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فتتحت اجللسة الساعة 10/05.
إقرار جدول األعمال

أقر جدول األعمال.
الرفأ واألمن ما  مرلسيا

العنف الطائفا واإلرهاب ما غرب  مرلسيا

الرئيرة )تكلمت باإلنكليزية(: وفقا للمادة 39 من النظام 
الداخلي املؤقت للمجلس، أدعو إىل املشاركة يف اجللسة مقدمي 
اخلاص  املمثل  مشباس،  بن  حممد  السيد  التاليني:  اإلحاطتني 
لألمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة 
األفريقي  االحتاد  مفوض  شرقي،  إمساعيل  والسيد  الساحل؛ 

للسالم واألمن.

وينضم السيد بن مشباس والسيد شرقي إىل جلسة اليوم عن 
طريق التداول بالفيديو من دكار وأديس أبابا، على الرتتيب.

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

أعطي الكلمة للسيد بن مشباس.

الريد بن شمباس )تكلم باإلنكليزية(: بادىء ذي بدء، 
أود أن أشكر الواليات املتحدة وكوت ديفوار على تنظيم إحاطة 

اليوم. 

النطاق.  واسع  موضوع  الطائفي  العنف  موضوع  إن 
وسأحاول تسليط الضوء على بعض الديناميات يف غرب أفريقيا 
اليت  الصلة  ذات  االستجابات  عن  فضال  الساحل،  ومنطقة 

مجعت بني اجلهات الفاعلة احمللية والوطنية واإلقليمية.

وكما يعلم أعضاء اجمللس، فإن املنطقة قد تعرضت لعنف 
تعيش  املنطقة  تزال  وال  األخرية.  األشهر  مثيل يف  له  مل يسبق 
على وقع اهلجمات اليت تعرض هلا يف األسبوع املاضي معسكر 
إيناتيس يف النيجر. وباألمس، كرر رؤساء دول اجملموعة اخلماسية 

ملنطقة الساحل دعوهتم إىل تعزيز التحالفات والدعم. وشددوا 
أيضا على وجوب عدم استسالم الثالثي املتألف من السكان 
وقوات األمن وقوات الدفاع. وقد هزت اهلجمات املتواصلة على 
تكبدت  حني  يف  اجلمهور،  ثقة  والعسكرية  املدنية  األهداف 
القوات الدولية يف املنطقة خسائر كبرية أيضا. وجيب أن حنيي 
أفريقيا  غرب  يف  العاملة  واألمن  الدفاع  قوات  وبسالة  شجاعة 

ومنطقة الساحل.

و احلوادث اليت تقع يف املنطقة تبني كيف ميكن أن يرتابط 
بسهولة اإلرهاب واجلرمية املنظمة والعنف الطائفي، ولكن ال بد 
من أن نتجنب اخللط بني دوافع العنف ومنيز فيما بينها. وقد 
عجز  ذلك  يف  مبا  النزاعات،  لنشوب  احمللية  العوامل  توثيق  مت 
والتهميش  املساواة  الطبيعية وعدم  املوارد  إدارة  احملافظني وسوء 
أداء وظائفها  والفساد وفشل احلكومات على نطاق واسع يف 

األساسية، ال سيما األمن والعدالة، خاصة يف ضواحي املدن.

وأهداف  اسرتاتيجية  فإن  العنيف،  بالتطرف  يتعلق  وفيما 
استخدام  وكان  جيدا.  معروفة  املنطقة  يف  املسلحة  اجلماعات 
تنظيم  تعليمات  يف  واضحًا  التطرف  لنشر  احمللية  الديناميات 
للمقاتلني يف متبكتو منذ عام 2012. وكان من بني  القاعدة 
الداخلي  والتنقل  احمللية  التظلمات  من  االستفادة  أساليبها، 
ووفر  بصورة كلية.  الدولة  ضعف  استغالل  ومت  لألشخاص. 
يف  والعدل  االجتماعية  واخلدمات  واحلماية  السالمة  املتطرفون 
املناطق اليت حتت سيطرهتم. وحسب وجهة نظرهم، فإن املظامل 

اليت طال أمدها ختدم أغراضهم.

أكثر  بعض  الرعوي  بالرتحال  املتصلة  النزاعات  وتشكل   
املتطرفة،  املنطقة، ومتكنت اجلماعات  احمللية عنفا يف  النزاعات 
حمكمة  وهناك  فيها.  نفسها  إقحام  من  حلها،  خالل  من 
بشأن  أحكاما  تصدر  غاو  من  بالقرب  إسالمية  اقتصادية 
النزاعات.  بالعقوبات يف هذه  املتعلقة  التعويض، وكذلك تلك 
وأسفرت الرتتيبات بني الرعاة واملتطرفني عن انقسامات جمتمعية 
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جتنب  علينا  يتعني  ذلك،  ومع  املنطقة.  أحناء  مجيع  يف  عميقة 
التعميم. فعالقتهم ختتلف إىل حد كبري من منطقة إىل أخرى. 
والعوامل اليت من صنع اإلنسان وانتشار األسلحة باالقرتان مع 
البيئة الطبيعية القاسية، وكذلك اتساع مساحات التصحر وتغري 
ولكن  الرعوي.  بالرتحال  صلة  وهلا  مهمة  مسائل  هي  املناخ 
لنراعي أنه ال يزال ما يقرب من 70 يف املائة من السكان يف 
املاشية.  وتربية  الزراعة  يعتمدون يف عيشهم على  أفريقيا  غرب 
ولذلك ال بد من إجياد سبل لكفالة التعايش السلمي بني الرعاة 
الطائفي بسبب  العنف  واملزارعني. وتنشب أشكال أخرى من 
املنطقة.  بلدان  من  العديد  يف  نفسه  اإلرهاب  مكافحة  طابع 
وعالوة على ذلك، فإهنا ال متلك القوات األمنية الكافية لتوفري 
مع  الفرعي  التعاقد  إىل  اللجوء  إن  املالئمة.  اجلغرافية  التغطية 
قوات دفاع حملية أو جلان األمن األهلية سالٌح ذو حدين. وما 
برح مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل يدعو 
األطول أجال مع عدد من  والنهج  القانونية  األطر  إىل حتسني 

احلكومات اليت تدرك املخاطر.

املنطقة،  أحناء  مجيع  يف  الديين  بالعنف  يتعلق  وفيما   
فاسو،  بوركينا  فقد شهدت  بالغة.  بوحشية  العام  هذا  اتصف 
املسيحيني.  على وجه اخلصوص، هجمات غري مسبوقة على 
وطرد اجلناة، جنبا إىل جنب مع املتطرفني العنيفني، وعن طريق 
استخدام العنف القبلي، مئات اآلالف من الناس من ديارهم 
يف املناطق الشمالية والوسطى الشمالية. وتسبب ذلك اجلالء يف 
وصول تدفق املشردين داخليا إىل 000 500 شخص مقابل 
ويف  املاضي.  العام  من  الفرتة  نفس  خالل   50  000 حوايل 
هذا العام، الحظنا أمناط مماثلة من االستهداف والعنف الديين 
بدوافع  املرتكب  للعنف  وميكن  وديفا.  تيلبريي  منطقيت  حول 
أيديولوجية أن يزداد بفعل النزاعات وأن ميزق أنسجة اجملتمعات 
هلذا  أن  بيد  املياه.  أو  األراضي  على  املنازعات  بسبب  احمللية 
بطريقة خمتلفة.  معاجلته  ينبغي  مث  ومنطقه، ومن  أسبابه  العنف 

واملنظمات  احمللية،  الفاعلة  واجلهات  احلكومات  وحشدت 
العنف  الرامية إىل معاجلة هذ  الدويل اجلهود  اإلقليمية واجملتمع 
االستجابات  بعض  بإجياز  أذكر  أن  وأود  األبعاد.  املتعددة 

املتضافرة واإلطار االسرتاتيجي احلايل.

الساحل،  منطقة  املتحدة يف  األمم  استجابة  زادت  وقد   
لعدة  الشاملة  الدعائم  على  الرتكيز  العام،  األمني  برئاسة 
بني  وكاالت  عدة  بني  املشرتكة  املبادرات  وجتمع  قطاعات. 
وحقوق  القانون  وسيادة  والتنمية  األمن  قطاعات  يف  اجلهود 
ويقوم  الساحل.  ومنطقة  أفريقيا  غرب  أحناء  اإلنسان يف مجيع 
التنمية  أهداف  تنفيذ  يف  الوطنية  احلكومات  دعم  على  هنجنا 
املستدامة، وعلى بناء الشراكات من أجل حتقيق قدر أكرب من 
أوجه التآزر. ولدينا اآلن األدوات املفيدة القائمة، مبا يف ذلك 
إطار االمتثال التابع للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل، وقد 
جددنا تركيز األفرقة القطرية لألمم املتحدة على مسائل احلوكمة. 
وال يزال ضعف النظم القضائية ميثل بعض أوجه اخللل البالغة 
احلكومات  وترحب  الوطنية.  باالستجابات  يتعلق  فيما  األمهية 
القضاء  ومؤسسات  الشرطة  تعزيز  إىل  الرامية  باجلهود  الوطنية 
يف إطار خمتلف املبادرات اليت قامت هبا جمموعة الدول السبع 
والتحالف الساحل. وينبغي أيضا حشد منظومة األمم املتحدة 

يف هذا الصدد.

تسوية  أجل  من  نظرائنا  أول  اإلقليمية  املنظمات  وتظل   
املوارد  على  باحلصول  املعين  املؤمتر  ووفر  املنطقة.  يف  النزاعات 
االحتاد  عقده  الذي  احمللية  اجملتمعات  بني  والنزاعات  الطبيعية 
األفريقي يف تشرين الثاين/نوفمرب مبساعدة من بعثة األمم املتحدة 
إطارا  باماكو  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 
شرقي  املفوض  يطرح  أن  وقبل  احمللية.  النزاعات  نشوب  ملنع 
باماكو.  تنفيذ إعالن  توصياته، أود أن أدعو اجمللس إىل دعم 
األشهر  ويف  احمللية.  املبادرات  يدعم  أن  للمجلس  ينبغي  كما 
الرعاة  بني  العنف  من  احلد  يف  تقدم  إحراز  شهدنا  األخرية، 
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واملزارعني نتيجة للحوار على مستوى القواعد الشعبية الذي بدأ 
يف مايل والنيجر ونيجرييا. كما حتدد اجلماعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا )إيكواس( أفضل املمارسات من املنطقة مستفيدة 
من اآلليات التقليدية لتسوية املنازعات. وجيري يف العديد من 
بلدان غرب أفريقيا توفري سبل معاجلة التطرف العنيف على وجه 
اخلصوص. وهي تتألف من القواسم املشرتكة واإلرادة السياسية 

واجلهات الفاعلة احمللية الشجاعة وإشراك النساء والشباب.

فإن   )2015(  2250 األمن  جملس  قرار  يؤكد  وكما   
اإلعالم  وتؤدي وسائط  االستجابات.  الشباب هم حمور هذه 
االجتماعية والتقليدية دورا رئيسيا يف كبح األيديولوجيات العنيفة 
والتعصب الديين كوسيلة ملعاجلة خطاب الكراهية. وهناك العديد 
الصدد،  هذا  يف  الشعبية  القاعدة  مستوى  على  املبادرات  من 
مثل التحالفات بني األديان يف واليات بورنو وأداماوا ويويب يف 
حرام  بوكو  جتنيد مجاعة  من  للحد  جاهدة  تعمل  اليت  نيجرييا 
لألفراد. ويستفيد صانعو السالم احملليون أيضا من الدعم املقدم 
من شبكة صانعي السالم الدينيني والتقليديني اليت أطلقت يف 
الصعيد  على  الثنائية  واملساعدة  فنلندا.  ومقرها   2013 عام 
يف  متزايدة  بصورة  أيضا  تنظر  املنطقة  أحناء  مجيع  يف  القطري 

مبادرات املصاحلة الشعبية.

 وميكن للمجلس أن يقوم بدور حاسم يف دعم كل هذه 
أمرا  القوانني  وإنفاذ  باألمن  املتعلقة  املساعدة  وتظل  اجلهود. 
اجلهات  من  واملساعدات  التقين  الدعم  إىل  باإلضافة  حيويا، 
اليت  اإلمداد  وسبل  املالية  القنوات  مجاح  كبح  إن  املاحنة. 
املشروع  باالجتار غري  املسلحة وصالهتا  اجلماعات  تستخدمها 
الدويل. وتؤثر اجلزاءات احملددة اهلدف وغريها  التعاون  يتطلب 
من التدابري اليت توصي هبا أفرقة اخلرباء على هذه احلالة. وجيري 
توثيق االجتار غري املشروع بالذهب على وجه اخلصوص وفضحه 
بصورة متزايدة. ويبني مؤمتر قمة اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
قمة  ومؤمتر  أيلول/سبتمرب  يف  واغادوغو  يف  عقد  الذي  أفريقيا 

اجملموعة اخلماسية املعقود أمس يف نيامي، فضال عن مناقشات 
اجلماعة املزمع عقدها يف 21 كانون األول/ديسمرب يف أبوجا، 

التضامن اإلقليمي املستمر وااللتزام بالقضاء على هذا العنف.

وال ميكن أن يتهاون جملس األمن يف تقدمي للدعم للمنطقة 
خصوصا يف هذه املرحلة. وسيتيح لنا عرض تقرير األمني العام 
املتحدة  األمم  مكتب  والية  بشأن  ستجرى  اليت  واملشاورات 
الثاين/يناير مزيدا من  أفريقيا ومنطقة الساحل يف كانون  لغرب 
الفرص الستعراض تعقد الديناميات األمنية يف املنطقة وحتديد 

سبل السالم واألمن.

اخلاص  املمثل  أشكر  باإلنكليزية(:  )تكلمت  الرئيرة 
مشباس على إحاطته.

وأعطي الكلمة اآلن للسيد شرقي.

أن  أود  البداية،  يف  باإلنكليزية(:  )تكلم  شرقا  الريد 
أهنئكم، سيديت الرئيسة، على توليكم رئاسة جملس األمن لشهر 
كانون األول/ديسمرب، وأود أن أعرب عن امتناين لدعويت اليوم 

واليت تعكس تنامي الشراكة بني املنظمتني وتوثقها. 

الطائفي  للعنف  ربطه  اجمللس  على  أثين  أن  أيضا  وأود 
واقعا  املسألة  أفريقيا ألول مرة. وتعدُّ هذه  باإلرهاب يف غرب 
مريرا يهمنا مجيعا لذلك جيب علينا التصدي له مبسؤولية وبشكل 
إحاطته  على  مشباس  السيد  أخي  أشكر  أن  وأود  مجاعي. 

واملقرتحات الوجيهة اليت أدىل هبا. 

إن الوضع ينذر باخلطر. وتشري عودة اهلجمات املسلحة 
العنيفة اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية واملتطرفة يف غرب أفريقيا 
ومنطقة الساحل، كما يتضح من اهلجوم األخري الذي وقع يف 
إيناتس ومايل والنيجر واهلجمات شبه اليومية يف بوركينا فاسو، 
املنطقة  ويف  فاسو  بوركينا  يف  البشري  األمن  وضع  تدهور  إىل 
ككل، بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدول ومنظمات اجملتمع 

املدين للشعوب األصلية واجملتمع الدويل الستعادة األمن. 
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وتتطور الروابط بني اجلماعات املسلحة يف املنطقة بشكل 
املسلحة  اجلماعات  وتشارك  باستمرار.  متغرية  بيئة  يف  متزايد 
االجتار  لتمويل عملياهتا، مبا يف ذلك  أنشطة غري مشروعة  يف 
الدراجات  احِلرفية، وبيع  بالوسائل  الذهب  باألسلحة، وتعدين 
فهي  املشروع.  غري  والصيد  املاشية،  وسرقة  والوقود،  النارية 
ال تؤجج النزاعات احمللية فحسب، بل تعمل أيضا كوسيط يف 
بعض احلاالت أو كقوة فصل بني القبائل املتحاربة. وتستخدم 
ومايل  فاسو  لبوركينا  اجملاورة  الدول  أيضا  املسلحة  اجلماعات 
مثل  املشروعة،  غري  أنشطتها  ملمارسة  عبور  مناطق  والنيجر 
أو شرائها. ومتول  الغيار واألمسدة  النارية وقطع  الدراجات  بيع 
أنشطتها تلك ببيع املاشية املسروقة لالستهالك يف بنن وتوغو 

وغانا وكوت ديفوار ونيجرييا.

