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

االحتاد األفريقي
تقرير األمني العام عن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي فيما يتعلق بقضايا 
املتحدة لدى االحتاد األفريقي  أفريقيا، مبا يف ذلك عمل مكتب األمم  السالم واألمن يف 

)S/2018/678(
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افتتحت اجللسة الساعة 15/40.
إارار جدول األعمال

 أُقرَّ جدول األعمال.
وقوت  اتاليمية  والملقماا  المص دف  األمل  اين  الص اوت 

اتاليمية و  دوت ال مم واألمن الدوليين

االت اق األوريق 

تقرير األمين ال ام عن ت زيز الشراكة اين األمل المص دف 
واالت اق األوريق  ويما يص لق اقضايا ال مم واألمن و  
أوريقيا، اما و  ذلك عمل مكصب األمل المص دف لدى 

)S/2018/678(  االت اق األوريق

من   39 للمادة  وفقا  باإلنكليزية(:  )تكلمت  الرئي ة 
اإلحاطاتني  مقدمي  أدعو  للمجلس،  املؤقت  الداخلي  النظام 
اإلعالميتني التاليني إىل االشرتاك يف هذه اجللسة: السيدة ساهلة 
- ورك زاوده، املمثلة اخلاصة لألمني العام ورئيسة مكتب األمم 
املتحدة لدى االحتاد األفريقي، والسيد امساعيل شرقي، مفوض 

السلم واألمن يف االحتاد األفريقي.

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

 ،S/2018/678 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.

أعطى الكلمة اآلن للسيدة زاوده.

ال يدف زاوقه )تكلمت باإلنكليزية(: أود أن أبدأ باإلعراب 
عن تقديري لرئيس جملس األمن لعقد جلسة اليوم بشأن التعاون 

بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا فيها 
االحتاد األفريقي. 

املسبوق  غري  التعاون  من  وقت  يف  اليوم  جلسة  وتنعقد 
العام  األمني  ذكر  وكما  األفريقي.  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني 
يف  األفريقي  واألمن  السالم  جملس  إىل  اإلعالمية  إحاطته  يف 
املنظمات  فإنه من بني مجيع  املاضي،  أبابا يف األسبوع  أديس 
اإلقليمية يف العامل، يعد االحتاد األفريقي أهم شريك اسرتاتيجي 
لألمم املتحدة يف جمال السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان. 
وتواصل األمم املتحدة واالحتاد األفريقي إعطاء األولوية لوضع 
شراكة منهجية واسرتاتيجية وميكن التنبؤ هبا، على أساس االحرتام 
املتبادل والقيم املشرتكة واملزايا النسبية. ومنذ توقيع إطار العمل 
املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز الشراكة يف 
جمال السالم واألمن، يف نيسان/أبريل 201٧، من أجل تنفيذ 
خطة عام 20٦3 وخطة التنمية املستدامة لعام 2030، املوقع 
أوثق  بتعاون  الشراكة  اتسمت  الثاين/يناير 2018،  يف كانون 
وباملزيد من اجراءات تبادل املعلومات والتشاور والتنسيق، مبا يف 

ذلك الزيارات امليدانية املشرتكة والبيانات املشرتكة. 

املنظمتني،  بني  الشهر  هذا  اجلارية  اهلامة  األحداث  إن 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  بني  الثاين  السنوي  املؤمتر  وخباصة 
ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي، واإلحاطة اإلعالمية املشرتكة 
املوجهة إىل جملس السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، وقد 
جريا يف أديس أبابا يف 9 متوز/يوليه 2018، واالجتماع املشرتك 
للجنة بناء السالم، وجملس السالم واألمن يف االحتاد األفريقي، 
الذي عقد هذا الصباح، واالجتماع االستشاري السنوي الثاين 
التابع  واألمن  السالم  وجملس  األمن  جملس  أعضاء  بني  عشر 
إىل  مجيعها  ال تؤدي  غدا،  سيعقد  االذي  األفريقي  لالحتاد 
أيضا  توفر  بل  فحسب،  املنظمتني  بني  الشراكة  أمهية  توضيح 

فرصة ملناقشة كيفية زيادة تعزيزها.
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ومعروض على اجمللس تقرير األمني العام عن تعزيز الشراكة 
بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بشأن مسائل السالم واألمن 
يف أفريقيا، مبا يف ذلك عمل مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد 
األفريقي )S/2018/678(. وفيما يلي املواضيع اهلامة املتكررة يف 
التقرير، واليت توضحها االلتزامات االسرتاتيجية اليت أشرت إليها 

للتو. 

أوال، إن حتديات السالم واألمن املعقدة اليت نواجهها يف 
أفريقيا من شأهنا أنه ال ميكن لألمم املتحدة أو االحتاد األفريقي أن 
يعاجلها مبفرده. ولذا فإن الشراكة ليست خيارا بل ضرورة. وتقر 
كلتا املنظمتني بالرتابط بينهما. كما نقران بالدور البالغ األمهية 
الذي تضطلع به املنظمات دون اإلقليمية، واليت غالبا ما تكون 
أول من يكتشف عالمات اإلنذار املبكر للنزاع الوشيك، وهي 
جهات شريكة مهمة يف تعزيز احلوار واملصاحلة، وممارسة النفوذ 
النزاع، يف جمال  أطراف  مع  الشخصية  االتصاالت  من خالل 
للهجرة.  والتصدي  العنيف  التطرف  ومنع  اإلرهاب،  مكافحة 
ولذا فإن وجود شراكات قوية مع املنظمات دون اإلقليمية مهم 

لضمان اتساق الرسائل واملواءمة بني املواقف والعمل.

)تكلمت بالفرنسية(
ثانيا، إن احلاجة إىل الشراكة تقودنا إىل االعرتاف بضرورة 
التعاون األوثق مع االحتاد األفريقي، وفقا مليثاق األمم املتحدة. 
وعلى النحو املفصل يف التقرير، ُأحرز تقدم كبري يف تعزيز التعاون 
بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف جمال السالم واألمن. وقد 
أصبح التفاعل والتعاون على مجيع املستويات، من األمني العام 
ورئيس اللجنة إىل وكيل األمني العام ومفوضي االحتاد األفريقي، 
أكثر  املنظمتني،  يف كلتا  املوظفني  مستوى  على  ذلك  يف  مبا 
تواترا، كما أصبح بناء وتشاركيا. وهذا التعاون يف سبيله إىل أن 
يصبح القاعدة املتبعة يف البعثات امليدانية، حيث يعمل املمثلون 
واملبعوثون اخلاصون بكلتا املنظمتني معا بشكل أوثق، ويبلغون 

بصورة مشرتكة جملس األمن وجملس السالم واألمن التابع لالحتاد 
األفريقي مبجريات األمور بتواتر متزايد. 

وباإلضافة إىل ذلك، أود أن أسلط الضوء بشكل خاص 
على االجتاه املتزايد بشأن البعثات امليدانية املشرتكة اليت يقودها 
كبار املسؤولني يف األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. ففي األسبوع 
املاضي، قدم نائب األمني العام لألمم املتحدة، واملبعوث اخلاص 
لالحتاد األفريقي بشأن املرأة والسالم واألمن إحاطة إىل اجمللس 
الثانية منذ عدة  امليدانية  بشأن بعثتهما األخرية، وهي بعثتهما 
سنوات، وكانت هذه املرة إىل النيجر وتشاد وجنوب السودان 
البعثات إىل تسليط الضوء  )انظر S/PV.8306(. وتسعى هذه 
على املسائل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن، والتنمية. وباملثل، 
يف نيسان/أبريل، قام وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم، 
إىل  مشرتكة  ببعثة  واألمن  للسالم  األفريقي  االحتاد  ومفوض 
مجهورية أفريقيا الوسطى والسودان، هبدف دعم الرؤية املشرتكة 

حلفظ السالم يف أفريقيا.

بعثة  بتمويل  املتعلق  املشرتك  بالعمل  أنوه  أن  أيضا  وأود 
االحتاد األفريقي يف الصومال الذي يضطلع به السيد جان - 
لألمم  اخلاصان  املبعوثان  لعمامرة،  والسيد رمضان  غينو  ماري 
املتحدة واالحتاد األفريقي، على التوايل، واللذان أجرىا مشاورات 
حتويل  اقرتاح  يف  اهلدف  ومتثل  الشركاء.  من  واسعة  طائفة  مع 
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، هبدف املساعدة يف انتقال 
الصومال إىل امللكية الكاملة ألمنها، وبالتايل مواصلة متويل البعثة 
هلذا الغرض. وبعد ذلك، يف نيسان/أبريل، قدما التقرير املشرتك 
ااألمم  جانب  من  املشرتك  االستعراض  إجراء  يف  أسهم  الذي 
املتحدة واالحتاد األفريقي لبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال، يف 

أيار/مايو املاضي.

واإلحاطات  املشرتكة  البعثات  استخدام  زيادة  وتوضح 
والرسائل  املشرتكة،  واإلعالنات  والتقارير  املشرتكة،  اإلعالمية 
السالم  لقضايا  مشرتك  فهم  حتقيق  حنو  احملرز  التقدم  املشرتكة 
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الدورة  أثناء  إنه  والواقع،  هلا.  للتصدي  املشرتك  والنهج  واألمن 
الثانية ملؤمتر االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف أديس  السنوية 
أبابا يف األسبوع املاضي، اتفق األمني العام ورئيس اللجنة على 
تقدمي بيانات مشرتكة بصورة منتظمة حيثما أمكن ذلك. وما 
أننا أحرزنا تقدما كبريا يف هذا  الثقة ضروريا، واعتقد  بناء  برح 

الصدد، طوال السنة املاضية.

ثالثا، يواصل األمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي 
التصدي  النزاعات من خالل  التشديد على أمهية منع نشوب 
املصلحة  أصحاب  مع  بالتعاون  وحاسم،  بشكل سريع  لذلك 
الوطنيني، مبا يف ذلك اجملتمع املدين واملنظمات اإلقليمية ودون 
ضمان  مع  الناشئة  النزاع  بوادر  مواجهة  أجل  من  اإلقليمية، 
امللكية األفريقية يف هذه العملية. وهذا يعين أننا جيب أن ُنري 
املزيد من التحليالت والتقييمات املشرتكة، وأن نوائم مؤشرات 

اإلنذار املبكر، حسب االقتضاء. 

وجيب علينا أيضا العمل مبزيد من اهلمة مع أولئك الذين 
البلدان اجملاورة وقادة  النزاع، وغالبا هم  تأثري على أطراف  هلم 
اجملتمع احمللي. وجيب علينا أن نواصل تركيز املزيد من االهتمام 
واملوارد على حفظ السالم واحليلولة دون استئناف النزاع، مبا يف 
للنزاعات ومعاجلتها.  اجلذرية  األسباب  ذلك عن طريق حتديد 
ويف هذا الصدد، فإن جلنة بناء السالم قد قامت بعمل جدير 
بالثناء يف مجيع أحناء القارة على مدى السنوات الــ15 املاضية. 
كما توفر مبادرة االحتاد األفريقي، إسكات دوي املدافع حبلول 
2020، خريطة طريق إلجراءات حمددة ميكن االضطالع هبا 

ودعمها.

وفيما يتعلق حبفظ السالم، فقد كان األمني العام واضحا 
لالحتاد  التابع  واألمن  السلم  جملس  إىل  اإلعالمية  إحاطته  يف 
األفريقي يف األسبوع املاضي بشأن التحديات اليت تتطلب منا 
أن نعيد التفكري يف هنجنا جتاه حفظ السالم من خالل مبادرته 
اجلديدة، العمل من أجل حفظ السالم. لقد أكد األمني العام أن 

النزاعات يف مايل، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية وجنوب السودان تبني - مع مجود عمليات السالم، 
وتعدد اجلهات الفاعلة، وأعمال العنف الشديد املأساوية، وتزايد 
عدد اإلصابات يف صفوف حفظة السالم - أن النموذج احلايل 
ال يتناسب مع التحديات املعاصرة. واقرتح األمني العام إعادة 
حتديد توزيع املهام من أجل زيادة تعميق التعاون مع املنظمات 

اإلقليمية وتوضيح واليات عمليات حفظ السالم.

)تكلمت باإلنكليزية(
الضروري  من  واألخرية.  الرابعة  نقطيت  إىل  يقودين  وهذا 
أيضا أن توضع مسألة التمويل املستدام الذي ميكن التنبؤ به، 
على أساس كل حالة على حدة، لعمليات دعم السالم التابعة 
لالحتاد األفريقي اليت يأذن هبا جملس األمن، يف سياق اسرتاتيجية 
بالتحليالت  وتسرتشد  اجمللسان  عليها  يتفق  مشرتكة،  سياسية 
ينبغي  السياق،  هذا  ويف  النزاع.  حلاالت  املشرتكة  والتقييمات 
التابعة  السالم  دعم  عمليات  إىل  املقدم  الدعم  إىل  ُينظر  أن 
لالحتاد األفريقي على أنه من الوسائل اليت ميكن جمللس األمن أن 
ينهض هبا مبسؤوليته الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني 
من خالل التعاون الفعال مع املنظمات اإلقليمية، وفقا للفصل 

الثامن من ميثاق األمم املتحدة.

 ،)201٧(  23٧8 القرار  يف  األمن،  جملس  أعرب  لقد 
إطارها  يف  ميكن  اليت  العملية  اخلطوات  يف  النظر  اعتزامه  عن 
متويل عمليات دعم السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي ويأذن 
لألمم  املقررة  األنصبة  متويال جزئيا عن طريق  األمن  هبا جملس 
لتمويل عمليات  تأييده  العام عن  األمني  أعرب  املتحدة. كما 
جملس  هبا  ويأذن  األفريقي  االحتاد  يقودها  اليت  السالم  دعم 

األمن، مبا يف ذلك عن طريق األنصبة املقررة لألمم املتحدة.

وفيما يتعلق بالشروط احملددة يف القرار 23٧8 )201٧(، 
تفعيل  بشأن  األفريقي  االحتاد  أحرزه  الذي  بالتقدم  نرحب 
لتقدمي  إطار  وإعداد  امتثال  إطار  ووضع  السالم،  صندوق 
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التقارير. وقد بلغت املسامهات املقدمة إىل صندوق السالم أعلى 
مستوى هلا منذ إنشائه يف عام 1993، وهي تربهن على التزام 
الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي بتقاسم األعباء املالية وزيادة 
العمل  من  مبزيد  القيام  يتعني  وال يزال  الذات.  على  االعتماد 
بشأن اجملاالت ذات األولوية، ونتطلع إىل التعاون يف هذا الصدد 
مع مفوضية االحتاد األفريقي، من خالل فرقة العمل املشرتكة بني 

اإلدارات التابعة هلا.

الدعم  الستمرار  التقدير  عن  أعرب  أن  أود  اخلتام،  يف 
السياسي الرفيع املستوى من جملس األمن، الذي يكفل قدرتنا 
السالم  حتقيق  يف  االسرتاتيجية  للشراكة  الكامل  التفعيل  على 
مكتب  دور  وسيظل  اجمللس.  إليه  ما دعا  حنو  على  واألمن 
األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، بوصفه قناة األمم املتحدة 
وحماورها الرئيسي مع االحتاد األفريقي يف جمايل السالم واألمن، 
بالغ األمهية، وحنن نتطلع إىل استمرار دعم اجمللس لعمل املكتب. 
أود أيضا أن أسجل رمسيا تقديرنا ملفوضية االحتاد األفريقي على 

تأييدها القوي والثابت لتعزيز الشراكة االسرتاتيجية.

الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أشكر السيدة زاوده على 
إحاطتها اإلعالمية. 

أعطي الكلمة اآلن للسيد شرقي.

