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جدول األعمال
إحاطة يقدمها الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

يتضمن هذا املحضر نص اخلطب امللقاة بالعربية والترمجة الشفوية للخطب امللقاة باللغات األخرى.
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واملساعي احلميدة ميكن أن يضيف مسامهة ثرية ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا.

نتحمل
ونود أن نساهم على الصعيد الدويل ،بغية أن ّ
أقر جدول األعمال.
مسؤوليتنا ونظهر تضامننا ،ومها مبدآن من املبادئ األساسية
إحاطة يقدمها الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
لسياسة سويسرا جتاه حتقيق السالم واألمن.
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :مبوجب املادة  39من
ويف ما يتعلق باألمم املتحدة ،تنعكس سياستنا أيضا يف
النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو فخامة السيد ديدييه
قرارنا املعين بطلب العضوية يف جملس األمن للفترة -2023
بوركهالتر ،الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
 ،2024وكذلك يف رئاستنا احلالية الثانية ملنظمة األمن
ورئيس االحتاد السويسري ،إىل االشتراك يف هذه اجللسة.
والتعاون يف أوروبا  -كون سويسرا أول بلد يفعل ذلك.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
وهذه أيضا أول مرة يف تاريخ منظمة األمن والتعاون
أعماله.
يف أوروبا أن يقدم بَلَدان يشغالن الرئاسة للمرة الثانية على
أعطي الكلمة اآلن للسيد بوركهالتر.
التعاون تعاونا وثيقا جدا  -سويسرا هذه السنة وصربيا يف عام
السيد بوركهالتر (تكلم بالفرنسية) :إنه لشرف عظيم يل  .2015لقد وضعنا معا خطة عمل مشتركة ،ونأمل أن يضمن
ولبلدي ،سويسرا ،أن أخاطب املجلس اليوم بصفيت الرئيس توايل الرئاسة مزيدا من االستمرارية يف عمل منظمة األمن
احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .وأشكر املجلس على والتعاون .عالوة على ذلك ،نعتقد أن منوذج االستمرارية هذا
ينبغي أن يكون مفيدا للمستقبل.
دعوته.
باشرت سويسرا مهام الرئاسة احلالية ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا بعزم كبري وتواضع ،مدركة متام اإلدراك
أن األمن فن ،وهو صعب وهش ،على حنو ما تظهر األحداث
يف أوكرانيا مرة أخرى  -يف الواقع ،سأتكلم عن هذا املوضوع
أكثر مما كنت أنوي ،إذ دخلت األمور هناك اآلن مرحلة
جديدة.

ومن دواعي سروري اخلاص ،إذًا ،أن أخاطب املجلس
حتت الرئاسة الليتوانية ،نظرا ألن حكومتكم ،سيديت الرئيسة،
يسرت هذا النوع املبتكر للرئاسة يف مؤمتر فيلنيوس
هي اليت ّ
الوزاري عام  .2011وسوف أتناول اليوم أولويات رئاستنا
على خلفية التعاون بني أوروبا واألمم املتحدة .وبصفيت الرئيس
احلايل ،أريد تعزيز هذا التعاون .وسوف أتكلم أيضا عن دور
منظمة األمن والتعاون يف اجلهود الدولية املبذولة إلدارة األزمة
يف أوكرانيا .إن هذا املوضوع كان بارزا يف املرحلة األولية
لرئاسة سويسرا احلالية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

قررت سويسرا تويل الرئاسة احلالية ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا ألسباب استراتيجية .حنن نرى أن تعزيز االستقرار
يف أوروبا واملناطق املجاورة هلا ،وكذلك يف املناطق اهلشة
وكما يدرك املجلس ،إن منظمة األمن والتعاون يف
من العامل ،حمور رئيسي من حماور سياستنا اخلارجية اجلديدة.
ونعتقد أيضا أن تقليدنا املتمثل يف بذل جهود الوساطة أوروبا هي أكرب منظمة إقليمية تعىن باألمن .فهي تشمل
املناطق األوروبية  -األطلسية واألوروبية  -اآلسيوية على حد
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سواء .وهي تضم  57بلدا ،من فانكوفر إىل فالديفوستوك،
فضال عن  11شريكا ،وصوال إىل أستراليا .واملنظمة تتخذ
قراراهتا بتوافق اآلراء .وهذا األمر يشكل قوة ،بل وضعفا يف
بعض األحيان ،إذ جيب علينا باستمرار ،بغية التصرف ،أن
نتوصل إىل حلول وسط .هذه هي روح التعاون اليت تكمن يف
صميم مجيع أنشطة املنظمة.

والتعاون بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس
أوروبا مثال على الصعيد اإلقليمي .فقبل أسبوع واحد ،الرئاسة
النمساوية ملجلس أوروبا والرئاسة السويسرية احلالية ملنظمة
األمن والتعاون ّ
نظمتا معا مؤمترا يهدف إىل تعزيز التعاون
املؤسسي بني املنظمتني يف جمال مكافحة االجتار بالبشر .وكان
املؤمتر ناجحا .ومت وضع إطار لتحديد التدابري امللموسة يوفر،
يف مجلة أمور أخرى ،تطوير التدريب املشترك من أجل حتسني
املالحقة اجلنائية.

الثامن .وسوف ننظم مؤمترا بشأن هذا املوضوع بالذات يف
فيينا بتاريخ  27و  28أيار/مايو ،يشارك فيه ممثلون من األمم
املتحدة والعديد من املنظمات اإلقليمية.

ولقد أطلقنا داخل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عملية
للتفكري يف زيادة حتسني كفاءة بعثاتنا امليدانية .إن منظمة األمن
والتعاون ووكاالهتا املتخصصة األربع تضطلع بست عشرة
بعثة  -من البوسنة واهلرسك إىل قريغيزستان  -مبيزانية سنوية
متواضعة نسبيا تبلغ  245مليون يورو .فعلى سبيل املثال ،هذا
املبلغ أقل  15مرة من املبلغ الذي ختصصه سويسرا للتعاون
الدويل .ونود أن نعرض منوذجا جديدا عن البعثة يتوافق على
حنو أفضل مع االحتياجات املحددة لكل بلد مضيف .ويف
الوقت نفسه ،ينبغي أن نكفل احلفاظ على الدور الوقائي
احلاسم الذي تقوم به بعثاتنا ،وأن حنافظ على هوية منظمة
األمن والتعاون كمنظمة ميدانية تدعم البلدان املضيفة يف تنفيذ
االلتزامات املتعهد هبا يف املنظمة.

إن روح التعاون هذه تظهر أيضا يف العالقات مع اخلارج.
فعمل منظمة األمن والتعاون ،بوصفها منظمة إقليمية يف إطار
وبالنسبة إىل العالقات بني منظمة األمن والتعاون يف
الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة ،يساهم يف اجلهود
اليت تبذهلا األمم املتحدة للحفاظ على أمور السالم واألمن أوروبا واألمم املتحدة ،ينبغي توخي املزيد من التعاون على
أرض الواقع .ومثة مثال ناجح هو بال شك العمل الذي
واالستقرار الدويل وإعادة إرسائها.
ومن جديد ،أطلق األمني العام بان كي  -مون مؤخرا اضطلعت به بعثة إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو وبعثة
النقاش حول تنشيط دور املنظمات اإلقليمية يف إطار الفصل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.

إن مفهوم األمن املتعدد األبعاد الذي طورته منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ميكنه أن يلهم األطراف اإلقليمية الفاعلة
األخرى .وثيقة هلسنكي اخلتامية لعام  1975اعترفت للمرة
األوىل بأن التهديدات اليت يتعرض هلا االستقرار واألمن ال تأيت
من القوات واألسلحة فحسب ،وإمنا تأيت أيضا  -دون اإلشارة
إىل أي تراتبية  -من األزمات االقتصادية ،والتدهور البيئي،
وانتهاكات حقوق اإلنسان .واليوم ،إن هذا النموذج األمين
الشامل أكثر أمهية من أي وقت مضى ألنه يوفر عمليات
التصدي الفعال للتحديات احلالية ،ويليب احتياجات الفرد
وميكننا أيضا أن نعترب إجراءات مشتركة أخرى يف
األمنية .لذلك ،نأمل تعزيز التعاون بني منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا واملنظمات اإلقليمية األمنية األخرى واألمم املتحدة ،إطار الفصل الثامن من امليثاق  -مثال ،يف جمال التدريب.
وقبل عامني ،قمنا بتنظيم دورة للعاملني يف األمم املتحدة،
دائما مبا يتماشى مع أحكام الفصل الثامن من امليثاق.
واالحتاد األورويب ،ومنظمة األمن والتعاون حول منع نشوب
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الصراعات .وينبغي إعادة إحياء هذا الشكل من الدورات
ليكون منوذجا حيتذى به .وحنن على استعداد لتكريس أنفسنا
هلذه املهمة.

مسار املستقبل يف أوكرانيا ،والدرجة العالية من عدم االستقرار
الذي يشهده البلد يف اآلونة األخرية ّ
يذكران على حنو واقعي
بأن األمن يف أوروبا ال ميكن أن يكون أمرا مسلّما به .فلقد
كشفت تلك التطورات عن احلاجة إىل تعزيز احلوار ،وإعادة
إرساء الثقة ،وبناء اجلسور من جديد ،داخل أوكرانيا وعرب
املناطق األوروبية  -األطلسية واألوروبية  -اآلسيوية على حد
سواء .وإنين على اقتناع راسخ بأنه يتعني على منظمة األمن
والتعاون أن تؤدي دورا رئيسيا يف كال األمرين.

منتدى شركاء التعاون يف منطقة آسيا ،حيث نأمل مناقشة
كيفية تنفيذ عناصر منوذج منظمة األمن والتعاون يف جمال
تكامل األمن والتعاون يف منطقة شرق آسيا .ويف سياق
الزناعات اإلقليمية املتواصلة ،وميزانيات الدفاع املتزايدة
بسرعة ،وتصاعد خطر التوترات واالستقطاب السياسي،
بوسع منطقة شرق آسيا أن تستفيد من جتربة منظمة األمن
والتعاون بشأن وضع تدابري لبناء الثقة ومعايري مشتركة من
خالل احلوار والشفافية .فمنطقة آسيا واملحيط اهلادئ هي
حمرك للتكامل االقتصادي ،وقد تشكل منوذجا عندما يتعلق
األمر بالتكامل على الصعيد األمين.

واالتفاق الذي مت التوصل إليه يف  21شباط/فرباير ّ
شكل
خطوة هامة حنو إهناء أعمال العنف ،وم ّهد الطريق أمام التوصل
إىل حل سياسي لألزمة .وأهنئ مجيع املعنيني الذين جعلوا من
هذا االختراق ممكنا ،مبا يف ذلك وزراء خارجة بولندا وأملانيا
وفرنسا واملبعوث اخلاص لالحتاد الروسي.
ومع تعيني رئيس مؤقت من جانب الربملان ،دخلت
أوكرانيا اآلن مرحلة انتقالية جديدة .مثة حتديات هائلة
أمامها .وينبغي لنا أن نتحد يف جهودنا لدعم أوكرانيا يف هذه
األوقات الصعبة .إن أوكرانيا املستقرة والدميقراطية واملتحدة
هي ملصلحتنا مجيعا.

منذ أن توليت الرئاسة احلالية ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا بداية عام  ،2014هيمنت على جدول أعمايل
األزمة السياسية وأعمال العنف املتصاعد مؤخرا يف أوكرانيا.
إن اندالع أعمال العنف يف سياق الكفاح من أجل حتديد

لذلك اقترح إنشاء فريق اتصال دويل معين بأوكرانيا.
وينبغي ألوكرانيا بالطبع االضطالع بدور بارز يف الفريق،
وجيب أن تدرج اجلهات الفاعلة الدولية الرئيسية .ونتشاور
حاليا بشأن تلك الفكرة مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية.
وستكون املهمة الرئيسية املنوطة بفريق االتصال املقترح

ويف موضوع االنتخابات ،هناك تعاون وثيق بني األمم
تكمل بعضها بعضا
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ،وجهودمها ّ
كما هو احلال يف جورجيا وأفغانستان .وسوف تدعم منظمة
األمن والتعاون االنتخابات الرئاسية املقرر عقدها يف أفغانستان
خالل نيسان/أبريل  .2014فأفغانستان واحدة من شركاء
وخالل األسابيع األخرية ،طالبت مجيع األطراف مرارا
منظمة األمن والتعاون الستة يف جمال التعاون ضمن املنطقة
اآلسيوية .وهذه املرة ستكون اخلامسة اليت يقوم فيها مكتب وتكرارا باالمتناع عن أعمال العنف ،وحل األزمة من خالل
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن احلوار والوسائل السياسية واحترام حقوق اإلنسان .ويف
سلسلة من االجتماعات ،ناقشت مع احلكومة األوكرانية
والتعاون برصد االنتخابات يف أفغانستان.
وأود أن أتكلم باختصار عن فكرة تتعلق مبنطقة آسيا آنذاك وكذلك مع أعضاء من املعارضة خيارات تقضي بقيام
واملحيط اهلادئ .العام املقبل ،سوف تتوىل سويسرا رئاسة منظمة األمن والتعاون بتقدمي املساعدة.

(تكلم باإلنكليزية)
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تقدمي الدعم ألوكرانيا يف هذه الفترة االنتقالية .وسيكون ومواصلة حتديد أنشطة مكتب منسق املشروع يف كييف التابع
فريق االتصال منربا للتنسيق وتبادل املعلومات بشأن املساعدة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
الدولية وأنشطة املشاريع يف أوكرانيا .وتتمتع منظمة األمن
ونشهد حاليا مرحلة من التهدئة يف أوكرانيا .ومن
والتعاون يف أوروبا ،من خالل نزاهتها ومشوهلا ،بالسمات الضروري دعم عملية عادلة وشاملة للمرحلة االنتقالية
الالزمة الستضافة الفريق وإدارته .وأوكرانيا ومجيع اجلهات ال هتمش أي جزء من أوكرانيا أو أي جمتمع .وتستحق
الفاعلة الدولية املعنية األطراف يف األزمة هي يف الواقع دول أوكرانيا االهتمام والدعم الدوليني والكاملني .وإنين على يقني
مشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
بأن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تتمتع باألدوات الالزمة
لقد قررت اليوم تعيني السفري تيم غولدميان مبعوثا شخصيا ملساعدة أوكرانيا يف هذه املرحلة الصعبة.
يل يف أوكرانيا .وسيعمل على تنسيق مجيع األنشطة اجلارية
وأنتقل اآلن إىل أولويات الرئاسة السويسرية احلالية ملنظمة
واملخططة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف أوكرانيا بالنيابة األمن والتعاون يف أوروبا .وكما يدرك املجلس يف اخلطة
عن الرئاسة احلالية .وسيعقد على حنو سريع مشاورات مع املوزعة هذا الصباح ،نود أن نسهم بثالثة أهداف رئيسية:
مجيع األطراف وسيتعاون بشكل وثيق مع الشركاء الدوليني .أال وهي تعزيز األمن واالستقرار ،وحتسني حياة الشعوب،
وتعزيز قدرة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا على العمل.
وجتسد تلك األهداف الثالثة ثالث قيم  -قيم األمن ،واحلرية
واملسؤولية .ولكل من تلك األهداف الرئيسية ،حددنا من
ثالثة إىل أربعة جماالت من املجاالت ذات األولوية .وسيجد
املجلس معلومات بشأن املجاالت ذات األولوية يف صحائف
الوقائع املقدمة .وسأركز على بعض منها يف هذه املناقشة يف
تعليقايت التالية.