اخلصوص  وجه  على  األمنية  احلالة  تفاقم  من  يزيد  وما 
بدوره  ما يزيد  املناخ،  لتغري  للتصدي  املنطقة  موارد  هشاشة 
األمن  وانعدام  الظهور  وبطيئة  سريعة  الكوارث  تفاقم  من 
انعدام  خطر  ويسبب  الرعوية.  والنزاعات  املياه  وندرة  الغذائي 
التكيف  على  املنطقة  يف  املواطنني  لقدرة  حتديا  الغذائي  األمن 
لروايات  املهمشني عرضة  الشباب  املقبلة، وجيعل  السنوات  يف 

اجلماعات اإلجرامية واملتطرفة ودعايتها.

خطري  إنساين  وضع  نشوء  إىل  املروع  الوضع  هذا  وأدى 
يتطلب اهتمامنا. فقد أغلقت 850 2 مدرسة يف بوركينا فاسو 
العنيفة،  املتطرفة  اجلماعات  عمليات  بسبب  والنيجر  ومايل 
القسري واالختطاف  للتجنيد  والفتيات  الفتيان  مئات  وتعّرض 
واالغتصاب والقتل من قبل اجلماعات املتطرفة، ما يرتتب عن 
الوجود  وأعاق  وأهاليهم.  عوائلهم  على  نفسية  آثار  من  ذلك 
احملدود لسلطة الدولة يف املناطق احمليطة جهودها الرامية إىل توفري 
احلماية لألهايل. وال تزال السلطات احلكومية يف حرية من أمرها 
وتشهد عصيانا حىت يف األماكن اليت حتظى بوجود حكومي. 
حد  إىل  النزاعات  إلدارة  التقليدية  اآلليات  يف  الثقة  وتبددت 

كبري. وجيب علينا أن نضافر جهودنا ملساعدة حكومات املنطقة 
لتعزيز سلطة الدول يف املناطق احمليطة.

وقد وضع االحتاد اإلفريقي هذه املسألة قيد نظره منذ البداية 
لألزمة.  للتصدي  املنطقة  تبذهلا  اليت  اجلهود  دعم  طريق  عن 
الدولية  الشراكات  خالل  من  حتققت  اليت  باملكاسب  ونشيد 
املتعددة األطراف، مبا يف ذلك إطالق األنشطة واملبادرات من 
الساحل  ملنطقة  اخلماسية  واجملموعة  نواكشوط  عملية  خالل 

وفرقة العمل املشرتكة املتعددة اجلنسيات واستمرارها. 

الفرصة ألشري إىل جتديد والية  وأود أيضا أن أغتنم هذه 
بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار 
يف مايل. وإذ يساور جملس السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي 
دورهتا  خالل  املفوضية،  إىل  طلب  املسألة،  هذه  إزاء  القلق 
838 املعقودة يف 9 نيسان/أبريل، وضع إطار يتسم باملصداقية 
والتعاون مع منظمات وآليات أخرى ذات صلة ملنع النزاعات 
احمللية وإدارهتا على حنو فعال، وفضها مبا يف ذلك العنف الطائفي 

واملنازعات على األراضي واألراضي الرعوية.

 وعقد االحتاد األفريقي، بالتعاون مع حكومة مايل وبدعم 
من األمم املتحدة، مؤمترا وزاريا بشأن موضوع “احلصول على 
املوارد الطبيعية والنزاع بني اجملتمعات احمللية” يومي 28 و 29 
باماكو.  اعُتمد إعالن  باماكو، حيث  الثاين/نوفمرب يف  تشرين 
حول  تتمحور  التوصيات  من  جمموعة  اإلعالن  هذا  ويتضمن 

سبعة أهداف رئيسية. 

على  التوقيع  على  األعضاء  الدول  اإلعالن  يشجع  أوال، 
وإدماجها يف  عليها  والتصديق  الصلة  ذات  القانونية  الصكوك 
يف  عليها  املتفق  اإلجراءات  تنفيذ  تيسري  بغية  احمللية  قوانينها 

اإلعالن. 

مع  التعاون  على  األفريقي  االحتاد  مفوضية  حيث  ثانيا، 
اجلماعات االقتصادية واآلليات اإلقليمية املناسبة من أجل وضع 
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احمللية  النزاعات  نشوب  ملنع  عمل  خبطة  يقرتن  سياسي  إطار 
وإدارهتا وفضها. 

تدعم  عمل  خطة  وضع  إىل  باماكو  إعالن  يدعو  ثالثا، 
النزاعات  منع نشوب  والدولية يف جمال  والوطنية  احمللية  اجلهود 

وإدارهتا بني األهايل من خالل اتباع هنج متكيفة ومبتكرة. 

رابعا، يدعو اإلعالن أيضا إىل نشر أدوات االحتاد األفريقي 
الدول  ملساعدة  للحدود،  األفريقي  االحتاد  برنامج  سيما  وال 
االجتماعي  التماسك  تعزيز  إىل  الرامية  جهودها  يف  األعضاء 
أن  يسرين  الصدد  هذا  ويف  االقتضاء.  عند  األهايل  وسالمة 
أبلغكم بأنه، ومن خالل برنامج االحتاد األفريقي للحدود، قد 
بوشر بالفعل العمل يف بلدان مثل بنن وبوتسوانا وبوركينا فاسو 

وزمبابوي ومايل والنيجر على سبيل املثال ال احلصر. 

على  األفريقي  االحتاد  مفوضية  اإلعالن  حيث  خامسا، 
يف  لالستثمار  املالية  املوارد  لتعبئة  األعضاء  الدول  مع  العمل 

تنمية اجملتمعات احمللية واملشاريع األمنية. 

والسياسات  املمارسات  حتديد  اإلعالن  يقتضي  سادسا، 
اجليدة وتطويرها وتوحيدها فضال عن تعميمها. 

سابعا، يوصي بالشروع يف عملية تفكري مشرتكة فيما يتعلق 
أفريقي  النزاع وتشجيع حل  البيانات اخلاصة هبذا  مبلكية مجيع 

حيرتم التقاليد والقيم احمللية. 

إىل  الرامية  التدخالت  تنسيق  إىل  اإلعالن  يدعو  وأخريا، 
سيما  وال  احمللية،  اجملتمعات  بني  االجتماعي  التماسك  تعزيز 
اآلليات  قدرة  وكفالة  وشعوهبا،  الدول  بني  الثقة  الستعادة 
القضائية والتقليدية واحلكومية على االستجابة العاجلة واملنصفة 
املعنيني  السكان  من  مقربة  وعلى  بشفافية  العمل  ضرورة  إىل 

لكسب ثقتهم. 

جملس  رحب  األول/ديسمرب،  كانون   13 يف  ومؤخرا، 
السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي بإعالن باماكو، إذ سلم 

احمللية،  النزاعات  هذه  من  للحد  طريق  خريطة  لنا  يوفر  بأنه 
اليت تشل جهودنا الرامية إىل إسكات دوي املدافع حبلول عام 
2020. ونتطلع إىل العمل مع األمم املتحدة، ومجاعاتنا وآلياتنا 

االقتصادية اإلقليمية لتنفيذ تلك التوصيات.
الرغم من مجيع اجلهود اليت نبذهلا، فإننا  أنه على  والواقع 
على  بل  االجتاه.  هذا  بشكل مجاعي يف عكس مسار  نفشل 
العكس، فاحلالة تزداد سوءا. ولذلك، فإىل جانب دعوة اجمللس 
إىل دعم إعالن باماكو، أود أن أقول إننا حباجة إىل إعادة تنظيم 
أنفسنا. وأكرر: إننا حباجة إىل إعادة تنظيم أنفسنا. وأود تقدمي 

أربعة اقرتاحات بشأن سبل املضي قدما.
التفكري بشكل خالق بشأن  نعيد  أوال، حنن حباجة ألن 
فالتحديات  املنطقة.  لبلدان  نقدمه  الذي  العسكري  الدعم 
تتجاوز قدرة الدول املعنية. ومن املؤكد أن معاجلة هذه املسألة 
ستتطلب اتباع هنج كلي جيب أن يشمل اختاذ إجراءات سياسية 
واجتماعية واقتصادية، مثل تعزيز وجود الدولة يف أطراف البلد، 
وتكثيف قدرات الدول على توفري اخلدمات األساسية، مبا يف 
التحتية،  والبنية  والتعليم،  القانون،  بسيادة  يتعلق  فيما  ذلك 

والسياسات البيئية القوية للتصدي لتغري املناخ.

اسرتشادا  املتحدة،  واألمم  األفريقي  لالحتاد  ميكن  ثانيا، 
بإعالن باماكو، العمل بطريقة متكاملة لوضع آليات لدعم دولنا 

األعضاء يف خمتلف اجملاالت.

املشاركة يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالحتاد  ينبغي  ثالثا، 
رئاسة آلية للتنسيق من أجل حتقيق قدر من االتساق بني أكثر 

من 16 اسرتاتيجية تتعلق مبنطقة الساحل.

يف  معينة  فئات  وصم  ندين  أن  مجيعا  لنا  ينبغي  رابعا، 
املنطقة، حيث إن ذلك يسفر عن أمر خطري يتمثل يف “حنن 

ضد اآلخرين”.

ملضاعفة  حاجتنا  على  بالتأكيد  بياين  أختتم  أن  وأود 
على  املنطقة  بلدان  مع  التضامن  عدم  وقد كان  جهودنا. 
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الصعيدين اإلقليمي والدويل أمرا مثريا للقلق. إننا نواجه أخطارا 
ال تعرتف باحلدود وميكن أن تنتشر بسرعة يف مجيع أحناء القارة 
الثنائية لالحتاد األفريقي شوطا  وخارجها. لقد قطعت الشراكة 
طويال. وما من منطقة حتتاج إليها اآلن أكثر من أي وقت مضى 
مثل منطقة الساحل ومنطقة غرب أفريقيا. وحيدونا األمل يف أن 
تسود روح التعاون اليت طورناها على مر السنني جهودنا الرامية 

ملعاجلة املسائل العديدة واملعقدة اليت تنتظرنا يف املنطقة.

السيد شرقي على  الرئيرة )تكلمت باإلنكليزية(: أشكر 
إحاطته.

سأديل اآلن ببيان بصفيت ممثلة الواليات املتحدة.

أود أن أشكر املمثل اخلاص لألمني العام مشباس والسفري 
لكوت  موصول  والشكر  إحاطتيهما.  على  شرقي،  إمساعيل 
ديفوار على املشاركة يف استضافة هذا االجتماع معنا. إن جلسة 
اليوم تشكل هناية قوية جلهود ذلك البلد خالل العامني املاضيني 
من أجل تسليط الضوء على التحديات يف غرب أفريقيا. لقد 
وسنفتقد  القاعة،  هذه  يف  متميزا  شريكا  ديفوار  كانت كوت 

صوهتا حقا.

التعازي ألصدقائنا يف  وأود أيضا أن أبدأ بتوجيه عبارات 
النيجر الذين سينضمون إىل جملس األمن يف كانون الثاين/يناير. 
وتعرب الواليات املتحدة عن أعمق مشاعر التعاطف مع أسر 
أكثر من 70 جنديا من النيجر قتلوا يف اهلجوم اإلرهايب الذي 
وقع يف 10 كانون األول/ديسمرب. إننا جنتمع اليوم وهذا اهلجوم 
األخري يف اعتبارنا من أجل حتسني فهم الكيفية اليت ميكن هبا 
للمجتمع الدويل منع التطرف العنيف يف غرب أفريقيا ومنطقة 

الساحل.

ففي غرب أفريقيا، حدثت زيادة هائلة يف التطرف العنيف 
والنزاع بني اجملتمعات احمللية حيث حتاول اخلاليا اجلهادية ترسيخ 
استغالل  خالل  من  العنف  تؤجج  اجلماعات  فتلك  أقدامها. 

بني  القائمة  والتوترات  الدولة  وجود  وانعدام  احمللية  املظامل 
اهلجمات  وترية  يف  زيادة كبرية  شهدنا  وقد  احمللية.  اجملتمعات 
وتعقيدها ضد قوات األمن يف مايل ومنطقة الساحل، وال سيما 
على يد تنظيم الدولة اإلسالمية يف الصحراء الكربى. وال تزال 
الدولة  لتنظيم  التابعة  أفريقيا  غرب  ووالية  حرام  بوكو  مجاعة 
فإن  نفسه،  الوقت  تشاد. ويف  منطقة حبرية  تروعان  اإلسالمية 
النزاع الذي طال أمده يف ليبيا يهدد مبزيد من زعزعة االستقرار 

يف منطقة الساحل اهلشة أصال. 

العنف بصورة أكثر حدة على املدنيني، مما  أثر هذا  وقد 
أدى إىل تراجع األمن الغذائي، وتشريد أكثر من 000 900 
تتنافس على  أن  عليها  بأن  اجملتمعات  تشعر  فعندما  شخص. 
موارد حمدودة، أو أنه ال ميكنها االعتماد على حكوماهتا لتوفري 
يزداد  واحلماية،  االقتصادية  والفرص  األساسية  التحتية  البىن 
احتمال شعورها باالستياء. جيب أن يكون املواطنون على ثقة 
بأن حكوماهتم قادرة على محايتهم وأهنا ستحميهم. وإن مل يكن 
األمر كذلك، فإهنم سيبحثون عن وسائل أخرى للحماية، مبا يف 
أو اإلجرامية. وتكتسي  العنيفة  ذلك االنضمام إىل اجلماعات 
وخاضعة  القدر  لديها  أمن  قوات  ووجود  الرشيدة  احلوكمة 

للمساءلة أمهية حامسة يف منع نشوب العنف.

فما الذي ينبغي أن نفعله لعكس مسار هذا االجتاه وهتيئة 
الظروف الالزمة لتحقيق السالم واالستقرار؟ هناك العديد من 

احللول، بيد أنين أود أن أسلط الضوء على بعض منها اليوم.

معاجلة  يف  وحده  العسكري  الرد  ما يفشل  غالبا  أوال، 
األسباب اجلذرية للنزاعات العنيفة. فالقدرة اجملتمعية على الصمود 
اجلهود  من  تنشأ  العنيف  التطرف  يشكله  الذي  التهديد  أمام 
اجملتمعات  جلميع  ينبغي  ثانيا،  احمللية.  اجملتمعات  تقودها  اليت 
احمللية يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل أن تتمتع حبكم متثيلي 
شامل للجميع. ويشمل ذلك احلصول على اخلدمات واملوارد 
األساسية ومساءلة القادة املقصرين يف تلبية تلك االحتياجات. 
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ثالثا، من أجل احلفاظ على املساءلة، جيب على القيادات املدنية 
العقد  دعم  يف  نشط  بدور  االضطالع  املستويات  مجيع  على 

االجتماعي بني املواطنني وحكوماهتم.