ال يد شرا  )تكلم باإلنكليزية(: أود، بادئ ذي بدء، أن 
أهنئ السويد حبرارة على تويل رئاسة جملس األمن هلذا الشهر، 
حسنة  اجللسة  هذه  لعقد  الرئيسة،  سيديت  مببادرتكم،  وأشيد 
التوقيت واهلامة للغاية بشأن التعاون بني االحتاد األفريقي واألمم 
الثاين  السنوي  التشاوري  االجتماع  عشية  جتري  اليت  املتحدة، 
التابع لالحتاد األفريقي وجملس  السلم واألمن  عشر بني جملس 
األمن التابع لألمم املتحدة. ويسرين أيضا أن أشري إىل أن جلسة 
اليوم تنعقد بعد بضعة أيام فقط من املؤمتر السنوي الثاين الناجح 
جدا بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة الذي عقد يف أديس 

أبابا يف 9 متوز/يوليه. 

سهلة  السيدة  شقيقيت،  أشكر  أن  أيضا  أود  البداية،  يف 
قدمتها.  اليت  اهلامة  اإلعالمية  اإلحاطة  على  زاوده،  وورك   -
وأود أن أقول هلا إن مفوضية االحتاد األفريقي تقر متاما جبميع 
اجللسة  هذه  خماطبة  الشرف  عظيم  يشرفين  ولذلك،  ما قالته. 
لتسليط الضوء على التقدم الكبري احملرز يف الشراكة بني منظمتينا 
منهما  إثراء كل  مع  لدينا،  القرار  واالتساق يف عمليات صنع 

األخرى مبعرفة املزايا النسبية لكل منهما.

على مر السنني، أقام االحتاد األفريقي شراكة بالغة األمهية 
مع األمم املتحدة من أجل حتقيق رؤيته املتمثلة يف قارة مساملة 
جديدة  دفع  قوة  العالقة  هذه  وُأعطيت  ومتكاملة.  ومزدهرة 
بتوقيع اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز 
الشراكة يف جمال السالم واألمن من جانب األمني العام أنطونيو 
غوترييش ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي، السيد موسى فكي 
حممد، يف نيسان/أبريل 201٧. إن هذا االلتزام املتجدد قد نقل 
بالفعل الشراكة من هنج خمصص إىل هنج أكثر تنظيما وميكن 

التنبؤ به.

واألمم  األفريقي  لالحتاد  الثاين  السنوي  املؤمتر  أكد  لقد 
متوز/يوليه   9 يف  أبابا  أديس  يف  مؤخرا  عقد  الذي  املتحدة 
جمددا على أمهية شراكتنا وأمهية االستجابات املتعددة األطراف 
للتحديات األمنية العاملية. ويف هذا الصدد، التزمنا بتعزيز التآزر 
التكامل  مبادئ  إىل  استنادا  منظمتينا،  بني  والتنسيق  والتعاون 

وامليزة النسبية وتقاسم األعباء واملسؤولية اجلماعية.

القرارات  صنع  قبل  املشاورات  تعزيز  على  أيضا  واتفقنا 
وحتقيق  املطروحة  للمسائل  مشرتك  فهم  إىل  التوصل  أجل  من 
الحظ  وكما  أفريقية.  بقيادة  السالم  جهود  دعم  يف  االتساق 
األمم  الزمالء يف  مع  املتنامية  الشراكة  أتاحت  بالفعل،  اجمللس 
املتحدة اجملال أمامنا إلدراج أداة تنفيذية إضافية، وهي الزيارات 
دارفور  إىل  بيري الكروا  السيد جان -  مع  بدأهتا  اليت  املشرتكة 
ومجهورية أفريقيا الوسطى. وستستمر هذه اجلهود يف األسابيع 
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والشهور املقبلة. ومن الضروري أن يستمر الزخم اإلجيايب السائد 
التعاون  يف  َناِميَّة  الديـْ تعزيز  يف  العامتني  األمانتني  بني  حاليا 
والتنسيق بني جملس األمن وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد 

األفريقي.

القرار  لصنع  هيئتينا  بني  الشراكة  فتتضح  امليدان،  يف  أما 
يف جهودنا التعاونية لصنع السالم يف العديد من حاالت النزاع 
وما بعد انتهاء النزاع، مبا يف ذلك يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومنطقة البحريات الكربى، وغينيا 
- بيساو، ومايل ومنطقة الساحل، وجنوب السودان والصومال، 

على سبيل املثال ال احلصر.

ال نزال  فإننا  اآلن،  حىت  احملرز  التقدم  من  الرغم  وعلى 
نواجه بعض التحديات، وال سيما عندما يتعلق األمر بالعالقة 
بني جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي وجملس األمن، 
حيث تقوم احلاجة إىل املزيد من العمل من أجل حتقيق مزيد من 
االتساق والتنسيق عند التعامل مع حاالت األزمات يف القارة.

اليت  املكاسب  من  االستفادة  التحديات  تلك  وتشمل 
بااللتزام  األطراف  إلقناع  السودان  جنوب  يف  مؤخرا  حتققت 
الكونغو  مجهورية  ويف  وبتنفيذها.  عليها  املوقع  باالتفاقات 
التحديات  مواجهة  على  االهتمام  تركيز  جيب  الدميقراطية، 
 23 يف  إجراؤها  املقرر  العامة  باالنتخابات  املرتبطة  املستقبلية 
كانون األول/ديسمرب متشيا مع اتفاق 31 كانون األول/ديسمرب 
201٦. ويف الصومال، ال تزال تشكل حتديا هاما تعبئة املوارد 
لتمكني بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال من تنفيذ واليتها، مبا 
الصومالية من خالل  األمن  لقوات  التدرجيي  التسليم  يف ذلك 
هذا  مل يواجه  وإذا  القدرات.  وبناء  للصومال  االنتقالية  اخلطة 
التحدي، فإنه قد يعكس مسار التقدم احملرز يف الصومال. إن 
قلق  مصدر  الوسطى  أفريقيا  مجهورية  يف  األمنية  احلالة  تدهور 
على  األمن  جمللس  باالمتنان  األفريقي  االحتاد  ويشعر  مستمر. 
اإلطار  بوصفها  واملصاحلة  للسالم  األفريقية  باملبادرة  االعرتاف 

الرئيسي للتوصل إىل حل سياسي يف البلد، وأحث اجمللس على 
مواصلة دعم املبادرة.

تتطلب  الساحل  منطقة  أحناء  مجيع  يف  احلالة  أن  كما 
مايل  مشال  يف  االستقرار  عدم  ينتشر  فلم  العاجل.  اهتمامنا 
اجملاورين  والنيجر  فاسو  بوركينا  للبلد وإىل  الوسطى  املنطقة  إىل 
احمللية  اجملتمعات  بني  اشتباكات  إىل  أيضا  بل حتول  فحسب؛ 
مدفوعة بالنزاع بني الرعاة واملزارعني. ولذلك فإن الدعم البالغ 
األمهية من األمم املتحدة مطلوب لإلسراع بانتقال القوة املشرتكة 
ومن  التشغيل.  طور  إىل  الساحل  ملنطقة  اخلماسية  للمجموعة 
تنقيح  على  األخرية  اللمسات  األفريقي  الحتاد  يضع  جانبه، 
الذي  القرار  مع  متشيا  الساحل  منطقة  أجل  من  اسرتاتيجيته 
اختذه جملس السالم واألمن األفريقي يف اجتماعه األخري لرؤساء 
الدول املعقود يف نواكشوط، موريتانيا. ويف ذلك الصدد، أعرب 
عن امتناين لشقيقيت نائبة األمني العام أمينة حممد، اليت اجتمعت 
مع مبعوثنا الرئيس بويويا يف نواكشوط حيث اتفقا على تنسيق 
من  واألهم  االزدواجية،  جتنب  من  نتمكن  لكي  اسرتاتيجيتني 

ذلك، مساعدة الناس يف منطقة الساحل.

إىل  باستمرار  دعا  األفريقي  االحتاد  أن  إىل  أشري  أن  وأود 
توفري متويل ثابت ومستدام من االشرتاكات املقررة لألمم املتحدة 
ويف  األفريقي.  االحتاد  يقودها  اليت  السالم  عمليات  أجل  من 
الدول  لرؤساء  األفريقي  االحتاد  مجيعة  قررت   ،2015 عام 
عمليات  تكاليف  من  املائة  يف   25 نسبة  متويل  واحلكومات 
االحتاد األفريقي لدعم السالم. ومن أجل بلوغ ذلك اهلدف، 
منحة  تقدمي   ،201٦ عام  يف  األفريقي،  االحتاد  مجعية  قررت 
دوالرا.  مليون   400 مببلغ  للسالم  األفريقي  االحتاد  لصندوق 
وسيتم الوصول إىل مستوى سداد اهلبة الكامل يف عام 2021 
وسيتحقق تدرجييا حسب األهداف السنوية التالية: ٦5 مليون 
دوالرا لعام 201٧؛ و ٦5 مليون دوالرا للسنة احلالية و 90 
مليون دوالرا مليون دوالر كل سنة لألعوام 2019 و 2020 
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األعضاء  الدول  سامهت  اجمللس،  أخاطب  وفيما  و 2021. 
املبلغ  من  دوالرا  مليون   4٧ مببلغ  بالفعل  األفريقي  االحتاد  يف 
املستهدف البالغ ٦5 مليون دوالر. وذلك يدل على أنه، بالرغم 
من مواردها احملدودة، فإن الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي 
ملتزمة باالضطالع بنصيبها من املسؤولية عن النهوض بالسالم 

واألمن يف القارة.

وحيدونا األمل يف أن يكون ذلك مبثابة قوة دفع للمجلس 
األمن حنو املضي قدما يف مداوالته إلتاحة االشرتاكات املقررة 
ونأمل  األفريقي.  االحتاد  يقودها  اليت  السالم  دعم  لعمليات 
مع  متشيا  اهلدف  ذلك  لتحقيق  الطريق  اليوم  جلسة  متهد  أن 
ذلك  يف  مبا  املتحدة،  األمم  ميثاق  من  الصلة  ذات  األحكام 
مناقشاتنا  واالبتكار  املرونة  ترشد  أن  وينبغي  الثامن.  الفصل 
للهيكل  املختلفة  املستويات  مجيع  بني  فيما  االتساق  لضمان 
األمين العاملي. ويف ذلك الصدد، يسرين أن أشري إىل أنه أحرز 
للعمل من أجل  العام األخرية  مببادرة األمني  يتعلق  فيما  تقدم 

حفظ السالم.

ويف اخلتام، أود أن أؤكد مرة أخرى على األمهية االسرتاتيجية 
للشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، وال سيما تأثريها 
املشرتكة  جهودنا  إن  أفريقيا.  يف  واألمن  السالم  على  اإلجيايب 
تؤيت مثارها بالفعل، ونتطلع إىل بناء عالقة أوثق من شأهنا حتقيق 
تطلعاتنا من أجل إحالل السالم واألمن يف القارة، مبا يف ذلك 
املدافع حبلول عام 2020. ويف غضون ذلك،  إسكات دوي 
نتلقى أنباء ممتازة من أفريقيا، على حنو ما مسعنا يف وقت سابق 
إثيوبيا وإريرتيا وأماكن أخرى. ومع  بالتطورات بني  يتعلق  فيما 
سري تلك اجلهود على قدم وساق يف أفريقيا، بالرتافق مع عملنا 
يف  املتمثل  النبيل  اهلدف  حتقيق  ميكننا  أنه  أعتقد  اجلماعي، 

إسكات دوي املدافع.

السيد شرقي على  الرئي ة )تكلمت باإلنكليزية(: أشكر 
إحاطته اإلعالمية.

سأديل اآلن ببيان بصفيت نائبة وزير خارجية السويد.

وأود أن أبدأ بياين بتوجيه الشكر إىل املمثلة اخلاصة واملفوض 
شرقي على إحاطتيهما اإلعالميتني اهلامتني اللتني قدمامها جمللس 

األمن بعد ظهر هذا اليوم.

وكما مسعنا، فإن التطورات األخرية يف أفريقيا متنحنا سببا 
عليه  وقع  الذي  والصداقة  للسالم  املشرتك  فاإلعالن  للتفاؤل. 
جديدة  بداية  حنو  شجاعة  خطوة  ميثل  وإثيوبيا  إريرتيا  زعيما 
اجملاورة  والبلدان  املعنيني  الشعبني  أجل  من  والتعاون  للسالم 

واملنطقة واملناطق اجملاورة.

لتعزيز شراكة اسرتاتيجية بني  ثابتا  وال تزال السويد مؤيدا 
املنظمات  أقلها،  ليس  و،  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم 
اليت  الناشئة  األمنية  التحديات  إن  أفريقيا.  يف  اإلقليمية  دون 
وهي  متزايد.  حنو  على  ومرتابطة  مشرتكة  حتديات  نواجهها 
تتطلب استجابة مجاعية. ولدى اجلهات الفاعلة اإلقليمية فهم 
شامل للمسائل املطروحة على أرض الواقع؛ فهي منشغلة بتسوية 
الصعيد  على  عالقات  وأقامت  جوارها،  منطقة  يف  األزمات 
احمللي. ونشيد باالحتاد األفريقي وشركائه دون اإلقليميني على 
مصدر  يكونوا  أن  وميكنهم  هبا.  يضطلعون  اليت  األعمال  كل 
إهلام للمناطق األخرى اليت تفتقر إىل األمن اإلقليمي والرتتيبات 
التعاونية. فهم يعملون يف بيئات ال تستطيع األمم املتحدة أو 
ال ميكنها أن تتنشر فيها بالسرعة الكافية. وجيب أال ننسى أن 
واملرتابطة  املعقدة  للتحديات  تتصدى  األفريقية، حينما  البلدان 
بشكل متزايد، فإهنا تفعل ذلك من أجلنا حنن مجيعا. وتشكل 
الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة فيما يتعلق بزيادة 
كفاءة عمليات السالم جزءا هاما من مناقشاتنا املستمرة بشأن 

مبادرة العمل من أجل حفظ السالم.

ولذلك نرحب بالزخم املتجدد واخلطوات امللموسة اليت جيري 
اختاذها للنهوض بالشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة، 
ليس أقله، بفضل التزام القيادة وتفانيها يف كلتا املنظمتني. لقد 
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مسعنا للتو عن املؤمتر السنوي الثاين املشرتك بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي الذي عقد يف أديس أبابا، حيث أعلن األمني 
تعميق  بزيادة  التزامهما  األفريقي  االحتاد  مفوضية  ورئيس  العام 
الشراكة. ونرحب باملضي قدما حنو املزيد من التعاون املنظم بني 
االتفاقني  خالل  من  املاضية   18 الـ  األشهر  خالل  املنظمتني 
اهلامني املذكورين سابقا. وكانت الزيارة املشرتكة اليت قام هبا وكيل 
األمني العام الكروا واملفوض شرقي إىل السودان ومجهورية أفريقيا 
تلقينا  لقد  التعاون.  توثيق  لزيادة  آخر  ملموسا  مثاال  الوسطى 
املذكرة اليت تفيد بأن تلك الزيارة ستحدث مرة أخرى بوصفها 

أنباء طيبة للغاية.