وأرسل فريق رئيسي صغري تابع ملنظمة االمن والتعاون
يف أوروبا إىل أوكرانيا إلجراء بعثة تقييم االحتياجات يف
األيام القليلة املقبلة .ومثة حاجة ملحة إىل إعادة بناء الثقة فيما
بني مجيع األطراف املعنية .وأشجع القادة اجلدد يف أوكرانيا
على دعوة مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
إلرسال بعثة لتقييم حالة حقوق اإلنسان إىل البلد للوقوف
على حقائق األحداث اليت وقعت يف أوكرانيا ومالبساهتا.
وستوصي بعثة تقييم حالة حقوق اإلنسان باختاذ تدابري للتعامل
فيما يتعلق هبدفنا األول املتمثل يف تعزيز األمن واالستقرار،
مع االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يدعى ارتكاهبا خالل سأقتصر على أولوياتنا اجلغرافية  -أال وهي منطقة غرب البلقان
األزمة .وستقدم النتائج اليت تتوصل إليها يف تقرير وستساعد وجنوب القوقاز .كما سأذكر بإجياز احلالة يف ترانسنيستريا.
على حتقيق املصاحلة الوطنية يف أوكرانيا.
يف منطقة غرب البلقان ،نود إحراز تقدم بشأن التعاون
وستكون االنتخابات الرئاسية حلظة حامسة يف الفترة اإلقليمي ومساعدة الشعوب على التغلب على صعوبات
االنتقالية احلالية .ونتوقع من السلطات األوكرانية توجيه املاضي  -املصاحلة .ونود أن ندعم أحد جماالت التعاون الذي
دعوة يف وقت مبكر إىل بعثة مراقبة االنتخابات التابعة ملكتب يتعلق مبسألة املفقودين .كما ننوي شن عملية فيما يتعلق
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان .ويف ضوء التطورات بتحديات اهلجرة ،اليت ينبغي أن تؤدي إىل وضع استراتيجية
املتغرية على حنو سريع ،حنن مستعدون كذلك الستعراض إقليمية مع دول جملس التعاون اإلقليمي وبالتشاور الوثيق مع
االحتاد األورويب.
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وفيما يتعلق بالزناع يف ناغورين  -كاراباخ ،فإن الرئاسة
السويسرية احلالية ستحافظ على اهلياكل املحددة لتسوية
الزناع وتدعمها ،وعلى رأسها جمموعة مينسك ،اليت تشارك
يف رئاستها الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا .ويستحق
ذلك الزناع اهتماما خاصا يف هذه املرحلة ،إذ ما فتئت وترية
التوترات تتصاعد يف اآلونة األخرية مع وقوع العديد من
حوادث العنف.

وذكرتنا االحتجاجات العنيفة اليت وقعت مؤخرا يف
البوسنة واهلرسك واستقالة عدد من القادة السياسيني هناك
بالسياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي الصعب يف ذلك
البلد وخطر انعدام االستقرار السائد .وتعمل بعثتنا يف امليدان
بشكل وثيق مع قوة االحتاد األورويب ووفد االحتاد األورويب
للمساعدة يف حتسني احلالة .والوجود امليداين للمنظمة على
استعداد لتقدمي مساعيه احلميدة وتيسري احلوار يف البوسنة
واهلرسك .وقد جرى إرسائه بشكل جيد لالضطالع بذلك،
كما أعتقد أنه من األمهية مبكان لفت انتباه املجلس إىل
إذ متكن من بناء الثقة على مر السنني  -مع السلطات الكانتونية احلالة الصعبة يف ترانسدنيستريا ويف طول وعرض مولدوفا.
والفدرالية ومع ممثلي املجتمع املدين على السواء .ودعا املمثل وإىل جانب روسيا وأوكرانيا ،كلفت منظمة األمن والتعاون
اخلاص السلطات إىل الدخول يف حوار فوري مع املواطنني .يف أوروبا بالعمل مبثابة الوسيط املشترك يف عملية التسوية
كما سنسهم يف تطبيع احلالة يف مشال كوسوفو .وال تنظم يف ترانسدنيستريا منذ عام  .1993وهناك مؤشرات على
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا االنتخابات هناك فحسب ،أننا قد نكون داخلني يف فترة من التوتر املتزايد يف الزناع.
بل هتدف إىل املساعدة يف هتيئة بيئة دميقراطية ،واستعادة الثقة وأناشد مجيع األطراف املعنية التصرف حبذر واالمتناع عن
وتشجيع املشاركة السياسية لألقليات ،وذلك أيضا بالتعاون اختاذ خطوات أحادية اجلانب .فمن الضروري اآلن ،أكثر من
أي وقت مضى ،أن يتخذ املجتمع الدويل إجراءات بطريقة
الوثيق مع االحتاد األورويب.
أما بالنسبة ألولويتنا اجلغرافية الثانية ،تبحث سويسرا عن منسقة.

سبل لالستفادة من اخنراطها طويل األمد يف منطقة جنوب
القوقاز للمساعدة يف حل الزناعات اليت طال أمدها يف تلك
املنطقة.
وتعمل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف جورجيا،
بشكل وثيق مع األمم املتحدة واالحتاد األورويب يف سياق
مباحثات جنيف الدولية .وستدعم الرئاسة السويسرية ذلك
الشكل قدر اإلمكان .وحنن على استعداد إلحياء املحادثات
بشأن وجود دويل يف جورجيا إذا كان ذلك يتفق مع رغبة
جورجيا وإذا أظهرت األطراف املعنية درجة من االنفتاح
واملرونة بشأن املسألة .وينبغي ملحادثات جنيف املضي حنو
صيغة حقيقية لتسوية األزمة.

6/32

وييسعى هدفنا الثاين إىل حتسني حياة الشعوب .فمن
األمهية مبكان ملنظمة األمن والتعاون العمل ال ملصلحة الدول
فحسب بل ملصلحة مواطنيها .حيثما تكون السياسة اجليدة
يف خدمة الشعب ،ومن الشعب وإىل الشعب .كما تكمن
تلك الفكرة يف فكرنا املهيمن لرئاستنا عام  ،2014وهو إقامة
جمتمع األمن لصاحل اجلميع.

والرئاسة السويسرية احلالية مقتنعة بأن تعزيز التعاون بني
املنظمات اإلقليمية والعاملية بغية دعم ومحاية حقوق اإلنسان
والدميقراطية وسيادة القانون سيضاعف بشكل كبري من تأثري
أعمالنا .وال بد أن تضطلع املنظمات اإلقليمية بدور ريادي يف
تنفيذ االلتزامات املتعهد هبا على أرض الواقع يف إطار األمم
املتحدة.
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حتسني الوقاية والتخفيف من حدهتا وجعلنا من مسألة تدبر أمر
الكوارث الطبيعية أحدى أولويات رئاستنا .ومن شأن تعزيز
الدراية الفنية والنهوض بالتعاون يف هذه املسائل املساعدة يف
حتسني ظروف السالمة لدى الناس الذين يعيشون يف منطقة
منظمة األمن والتعاون وخارجها.

ولذلك حتديدا ،قررنا أن نركز جهودنا على التنفيذ
على حنو أفضل .وميكن أن تساعد الصكوك الدولية حلقوق
اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون ،فضال عن االتفاقيات
وااللتزامات السياسية على حتسني حياة الشعوب يف حال
قبول الدول تنفيذها وتعزيزها على الصعيد الوطين .وينبغي
للمنظمات مثل األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون بذل
نعمل على ذلك بالتعاون الوثيق مع وكاالت األمم
كل جهد ممكن لدعم الدول يف تلك اجلهود .لذلك ينصب املتحدة املتخصصة ،من قبيل مكتب األمم املتحدة للحد من
تركيزنا على تنفيذ االلتزامات احلالية ال على قطع التزامات خماطر الكوارث .بقيامنا بذلك ،نسعى أيضا إىل املسامهة يف
جديدة.
املؤمتر العاملي الثالث املعين باحلد من خماطر الكوارث واملقرر
ومثة أحد اجلوانب حتديدا جدير بالذكر يف ذلك الصدد عقده يف سينداي باليابان يف آذار/مارس  .2015وعالوة على
وهو تركيزنا على منع أعمال التعذيب .وسيجمع االجتماع ذلك ،حنن ملتزمون بشدة أيضا بدمج املوضوع يف أهداف
الرئاسي بشأن املسألة بني مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين التنمية املستدامة اليت وضعتها األمم املتحدة ،لكي تنفذ حبلول
بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية عام .2015
والالإنسانية أو املهينة السيد خوان إ .مينديز ،وخرباء من
ويف إطار مكافحة املخاطر العابرة للحدود الوطنية،
املجتمع املدين والوكاالت الوطنية واملتعددة األطراف املعنية تشكل مكافحة اإلرهاب قلقا رئيسيا .فاالختطاف من
مبنع التعذيب .كما ستعقد سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية أجل احلصول على فدية مصدر رئيسي لتمويل اجلماعات
هبدف زيادة مشاركة املجتمع املدين يف مجيع أنشطة منظمة واملنظمات اإلرهابية .أهنا تستخدم تلك األموال لزيادة قدرهتا
األمن والتعاون يف أوروبا.
التشغيلية والقيام هبجمات إرهابية .ويف الوقت الذي يُطلق فيه
تأخذ الرئاسة السويسرية زمام هذه املبادرات هبدف سراح الضحايا ،تعد العدة يف الواقع خلطف ضحايا جدد.
تشجيع تنفيذ االلتزامات الدولية يف مجيع بلدان منظمة األمن
ينبغي لنا مجيعا أن جند استجابة مشتركة هلذا التحدي .من
والتعاون يف أوروبا ،بدءًا بتلك الواردة يف الوثائق األساسية ،هنا فإن الرئاسة السويسرية ترحب بالقرار )2014( 2133
وبالتحديد اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املؤرخ  27كانون الثاين/يناير .إذ يدعو القرار الدول األعضاء
املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أو املهينة وبروتوكوهلا إىل االستمرار يف إجراء مناقشات بني اخلرباء داخل األمم
االختياري .إن الربوتوكول االختياري الذي مل تصادق عليه املتحدة وغريها من املنظمات الدولية أو اإلقليمية املختصة.
بعد مجيع الدول املشاركة أداة أساسية يف مكافحة التعذيب وتؤيد سويسرا مبنتهى الوضوح هذا اخلط وسوف تساهم
جبميع أشكاله.
منظمة األمن والتعاون يف هذه املناقشات .إن االختطاف من
أما املوضوع التايل فهو تغري املناخ واألمن .ونتيجة لتغري أجل احلصول على الفدية موضوع سيستحوذ على مناقشات
املناخ ،يتزايد عدد الكوارث الطبيعية .إن تلك الكوارث عدة للمنظمة ،ال سيما يف اللجنة األمنية ،ويف مؤمتر معين
تعرض للخطر حياة العديد من األفراد .وهلذا السبب قررنا مبكافحة اإلرهاب سيعقد يف سويسرا يف هناية نيسان/أبريل.

1424286

7/32

S/PV.7117

أ يف نواعتلاو نمألا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا اهمدقي ةطاحإ

24/02/2014

سنتناول أيضا يف ذلك املؤمتر مسألة املقاتلني األجانب .الضرورة املطلقة ألي منظمة أن تكون قادرة على بناء اجلسور
خالل السنوات القليلة املاضية ،تزايد عدد املواطنني من الدول يف مجيع احلاالت ،ال سيما بني الشرق والغرب.
املشاركة يف املنظمة الذين انضموا إىل املجموعات املسلحة
النتائج األولية مشجعة .ونود أن نشكر األمم املتحدة،
خارج منطقة منظمة األمن والتعاون ،وشاركوا يف صراعات وبشكل أكثر حتديدًا وحدة دعم الوساطة فيها ،على تقامسها
تنطوي على العنف .وما سوريا إال مثال ساطع على ذلك ،معرفتها وعلى املشاركة يف تبادل اخلرباء واملشاركة يف تنظيم
ال سيما أهنم شاركوا مع العديد من املقاتلني األجانب .وهناك دورة تدريبية يف هذا املجال.
أيضا أمثلة أخرى على ذلك من قبيل القرن األفريقي.
يف هذا السياق ،أرحب بالقيام مؤخرا بإنشاء إطار
وما أن يعود هؤالء الناس إىل أوطاهنم ،يظلون يف أحيانا شراكة بني مركز منع نشوب الصراعات يف منظمة األمن
كثرية على اتصال مع املتطرفني واإلرهابيني ،مما يصاعد من والتعاون وشعبة دعم السياسات والشراكات والوساطة التابعة
خطر اهلجمات اإلرهابية يف بلداهنم األصلية .لذلك علينا لألمم املتحدة .وآمل أن يؤدي اإلطار املشترك إىل العديد من
مناقشة كيفية احليلولة دون جتنيد هؤالء الناس ومغادرهتم إىل األنشطة امللموسة يف ميدان الوساطة.
مناطق الصراع تلك .بيد أنه يتعني علينا أيضا التفكري يف كيفية
أخريا ،نود أيضا تعزيز التبادالت مع ممثلي املجتمع املدين
إعادة إدماج العائدين من تلك الصراعات يف جمتمعاتنا.
خالل رئاستنا احلالية للمنظمة .ونود بوجه اخلصوص أن نعطي
أما فيما يتعلق هبدفنا الرئيسي الثالث واألخري املتمثل يف فرصة للشباب للمشاركة .حنن بصدد تنظيم منوذج ملنظمة
تعزيز قدرة منظمة األمن والتعاون على التصرف ،فأود أن األمن والتعاون يف أوروبا ،حبيث سيقوم سفراء من الشباب
استرعى انتباه املجلس إىل عملية اإلصالح اجلارية حاليا اليت ينتمون إىل مجيع الدول املشاركة بتطوير خطة عمل للشباب
تضطلع هبا منظمة األمن والتعاون املسماة هبلسنكي  .40 +على غرار النموذج العاملي ملحاكاة األمم املتحدة وخطة العمل
إن الفكرة وراء هذه العملية تكيف املنظمة مع االحتياجات بشأن الشباب على نطاق منظومة األمم املتحدة .وقد بدأوا
األمنية املتغرية ملعاجلة قضايا احلكم وإعادة حتديد هنج املنظمة .عملهم بالفعل يف منتصف كانون الثاين/يناير يف فيينا .ونأمل
لقد مرت األمم املتحدة بعملية مماثلة يف عام  ،2005مما أدى بشدة أن تلهم هذه اخلطة املجلس الوزاري للمنظمة العتماد
إىل اعتماد الوثيقة اخلتامية للقمة العاملية .أما بالنسبة لعملية خطة عمل للشباب ،وتزويد الشباب بدور مؤسسي داخل
هلسنكي  ،40 +فنسعى إىل احلصول على فكرة واضحة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
بشأن من سريأس منظمة األمن والتعاون يف عام  ،2015بعد
لقد أبرزت العديد من الفرص من أجل تعاون أوثق بني
 40عامًا من التوقيع على وثيقة هلسنكي اخلتامية.
األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون .ونتوق إىل تكثيف
يف إطار عملية اإلصالح ،نسعى إىل تعزيز قدرات الوساطة احلوار بني املنظمتني .وآمل أن ننجح يف بلورة العديد من
لدى املنظمة .خالل مدة الرئاسة السويسرية للمنظمة ،نود أن األفكار من أجل زيادة التعاون يف املشاريع الناجحة.
نسخر ما لدى سويسرا من خربة مميزة يف جمال الوساطة لصاحل
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيد بوركهالتر
املنظمة .أن هدفنا إنشاء وحدة داخل منظمة األمن والتعاون
على إحاطته اإلعالمية.
متخصصة بدرجة كبرية يف جهود الوساطة واحلوار .من
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جمرد مسألة نظرية ،كما حتذر من ذلك ديباجة معاهدة عدم
أعطى الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن.
انتشار األسلحة النووية .وقد ّ
مكنت املنظمة من جعل تعزيز
السيد إراسوريس (شيلي) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
أشكر الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا على الثقة شرطا أساسيا للحيلولة دون نشوب الصراعات ومعاجلة
إحاطته اإلعالمية .فهو مل يقصر فيها كالمه على استعراض معضلة األمن.
وأحد دروس األزمة الطويلة اليت أدت إىل اندالع احلرب
أنشطة املنظمة اليت يترأسها ،ولكنه تطرق أيضا إىل األولويات
اليت وضعها بلده خالل ترؤسه للمنظمة .ونشكر أيضا الرئاسة العاملية األوىل ،اليت سنحيي ذكرها السنوية املائة هذا العام ،هو
الليتوانية اليت مجعتنا مرة أخرى معا ملناقشة هذا املوضوع األثر الضار لعمليات سباق التسلح .والواقع ،إن إحدى أكثر
املتزايد األمهية بشأن التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات النتائج داللة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا هو إبرام معاهدة
األسلحة التقليدية يف أوروبا ،وهي نوع من النهج حنو تلك
اإلقليمية ودون اإلقليمية.
كما ذكرنا يف املجلس ،فإن العمل اجلماعي بالنسبة املسألة يصب بأفضل صورة يف خدمة مصاحل األمن العاملي.