وهذا ليس جمرد كالم. فالواليات املتحدة تدير العديد من 
الربامج الرامية لدعم تلك احللول. ففي عامي 2017 و 2018 
قدمنا أكثر من 5.5 بليون دوالر لدعم حتقيق األمن واالستقرار 
على املدى الطويل يف غرب أفريقيا. ويف منطقة حبرية تشاد، قدمنا 
الدوافع  ملعاجلة  مساعدة  يف شكل  دوالر  مليون   470 حوايل 
الكامنة وراء النزاع والتصدي للتهديدات اإلرهابية. وتقوم مبادرة 
القادة األفارقة الشبان اليت اختذهتا الواليات املتحدة باالستثمار 
يف بناء القدرات من أجل تزويد القادة الشباب باملهارات الالزمة 
الدميقراطية.  اجملتمعات  وقيادة  النزاع  حاالت  يف  اجلسور  لبناء 
وتدعم مبادرة “الرخاء ألفريقيا” التجارة واالستثمارات وسبل 
العيش يف املناطق احلضرية والريفية. وتوفر الشراكة اإلمنائية ملنطقة 
على  القدرة  لتعزيز  هنجا كليا  اخلارجية  لوزارة  التابعة  الساحل 

الصمود والتصدي للتطرف العنيف.

هبا  ميكن  اليت  الكيفية  على  األمثلة  بعض  إال  تلك  وما 
منطقة  إجياد  تعزيز  أفريقيا  غرب  مع  املتحدة  الواليات  لشركاء 
من  مزيد  إىل  حباجة  ولكننا  واستقرارا.  ودميقراطية  رخاء  أكثر 
االلتزام من جانب احلكومات يف املنطقة بغية مكافحة العنف 
اإلقليمي وتعزيز االستقرار. وتؤيد الواليات املتحدة اجلهود اليت 
الطوعية  العودة  وتيسري  العنف  من  احلد  هبدف  نيجرييا  تبذهلا 
والسريعة للنازحني وتقدمي املسؤولني عن االنتهاكات إىل العدالة. 
بيد أنه ال بد يل من التأكيد على احلاجة إىل وصول املساعدات 
اإلنسانية املنقذة للحياة دون عوائق ملنظمات اإلغاثة من أجل 
من  تضررا  األكثر  املناطق  ذلك  يف  مبا  نيجرييا،  خدمة شعب 

مجاعة بوكو حرام.

مثل  األساسية  السياسية  باألهداف  النهوض  إىل  ونتطلع 
تنفيذ اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل املنبثق عن عملية اجلزائر. 

أن حكومة مايل واجلماعات  بالقلق من  نشعر  ولكننا ال نزال 
التقدم يف تنفيذ  املسلحة املوقعة مل حترز سوى قدر ضئيل من 
االتفاق. وتشعر الواليات املتحدة بالتفاؤل إزاء قدرتنا اجلماعية 
على إحراز تقدم يف هذه املنطقة احليوية. ونعتقد أنه بالعمل معا 
يف اجمللس ومع احلكومات يف املنطقة، ستكون إمكانات غرب 

أفريقيا وشعوهبا اليت ميكن إطالق العنان هلا غري حمدودة. 

أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسة اجمللس.

يف  يرغبون  الذين  اجمللس  ألعضاء  اآلن  الكلمة  أعطي 
اإلدالء ببيانات.

أشكر  بالفرنسية(:  )تكلم  ديفوار(  )كوت  الريد  دوأ 
اجللسة  هذه  عقد  على  األمن  جمللس  املتحدة  الواليات  رئاسة 
غرب  العنيف يف  التطرف  ومنع  الطائفي  العنف  بشأن  العلنية 
األمنية  التحديات  جراء  بشدة  تضررت  منطقة  وهي  أفريقيا، 

املتغرية اليت تؤثر على استقرار الدول يف املنطقة ووجودها ذاته.

وأشيد مبعايل السيد إمساعيل شرقي، مفوض السلم واألمن 
اخلاص  املمثل  مشباس،  بن  والسيد حممد  األفريقي،  االحتاد  يف 
لألمني العام ورئيس مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة 
اليت  التوصيات  وأمهية  املمتازتني  إحاطتيهما  على  الساحل، 
قدماها. فالتحليالت اليت عرضاها تكشف شدة خطورة العنف 
لألسف  آفتان  ومها  العنيف،  والتطرف  احمللية  اجملتمعات  بني 
الشباب  فيهم  مبن  السكان،  من  الضعيفة  الفئات  تدفعان 
املسلحة  اإلرهابية  اجلماعات  حنو  بأكملها،  احمللية  واجملتمعات 

والشبكات اإلجرامية العابرة للحدود.

أود أن أشيد إشادة مستحقة بشجاعة  الوقت،  ويف هذا 
يف  بأرواحهم  جادوا  الذين  والنيجر  فاسو  وبوركينا  مايل  جنود 
سبيل القضية النبيلة املتمثلة يف حتقيق السالم واألمن يف بلداهنم 
ويف منطقتنا. ويوم أمس فقط، اختطف املوت 71 جنديا من 
النيجر من بني أحضان بلدهم وأسرهم وأصدقائهم. لقد ماتوا 
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السالم  بذور  املُراقة  دماؤهم  تروي  أن  ونأمل  بلدهم  أجل  من 
الذي نصبو مجيعا إىل أن نراه يف أقرب وقت ممكن وأال تذهب 

تضحياهتم سدى.

اإلحاطتني  مقدمي  بعد  الكلمة  آخذ  أن  للغاية  يسعدين 
البارزين ألتكلم بالنيابة عن البلدان األفريقية املنتخبة يف جملس 
األمن - جنوب أفريقيا وغينيا االستوائية وبلدي، كوت ديفوار 
- لعرض رؤيتنا املشرتكة بشأن قضايا السالم واألمن اليت متثل 
قامسا مشرتكا يف أجزاء عديدة من أفريقيا على الرغم من أهنا قد 
تكون حادة بصفة خاصة يف غرب أفريقيا. وتتناغم رؤيتنا متاما 
مع إعالن باماكو بشأن احلصول على املوارد الطبيعية والنزاع بني 
املعقود يف  الوزاري  االجتماع  املعتمد خالل  احمللية،  اجملتمعات 
باماكو يومي 28 و 29 تشرين الثاين/نوفمرب مببادرة من االحتاد 
االقتصادية  واجلماعات  املتحدة  األمم  من  وبدعم  األفريقي 

األفريقية اإلقليمية.

بال شك  عام 2019  وإنساين، سيظل  أمين  منظور  من 
أحد أحلك السنوات اليت شهدها غرب أفريقيا ومنطقة الساحل 
بسبب العنف القبلي واهلجمات اإلرهابية، اليت أدت إىل مقتل 
عدة مئات وإىل تشريد اآلالف غريهم داخليا. وأدت أيضا إىل 
إغالق العديد من املدارس، مما ترتب عليه حرمان اآلالف من 
األطفال من حقهم األساسي يف التعليم. وباإلضافة إىل ذلك، 
فإن اجلماعات اإلرهابية والشبكات اإلجرامية عرب الوطنية ترسخ 
ضعف  من  تعاين  اليت  املناطق  من  العديد  يف  أقدامها  تدرجييا 
لتلك املؤسسات.  الفعلي  الغياب  املؤسسات احلكومية أو من 
ويف اجملاالت اليت ينبغي أن تسود فيها السلطة السيادية للدولة، 
واجتماعية عن طريق  أمنية  بدائل  اهلدامة  الكيانات  توفر هذه 
استغالل التوترات القبلية لصاحلها. ويف مجلة أمور، فإن شعور 
بعض اجملتمعات احمللية بالتهميش ورغبتها يف احلماية والتوترات 
واملراعي  الزراعية  واألراضي  املائية  املوارد  على  السيطرة  بسبب 
عن  فضال  األساسية،  االجتماعية  التحتية  البنية  إىل  واالفتقار 

للعنف  أسبابا  مجيعها  تشكل  الشباب،  بني  املتفشية  البطالة 
القبلي والتطرف العنيف.

املنطقة  يف  األمن  هتدد  اليت  األخطار  هذه  مواجهة  ويف 
بأسرها وخارجها، من واجبنا أن نتصرف بشكل عاجل وحاسم 
وأن ندعم املبادرات احلالية من خالل تنفيذ استجابات تراعي 
للعنف  الوطنية  للحدود  والعابرة  واخلارجية  الداخلية  األسباب 
القبلي والتطرف العنيف. ويف هذا الصدد، فإن البلدان األفريقية 
اإلحاطتني  مقدمي  توصيات  تؤيد  األمن  جملس  يف  املنتخبة 
وتعتقد أنه ينبغي إعداد االستجابات للمسائل األمنية واإلنسانية 
الراهنة يف إطار هنج متعدد األبعاد يقوم على تعزيز حوار وطين 

بناء وشامل للجميع.

عن  السيادية  املسؤولية  تتحمل  املنطقة  دول  أن  وحيث 
حباجة  فإهنا  لشعوهبا،  واالجتماعية  األمنة  االحتياجات  تلبية 
للسكان.  املتعددة  للشواغل  لالستجابة  الالزمة  القدرات  إىل 
احلالية  نقاط ضعفها  الدول  هذه  تعاجل  أن  املهم  من  ولذلك، 
يف جماالت األمن والدفاع واإلنذار املبكر وإدارة العنف القبلي 
واحلرب ضد الفقر والبطالة، اللذين يؤججان التطرف العنيف. 
ويف هذا الصدد، تود الدول األفريقية الثالث األعضاء يف جملس 
األمن أن نغتنم الفرصة اليت تتيحها هذه املناقشة إلعادة تأكيد 
ملنطقة  اخلماسية  للمجموعة  املقدم  الدعم  زيادة  إىل  دعوهتا 
يف  قدما  املضي  أجل  من  تشاد  حبرية  حوض  وجلنة  الساحل 
تفعيل القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية والقوة املشرتكة 
املتعددة اجلنسيات، وأيضا لدعم املبادرات اإلمنائية مما سيؤدي 
إىل تعزيز االنتعاش االقتصادي واالجتماعي يف املناطق املتضررة 

من العنف الطائفي.

قدرات  تعزيز  أن  االعتبار  نأخذ يف  أن  علينا  ذلك،  ومع 
إال  مثمرا  يكون  لن  واالجتماعية  األمنية  اجلبهتني  على  الدول 
ثقة  النعدام  التصدي  شأهنا  من  مببادرات  مشفوعا  إذا كان 
والدفاع.  األمن  وقوات  العامة  السلطات  يف  احمللية  اجملتمعات 
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وهذا هو السبب يف أننا نعتقد اعتقادا راسخا أن تشجيع إجراء 
حوار جريء وشامل للجميع مع سكان اجملتمعات اليت تشعر 
بالتهميش سيساعد على كفالة أخذ احتياجاهتا يف احلسبان عند 
القبلي  العنف  العامة وسيقضي على دوامة  السياسات  صياغة 
الذي ينم عن حاجة عميقة إىل احلوار. ويف سياق تلك العملية، 
ينبغي للمجتمع املدين ووسائط اإلعالم القيام بدور حاسم يف 
منع العنف القبلي والتطرف. إن الطابع املتعدد األوجه للمجتمع 
احمللية  اجملتمعات  قادة  بني  اجلمع  من  ميكنه  الذي  هو  املدين 
وهو  املدين،  اجملتمع  منظمات  عن  فضال  والشباب،  والنساء 
األمر الذي ميكن أن جيعل منه بوتقة تتولد منها حلول توافقية 
واجملتمعات  الدول  تواجه  اليت  واالجتماعية  األمنية  للتحديات 

احمللية.

ومن جانبها، فإن وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك الشبكات 
االجتماعية واإلذاعات احمللية، عامل أساسي للتثقيف والتوعية 
السالم  رسائل  لنشر  وكذلك  العنف،  أشكال  مجيع  بشأن 
اتصال  أدوات  أهنا تشكل  االجتماعي. كما  والوئام  والتسامح 
اإلرهابية  للجماعات  املتشددة  األيديولوجية  بتقويض  تسمح 
واجملتمع  العامة  للسلطات  ميكن  وبإجياز،  املتطرف.  وخطاهبا 
املدين واجملتمعات احمللية، من خالل احلوار واملبادرات املتضافرة 
إلمخاد التواترات اجملتمعية، العمل من أجل امتالك زمام األمور 
بقوة على املستوى احمللي يف الكفاح ضد العنف القبلي والتطرف 

العنيف.

كما تعتقد البلدان األفريقية األعضاء يف جملس األمن أن 
والتطرف  الطائفي  للعنف  اإلقليمي  وعرب  الوطين  عرب  الطابع 
العنيف يتطلب تعزيز التعاون يف جماالت األمن والدفاع والتنمية 
والتنسيق  االتساق  بد من كفالة  واالجتماعية. وال  االقتصادية 
وتعزيز  اإلقليمي  وعرب  اإلقليمي  الصعيدين  على  املبادرات  بني 
تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة والنهوض بالتعاون يف جماالت 

االستخبارات واملساعدة القانونية.

مكافحة  يف  فاسو  وبوركينا  ملايل  البطولية  باجلهود  ونشيد 
الظروف  من  الرغم  على  العنيف  والتطرف  الطائفي  العنف 
االقتصادية الصعبة للغاية. فهما خط الدفاع األخري أمام انتشار 
اجلماعات اجلهادية يف البلدان الساحلية يف غرب أفريقيا. وإذا 
الكاسحة  للموجة  ذلك سيتيح  فإن  الدفاع هذا،  اخرُتق خط 
يف  املتمثلة  املروعة  طموحاهتا  لتحقيق  مثالية  فرصة  لإلرهاب 
السيطرة على موانئ املنطقة دون اإلقليمية وإمكاناهتا االقتصادية 
اهلائلة وإقامة خالفة إسالمية. ومن مث، سيتحول غرب أفريقيا 
ومنطقة الساحل إىل مركز لسرطان إرهايب قد ينتشر إىل أجزاء 

أخرى من العامل.

ومن مث، فإن حتديات مكافحة العنف الطائفي والتطرف 
الساحل. وحنن  أفريقيا ومنطقة  لغرب  اجلغرافية  املنطقة  تتجاوز 
نواجه حالة طوارئ أمنية على الصعيدين اإلقليمي والدويل، أكثر 
الكامل.  اهتمامنا  تستحق  وهي  مضى،  وقت  أي  من  حدة 
وعليه، حتث البلدان األفريقية الثالثة املنتخبة يف اجمللس اجملتمع 
يف  املختلفة  مسامهاهتم  زيادة  على  التنمية  يف  والشركاء  الدويل 

املبادرات اإلمنائية اجلارية يف املنطقة.

أخريا، نكرر مناشدتنا جمللس األمن أن يشارك بصورة حامسة 
يف اجلهود الرامية إىل إجياد حل دائم للنزاع يف ليبيا، الذي يشكل 
األمن  انعدام  تفاقم  يف  فتحها  تسبب  اليت  جهنم  أبواب  حقا 
واالستقرار يف غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وهيأ ظروفا مواتية 
األمنية  التهديدات  من  الرغم  وعلى  إرهابية.  مجاعات  لنشوء 
اخلطرية احلالية، فإن استعداد دول املنطقة خلوض معركة ال هوادة 
مل يكن  واإلرهاب  العنيف  والتطرف  القبلي  العنف  ضد  فيها 
اليت  االلتزامات  من  يتضح  اآلن، كما  عليه  هو  مما  أقوى  قط 
قطعها رؤساء دول وحكومات اجلماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا يف 14 أيلول/سبتمرب يف واغادوغو، ونظراؤهم من االحتاد 
االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يف داكار يف 1 كانون األول/

بدوره يف  األمن  يقوم جملس  أن  أمل كبري يف  لديهم  ديسمرب. 
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هذه الفرتة اهلامة اليت يتعرض فيها السلم واالستقرار اإلقليميان 
والدوليان للخطر.