إن احلاجة إىل متويل مرن وميكن التنبؤ به ومستدام لعمليات 
ونشيد حبشد  األفريقي حاجة واضحة.  لالحتاد  التابعة  السالم 
للسالم.  األفريقي  االحتاد  صندوق  إطار  يف  للتمويل  أفريقيا 
واحملادثة اليت نريها حاليا بشأن البدائل والطرائق حمادثة ملحة 
حقا. وتنظر السويد على حنو إجيايب إىل إمكانية احلصول على 
عمليات  متويل  أجل  من  املتحدة  لألمم  املقررة  االشرتاكات 
بشأن  باالتفاق  ونرحب  األفريقي.  االحتاد  يديرها  اليت  السالم 
تقدمي التقارير االئتمانية باعتباره خطوة هامة وملموسة يف االجتاه 
االمتثال.  إطار  وضع  يف  احملرز  بالتقدم  ننوه  الصحيح. كما 
السالم،  بعمليات  يتعلق  فيما  بتعاوننا  النهوض  إىل  وباإلضافة 
فإننا حباجة أيضا إىل استثمار الوقت والطاقة يف التعاون املشرتك 
نشوب  منع  جمال  يف  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني 
النزاعات وتسويتها. وسيتيح إجراء املشاورات السنوية مع جملس 
السالم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، اليت ستعقد غدا، فرصة 

هامة للمزيد من استكشاف كلتا املسألتني.

باالشرتاك  السويد  استضافت  بروكسل،  يف  وباألمس 
الشراكة  منتدى  فرماجو  الصومال  ورئيس  األورويب  االحتاد  مع 

الصومالية. 

واضطلعت األمم املتحدة واالحتاد األفريقي بدورين هامني 
يف املنتدى. وناح التعاون بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة 
يف الصومال  - حيث تقدم األمم املتحدة الدعم العمليايت لبعثة 
االحتاد األفريقي يف الصومال، اليت تعمل بدورها مبوجب تكليف 
من جانب األمم املتحدة  - شرط مسبق ملواصلة إحراز التقدم 

يف عملية بناء الدولة يف الصومال.

ونشر البعثة املشرتكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
إىل منطقة الساحل قبل أسبوعني، اليت تلقينا هنا معلومات يف 
وقت سابق واليت شاركت فيها وزيرة اخلارجية السويدية، مؤشر 
خبطة  للنهوض  الالزم  التعاون  إىل  املاسة  احلاجة  على  مشجع 
العمل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. وكما قلنا حينها، ينبغي أن 
يصبح نشر هذه البعثات أمرا معتادا لدينا. ونعرب عن تفاؤلنا 
بالعمل الذي تضطلع به شبكة القيادات النسائية األفريقية بغية 
تعزيز مشاركة املرأة يف عملية السالم وتسوية النزاعات يف مجيع 
أحناء املنطقة. فمشاركة املرأة ليست مسألة تتعلق باملرأة وحدها، 

بل تتعلق مبسألة حتقيق السالم واألمن.

وإنين على ثقة من أن االجتماع املشرتك الذي سُيعقد غدا 
بني جملس األمن وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي 
سيسهم يف تعميق تعاوننا املشرتك. وتكتسي هذه االجتماعات 
أمهية بالغة يف بناء العالقة بني اجمللسني، ونود أن ُتتاح لنا املزيد 
من الفرص للتفاعل غري الرمسي بني اجمللسني. وأتطلع إىل اعتماد 
على  دليل  مبثابة  سيكون  والذي  نوقش  الذي  املشرتك  البيان 
السالم  لتحقيق  السبل  أفضل  أن  شك  فال  املشرتك.  التزامنا 
اخلطة  هبذه  قدما  املضي  أن  وال شك  الشراكات.  إنشاء  هو 
األمن.  جملس  من  ومستداما  سياسيا كبريا  استثمارا  سيتطلب 

ونتطلع قدما لالضطالع بدورنا يف العملية.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسة اجمللس. 

باإلسبانية(:  )تكلم  االستوائية(  )غينيا  مبا  ندونغ  ال يد 
أود، بداية، أن أتقدم بالشكر للسويد على عقد هذه اجللسة 
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اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم  بني  التعاون  بشأن  اهلامة 
ودون اإلقليمية، مبا فيها االحتاد األفريقي. وأود أيضا أن أشكر 
املمثلة اخلاصة لألمني العام ورئيسة مكتب األمم املتحدة لدى 
االحتاد األفريقي، السيدة ساهلة - وورك زاوده، على إحاطتها 
اإلعالمية احلافلة باملعلومات. ومبا أن هذه هي املرة األوىل اليت 
تقدم فيها إحاطة إعالمية إىل اجمللس بصفتها اجلديدة، أود أن 
الثالثة  األفارقة  اجمللس  أعضاء  عن  بالنيابة  الفرصة  هذه  أغتنم 
هلا  متمنيا  زاوده،  السيدة  إىل  التهاين  خالص  عن  نعرب  لكي 
ونود  متاما.  نؤيدها  اليت  اجلديدة،  مهامها  يف  الباهر  النجاح 
أيضا أن نعرب عن خالص الشكر واالمتنان إىل السيد إمساعيل 

شرقي، مفوض السلم واألمن يف االحتاد األفريقي.

وأديل هبذا البيان بالنيابة عن الدول األفريقية الثالث غري 
االستوائية،  وغينيا  إثيوبيا،  األمن:  جملس  يف  العضوية  الدائمة 

وكوت ديفوار. 

ومن املشجع أن نشري هنا إىل تقدم الشراكة االسرتاتيجية 
وجه  على  ونشري،  األفريقي.  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني 
اخلصوص، إىل ما يبذل من جهود بغية تعزيز التعاون بني جملس 
األمن التابع لألمم املتحدة وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد 
االحتاد  ومفوضية  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وبني  األفريقي 
التعاون أكثر رسوخا منذ االجتماع  األفريقي. وقد أصبح هذا 
التشاوري احلادي عشر. ونرى أن االجتماع التشاوري السنوي 
السالم  وجملس  األمن  جملس  أعضاء  بني  عشر  الثاين  املشرتك 
واألمن، الذي من املقرر أن ُيعقد غدا، اخلميس 19 متوز/يوليه، 
سيتيح فرصة جيدة للهيئتني لتكثيف جهودمها الرامية للتصدي 
للعقبات والتحديات األمنية األكثر إحلاحا يف أفريقيا، وال سيما 
املسائل املتصلة جبنوب السودان ومجهورية الكونغو الدميقراطية. 
ومع ذلك، ميكن اختاذ املزيد من اخلطوات لالرتقاء هبذا التعاون 
إىل مستوى أفضل، مبا يف ذلك من خالل إجراء الزيارات امليدانية 

املشرتكة ووضع أساليب للفهم والتحليل املشرتك والتبادل املنتظم 
للمعلومات والنظم املشرتكة للمعلومات والتخطيط والتقييم.

ونرحب أيضا مبواصلة تعزيز التعاون بني أمانيت اهليئتني يف 
نطاق اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي لتعزيز 
الشراكة يف جمال السالم واألمن، الذي وّقع يف العام املاضي. 
ويف هذا الصدد، نرحب بالزيارة اليت قام هبا مؤخرا ااألمني العام 
إىل أديس أبابا حلضور االجتماع الرفيع املستوى الثاين مع رئيس 
القيادة  عزم  على  يدل  الذي  األمر  األفريقي،  االحتاد  مفوضية 
العليا للهيئتني على إقامة روابط متينة بني األمم املتحدة واالحتاد 
األفريقي فيما يتعلق مبسائل السالم واألمن يف القارة. ومما يدعو 
واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  املشرتك  االلتزام  أيضا هذا  للتفاؤل 
بالسالم واألمن،  املعنية  العمل املشرتكة  األفريقي يف إطار فرقة 
وكذلك يف التمثيل الرفيع املستوى يف املكتب. ونشيد يف ذلك 
العام السيد  الصدد، بالزيارة املشرتكة اليت قام هبا وكيل األمني 
جون - بيري الكروا واملفوض شرقي إىل مجهورية أفريقيا الوسطى 

والسودان.

ويسرنا أن األمني العام قد أعطى األولوية القصوى للشراكة 
ركيزة  إصالح  بشأن  مقرتحه  يف  األفريقي  االحتاد  مع  والتعاون 
اللجنة  خالل  من  مؤخرا،،  موافقته  فضال  واألمن،  السالم 
اخلامسة، يبني أن الدول األعضاء تدعم بقوة هذا اهلدف النبيل. 
مبساعدة  االلتزام  اجمللس  يف  الثالثة  األفارقة  األعضاء  ويواصل 
الرامية إىل تنفيذ عملية إصالح األمم  العام يف جهوده  األمني 

املتحدة.

األمم  بني  العمليايت  التعاون  حنسن  أن  للغاية  املهم  ومن 
النزاعات  نشوب  منع  جماالت  يف  األفريقي  واالحتاد  املتحدة 
مبكان  األمهية  ومن  السالم.  وبناء  السالم  وحفظ  والوساطة 
لالحتاد  التابعة  السالم  دعم  عمليات  إىل  املقدم  الدعم  أيضا 
األفريقي. وجيب علينا أن نذكر أن جملس األمن قد أعرب يف 
القرار 23٧8 )01٧ 2( عن اعتزامه مواصلة النظر يف اعتماد 
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التدابري العملية والشروط الالزمة إلنشاء آلية من شأهنا أن متكن 
االحتاد األفريقي من توجيه عمليات دعم السالم اليت يأذن هبا 
العمليات من خالل مسامهة  جملس األمن. وميكن متويل تلك 

األمم املتحدة، على أساس كل حالة على حدة.

وقد أحرز االحتاد األفريقي، على النحو املشار إليه يف تقرير 
األمني العام )S/2018/678(، تقدما حامسا حنو تفعيل صندوق 
أن  اجمللس  األعضاء يف  الثالث  األفريقية  الدول  وتود  السالم. 
يف  املاضي  العام  خالل  حتققت  اليت  اهلامة  اإلنازات  حتيي 
ذلك الصدد. ونشيد على وجه اخلصوص، بتأييد مؤمتر االحتاد 
السالم وهيكله  بتعزيز حوكمة صندوق  متعلق  األفريقي لصك 
جملس  إلنشاء  الالزم  القانوين  اإلطار  توفر  وبذلك  اإلداري. 
املستقل، فضال  التقييم  التنفيذية، وفريق  اإلدارة  األمناء، وجلنة 
عن إنشاء األمانة العامة لصندوق السالم. ومن األمهية مبكان 
أقرب وقت ممكن. ونشيد  ُينفذ صك احلوكمة واإلدارة يف  أن 

باجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي حاليا يف ذلك الصدد.

وفيما يتعلق مبضمون التقرير، فإنه يشري أيضا إىل أن هناك 
املتحدة،  األمم  من  بدعم  األفريقي  االحتاد  حيرزه  واعدا  تقدما 
الدويل  اإلنساين  للقانون  الالزم  اإلطار  لوضع  احلال،  بطبيعة 
والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، فضال عن السلوك واالنضباط 
املطلوبني لدعم عمليات االحتاد األفريقي. ونشيد بإناز وضع 
والتصدي  الوقاية  عن  فضال  واالنضباط،  السلوك  سياسات 
لالستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي. ومن املشجع أيضا وضع 
احملرز يف ضمان احرتام حقوق  بالتقدم  املتصلة  األطر األخرى 
املسامهة  البلدان  جانب  من  القوات  نشر  سياق  يف  اإلنسان 
لعمليات  بالنسبة  التدريب  ملعايري  االمتثال  عن  فضال  بقوات، 

االحتاد األفريقي لدعم السالم. 

الثالث األعضاء يف جملس األمن  وتفخر الدول األفريقية 
مبستوى االلتزام الذي تبديه الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي 
يف سعيها لالعتماد على الذات من أجل حتقيق هدفها املتمثل 

 25 بنسبة  واألمن  السالم  حفظ  عمليات  تكاليف  متويل  يف 
من  دوالر  مليون   4٧ مجع  فإن  الصدد،  هذا  ويف  املائة.  يف 
أعلى  ميثل  العام  هذا  يف  األفريقي  االحتاد  يف  األعضاء  الدول 
مسامهة على اإلطالق يف صندوق السالم منذ إنشائه يف عام 
ملتزمة  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  أن  ذلك  ويثبت   .1993
التزاما جادا بتحقيق هدف توفري متويل ذايت بنسبة 25 يف املائة. 
وتتوقع الدول األفريقية الثالث األعضاء يف جملس األمن إبداء 
التزام مماثل من قبل األمم املتحدة، وال سيما من جانب أعضاء 
جملس األمن، متشيا مع القرارين 2320 )201٦( و 23٧8 

.)201٧(

وأكرر التأكيد على أن التعاون بني االحتاد األفريقي واألمم 
املتحدة ميثل أداة قيمة ملنع نشوب النزاعات وتسويتها يف القارة. 
ومن املهم للغاية أن يدعم جملس األمن وجملس السلم واألمن 
املستدامة  التنمية  خطة  متزامنة  بصورة  األفريقي  لالحتاد  التابع 
لعام 2030 وخطة االحتاد األفريقي لعام 20٦3. ونعتقد أن 
دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف أفريقيا ميكن أن يساعد 
زيادة  فإن  ولذلك،  القارة.  يف  النزاعات  من  العديد  على حل 
التعاون يف جمال التنمية ضروري أيضا، وليس يف جمال السالم 
واألمن فحسب، ألن أحدمها دون اآلخر لن يؤدي بنا إىل أي 
شيء. ويسعدنا إطالق العديد من املبادرات لكفالة إشراك املرأة 
يف العمليات الرامية إىل تعزيز السالم واألمن يف أفريقيا. وتدعم 
الدول األفريقية الثالث األعضاء يف جملس األمن مشاركة النساء 
والشباب يف العمليات واالسرتاتيجيات ذات الصلة حيث إهنم 

يشكلون عنصرا أساسيا لتحقيق السالم الدائم يف القارة.

إن االحتاد األفريقي شريك ال غىن عنه لألمم املتحدة يف 
جمال تعزيز السالم واألمن يف أفريقيا. ونشجع االحتاد األفريقي 
للمشاكل  أفريقية  حلول  بإجياد  والتزامه  قيادته  مواصلة  على 
األفريقية. ونوصي بأن يواصل جملس األمن وجملس السلم واألمن 
ومواءمة  االسرتاتيجية  شراكتهما  تعزيز  األفريقي  لالحتاد  التابع 



11/26 1822879

S/PV.8314 الص اوت اين األمل المص دف والملقماا اتاليمية وقوت اتاليمية و  دوت ال مم واألمن الدوليين 18/07/2018

فعالية.  وأكثر  أسرع  بصورة  للنزاعات  التصدي  بغية  رؤامها 
األمن  جملس  يف  األعضاء  الثالث  األفريقية  الدول  وستواصل 

دعمها القوي لتلك العمليات اهلامة للغاية.

أقدمت  اليت  املبادرة  على  بالتشديد  بياين  أختتم  أن  أود 
ليس  واألمن واالستقرار،  السالم  لتحقيق  وإريرتيا  إثيوبيا  عليها 
برمتها.  للقارة  بل  األفريقي فحسب،  القرن  منطقة  أو  للبلدين 
إن وعد االحتاد األفريقي بإسكات األسلحة حبلول عام 2020 
ليس جمرد حلم بعيد املنال؛ بل إنه أمر ممكن. ولكننا حباجة إىل 

الدعم. وجيب أن نضمن أن يتحقق ذلك اهلدف النبيل.

ال يدف غريغوار وات هارت )هولندا( )تكلمت باإلنكليزية(: 
لألمني  اخلاصة  للممثلة  بالشكر  تتوجه  أن  هولندا  مملكة  تود 
إحاطتيهما  على  شرقي  األفريقي  االحتاد  ومفوض  زاوده  العام 
هتنئة  يف  األفارقة  الزمالء  إىل  أنضم  أن  أود  اإلعالميتني. كما 
السيدة زاوده على تعيينها مؤخرا يف منصب رئيس مكتب األمم 
املتحدة لدى االحتاد األفريقي. وأمتىن هلا كل النجاح يف مساعيها 

اجلديدة.