لشيلي ال مندوحة عنه من أجل التصدي للتهديدات القائمة
منذ أمد والتهديدات الناشئة .ويتعزز هذه العمل من خالل
إشراك اهليئات اإلقليمية ودون اإلقليمية .بذلك احلس يفهم
بلدي الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة الذي حيملنا
بقدرة فعالة على تعزيز تعددية األطراف يف إدماج مسامهات
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وهي مسامهات تقوم دوما
األمم املتحدة بتنسيقها.
تود شيلي اإلشادة باملسامهة الكبرية اليت قدمتها منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا يف احلفاظ على السلم واألمن
الدوليني وتطبيقها ،داخل أوروبا وخارجها ،أحكام الفصل
الثامن من ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق بالتعاون بني األمم
املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية .ويف هذا السياق،
نرحب بإعالن الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون عقد مؤمتر
يف أيار/مايو الستعراض دور املنظمات اإلقليمية وفقا الفصل
الثامن ،متاشيا مع إعادة ترتيب هذه املسألة اليت طرحها األمني
العام بان كي  -مون.

واضطلعت املنظمة بدور هام يف اجلمع بني الشعوب من
خالل احلوار ،حىت يف األوقات الصعبة خالل احلرب الباردة.
ويدل توسيع عدد الدول األعضاء يف املنظمة وعدد شركائها
يف منطقة البحر األبيض املتوسط وآسيا على أمهية جسور
التفاهم اليت أقامتها وعلى نظرة املنظمة الكلية لألمن .وال
تشمل تلك النظرة مسألة الدفاع فحسب ،بل تشمل أيضا،
وبالدرجة األوىل ،التنمية والبيئة والرفاه اإلنساين .وجيسد ذلك
مشول الدول األعضاء البالغ عددها  57دولة وتنوعها.
إن ركائز األمم املتحدة الثالث  -السالم واألمن،
وحقوق اإلنسان ،والتنمية  -غري قابلة للتجزئة ويعضد بعضها
بعضا .والضعف يف إحداها يؤثر بصورة حتمية على األخريني.
وينبغي أن نسترشد بتلك الرؤية الكلية يف هذه املنظمة العاملية
ويف املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.

وإحدى النقاط اليت أود أن أؤكد عليها هي أمهية منع
نشوب الزناعات ونظم اإلنذار املبكر .فتلك مسألة حمورية،
ومسألة تستكمل مبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف
إن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا اليت انبثقت من مؤمتر سياق هنج شامل حنو توفري األمن يتجاور املنظورات العسكرية
األمن والتعاون يف أوروبا الذي انعقد أول مرة يف هلسنكي والوطنية إىل اختاذ هنج متعدد األبعاد وقادر على مواجهة
يف عام  1975عندما مل يكن احتمال وقوع حمرقة نووية التحديات احلالية للنظام الدويل.

1424286

9/32

S/PV.7117

أ يف نواعتلاو نمألا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا اهمدقي ةطاحإ

24/02/2014

كما أود أن أؤكد على أمهية إقامة عالقات تعاونية يف العابرة للحدود الوطنية والناشئة ،مثل اإلرهاب واالجتار
جمال املنع ،بشكل رئيسي من خالل التثقيف وإنشاء الشبكات باملخدرات والتحديات املاثلة ألمن الفضاء اإللكتروين.
أو تعزيزها.
وتويل جهورية كوريا ،اليت استضافت مؤمتر سول بشأن
الفضاء اإللكتروين يف تشرين األول/أكتوبر  ،2013اهتماما
خاصا العتماد املنظمة للمجموعة األوىل لتدابري بناء الثقة بغية
احلد من خماطر الزناع النامجة من استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .ونرى أن مبادرة من ذلك النوع ستمنح زمخا
حسن التوقيت للتعاون اإلقليمي ومواجهة األشكال اجلديدة
للتهديدات.

لقد تناولت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشكل
فعال جدول أعمال متنوعا يتماشى ،إىل حد ما ،مع ركائز
األمم املتحدة الثالث .ويف هذا العقد الثاين من القرن احلادي
والعشرين ،سيكون من اخلطورة مبكان قصر جدول أعمال
األمن على البعد العسكري للسياسة العاملية .فاألمن يتحقق
مبعاجلة مسائل التنمية والبيئة وتوسيع الدميقراطية وتعزيزها
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك حقوق األقليات،
كما تشيد مجهورية كوريا بعملية “هلسنكي ،”40+
واحلوار بني احلضارات ومكافحة اإلرهاب .وتقدم منظمة اليت هتدف إىل إعادة بناء تدابري الثقة فيما يتعلق بالتصدي
األمن والتعاون يف أوروبا إسهاما هاما يف ذلك الصدد ،وهو للتهديدات اإلقليمية ،وهو أمر يتماشى إىل حد كبري مع أعمال
إسهام جعل منوذج األمن البشري مفهوما عمليا.
املجلس .ويف ذلك السياق ،ندعم التزام املنظمة حنو النهوض
ومرة أخرى ،جندد تأكيدنا للمجلس على ما تتسم باملصاحلة يف بلدان غرب البلقان ،وتسوية الزناع الطويل
به املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ،من خالل استخدام األمد يف منطقة جنوب القوقاز وترانسدنيستريا والتعامل مع
التكاملية واستخدام املزايا النسبية ،من أمهية ألعمال األمم األزمة الناشئة يف أوكرانيا ،على حنو ما أوضحه الرئيس احلايل
للمنظمة.
املتحدة بشأن صون السالم واألمن الدوليني.
السيد أوه جون (مجهورية كوريا) (تكلم باإلنكليزية):
ين ملعايل السيد ديدييه بوركهالتر،
أود أن أعرب عن أحر هتا ً
رئيس االحتاد السويسري ،على توليه منصب الرئيس احلايل
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا للعام  .2014ونشعر بامتنان
بالغ على تقدمية شخصيا اليوم إحاطة إعالمية بشأن أولويات
املنظمة يف ظل قيادته.

وأحد املجاالت األخرى اليت نود أن نتطرق إليها هو
مسعى املنظمة املستمر لتعزيز تنفيذ القرار ،)2004( 1540
املتعلق مبنع انتشار أسلحة الدمار الشامل .ومجهورية كوريا،
بوصفها الرئيس احلايل للجنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار
 ،)2004( 1540تقدر كثريا جهود املنظمة الرامية إىل
النهوض بالتعاون مع جملس األمن يف ذلك الصدد.

إن النهج الذي تتخذه املنظمة حنو توفري األمن هنج مثايل
ضمن اجلهود الرامية إىل مواجهة التحديات األمنية احلالية
املتزايدة ،وهي آخذة يف أن تصبح أكثر تعقيدا ومتعددة األوجه.
وتقدر مجهورية كوريا وتؤيد الدور الفريد الذي تضطلع به
املنظمة يف ذلك الصدد .وعلى وجه اخلصوص ،حنيط علما
بكون املنظمة تتخذ خطوات ذات مغزى للتصدي للتهديدات

ومتثل آسيا الوسطى وأفغانستان منطقة أخرى لالهتمام
املشترك بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
وجتدر اإلشادة بكون املنظمة أسهمت يف تعزيز األمن يف
تلك املنطقة ،على حنو ما جتلى يف قرارها إيفاد فريق لدعم
االنتخابات يف أفغانستان من أجل االنتخابات الرئاسية
وانتخابات جملس املقاطعات املقبلة اليت ستجرى يف نيسان/
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أبريل .ونتوقع أن تواصل املنظمة تقدمي الدعم ألفغانستان دائم لألزمة تشكيل حكومة شاملة جديدة وإصالح دستوري
وآسيا الوسطى بتجربتها الواسعة يف بناء الثقة ومنع نشوب وإجراء انتخابات دميقراطية وحرة ونزيهة.
الزناعات وإعادة التأهيل بعد انتهاء الزناع.
وسيتسم إسهام املنظمة باألمهية يف دعم احلل السياسي.

وإمجاال ،نود أن نؤكد على دعمنا للدور القوي الذي
تضطلع به املنظمة باعتبارها ترتيبا إقليميا يف إطار البند الثامن
من ميثاق األمم املتحدة .وباعتبارنا شريكا قويا لألمم املتحدة
يف تعزيز السالم واألمن الدوليني ،فإننا نتطلع إىل إقامة تعاون
أوثق بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملجلس.
السيدة لوكاس (لكسمربغ) (تكلمت بالفرنسية) :أود،
بدوري ،أن أعرب عن الترحيب احلار يف جملس األمن مبعايل
السيد ديدييه بوركهالتر ،رئيس االحتاد السويسري ،ورئيس
اإلدارة االحتادية للشؤون اخلارجية .وأشكره على إحاطته
اإلعالمية الواضحة للغاية بشأن أولوياته بصفته الرئيس احلايل
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا للعام .2014

وقد أعطانا الرئيس احلايل للمنظمة ملحة عن الشكل الذي
سيتخذه ذلك اإلسهام ،املقدم بالتعاون مع االحتاد األورويب
وجملس أوروبا والشركاء اآلخرين .ونعتقد أن املنظمة ستكون
قادرة مرة أخرى يف أوكرانيا على االضطالع بدورها بوصفها
جسرا بني الشرق والغرب من أجل تعزيز السالم والدميقراطية
واالستقرار.
ولكسمربغ ،بصفتها عضوا يف املنظمة ،تؤيد تأييدا تاما
أولويات الرئاسة السويسرية احلالية هلا .وحنن نقدر تنسيقها
الوثيق ألولوياهتا مع أولويات صربيا اليت ستتوىل رئاسة املنظمة
يف عام  2015وتعزيزها الستمرارية أنشطتها ،وبالتايل لفعالية
املنظمة.

ونرحب أيضا بالتعاون الوثيق الذي جرى توطيده بني
الرئاسات املتعاقبة منذ املجلس الوزاري املعقود يف دبلن يف عام
 2012هبدف تعميق النهج املتبع لوضع تصور إلقامة جمتمع
أمن أورويب  -أطلسي وأورويب  -آسيوي حر ودميقراطي
ومتحد وغري قابل للتجزئة .وتعيني مثانية منسقني مؤخرا
إلدارة املناقشات ميثل خطوة أخرى يف سبيل دفع عجلة عملية
“هلسنكي.”40+

وسأبدأ مالحظايت مبوضوع ذكره الرئيس احلايل للمنظمة
ويهمنا مجيعا وهو ،حتديدا ،أوكرانيا .ولقد صدمنا يف األسبوع
املاضي بتصعيد أعمال العنف يف عدة مدن أوكرانية ،مما أدى
إىل عشرات الوفيات والعديد من اإلصابات .ويف أوكرانيا،
كما يف الدول املشاركة األخرى ،من الضروري أن حتترم
احتراما كامال االلتزامات املقطوعة مبوجب إطار منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا وان تنفذ هذه االلتزامات .وال بد من
إخضاع املسؤولني عن ارتكاب أعمال العنف للمساءلة عن
ونرحب باعتزام الرئاسة السويسرية احلالية تعزيز التعاون
أعماهلم.
بني منظمة األمن والتعاون وشركائها على أرض الواقع.
ونرحب باجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل لوقف أعمال فاملنظمة تضطلع بدور بالغ األمهية على صعيد الوساطة يف
العنف والتوصل إىل هناية سلمية وعن طريق املفاوضات الصراعات والتعامل معها وحلها ،وهي تعمل يف انسجام مع
لألزمة .ونناشد مجيع القوى السياسية التحلي بضبط النفس األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى .وهذا هو احلال
ومواصلة احلوار .وجيب املحافظة على وحدة أوكرانيا وسيادهتا يف آسيا الوسطى وجنوب القوقاز ،من خالل جمموعة مينسك
واستقالهلا وحرمة أراضيها .ويتطلب التوصل إىل حل سياسي وعملية حمادثات جنيف .وهذا هو احلال أيضا يف مولدوفا
خبصوص الصراع الدائر يف منطقة ترانسنستريا .ويف كوسوفو،
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قدمت املنظمة دعما ال غىن عنه يف تيسري إجراء االنتخابات املقاتلني األجانب باالنسحاب الفوري من سوريا .يف رأي
يف البلديات الشمالية األربع ،وفقا لالتفاق األول على املبادئ الرئيس ،ما هو اإلسهام الذي ميكن ملنظمة األمن والتعاون أن
ِّ
املنظمة لتطبيع العالقات بني بلغراد وبريشتينا .ويف هذا الصدد ،تقدمه ملكافحة ظاهرة املقاتلني األجانب عموما؟
نرحب بنجاح إجراء االنتخابات الفرعية الختيار عمدة مشال
السيد احلمود (األردن) :أشكركم ،السيدة الرئيسة،
ميتروفيتسا أمس.
على عقد هذه اجللسة ويسرين أن أرحب بفخامة رئيس
والرئاسة السويسرية احلالية تركز عن حق يف رئاستها
على الفكرة األساسية املتمثلة يف إقامة جمتمع األمن ،يعود
بالنفع على اجلميع .ولكسمربغ تتشاطر األمهية اليت توليها
الرئاسة للبعد اإلنساين لألمن .فقد تأسست املنظمة استنادا
إىل فكرة أن األمن الدائم ال ميكن حتقيقه إال باحترام حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية .ويف هذا السياق ،أود أن أسلط
الضوء على الدعم املستمر الذي يقدمه بلدي ألنشطة مكتب
املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملمثل املعين حبرية
وسائط اإلعالم يف املنظمة واملفوض السامي لألقليات القومية
فيها .واستقالهلم وحياديتهم يف صميم املنظمة.