الريد جانغ جون )الصني( )تكلم بالصينية(: لقد استمعنا 
بعناية إىل اإلحاطتني اإلعالميتني اللتني قدمامها املمثل اخلاص 
يف  واألمن  السلم  مفوض  شرقي،  إمساعيل  والسيد  تشامباس 
االحتاد األفريقي. إن آراءمها واقرتاحاهتما تستحق كامل اهتمام 

جملس األمن.

األسبوع  وقع  الذي  اإلرهايب  اهلجوم  بشدة  الصني  تدين 
املاضي يف النيجر. ونود أن نعرب عن خالص تعازينا وتعاطفنا 
مع العائالت الثكلى واملصابني ونتمىن هلم الشفاء العاجل من 

آالمهم وإصاباهتم.

عام.  بشكل  مستقر  إفريقيا  غرب  يف  احلايل  الوضع  إن 
القوة  املبذولة الكتساب  التطور، واجلهود  االقتصاد مستمر يف 
هناك  متميزة. كانت  نتائج  عنها  قد متخضت  الوحدة  وحتقيق 
العديد من قصص النجاح للمساعي احلميدة والوساطة وعمليات 
حفظ السالم لألمم املتحدة يف غرب أفريقيا. فعلى سبيل املثال 
خترجت سرياليون وليربيا وكوت ديفوار، كما نقول، من جدول 
أعمال جملس األمن وشرعت يف طريق التنمية املستدامة. ومع 
وغري  تقليدية  وحتديات،  هتديدات  أيًضا  املنطقة  تواجه  ذلك 

تقليدية، تتطلب اهتمام اجملتمع الدويل ودعمه.

أحد هذه التحديات هو العنف الطائفي. فلقد أدى التنقل 
مما  واملياه،  األرض  مثل  موارد  على  املنافسة  زيادة  إىل  الرعوي 
أفضى إىل نزاعات متكررة بني املزارعني والرعاة. ومن بني عوامل 
املناخ وانتشار  العرقية والدينية وتغري  أخرى، أدت االختالفات 
األسلحة إىل تفاقم مشاكل املنطقة. واألمر األكثر إثارة للقلق 
القليلة املاضية استفادا  هو أن اإلرهاب والتطرف يف السنوات 
من تلك املشاكل باعتبارها فرصا. فلقد استمرت مجاعة بوكو 
النمو يف  يف  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  حرام 
منطقة غرب إفريقيا، وعاد املسلحون املتطرفون واستخدموا هذه 

مسبوقة  يشكل هتديدات غري  مما  اهلجمات،  لشن  الصراعات 
الروابط  الوقت نفسه زادت  اإلقليميني. ويف  للسلم واالستقرار 
من  هنجا كليا  تقتضي  وهي  واإلرهاب،  الطائفي  العنف  بني 

جانب اجملتمع الدويل.

جيب أن نّسرع خطى التنمية يف غرب أفريقيا بغية القضاء 
على هذه الرتبة اخلصبة للعنف والصراعات الطائفية، واليت هي 
يف جوهرها صراع على موارد للتنمية. الفقر املدقع واالفتقار إىل 
التنمية مها السببان اجلذريان. جيب أن نضع كل ثقلنا وراء التنمية 
االقتصادية واالجتماعية من أجل زيادة االستثمار والتجارة يف 
أفريقيا هبدف استئصال الفقر. جيب توفري فرص التعليم والعمل، 
خاصة للشباب. وينبغي كفالة حق مجيع اجملتمعات يف التنمية 
تساعد  أن  ينبغي  املساواة.  قدم  على  العامة  اخلدمات  وتوفري 
على  املنطقة  بلدان  قدرة  تعزيز  يف  أيًضا  االقتصادية  التنمية 
لتحسني  حتتاجها  اليت  املوارد  ومنحها  املناخ  تغري  مع  التكيف 
احلكم ومحاية جمتمعاهتا املختلفة. وتساعد الصني بنشاط بلدان 
تعزيز  أجل  من  والتنمية  التحتية  البنية  على  العمل  يف  املنطقة 
الرتابط. كما أهنا وفرت فرص التعليم والتدريب املهين للشباب 
يف أفريقيا من خالل املنح الدراسية لكي يدرسوا يف الصني ومن 

خالل إنشاء مراكز للتعليم والتدريب، من بني أمور أخرى.

للقضاء على األسباب  نتبىن سياسات متكاملة  أن  جيب 
التسوية  يشجع  أن  الدويل  للمجتمع  ينبغي  لإلرهاب.  اجلذرية 
وتسوية  إفريقيا  غرب  يف  الساخنة  البؤر  لقضايا  السياسية 
املنازعات بالوسائل السلمية. ينبغي تشجيع احلوار بني خمتلف 
احلضارات واألديان على قدم املساواة من أجل تعزيز التعايش 
املتناغم بينها. وينبغي مساعدة بلدان املنطقة على تعزيز قدراهتا 
على مكافحة اإلرهاب والقضاء على نزعة التطرف. جيب أن 
يكون هناك تركيز رئيسي على تسوية القضايا املستمرة مثل تدفق 
املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وتنويع قنوات التمويل للمنظمات 
املنظمة.  واجلرمية  اإلرهابية  املنظمات  بني  والتقارب  اإلرهابية، 
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ينبغي دعم بلدان غرب أفريقيا يف تعزيز مراقبة احلدود وتنسيق 
إنفاذ القانون وتبادل املعلومات االستخباراتية وغريها من تدابري 

التعاون العملي.

واألمن  للسلم  األفريقي   - الصيين  الصندوق  أنشأنا  لقد 
واألمن  السلم  جماالت  يف  أفريقيا  مع  تعاوننا  تعزيز  أجل  من 
وحفظ السالم والقانون والنظام. وقد وصلت إىل إفريقيا بالفعل 
الدفعة األوىل من مواد املساعدة، اليت تبلغ قيمتها 200 مليون 
على  وقدرهتا  األفريقية  االحتياطية  القوة  دعم  أجل  من  ين، 
لعملية  مساعدات  قدمنا  لألزمات. كما  الفورية  االستجابة 
التابعة  املشرتكة  وللقوة  الساحل  منطقة  يف  اإلرهاب  مكافحة 
ين.  مليون  بقيمة 300  الساحل  ملنطقة  اخلماسية  للمجموعة 
جيب علينا تكثيف تعاوننا للتصدي املشرتك للتحديات يف هذا 
أفريقية  إجياد حلول  األفريقية يف  البلدان  الصني  اجملال. وتدعم 
للمشاكل األفريقية، وهي تثين على مؤمتر القمة اخلاص للجماعة 
بعد  أيلول/سبتمرب  يف  املنعقد  إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
بأفكار وتدابري جديدة ملكافحة اإلرهاب. كما ندعم  خروجه 
االقتصادية  واجلماعة  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة 
للنزاعات  مشرتكة  حلول  عن  حبثهما  يف  أفريقيا  وسط  لدول 

الطائفية واإلرهاب.

إن القوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية وفريق العمل 
املشرتك املتعدد اجلنسيات ملكافحة مجاعة بوكو حرام مها مثاالن 
على املبادرات االستباقية اليت تتخذها دول غرب أفريقيا للتصدي 
املشرتك خلطر اإلرهاب يف املنطقة، ومها يشكالن إسهاما مهما 
يف السلم واألمن الدوليني واإلقليميني. وينبغي للمجتمع الدويل 
أن يساند األمم املتحدة يف توفري الدعم املايل الذي حتتاجه هذه 
اجلهود اإلقليمية ذات الصلة. منذ إنشاء الصندوق االستئماين 
للسالم والتنمية بني الصني واألمم املتحدة قدم الصندوق دعما 
السالم  حفظ  جمايل  يف  القدرات  لبناء  متعددة  ملشاريع  ماليا 

ومكافحة اإلرهاب يف أفريقيا.

خمتلف كيانات  وعلى  التنسيق  نعزز  أن  أيضا  لنا  وينبغي 
األمم املتحدة أن توجد صالت تآزر. جيب على مكتب األمم 
العمل وفًقا  يواصل  أن  الساحل  أفريقيا ومنطقة  لغرب  املتحدة 
لواليته املتمثلة يف توطيد التعاون مع مجيع األطراف لتعزيز السلم 
واالستقرار اإلقليميني. ينبغي على األفرقة القطرية التابعة لألمم 
األخرى  والكيانات  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  املتحدة 
التنسيق  وتعزيز  منها  مزايا كل  من  بشكل كامل  االستفادة 
والتعاون مع املكتب والعمل معا ألداء دور بناء يف حتقيق السلم 
واالستقرار اإلقليميني. ستواصل الصني دعم عمل املمثل اخلاص 
تشامباس ومكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل.

الريد كوزمين )االحتاد الروسي( )تكلم بالروسية(: أود أن 
اإلحاطة  أن موضوع  إىل  االنتباه  بلفت  الرئيسة،  أبدأ، سيديت 
لشهر  األمن  جملس  عمل  برنامج  يف  إقراره  مت  اإلعالمية كما 
ما اقرتحتموه  ما عن  حد  إىل  خيتلف  األول/ديسمرب  كانون 
ملناقشتنا اليوم، وذلك وفًقا للمالحظة التوضيحية. حنن نفرتض 
اإلرهاب  قضايا  موضوع  استبدال  أن  أدركتم  شك  بال  أنكم 
باملفهوم املسيس ملنع التطرف العنيف ميكن أن يلقى استقبااًل 

سلبيًا.

للجلسة،  األصلي  املفهوم  على  بياين  سريكز  ذلك،  ومع 
والذي اقرتح مناقشة مصادر التهديدات اإلرهابية يف غرب إفريقيا 
إهناء  والنظر يف سبل  املعنية  البلدان  مع  النظر  وتبادل وجهات 
أن  الصدد  هذا  يف  وأود  رئيسية.  دولية  هيئات  مبشاركة  األزمة 
أشكر السيد تشامباس والسيد شرقي على إحاطتيهما اإلعالميتني 
اليت  احلالة  وتقييمات  اكتسباها  اليت  اخلربة  بشأن  التفصيليتني 

توصال إليها بناًء على سياسات اهليئتني اللتني يرأساهنما.

ويود االحتاد الروسي أن يعرب عن خالص تعازيه لشعب 
وحكومة النيجر ملقتل أكثر من 70 جنديا نيجريا يف 10 كانون 
للجيش  معسكر  على  إرهايب  هجوم  إثر  على  األول/ديسمرب 
بالقرب من احلدود مع مايل. نأمل أن يتم العثور على مرتكيب 
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هذه اجلرمية النكراء ومعاقبتهم كما ينبغي. ونؤكد دعمنا الكامل 
لنيامي يف كفاحها ضد خطر اإلرهاب.

لألسف  النيجر  يف  وقعت  اليت  املروعة  األحداث  وتؤكد 
ونتلقى  القارة.  من  اجلزء  ذلك  يف  األمنية  احلالة  تدهور  زيادة 
بشكل أسبوعي تقريبا تقارير مأساوية عن مقتل العشرات من 
األفراد العسكريني أو املدنيني على أيدي العصابات اإلجرامية 
يف بلد من بلدان تلك املنطقة. وتواجه دول خليج غينيا خطر 

زعزعة استقرارها أيضا.
من كون  اآلخرين  األمن  جملس  أعضاء  قلق  ونتشاطر 
العراق  يف  اإلسالمية  والدولة  حرام  وبوكو  القاعدة  تنظيمات 
القلق  يثري  ومما  األفريقية.  القارة  قد عززت وجودها يف  والشام 
أفريقيا  اإلسالمية يف غرب  الدولة  تنظيم  إنشاء  بشكل خاص 
الذي أعلن باستمرار هدف بناء خالفة عاملية يف بلدان املنطقة 
وهو ُمنَكب بنشاط على تنفيذ األنشطة اإلرهابية عند تقاطع 

حدود الكامريون ونيجرييا والنيجر وتشاد.

وقد متّكنت اجلماعات اإلرهابية من امتالك قاعدة موارد 
قوية نتيجة لتدفقات اهلجرة بدون قيود - اليت تسمح لإلرهابيني 
أعضاء جدد -  االقتصادية وجتنيد  الصعوبات  باالستفادة من 
أصال  إنشائها  األسلحة وحىت عدم  مراقبة  ُنظم  اهنيار  وكذلك 
يف بعض احلاالت، والتهريب املستمر عرب احلدود، مبا يف ذلك 

هتريب املخدرات.

وحتاول بعض البلدان اليوم أن تثبت لنا أن النزاعات بني 
املزارعني والرعاة الرحل أصبحت السبب الرئيسي لتصاعد أعمال 
العنف يف املنطقة، كما رأينا يف املذكرة املفاهيمية جللسة اليوم. 
وليس هذه النزاعات سببا ملا حيدث، بل نتيجة له. وبشكل عام 
فإننا ال نوافق على أن األسباب اجلذرية احلقيقية لإلرهاب يف 

أفريقيا ترتبط فقط بالقضايا االقتصادية والسياسية احمللية.

ومن املهم اعتماد هنج متوازن يأخذ يف االعتبار اجملموعة 
الكاملة من املسائل اليت تسبب اإلرهاب، مبا يف ذلك التدخل 

املثال.  سبيل  على  وليبيا  سورية  يف  واضح  هو  اخلارجي، كما 
وجتد دول غرب أفريقيا نفسها مرغمة على جين مثار اهنيار دولة 
ليبيا نتيجة لتدخل منظمة حلف مشال األطلسي. وحنن نعتقد 
أنه بدون تطبيع احلالة يف ذلك البلد، أي ليبيا - وذلك ما قاله 
لنا األفارقة أنفسهم - من املستحيل عمليًا حتقيق استقرار دائم 

يف املنطقة.

سبب  عن  السؤال  على  بصراحة  اإلجابة  عن  وعوضا 
نشوء فراغ يف السلطة يف بعض بلدان املنطقة، ومن أين يتلقى 
اإلرهابيون هذه املخزونات من األسلحة، يسعى شركاؤنا الغربيون 
إىل إغراق دول غرب إفريقيا يف مجيع أنواع الربامج استنادا إىل 

هنجهم األحادي اجلانب ملنع التطرف العنيف.

عامليًا  به  معرتف  العنيف  للتطرف  تعريف  غياب  ويف 
إىل  شركاءنا  ندعو  فإننا  الدويل،  القانون  يف  عليه  ومنصوص 
ذلك  يف  مبا  عليها،  االتفاق  مل يتم  اليت  اللغوية  الصيغ  جتنب 
املصطلحات اجلديدة مثل “املنظمات املتطرفة العنيفة احمللية”.

إن العمل مباشرة مع اجملتمع املدين وااللتفاف على احلكومة 
اليت تشكل احملور يف هنج منع التطرف العنيف، ميهدان يف رأينا 
أجل  من  ذلك  يف  مبا  الداخلية،  الشؤون  يف  للتدخل  السبيل 
إشعال ما يسمى بالثورات امللونة أو ما شاهبها. وامسحوا يل أن 
أؤكد أننا ال نعارض يف حد ذاهتا فكرة االستعانة باجملتمع املدين 
بالتزامن مع تعزيز عنصر إنفاذ القانون ملكافحة اإلرهاب. لكن 
الدولة  يتماشى مع خصائص  مبا  القدرة  تلك  استخدام  ينبغي 
مكافحة  أنشطة  يف  الرائد  دورها  تقويض  دون  ومن  وتقاليدها 
اإلرهاب القائمة على القواعد القانونية الدولية، بداًل من قواعد 

معينة يف النظام العاملي.