االحتاد  بني  التعاون  لتوثيق  أمهية كبرية  هولندا  مملكة  تويل 
األفريقي واألمم املتحدة. وحنن من املؤيدين بقوة للنوايا املنصوص 
عليها يف القرار 2320 )201٦(. إن وجود شراكة قوية بني 
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي ميكنهما من التصدي مبزيد من 
الدوليني.  واألمن  السالم  هتدد  اليت  لألخطار  واحلزم  السرعة 
وبينما نبحث عن سبل لزيادة تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة 
الثالثة  اجلوانب  على  الضوء  نسلط  أن  نود  األفريقي،  واالحتاد 

اهلامة التالية: التعاون العملي، ومبدأ التكامل، والدعم املايل.

األفريقي  االحتاد  بني  العملي  بالتعاون  يتعلق  فيما  أوال، 
احملرز،  العملي  بالتقدم  هولندا  مملكة  ترحب  املتحدة،  واألمم 
وال سيما زيادة عدد اإلحاطات اإلعالمية املشرتكة اليت يقدمها 
بني  التعاون  بتعزيز  نرحب  اخلاصون. كما  واملبعوثون  املمثلون 
األمانة العامة لألمم املتحدة ومفوضية االحتاد األفريقي، فضال 

املوظفني.  هبا كبار  يقوم  اليت  املشرتكة  امليدانية  الزيارات  عن 
ونرحب على وجه اخلصوص بالزيارة املشرتكة اليت قام هبا املفوض 
دارفور  إىل  نيسان/أبريل  يف  الكروا  العام  األمني  ووكيل  شرقي 

ومجهورية أفريقيا الوسطى. 

االحتاد  بني  التعاون  زيادة  نشجع  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
املبكر  واإلنذار  التحليل  جماالت  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 
إصدار  زيادة  على  ونشجعهما  القرارات،  وصنع  والتخطيط 
الغاية، نرحب بتحقيق مواءمة  البيانات املشرتكة. وحتقيقا هلذه 
واألمن  السلم  وجملس  األمن  جملس  أعمال  جدويل  بني  أوثق 
التابع لالحتاد األفريقي، وال سيما عند معاجلة املسائل األفريقية. 
ويف السياق نفسه، نؤمن بأمهية االجتماعات املشرتكة بني جلنة 
بناء السالم وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي، مثل 
ذاك املنعقد اليوم. وأخريا، فإننا نؤيد بقوة النية اليت أعرب عنها 
أعضاء اجمللسني يف إيفاد بعثات ميدانية مشرتكة من أجل تيسري 

بلورة مواقف وتوصيات مشرتكة.

لنا  ينبغي  املنظمتني،  التكامل بني  يتعلق مببدأ  فيما  ثانيا، 
تتبعها  اليت  النهج  تعزز  أن  لكفالة  وسعنا  ما يف  نفعل كل  أن 
وتسوية  السالم  حفظ  إزاء  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم 
بقدرة  واسع  نطاق  اعرتاف على  بعضا. ومثة  بعضها  النزاعات 
والتدخل  األول  املستجيب  بدور  القيام  على  األفريقي  االحتاد 
بسرعة أكرب بكثري من األمم املتحدة، وينبغي تيسري هذه القدرة. 
وباملثل، فإن العمليات السياسية اليت يدعمها أو ييسرها االحتاد 
إجيايب  حنو  على  اإلقليمية  االقتصادية  املنظمات  أو  األفريقي 

تستحق الدعم الكامل من اجمللس. 

من ناحية أخرى، فإن تقرير األمني العام عن تعزيز الشراكة 
بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي فيما يتعلق بقضايا السالم 
واألمن يف أفريقيا، مبا يف ذلك عمل مكتب األمم املتحدة لدى 
املصاحل  أن  إىل  حبق  يشري   ،)S/2018/678( األفريقي  االحتاد 
األمور. وجيب  يعقدا  أن  أيضا  املكاين ميكن  والقرب  اإلقليمية 
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أن يرتكز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي على امليزة 
النسبية ومبدأ التكامل. وينبغي أن يكون العامل احلاسم يف هذا 

الصدد هو استعداد املنظمة للعمل.

ثالثا، أود أن أتطرق إىل أمهية زيادة الدعم املايل لعمليات 
االحتاد األفريقي حلفظ السالم. إن الدور الذي يقوم به االحتاد 
األفريقي يف عمليات السالم يف أفريقيا أساسي. بيد أنه ال ميكن 
القرار  ويشري  جهودنا.  نكثف  أن  وجيب  وحده.  به  يقوم  أن 
2320 )201٦( بوضوح إىل احلاجة إىل زيادة دعم عمليات 
االحتاد األفريقي حلفظ السالم. ويشمل ذلك إجراء مناقشات 
بشأن طريقة متويل خمتلفة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. 
يف  املبني  النحو  وعلى  أفعال.  إىل  األقوال  نرتجم  أن  وجيب 
هامة  خطوات  األفريقي  االحتاد  اختذ  فقد  العام،  األمني  تقرير 
وجيب  السالم.  صندوق  خالل  من  ذلك  يف  مبا  األمام،  حنو 
االعرتاف هبذه اخلطوات. ومن شأن تقدمي متويل مرن ومستدام 
حلفظ  األفريقي  االحتاد  عمليات  فعالية  يعزز  أن  للتنبؤ  وقابل 
السالم، شأنه يف ذلك شأن االمتثال املطلوب للمعايري املتفق 
عليها ذات الصلة يف ما يتعلق حبقوق اإلنسان وكذلك باملراقبة 
األمني  اعتزام  ونؤيد  واالسرتاتيجي.  املايل  اجملالني  يف  واملساءلة 
التقنية  التفاصيل  من  مبزيد  التمويل  خيارات  استكشاف  العام 

بالتشاور مع اجلمعية العامة.

وجود  حاليا  املعقدة  األمنية  التحديات  تتطلب  ختاما، 
عالقات فعالة بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية، وال سيما 
االحتاد األفريقي. وتشكل مبادرة األمني العام للعمل من أجل 
املنظمات  وستضطلع  ذلك.  على  جيدا  مثاال  السالم  حفظ 
اإلقليمية بدور حموري يف معاجلة التحديات القائمة يف جمال حفظ 
السالم. وأود أن أشدد على أن االحتاد األفريقي سيجدنا شريكا 
بناء يف اجلهود الرامية إىل الدفع قدما بالشراكة االسرتاتيجية مع 

األمم املتحدة.

القوميات(  املتعددة  بوليفيا  )دولة  يورنص  سوليث  ال يد 
)تكلم باإلسبانية(: يف البداية، يود وفد بلدي أن يتقدم بالشكر 
اإلعالمية  اإلحاطة  عقد  على  الرئيسة،  سيديت  بلدكم،  لوفد 
اليوم.  اليوم. ونتشرف بوجه خاص بأن نراكم ترتأسون جلسة 
ورئيسة  العام  لألمني  اخلاصة  للممثلة  أيضا  موصول  والشكر 
مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي، السيدة ساهلة - 
وورك زاوده، ومفوض السلم واألمن يف االحتاد األفريقي، السيد 

إمساعيل شرقي، على إحاطتيهما اإلعالميتني.

من قبيل املصادفة احملضة أن تنعقد جلسة اليوم فيما حنتفل 
فإن  نذكره،  إذ  وحنن  مانديال.  نيلسون  مليالد  املئوية  بالذكرى 
أي  على  ال ينطوي  املنال  صعبة  عالية  مكانة  يف  إياه  وضعنا 

خماطرة.

نيلسون مانديال كان رجال من  أن  أبدا  ننسى  وجيب أال 
حلم ودم، وأنه كان ثوريا وعلى استعداد دائم لتغيري بىن األنظمة 
الظاملة كنظام الفصل العنصري. ولكنه كان ذا رؤية عاملية أيضا 

للكيفية اليت ينبغي أن نبين هبا عاملا أكثر عدال وإنسانية.

يود وفد بلدي أيضا أن يشاطر اآلخرين الثناء على اجلهود 
الكبرية اليت تبذهلا إثيوبيا وإريرتيا يف التآزر بينهما وهننئهما عليه. 
للعامل  بل  وحدها،  األفريقية  القارة  على  اليقتصر  مثال  وذلك 
بأسره فيما يتعلق بقدرتنا على حل املشاكل الناشئة عن النزاعات 

عن طريق احلوار واملفاوضات والوسائل السلمية. 

األمم  بني  التعاون  حتسني  مواصلة  أمهية  بوليفيا  وتؤكد 
املتحدة واالحتاد األفريقي. ومن الضروري التشديد على مسؤولية 
اجملتمع الدويل عن تنفيذ هذه العالقة كي يتسىن التوصل إىل فهم 
مشرتك لألسباب اجلذرية للنزاعات وتعزيز توافق اآلراء يف عملية 
أنشطة  بني  التكامل  تعميق  أيضا  الضروري  ومن  القرار.  اختاذ 
والتنسيق  والتعاون  احلوار  وتعزيز  السالم،  وبناء  السالم  حفظ 
من خالل اإلطار املشرتك بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
التصدي  أجل  من  واألمن  السالم  جمال  يف  الشراكة  لتعزيز 
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للتحديات اليت تواجه السالم واألمن يف كلتا املنظمتني، مبا يف 
السالح  ونزع  بالتسريح  املتعلقة  املشرتكة  االسرتاتيجيات  ذلك 
وإعادة اإلدماج ومنع نشوب النزاعات، وحتديد أولويات القيادة 

ومشاركة النساء والشباب يف مسائل السلم واألمن.

ونرحب من هذا املنطلق بالتوقيع على إطار العمل املشرتك 
لتنفيذ خطة عام 20٦3  املتحدة  بني االحتاد األفريقي واألمم 
شراكة  إقامة  من  االتفاق  ذلك  وسيمكن  عام 2030  وخطة 
املتبادل  االحرتام  مبادئ  إىل  استنادا  هبا  التنبؤ  وميكن  منظمة 
املنظمتني قد شرعتا يف  باملثل بأن كلتا  النسبية. ونشيد  واملزايا 
إعداد مذكرة تفاهم من شأهنا تعزيز القدرات يف جمال مكافحة 
توطيد  يعوقان  ال يزاال  اللذين  العنيف  التطرف  ومنع  اإلرهاب 

السالم والتنمية يف أفريقيا.

األمثلة  من  فإن  والتنسيق،  التعاون  بآليات  يتعلق  وفيما 
البارزة على ذلك نشر العمليات املشرتكة بوصفها أداة أساسية 
يف السعي الدائم إىل تعزيز السالم واألمن. وهي أيضا أداة مفيدة 
واألزمات  اإلرهاب  قبيل  من  والتهديدات  التحديات  جملاهبة 
اإلنسانية. وذلك هو احلال يف منطقة حوض حبرية تشاد، حيث 
تدعم األمم املتحدة واالحتاد األفريقي والشركاء الدوليون اآلخرون 
التصدي جلماعة  يف  اجلنسيات  املتعددة  املشرتكة  القوة  أعمال 
بوكو حرام. وتشجع بوليفيا تلك املبادرات، مبا يف ذلك النشر 
اخلماسية  للمجموعة  التابعة  املشرتكة  للقوة  الكاملني  والتفعيل 
اليت تعدُّ - إىل جانب بعثة االحتاد األفريقي  الساحل،  ملنطقة 
املتحدة  األمم  بني  الشراكة  مناذج  أكثر  أحد   - الصومال  يف 
واالحتاد األفريقي ناحا -. وال يفوتنا أن نذكر يف هذا السياق 
أيضا البعثة املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، 
وهي بعثة تعدُّ مثاال على الكيفية اليت ميكن هبا لالحتاد األفريقي 
إىل  استنادا  لألولويات  مشرتكة  رؤية  يضعا  أن  املتحدة  واألمم 

الواقع امليداين واحتياجات املنطقة. 

دون  املنظمات  هبا  تقدمت  اليت  باملبادرات  أيضا  ونشيد 
أفريقيا، وتلك  اإلقليمية، مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
منها  اليت هتدف  نواكشوط، وال سيما  إطار عملية  املقدمة يف 
إىل حتديد األسباب اجلذرية للنزاعات يف مايل ومنطقة الساحل. 
املتكاملة  املتحدة  وينبغي أن يتسق ذلك مع اسرتاتيجية األمم 

ملنطقة الساحل وخطة الدعم لتلك املنطقة.

وتشدد بوليفيا على تنامي الشراكة االسرتاتيجية بني جملس 
األمن التابع لألمم املتحدة وجملس السلم واألمن التابع لالحتاد 
األفريقي والتزامهما معا بتطوير عالقة منصفة وهيكلية بينهما. 
وجيب تعزيز تلك الشراكة على أساس الدعم املتبادل واستمرار 
حفظ  وعمليات  السياسية  للمسائل  التقنية  املساعدة  تقدمي 
األخرية  باإلحاطات  نرحب  وبالتايل،  السالم على حد سواء. 
للممثلني واملبعوثني اخلاصني لالحتاد األفريقي يف جملس األمن. 
وباملثل، نؤيد اخليار الداعي إىل قيام كال اجمللسني ببعثات ميدانية 
مشرتكة. ونرى عالوة على ذلك، أنه ينبغي بذل اجلهود ملواصلة 
استكشاف خمتلف الطرائق املمكنة لتقدمي الدعم واملساعدة إىل 
بالقرار  عمال  األفريقي  لالحتاد  التابعة  السالم  حفظ  عمليات 
2320 )01٦ 2(. وتؤيد بوليفيا يف هذا السياق طلب االحتاد 
األفريقي املتعلق بتوفري التمويل املرن والذي ميكن التنبؤ به، فضال 

عن تقدمي الدعم االقتصادي لعمليات السالم واألمن.

هذا  يف  إجيابية  التجارب  مجيع  تكن  فلم  ذلك،  ومع 
الثقة يف عالقاتنا  اجملال، وال ميكننا أن ننسى ضعف أو اهنيار 
جنوب  حالة  يف  ذلك  حدث  وقد  اإلقليمية.  املنظمات  مع 
احلكومية  اهليئة  فيها  تضطلع  اليت  السياسية  والعملية  السودان 
الدولية للتنمية )إيغاد( بدور الوسيط على سبيل املثال. ونأسف 
لتجاهل جملس األمن الطلب الذي تقدمت به اهليئة احلكومية 
الدولية بعدم فرض اجلزاءات احملددة اهلدف وحظر األسلحة يف 
الوقت الذي يستمر فيه إحراز تقدم يف احلوار اجلاري يف جنوب 
للهياكل  الكامل  تأييدها  أخرى  مرة  بوليفيا  وتؤكد  السودان. 
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اإلقليمية ودون اإلقليمية باعتبارها أداة مفيدة لتسوية النزاعات 
يف أفريقيا. ومن الضروري أن نأخذ يف االعتبار املنظور األفريقي 

والتوصيات األفريقية، ألهنا أكثر إدراكا للحقائق يف امليدان.

وختاما، ترى بوليفيا أن من األمهية مبكان أن يكون لالحتاد 
املتعلقة  القرارات  صنع  عملية  يف  أكرب  قيادي  دور  األفريقي 
مجيع  واستقالل  سيادة  احرتام  ال سيما  تعنيه،  اليت  باملسائل 
احرتام  عن  فضال  األفريقي،  االحتاد  منها  يتألف  اليت  البلدان 
سالمتها اإلقليمية، وذلك لصاحل السالم الذي طاملا صبونا إليه. 

الرئيسة،  سيديت  شكرا،  )الكويت(:  ال صيب   ال يد 
ونشكركم على على عقد هذه اجللسة. ونود أن هننئ يف البداية 
املمثلة  منصب  تعيينها يف  على  زاوده  وورك  ساهلة -  السيدة 
اخلاصة لألمني العام ورئيسة مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد 
إحاطته  على  شرقي  إمساعيل  السيد  وأشكر كذلك  األفريقي. 
املستفيضة حول التعاون القائم بني جملس السلم واألمن التابع 

لالحتاد.