وأثناء رئاستنا ملنتدى التعاون األمين خالل األربعة أشهر
األخرية من عام  ،2013عملت لكسمربغ ملساعدة املنظمة
يف االستجابة على حنو أفضل للتحديات اليت متثلها األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة وخمزونات الذخرية .كما شجعنا
التعاون بني املنظمة واألمم املتحدة يف أفغانستان يف ضوء
التحديات الرئيسية اليت جيب أن يتصدى هلا البلد يف عام
.2014
وأود أن أؤكد للرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون وفريق
مساعديه أن لكسمربغ لن تدخر وسعا لدعم جهودهم .وبغية
التقيد باهلدف املتمثل يف جعل هذه اإلحاطة اإلعالمية تفاعلية
بقدر أكرب ،أود أن أختتم مالحظايت بتوجيه سؤال إىل الرئيس
احلايل .فقد أشار إىل ظاهرة املقاتلني األجانب ،وهو أمر يثري
بالغ القلق يف سوريا يف الوقت احلاضر .ويف القرار 2139
( )2014الذي اتُخذ أمس األول ،طالب جملس األمن مجيع
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االحتاد السويسري ،السيد ديدييه بوركهالتر ،وأن أتقدم
لفخامته بالتهنئة على توليه رئاسة منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا لعام  ،2014معربا عن ثقتنا بقيادته احلكيمة يف تعزيز
إمكانيات املنظمة بالتعامل مع القضايا املتعلقة باألمن على حنو
تعاوين ومشويل.
لقد لعبت منظمة األمن والتعاون وسابقتها ،مؤمتر األمن
والتعاون يف أوروبا ،دورا رئيسيا ومهما وفعاال يف معاجلة
القضايا اليت هتدد االستقرار اإلقليمي يف أوروبا ،وهو ما ساهم
يف تعزيز األمن واالستقرار العاملي .وال شك يف أنه بدون هذه
املسامهات ،لكانت أوروبا والعامل أقل استقرارا وأمانا مما مها
عليه اليوم .وعليه ،يُثمن األردن جهود املنظمة ويدعم التعاون
بينها وبني األمم املتحدة يف حتقيق غايات ومقاصد ميثاق
األمم املتحدة ووفق أحكام الفصل الثامن من امليثاق .وهو
ما سيساهم بشكل كبري يف حتسني األمن اجلماعي ،خاصة
يف جماالت الدبلوماسية الوقائية وإجراءات بناء الثقة واحلد من
التسلح ومواجهة التهديدات األمنية العابرة للحدود والعمل
على حتقيق املصاحلة والوساطة يف املفاوضات.
وننوه بإسهام األبعاد الثالثة للمنظمة يف املجال األمين
بتقدمي أفضل الوسائل لتحقيق االستجابة الشاملة للتحديات
الدولية واإلسهام يف خلق االستقرار وإرساء السالم .فاألمن
والسالم ال يتحققان بالتعامل مع التحديات العاملية من املنظور
العسكري فحسب ،بل ال بد من وجود نظرة تكاملية تستند
إىل خمتلف العوامل االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية ،وهو
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ما أخذت به عملية هلسنكي وما تتعامل به األمم املتحدة يف
خمتلف الزناعات.
إن األردن ،الذي هو شريك متوسطي للمنظمة منذ عام
 ،1998يُثمن الدور الذي تلعبه هذه الشراكة بني املنظمة
وعدد من دول البحر املتوسط يف تعزيز منظومة األمن يف
منطقيت املتوسط وأوروبا .وينظر بإجيابية لالستمرار يف هذه
الشراكة يف خمتلف املجاالت ولكوهنا حمفال للحوار وتبادل
املعرفة واألفكار حول األمن اإلقليمي .إن األحداث اليت
وقعت يف منطقة املتوسط يف السنوات األخرية تؤكد على
أمهية استمرار وتدعيم هذه الشراكة بشكل ملموس وعلى
تكاملية مفهوم األمن بني منطقيت املتوسط وأوروبا.
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األخرية اليت أجريت يف مشال كوسوفو ،وعمل املنظمة يف
كوسوفو كجزء من بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف
كوسوفو ،وتنسيقها املستمر والوثيق مع وكاالت ومكاتب
األمم املتحدة هناك قد شكل حمطة رئيسية يف تطور التعاون
مع األمم املتحدة على أرض الواقع.
ومما ال شك فيه ،تعد مكافحة التهديدات والتحديات
الدولية ،من بني القضايا الرئيسية لعمل املنظمة ،ولذلك ،فال بد
من صياغة حلول تعاونية ملواجهة التداعيات النامجة عن خماطر
الكوارث الطبيعية وتغري املناخ ،اليت باتت تفاقم التهديدات
األمنية األخرى كاجلرائم اإللكترونية وانتشار أسلحة الدمار
الشامل ،ومشكلة اإلرهاب الدويل الذي ال يزال يشكل هتديدا
حقيقيا لدول العامل ،ويستدعي تضافر مجيع اجلهود ملواجهته
الصعد ،مبا يف ذلك تكثيف التعاون بني األمم
على خمتلف ُ
املتحدة واملنظمات اإلقليمية مثل منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا.

ويف سياق التعاون القائم بني منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا واحلكومة األفغانية للتصدي للتحديات اليت تواجه
السالم واالستقرار يف أفغانستان ،فإننا نشيد بتلك املساعي
اليت تسهم يف دعم جهود املجتمع الدويل لتعزيز الدميقراطية
وننوه هنا باعتماد املجلس لقراره )2014( 2133
وحتقيق املزيد من االستقرار ،مبا فيها تقدمي الدعم الفين يف تنظيم
باإلمجاع الذي يدعو إىل عدم دفع فدية للخاطفني اإلرهابيني
االنتخابات الرئاسية وانتخابات املجالس املحلية القادمة.
كما نُثمن مبادرات املنظمة املتعددة يف حماولة إجياد وعدم تقدمي تنازالت سياسية لتأمني إطالق سراح الرهائن،
خمرج سلمي لألزمة يف أوكرانيا والعمل على تسوية األزمات وحنث مجيع الدول على العمل مبضمون القرار بشكل فعال
يف غرب البلقان ومنطقة جنوب القوقاز ومناقشة التعاون وعلى تكثيف حوارها وتعاوهنا يف هذا الصدد ،وذلك للحد
من هذه الظاهرة.
اإلقليمي.
لقد أشار فخامة الرئيس يف إحاطته اإلعالمية إىل عدد
من املحاور اليت ستوليها الرئاسة السويسرية أمهية ،ومن بينها
احترام حقوق اإلنسان ومكافحة التعذيب ،وهي جرمية حمرمة
وفقا للمبادئ اآلمرة يف القانون الدويل ،وال بد للمجتمع الدويل
أن يعمل على مكافحتها ،ألن احلياة والكرامة االنسانيتني مها
أساس األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان والدميقراطية.

أظهرت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا قدرهتا على
االضطالع بدور أساسي فيما خيص التنسيق مع األمم املتحدة
واملنظمات اإلقليمية ،مبا يف ذلك االحتاد األورويب ،هبدف
تسوية الزناعات وتعزيز السالم يف منطقة البلقان .ويثمن
األردن يف هذا الصدد ،اجلهود اليت ال تزال تبذهلا املنظمة يف
كوسوفو سواء يف جمال بناء املؤسسات الدميقراطية أو تعزيز
وختاما ،فإننا نعرب عن دعمنا ملواصلة تكثيف التعاون
حقوق اإلنسان أو سيادة القانون ،ويثين األردن على اجلهود
اليت بذلتها املنظمة مؤخرا فيما خيص تيسري االنتخابات املحلية بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون األورويب عرب تنسيق
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اجلهود الدولية ،وتطوير رؤية مشتركة واستراتيجية ملواجهة
الصعد.
التحديات األمنية على خمتلف ُ
السيد شريف (تشاد) (تكلم بالفرنسية) :إمسحوا يل يف
البداية ،أن أرحب ترحيبا حارا بفخامة السيد ديدييه بركالتري،
الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وأن أشكره
على إحاطته اإلعالمية املتعلقة بأولويات رئاسته ،وقبل كل
شيء ،على التزامه القوي مبواجهة التحديات اليت تواجه
منظمته.
كما أشار إىل ذلك السيد بركالتري ،فإن منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،هي أكرب منظمة أمنية إقليمية يف العامل،
حيث تضم  57دولة عضوا يف أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
وقد جرى االعتراف باملنظمة ،منذ عام  1992بوصفها منظمة
إقليمية يف إطار الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة .وميكن
للمنظمة خارج املناطق اليت تغطيها ،االضطالع بدور هام فيما
خيص تسوية الزناعات اليت يعاين منها املجتمع الدويل .وسوف
تسهم بال شك ،أولويات الرئاسة السويسرية لعام  2014يف
املجاالت الثالثة اليت تغطيها املنظمة ،وهي املجاالت السياسية
والعسكرية واالقتصادية والبيئية والبشرية ،يف حتسني احلالة يف
الدول األعضاء اليت تواجه حتديات انعدام األمن وانتهاكات
حقوق اإلنسان ،سواء كانت مرتبطة بالبيئة أو اجلرمية العابرة
للحدود .ويهدف النهج الذي اختاره الرئيس احلايل للمنظمة
بركالتري ،إىل تعزيز املبادرات الرامية إىل احلوار والشفافية
والوقاية ،سواء يف منطقة الزناع أو يف املجال البيئي .وسيحقق
أقصى استفادة من الوساطة والتضامن ،اللذين مها أداتان
مناسبتان ،لتعزيز جهود املنظمة .ويدخل تعزيز املؤسسات
من خالل إصالح منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،أيضا
ضمن أولوياته ،ألنه جيب عليه تزويد املنظمة بالوسائل الفعالة
ملواجهة حتديات العصر.
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وسيسهم فتح باب عضوية املنظمة ،أمام أعضاء جدد
وأمام املجتمع املدين يف اجلمع بينهم ويف توفري زخم جديد
للمنظمة .لألسف ،ستواجه املنظمة العديد من التحديات
الصعبة فيما يتعلق بالسالم ،بالنظر إىل الصراعات اليت حدثت
مؤخرا يف بعض البلدان واملناطق ،كما هو احلال يف جورجيا
والبوسنة واهلرسك ومنطقة غرب البلقان ،وكوسوفو،
وناغورنو كاراباخ وجنوب القوقاز .ومتثل األحداث األخرية
اليت شهدناها يف أوكرانيا خالل األيام األخرية ،حتديا جديدا
يتعني التغلب عليه.
إن املسائل املرتبطة باحترام حقوق اإلنسان متثل أيضا
جزءا من العديد من املشاكل اليت يتعني معاجلتها ،وكذلك
التصدي لنمو اجلرمية عرب الوطنية .ويف ذلك السياق ،يكتسي
التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
أمهية كبرية .وتستحق املنظمة اهتماما خاصا من جانب جملس
األمن ،مبا يتناسب مع حجم الصعوبات اليت تواجهها .هلذا
السبب ،فإننا نؤيد التعليقات اليت أدىل هبا الرئيس احلايل،
وندعو جملس األمن إىل أن يعزز بدون حتفظ تعاونه مع املنظمة،
وخصوصا رئيسها احلايل ،من أجل إجناز األولويات املحددة
لرئاسة عام .2014
السيدة برثيبال (األرجنتني) (تكلمت باإلسبانية):
أشكرك سيديت الرئيسة ،على عقد هذه اجللسة وإتاحة
هذه الفرصة لتبادل اآلراء .وأود أن أرحب بفخامة السيد
ديدييه بركالتري ،رئيس االحتاد السويسري ووزير خارجيته.
وأثين عليه على توليه الرئاسة احلالية ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا .كما أود أيضا أن أشكره على إحاطته اإلعالمية
بشأن األولويات السويسرية خالل رئاسته ،وبشأن إمكانيات
التعاون بني املنظمة واألمم املتحدة.
إن األرجنتني تقدر التعاون بني املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية فيما خيص صون السلم واألمن الدوليني .وتتيح لنا
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املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية لوسط آسيا .فمن املؤكد
أن هذا التعاون جيسد اإلسهام املهم للمركز اإلقليمي يف معاجلة
القضايا الوطنية اليت تؤثر على االستقرار اإلقليمي واألثر العابر
للحدود الذي تنطوي عليه هتديدات اإلرهاب واجلرمية املنظمة
واالجتار باملخدرات ،فضال عن التدهور البيئي وإدارة املوارد
النفطية.

املناقشات من قبيل تلك اليت جنريها اليوم ،التفكري يف األبعاد
املختلفة للروابط القائمة بني املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
واألمم املتحدة ،يف جمال صون السالم واألمن الدوليني .وذلك
موضوع يوليه بلدي أمهية كبرية ،وحنن نرحب باالجتاه الذي
شهدناه يف املجلس إىل إجراء حوارات من هذا النوع .ونأمل
زيادة البناء على ذلك ،كممارسة جيدة وتعميمها على
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى على قدم املساواة،
فيما يتعلق بأولويات سويسرا خالل رئاستها ،نرحب
مع املساواة يف املعاملة.
بتعاوهنا الوثيق مع صربيا ،اليت سوف تعقبها يف رئاسة املنظمة
واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية تقوم بدور أساسي يف عام  ،2015يف إطار خطة عمل ملدة عامني من أجل ضمان
تعزيز النظام املتعدد األطراف .فهي تضفي مزيدًا من الشرعية استمرارية األنشطة وزيادة فعالية املنظمة.
والفعالية على جهود املجتمع الدويل يف مواجهة حتديات
ونرحب بالتركيز على التعاون اإلقليمي يف غرب البلقان،
السالم وتعزيز احلوار والتعاون .وإسهام هذه املنظمات يكمل وتشجيع احلوار بني الطوائف يف كوسوفو ودعم أنشطة املنظمة
عمل األمم املتحدة ،وهي تستند يف ذلك إىل معرفتها باملناطق ومؤسساهتا على األرض .كما نرحب باحلوار والتقارب يف
اليت تنتمي إليها ،إىل جانب معرفتها بأسباب الزناع .وهذه جنوب القوقاز من خالل املشاركة يف حمادثات جنيف بشأن
املزايا النسبية ال غىن عنها وتكتسي أمهية كبرية للجهود الرامية االستقرار اإلقليمي هبدف تعزيز األمن واالستقرار .ويسعدنا
ملنع نشوب الزناعات وتسويتها وحفظ السالم وبناء السالم .أيضًا استعداد سويسرا لدعم دور املنظمة كمنرب لتبادل األفكار
ويف هذا السياق ،أعرب جمددًا عن تقدير بلدي للعمل املهم وحمادثات حتديد األسلحة التقليدية يف أوروبا.
الذي تضطلع به منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف جماالت
بالنسبة لألرجنتني ،وعلى أساس تعريفنا املؤسسي حلقوق
اإلنذار املبكر ومنع نشوب الزناع وإدارة األزمات وحاالت
اإلنسان كسياسة عامة للدولة ،وانطالقًا من ثقافتنا االجتماعية
ما بعد الزناع.
اليت تأسست على مبادئ وقواعد وممارسات املساواة وعدم
والتعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون التمييز واحلرية الفردية والعدالة االجتماعية ،فإننا نقدر بصورة
يف أوروبا ،الذي يتميز باتساع نطاقه جغرافيًا ومن حيث خاصة تركيز الرئاسة السويسرية على تنفيذ االلتزامات ذات
املحتوى ،جعل من املمكن حتقيق هنج أفضل تنسيقًا بني خمتلف البعد اإلنساين يف جماالت مثل مكافحة التعذيب ،واحترام
األطراف الفاعلة الدولية .وقد يكون من املناسب أن أبرز ،من حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف مكافحة اإلرهاب ،ومحاية
مجلة أمثلة أخرى ،تعاون منظمة األمن والتعاون يف أوروبا مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،والتشجيع على االنتخابات
إدارة األمم املتحدة املؤقتة يف كوسوفو ،األمر الذي أسهم يف الدميقراطية واحترام حقوق أولئك الذين ينتمون إىل األقليات
العمل صوب تطبيع العالقات وحتقيق االستقرار يف املنطقة .املختلفة .واألرجنتني ،من جانبها ،إذ تضع يف اعتبارها أمهية
ونرى من األمهية أيضًا أن نؤكد مرة أخرى على التعاون التعاون يف مكافحة التهديدات عرب الوطنية كاإلرهاب ،فإننا
الوثيق بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومركز األمم
1424286
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نرحب بعقد مؤمتر يعىن باالستجابة لذلك النوع من التهديدات ،واحلركات السياسية واالجتماعية املختلفة يف أوكرانيا ،هو
وحده الذي سيفضي إىل تسوية سلمية ودميقراطية خلالفاهتم.
مع ضمان احترام حقوق اإلنسان يف نفس الوقت.
السيد ندوهنغرييهي (رواندا) (تكلم باإلنكليزية) :يف
البداية ،أود أن أرحب بفخامة السيد ديدييه بوركهالتر ،رئيس
االحتاد السويسري والرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا ،وأشكره على إحاطته اإلعالمية الشاملة .وأود أيضا
أن أهنئ بالده على توليها رئاسة منظمة األمن والتعاون لعام
.2014

فيما يتعلق مبوضوع مدرج يف جدول أعمال جملس
األمن ،كأفغانستان ،نرحب بقرار منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا باالستجابة لطلب حكومة أفغانستان بإرسال فريق دعم
لالنتخابات الرئاسية وانتخابات املجالس املحلية اليت ستجرى
يف نيسان/أبريل .فهذا القرار إسهام مهم يف جهود املجتمع
الدويل من أجل تعزيز الدميقراطية وحتقيق مزيد من االستقرار
يف البلد يف سياق عملية االنتقال وانسحاب القوات األمنية
إن منظمة األمن والتعاون منذ إنشائها قبل  40عامًا،
الدولية هذا العام .وهو دليل على تضافر اجلهود اإلجيابية ومن خالل أنشطة اإلنذار املبكر ومنع نشوب الزناع وإدارة
املمكن بني األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .األزمات ونظم إعادة التأهيل بعد الزناع ،قد أثبتت أهنا
أخريًا ،فإننا نقدر احلوار الرفيع املستوى الذي اقترحته واحدة من أهم شركاء األمم املتحدة يف صون السالم واألمن
سويسرا من أجل دفع عملية إصالح املنظمة اتساقًا مع الدوليني .كما أننا نعترب أن هذا النوع من التفاعل مع املنظمات
التفويض الذي منحه املجلس الوزاري للمنظمة للرئاسة يف اإلقليمية ودون اإلقليمية فرصة جيدة لتعزيز تنفيذ واليات تلك
هناية عام  2012هبدف حتسني قدرة املنظمة على العمل .املنظمات.
وحنن نتفق مع الرؤية واألولويات اليت حددهتا سويسرا لعمل
وحنيط علمًا باإلطالق الرمسي ملشروع “هلسنكي ”40+
املنظمة خالل هذا العام وندعمها ،ونشدد على أمهية مشاركة من جانب اجلمعية الربملانية للمنظمة يف كانون الثاين/يناير.
الشباب .ونتشاطر مع سويسرا التزامها إزاء املساواة بني ونتطلع لالنتهاء من إعداد الوثيقة االستراتيجية للمنظمة يف
اجلنسني يف كل عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالدميقراطيات عام  ،2015ونأمل أن يساعد إبرام تلك العملية املنظمة على
الشاملة والزنيهة.
اإلسهام يف صون السلم واألمن الدوليني مبزيد من الكفاءة.
وعليه ،فإننا نثق بأن جملس األمن ،ومنظومة األمم املتحدة
عمومًا ،سيعزز جهود التعاون مع منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا خالل الرئاسة احلالية ،وكذلك مع املنظمات اإلقليمية
ودون اإلقليمية األخرى من أجل إجياد أفضل احللول معا
للتعامل مع التحديات اليت نواجهها من أجل ضمان حقوق
اإلنسان والدميقراطية والسالم واألمن.