يريدون  العنيف  التطرف  ملنع  النهج  هذا  رعاة  وإذا كان 
حًقا إثبات فعاليته فليحاولوا أوال إسناد مهام إنفاذ القانون إىل 
أطراف فاعلة من غري الدول على أراضيهم. ونشك يف أن ذلك 
أفكار  انتشار  يف  املتمثلة  امللحة  القضايا  حل  من  سيمكنهم 



S/PV.8685

1940919 14/25

16/12/2019الرفأ واألمن ما  مرلسيا

كراهية األجانب والنازية اجلديدة وعودة ظهور املنظمات املتطرفة 
اليمينية اليت تدعو إىل ارتكاب أعمال العنف ضد أولئك الذين 
الوقت يبدو أن  ينتمون إىل أعراق وديانات أخرى. ويف نفس 
األنشطة االنتقائية ملنع التطرف العنيف مع الرتكيز على البلدان 
الطريقة  بأن  نؤمن  وحنن  السياسي.  للتالعب  أداة  هي  النامية 
ازدواجية  جتنب  هي  بفعالية  اإلرهاب  هتديد  ملواجهة  الوحيدة 
املعايري، واتباع هنج شامل جيمع بني أنشطة إنفاذ القانون القوية 

واألنشطة الوقائية متعددة األبعاد.
وحنن مقتنعون بضرورة زيادة تنسيق جهود كل من األفارقة 
واجملتمع الدويل ملكافحة اإلرهاب يف منطقة الساحل والصحراء. 
فإننا نؤيد جهود دول اجملموعة اخلماسية  الغاية  ولتحقيق هذه 
ملنطقة الساحل وحوض حبرية تشاد لنشر قوات ملكافحة اإلرهاب 
اإليديولوجية  توسع  مواجهة  الضروري  ومن  املنظمة.  واجلرمية 
واالقتصادية  االجتماعية  للمشاكل  والتصدي  بفعالية  املتطرفة 
حقوق  احرتام  ثقافة  وتعزيز  الدولة  مؤسسات  وتدعيم  امللحة 
اإلنسان. ونعلق أمهية كبرية يف هذا الصدد على تنفيذ اسرتاتيجية 
املتكاملة ملنطقة الساحل وأنشطة مكتب األمم  األمم املتحدة 
املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل يف املنطقة. وباإلضافة إىل 
ذلك فإننا نؤيد القرار الذي اختذته الدول األعضاء يف اجلماعة 
وذلك  نيامي،  قمة  مؤمتر  يف  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
باستثمار ما يصل إىل بليون دوالر يف حتسني احلالة يف املنطقة.

ومنطقة  إفريقيا  غرب  يف  احلالة  عن كثب  روسيا  وتراقب 
املساعدات  الدول  من  لعدد  بالفعل  نقدم  وحنن  الساحل. 
العسكرية والتقنية ذات الصلة والتدريب لألفراد العسكريني وأفراد 
الشرطة. وندعو مجيع الدول إىل تعزيز التعاون املتعدد اجلوانب 
ملكافحة اإلرهاب مع بلدان املنطقة الذي ال يقتصر فقط على 
اجلهود  هذه  استبدال  أو  احمللية  اجملتمعات  بني  النزاعات  حل 

بتأمالت نظرية بشأن التهديد الذي يشكله التطرف العنيف.

الريدة مرونيتركا )بولندا( )تكلمت باإلنكليزية(: إمسحوا 
يل أن أشكر مقدمي اإلحاطات على تدخالهتم املفيدة جدا. 

جنود  ألسر  تعازينا  خالص  عن  أعرب  أن  أيضا  يل  وامسحوا 
ويربز  املاضي.  األسبوع  مهجي  هجوم  يف  قتلوا  الذين  النيجر 
وتوقيتها  اليوم  إحاطة  أمهية  بوضوح  املأساوي  احلدث  هذا  لنا 

املناسب.

وال تزال منطقة غرب أفريقيا تعاين من حتديات عرب وطنية 
الشباب  بطالة  وتفاقم  والفقر  املناخ  تغري  بني  ترتاوح  خطرية، 
واملخدرات،  واألسلحة  بالبشر  واالجتار  الشرعية  غري  واهلجرة 
ومن  واإلرهاب.  العنيف  التطرف  من  موجة  وجتتاحها كذلك 
التهديدات  مواجهة  على  البلدان  تلك  قدرة  تعزيز  الضروري 
الناشئة، مبا يف ذلك التهديدات القائمة على أسس عرقية ودينية.

الرمسية  املؤسسات  من  عدد  يقوم  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
حامسة.  بأدوار  احمللي  اجملتمع  مستوى  على  الرمسية  وغري 
وللمؤسسات الدينية أمهية خاصة. لك الزعماء الدينيني، الذين 
عن  يعجزون  قد  احمللية،  جمتمعاهتم  حياة  يف  تقليدًيا  يشاركون 
الداخلية  احلوكمة  آليات  تكون  عندما  خاصًة  بدورهم،  القيام 

ضعيفة أو غري موجودة.

ومن املهم بنفس القدر دعم وتعزيز قدرة احلكومات احمللية 
على منع نشوب النزاعات بني القبائل ومكافحة القوالب النمطية 
املنتشرة اليت قد يكون هدفها هتميش بعض الفئات االجتماعية 

والسياسية وزعزعة استقرار الوضع يف املنطقة.

إن اجملتمعات املهمشة يف العمليات السياسية، واليت تعاين 
البطالة  مستويات  وارتفاع  اخلدمات  وسوء  التخلف  آثار  من 
معرضة بشدة لتأثري اجلماعات املتطرفة العنيفة. وميكن أن يشكل 

متكينها جزًءا حيوًيا من احلل وقوة للتغيري.

للقلق.  مثرية  أخرى  مسألة  اجلنسني  بني  املساواة  وعدم 
التطرف  منع  على  املرأة  قدرة  االستثمار يف  إىل  وهناك حاجة 
التطرف  التشدد وديناميات  العنيف يف جمتمعاهتا احمللية. ويؤثر 
الشبان  أن  وإذ  بأشكال خمتلفة.  والنساء  الرجال  على  العنيف 
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النساء،  فإن  الفئات،  هذه  إىل  لالنضمام  عرضة  أكثر  يبدون 
جنحوا  الذين  ألولئك  صديقات  أو  زوجات  أو  كأمهات 
الدعم  لتقدمي  اختيارهن  أو جيري  ما ُيستهدفن  غالبا  للتطرف، 

مباشر وغري املباشر لتلك اجلماعات العنيفة.

ويف اخلتام، فإن التصدي جلميع التحديات املذكورة أعاله 
يتطلب اتباع مجيع أصحاب املصلحة لنهج مستدام وكلي، مبا 
يف ذلك من خالل تنفيذ اسرتاتيجية حتقيق االستقرار يف البلدان 
ذات  االستثمارات  وبرنامج  حرام  بوكو  مجاعة  من  املتضررة 
األولوية للمجموعة اخلماسية ملنطقة الساحل واسرتاتيجية األمم 
لدعم  املتحدة  األمم  وخطة  الساحل  ملنطقة  املتكاملة  املتحدة 
منطقة الساحل. وعليه، فإننا ندعو الشركاء على الصعيد الوطين 
واإلقليمي والدويل إىل تكثيف اجلهود ملعاجلة األسباب اجلذرية 
النعدام األمن واالستقرار يف املنطقة، مبا يف ذلك الفقر وعدم 
املساواة واإلقصاء والتهميش واالفتقار إىل إمكانية احلصول على 
حقوق  وانتهاكات  االقتصادية  والفرص  االجتماعية  اخلدمات 

اإلنسان وأثر تغري املناخ. 

عن  باملسؤولية  ُيعهد  أن  ال ميكن  أنه  القول  عن  وغين 
مكافحة اإلرهاب إىل أصحاب املصلحة على الصعيد الوطين 
ودون اإلقليمي واإلقليمي وحدهم. فاهلجمات اإلرهابية مشكلة 
عاملية. ولذلك، ينبغي مكافحة العنف يف غرب أفريقيا ومنطقة 
أهبة  على  بولندا  وتقف  مشرتكة.  جهود  خالل  من  الساحل 
الصعيد  اإلرهاب على  لإلسهام يف مكافحة  للقيام  االستعداد 

العاملي.

الريد  وغارللا )بريو( )تكلم باإلسبانية(: إننا نقدر عقد 
هذه اجللسة حسنة التوقيت واإلحاطتني القيمتني اللتني قدمامها 

الضيفان.

تعرب بريو عن قلقها إزاء التهديدات اخلطرية اليت تواجهها 
منطقة غرب أفريقيا دون اإلقليمية واليت ال تتناسب مع مواردها 
اجليواسرتاتيجية  وإمكاناهتا  الصمود  على  سكاهنا  وقدرة  اهلائلة 

إىل  خاصة،  بصفة  ونشري،  املستدامة.  بتنميتها  قدما  للدفع 
الوثيقة  وصلتهما  العنيف  والتطرف  اإلرهاب  نطاق  اتساع 
تفاقم  املنظمة، عالوة على دورمها بوصفها من عوامل  باجلرمية 
العنف القبلي. ونود أن نتناول، يف ذلك الصدد، ثالثة جوانب 
حمورية لتلك املشكلة يف سياق السعي إىل اختاذ إجراءات فعالة 
للتصدي هلا، فيما ندين بشدة اهلجمات األخرية اليت وقعت يف 
املنطقة، وال سيما يف النيجر. ونود أن نعرب حلكومة وشعب 

النيجر عن خالص تعازينا.

أوال، من الضروري التصدي للصلة بني اإلرهاب واجلرمية 
اختذه  الذي   ،)2019(  2482 القرار  ويستهدف  املنظمة. 
إىل  الرامية  اإلجراءات  تعزيز  حتديدا  متوز/يوليه،  يف  اجمللس 
تعميق فهم الصالت بني الظاهرتني من أجل حتديدمها ومنعهما 
بقدرات  النهوض  القيام بذلك عن طريق  وتفكيكهما. وميكن 
الدول وتعزيز التنسيق على الصعيدين الوطين والدويل. وجيب أن 
تكون تلك اإلجراءات متسقة مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
استجابة  على  الشرعية  إضفاء  بغية  اإلنساين  الدويل  والقانون 
اجلماعة  وحكومات  دول  رؤساء  باجتماع  ونرحب  الدولة. 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تلك املسألة، الذي ٌعقد 
يف واغادوغو يف أيلول/سبتمرب. ونعتقد أن من الضروري، بصفة 
سيما  وال  اللوجسيت،  الدعم  سلسلة  وتفكيك  حتديد  خاصة، 
فيما يتعلق باالجتار باملخدرات الذي حول منطقة غرب أفريقيا 
دون اإلقليمية إىل منطقة إلنتاج املخدرات ونقلها إىل األسواق 
األخرى، تتبادل فيها اجلماعات اإلرهابية األموال أو األسلحة 
حلمايتها يف خمتلف مراحل هذه العملية اإلجرامية. وتتفاقم هذه 
احلالة بسبب االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة 
اخلفيفة واملوارد الطبيعية. فهذا النشاط يفسد املؤسسات ويقوض 
النهوض  الضروري  من  الصدد،  هذا  االجتماعي. ويف  النسيج 
بالتعاون بني دول اجلوار عن طريق تعزيز أعمال االستخبارات 

ومراقبة احلدود للتصدي لتلك اجلرائم.
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ثانيا، من الضروري كذلك مكافحة التأثريات السلبية بني 
اإلرهاب والعنف القبلي اللذين ترجع أسباهبما اجلذرية إىل عدة 
عوامل، من بينها تغري املناخ والضغط السكاين وغياب الوجود 
اليت  اإلرهابية  اجلماعات  بفعل  احلالة  وتتفاقم  للدولة.  الفعال 
تدمر النظم القادرة على إجياد حلول سلمية للتوترات بني فئيت 
الرعاة واملزارعني يف سياق تدهور األراضي الزراعية وعدم انتظام 
لبعض  تفضيلها  خالل  من  تؤجج،  اليت  أو  األمطار،  هطول 
الدينية،  أو  العرقية  التوترات  مفاقمة  أو  اجملموعات على غريها 
النزاع بغية االستفادة منه كمصدر للموارد البشرية لشن هجماهتا 
مثل  اإلقليمية،  للمنظمات  الضروري  من  وسيكون  العشوائية. 
توفري  الساحل،  ومنطقة  أفريقيا  لغرب  املتحدة  األمم  مكتب 
فضاءات للحوار بشأن تلك النزاعات ويف الوقت نفسه تشجيع 
اعتماد تشريعات مناسبة والتكيف مع حماصيل جديدة وتنفيذ 
خاصة  عمل،  فرص  وإجياد  الدخل  توليد  إىل  تؤدي  مشاريع 

للشباب يف اجملتمعات الريفية.

ويتمثل العنصر الثالث يف هذا السياق يف ضرورة استكمال 
من  للنزاع  اجلذرية  األسباب  مبعاجلة  اإلرهاب  مكافحة  جهود 
منظور متعدد األبعاد يتيح نوعية حياة أفضل للفئات الضعيفة 
من السكان ويعزز القدرة على النهوض حبقوق اإلنسان وسيادة 
القانون، متشيا مع خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وحتقيقا 
لتلك الغاية، جيب على اجملتمع الدويل اإلسهام بفعالية يف تعزيز 
التنمية على أساس منظورات إقليمية، وال سيما يف تلك املنطقة 
دون اإلقليمية، حيث جيري اإلعداد لعمليات انتقال خمتلفة. ويف 
هذا الصدد، نعتقد أن بناء السالم الدائم هو أفضل سبيل ملنع 
نشوب تلك النزاعات. وسيتطلب ذلك بالضرورة بناء جمتمعات 
أكثر انفتاحا ومشوال ختدم مصاحل مجيع فئات السكان، وال سيما 

النساء والشباب.

باإلنكليزية(:  )تكلم  املتحدة(  )اململكة  روسكو  الريد 
نتقدم بالشكر أوال إليكم، السيدة الرئيسة، وإىل كوت ديفوار 

على عقد مناقشة اليوم اهلامة. كما نشكر مقدمي اإلحاطتني 
على تكرمهما علينا بوقتهما وأفكارمها الثاقبة.

تشكل احلالة املتدهورة يف غرب أفريقيا مصدر قلق كبري، 
كما مسعنا من اجلميع يف اجمللس اليوم. وجاء اهلجوم اإلرهايب، 
حبياة  وأودى  املاضي  األسبوع  يف  النيجر  غرب  يف  وقع  الذي 
عدد كبري من اجلنود النيجريني، ليؤكد جمددا على ذلك. ونتقدم 
الوطنية  املدنيني والقوات  أولئك اجلنود ومجيع  بتعازينا إىل أسر 
وحفظة السالم التابعني لألمم املتحدة الذين عانوا على أيدي 

املتطرفني العنيفني يف غرب أفريقيا.

وكما مسعنا، يتعني على املنظمة كذلك أن تضطلع بدور 
التصدي  إىل  الرامية  واإلقليمية  الوطنية  اجلهود  دعم  حيوي يف 
تلك ال ميكن  االستقرار  أن مشكلة عدم  العنف. غري  لدوافع 
لألمم املتحدة حلها مبفردها، وال ميكن حىت حلها من خالل 
العسكري أو مبادرات مكافحة اإلرهاب فحسب. بل  العمل 
النزاع. ويتطلب تعزيز  الكامنة وراء  الدوافع  يتعني علينا معاجلة 
االستقرار واألمن يف مجيع أحناء غرب أفريقيا اتباع هنج شامل 
إزاء الدوافع املرتابطة. ففي أجزاء كثرية جدا من املنطقة، يتالقى 
الفساد وغياب اخلدمات األساسية وافتقار الشباب إىل اآلفاق 
وينتج عن  املتطرفة.  للجماعات  بيئة خصبة  لتهيئة  االقتصادية 
آثار تغري املناخ صدمات وضغوط تزيد من خماطر العنف القبلي، 
مبا يف ذلك باإلسهام يف التنافس على املوارد الشحيحة، يف حني 
متارس شبكات اجلرمية املنظمة اخلطرية أنشطتها غالبا عرب احلدود 
الوطنية وُتفاقم عدم االستقرار وتستهدف أفراد اجملتمعات احمللية 

يف غياب سلطة الدولة.