لقد أضحى التعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية أمرا 
ومتغرياهتا  العاملية  األوضاع  وظروف  ضرورات  تفرضه  حتميا 
اإلقليمية  املنظمات  دور  وتنامي  جهة،  من  اهلائلة  وحتدياهتا 
بشكل غري مسبوق يف حتقيق السلم واألمن واالستقرار، خاصة 
أخرى.  جهة  من  واإلقليمية  الداخلية  النزاعات  تزايد  ظل  يف 
التحديات  ملواجهة  التعاون  من  النوع  هذا  أمهية  على  وتأكيدا 
إىل  األفريقي  االحتاد  األفريقية، سعى  النزاعات  وتسوية  األمنية 
التعاون مع األمم املتحدة استنادا إىل الفصل الثامن من ميثاق 

األمم املتحدة. 

ومتجذرة،  تارخيية  األفريقية  القارة  مع  الكويت  عالقة  إن 
تعود إىل مرحلة ما قبل تأسيس العالقات الدبلوماسية بشكلها 
بعد  أكرب  بشكل  العالقة  هذه  تعززت  وقد  دوهلا.  مع  الرمسي 
انضمام دولة الكويت كعضو بصفة مراقب يف االحتاد األفريقي 
منذ كانون األول/ديسمرب 2011، األمر الذي يعدُّ دليال بالغا 

النواحي  خمتلف  من  القارة  هذه  ألمهية  الكويت  إدراك  على 
السياسية واالقتصادية.

وكما أكد جبالء تقرير األمني العام السابق كويف عنان بشأن 
أسباب النزاع يف أفريقيا وتعزيز السالم الدائم والتنمية املستدامة 
فيها )S/1998/318( أنه ال ميكن أن يكون هناك سالم بدون 
أحد  مع  تتسق  الرؤية  هذه  فإن  بدون سالم،  وال تنمية  تنمية 
املبادئ والركائز األساسية لسياسة الكويت اخلارجية، وعلى وجه 
الكوييت  الصندوق  ينتهجها  اليت  التنموية  السياسة  اخلصوص 
بلغت مسامهات  عام 19٦1، حيث  منذ  االقتصادية  للتنمية 
الصندوق التنموية للدول األفريقية ما يناهز الـ10 باليني دوالر. 

بصفة  عضويتها  خالل  ومن  الكويت  دولة  وستواصل 
تعزيز  االحتاد،  وبالتعاون مع دول  األفريقي،  االحتاد  مراقب يف 
قدرة االحتاد األفريقي على جتسيد رؤيته للسالم والتقدم والرخاء 
ومنع نشوب النزاعات وحلها وصون السلم واألمن واالستقرار 

اإلقليمي. 

لقد بات من املهم احملافظة على هذا الزخم الذي يكتسيه 
هذا التعاون، مع اإلقرار بأنه ال ميكن تعزيز آليات وأدوات األمم 
املتحدة واالحتاد األفريقي يف جمال الدبلوماسية الوقائية إال من 
خالل العمل بشكل وثيق وعلى كافة املستويات، سواء التعاون 
واألمن  السلم  وجملس  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  بني 
االحتاد  لدى  املتحدة  األمم  أو مكتب  األفريقي  لالحتاد  التابع 
األفريقي، والتآزر الوثيق بني املمثلني واملبعوثني اخلاصني لألمم 
املتحدة واالحتاد األفريقي، وزيادة عدد الزيارات امليدانية املشرتكة. 
املبكر لدرء  اإلنذار  آليات  النهوض بكافة  أيضا  ويتحتم علينا 

نشوب أي نزاعات مستقبلية. 

عام  بشكل  املنظمتني  بني  التعاون  من  املزيد  وحنو حتقيق 
واجمللسني بشكل خاص، نعول كثريا على دور الدول األفريقية 
األعضاء يف جملس األمن ومواقفها املوحدة، كما وأن مزيدا من 
التجانس والتواؤم بني جدول أعمال جملس األمن والسلم التابع 
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لالحتاد األفريقي وجملس األمن سيعززان من الشراكة القائمة، مما 
سينعكس باإلجياب على العمليات املشرتكة بشأن حفظ السالم 
وبناء السالم والسالم واملستدام لدى الدول املتأثرة بالنزاع، إضافة 
بكل شفافية  اجلهازين  بني  املعلومات  تبادل  االستمرار يف  إىل 
ووضوح، األمر الذي سييسر من االستجابة املالئمة واملتسقة يف 
جمال منع نشوب النزاع والوساطة وعمليات حفظ السالم ودعم 

السالم والتنمية يف أعقاب النزاع.

ونتفق مع ما ذكره األمني العام بشأن ضرورة بناء القدرات 
األمل  وحيدونا  السالم.  حفظ  جمال  يف  وال سيما  األفريقية، 
مرن  متويل  ضمان  حيث  من  تقدم  إحراز  من  نتمكن  أن  يف 
يقودها  اليت  السالم  دعم  لعمليات  به  التنبؤ  وميكن  ومستدام 
االحتاد األفريقي وجييزها جملس األمن. مشيدين يف هذا الصدد 
بالتزام االحتاد األفريقي املستمر بتغطية 25 يف املائة من تكاليف 

عمليات دعم السالم. 

االحتاد  بني  والشراكة  السالم  صندوق  تفعيل  وندعم 
الذي  املستدام  بالتمويل  يتعلق  فيما  املتحدة  واألمم  األفريقي 
يف  مبكر  وقت  يف  الشروع  أمهية  على  ونؤكد  به،  التنبؤ  ميكن 
تطوير فهم مشرتك للصراع وتنسيق اجلهود واالستجابة والشراكة 
الفعالة للمنظمتني واجملموعات االقتصادية اإلقليمية، األمر الذي 
سيمكنها بدوره من حتقيق أهدافها على النحو املأمول. ويسرنا 
ونشيد  اجمللسني،  بني  القائم  التعاون  من  النوع  هذا  نرى  أن 
بتمكن الدول األعضاء من التوصل إىل بيان مشرتك لالجتماع 
بينهما. متطلعني إىل  الذي سيعقد غدا  الثاين عشر  التشاوري 
استمرار ومواصلة العمل هبذا النهج وبنفس الوترية، حىت بلوغ 

وحتقيق األهداف املنشودة واملرجوة. 

يف ظل النزاعات اليت تشهدها املنطقة العربية، تتطلع دولة 
الكويت إىل توطيد التعاون بني جملس األمن وبني جامعة الدول 
النزاعات  نشوب  ومنع  املبكر  واإلنذار  الوقاية  جمال  العربية يف 

وحلها بالطرق والوسائل السلمية، وفق ما نص عليه ميثاق األمم 
املتحدة.

)تكلم باإلنكليزية(
نيلسون  الراحل  العظيم  القائد  مليالد  املئوية  الذكرى  يف 
مانديال، أود أن أختتم بياين باقتباس مقولة منسوبة إليه: “إن 
السالم هو أعظم سالح للتنمية ميكن ألي شخص أن حيوزه”. 
بني  العالقة  وجود  اليوم  ينكر  أن  ألحد  ال ميكن  الواقع،  ويف 
التنمية والسالم. فالتنمية، إىل جانب السالم وحقوق اإلنسان، 
العمل  فلنواصل  املتحدة.  لألمم  األساسية  الركائز  إحدى  هي 
واملتعددة  الثنائية  الشراكات  خمتلف  عرب  األفريقي،  االحتاد  مع 
األطراف القائمة معه، من أجل حتقيق السالم والتنمية يف أفريقيا.

)تكلم  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  كوهين  ال يد 
مبناسبة  الرئيسة،  سيديت  حضوركم،  للغاية  يسرنا  باإلنكليزية(: 
واملمثلة  شرقي  املفوض  نشكر  أن  أيضا  ونود  اليوم.  مناقشة 
السيدة  هننئ  وأن  اإلعالميتني،  إحاطتيهما  على  زاوده  اخلاصة 

زاوده على تعيينها اجلديد. ونتطلع إىل العمل معها.

حسبما أقر اجمللس، فإن االحتاد األفريقي شريك يف غاية 
األمهية بالنسبة لألمم املتحدة. ويسرنا أن نرى املزيد من التعاون 
انتظاما  أكثر  حنو  على  املشاورات  وإجراء  املعلومات  وتبادل 
واختاذ إجراءات منسقة هبدف منع نشوب النزاعات وحل وإدارة 
املهام املعقدة املتصلة بالسالم واألمن يف أفريقيا. إن أفريقيا قارة 
احملرز  التقدم  وحيفز  مستمرة.  حتديات  تواجه  أهنا  واعدة، كما 
هناك.  االقتصادي  النمو  احلرة  والتجارة  املفتوحة  األسواق  حنو 
واليوم، فإن أفريقيا تضم مخسة من أسرع عشرة اقتصادات منوا 
يف العامل. وحبلول عام 2030، ستمثل أفريقيا قرابة ربع القوة 
العاملة واملستهلكني يف العامل. وحبلول عام2050، من املتوقع 
بليوين نسمة، سيكون  إىل  ليصل  تعداد سكاهنا  يتضاعف  أن 
فتية يف  قارة  أكثر  أفريقيا  أغلبهم حتت سن 18، مما سيجعل 
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املائة تقريبا من األفارقة حاليا حتت سن 25  العامل. و٧0 يف 
عاما.

الوفاء  يف  األفريقية  احلكومات  فشل  أو  ناح  وسيؤثر 
السالم  قضايا  على  الشباب،  وال سيما  شعوهبا،  بتطلعات 
واألمن يف مجيع أحناء القارة. وسيتوقف حتقيق تلك التطلعات 
على قدرهتا على االستمرار يف بناء مؤسسات خاضعة للمساءلة 
وضمان  القانون  سيادة  تعزيز  وعلى  املواطنني،  مع  ومتجاوبة 
االستقرار السياسي. ويضطلع االحتاد األفريقي بدور رائد ومتثل 
شراكته مع األمم املتحدة عنصرا حامسا يف تعزيز أهدافنا املشرتكة 

املتمثلة يف حتقيق االستقرار واالزدهار يف أفريقيا.

اجلهود  بأن  العام  األمني  تسليم  املتحدة  الواليات  وتقدر 
املشرتكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي جيب أن تركز على 
تيسري إجياد حلول سياسية مستدامة، األمر الذي يتطلب معاجلة 
إقامة  إىل  الرامية  باجلهود  ونشيد  للنزاعات.  اجلذرية  األسباب 
روابط مع املؤسسات املالية مثل البنك الدويل ومصرف التنمية 
األفريقي. وهذه جهود أساسية حلشد املوارد الالزمة للمساعدة 
أيضا  ونرحب  أفريقيا.  يف  للنزاع  اجلذرية  األسباب  معاجلة  يف 
الذات  االعتماد على  زيادة  إىل  الرامية  األفريقي  االحتاد  جبهود 
ماليا، مبا يف ذلك من خالل صندوق السالم التابع له، والوفاء 
الثاين/ يف كانون  األفريقي  االحتاد  مؤمتر  قطعه  الذي  بااللتزام 

يناير 2015 بتمويل 25 يف املائة من تكاليف عمليات االحتاد 
الدول  مع  العمل  إىل  خاصة  بصفة  ونتطلع  واألمن.  للسالم 
لزيادة  آليات غري جتارية  األعضاء يف االحتاد األفريقي لتحديد 
التمويل الذايت، تتسم بالشفافية وتتوافق مع التزامات هذه الدول 

وتعهداهتا الدولية.

وما لن تفعله الواليات املتحدة هو النظر يف تقدمي دعم مايل 
إضايف من خالل األمم املتحدة ألي عمليات يقودها االحتاد 
األفريقي مستقبال بإذن من جملس األمن مبوجب الفصل الثامن 
من ميثاق األمم املتحدة، وذلك إىل أن يتم تنفيذ نقاط مرجعية 

بوضوح  اإلنسان  وحقوق  واالنضباط  والسلوك  املالية  للشفافية 
األفريقي.  لالحتاد  التابعة  السالم  منظمات وعمليات  يف مجيع 
ومن شأن القيام خبالف ذلك أو التصرف على حنو سابق ألوانه 
السالم  املتحدة حلفظ  األمم  أنشطة  تعريض شرعية ومصداقية 
االحتاد  أحرزه  الذي  بالتقدم  نعرتف  فإننا  ذلك،  ومع  للخطر. 
األفريقي من أجل وضع أطر لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين 
السياسات  وال سيما  واالنضباط،  وللسلوك  اإلنسان،  وحقوق 
املتعلقة بالسلوك واالنضباط ومنع االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 
والتصدي هلما، فضال عن معايري التدريب على احلماية املتكاملة 
للمدنيني. وحنث األمم املتحدة واالحتاد األفريقي على االستمرار 
يف إعطاء األولوية لوضع وتنفيذ معايري من أجل زيادة الشفافية 

واملساءلة يف عمليات دعم السالم التابعة لالحتاد األفريقي.

بعمليات  املعنية  اخلاصة  اللجنة  فإن  اجمللس،  يعلم  وكما 
من  سابق  وقت  يف  دعت  العامة  اجلمعية  يف  السالم  حفظ 
العامة إىل وضع سياسة شاملة لألداء، تبني  العام األمانة  هذا 
بالتفصيل معايري األداء وآليات املساءلة. ونرغب يف مساع أفكار 
هبا  ميكن  اليت  الكيفية  بشأن  اإلعالميتني  اإلحاطتني  مقدمي 
لالحتاد األفريقي حتسني دعمه لتلك السياسة واستفادته منها، 

فيما يعكف على إنشاء آلياته اخلاصة لألداء واملساءلة.

أخريا، حنن واثقون بأن هذه العالقة اهلامة تسري يف االجتاه 
الصحيح. ونتشاطر الرؤية املتمثلة يف جعل أفريقيا قارة مستقرة 
ومزدهرة وآمنة، ونشيد باجلهود الكثرية الرامية إىل مواصلة وزيادة 
حتقيق  أجل  من  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  التعاون 

أهدافنا املشرتكة.

بالروسية(:  )تكلم  الروسي(  )االحتاد  اوليان ك   ال يد 
اخلاصة  املمثلة  زاوده،  وورك   - سهلة  السيدة  نشكر  أن  نود 
واألمن  السلم  مفوض  شرقي،  إمساعيل  والسيد  العام،  لألمني 
يف االحتاد األفريقي، على إحاطتيهما املوضوعيتني. وحنن نؤيد 
األمم  بني  التعاون  وتعزيز  تطوير  بشأن  العام  األمني  موقف 
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املتحدة واالحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية يف أفريقيا. 
إن التحديات اليت تواجه كال من القارة األفريقية واجملتمع الدويل 
جتعل من الضروري توحيد جهودنا واالستفادة من املزايا النسبية 

للمنظمتني. ونرى أن مثة إمكانية لتفاعل أكثر مشوال.

ونرحب باجلهود اليت يبذهلا شركاؤنا األفارقة حلل النزاعات 
ألنشطة  امللحوظ  التكثيف  إىل  نشري  أن  ويسرنا  القارة،  يف 
االحتاد األفريقي واملنظمات دون اإلقليمية يف هذا الصدد، مبا 
على  واألمن  للسالم  هيكل  إقامة  إىل  الرامية  اجلهود  ذلك  يف 
مستوى القارة. وما من شك يف أنه من أجل التصدي بفعالية 
يقوم يف سياقه  القارة أوال إىل هنج  أفريقيا، حتتاج  لألزمات يف 
األفارقة أنفسهم بالدور الرئيسي يف حتديد سبل تسوية مشاكلهم 
املختلفة، مقرتنا بدعم فعال من اجملتمع الدويل جلهودهم. والنهج 

الذي نؤيده هو “إجياد حلول أفريقية للمشاكل األفريقية”.