ويف غضون ذلك ،أود أيضا أن أشجع املنظمة على
توسيع تعاوهنا ليشمل املنظمات اإلقليمية األخرى ،يف جمال
تبادل اخلربات أساسًا ،وباألخص مع االحتاد األفريقي ،وهي
منظمة آخذة يف التطور إىل شريك ال غىن عنه لصون السالم
واألمن يف القارة األفريقية.

وامسحوا يل أيضًا أن أعرب عن تقديرنا للدور املهم
وال يسعين أن أختتم بياين من دون اإلعراب عن اإلدانة الذي تقوم به منظمة األمن والتعاون حاليا يف تسهيل خمتلف
والدعم من جانب األرجنتني ،ألننا نعتقد أنه إزاء الوضع الذي العمليات الرامية إىل تسوية األزمات والزناعات يف منطقتها،
تواجهه أوكرانيا اليوم ،فإن احلوار ،وليس العنف ،بني الشعب
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وخصوصا اجلهود املستمرة اليت يبذهلا الرئيسان املشاركان لألزمة ،مبا يف ذلك من خالل اقتراح إنشاء فريق اتصال دويل
ملجموعة مينسك املنبثقة عن املنظمة للوساطة يف نزاع ناغورنو معين بأوكرانيا ،وتعيني مبعوث خاص إىل ذلك البلد.
كراباخ بني أرمينيا وأذربيجان .ورواندا تدعم املوقف املعرب
ونشيد أيضا ببولندا وأملانيا وفرنسا على توسطها يف إبرام
عنه يف البيان املشترك لرئيسي البلدين املشاركني ملجموعة اتفاق يف  21شباط/فرباير بشأن تسوية األزمة يف أوكرانيا
مينسك الصادر يف  18حزيران/يونيه  ،2013والذي يؤكد بني احلكومة واملعارضة .غري أننا أحطنا علما بتطور األحداث
أن التسوية التفاوضية هي السبيل الوحيد الذي ميكن أن يؤدي اليت أعقبت التوقيع على ذلك االتفاق ،وهي اخلطوات اليت
إىل السالم واالستقرار واملصاحلة ،ويفتح الفرص أمام التنمية اختذها برملان أوكرانيا إلطالق سراح رئيسة الوزراء السابقة،
والتعاون اإلقليميني.
يوليا تيموشنكو من سجنها يف أحد املستشفيات ،وإبعاد
مثة إسهام مهم آخر ملنظمة األمن والتعاون هو موضع
تقديرنا ،ويتمثل يف املساعدة اليت تقدمها يف تدمري األسلحة
الفائضة اليت خلفتها احلرب الباردة ،وخاصة يف أوكرانيا
وجورجيا ،فضال عن دعمها لتحديد األسلحة من خالل
منتدى التعاون األمين التابع هلا .كما أن من املشجع للغاية أن
يكون حتديث وثيقة فيينا وتبادل األفكار بشأن حتديد األسلحة
التقليدية من أولويات الرئاسة السويسرية.

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش .ومع ذلك ،نأمل أن تنفذ مجيع
األطراف االتفاق حبسن نية ،وخصوصا االمتناع عن مجيع
أشكال العنف ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأهنا
تنفيذ اإلصالحات الدستورية والقانونية الالزمة املؤدية إىل
االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها قبل هناية هذا العام.
وندعو مجيع اجلهات الدولية الفاعلة إىل احترام سيادة أوكرانيا
وضمان القيادة وامللكية األوكرانيتني لتلك العملية.

ويف البلقان ،نثين على اإلسهام الفعال ملنظمة األمن
والتعاون يف االنتخابات البلدية األخرية يف كوسوفو وإسهامها
يف تعزيز سيادة القانون ودعمها املستمر ألقلييت الغجر والسنيت.

أخريا ،أود أن أعرب عن تأييد بلدي لرؤية وأولويات
عمل الرئيس السويسري ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا هذا
العام .ونتطلع إىل استمرار التعاون بني املنظمة واألمم املتحدة
معا على صون السلم واألمن الدوليني وفقا للفصل الثامن من
ميثاق األمم املتحدة.

وفيما يتعلق باجلهود اليت تبذهلا منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا يف جمال مكافحة التهديدات العابرة للحدود
السيد ساركي (نيجرييا) (تكلم باإلنكليزية) :يسعدنا أن
الوطنية ،أرحب باعتزام املنظمة عقد مؤمتر يف نيسان/أبريل
بشأن املقاتلني األجانب يف البلدان األخرى .وأتطلع إىل نتيجة نرحب بالسيد ديدييه بوركهالتر ،يف املجلس ،وأن هننئه على
تويل الرئاسة احلالية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .ونشكره
ناجحة للمؤمتر.
وفيما خيص أوكرانيا ،فنحن نشعر بالقلق البالغ إزاء احلالة بصفة خاصة على إحاطته اإلعالمية الغنية باملعلومات بشأن
الراهنة يف إحدى الدول األعضاء يف منظمة األمن والتعاون خطط وأولويات املنظمة لعام  .2014ونتمىن له كل النجاح
يف أوروبا .وقد أثبتت احلالة إمكانية حدوث حتوالت خطرية طيلة شغله هلذا املنصب.
ال تزال املنظمة عنصرا أساسيا من عناصر األمن األورويب.
قد ينجم عنها  -لألسف  -سقوط العشرات من القتلى
واجلرحى ،باإلضافة إىل تدمري املمتلكات .ونرحب باجلهود وتتضح أمهيتها جبالء يف بناء عالقات قوية وتعاونية حقا بني
اليت يبذهلا الرئيس احلايل للمنظمة هبدف إجياد حل سلمي دوهلا األعضاء الـ  50من اإلحاطة اإلعالمية اليت استمعنا إليها
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للتو .ويسرنا أن املنظمة حتقق تقدما ملحوظا بوصفها منظمة
إقليمية ،فضال عن تعزيز التعاون مع األمم املتحدة يف جمال منع
الصراعات وإدارهتا وتسويتها ،وفقا للفصل الثامن من ميثاق
األمم املتحدة.
ونشيد يف ذلك الصدد بالتعاون الوثيق بني منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف
كوسوفو .ونعرب عن تقديرنا للدور اهلام الذي تضطلع به
املنظمة حاليا يف تيسري خمتلف العمليات الرامية إىل تسوية
األزمات والصراعات يف املنطقة .ونرحب أيضا باألولوية
القصوى اليت يوليها الرئيس احلايل للمنظمة لالتفاق الذي مت
التوصل إليه بني الطرفني من أجل التوصل إىل تسوية لألزمة
يف أوكرانيا .ونرى أن من شأن تأييد وخربة املنظمة أن يعززا
تنفيذ تلك العملية .وحنث على إيالء األولوية جلهود الوساطة
واحلوار والتعاون يف سياق البحث عن حل دائم لألزمة.

24/02/2014

ونتشاطر التزام السيد بوركهالتر بالتصدي الفعال لألخطار
العابرة للحدود الوطنية اليت تواجه السلم واألمن الدوليني،
من قبيل االجتار بالبشر واالجتار باملخدرات ،واإلرهاب .وما
دامت اجلرائم العابرة للحدود الوطنية ال تقتصر على احلدود
اإلقليمية ،فإن مكافحتها تتطلّب تعاونا كامال .وعليه ،حنث
املنظمة على مواصلة هتيئة الفرص من أجل التعاون وتبادل
املعلومات مع الوكاالت األمنية اإلقليمية ،مبا يف ذلك جلنة
أجهزة املخابرات واألمن األفريقية.

وأخريا ،نرى أن الرؤية اليت عرضها الرئيس تكفل مستقبال
واعدا جدا للمنظمة .فهي رؤية تعزز االستقرار اإلقليمي
والسلم واألمن الدوليني .ومن شأن خطة كهذه أن تنهض
بعمل جملس األمن .وبالتايل ،فهي تستحق دعمنا وتأييدنا.
غري أنه جيب أن تواصل املنظمة االضطالع بدورها يف املنطقة.
وجيب أن حتتفظ بطابعها األساسي ،بوصفها املنتدى األطلسي
ونرحب أيضا باجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف أذربيجان األكثر مشوال للجميع يف جمايل التشاور والعمل املشترك.
السيدة كنغ (أستراليا) (تكلمت باإلنكليزية) :أود أيضا
وأرمينيا يف املساعدة على إجياد حل سلمي للصراع يف ناغورين
 كاراباخ .ونرحب باحلوار بني بلغراد وبريشتينا بقيادة أن أشكر فخامة الرئيس ،السيد ديدييه بوركهالتر ،ونرحباالحتاد األورويب .ويكتسي دور املنظمة يف دعم ذلك احلوار به يف املجلس ،بصفته الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا.
أمهية بالغة.

ويستحق منا التشجيع ،بل الدعم الواسع أيضا ،تشديد
املنظمة على أمهية حقوق اإلنسان ومسأليت املرأة واملجتمع
املدين وحرية الصحافة وتعزيز الدميقراطية يف جدول أعمال
املنظمة .وتؤكد التحديات القائمة يف تلك املسائل الشاملة
لعدة قطاعات على ضرورة زيادة التعاون الدويل هبدف
التصدي ألسباهبا اجلذرية بصورة مشتركة.

من الواضح أن التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية يعزز اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة فيما يتعلق
بصون السلم واألمن الدوليني ومنع نشوب الصراعات
واستعادة االستقرار يف حاالت ما بعد الصراع .وتقدم منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا يف تلك املجاالت خربة نرحب هبا.
كما أن التعاون الوثيق معها يساعد املجلس يف سعيه إىل الوفاء
بواليته.

وإذ منضي قدما ،فإن التحديات الضاغطة من قبيل
تؤيد أستراليا بقوة  -بصفتها شريكا آسيويا للتعاون مع
التوترات القائمة يف أوسيتيا اجلنوبية ،والسعي إىل حرية
الصحافة وسالمة الصحافيني ،وتسوية املنازعات اإلقليمية يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا منذ عام  - 2009العمل
منطقة جنوب القوقاز ،تتيح فرصة فريدة حلفز التغيري يف املنطقة .الذي تضطلع به املنظمة .ونرحب بأولويات املنظمة لعام
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 2014الرامية إىل تعزيز األمن واالستقرار وحتسني األحوال
املعيشية للسكان ،فضال عن تعزيز قدرة املنظمة نفسها على
النهوض بدورها.

ونرحب أيضا باإلسهامات املستمرة البناءة للمنظمة يف
دعم عملية االستقرار واألمن يف أفغانستان ،بفضل وجود
فريق للدعم واالنتخابات تابع للمنظمة هناك هبدف املساعدة
يف إجراء االنتخابات الرئاسية وانتخابات املحافظات يف
نيسان/أبريل.

النداءات اليت وجهتها املنظمة من أجل االمتناع عن العنف
وحل األزمة عرب احلوار والوسائل السلمية ،فضال عن احترام
املعايري اإلنسانية الدولية .وبطبيعة احلال فإن أستراليا تتشاطر
تلك اآلراء .ومن املهم للغاية أن تواصل املنظمة خالل األشهر
املقبلة تقدمي املساعدة الالزمة لكفالة قدرة أوكرانيا على
االنتقال إىل حكومة جديدة ،ووضع دستور جديد ،عالوة
على الوفاء بتطلعات الشعب األوكراين .وترحب أستراليا
يف ذلك الصدد ،باستعداد املنظمة ملواصلة العمل ،فضال عن
العرض الذي قدمه الرئيس بوركهالتر ،بأن تدعم املنظمة
أوكرانيا ،بوصفها مراقبا حمايدا لتنفيذ اخلطوات املتفق عليها.

واملجلس ،باختاذه القرار  )2014( 2133قبل بضعة
أسابيع ،قد بعث برسالة موحدة عن متويل االرهاب من
خالل عمليات اخلطف وطلب الفدية ،والدور الذي جيب
على املنظمات االقليمية أن تؤديه بغية التصدي هلذا التهديد.
ونتفق مع الرئيس بوركهالتر على أنه ينبغي أن نتصدى بشكل
مشترك هلذا التحدي ،ونشجع منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا على استخدام االطار القوي الذي يوفره القرار 2133
( )2014ملواصلة تعزيز الوعي والقدرات والتعاون يف ما بني
األعضاء ،بغية احليلولة دون دفع الفدية لإلرهابيني ،واالعتماد
على الدعم من كيانات مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن
وهيئات اخلرباء التابعة هلا ،فضال عن املنتدى العاملي ملكافحة
اإلرهاب ،ومذكرة اجلزائر املعنية باملمارسات السليمة الصادرة
عنه.

وفيما يتعلق باملنازعات اإلقليمية ،فإننا نرحب باجلهود
اليت تبذهلا املنظمة هبدف التخفيف من حدة التوتر وإشراك
وحنن سعداء أيضا لألولوية اليت توليها املنظمة للتصدي
األطراف ذات الصلة يف احلوار .وتتسم تلك اجلهود بأمهية
حامسة يف املساعدة على حل املنازعات اإلقليمية من قبيل تلك للتهديدات العابرة للحدود الوطنية .ونؤيد بقوة اجلهود
املتعلقة بإقليم ناغورين  -كاراباخ ،وترانسنيستريا ،وأخبازيا املتواصلة اليت تبذهلا املنظمة يف جمال مكافحة اإلرهاب من
خالل معاجلة العديد من اجلوانب الناشئة عن هتديد اإلرهاب.
وأوسيتيا اجلنوبية.
ونرحب بالتطورات األخرية يف أوكرانيا اليت شهدت ونرحب أوال ،بتشديد الرئيس بوركهالتر على اختطاف
حتركات ترمي إىل احلوار السلمي .وهي تطورات تدعمها األفراد طلبا للفدية.