على  شامل  هنج  اتباع  التحديات  تلك  مواجهة  وتتطلب 
مستوى الركائز الثالث ملنظومة األمم املتحدة - السالم واألمن 
قبل  من  منسقا  عمال  وتتطلب   - اإلنسان  وحقوق  والتنمية 
مجيع الشركاء. وننوه بالدور اهلام للجهود اإلقليمية يف التصدي 
اليت  العمل  للجماعات اإلرهابية، مبا يف ذلك من خالل فرقة 
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والقوة  الساحل  ملنطقة  اخلماسية  اجملموعة  ملساعدة  نشرها  مت 
املشرتكة املتعددة اجلنسيات، متاما مثلما نشيد جبهود املنظمات 
االقتصادية  واجلماعة  األفريقي  االحتاد  ذلك  يف  مبا  اإلقليمية، 

لدول غرب أفريقيا. 

ومن جانبنا، تعتزم اململكة املتحدة نشر 250 فردا يف مايل 
يف عام 2020 من أجل توفري قدرات استطالعية حيوية بعيدة 
لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  لبعثة  املدى 
االستقرار يف مايل. وقد تربعنا بأكثر من 6.6 ماليني دوالر يف 
شكل متويل ثنائي لدعم تشغيل القوة املشرتكة املتعددة اجلنسيات 
و 2.4 مليون دوالر للقوة املشرتكة التابعة للمجموعة اخلماسية 
أفريقيا  الشركاء يف غرب  مع  نعمل عن كثب  للساحل. وحنن 
لدعم جهود منع نشوب النزاعات املبذولة بقيادة وطنية وحملية 
من أجل منع التطرف والعنف الطائفي، على سبيل املثال، يف 
مشال نيجرييا. إن التمويل اإلمنائي من اململكة املتحدة، البالغة 
قيمته حوايل 50 مليون دوالر على مدى مخس سنوات، يدعم 
للشباب  االقتصادية  الفرص  زيادة  إىل  الرامية  املبادرات  اآلن 
إضافية  مليون دوالر  بورنو، سنقدم 28  املهمَّشني. ويف والية 
لتمويل املشاريع الرامية إىل احلد من قابلية الشباب للتجنيد من 

جانب اجلماعات املتطرفة العنيفة. 

 ومع ذلك، وإن كانت مبادرات فردية من هذا القبيل حُتدث 
تغيريا، فإننا نعلم أن احللول الطويلة األجل لعدم االستقرار ترتكز 
الغاية،  للجميع. وحتقيقا هلذه  اقتصادات مزدهرة وشاملة  على 
تفخر اململكة املتحدة باستضافة مؤمتر قمة االستثمار الربيطانية 
الثاين/يناير، من  لندن يف 20 كانون  اليت سُتعقد يف  األفريقية 

أجل حشد االستثمارات الدولية العالية اجلودة للمنطقة. 

 حنن حباجة أيضا إىل تقدمي حلول طويلة األجل بسبب 
أنه جيب  مع  املعقدة.  املشاكل  عدم وجود حلول سريعة هلذه 
على الدول، بطبيعة احلال، أن تضطلع بدور قيادي يف العمل 
للنزاعات، فإن بوسع  السياسية  لصاحل مواطنيها وإجياد احللول 

األمم املتحدة ِفعل املزيد لدعمها. ويلزم اتباع هنج متسق على 
نطاق األمم املتحدة برمتها. وينبغي أن يشمل العمل الذي تقوم 
الوطنية  اجلهود  دعَم  املتحدة  لألمم  التابعة  القطرية  األفرقة  به 
الرامية إىل منع ترسخ التطرف العنيف، عقب إجراء تقييم سليم 

لإلمكانات والقدرات واملوارد الوطنية.

 وحنرص على رؤية املزيد من االتساق والتنسيق فيما بني 
مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل واجلهات 
الفاعلة يف املنطقة يف إطار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وينبغي 
أن نواصل عملنا من خالل مكافحة اإلرهاب وجلان اجلزاءات 
إىل  وتقدميهم  والتمويل  األسلحة  على  اإلرهابيني  ملنع حصول 
تعزيز قدراهتا وما  الدول األعضاء يف  العدالة، فضال عن دعم 
لديها من أطر ملكافحة اإلرهاب. وينبغي أيضا تكثيف اجلهود 
الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية لعدم االستقرار يف املنطقة 
من خالل تركيز برامج بناء السالم وتنسيقها. ويف هذا الصدد، 
حنن سعداء جدا بأن األمني العام قد جدد مؤخرا موافقته على 
أهلية مايل لالستفادة من صندوق بناء السالم. وال تزال اململكة 
املتحدة من أكرب املؤيدين لصندوق بناء السالم، حيث تضاعفت 
وحنن   ،2018 عام  يف  دوالر  مليون   43 إىل  لتصل  تربعاتنا 
نتطلع إىل مواصلة العمل مع مكتب دعم بناء السالم وجلنة بناء 
السالم لالستفادة من تلك املوارد لصاحل اجملتمعات احمللية اليت 

تواجه التحديات املتمثلة يف العنف الطائفي واإلرهاب.

لقد تشرفت بالعمل يف غرب أفريقيا، حيث قمت برحالت 
على نطاق واسع يف مجيع أحناء بلدان املنطقة. وهذه مسألة قريبة 
جدا إىل قليب. وأعتقد أننا حباجة إىل الرتكيز على ثالث جماالت 
معا  العمل  املتحدة  لألمم  التابعة  اهليئات  ويتعني على  حمددة، 
األمن  الثالثة هي  العناصر  األساس،  أكثر. ويف  عليها  للرتكيز 
واحلكم الرشيد والنمو االقتصادي والتنمية. لقد سبق وتكلمنا 
عن األمن. لن يتم إحراز التقدم ما مل يكن بوسع الدول توفري 
األمن يف إقليمها والعمل معا عرب احلدود على توفري األمن داخل 
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املنطقة. إننا حباجة إىل العمل معا من أجل مساعدهتا على بناء 
تلك القدرة. ولن يستمر األمن إال إذا عملت احلكومات العمل 
على حتقيق احلكم الرشيد وسيادة القانون. وكثريون منا تكلموا 
عن ذلك، وعربنا عن ذلك بوضوح شديد يف اهلدف 16 من 
الرئيسي  النذير  هو  الرشيد  احلكم  املستدامة.  التنمية  أهداف 
ميكنهما  حتقيقهما  يتم  فعندما  والنمو.  االستثمار  بتحقيق 
االقتصادي  النمو  أال وهو  الثالث  العنصر  املساعدة يف حتقيق 
والتنمية. إذ إن ذلك ينتشل الناس من براثن الفقر ويبعدهم عن 

الوقوع فريسة لسبل العنف وطرقاته. 

لقد مسعنا اليوم اجلميع يتكلمون عن هذه األمور؛ ويتمثل 
أنه كان  الصدد،  هذا  يف  وأرى،  حتقيقها.  يف كيفية  التحدي 
األفريقي  االحتاد  مفوض  إىل حديث  االستماع  لالهتمام  مثريا 
ْنِسيق بغية النظر جمددا يف مجيع  عن مفهوم إَعاَدة التـَّرِْتيب وَالتـَّ
املبادرات املتعددة اليت حنن بصددها يف مجيع أحناء املنطقة - فقد 
ذكرت حوايل 15 مبادرة - لنرى كيف ميكننا حتقيق مزيد من 
العمل  بينها حىت يتسىن لألمم املتحدة واملنطقة  االتساق فيما 

معا بشكل أفضل من أجل حتقيقها. 

بدورنا  القيام  املتحدة  اململكة  ستواصل  جانبنا،  ومن 
بالشراكة مع األمم املتحدة ومع مجيع أصدقائنا يف مجيع أحناء 

منطقة غرب أفريقيا.

الريد هولرغن )أملانيا( )تكلم باإلنكليزية(: أشكر رئاسة 
الواليات املتحدة على إدراج هذا املوضوع يف جدول األعمال. 
بداية  احلال يف  االنفتاح، كما كان  مبزيد  مناقشتها  أود  وكنت 

هذه الرئاسة. 

امسحوا يل أن أبدأ بتقدمي تعازي أملانيا إىل حكومة وشعب 
النيجر عقب اهلجوم املروع الذي شهدناه األسبوع املاضي. 

أود أن أشكر مقدمّي اإلحاطتني. لقد سعدت كثريا بأن 
ووصف  احلالة.  بشأن  واالستنتاجات  التحليل  نفس  لديهما 

الذي  العنف  إن  السيد مشباس  قال  إذ  احلالة.  كالمها خطورة 
نشهده مل يسبق له مثيل، وقال السيد إمساعيل شرقي إن الوضع 
اجلميع  أن  أعتقد  بالتحليل،  األمر  يتعلق  وعندما  يزداد سوءًا. 
ذكر  اجلذري، كما  السبب  أن  يرى  الطاولة  هذه  حول  تقريبا 
قدرة  وعدم  احلكم  اخللل يف  هو  املتحدة،  اململكة  ممثل  زميلنا 
الدولة على توفري اخلدمات األساسية واألمن لسكاهنا. فاألرقام 
والنظام  املنطقة،  يف  مغلقة  مدرسة   2  800 هناك  مذهلة. 
وهتميش  البلدان،  معظم  يف  الفساد  ونرى  ال يعمل،  القضائي 

السكان والشباب احملرومني، من بني مسائل أخرى. 

وأود  الروسي،  الزميل  حتليل  عن  للحالة  حتليلي  وخيتلف 
فقط اقرتاح أن نتصفح، خالل عطلة عيد امليالد، دراسة أجراها 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 2017، بعنوان “رحلة 
جيدة  إحصاءات  على  حتتوي  اليت  أفريقيا”،  يف  التطرف  إىل 
وأمثلة على احلالة يف املنطقة. لقد كان الوضع سيئا أصال يف عام 
2017، وقد ساء أكثر منذ ذلك احلني. وأعتقد أن التحليل 
فهو  متاما.  ال يزال صحيحا  اإلمنائي  الربنامج  دراسة  الوارد يف 
يسلط الضوء على العجز يف احلوكمة املرتبط بعدم املساواة بني 
اجلنسني، وهو األمر الذي ال يزال ميثل كابوسًا، ويسرين أيضا 
أن اجلميع تقريبا قد أقروا يف هناية املطاف باآلثار األمنية لتغري 

املناخ.

واآلن، عندما يتعلق األمر بالنتائج اليت ميكن استخالصها، 
جيب على فرادى الدول أن تتحمل املسؤولية الرئيسية عن حل 
الغاية.  هلذه  حتقيقا  إال  هلا  الدعم  تقدمي  ميكن  وال  مشاكلها، 
لقد أثلج صدري ما مسعناه من مقدمي اإلحاطتني، فيما يتعلق 
بدعم اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األفريقي. 
فاجلميع يصب تركيزه على هذه املسألة، وأرى أنه جيب أن يسري 
األفريقي واألمم  االحتاد  التعاون بني  ذلك جنبا إىل جنب مع 
املتحدة. ويف إطار األمم املتحدة، جيب أن يكون لدينا هنج أداء 
موحد للمنظمة. وعندما قمنا بزيارة بعض البلدان يف وقت سابق 
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من هذا العام، كان انطباعي أن هناك تعاونًا جيداً بني خمتلف 
وكاالت األمم املتحدة. 

إمساعيل  السيد  ما قاله  الضوء على  أسلط  أن  أيضا  وأود 
حل  ال يوجد  هنج كلي.  باتباع  يتعلق  فيما  وآخرون  شرقي 
السياسية  للمشاكل  حال  مل جند  إذا  املشكلة  هلذه  عسكري 
حقا.  مل نقمه  أو  الرشيد  احلكم  إىل  مل نعد  وإذا  األساسية 
أن  وجيب  اإلنسان.  حقوق  حترتم  أن  احلكومات  على  ويتعني 
حترتم احلكومات القانون الدويل اإلنساين. وال بد لنا من إعادة 
إرساء الثقة يف احلكومات يف املنطقة. وإذا مل يكن هناك نظام 
للعدالة، فلن يكون لدى الشعب ثقة يف حكومته. جيب علينا 
مكافحة الفساد؛ والتفاوتات يف الدخل يف أفريقيا مرتفعة جدا 
كذلك، وعلينا أن نفعل املزيد حلماية املدارس. وأعتقد أن أحد 
املواضيع الرئيسية بالنسبة للقوات العسكرية واألمنية هو التأكد 
املرء  الذهاب إىل املدرسة. وجيب على  من أن بوسع األطفال 
أيضا أن يصغي إىل اجملتمع املدين. ويتعني على احلكومات أن 
تشرك املرأة يف صنع القرار يف مجيع اهليئات اليت تتخذ القرارات 
إذا  إال  والعسكرية  األمنية  اجلهود  تنجح  ولن  الشباب.  وترعى 

كان احلكم رشيداً.

واملاليني  املاليني  أنفقنا  فقد  هذا.  أملانيا يف كل  وتشارك 
من اليوروهات. وقد زارت املستشارة املنطقة عدة مرات وفعل 
مثلها وزير اخلارجية أيضا. ونشدد على أمهية حتقيق االستقرار 
يف املنطقة. ولذلك فإننا نفعل كل ما يف وسعنا لتعزيز الثقة يف 
العابرة  املنظمة  اجلرمية  األمن، ومكافحة  وقوات  القانون  سيادة 
للحدود، وحتسني إدارة اهلجرة ومنع ومكافحة التشدد والتطرف 

وحتقيق التماسك االجتماعي على الصعيد احمللي.

أشكركم، سيديت  البداية،  )الكويت(: يف  العتيبا  الريد 
الرئيسة، على عقد هذه اجللسة. كما نتقدم جبزيل الشكر للسيد 
حممد بن مشباس وكذلك السيد إمساعيل شرقي على إحاطاهتم 
املتحدة لغرب  تقديرنا لدور مكتب األمم  القّيمة، معربني عن 

أفريقيا ومنطقة الساحل بقيادة السيد حممد بن مشباس، الذي 
يعمل لتحقيق التقدم يف العديد من اجملاالت، مبا فيها احلد من 
املتحدة  األمم  اسرتاتيجية  وتنفيذ  واحلوكمة  السياسية  التوترات 

املتكاملة ملنطقة الساحل. 

أضم صويت ملن سبقوين من الزمالء يف تقدمي أخلص التعازي 
حلكومة النيجر وألسر ضحايا اهلجمة اإلرهابية اليت وقعت يوم 
الثالثاء املاضي يف النيجر، واليت أسفرت عن مقتل 71 جنديا 
من قوات النيجر ونتمىن الشفاء العاجل للمصابني. هذه اهلجمة 

تبني حجم التحديات األمنية اليت تواجه املنطقة ككل. 