املتحدة  األمم  بني  التعاون  أن  على  االهتمام  تركيز  ونود 
واالحتاد األفريقي ينبغي أن يستند إىل الفصل الثامن من ميثاق 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك األحكام الرئيسية مثل كفالة متاشي 
أنشطة الرتتيبات اإلقليمية املتعلقة بالسالم واألمن مع مقاصد 
ومبادئ امليثاق، واستخدام الوسائل السلمية لتسوية املنازعات، 
إجراء قسري  األمن الختاذ أي  إذن من جملس  واحلصول على 
وإبقاء اجمللس على علم. وفضال عن ذلك، فإن من املهم، عند 
التعامل مع األزمات، ضمان إعداد وصفات فردية لكل حالة 

ملموسة، ُمصَممة مبا يتوافق مع اخلصائص احمللية.

ونعتقد أنه يف معظم احلاالت، فإن اجلهات املعنية اإلقليمية 
لديها فهم أفضل لألوضاع يف جمال مسؤوليتها. بيد أن جملس 
واألمن  السالم  صون  عن  الرئيسية  املسؤولية  يتحمل  األمن 
أمر  أفريقيا  مشاكل  حل  يف  مشاركته  فإن  وبالتايل  الدوليني، 

أساسي أيضا.

ونتفهم شواغل شركائنا األفارقة بشأن توفري املوارد الكافية 
حتسني  املهم  من  وسيكون  األفريقية.  السالم  حفظ  لعمليات 

القدرة على التنبؤ واملوثوقية واملرونة لتمويل العمليات والبعثات 
املشرتكة األفريقية. إننا ال تعرتض من حيث املبدأ على النظر يف 
إمكانيات توسيع نطاق مشاركة األمم املتحدة يف هذه البعثات، 
البناء يف هذا الصدد. ومع  وحنن على استعداد ملواصلة احلوار 
اإلجراءات  على  اإلبقاء  للغاية  املهم  من  أنه  نعتقد  ذلك، 
امليزانية  على  املوافقة  طلبات  يف  للنظر  املتحدة  لألمم  احلالية 
ختصيص  يف  واملساءلة  الشفافية  أجل كفالة  من  الصلة،  ذات 
واستخدام األموال، وضمان مشاركة موظفي األمم املتحدة يف 
كل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ العملي للمهام املعنية. 
ومن الواضح أن تعزيز التعاون بني منظمتينا سيعين حتما فرض 
مسؤوليات إضافية على اجلهات الفاعلة اإلقليمية اليت جيب أن 

تكون مستعدة متاما لالضطالع هبا.

السالم،  حفظ  لوجستيات  يف  بنشاط  روسيا  وتشارك 
ال سيما عن طريق توفري اخلدمات اجلوية. ونويل قدرا كبريا من 
االهتمام للتدريب أفراد الشرطة واألفراد العسكريني من أفريقيا 
عن طريق املؤسسات املتخصصة الروسية. وعلى وجه اخلصوص، 
فإن معهد عموم روسيا للتدريب املتقدم ملوظفي وزارة الشؤون 
الداخلية يف االحتاد الروسي يدير برنامج تدريب حلفظة السالم. 
وتتاح للموظفني األفارقة املكلفني بإنفاذ القانون الفرصة للدراسة 
تدريبية  برامج  يف  املشاركة  عن  فضال  العايل  التعليم  برامج  يف 
قصرية األجل لتحسني مؤهالهتم يف املؤسسات التعليمية التابعة 
مع  نتشاطر  استعداد ألن  الداخلية. وحنن على  الشؤون  لوزارة 
شركائنا األفارقة جتربتنا يف جمال مكافحة اإلرهاب وتنفيذ مشاريع 

لتعزيز قدرة البلدان األفريقية على مكافحة اإلرهاب والتطرف.

ال يد ميثا - كواقرا )بريو( )تكلم باإلسبانية(: يسرنا أن 
التوقيت  احلسنة  اجللسة  هذه  تقودون  الرئيسة،  سيديت  نراكم، 
واهلامة عشية جلسة الغد مع جملس السلم واألمن التابع لالحتاد 
األفريقي، ونشكر السيدة ساهلة - وورك زاوده والسيد إمساعيل 
أن  أيضا  ونود  اهلامتني.  اإلعالميتني  إحاطتيهما  على  شرقي 
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نشري إىل أن هذه اجللسة تنعقد يف الذكرى السنوية املائة مليالد 
والعامل يف  املنطقة  تلهم  ذكراه  ال تزال  الذي  مانديال،  نيلسون 
الفقر. كما  على  والقضاء  السالم  حتقيق  إىل  الرامية  جهودمها 
اليت  اهلامة  اخلطوة  على  وإريرتيا  إثيوبيا  قائدي  بشجاعة  نشيد 

اختذاها للتو حنو حتقيق السالم واملصاحلة.

البلدان  إمكانات  الرغم من  أنه على  بقلق  وتالحظ بريو 
األفريقية وما بذلته من جهود وما أحرزته من تقدم يف توطيد 
حتديات  تواجه  ما زالت  منها  العديد  فإن  واستدامته،  السالم 
املتطرفة  تفاقمها اجلماعات  فيها أو  وهتديدات خطرية تتسبب 
امتداد  إن  اإلجرامية.  واملنظمات  اإلرهابية  واجلماعات  العنيفة 
تلك اجلهات من غري الدول عرب احلدود الوطنية، وهي جهات 
جيسد  اليوم،  النزاعات  من  العظمى  الغالبية  عوامل  تشكل 
األسباب الكامنة وراء اآلثار العاملية اليت تتجلى بشكل خطري 
على وجه اخلصوص يف القارة األفريقية  - أال وهي الفقر وعدم 
املساواة، وتغري املناخ، واملؤسسات الضعيفة. ويف هذا السياق، 
نرى أنه من الضروري تعزيز تعددية األطراف والتعاون بني األمم 
املتحدة واالحتاد األفريقي، وكذلك مع سائر املنظمات اإلقليمية 
ودون اإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية، من أجل االستجابة 
للتحديات الراهنة. ونود أن نسلط الضوء على ثالثة مسارات 

رئيسية للعمل من أجل تعزيز التعاون.

أوال، فيما يتعلق حبفظ السالم، حنث اجمللس على التنسيق 
الوثيق مع االحتاد األفريقي واملنظمات اإلقليمية األخرى من أجل 
 ،)2 للقرار 2320 )01٦  وفقا  السالم،  بعثات  فعالية  تعزيز 
الذي يعزز أوجه التكامل والتآزر، مبا يف ذلك البعثات املشرتكة 
رئيسي  بدور  تقوم  اإلقليمية  فاملنظمات  والتخطيط.  للتحليل 
يف التصدي لإلرهاب، وهي املهمة اليت عادة ما تتجاوز نطاق 
واليات وقدرات عمليات حفظ السالم. ويف هذا الصدد، نود 
أن نسلط الضوء على منظومة السلم واألمن األفريقية واملبادرات 

مثل القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل 
والقوة املشرتكة املتعددة اجلنسيات ضد مجاعة بوكو حرام.

ننسق  أن  النزاعات، جيب  نشوب  مبنع  يتعلق  فيما  ثانيا، 
العمل االسرتاتيجي للوساطة وتيسري احلوار، ونظم اإلنذار املبكر 
وتدابري بناء الثقة، ونعرف بأفضل املمارسات ونساعد البلدان 
لالنتخابات  الزمين  اجلدول  أن  ونعتقد  تكرارها.  على  املهتمة 
املنع  أن  على  ونشدد  بذلك.  للقيام  الفرص  يوفر  أفريقيا  يف 
يتطلب مؤسسات شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة مبقدورها 
االستجابة ملطالب املواطنني، اليت عادة ما تكون مؤشرات على 
األسباب اجلذرية للنزاع. كما يتطلب زيادة املشاركة من جانب 
النساء  وال سيما  املدين،  واجملتمع  اخلاص  والقطاع  املواطنني 

والشباب.

أن  جيب  األعضاء  الدول  تبذهلا  اليت  اجلهود  أن  ونعتقد 
املعياري  واإلطار  والدبلوماسي  السياسي  الدعم  إىل  تستند 
املتحدة  األمم  منظومة  تقدمه  أن  ينبغي  الذي  التقين  والتعاون 
ودون  اإلقليمية  الفاعلة  اجلهات  من  وغريمها  األفريقي  واالحتاد 
اإلقليمية، بطريقة منسقة ومتماسكة. ويف هذا الصدد، نسلط 
الساحل،  مايل ومنطقة  األفريقي يف  االحتاد  أدوار  الضوء على 
 - وغينيا  توغو  يف  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  واجلماعة 

بيساو، واهليئة احلكومية الدولية للتنمية يف جنوب السودان.

من  املستدامة،  والتنمية  السالم  ببناء  يتعلق  فيما  ثالثا، 
األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  تتعاون  أن  أيضا  الضروري 
انتهاء  بعد  والتنمية  التعمري  بشأن  األخرى  املعنية  واملنظمات 
النزاع من خالل معاجلة األسباب اجلذرية. وحتقيقا هلذه الغاية، 
فإن خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وخطة االحتاد األفريقي 
لعام 20٦3 ينبغي أن تكونا متعاضدتني. ونود التشديد على 
تعزيز  أمهية  عن  فضال  الصدد،  هذا  السالم يف  بناء  جلنة  دور 
النمو  وتعزيز  اإلنسان  حقوق  محاية  أجل  من  القانون  سيادة 
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أيضا  املستدامة. ونؤكد  التنمية  أهداف  االقتصادي، متشيا مع 
على أمهية التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه.

داخل  اجلارية  الداخلية  اإلصالحات  نؤيد  حنن  وأخريا، 
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي هبدف إقامة شراكة أوثق وأكثر 

فعالية للتصدي لتحدياهتما املشرتكة.

تود  بالصينية(:  )تكلم  )الصني(  شاوجوت  ياو  ال يد 
الصني أن تشكركم، سيديت الرئيسة، على ترؤس هذه اجللسة. 
كما نشكر املمثلة اخلاصة لألمني العام، السيدة زاوده والسيد 
تقديرنا  بالغ  عن  ونعرب  اإلعالميتني.  إحاطتيهما  على  شرقي 
املتحدة  األمم  بني  الشراكة  لتعزيز  الرئيسة،  سيديت  جلهودكم، 

واالحتاد األفريقي. 

وخالل العام املاضي، شهدت الشراكة بني األمم املتحدة 
واالحتاد األفريقي تقدما كبريا نسبيا، بفضل اجلهود املبذولة من 
اجلانبني. وقد عقد االجتماع التشاوري السنوي املشرتك احلادي 
عشر يف العام املاضي يف إثيوبيا، وسيعقد االجتماع الثاين عشر 
يف األمم املتحدة غدا. ونتوقع أن جيري الطرفان تبادالت صرحية 
لقد  للجانبني.  املشرتك  االهتمام  املواضيع ذات  وعميقة بشأن 
اضطلع الطرفان أيضا بشكل مشرتك بأنشطة يف جماالت مثل 
املشرتكة،  اإلعالمية  واإلحاطات  القرارات  وصنع  التقييمات 
وتعامال مع مشاكل الصومال ومايل ومنطقة الساحل ومجهورية 
األخرى،  الساخنة  املناطق  من  والعديد  الدميقراطية  الكونغو 

وحققا نتائج إجيابية. وتقدر الصني تلك اجلهود.

إن االستمرار يف تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد 
األفريقي أمر بالغ األمهية للسالم والتنمية يف أفريقيا ويف العامل 
القارة  ولكن  حاليا،  مستقرة  أفريقيا  يف  العامة  واحلالة  بأسره. 
والتنمية  واألمن  السالم  جبهات  على  حتديات  تواجه  ال تزال 
االقتصادية واجملال اإلنساين، األمر الذي يطرح مطالب جديدة 

بالتعاون بني الطرفني.

السنوي  التقرير  لتوصيات  الشامل  دعمها  الصني  تقدم 
الشراكة بني  لعام S/2018/678( 2018( بشأن  العام  لألمني 
األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. ونعتقد أنه، من أجل التصدي 
للحاالت والتحديات اجلديدة اليت تواجهها األمم املتحدة ينبغي 
لألمم املتحدة أن تركز على اجملاالت الثالثة التالية، مع مواصلة 

تعزيز شراكتها مع االحتاد األفريقي.

أوال، هناك حاجة إىل مواصلة االستفادة من آليات الشراكة 
لألمم  وينبغي  األمثل.  النحو  على  واستخدامها  الصلة  ذات 
املتحدة أن حترتم بشكل كامل القيادة األفريقية يف حل املسائل 
اإلقليمية  املنظمات  مع  التعاون  ولتحسني  هبا  اخلاصة  األمنية 
ودون اإلقليمية، مثل االحتاد األفريقي. واستنادا إىل االجتاهات 
حتسني  مع  معا،  للعمل  مبتكرة  سبل  إجياد  ينبغي  اجلديدة، 
االتساق بني املواضيع، وحسن توقيت اإلحاطات والفعالية يف 

اختاذ القرارات.

ثانيا، هناك حاجة إىل القيام على حنو نشط باستكشاف 
السبل الكفيلة بتزويد عمليات حفظ السالم اليت تقودها أفريقيا 
بالتمويل املستدام والذي ميكن التنبؤ به. تشكل عمليات حفظ 
للتصدي  هامة  وسيلة  األفريقي  االحتاد  يقودها  اليت  السالم 
عمليات حفظ  اهلامة يف  املكونات  وأحد  أفريقيا  يف  لألزمات 
السالم  حفظ  عمليات  لكن  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم 
التابعة لالحتاد األفريقي تواجه صعوبات يف جمايل املوارد البشرية 
مرات  عدة  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  حاولت  واملالية. 
حل مسألة التمويل بشكل مشرتك وشهدتا نتائج إجيابية. وقدم 
األمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي العديد من النماذج 
تبادل  مواصلة  من  اجلانبان  سيتمكن يف ضوئها  الصلة،  ذات 
حلل  سبيل  إلجياد  مبتكرة  سبل  وإجياد  النطاق  الواسع  اآلراء 

املسألة.

جهودها  أفريقيا يف  دعم  مواصلة  إىل  حاجة  هناك  ثالثا، 
الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع. وتقدمي الدعم للتنمية 
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االقتصادية واالجتماعية يف أفريقيا سبيل رئيسي إىل األمام؛ فهو 
سيوسع نطاق الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي يف 
التصدي ألسباب  على  أفريقيا  ملساعدة  هامة  وقناة  املستقبل، 
جهوده  يوحد  أن  الدويل  للمجتمع  وينبغي  الناشئة.  النزاع 
املستدامة  التنمية  تنفيذ خطة  أفريقيا يف  وثيقة ملساعدة  بصورة 
لعام 2030 باالقرتان مع خطة االحتاد األفريقي لعام 20٦3؛ 
املساعدة  زيادة  الدويل  للمجتمع  ينبغي  األولوية،  سبيل  وعلى 
واالقتصاد،  والتعليم،  الصحية،  الرعاية  جمال  يف  واالستثمار 
اهلياكل األساسية  والتجارة، والقدرة على االتصال وغريها من 
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف  يف أفريقيا من أجل حتسني 

البلدان األفريقية.