ونثين على تعيني املنظمة ممثال خاصا ملنطقة البلقان الغربية
مؤخرا .وهي منطقة واصلت فيها املنظمة العمل بصورة بناءة
هبدف تيسري إجراء االنتخابات البلدية ورؤساء البلديات
ثانيا ،حنن نؤيد عمل منظمة األمن والتعاون يف جمال
يف مشال كوسوفو بطريقة سلمية ونزيهة .وقد كانت تلك
االنتخابات معلما رئيسيا يف كفالة التنفيذ الكامل التفاق  19مكافحة التطرف واألصولية اللذين يتصفان بالعنف .والطابع
نيسان/أبريل .وفيما خيص البوسنة واهلرسك ،فإن جهود املمثل املتغري للتهديد الناجم عن اإلرهاب ،وحقيقة أنه أصبح أكثر
اخلاص تكتسي أمهية خاصة يف حتسني البيئة األمنية يف البلد .انتشارا ،مع نية اجلماعات االرهابية االستفادة من أوجه
الضعف االجتماعية واالقتصادية واالدارية ،أمور دفعت جملس
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األمن والدول األعضاء يف األمم املتحدة على نطاق أوسع إىل
االعتراف بأن مكافحة استراتيجيات التطرف العنيف ضرورية
ملنع انتشار اإلرهاب .والواضح أن منظمة األمن والتعاون
تؤدي عمال قيّما بشأن هذه املسألة ،ال سيما مبواردها املرتقبة
اليت تتعلق باخلفارة املجتمعية .وسوف تستفيد جلنة مكافحة
اإلرهاب التابعة ملجلس األمن من مشاطرهتا أعمال منظمة
األمن والتعاون وخربهتا يف هذا املجال ،بغية تعزيز الطريقة اليت
يشارك فيها املجلس مع أعضاء األمم املتحدة لتنفيذ التزاماهتم
مبكافحة اإلرهاب.
ثالثا ،نالحظ عزم منظمة األمن والتعاون يف أوروبا على
مواجهة مسألة االجتاه املتنامي يف صفوف املواطنني املسافرين
إىل اخلارج لالخنراط يف األنشطة اإلرهابية أو الصراعات ،أو
توفري الدعم هلا .وعلى غرار األعضاء اآلخرين يف املجتمع
الدويل ،أستراليا قلقة جدا إزاء ذلك ،ومن املهم للمجتمع
الدويل أن يعمل معا من أجل التصدي هلذه املسألة ،مبا يف ذلك
عن طريق فرض حظر السفر من جانب جملس األمن ،ومن
خالل اختاذ التدابري الفعالة ملكافحة التطرف العنيف.
وتق ّدر أستراليا أيضا العمل اهلام الذي تقوم به منظمة
األمن والتعاون يف جمال مكافحة االجتار باألشخاص ،وحنن
مسرورون لدعمنا برنامج املنظمة الذي يرمي إىل تعزيز محاية
حقوق اإلنسان لألشخاص املتاجر هبم ،وللفئات الضعيفة يف
آسيا الوسطى.

24/02/2014

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة .وحيتاج املجتمع الدويل أن يتعاون
للقضاء على استخدام التعذيب ،وتتطلع أستراليا إىل العمل مع
منظمة األمن والتعاون بغية حتقيق هذا اهلدف.
لقد أظهر الرئيس بوركهالتر للمجلس االجتاه الواضح
بشأن عمل منظمة األمن والتعاون مع األمم املتحدة لتعزيز
جهود بعضهما بعضا .وينبغي للمجلس أن يواصل العمل الوثيق
مع منظمة األمن والتعاون .وحنن نتمىن للرئيس بوركهالتر كل
النجاح يف قيادة املنظمة يف عملها اهلام خالل هذا العام.
السيد أرو (فرنسا) (تكلم بالفرنسية) :أرحب بوجود
السيد ديدييه بوركهالتر ،رئيس االحتاد السويسري ،معنا
وأهنئ بلده بتويل رئاسة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عام
 .2014إن األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون تتشاطران
هدفا مشتركا ،واحد على الصعيد العاملي واآلخر على الصعيد
اإلقليمي ،أال وهو تعزيز الروابط واحلوار يف ما بني الدول
لكفالة أمنها على حنو أفضل.
ويف هذا الصدد ،أرحب بالوساطة اليت اقترحها الرئيس
السويسري احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن
أوكرانيا .جيب بذل كل اجلهود إلهناء األزمة سلميا ،والحترام
رغبات الشعب األوكراين ،واملصاحل املشروعة جلميع أصحاب
املصلحة .ويف أعقاب أعمال العنف اليت وقعت يف أوكرانيا
خالل األيام األخرية وسببت الغم ،جيب علينا دعم التحوالت
اجلارية يف ذلك البلد .فاملؤسسات قيد االنشاء .وسيتعني على
احلكومة اجلديدة أن تنظم انتخابات يف أقرب وقت ممكن.
وستواصل فرنسا واالحتاد األورويب بذل جهودمها لدعم
اإلصالح الدميقراطي والتحديث يف أوكرانيا ،مع االحترام
التام لوحدهتا ،وسالمتها ،واستقالهلا.

كذلك نرحب باعتزام منظمة األمن والتعاون إعادة
تركيز جدول أعماهلا بغية مواجهة استخدام التعذيب .وتعرب
أستراليا عن استيائها إزاء استخدام التعذيب من جانب أي بلد
ويف ظل أي ظرف من الظروف ،ونتفق مع الرئيس بوركهالتر
على أن املنظمات اإلقليمية حباجة إىل العمل من أجل تنفيذ
االلتزامات املتخذة يف إطار األمم املتحدة على أرض الواقع،
وسيكون على منظمة األمن والتعاون يف أوروبا أن تؤدي
وال سيما يف هذه احلالة عن طريق التصديق على اتفاقية دورا رئيسيا .ومبا أهنا تضم مجيع الدول املعنية باألزمة ،جتد
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نفسها يف وضع فريد للتغلب على الشواغل اجليوسياسية أيضا دور يف مراقبة االنتخابات الرئاسية يف أفغانستان ،املقرر
ملختلف األطراف .وجيب عدم إنشاء خط اصطناعي فاصل إجراؤها يف الربيع.
جراء
مرة أخرى يف أوروبا ،إذ سوف تعاين أوكرانيا من ذلك ّ
ويف منطقة البلقان ،أتاح تعاون املنظمة مع بعثة األمم
فقد دورها كجسر يف قلب قارتنا.
املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو املجال أمام الناخبني
سوف أتناول ثالث نقاط تتعلق بالتعاون بني األمم
املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .من آسيا الوسطى
وجورجيا إىل كوسوفو والبوسنة ،أظهرت منظمة األمن
والتعاون واألمم املتحدة قدرهتما على العمل يدا بيد .وهذا
التكامل يعتمد على التزام منظمة األمن والتعاون على أرض
الواقع .منظمة األمن والتعاون موجودة ،من خالل بعثاهتا ،يف
القوقاز وآسيا الوسطى ،والبلقان ،إىل جانب األمم املتحدة
يف أغلب األحيان .ففي منطقة القوقاز ،تعمل منظمة األمن
والتعاون على تعزيز احلوار وإعادة بناء الثقة .والواقع أن
الرئاسة السويسرية جعلت ذلك أولوية من أولوياهتا.
وبوصف فرنسا رئيسة مشاركة ملجموعة مينسك مع
الواليات املتحدة واالحتاد الروسي ،فهي تعمل على مساعدة
أرمينيا وأذربيجان بغية إجياد حل سلمي للصراع يف منطقة
كاراباخ اجلبلية .واستئناف املحادثات على مستوى رفيع بني
الرئيسني يعطينا األمل يف إحراز تقدم يف عملية السالم.

للمشاركة السلمية يف االنتخابات البلدية خالل تشرين الثاين/
نوفمرب  .2013وقد اضطلعت منظمة األمن والتعاون هبذه
املهمة باحتراف ،وذلك مرة أخرى بفضل وجودها امللموس
على أرض الواقع .وسوف تدعى من جديد إىل تيسري إجراء
عدد من االنتخابات املقررة يف كوسوفو وصربيا والبوسنة.
ثانيا ،إن التحليل املتعمق الذي جرى داخل منظمة األمن
والتعاون يساهم يف إحراز تقدم على نطاق أوسع يف جمال
األمن .وحنن نرحب باستعداد الرئاسة السويسرية الستكمال
وثيقة فيينا لعام  2011بشأن تدابري بناء الثقة واألمن .وباملثل،
نؤيد العزم على تشجيع تنفيذ مدونة قواعد السلوك املتعلقة
باجلوانب السياسية والعسكرية لألمن ،وهو أمر مهم من أجل
كفالة الرقابة الدميقراطية على األمن والقوات املسلحة .عالوة
على ذلك ،نرحب بعزم سويسرا على تنظيم عدد من حلقات
العمل اليت تركز على التهديدات العابرة للحدود الوطنية،
وهتدف إىل تعزيز التعاون بني قوات الشرطة.

أخريا ،نؤيد إعطاء األولوية لتعزيز التمسك بااللتزامات
اليت تعهدت هبا الدول املشاركة بشأن حقوق اإلنسان على
مدى السنوات األربعني املاضية .ويف هذا الصدد ،نعلق أمهية
خاصة على حرية التعبري وحرية وسائط اإلعالم.

وبالنسبة إىل جورجيا ،تدعم فرنسا حمادثات جنيف
والدور الذي تقوم به منظمة األمن والتعاون إىل جانب االحتاد
األورويب واألمم املتحدة ،وتؤكد جمددا دعمها لوحدة أراضي
البلد .ونرحب باستعداد الرئاسة السويسرية ملنظمة األمن
والتعاون إلعادة فتح باب املناقشات بشأن وجود املنظمة يف
إهنا حلقيقة أن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تغطي
جورجيا ،شرط أن تتحلى األطراف باملرونة وروح االبتكار .منطقة شاسعة متتد من فانكوفر إىل فالديفوستوك ،وتتشاطر
ويف آسيا الوسطى ،تساهم منظمة األمن والتعاون يف قيما مشتركة ،ويسودها االعتقاد بأن أمن منطقيت أوروبا -
االستقرار اإلقليمي .فتعاوهنا مع مكتب األمم املتحدة املعين األطلسي وأوروبا  -آسيا يترافق مع تعزيز حقوق اإلنسان،
باملخدرات واجلرمية ملكافحة التهديدات الشاملة مثال على والدميقراطية ،وسيادة القانون .وهذه القيم تكمن أيضا يف
جناح التعاون مع األمم املتحدة .وسيكون ملنظمة األمن والتعاون صميم عمل األمم املتحدة .لذلك ،تؤيد فرنسا احلوار الذي
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بدأ يف جملس دبلن الوزاري حول املستقبل السياسي ملنظمة
األمن والتعاون يف سياق عملية هلسنكي  .40 +وسوف
تتيح هذه اإلصالحات أن تبقى املنظمة شريكا حديثا وفعاال
لألمم املتحدة.
وتؤيد فرنسا رغبة الرئيس احلايل يف تعزيز قدرات
الوساطة لدى منظمة األمن والتعاون ،وهو قياس اللتزامها
املستمر بالعمل مع األمم املتحدة سعيا إىل إجياد حلول دائمة
للصراعات.
أختتم كالمي بأن أمتىن لسويسرا مرة أخرى  -وخلليفتها
صربيا اليت حددت معها األولويات  -أعظم النجاح خالل
واليتها ،وبأن أؤكد على دعم فرنسا هلا.
السيد تاثام (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية) (تكلم باإلنكليزية) :أود أن أنضم إىل زمالئي يف
الترحيب برئيس االحتاد السويسري ،فخامة السيد ديدييه
بوركهالتر ،يف املجلس اليوم ،وأن أشكره على حتديد أولوياته
بصفته الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
إن اململكة املتحدة تؤيد بشدة منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا .وبوصفها منظمة أمنية إقليمية رئيسية يف احليّز
تكمل جيدا العديد من جماالت
األورويب ،باستطاعتها أن ّ
العمل الذي تقوم به األمم املتحدة.
إن قوة املؤسسات التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
تعين أنه ،حينما تتوفر إرادة مجيع الدول املشاركة فيها ،ميكن
أن تسهم املنظمة بشكل كبري يف تعزيز األمن ،واالستقرار،
والدميقراطية وسيادة القانون يف خمتلف أحناء منطقتها.
وأود أن أعرب عن دعم اململكة املتحدة القوي لألولويات
السويسرية يف منظمة األمن والتعاون .وبوصفاململكة املتحدة
رئيسا للجنة األمن ،تعمل بشكل وثيق مع رئاسة منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا يف إعداد العديد من تلك األولويات.
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ونرحب بالتركيز على مكافحة اإلرهاب ،ال سيما على تعطيل
متويل األعمال اإلرهابية ،من خالل العمل على دعم قرار
جملس األمن  )2014( 2133إلهناء تدفقات العائدات من
عمليات اخلطف طلبا للفدية .كما نرحب بعمل منظمة األمن
والتعاون املتواصل يف عدد من املجاالت األخرى ،ليس أقلها
تلك املتعلقة بالقرار  ،)2004( 1540بشأن عدم انتشار
أسلحة الدمار الشامل ،والقرارات الالحقة لتشجيع اهليئات
اإلقليمية للمساعدة يف التنفيذ؛ والقرار )2013( 2117
بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة ،مبا يف ذلك يف إطار
معاهدة جتارة األسلحة؛ والقرار  )2000( 1325بشأن املرأة
والسالم واألمن .وفيما يتعلق بالقرار األخري ،أود أن أشدد
على إدراج منع أعمال العنف اجلنسي يف الزناعات.
كما نرحب بالتركيز السويسري هذا العام على منطقة
غرب البلقان ،حيث ملنظمة األمن والتعاون وجود منذ فترة
طويلة .وميكن أن يضيف ذلك قيمة هناك إىل إجراءات االحتاد
األورويب واملنظمات الدولية األخرى ،على سبيل املثال،
من خالل تيسري االنتخابات ،عن طريق العالقات فيما بني
الطوائف ،وبشأن حرية وسائط اإلعالم وسيادة القانون.
ويف البوسنة واهلرسك ،يساورنا بالغ القلق جراء أعمال
العنف اليت رافقت االحتجاجات األخرية .جيب أن متثل تلك
االحتجاجات صيحة يقظة لنا مجيعا .ومثة حاجة إىل بذل جهد
دويل كبري للمساعدة يف تعزيز مؤسسات البوسنة واهلرسك
ووحدة أراضيها .وستضطلع بال شك منظمة األمن والتعاون
بدور يف ذلك اجلهد.
إن املحور اهلام بالنسبة للمجتمع الدويل ،مبا يف ذلك
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،هو احلالة الراهنة يف
أوكرانيا ،اليت شهدت أعمال عنف خطرية وتطورات مأساوية
يف األيام األخرية .وقد أدت أعمال العنف إىل مقتل أكثر من
 80شخصا وخلفت أكثر من  600جريح .تلك املشاهد
1424286

24/02/2014

أ يف نواعتلاو نمألا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا اهمدقي ةطاحإ

املروعة ال مكان هلا يف القرن احلادي والعشرين يف أوروبا.
ونقدم تعازينا ألسر الذين قضوا حنبهم ،ومواساتنا للمصابني.
ومتضي األحداث بسرعة يف أوكرانيا ،وقد غادر
يانوكوفيتش كييف .ويف ظل غيابه ،صوت الربملان األوكراين
بأغلبية كبرية على سلسلة من القوانني ،ومت تعميم تفاصيلها
على أعضاء املجلس هذا الصباح يف رسالة مقدمة من بعثة
أوكرانيا لدى األمم املتحدة .وتشمل تلك القوانني تشكيل
حكومة وحدة وطنية .وجيب على حكومة الوحدة الوطنية
اآلن املضي قدما لبناء نظام سياسي يتسم باالستقرار والشمول
واإلنصاف والعمل على حتقيق تطلعات شعب أوكرانيا.
وجيب عليهم هتيئة الظروف اليت تسمح بإجراء انتخابات حرة
ونزيهة يف أيار/مايو وكفالة املساءلة عن االنتهاكات اخلطرية
حلقوق اإلنسان وأعمال العنف املرتكبة اليت شهدناها خالل
األشهر الثالثة املاضية .ونأمل أن تستعني احلكومة باخلربة اليت
ال شك فيها اليت تتمتع هبا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
وتكتسي االنتخابات احلرة والزنيهة أمهية حامسة إلعادة بناء
ثقة األوكرانيني وجتنب اندالع التوتر يف املستقبل.
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لعبة متعادلة ال رابح فيها وال خاسر .ويود مجيع أعضاء
املجتمع الدويل مشاهدة أوكرانيا تنعم باالستقرار واالزدهار.
حنن مجيعا حباجة اآلن إىل العمل معا للمساعدة على استعادة
االستقرار ومحاية االقتصاد يف أوكرانيا.
وأشكر مرة أخرى فخامة السيد بوركهالتر على
العرض الذي قدمه اليوم .وستواصل اململكة املتحدة العمل
بشكل وثيق معه ومع فريقه يف فيينا بغية كفالة القيام يف
عام  2014بتحقيق رؤيتنا املشتركة ملنظمة األمن والتعاون
باعتبارها منتدى للحوار والتعاون عرب منطقة منقسمة يف كثري
من األحيان 01لسيدة ديكارلو (الواليات املتحدة األمريكية)
(تكلمت باإلنكليزية) :أود أيضا أن أرحب برئيس منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا احلايل الرئيس ديدييه بوركهالتر ،يف
جملس األمن وأشكره على اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها اليوم
بشأن أنشطة املنظمة حتت القيادة السويسرية.
ونثين على الرئيس احلايل جلهوده الرامية إىل ترسيخ األمن
واالستقرار ،وتعزيز قدرة منظمة األمن والتعاون على مكافحة
التهديدات العابرة للحدود الوطنية ،وتسوية الزناعات اليت طال
أمدها ،وكفالة األمن بعد وقوع الكوارث الطبيعية ،وتعزيز
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .كما نشيد باخنراط
الرئيس احلايل السيد بوركهالتر املتواصل يف أوكرانيا وحنيط
علما بأنه قد أكد مرارا وتكرارا استعداد املنظمة ملساعدة
أوكرانيا يف تأمني سبل سلمية للمضي قدما.