إن منطقة غرب أفريقيا والساحل تعاين من حتديات عديدة، 
انتشار األنشطة اإلرهابية واألسلحة وتغري املناخ واالجتار  منها 
غري املشروع باملخدرات. ومجيعها تساهم يف زعزعة االستقرار يف 
املنطقة. وعندما نناقش تلك التحديات يف منطقة غرب أفريقيا، 
ال بد من التطرق إىل األسباب اجلذرية هلا. فيجب حتقيق تقدم 
يف جمال التنمية وخلق فرص اقتصادية للشعوب وتعزيز احلوكمة. 
إىل  هتدف  اليت  واألممية  اإلقليمية  املبادرات  من  عدد  وهناك 
فيما بني كافة تلك اجلهود  التنسيق  املهم  التنمية. ومن  حتقيق 
بني حكومات  الثقة  بناء  يف  سيساهم  الذي  األمر  إلجناحها، 
اإلقليم والشعوب ومواجهة ظاهرة التطرف العنيف للبناء على 
املكاسب العسكرية اليت حققتها القوة املشرتكة التابعة للمجموعة 

اخلماسية ملنطقة الساحل والقوة املشرتكة املتعددة اجلنسيات. 

ومن جانبها سامهت دولة الكويت يف دعم التنمية يف غرب 
أفريقيا من خالل متويل خمتلف املشاريع اإلمنائية، حيث قدمت 
اخلمس  السنوات  مدى  على  دوالر  مليون   640 ما يقارب 
االقتصادية  للتنمية  الكوييت  الصندوق  طريق  عن   - املاضية 

العربية. 

كما يوجد هناك حتديات تساهم مباشرة يف زيادة العنف 
ما بني اجملتمعات يف غرب أفريقيا، وتتعلق بالنزاعات بني املزارعني 
والرعاة والتغريات البيئية وعدم وجود سلطات الدولة يف بعض 
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املناطق البعيدة عن املدن واملعزولة. وهذه ظاهرة انتشرت يف عدد 
املناطق  يف  احلكومية  السلطات  إىل  واالفتقار  املناخ،  دول  من 
أفريقيا.  انتشرت يف عدد من دول غرب  النائية. وهذه ظاهرة 
ولذا جيب الرتكيز على املسائل املتعلقة بالرعاية االجتماعية إىل 
جانب اجلهود التنموية، باإلضافة إىل احلاجة امللحة للمصاحلة 
االجتماعية ما بني الطوائف املختلفة والقيام مببادرات هتدف إىل 
التعايش السلمي فيما بينها ألجل استقرار املنطقة. ورأينا مثل 
هذه اخلطوات يف مايل من خالل توقيع اتفاقيات مصاحلة ما بني 

احلكومة وعدد من ممثلي بعض اجملتمعات يف وسط مايل. 

ولدى األمم املتحدة العديد من املكاتب والبعثات يف غرب 
أفريقيا. وأبرزها مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا، الذي يقوم 
بدور حموري يف املنطقة ككل، وحيتاج إىل دعمنا يف تعزيز واليته، 
وحشد املوارد الالزمة لتمكينه من االضطالع مبسؤولياته بأفضل 
طريقة، كما يقوم بتقدمي الدعم لدول املنطقة ملواجهة التحديات 
اليت تعاين منها، وبناء قدراهتا ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة 
واالجتار غري املشروع. ولبعثات األمم املتحدة حلفظ السالم دور 
يف محاية املدنيني ودعم احلكومات يف إعداد اخلطط ملنع العنف 

ما بني اجملتمعات وحتقيق االستقرار. 

إطار  يف  املنطقة  دول  جبهود  نرحب  آخر،  جانب  من 
البيان  يف  وتعهداهتا  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة 
بتعزيز  وقرارها  املاضي،  أيلول/سبتمرب  يف  اجلماعة  عن  الصادر 
املختلفة  اجملتمعات  ما بني  التوترات  من  احلد  يف  احلوار  دور 
العملية،  هذه  يف  الدينيني  والزعماء  والشباب  النساء  وإشراك 
حتقيق  يف  أساسي  دور  املدين  اجملتمع  وملنظمات  هلم  حيث 

التسامح واالعتدال والتعايش السلمي. 

ختاما، أود أن أؤكد أن دور األمم املتحدة ليس فقط يف 
الدول اليت تعاين من النزاع، بل إن دورها هام يف منع نشوب 
النزاعات وتدهور األوضاع والعودة إىل النزاع. ويف غرب أفريقيا 
هناك مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل الذي 

فاسو  بوركينا  يف  الفعال  دوره  ورأينا  اجلانب.  هذا  على  يركز 
االنتخابات  بعد  غامبيا  هناك، ويف  األوضاع  لتدهور  استجابة 
النهج،  هذا  يف  االستمرار  إىل  وندعوه   .2017 يف  الرئاسية 

جمددين دعمنا الكامل له. 

أشكركم،  بالفرنسية(:  )تكلم  )فرنسا(  رلفيير  دو  الريد 
القبلي  العنف  مسألة  تناول  اختياركم  على  الرئيسة،  سيديت 
والتطرف العنيف يف منطقة غرب أفريقيا. وأشكر أيضا مقدمي 

اإلحاطات على بياناهتم. 

وال يزال الوضع يف منطقة حوض حبرية تشاد مثريا للقلق 
يوم  الشديد كل  القبلي  العنف  اإلبالغ عن  ويستمر  الشديد. 
ذلك  يف  وأعرب  اإلرهاب.  خطر  انتشار  يستمر  بينما  تقريبا 
الصدد عن تعازي فرنسا يف ضحايا اهلجوم الذي شن يف 11 
كانون على قوات جيش النيجر. واملدنيون هم أول من يعانون 
ويستمر  واألطفال.  النساء  ال سيما  احلاالت،  هذه  مثل  يف 
التهديد  مع  فاسو  بوركينا  يف  وخاصة  اإلنسانية  احلالة  تدهور 

بانتشار الوضع يف دول منطقة خليج غينيا.

وتؤدي  االستقرار.  لعدم  اجلذرية  األسباب  مجيعا  وندرك 
االجتار  أنشطة  وزيادة  الدول  وضعف  االقتصادية  اهلشاشة 
العداوات  تفاقم  إىل  املناخ  تغري  آثار  على  املشروع عالوة  غري 
اجلماعات  وتواصل  األحيان.  بعض  العريقة يف  اجملتمعات  بني 
التوترات يف  وتستغل  نفسها  تسليح  أيضا  واإلرهابية  اإلجرامية 
سياق توزيع األسلحة اخلفيفة على نطاق واسع. ويستمر تدهور 
فإن  ولذلك،  لتحسينه.  املقدم  الدعم  من  الرغم  على  الوضع 
هناك حاجة ملحة إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة. وتدعو فرنسا 

إىل التفعيل والتعبئة اجلماعيني.

وجيب أن نواصل حث الدول املعنية على حتسني احلوكمة 
واألمم  األمن  جملس  إطار  يف  االجتماعي  التماسك  وتعزيز 
املتحدة برمتها. ومن الضروري أن ينفذ اتفاق السالم واملصاحلة 
يف مايل. وكان هناك كثري من التأخري وجيب اآلن إحراز تقدم 
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فعلي. وحيدد القرار 2480 )2019( أهدافا واضحة. ونؤكد 
جمددا أن كل من يعرقل تنفيذ اتفاق السالم سيواجه خطر فرض 

اجلزاءات عليه. 

عليها  وجيب  غريها.  قبل  املعنية  الدول  بيد  احلل  ويظل 
األمنية  التدابري  بني  توائم  اليت  السياسية  االسرتاتيجيات  وضع 
يفعله  ما لن  وذلك  اإلمنائية.  واملبادرات  اإلنسانية  واالستجابة 
الدول حمدودة.  لتلك  املتاحة  املوارد  أن  أحد آخر غريها. غري 

ولذلك جيب علينا أن نواصل مساعدهتا.

مكافحة  إىل  الرامية  جهودنا  نكثف  أن  الضروري  ومن 
من خالل  اجلهود  هذه  إزاء  التزامها  فرنسا  وتواصل  اإلرهاب. 
عملية بارخان. ويف أعقاب مؤمتر قمة اجملموعة اخلماسية ملنطقة 
الساحل الذي عقد باألمس يف نيامي، سيجتمع الرئيس ماكرون 
مع رؤساء بلدان املنطقة اخلمسة يف أوائل عام 2020 هبدف 
أن  وينبغي  املشرتك.  لعملنا  والتنفيذي  السياسي  اإلطار  تنقيح 
تساعد الشراكة من أجل األمن واالستقرار يف منطقة الساحل، 
وهي مبادرة فرنسية وأملانية، على تعزيز قدرات بلدان املنطقة. 

وسوف تطلق رمسيا حبلول هناية الربع األول من عام 2020.

القوة  وخاصة  اإلقليمية،  املبادرات  دعم  علينا  وجيب 
زيادة  مؤخرا  شهدنا  اليت  اخلماسية  للمجموعة  التابعة  املشرتكة 
الوترية  هذه  مواصلة  ولكن ال ميكنها  وفعاليتها.  عملياهتا  وترية 
إليها، وخاصة  املناسب  الدويل  الدعم  تقدمي  دون  طويلة  لفرتة 
يف  املتحدة  األمم  تساهم  أن  وجيب  واملايل.  اللوجسيت  الدعم 
ذلك الدعم. وتدعو فرنسا اجلهات املاحنة اليت مل تف بالتزاماهتا 
الرغم  وعلى  ممكن.  وقت  أقرب  يف  ذلك  تفعل  أن  إىل  بعد 
من  جزء  العسكري سوى  النزاع  فليس  اجلهود  تلك  أمهية  من 
ّفذ مبعزل عن الوقاية واملصاحلة والعدالة والتدابري  احلل. وإذا ما نـُ

اإلمنائية، فإنه حمكوم عليه بالفشل.

منع  مبكان  األمهية  من  فإن  القبلي،  العنف  مواجهة  ويف 
منذ  املشاعر  هذه  ملثل  والتصدي  العنيف  والتطرف  العداوات 

النزاعات  لتسوية  معينة  تقليدية  آليات  أثبتت  وقد  بدايتها. 
ملشاكل  التصدي  الضروري  ومن  دعمها.  املهم  ومن  فعاليتها، 
االنتجاع والنزاعات بني الرعاة واملزارعني. إن اإلعالم أمر حيوي. 
وهلذا دأبت فرنسا منذ عدة سنوات على دعم حمطات اإلذاعة 

اجملتمعية يف مايل ومولت برامج تدريب للصحفيني.

لوجود  إعطاء شرعية جديدة  األمهية مبكان  من  أنه  كما 
الدولة. غالًبا ما يكون السكان غاضبني من السلطات املركزية 
اليت ال تفيدهم أفعاهلا. لذلك سيكون من املناسب للدول أن 
تقيم  وأن  النائية  املناطق  يف  العامة  اخلدمات  توفري  يف  تساعد 
زراعية  إمكانات  أيًضا  توجد  املستدامة.  للتنمية  هناك مشاريع 
غري مستغلة يف منطقة الساحل وحول حوض حبرية تشاد. ويف 
بوركينا فاسو تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية الدعم للقطاع الريفي 
ملموس  تقدم  إحراز  مت  وقد  منذ عدة سنوات.  التعليم  ونظام 
هناك، فقد ارتفعت معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية من 
46 يف املائة يف عام 2001 إىل 86 يف املائة يف عام 2016. 
نعاجل  وأن  للنجاح  الفرصة  هذه  نغتنم  أن  علينا  جيب  لذلك 

األسباب اجلذرية.

متشيًا  هائاًل  متويليًا  جهداً  نبذل  أن  أيًضا  الضروري  ومن 
مع أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030 واتفاق باريس 
بشأن تغري املناخ. تساهم فرنسا بنشاط يف هذا الصدد، وذلك 
من خالل تربع بقيمة 1.6 بليون يورو حلافظة مشاريع منطقة 
الساحل. ولقد شهدنا جهودا جديرة بالثناء من جانب األمم 
أّثين  الذي  األورويب  االحتاد  املتحدة وشركاء آخرين، وال سيما 
عليه لكونه املانح الرئيسي يف منطقة الساحل. ومع ذلك، جيب 
أكثر  بشكل  نعمل  أن  وجيب  ذلك  من  أكثر  نفعل  أن  علينا 

فعالية وكفاءة.

احلاجة  على  أخرى  مرة  بالتأكيد  أختتم كالمي  أن  أود 
امللحة ملساعدة منطقة الساحل وغرب أفريقيا برمتها. إن الوضع 
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يتدهور بال هوادة ويشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني. مل يعد 
بإمكاننا السماح باستمرار هذه التطورات.

الريد دجانا )إندونيسيا( )تكلم باإلنكليزية(: بادئ ذي 
بدء، أود أن أشكر الواليات املتحدة وكوت ديفوار على عقد 
هذه اجللسة، وكذلك املمثل اخلاص تشامباس ومفوض االحتاد 
األفريقي شرقي على إحاطتيهما اإلعالميتني. كما نود أن نتقدم 

بتعازينا وصلواتنا ألسر جنود النيجر الذين سقطوا.

لقد استمعنا إىل مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني وقرأنا تقرير 
األمني العام يف وقت سابق من هذا العام )S/2019/549(، والذي 
سلط الضوء ضمن مجلة أمور على احلالة األمنية املتقلبة يف غرب 
اجلماعات  أنشطة  وتغذيها  الطائفي  بالعنف  واملتسمة  أفريقيا 
املتطرفة العنيفة. كما أن اجلماعات اإلرهابية واجلماعات املتطرفة 
العنيفة قد وّسعت مناطق نفوذها، مستفيدة يف ذلك من املظامل 
احمللية وانعدام الوجود الفعال للدولة، وهو ما ذكره اليوم بالفعل 

عدد من املتكلمني.

بالرغم من اجلهود اليت تبذهلا احلكومات الوطنية واملنظمات 
إىل  أفضى  مما  مستمر،  األمنية  احلالة  تدهور  أن  إال  اإلقليمية 
ظروف إنسانية وخيمة ومن بينها التشرد. باإلضافة إىل ذلك، 
احلالة،  تفاقم  من  املنطقة  البيئية يف  والضغوط  املناخ  تغري  يزيد 
مما يزيد من الضغط على احلكومات ويدمي دائرة انعدام األمن 
يف املنطقة. لقد أعاد اليوم كال مقدمي اإلحاطتني اإلعالميتني 
اجلذرية  األسباب  معاجلة  على ضرورة  التأكيد  اجمللس  وأعضاء 

لعدم االستقرار. وأود يف هذا الصدد أن أبرز ثالث نقاط.

ترحب  واإلقليمية  الوطنية  اجلهود  بدعم  يتعلق  فيما  أواًل، 
إندونيسيا باملبادرات اليت اختذهتا بلدان يف غرب أفريقيا ومنطقة 
الساحل ملكافحة اإلرهاب من خالل جهود أمنية مجاعية، مثل 
التابعة  املشرتكة  والقوة  اجلنسيات  املتعددة  املشرتكة  العمل  فرقة 
دعم  مواصلة  ينبغي  الساحل.  ملنطقة  اخلماسية  للمجموعة 
من  الدويل،  الدعم  إىل  وباإلضافة  ذلك،  مع  املبادرات.  هذه 

أكرب  بدعم  أيًضا  حتظى  املبادرات  هذه  أن  من  التأكد  املهم 
إليه  اإلشارة  اعتدنا  ملا  املهمة  اجلوانب  أحد  إن  السكان.  من 
على أنه “كسب قلوب وعقول السكان” هو بالطبع ضمان 
اإلجراءات القضائية الواجبة يف تقدمي اجلناة إىل العدالة. وجيب 
أيضا أن تكون قوات األمن مسؤولة عن تصرفاهتا. كما ينبغي 
دعم احلكومات الوطنية من خالل بناء القدرات يف جمال توفري 
األمن واحلماية ملواطنيها، مبا يف ذلك من خالل آليات اإلنذار 

املبكر واالستجابة املبكرة.