تلتزم الصني بالعمل جاهدة لتعزيز السالم واألمن األفريقي 
وتعزيز الشراكة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة. وستواصل 
الصني التمسك مببادئ ومفهوم حتقيق النمو املشرتك من خالل 
املناقشات والتعاون، والعمل بشكل وثيق مع الدول األفريقية، 
واملساعدة وتقدمي الدعم هلا يف جهودها الرامية إىل تعزيز السالم، 
واألمن، وبناء القدرات، وحل املسائل اإلقليمية الساخنة، وحتقيق 

االستقرار والتنمية للدول األفريقية.

امسحوا  باإلنكليزية(:  )تكلم  )بولندا(  ليفص ك   ال يد 
أبدأ باالنضمام إىل املتكلمني اآلخرين يف شكر املمثلة  يل أن 
اخلاصة زاوده ومفوض واالحتاد األفريقي شرقي على إحاطتيهما 
اإلعالميتني الثاقبتني. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألهنئ 
السيدة زاوده على تعيينها مؤخرا، وأمتىن هلا كل النجاح يف الوفاء 
املتحدة واالحتاد  التقدم بني األمم  تعزيز  بواليتها، مبا يف ذلك 

األفريقي.

ونتفق متاما مع السيدة زاوده أن الشراكة ليست خيارا. إهنا 
ضرورة، وهذا هو السبب يف أن بولندا تؤيد بثبات تعزيز الشراكة 
االسرتاتيجية بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. ولذلك، فإننا 

تقرير  يتناوهلا  اليت  املاضية،  السنة  احملرز خالل  بالتقدم  نرحب 
األمني العام )S/2018/678( قيد النظر.

يف السنوات األخرية، اضطلع االحتاد األفريقي مبسؤوليات 
نقدر  حنن  واألمن.  السالم  تعزيز  يف  دوره  اتساع  وزاد  هامة، 
التصدي  يف  امللكية  بزمام  األخذ  من  باستمرار  ما أبداه 
للتحديات األمنية واجلمع بني املنظمات دون اإلقليمية يف إطار 
اجلهود املشرتكة الرامية إىل كفالة السالم واالستقرار والتنمية يف 
القارة األفريقية. إننا مجيعا ندرك املزايا النسبية لعمليات االحتاد 
األفريقي للسالم - من فهم للحقائق على أرض الواقع والقدرة 
على النشر السريع، واملرونة، والقدرة على أداء املهام الصادر هبا 
تكليف اليت ال تستطيع عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم 
واألمن  السالم  لعمليات  إذا كان  أنه  بولندا  وترى  به.  القيام 
األفريقية أن تكون أكثر فعالية، ينبغي مواصلة تعزيز الشراكة بني 

املنظمتني يف جمال التحليل والتخطيط املشرتكني.

حنن ندرك احلاجة إىل متويل مرن ومستدام وميكن التنبؤ به 
لعمليات السالم التابعة لالحتاد األفريقي املأذون هبا أو الصادر 
ملواصلة  استعداد  على  وحنن  األمن،  جملس  من  تكليف  هبا 
مناقشة خمتلف خيارات ومناذج هذا الدعم، مبا يف ذلك توفريه 
من االشرتاكات املقررة لألمم املتحدة. ويف الوقت نفسه، نشدد 
على ضرورة كفالة االمتثال التام يف عمليات السالم اليت تقودها 
أفريقيا لقواعد ومعايري األمم املتحدة من حيث مستوى جودة 
القوات، والتدريب، واملعدات، واملساءلة، والسلوك واالنضباط. 

املتحدة  األمم  التعاون بني  تعزيز  أن  أن أشدد على  وأود 
السالم  بعمليات  يتعلق  فيما  ضروريا  ليس  األفريقي  واالحتاد 
جمال  يف  األمهية  من  القدر  نفس  وعلى  بل  فحسب؛  واألمن 
األسباب  معاجلة  النزاعات، وكذلك يف  نشوب  ومنع  الوساطة 
سيادة  واحرتام  السياسية،  العمليات  وتعزيز  للنزاعات،  اجلذرية 
والشاملة  املستدامة  التنمية  وتعزيز  الرشيد،  واحلكم  القانون، 
للجميع. ولذلك، فإننا نثين على خطة عمل االحتاد األفريقي 
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التنمية  وخطة  عام 20٦3  تنفيذ خطة  بشأن  املتحدة  واألمم 
املستدامة لعام 2030، على النحو املتفق عليه يف املؤمتر السنوي 
أديس  املعقود يف  األفريقي  الثاين واالحتاد  املتحدة  الثاين لألمم 

أبابا يف أوائل متوز/يوليه.

ويف هذه املرحلة، امسحوا يل أن أعرب مرة أخرى عن تقدير 
النزاعات،  خمتلف  األفريقية يف  والتيسري  الوساطة  بولندا جلهود 
الدميقراطية  الكونغو  السودان ومجهورية  مبا يف ذلك يف جنوب 

ومجهورية أفريقيا الوسطى.

لالحتاد  املتحدة  األمم  دعم  استمرار  أن  بولندا  وتعتقد 
األفريقي يف جهوده الرامية إىل جتهيز نفسه بالقدرات واألدوات 
يكتسي  إنه  األمهية.  بالغ  أمر  الفعال  للعمل  الالزمة  والوسائل 
أمهية بالغة يف متكني املنظمتني من مواجهة التهديدات اجلديدة 
ونعتقد  أفريقيا.  يف  املعقدة  االستقرار  عدم  ملصادر  والتصدي 
واألمن  السلم  وجملس  اجمللس  بني  املنتظمة  اآلراء  تبادالت  أن 
الشراكة.  أداة أساسية من أجل تعميق  التابع االحتاد األفريقي 
امليدانية  للبعثات  احملتمل  التوسيع  نؤيد  فإننا  السياق،  ويف هذا 
مجهورية  إىل  مشرتكة  زيارة  أن  ونعتقد  للمجلسني.  املشرتكة 
الكونغو الدميقراطية يف األسابيع القادمة ميكن أن تكون مفيدة 
يف التوصل إىل حل سياسي يف البلد. ويف هذا الصدد، نشدد 
أيضا على أمهية مكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي يف 

توفري الدعم وكفالة العمل املنسق بني اجمللسني.

التعاون  لتعزيز  بولندا  تأييد  على  جمددا  أؤكد  اخلتام،  ويف 
عن  أخرى  مرة  ونعرب  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني 
تقديرنا لألمني العام على جهوده املستمرة اليت تركز على تعزيز 
الشراكة مع االحتاد األفريقي، وسائر الشركاء اإلقليميني اآلخرين 
يف أفريقيا. وامسحوا يل أن أؤكد لكم، سيديت الرئيسة، أن بولندا 
بشأن  ليس  األفارقة  الشركاء  مع  وثيق  بشكل  للعمل  مستعدة 
مبعاجلة  الكفيلة  السبل  وبشأن  بل  فحسب،  األفريقية  املسائل 

التحديات العاملية املشرتكة.

ال يد هيك  )اململكة املتحدة( )تكلم باإلنكليزية(: أود 
وعلى  اإلعالمية  إحاطته  على  شرقي  املفوض  بشكر  أبدأ  أن 
عمل االحتاد األفريقي لتحقيق السالم واألمن يف أفريقيا. وأود 
دورها  زاوده يف  العام  لألمني  اخلاصة  باملمثلة  أرحب  أن  أيضا 
اجلديد ونشكرها على إحاطتها اإلعالمية، وعرض تقرير األمني 

العام )S/2018/678(، وجهود مكتبها لدى االحتاد األفريقي. 

وأود أيضا أن أنضم إىل املتكلمني اآلخرين، مبن فيهم ممثل 
باجلهود  لإلشادة  الفرصة  هذه  اغتنموا  الذين  وآخرين،  بوليفيا 
بني  واالستقرار  بالسالم  النهوض  يف  وإريرتيا  إلثيوبيا  امللحوظة 

البلدين يف األسابيع األخرية.

تعتقد اململكة املتحدة أن االحتاد األفريقي شريك أساسي 
لألمم املتحدة يف العديد من أوجه العمل املختلفة، مبا يف ذلك 
السالم واألمن الدوليني. ذلك إن فهم االحتاد األفريقي العميق 
للقضايا اليت تواجهها القارة جيعله يف وضع فريد ميكنه من قيادة 
بقوة  املتحدة  اململكة  وترحب  اجملال.  هذا  يف  املبذولة  اجلهود 
بشأن  التنسيق  زيادة  املتحدة  واألمم  األفريقي  االحتاد  باعتزام 
وحفظ  النزاعات  نشوب  منع  ذلك  يف  مبا  واألمن،  السالم 
السالم. إن اجلمع بني معارف ومهارات كلتا املنظمتني سوف 

يعين أنه ميكن توزيع املوارد مبزيد من الفعالية والكفاءة.

 ،)S/2018/678( وعلى النحو املبني يف تقرير األمني العام
اجلماعة  مثل  اإلقليمية،  االقتصادية  اجلماعات  أسهمت 
املعنية  الدولية  احلكومية  واهليئة  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
يف  الدوليني  واألمن  السالم  حتقيق  يف  إجيايب  بشكل  بالتنمية، 
املنطقة، ولذلك جيب أن تعترب جزءا من عملية إصالح االحتاد 
املوارد بصورة فعالة، نوافق على أن  األفريقي. ولضمان تنسيق 
حيتفظ االحتاد األفريقي بالرقابة على هذه اجلماعات االقتصادية 

اإلقليمية.

وتعتقد اململكة املتحدة أن عمليات االحتاد األفريقي لدعم 
السالم ميكن أن تؤدي دورا بالغ األمهية يف حتقيق السالم الطويل 
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والقدرة  املالية  االستدامة  يف  النظر  املهم  من  ولذلك،  األجل. 
على التنبؤ على املدى الطويل بالنسبة للبعثات احلالية واملقبلة 
لكي تتمكن من مواصلة القيام بعملها اجليد. وكما أبرز املفوض 
 23٧8 والقرار   )2  01٦(  2320 القرار  حيدد  اليوم  شرقي 
املتحدة  لألمم  املقررة  املوارد  من  التمويل  مبادئ   )2  01٧(
ويوافق  األفريقي.  االحتاد  يقودها  اليت  السالم  دعم  لعمليات 
القرار 2320 )01٦ 2( على أن التعاون بني االحتاد األفريقي 
واألمم املتحدة يف عمليات دعم السالم أمر أساسي يف حتقيق 
السالم واحلفاظ عليه يف أفريقيا. وعلى النحو املبني يف القرار، 
نتطلع إىل إحراز تقدم بشأن عملية صنع القرار من جانب األمم 
املتحدة واالحتاد األفريقي، مبا يراعي أولوية جملس األمن بشأن 

واليات البعثات ونشرها.

وحنن ندعم جهود االحتاد األفريقي من أجل ضمان وجود 
معايري قوية قابلة للمقارنة مع معايري األمم املتحدة وجيري االلتزام 
هبا على نطاق املنظمة. ويف هذا الصدد، نرحب بالتعاون الوثيق 
األفريقي  االحتاد  ومفوضية  املتحدة  لألمم  العامة  األمانة  بني 
بشأن أطر االمتثال، واالتفاق على سياسة السلوك واالنضباط 
وسياسة االستغالل وسوء املعاملة اجلنسيني. وحنن ننتظر بفارغ 
الصرب استكمال أطر املساءلة والرقابة حىت يتسىن لنا املضي قدما 
من  املتحدة  لألمم  املقررة  االشرتاكات  استخدام  يف  النظر  يف 
أجل التمويل اجلزئي لعمليات دعم السالم اليت يقودها االحتاد 
األفريقي، على أساس كل حالة على حدة. ويف هذا الصدد، 
نرحب ترحيبا حارا بالتزام االحتاد األفريقي بتمويل 25 يف املائة 
من تكاليف عمليات دعم السالم، حبلول 2020. كما أرحب 
أيضا بالتفاصيل اليت أوضحها املفوض شرقي يف وقت سابق من 

هذه اجللسة.

املراقبني  ببعثة  يتعلق  فيما  اخلصوص،  وجه  على  ونشري 
مبعوثي  تقرير  إىل  الصومال،  يف  األفريقي  لالحتاد  العسكريني 
والتمويل  األفريقي،  االحتاد  متويل  بشأن  اخلاصني  العام  األمني 

مستقبال، وتوصية االحتاد األفريقي بأن يتوىل زمام املبادرة بشأن 
التمويل، وبأن تقوم اجلهات املاحنة غري التقليدية باملسامهة. وقد 
خلص التقرير إىل أن االشرتاكات املقررة لألمم املتحدة ليست 
خيارا متاحا يف األجل القصري. ولذلك، يتعني أن نرى اجملتمع 
الدويل يكثف ويقدم مسامهات حيوية إىل بعثة االحتاد األفريقي 

يف الصومال، يف األجلني القصري واملتوسط.

وترحب اململكة املتحده بالتعاون بني االحتاد االفريقي وبني 
االمم املتحده، على حنو ما أبرزته الزيارات امليدانيه املشرتكه اليت 
قام هبا االمني العام لالمم املتحدة والرئيس فقيه وغريمها. ونشجع 
األمم  جانب  من  املشرتكة  امليدانية  الزيارات  من  باملزيد  القيام 
املتحدة واالحتاد األفريقي، وكذلك بزيادة التنسيق بني املمثلني 
اخلاصني لألمني العام لألمم املتحدة واملبعوثني اخلاصني لالحتاد 
الواليات أو  القرار بشأن  األفريقي، ال سيما قبل مراحل اختاذ 
التقارير. إن معرفة االحتاد األفريقي  نظم اجلزاءات قبل إصدار 
فإننا  االعتبار،  يف  ذلك  أخذ  ومع  بقيمة.  ال تقدر  باملنطقة 
نشجع املزيد من التفاعل بني اجمللس وجملس السالم واألمن يف 
االحتاد األفريقي، مبا يف ذلك بشأن تقدمي التقارير، حىت يتسىن 

لنا النظر يف آراء االحتاد األفريقي.

إن التحديات اليت تواجهها أفريقيا ال تزال كبرية. ففي العام 
املاضي وحده، نزح 000 15 شخص يوميا، وقد نزح ٧5 يف 
املائة منهم بسبب النزاعات. وجيب علينا أن نعمل معا لنضمن 
أفضل  يعطينا  مبا  أثر ممكن  أقصى  تكامل جهودنا لكي حتقق 
الكبري وهو حتقيق السالم واألمن يف  للتحدي  للتصدي  فرصة 

أفريقيا وإسكات دوي املدافع.

ال يد ميشوت )فرنسا( )تكلم بالفرنسية(: أشكرك، سيديت 
الرئيسة، على عقد هذه املناقشة. وأود أيضا أن أشكر السيدة 
زاوده، ومفوض االحتاد األفريقي للسالم واألمن، شرقي، على 

إحاطتيهما اإلعالميتني املثريتني لالهتمام. 
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وبالنسبة لفرنسا، فإن الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد 
األفريقي ذات أمهية اسرتاتيجية لتحقيق السالم واألمن الدوليني، 
متاما  الشراكة  وتتماشى  بدعمها.  راسخا  التزاما  ملتزمون  وحنن 
حتسني  يتطلب  الذي  األمر  السالم،  حلفظ  احلايل  التطور  مع 
التنسيق بني األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية واملنظمات دون 
الثامن من ميثاق األمم املتحدة من  اإلقليمية يف إطار الفصل 
أجل حتسني االستفادة من املزايا النسبية لكل منظمة، وبالتايل 

حتسني منع األزمات والتصدي هلا.

ويف هذا السياق، نرحب بالتقدم احملرز خالل العام املاضي 
ورئيس  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الشخصية  القيادة  حتت 
مفوضية االحتاد األفريقي، السيد موسى فقيه حممد، بغية حتسني 
املثال،  سبيل  فعلى  هلا.  واالستجابة  األزمات  وحتليل  تنسيق 
أبرزت الزيارة املشرتكة اليت قام هبا املفوض وجان بيري الكروا إىل 
مجهورية أفريقيا الوسطى أمهية تنسيق العمل بني املنظمتني لدعم 
عملية السالم يف ذلك البلد من أجل التوصل إىل اتفاق سياسي 

شامل يف أقرب وقت ممكن.