ونود أن نشيد باألعمال اليت اضطلعت هبا منظمة األمن
والتعاون يف أوكرانيا .وعقد املجلس الوزاري ملنظمة األمن
والتعاون يف كانون األول/ديسمرب املاضي يف كييف على
خلفية اندالع احتجاجات مجاهريية واسعة النطاق .ومنذ
ذلك احلني ،اضطلعت منظمة األمن والتعاون بدور إجيايب يف
اجلهود الرامية إىل دعم حل سلمي من خالل املساعي احلميدة
وتراقب الواليات املتحدة عن كثب التطورات اليت حتدث
للمنظمة يف جمال الوساطة .ونرحب بإعالن فخامة السيد يف أوكرانيا .لقد دعونا دائما إىل هتدئة أعمال العنف ،والتغيري
بوركهالتر تعيني الدبلوماسي السويسري املحترم السيد تيم الدستوري ،وتشكيل حكومة ائتالفية وإجراء انتخابات
غولدميان مبعوثا شخصيا له إىل أوكرانيا.
مبكرة .وال بد أن تكون األحداث التوجيهية الرئيسية اليت
وتلتزم اململكة املتحدة بدعم أوكرانيا املستقرة واملوحدة ال تتزعزع أن يقرر شعب أوكرانيا مستقبله .ونرحب بالعمل
واملزدهرة اقتصاديا .وجيب أن يكون دور املجتمع الدويل البناء اجلاري يف الربملان السامي يف أوكرانيا ونواصل احلث
السماح لألوكرانيني العاديني بتقرير مستقبلهم .وتلك ليست على التعجيل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية
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لدراسة دور متكني املرأة يف مكافحة التطرف العنيف من خالل
سلسلة من اجتماعات املائدة املستديرة للخرباء ،وكان آخرها
الندوة الدولية بشأن اإلرهاب واجلرمية عرب الوطنية املعقودة
يف تركيا يف كانون األول/ديسمرب .ونرحب بتعاون منظمة
األمن والتعاون العميق مع املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب،
الذي أنشأته الواليات املتحدة واحلكومات األخرى املعنية،
بغية مهمة أساسية تتمثل يف تعزيز تنفيذ استراتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب.

واسعة النطاق .وللمضي قدما ،سنعمل مع الدول األخرى
يف املنظمات األوروبية والدولية املعنية لدعم أوكرانيا مزدهرة
وموحدة ودميقراطية وقوية .وحنث السلطات األوكرانية على
اغتنام الفرص املتمثلة يف املساعدة املقدمة من املنظمة ،مبا يف
ذلك العروض املقدمة من الرئيس احلايل ،ومكتب املؤسسات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان وممثل املنظمة املعين حبرية وسائط
اإلعالم للوساطة ،وبعثات تقصي احلقائق ،ومراقبة االنتخابات،
واالستعراض التشريعي أو غريه من أوجه املساعدة .والترحيب
بتلك التدابري بدون تأخري من شأنه أن يوفر الشفافية للمواطنني
إن العالقات اجليدة بني اجلريان مؤشر حيوي على حتقق
الذين هم يف أمس احلاجة إىل أجوبة ومساءلة.
هدفنا املشترك املتمثل يف توفري األمن القائم على التعاون وغري
إن خطة األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون املشتركة القابل للتجزئة .لذلك ،نشجع املمثل اخلاص للرئيس احلايل
طموحة وقوية ،مع عمل املنظمتني معا يف طائفة واسعة من ملنطقة غرب البلقان ،السفري ستودمان ،أن يكون طموحا
املسائل ،بدءا من مكافحة اإلرهاب ومكافحة االجتار إىل يف جهوده لتعزيز املصاحلة والتعاون يف املنطقة .ولقد شهدنا
اإلنذار املبكر وتسوية الزناع إىل إضفاء الطابع الدميقراطي بالفعل تقدما مشجعا يف كوسوفو ،حيثما اضطلعت املنظمة
واحلكم الرشيد .ومتثل مذكرة التفاهم بني املنظمة واألمم بدور أساسي يف املساعدة على تنفيذ اتفاق  19نيسان/أبريل
املتحدة فيما يتعلق باملشاريع املشتركة ملنع انتشار أسلحة التارخيي املربم بني بلغراد وبريشتينا ،وحتديدا ،من خالل تيسري
الدمار الشامل وخطة العمل املشتركة بني مكتب األمم املتحدة إجراء االنتخابات املحلية يف مشال كوسوفو.
املعين باملخدرات واجلرمية ومنظمة األمن والتعاون للتصدي
ونرحب بااللتزام الذي أبدته املنظمة وقيادهتا منذ أمد
للتهديدات عرب الوطنية مثالني ملموسني على عمل املنظمات بعيد بالسعي إلجياد حلول للزناعات اليت طال أمدها يف
معا ملعاجلة املسائل الرئيسية ذات األمهية العاملية .ونتطلع إىل أوروبا .وينبغي للمجتمع الدويل أال يسمح باستمرار الوضع
التنفيذ الكامل لتلك االتفاقات.
الراهن يف جورجيا أو يف إقليم ناغورين  -كاراباخ أو الزناع
الترانسدنيسترياين .وجيب على املمثلني اخلاصني ملنطقة جنوب
القوقاز ومولدوفا ،على التوايل ،اللذين عينهما الرئيس احلايل
باالشتراك مع صربيا ،مساعدة األطراف يف تلك الزناعات
لتحديد خطوات تعزز التسويات السلمية وتنفيذها.

وتعترب الواليات املتحدة منظمة األمن والتعاون شريكا
قويا يف اجلهود الدولية ملكافحة اإلرهاب .وقد عززت املنظمة
قدرات مكافحة اإلرهاب عن طريق إجراء برامج التدريب
اليت ترسخ قواعد ومعايري السلوك املسؤول للدولة ،من خالل
املشاركة يف تطبيق أفضل املمارسات واملساعدة فيه وبتقدمي
وخارج املنطقة التابعة هلا ،تقدم منظمة األمن والتعاون
املساعدة إىل الدول املشاركة بينما تضع سياسات حقوق يف أوروبا اخلربات اليت تستفيد منها البلدان الشريكة املتوسطية
اإلنسان املتوافقة مع سياسات مكافحة اإلرهاب .واضطلعت واآلسيوية .فعلى سبيل املثال تقدم كلية موظفي إدارة
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بدور ريادي يف اجلهود املبذولة احلدود يف دوشانيب التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
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التدريب املتخصص لوكاالت أمن احلدود من خمتلف أحناء هامة كما كانت على الدوام ،ونرحب بتنسيق هذه األهداف
آسيا الوسطى ،ومنطقة منظمة األمن والتعاون األوسع نطاقا واإلجراءات مع األمم املتحدة.
وأفغانستان.
السيد شني بو (الصني) (تكلم بالصينية) :تشعر الصني
باالمتنان لليتوانيا ملبادرهتا إىل تنظيم هذا اإلحاطة اإلعالمية
يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وأود أن أشكر السيد
بوركهالتر ،رئيس االحتاد السويسري والرئيس احلايل ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا ،على حضور جلسة اليوم .لقد
استمعنا باهتمام شديد إىل إحاطته اإلعالمية.

تؤيد الواليات املتحدة العالقة اخلاصة اليت تربط بني
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وأفغانستان ،الشريك مع
املنظمة يف التعاون ،وتقدر استمرار املشاركة النشطة ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا خالل هذه السنة االنتقالية احلامسة.
إن عمل تلك املنظمة يف أفغانستان يكمل جهود األمم املتحدة،
مبا يف ذلك دعمها لالنتخابات القادمة يف هذا البلد .إذ أن
إن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،بوصفها منظمة
إجراء انتخابات موثوقة وشفافة وشاملة مسألة حامسة بالنسبة إقليمية هامة سامهت مسامهة إجيابية على مر السنني يف جهود
الستقرار أفغانستان وتنميتها الدميقراطية.
الدبلوماسية الوقائية ،وتعزيز األمن والثقة املتبادلني ،والتوسط
لذلك السبب ،سامهت الواليات املتحدة مبليوين دوالر يف الزناعات اإلقليمية ،ومكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة
تقريبا يف مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان العابرة للحدود الوطنية .تعرب الصني عن تقديرها هلذه
التابع للمنظمة لنشر فريق دعم يف عملية إجراء االنتخابات اجلهود ،لقد استمعنا باهتمام شديد إىل األولويات اليت حددها
يف أفغانستان .ونرحب بتقدمي مسامهات إضافية يف الفريق من الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون .ونشجع املنظمة على
االستمرار يف التعاون الستغالل ما لديها من مزاياها ،والقيام
البلدان الشريكة واملشاركة يف املنظمة.
أما يف جمال حقوق اإلنسان ،فنتشاطر تركيز الرئيس احلايل بدور إجيايب وبناء يف صون السلم واألمن واالستقرار على
للمنظمة على تنفيذ االلتزامات احلالية ملنظمة األمن والتعاون الصعيد اإلقليمي.

يف البعد اإلنساين .فاملنظمة هيئة رئيسية تعمل على محاية
حقوق اإلنسان ،وتعزيز التسامح وعدم التمييز ،والنهوض
باملساواة بني اجلنسني ودعم حقوق املواطنني يف ممارسة
حرياهتم األساسية يف التجمع واالنتساب إىل اجلمعيات ،ويف
التعبري والعقيدة .نرحب بأهداف الرئيس احلايل بشأن العمل
بشكل وثيق مع النظراء يف املجتمع املدين ،وتعزيز اجلهود اليت
تبذهلا املنظمة لضمان تقيد الدول املشاركة بالتزاماهتا بالبعد
اإلنساين.
إن الواليات املتحدة عضو نشط يف منظمة األمن والتعاون،
وما فتئنا ملتزمني متاما بعملها اهلام .فاحلوار املستمر واملتجدد
واجلهود اجلماعية اليت تقوم هبا املنظمة ودوهلا املشاركة ال تزال
1424286

يتحمل جملس األمن مبوجب ميثاق األمم املتحدة
املسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن الدوليني .وتؤيد
الصني جهود األمم املتحدة ،مبا يف ذلك جهود جملس األمن،
وفقا للفصل الثامن من امليثاق ،واملبذولة لتعزيز تعاوهنا مع
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية .ينبغي أن يتم التعاون
بامتثال صارم ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واألعراف
األساسية يف العالقات الدولية ،وخباصة مبادئ احترام السيادة
والسالمة اإلقليمية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية .وينبغي
لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية االستفادة
من مميزاهتا وتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها.
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تؤيد الصني التعاون بني األمم املتحدة وجملس األمن من العاملي يف جمال املسؤولية اإلقليمية بوصف ذلك جزءا من
جهة ومنظمة األمن والتعاون من اجلهة األخرى يف احلفاظ واليتها.
على السلم واالستقرار اإلقليميني .وحيدونا األمل يف توسيع
تعتزم روسيا التعاون على حنو بناء مع الرئاسة السويسرية
قنوات التعاون والنُهج املتنوعة ،بغية حتقيق تعاون عملي احلالية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،ونثق بأهنا ستنفذ
وف ّعال ،وبالتايل املسامهة يف السلم واالستقرار والتنمية على دورة متوازنة يف خدمة مصاحل مجيع الدول األعضاء .بشكل
الصعيدين الدويل واإلقليمي.
عام ،نؤيد األوليات الثالث اليت وضعها الرئيس احلايل لعام
 ،2014إال وهي تعزيز األمن واالستقرار؛ وحتسني حياة
الناس؛ وتدعيم قدرات منظمة األمن والتعاون .ويبدو أن
برنامج العمل يف األبعاد الثالثة ملنظمة األمن والتعاون متوازن
ويشمل املجاالت العسكرية ،والسياسية ،واالقتصادية والبيئية
واإلنسانية.

لقد تابعت الصني عن كثب شديد احلالة يف أوكرانيا.
ونأمل يف استمرار مجيع األطراف يف تسوية خالفاهتا بطريقة
سلمية وقانونية من خالل التشاور السياسي ،ونأمل يف حتقيق
االستقرار السياسي واستعادة النظام يف أقرب وقت ممكن.
وتأمل الصني يف استمرار املجتمع الدويل يف املسامهة بشكل
إجيايب يف استقرار احلالة يف أوكرانيا .إننا حنترم اخليار الذي
نالحظ استعداد الرئيس احلايل األخذ يف احلسبان األولويات
يقرره الشعب األوكراين على أساس ظروفه الوطنية .حنن على والنُهج الروسية ،مبا يف ذلك مكافحة املخاطر العابرة للحدود
استعداد لالستمرار يف تنمية شراكة استراتيجية مع أوكرانيا الوطنية ،من قبيل اإلرهاب واإلجتار باملخدرات ومحاية حقوق
على قدم املساواة ملا فيه منفعتنا املتبادلة.
األقليات الوطنية ،ودعم القيم التقليدية ومكافحة النازية
السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية) :اجلديدة والتطرف ،فضال عن إصالح منظمة األمن والتعاون،
يسعدنا أن نرحب برئيس سويسرا يف جملس األمن بصفته مبا يف ذلك ترشيد عمل مراقبة االنتخابات اليت يضطلع هبا
الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا .ونشكره على مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
إحاطته اإلعالمية الشاملة.
يف سياق توفري االستقرار اإلقليمي وإزالة حواجز ال ُفرقة
إن االحتاد الروسي ما انفك يعمل على تطوير وحتسني
التعاون بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية
على أساس ميثاق األمم املتحدة ،وال سيما الفصل الثامن
منه .وينبغي أن يبقى التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة األمن
والتعاون قائما على ذات األساس.

القائمة ،نعتقد أنه ميكن الطلب إىل منظمة األمن والتعاون
املواءمة بني عمليات التكامل يف غرب أوروبا وشرقها،
وضمان حرية التنقل بينها ،مبا يف ذلك تبسيط إجراءات منح
التأشريات ،ال سيما وأن املنظمة أُنشئت أص ً
ال من أجل إزالة
هذه اخلطوط الفاصلة.