واملصاحلة.  اجملتمعية  املشاركة  يف  نستثمر  أن  جيب  ثانيًا، 
تعترب إندونيسيا أن هذا هو اإلجراء األكثر ضرورة للتوفيق بني 
العنف.  من  املزيد  منع  أجل  من  املنقسمة  والفئات  اجملتمعات 
جيب على اجلهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية أن تستثمر 
يف جهود املشاركة اجملتمعية واملصاحلة، فتجمع بذلك بني كل 
الوساطة  منها  بوسائل  ذلك  حتقيق  وميكن  املتأثرة.  اجملتمعات 
االجتماعية  املظامل  لضمان مساع  الطوائف  بني خمتلف  واحلوار 
واالقتصادية. جيب معاجلة ومناقشة قضايا مثل حيازة األراضي 
وعدم املساواة االقتصادية وسبل املعيشة، مبا يف ذلك من خالل 

متكني وتوطيد اآلليات الثقافية والتقليدية حلل الصراعات.

تتعلق نقطيت الثالثة باحلاجة إىل اسرتاتيجيات شاملة لكل 
املفوض  أملح  وقد  الدويل.  بالتعاون  تقرتن  واملناطق  القطاعات 
أن  هامة. جيب  نقطة  أنه  أعتقد  والذي  إىل هنج كلي،  شرقي 
ملواجهة  أكرب  اسرتاتيجية  من  جزًءا  األمنية  االستجابة  تكون 
التطرف العنيف، وأنا أؤيد النهج اللنّي الذي اتبعناه يف العديد 
من أجزاء العامل األخرى. كما جيب أن يكون استئصال الفقر 
جزءا من االسرتاتيجية الكربى، واليت ينبغي أن تشمل أيًضا تعزيز 
وجود الدولة وقدرهتا، وختفيف احلالة اإلنسانية، وإعادة البناء، 
فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  واالجتماعية.  االقتصادية  والتنمية 
القرب من البلدان، والنشاط العابر للحدود الوطنية من جانب 
احتمال  من  تزيد  أخرى،  وعوامل  العنيفة،  املتطرفة  اجلماعات 



23/25 1940919

S/PV.8685 الرفأ واألمن ما  مرلسيا 16/12/2019

انتشار انعدام األمن يف املنطقة. عندما قمنا بزيارة املنطقة، مت 
إطالعنا على مسألة احلدود اليت يسهل اخرتاقها وضرورة التعاون 

واملساعدة الدوليني للمنظمات اإلقليمية.

للمنطقة  اجمللس  أعضاء  زيارة  إىل  اإلشارة  أود  اخلتام،  يف 
يف وقت سابق من هذا العام. كنا يف بلدان خمتلفة يف املنطقة 
بزعماء حمليني وأصحاب مصلحة ومسؤولني واستمعنا  والتقينا 
إىل مشاكلهم. ما حنتاج إليه اآلن هو العمل لدعم بلدان املنطقة 
املنظمات  وبالطبع  امليدان،  يف  املتحدة  األمم  بعثات  وخمتلف 
اإلقليمية. لن أنسى أبًدا عندما مسعنا خالل زيارتنا ملايل التماسا 
من منظمة نسائية غري حكومية لكي نرتجم مجيع البيانات اليت 
نديل هبا يف هذه القاعة إىل أعمال ملموسة. لقد حان الوقت، 
أنه جيب علينا اختاذ  قبلنا،  وعلينا أن نوضح كما فعل كثريون 
إجراءات حامسة من أجل معاجلة الوضع بشكل ملموس. دعونا 

ال ننسى نداءات الناس على أرض الواقع.

)تكلم  الدومينيكية(  )اجلمهورية  لابرا  ترولولس  الريد 
باإلسبانية(: نشكر السيد حممد بن تشامباس والسيد إمساعيل 

شرقي على إحاطتيهما اإلعالميتني.

قبل أن أبدأ، نود أن نعرب عن خالص تعازينا لسلطات 
وشعب النيجر، وكذلك لعائالت الضحايا، يف أعقاب اهلجوم 
اإلرهايب الوحشي الذي وقع يوم األربعاء على معسكر للجيش 
وأودى حبياة 71 شخًصا. كما نود أن نعرب عن تعازينا لنيجرييا 
اجلمعة  يوم  اإلنساين  اجملال  يف  العاملني  من  أربعة  إعدام  بعد 
األعمال  تلك  ندين  ذلك.  قبل  اختطافهم  قد مت  والذين كان 

بأشد العبارات املمكنة.

بينما نشهد مرة أخرى أعماال يرثى هلا كتلك اليت ذكرهتا، 
نؤكد على الطابع امللح للقضية اليت جتمعنا هذا الصباح. لألسف 
جيب علينا يف ظل هذه اخللفية املتسمة باألمل والشعور بالعجز 
وانعدام األمن اجلماعي أن نكون متيقظني ومستعدين حملاولة حل 

الوضع الذي تعاين منه شعوب غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، 
واليت تقع ضحايا للعنف بأشكال عديدة، وكذلك لإلرهاب.

الوضع  يف  الكبري  التدهور  إزاء  شديد  بقلق  نشعر  إننا 
األمين باملنطقة نتيجة النتشار اجلماعات املتطرفة العنيفة. هذه 
اجلماعات تزيد من حدة التوترات بني اجملتمعات، مبا يف ذلك 
عرب  املنظمة  اجلرمية  بشبكات  وترتبط  والرعاة،  املزارعني  ما بني 
البحرية  والقرصنة  والبشر  باملخدرات  لالجتار  املكرسة  الوطنية 
واستغالل املوارد، من بني جرائم أخرى. من الواضح أن مسألة 
العنف الطائفي والصراعات األخرى تتطلب منا معاجلة األسباب 
االقتصادية  اإلدارة  القصور يف  أوجه  ذلك  مبا يف  هلا،  اهليكلية 
تلبية  على  السلطات  قدرة  تقوض  بدورها  واليت  واالجتماعية، 
والصحة  والتعليم  الغذاء  مثل  للسكان  األساسية  االحتياجات 
املتكافئ.  غري  أو  احملدود  السياسي  والتمثيل  والطاقة  واملياه 
وبالتايل فإن حتسني الظروف املعيشية، خاصة بالنسبة لشباب 
املنطقة - الذين ُيقدر أهنم يشكلون 65 يف املائة من السكان 

وبالتايل يشكلون أغلبية متزايدة - هو أولوية.

بشكل  ملموسة  عواقبها  أصبحت  أخرى  رئيسية  قضية 
متزايد هي تأثري تغري املناخ باعتباره عامال يشكل خطورة على 
سكان  من  لشرحية كبرية  بالنسبة  ملموس  التأثري  هذا  األمن. 
املنطقة الذين يواجهون كل يوم، ضمن أمور أخرى، ندرة املياه 
وتناقص املناطق الصاحلة للزراعة وتآكل الرتبة واجلفاف. كل هذا 
يؤثر على األمن الغذائي للبشر وصحتهم وسبل عيشهم. لذلك 
تقييم خماطرها  املتضررة يف  البلدان  دعم  مواصلة  الضروري  من 
ووضع اسرتاتيجيات للتخفيف منها وبناء قدرهتا على الصمود.

الصغرية  األسلحة  النتشار  خاص  اهتمام  إيالء  ينبغي 
واألسلحة اخلفيفة يف املنطقة والذي أدى إىل تغيري طبيعة العنف 
تدفقات  الزدياد  نظراً  متزايد  فتاكًا بشكل  مما جعله  الطائفي، 
املعروف  من  والذي  واملاشية،  للمزارعني  الرعوي  التنقل  هجرة 
القائمة  والتحديات  املناخ  تغري  هو  سببه  أن  للتو  قلت  كما 
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التحرك  سبل  تقييم  عند  ودائمة.  عادلة  حلول  بتوفري  املتعلقة 
نشجع  فإننا  الوضع  هذا  معاجلة  أجل  من  اتباعها  جيب  اليت 
على التعاون مع اهليئات اإلقليمية اليت تعزز اآلليات احمللية مع 
الرتكيز على حفظ السالم وتعزيز التماسك االجتماعي ومعاجلة 
األسباب اهليكلية من خالل، على سبيل املثال، مبادرات توفري 
املساواة  عدم  من  احلد  هبدف  الريفيني  للشباب  العمل  فرص 
احلكم  يف  القصور  معاجلة  وكذلك  االجتماعية،  واالنقسامات 

ببعض تلك اجملاالت.

وبالنظر إىل سياق األزمة األمنية يف غرب إفريقيا ومنطقة 
على  الناس  فيها  يعتمد  اليت  املناطق  يف  ال سيما  الساحل، 
يف  االستثمار  فإن  عيشهم،  احليوانية يف كسب  والثروة  الزراعة 
املناطق الريفية ضروري لتوفري الفرص، وخاصة للشباب، كوسيلة 
حدهتا.  وختفيف  الطبيعية  املوارد  على  الصراعات  نشوب  ملنع 
فبالدنا تدرك من واقع جتربتنا التأثري اإلجيايب واحلفاز الذي يولده 

االستثمار الريفي وهي تعززه.

إننا نشيد جبهود مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة 
الساحل وجهود اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل 
اإلرهاب  مكافحة  مبادرات  يف  للمرأة  املنتظمة  املشاركة  تعزيز 
منع  يف  وسيطة  بصفتها  املرأة  دور  إن  العنيف.  التطرف  ومنع 
وحاالت  السالم  بناء  يف  وكذلك  وحلها،  الصراعات  نشوب 
ما بعد الصراع، هو أمر أساسي، وكذلك صياغة االسرتاتيجيات 
يواصل  أن  جيب  لألزمات.  اهليكلية  األسباب  ملعاجلة  الشاملة 
اجمللس العمل بطريقة موحدة للتصدي للتهديدات والتحديات 
واغتنام الفرص بطريقة منسقة وشاملة يف ضوء طبيعتها املتعددة 

األبعاد.

)تكلم  )بلجيكا(  بوستورلفا  دي  بيكرتين  الريد 
بالفرنسية(: أود أواًل أن أشكر الواليات املتحدة وكوت ديفوار 
على املبادرة اليت اختذتاها بعقد هذه اجللسة. كما أشكر املمثل 
اخلاص تشامباس واملفوض شرقي على إحاطتيهما اإلعالميتني.

أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألحيي ذكرى مجيع ضحايا 
أعمال العنف األخرية يف منطقة الساحل، مبا يف ذلك أحدث 

هذه األعمال يف النيجر.

السيد  قدمها  اليت  اإلعالمية  اإلحاطة  بتأييد  أبدأ  أن  أود 
بني  خلط  أي  جتنب  علينا  أنه جيب  على  والتأكيد  تشامباس 
اإلرهاب والتطرف والعنف الطائفي والصراع بني الطوائف العرقية 
والصراع الديين والعنف ذي الطابع التمردي. جيب أال نقع يف 
فخ تفسري احلقائق اليت هتز املنطقة بطريقة مبسطة. وجيب على 

وجه اخلصوص أن منتنع عن وصم أي جمتمع واحد بعينه.

وكما قال كثريون آخرون قبلي، لن يكون الرد األمين وحده 
كافيًا، حىت ولو بدا أنه ال غىن عنه. إن السياق القائم يف املنطقة 
وعدم  املرتفع،  السكاين  والنمو  املناخ،  تغري  جيداً:  معروف 
غري  حىت  أو  الضعيف  واحلكم  والتمرد،  االجتماعية،  املساواة 
املوجود يف بعض األحيان، والتحديات اليت تواجه شرعية الدولة، 
املشروع  غري  واالجتار  الطبيعية،  املوارد  على  املتزايدة  واملنافسة 
العناصر  باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وانتشارها. هذه 
تصفها بشكل جيد دراسة صدرت عام 2018 حول النزاعات 
بني الرعاة واملزارعني، واليت أصدرها مكتب األمم املتحدة لغرب 
إفريقيا ومنطقة الساحل وفيها 20 توصية حمددة تتناول املدى 
القصري واملتوسط والطويل. حنن نعلم أن احللول موجودة، واآلن 

جيب علينا تنفيذها.

االستقرار. يف  عدم  رئيسي يف  عامل  هو  بالظلم  الشعور 
غرب إفريقيا نسبة كبرية جًدا مما ُيعرف بأحكام احملاكم الرمسية 
بشكل  األحكام  هذه  وتتأثر  األراضي.  على  بالنزاعات  تتعلق 
وبالتايل  بالفساد.  حىت  أو  الشخصية  باملصاحل  سلبًا  منتظم 
ال ُينظر إىل الدولة على أهنا منحازة فحسب بل على أهنا، ويف 
املقام األول، فاقدة للشرعية يف أعني مواطنيها. وبناًء عليه فمن 
اخُتذت يف  اليت  الرئيسية  التدابري  أن من بني  املهم اإلشارة إىل 
مشال مايل أثناء احتالل املتمردين اجلهاديني هلذا البلد يف عام 
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العنف  الشديدة  العدالة  أشكال  من  تطبيق شكل  مت   2012
الشعور  نفس  من  أيًضا  البدوية  اجملتمعات  وتعاين  والبشاعة. 
بالظلم، على سبيل املثال يف سياق كثرة عمليات سرقة املاشية.

بالنسبة لبلجيكا، تكمن اإلجابة على هذا الشعور بالظلم 
من  القانون  سيادة  وتعزيز  استعادة  يف  العقاب  من  واإلفالت 
والتقليدية، حيثما كان  الرمسية  العدالة  بني  التآزر  خالل حتفيز 
ذلك مفيًدا، حبيث يكمل كل منهما اآلخر. إهنا طريقة ملموسة 
العميقة  اجلذور  أحد  ملعاجلة  وبالتايل  اإلرهاب،  سردية  حملاربة 
يف  واالستقرار  األمن  أجل  من  الشراكة  مبادرة  تتفق  للعنف. 
فهي  وبالتايل  الدولة،  شرعية  تعزيز  فكرة  مع  الساحل  منطقة 

تستحق دعمنا.

إن انعدام األمن للسكان املدنيني هو من العوامل الرئيسية 
امليليشيات  تشكيل  يتم  املنطقة.  يف  املتصاعد  للعنف  األخرى 
للدفاع عن سبل عيشهم وقراهم وعائالهتم. إن فشل الدولة هذا 
يتطلب منا - حنن اجملتمع الدويل - مواصلة تعزيز دعمنا لقوات 
األمن والدفاع يف غرب أفريقيا. ومع ذلك، أود أن أشدد على 

أن املسؤولية الرئيسية على عاتق فرادى الدول هي ضمان سالمة 
القلوب  ذلك كسب  يتضمن  املتوسط،  املدى  على  مواطنيها. 
والعقول - وأحياًنا إعادة كسبها - ألن قوات األمن جيب أن 
تكون مقبولة من الناس. ولتحقيق هذه الغاية من الواضح أنه 
ال جيب أن تكون قوات األمن فعالة فحسب بل جيب عليها 

أيًضا أن حترتم حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: ال توجد أمساء أخرى مدرجة 
يف قائمة املتكلمني.

قبل أن أختتم اجللسة أود أن أشري إىل البيان الذي أدىل به 
ممثل االحتاد الروسي بشأن بند جدول األعمال اليوم. إن رئاسة 
جدول  يف  املدرج  البند  عنوان  صحة  بعدم  ُتقر  األمن  جملس 
أعمال جلسة اليوم. وبالتايل سيتم تصحيحه يف احملضر حبيث 
يتضمن العنوان الصحيح لبند جدول األعمال، وكما يظهر يف 
برنامج العمل الشهري املؤقت للمجلس، أي “السلم واألمن يف 

أفريقيا: العنف الطائفي واإلرهاب يف غرب إفريقيا”.
رُفعت اجللسة الساعة 12/00.


