا  الصدد، 
املقرر يف بوروندي يف 1٧ أيار/مايو. لقد شهدنا بالفعل العديد 
من التقارير عن أعمال العنف والتخويف واملضايقة من الذين 
ُيعتربون معارضني لالستفتاء. ويساورنا القلق مؤداه أن االستفتاء 
سيفضي إىل تفاقم التوترات السياسية يف بوروندي، وأن وضع 
إّن  الدستورية املقرتحة مل يتم بطريقة شفافة وشاملة.  األحكام 
عدم احرتام اتفاق أروشا للسالم واملصاحلة من شأنه أن يعرض 
بوروندي للمزيد من خماطر زعزعة االستقرار اليت ال ميكن التنبؤ 

بتداعياهتا على البلد واملنطقة.

وكما هو احلال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تضطلع 
وحنض  بوروندي.  يف  االستقرار  تعزيز  يف  هام  بدور  املنطقة 
الرامية  جهودهم  تكثيف  على  اإلقليميني  املصلحة  أصحاب 
طال  الذي  السياسي  املأزق  إهناء  أجل  من  احلوار  تعزيز  إىل 
جينيت  اخلاص  املبعوث  دور  وسيكون  بوروندي.  يف  أمده 
حامسا يف العمل على تعزيز ودعم اآلليات اإلقليمية اليت تعمل 
البحريات الكربى يف  النهوض بالسالم واألمن يف منطقة  على 
الوقت الذي متر به مجهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي هبذه 
الفرتة اهلامة للغاية. وحنضه على مواصلة التحاور مع أصحاب 
املصلحة الرئيسيني يف املنطقة وأن يبلغنا بأي خطوات إضافية 

تلزم للنهوض مبهمته.

بصفيت  ببيان  اآلن  سأديل  باإلسبانية(:  )تكلم  الرئيس 
الوطنية.

نود أن نشكر السيد سعيد جينيت، املبعوث اخلاص لألمني 
تقرير  عرض  على  أفريقيا،  يف  الكربى  البحريات  ملنطقة  العام 
األمني العام عن تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون جلمهورية 
الكونغو الدميقراطية واملنطقة )S/2018/209( وحنن ممتنون أيضا 
للمعلومات اليت تشاطرها معنا السفري رميون سريج بايل بشأن 

آلية الرقابة اإلقليمية إلطار السالم واألمن والتعاون.

تنفيذ  على  املوقعة  البلدان  تبذهلا  اليت  باجلهود  بريو  تنوه 
هذا اإلطار والتزامها به وبالدور اهلام الذي تضطلع به البلدان 

الضامنة. ونعرب عن دعمنا للجهود اجلارية. 

للحالة  التصدي  يف  اإلقليمي  النهج  أمهية  نربز  أن  ونود 
املعقدة وغري املستقرة يف منطقة البحريات الكربى. ونعتقد أن 
اجلهود اليت تبذهلا األطراف املختلفة يف ضوء التحديات املشرتكة 
جيب أن تكون متسقة لكي تكون تكميلية، وبذلك حتقق املزيد 
نؤيد  املنطلق،  هذا  ومن  اجلميع.  لصاحل  الفعال  التعاون  من 
عمليات احلوار السياسي والتفاهم املتبادل يف املنطقة. ونعتقد 
أن ذلك ضروريا من أجل التصدي للتحديات يف جماالت األمن 
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التنمية  وتعزيز  اإلنسان،  حقوق  ومحاية  اإلنسانية،  واملساعدة 
املستدامة، وباختصار، لتحقيق السالم املستدام يف املنطقة.

احلاجة  جمددا  نؤكد  أن  نود  حتديدا،  أكثر  حنو  وعلى 
الكونغو  مجهورية  يف  لالنتخابات  الزمين  باجلدول  التقيد  إىل 
الدميقراطية واملضي قدما يف احلوار بني األطراف البوروندية حتت 

إشراف مجاعة شرق أفريقيا.

بطريقة  العمليات  تلك  تنفذ  أن  املناسب  من  أن  ونرى 
شاملة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي واملساءلة، وندعو إىل مشاركة 
باحلفاظ  امللتزمني  والشباب  النساء  ال سيما  للسكان،  واسعة 

على السالم وتنمية بلداهنم.

وجيب علينا أيضا أن نعرب عن قلقنا إزاء احلالة اإلنسانية 
العنف وانعدام األمن  لقد أسفر  الكربى.  البحريات  يف منطقة 
الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  يف  املسلحة  اجلماعات  بفعل 
وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي عن أكثر 
من 11 مليون من األشخاص املشردين يف حاالت هشة وحباجة 
النساء  حلماية  األولوية  إيالء  أمهية  على  ونشدد  احلماية.  إىل 

والفتيات والفتيان.

وتؤيد بريو األولويات الفورية احملددة يف التقرير، اليت تشمل 
املبادرات الرامية إىل تعزيز السالم، مبا يف ذلك اختاذ إجراء حازم 
ملعاجلة  العاجل  التنسيق  عن  فضال  املسلحة،  اجلماعات  ضد 
األزمة اإلنسانية ومكافحة اإلفالت من العقاب بصورة حازمة.

رفعت اجللسة الساعة ٤0/12.