ويف مواجهة التهديدات الناشئة يف أفريقيا وضرزرة حتسني 
فرنسا  تؤيد  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة  األمم  وكفاءة  استجابة 
أظهر  وقد  األفريقية.  السالم  لعمليات  املتحدة  األمم  تعزيز 
الذي  اخلطاب  اهلدف يف  هبذا  واضحا  التزاما  ماكرون  الرئيس 
ألقاه يف واغادوغو، يف تشرين الثاين/نوفمرب 201٧، ومؤخرا يف 
الدورة احلادية والثالثني ملؤمتر قمة االحتاد األفريقي يف نواكشوط. 

ونعتقد أنه ينبغي دعم عمليات االحتاد األفريقي يف جمالني. 

أوال، من املهم تعزيز مفهوم عمليات إنفاذ السالم األفريقية 
بتكليف من جملس السالم واألمن يف االحتاد األفريقي وجملس 
األمن التابع لألمم املتحدة. إن عمليات السالم األفريقية ميكن 
حلفظ  املتحدة  األمم  عمليات  سرعة  من  أكرب  بسرعة  نشرها 
السالم يف عمليات هجومية إلنفاذ السالم أو عمليات مكافحة 
اإلرهاب. وسيتيح هذا التقسيم للمهام أن تركز عمليات األمم 

املتحدة حلفظ السالم على حفظ السالم، الذي هو يف صميم 
الوالية املنوطة هبا.

يتوفر  أن  ينبغي  والعسكري،  السياسي  الصعيدين  وعلى 
هلذه العمليات إطار عمل مستقر للتعاون، كما حدث مع بعثة 
املتكاملة  املتحدة  األمم  وبعثة  الصومال،  يف  األفريقي  االحتاد 
االحتاد  وبعثة  مايل،  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة 
اآلونة  ويف  أفريقيا،  ووسط  الوسطى  أفريقيا  جلمهورية  األفريقي 
الساحل.  ملنطقة  اخلماسية  للمجموعة  املشرتكة  للقوة  األخرية، 
وتشكل مقرتحات األمني العام ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي 
الواليات  ووضع  التهديدات،  لتحليل  مشرتكة  عملية  لوضع 
السالم األفريقية  التشغيلية، وختطيط وتقييم عمليات  واملفاهيم 
أساسا متينا للمزيد من اجلهود، وحنن ندعومها إىل زيادة تطوير 

تلك املقرتحات. 

السالم  عمليات  لتعزيز  الثانية  الرئيسية  النقطة  وتتمثل 
األفريقية يف ضرورة االنتقال بشكل ملموس وسريع إىل متويلها 
بشكل مستدام وميكن التنبؤ به، على النحو املطلوب يف القرار 
إىل  وبالنظر   .)2  01٧( والقرار 23٧8   )2  01٦(  2320
احلالة الراهنة، يبدو من املنطقي أيضا أن حتظى عمليات إنفاذ 
املتحدة حلفظ  األمم  عمليات  اليت ستكمل  األفريقية،  السالم 
السالم، بالتمويل السليم الذي ميكن التنبؤ به، مبا يف ذلك من 

خالل االشرتاكات االلزامية من األمم املتحدة.

ويف هذا الصدد، نرحب باإلصالحات اليت يقودها االحتاد 
السالم، والتزام االحتاد  تنشيط صندوق  األفريقي، مبا يف ذلك 
األفريقية.  السالم  عمليات  من  املائة  بتمويل 25 يف  األفريقي 
األعضاء  الدول  من  املسبوق  غري  املايل  بااللتزام  أيضا  ونشيد 
احلال،  وبطبيعة  الصندوق.  موارد  بتجديد  األفريقي  االحتاد  يف 
بشأن  األمهية  البالغة  النقاط  من  العديد  مناقشة  يتعني  ال يزال 
اجلاري  العمل  بإناز  بالتعجيل  يتعلق  فيما  التمويل، وال سيما 
بشأن أطر االمتثال يف جمايل القانون الدويل اإلنساين، وحقوق 
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املتصلة  األعمال  عن  فضال  واالنضباط،  والسلوك  اإلنسان، 
ذلك،  ومع  األفريقية.  السالم  عمليات  القيادي يف  بالتسلسل 
باملضي  لنا  ويسمح  العمل سيسري  بأن  ثقة  على  فإننا ال نزال 

قدما.

وأختتم بياين بالتأكيد على أن فرنسا ترى أن التقدم الذي 
حيظى  أن  وجيب  حقيقي  األفريقي  االحتاد  يف  شركاؤنا  أحرزه 
اآلن بدعم قوي من جملس األمن. وستقوم فرنسا بدور نشط، 
بالتعاون مع شركائها يف جملس األمن، لكفالة التقدم احملرز يف 
السالم  باسم  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  التعاون 

واألمن يف القارة األفريقية. 

ال يد عل  )كازاخستان( )تكلم باإلنكليزية(: أشكركم، 
إىل  أنضم  أن  وأود  اليوم.  جلسة  عقد  على  الرئيسة،  سيديت 
اآلخرين يف هتنئة املمثلة اخلاصة لألمني العام، السيدة سهلة - 
وورك زاوده، على مهمتها اجلديدة وأن أؤكد هلا وملوظفيها دعمنا 
الكامل ملكتب األمم املتحدة لدى االحتاد األفريقي. وأشكرها 
وأشكر مفوض االحتاد اإلفريقي إمساعيل شرقي على إحاطتيهما 
جمال  يف  األفريقية  القدرات  تعزيز  بشأن  الثاقبتني  اإلعالميتني 

السالم واألمن.

األمني  تقرير  يف  الواردة  التوصيات  متاما  بلدي  وفد  يؤيد 
العام بشأن تعزيز الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي 
فيما يتعلق مبسائل السالم واألمن يف أفريقيا، مبا يف ذلك عمل 
 ،)S/2018/678( األفريقي  االحتاد  لدى  املتحدة  األمم  مكتب 

ويود أن يديل باملالحظات التالية.

املؤسسية، يشجعنا أن نرى  بالشراكات  يتعلق  فيما  أوال، 
حماولة  يف  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  معززا  تعاونا 
لدعم سعي أفريقيا املستمر لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية 
املستدامة. ونرحب بالتقدم احملرز لالستفادة من اإلطار املشرتك 
جمال  يف  الشراكة  لتعزيز  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني 
السالم واألمن وإطار العمل املشرتك بني االحتاد األفريقي واألمم 

لتنفيذ خطة عام 20٦3 وخطة عام 2030. وعلينا  املتحدة 
اجلهود  ممكن  حد  أقصى  إىل  ندعم  أن  الدويل،  اجملتمع  حنن، 
املشرتكة  امليدانية  الزيارات  طريق  عن  اإلطارين  لتنفيذ  املبذولة 
إىل مناطق النزاع واإلحاطات املشرتكة واجتماعات فرقة العمل 
بالسالم  املعنية  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  بني  املشرتكة 
واألمن، وغريها من املبادرات. ويف الوقت نفسه، هناك حاجة 
إىل مزيد من العمل التقين من أجل وضع طرائق مشرتكة للتحليل 
والتخطيط والتقييم، وكذلك لتقدمي التقارير إىل اهليئات احلكومية 
واالحتاد  املتحدة  األمم  من  على كل  وجيب  املعنية.  الدولية 
وسياساهتما  الداخلية  اإلدارية  عملياهتما  مراجعة  األفريقي 

وإجراءاهتما وتعزيز أوجه التآزر املشرتكة.

فإن  السالم،  حفظ  جمال  يف  بالشراكة  يتعلق  فيما  ثانيا، 
ُمعرتف  األفريقي  االحتاد  يقودها  اليت  السالم  دعم  عمليات 
مبسؤوليته  األمن  جملس  الضطالع  متاما  ضرورية  باعتبارها  هبا 
للقيود  بالغة نظرا  أمهية  األمر  السالم واألمن. وهلذا  عن صون 
السالم يف جمال  املتحدة حلفظ  األمم  عمليات  على  املفروضة 
أهنا  األفريقي  االحتاد  قوات  أثبتت  اإلرهاب. كما  مكافحة 
فعالة جدا ألهنا ملمة بتضاريس القارة وظروفها احمللية وأساليب 
اجلماعات وامليليشيات املسلحة. ومن األمثلة اجليدة على تلك 
يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالحتاد  املختلطة  العملية  الشراكة 
القوة  دارفور وبعثة االحتاد األفريقي يف الصومال. وباملثل، فإن 
للمجموعة  التابعة  املشرتكة  والقوة  اجلنسيات  املتعددة  املشرتكة 
اخلماسية ملنطقة الساحل تشكالن تعزيزا منوذجيا باعتبارمها جزءا 

من جهودنا العاملية ملكافحة اإلرهاب. 

ويثين وفد بلدي على االحتاد األفريقي ملواصلة اجلهود الرامية 
إىل تفعيل صندوق السالم األفريقي والتزامه بتغطية 25 يف املائة 
األفريقي  االحتاد  السالم. ونشجع  لدعم  تكاليف عملياته  من 
اجلاهزة  األفريقية  القوة  إنشاء  إىل  العزم  من  مبزيد  السعي  على 
وتعزيز إطار قوي لالمتثال. ومع ذلك، من الواضح أنه دون توفري 
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ما يكفي من الدعم املايل والدعم يف جمال بناء القدرات، فإن 
قدرة عمليات السالم التابعة لالحتاد األفريقي على اإلناز لن 
تتناسب مع التوقعات. ولذلك، يدعو وفد بلدي جملس األمن 
آلية لضمان متويل  اختاذ خطوات عملية إلنشاء  النظر يف  إىل 
مشرتك مستدام وميكن التنبؤ به لعمليات السالم التابعة لالحتاد 
األفريقي. وينبغي استكشاف خيارات التمويل األربعة، اليت مت 
املاضي،  للعام   )S/2017/744( العام  األمني  تقرير  حتديدها يف 
من أجل حتقيق أفضل النتائج، مبا يتجاوز التربعات اليت جُتمع 
من خالل الصناديق االستئمانية. كما جيب علينا أن ند سبيال 
لفهم ومواءمة خمتلف التباينات يف هياكل املنظمتني وتوجهاهتما 
وبريوقراطياهتما من أجل جعل شراكتهما أكثر سالسة وفعالية.

ثالثا، ينبغي إعطاء األولوية ملنع نشوب النزاعات والوساطة 
يف  األفريقي  واالحتاد  املتحدة  األمم  حتسني كفاءة  خالل  من 
الصلة  تعزيز  الوقائية ووضع هنج شامل، مع  الدبلوماسية  جمال 
اإلجراءات  تنسيق  زيادة  إىل  حباجة  وحنن  والتنمية.  األمن  بني 
بغية اعتماد ما يدعوه األمني العام هنجا جديدا متاما - وهو هنج 
يقوم على منع نشوب النزاعات بدال من إنفاق الوقت واملوارد 
على حفظ  أمواال  ننفق  فإننا  الراهن،  الوقت  ويف  على حلها. 
السالم تبلغ 10 أضعاف ما ننفقه على بناء السالم والتصدي 
نستثمر  أن  ولذلك، جيب  االستقرار.  لعدم  اجلذرية  لألسباب 
املزيد يف التنمية البشرية، مبا يف ذلك التعليم والعمالة واخلدمات 
القانون  الرشيد وسيادة  الدولة واحلكم  االجتماعية ومؤسسات 
وإصالح قطاع األمن ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. 
ويف الوقت نفسه، جيب إيالء االهتمام إىل التخفيف من آثار 
تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود 
املياه  عن  فضال  والزراعة،  التجارة  لتعزيز  التحتية  البنية  وتطوير 
لألمن  مفهوم شامل  بغية وضع  الطاقة،  وأمن  الغذائي  واألمن 

البشري.

يف اخلتام، نؤكد على أن العمل اجلماعي وحده، مبشاركة 
حتقيق  يف  فعالية  أكثر  سيكون  املعنية،  الفاعلة  اجلهات  مجيع 
بعناية  نستمع  أن  علينا  وجيب  أفريقيا.  يف  واالستقرار  السالم 
إىل اإلرشادات اليت يقدمها أعضاء اجمللس الثالثة غري الدائمني 
من أفريقيا بشأن مجيع املسائل املتعلقة بأفريقيا. ونشجع أيضا 
للجماعات  النسبية  امليزة  من  االستفادة  على  املتحدة  األمم 
واآلليات االقتصادية اإلقليمية، مثل اجلماعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. فهي متلك، 
على وجه اخلصوص، فهما أفضل لديناميات النزاعات وأسباهبا 
أن  احمللية. كما  والبشرية  املالية  املوارد  تعبئة  وبوسعها  اجلذرية 
يف  ذخر  أيضا  هم  املدين  واجملتمع  الدينيني  والزعماء  الربملانيني 
اجلهود اليت نبذهلا. وأخرياً وليس آخراً، من املهم ضمان إدماج 

النساء والشباب يف مجيع املراحل املتصلة بالسالم واألمن.

االحتاد  يف  مراقبا  عضوا  بصفتها  كازاخستان،  وتلتزم 
ومجيع  املنظمة  هذه  قدرة  تعزيز  بزيادة  قويا  التزاما  األفريقي، 
جتسيد  على  األفريقية  البلدان  ملساعدة  اإلقليمية  دون  اهلياكل 

رؤيتها للسالم والتقدم واالزدهار. 

آخر  ببيان  أديل  أن  أود  باإلنكليزية(:  )تكلمت  الرئي ة 
بصفيت ممثلة السويد.

األزمات  ملناقشة  القاعة  هذه  يف  هائال  وقتا  نستغرق  إننا 
املدمرة يف القارة األفريقية. ومع ذلك، فإن جلسة اليوم أتاحت 
فرصة طيبة للرتكيز على التعاون واحللول وعلى الكيفية اليت ميكن 
ويشجعين كثرياً  أفضل.  نتائج  املشرتكة  جهودنا  هبا  حتقق  أن 
التأييد املدوي الذي استمعنا إليه اليوم من أجل تعميق الشراكة 

االسرتاتيجية بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي. 

اجلهود  من  ال يتجزأ  التعاون جزء  تعزيز  أن  الواضح  ومن 
اجلارية الرامية إىل جعل عمليات السالم أكثر فعالية. ومن أجل 
تعزيز هذا التعاون، يلزم إجراء املزيد من املناقشات بشأن طرائق 
املشجع  ومن  إليه.  احلاجة  تشتد  والذي  للتنبؤ  القابل  التمويل 
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18/07/2018الص اوت اين األمل المص دف والملقماا اتاليمية وقوت اتاليمية و  دوت ال مم واألمن الدوليين

أن نسمع من السيدة سهلة - وورك زاوده ومن املفوض شرقي 
أمانيت  بني  التعاونية  واجلهود  والتبادالت  األنشطة  حجم  عن 
املنظمتني يف إطار اجلهود الرامية إىل تفعيل التعاون الوثيق. وهذه 
املساعي تستحق دعمنا الكامل. وجيب أن يستمر هذا الزخم 
من أجل حتقيق نتائج. وأعتقد أن كل ذلك يبشر باخلري بالنسبة 

لالجتماع االستشاري السنوي الثاين عشر الذي سُيعقد غدا مع 
جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي.

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسة جملس األمن.

ال يوجد متكلمون آخرون مدرجون يف قائمة املتكلمني.
رُفعت اجللسة الساعة 30/1٧.