إن التعاون بني املنظمتني منتظم ومتعددة األطراف حبكم
الطبيعة .فهو يشمل مجيع جوانب األمن ،فضال عن القضايا
املتعددة األبعاد .فعمل منظمة األمن والتعاون يكمل عمل
األمم املتحدة ،وييسر تنفيذ اآلليات املتفق عليها على الصعيد

كجزء من عملية هلسنكي  ،40 +ال سيما لضمان
تنمية التعاون األورويب واملبادئ األمنية وتكيف منظمة األمن
والتعاون ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين ،نؤكد
استعدادنا للنظر يف إمكانية تنظيم عقد مؤمتر قمة ملنظمة األمن
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والتعاون يف عام  ،2015إذا ما حتققت نتائج ملموسة يف تلك تساعد على مكافحة كراهية األجانب والتمييز ،وخباصة
فيما يتعلق بضمان احلقوق الوطنية واحلقوق الدينية واللغوية
املجاالت.
نؤيد تطوير التفاعل بني األمم املتحدة ومنظمة األمن لألقليات ،وهي كما نعلم أهنا متثل مشكلة خطرية يف عدد من
والتعاون على أساس إعالن عام  2006املتعلق بالتعاون .البلدان األوروبية.
نالحظ آفاق التعاون على مسار جديد نسبيا بالنسبة
ونعتقد أن منظمة األمن والتعاون ،إذ تضع يف اعتبارها الدور
التنسيقي لألمم املتحدة ،ميكنها أن تقدم مسامهة كبرية يف ملنظمة األمن والتعاون ،وتتمثل تلك اآلفاق يف وضع تدابري
اجلهود الدولية الرامية إىل ضمان السلم واألمن يف املنطقة لبناء الثقة واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت،
اخلاضعة ملسؤوليتها .ويف رأينا ،أنه توجد إمكانات أكرب حيث تكمل املنظمة الواقعة يف فيينا اجلهود العاملية اليت تقوم
للتعاون يف مكافحة املخاطر العابرة للحدود الوطنية واإلرهاب هبا األمم املتحدة يف جمال أمن املعلومات على الصعيد الدويل.
الدويل ،واجلرمية املنظمة واإلجتار غري املشروع باملخدرات.
يف الوقت نفسه ،نشعر باجلزع إزاء املحاوالت الرامية
ونالحظ مستوى رفيعا من التفاعل العملي بني اإلدارة املعنية إىل إدخال آليات رصد يف ممارسة املنظمة مماثلة لتلك اآلليات
باملخاطر العابرة للحدود الوطنية التابعة ألمانة املنظمة ومكتب اليت أُنشئت يف األمم املتحدة ،والعمل من خالل منظمة األمن
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية .إن مبادراهتا املشتركة والتعاون على تنفيذ وثائق غري توافقية يف اجلمعية العامة ويف
تؤدي إىل نتائج ملموسة.
جملس حقوق اإلنسان .ونشعر بالقلق إزاء اعتزام بعض البلدان

نرى أن ما ينبغي أن يكون يف صميم التعاون يف هذا إدماج مفاهيم مستمدة من القرار  )2000( 1325يف عمل
املجال تلك اجلهود املبذولة للجمع بني املزايا النسبية لكل منظمة األمن والتعاون ،على الرغم من عدم وجود صراعات
منظمة ،أي التنسيق اإلقليمي ملنظمة األمن والتعاون والقدرات مسلحة على أراضيها.
العاملية لدى األمم املتحدة ،وبذلك يتم تفادي االزدواجية
وعالوة على ذلك ،فان التعاون املشترك بني منظمة األمن
وإهدار املوارد ،ال سيما يف املناطق اليت ينشط فيها عمل هاتني والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة ال يغطي عددا كبريا من
املنظمتني .هذا هو احلال ،على سبيل املثال ،يف آسيا الوسطى .املشاكل اهلامة حيث هناك جمال كبري لزيادة التعاون ،مبا يف
فاملجاالت ذات األولوية للتعاون معروفة جيدا ،أال وهي :ذلك ضمان حقوق األطفال ،وهو جمال حتظى فيه األمم املتحدة
مكافحة اإلجتار باملخدرات واإلجتار غري املشروع يف األسلحة بتجربة واسعة .وأحد تلك املجاالت األخرى هو محاية القيم
الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ والتعاون يف تنفيذ القرار  1540التقليدية ،وهو موضوع قيد النظر يف جملس حقوق اإلنسان.
()2004؛ ومكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة ،والفساد،
لقد ذكرت احلالة يف أوكرانيا يف اإلحاطة اإلعالمية اليت
وغسل األموال ،واإلجتار بالبشر واهلجرة غري املشروعة.
قدمها الرئيس احلايل للمنظمة ويف عدد من البيات األخرى
من الواضح أن القيمة املضافة ملنظمة األمن والتعاون اليت استمعنا هلا اليوم ،ولكن ال يزال من غري الواضح كيفية
تكمن أيضا يف قدرهتا على معاجلة القضايا اإلنسانية ،مبا يف اتساق تغيري النظام بصورة عنيفة وغري دستورية يف ذلك البلد
ذلك مكافحة اإلجتار بالبشر واهلجرة غري الشرعية ،والتشجيع مع مبادئ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،أو يف الواقع مع
على التسامح واحلوار بني احلضارات .وبوسعها أيضا أن
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27/32

S/PV.7117

أ يف نواعتلاو نمألا ةمظنمل يلاحلا سيئرلا اهمدقي ةطاحإ

24/02/2014

سيادة القانون ،وهي من املواضيع اليت يشيع الكالم عنها يف املراعاة الكاملة لشواغل املندوبني من األجزاء الشرقية واجلنوبية
ألوكرانيا والقرم وسيفاستوبول ،اليت كانت ممثلة يف االجتماع
املجلس.
وتكلم الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا الذي عقد يف كراكو ،بولندا ،يف  22شباط/فرباير.
ونشعر بالقلق على وجه اخلصوص حيال شرعية
موافقا على اتفاق  21شباط/فرباير ،الذي وقع عليه عدد من
املمثلني ،ومن بينهم وزراء خارجية أملانيا وبولندا وفرنسا ،اإلجراءات اليت يقوم باختاذها املجلس األعلى األوكراين.
ويزعم توقيع وزير خارجية االحتاد الروسي على االتفاق .وباختاذ قراراته إستنادا إىل جمرد اإلعتبارات الثورية املحضة،
وأود أن أوضح أن املمثل الروسي يف املحادثات بشأن ذلك يصدر املجلس األعلى ما يسمى بالقرارات والقوانني هناك،
االتفاق مل يوقع على االتفاق .فقد كانت هناك حماذير من مبا يف ذلك بعضها املوجه حنو انتهاك احلقوق اإلنسانية
أن اتفاق  21شباط/فرباير لن عمل سوى بوصفه ستارا من للروس واألقليات الوطنية األخرى اليت تعيش يف أوكرانيا.
الدخان على اإلجراء غري الدستوري الذي اختذ فيما بعد ،وكانت هناك مطالبات بفرض حظر عملي على اللغة الروسية
واىل عزل القادة وحل األحزاب واملنظمات وإغالق بعض
وذلك ما بات معروفا فعال.
وأود أن أشاطر املشاركني يف جلسة جملس األمن اليوم املحطات اإلعالمية غري املرغوب فيها ورفع القيود املفروضة
جزءا من نص البيان الذي أصدرته وزارة خارجية االحتاد على محالت الدعاية للنازية اجلديدة .وهناك سياسات
الروسي فيما يتعلق باحلالة يف أوكرانيا .إن االحتاد الروسي لتكميم أفواه املنشقني يف خمتلف مناطق أوكرانيا من خالل
يشعر بقلق بالغ من التطورات اليت حدثت يف أوكرانيا .وال األساليب الدكتاتورية ويف بعض األحيان اإلرهابية .وهناك
جيري تنفيذ اتفاق  21شباط/فرباير ،بالرغم من كون التوقيع يف الوقت احلايل هتديدات توجه إىل املواقع األرثوذوكسية.
عليه شهده وزراء خارجية أملانيا وبولندا وفرنسا .ورحبت ويواصل الراديكاليون الوطنيون ختريب النصب التذكارية يف
بذلك االتفاق الواليات املتحدة واالحتاد األورويب واملنظمات خمتلف املدن يف أوكرانيا ،ويف بعض العواصم األوروبية ،وظل
الدولية األخرى .ومل يزنع سالح املتشددين الذين يرتكبون مؤيدوهم خيربون النصب التذكارية للقوات الروسية .وتؤدي
أعمال الشغب .فهم يرفضون ترك شوارع املدنية املدن اليت تلك احلوادث إىل تقويض اتفاق  21شباط/فرباير .وهي
يسيطرون عليها فعال أو إخالء املباين اإلدارية .وأعمال العنف تشوه مسعة املبادرين ب باالتفاق والضامنني له وتشكل هتديدا
للسالم املدين والستقرار املجتمع واألمن املدين.
اليت يرتكبوهنا مستمرة.
ونستغرب أن عددا من السياسيني األوروبيني سارعوا
بالفعل إىل قول إن االنتخابات الرئاسية ستجرى يف أوكرانيا
يف أيار/مايو ،بالرغم من أن اتفاق  21شباط/فرباير ينص على
أال جترى االنتخابات إال بعد اختتام اإلصالح الدستوري.
ومن الواضح انه ،من أجل جناح ذلك االصالح ،ال بد من
مشاركة مجيع القوى السياسية يف أوكرانيا من مجيع مناطق
البلد ،وان تعرض نتائج اإلصالح على استفتاء .ونرى بضرورة
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وال بد أن نشري إىل اننا ال نرى أي اهتمام ،يف موقف
العديد من شركائنا الغربيني ،مبصري أوكرانيا ،بل نرى بدال
من ذلك جدول أعمال جغرافيا سياسيا انفراديا .وال نسمع
أي إدانة قائمة على املبادئ ألعمال املتطرفني ،مبا يف ذلك
مظاهر النازية اجلديدة ومعادة السامية .وفضال عن ذلك،
جيري تشجيع تلك األعمال ،سواء كان ذلك عن قصد أو
من دون قصد.
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وحنن نتطلع إىل مبادرة الرئاسة السويسرية لتنظيم مؤمتر
مكرس لتعزيز التعاون بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية ،بتركيز خاص
على البعد اإلنساين.

وينتابنا الشعور الدائم بان اتفاق  21شباط/فرباير
يستخدم ،باملوافقة الضمنية لرعاته األجانب ،باعتباره ستارا من
الدخان للتشجيع على تغيري النظام بالقوة يف أوكرانيا بإنشاء
حقائق على األرض ،بدون أي نوع من الرغبة يف السعي
للتوصل إىل توافق آراء أوكراين مشترك يصب يف مصلحة
وتشمل احلاالت اهلامة للتعاون بني األمم املتحدة ومنظمة
حتقيق املصاحلة الوطنية .ونشعر بالقلق على وجه اخلصوص األمن والتعاون يف أوروبا واالحتاد األورويب استجابتها املنسقة
من حماوالت إقناع اهلياكل الدولية ،مبا يف ذلك األمانة العامة واإلجراءات اليت اختذهتا خالل األزمة يف قريغيزستان يف عام
لألمم املتحدة ،بدعم ذلك املنحى من التفكري.
 2010وما قدمته من إسهام يف حتقيق األمن واالستقرار يف
ونناشد مجيع أطراف األزمة يف أوكرانيا التحلي بأقصى كوسوفو.
درجة من املسؤولية ،وأال تسمح باملزيد من التدهور يف احلالة
وتقدم املناقشات الدولية اليت عقدت يف جنيف ملواجهة
وإعادة احلالة إىل املسار القانوين وقمع أنشطة مجيع املتطرفني .آثار حرب عام  2008يف جورجيا مثاال جيدا للتعاون املشترك

الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واألمم املتحدة يف جمال
الوساطة .وميكن تعزيز تلك اجلهود بوجود املنظمة واألمم
ممثلة ليتوانيا.
أرحب ترحيبا حارا برئيس االحتاد السويسري بصفته املتحدة يف امليدان يف مجيع أحناء جورجيا.
وتقع حوادث دراماتيكية أمام أعيننا يف أوكرانيا ،وقبل
الرئيس احلايل ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وأشكره على
اإلحاطة اإلعالمية املستفيضة اليت قدمها يف وقت سابق اليوم .وقت قصري كانت التغيريات الدميقراطية املتالحقة تذكرة مؤثرة
وتشكل اهليئة اليت يتوىل رئاستها املنظمة األمنية األكرب بانه ال ميكن جتاهل سعي الشعوب اجلاد من أجل حتقيق احلرية
الشريكة لألمم املتحدة .وهي منظمة فريدة يف هنجها الشامل والدميقراطية والكرامة اإلنسانية والعدالة .والسلطة السياسية
حنو توفري األمن ويكمن احترام حقوق اإلنسان واحلريات اليت تتجاهل إرادة وآمال األغلبية الساحقة ملواطنيها وال هتتم
األساسية يف صميمها ،وتنخرط الدول املشاركة فيها يف إال مبصاحلها األنانية بالذات تفقد الشرعية الدميقراطية وثقة
مناقشة مفتوحة بشأن التحديات األمنية امللحة وتستعرض شعبها وال ميكن استدامتها.
باستمرار حالة تنفيذ التزاماهتا.

وأود أن أعرب عن تقدير ليتوانيا لألولويات السويسرية
للرئيس احلايل للمنظمة ،اليت تركز على تعزيز األمن واالستقرار
وتنفيذ التزامات املنظمة وتعزيز قدرات املنظمة على العمل.
وال تزال املنظمة شريكا قويا لألمم املتحدة يف إطار الفصل
الثامن من امليثاق.
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وتشيد ليتوانيا بالتغيري الدميقراطي اجلاري يف أوكرانيا
وبالقيادة احلازمة اليت يضطلع هبا املجلس األعلى يف تلك
العملية التارخيية .ونأمل أن تفتح العملية الطريق أمام التوصل
إىل تسوية سريعة وسلمية لألزمة السياسية ،اليت أثارهتا احلكومة
السابقة والرئيس يانوكوفيتش .ونشيد بإصدار مراسيم جديدة
وغريها من القرارات يف كييف يف األيام القليلة املاضية ،اليت
تسعى إلدخال إطار دستوري جديد وتوطيد األسس إلجراء
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إصالح قانوين شامل وتسوية املسائل املتبقية املتعلقة بانتقائية تضطلع به املنظمة يف تعزيز احلوار املتعلق بأمن الطاقة متشيا مع
التعاون األوثق مع األمم املتحدة.
العدالة.
وال تزال ليتوانيا ملتزمة بشكل صارم بدعم سيادة أوكرانيا
واستقالهلا وحرمة أراضيها ،فضال عن إندماج أوكرانيا يف
االحتاد األورويب .ونرى أن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
وال سيما مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان،
تضطلع بدور هام يف عملية اإلعداد إلجراء االنتخابات
اجلديدة يف أوكرانيا.
وأختذ اجتماع املجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا الذي عقد يف فيلنيوس يف عام  2011قرارا بشأن دورة
الزناع ،بتجهيز املنظمة باألدوات الالزمة ملنع نشوب الزناعات
والتصدي هلا.

كما أن التحديات اإلقليمية الناشئة املتصلة باستخدام
املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك املياه ،يستحق اهتمام املنظمة.
ونقدر آراء الرئيس احلايل للمنظمة بشأن كيفية متكن املنظمة
واألمم املتحدة بأفضل صورة من معاجلة املسائل املتصلة مبوارد
املياه الداخلية يف آسيا الوسطى.
وال ميكن حتقيق األمن الدائم واالستقرار بدون احترام
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية .وليتوانيا تدعم باستمرار
أعمال املؤسسات املستقلة للمنظمة ذات الصلة بتنفيذ التزامات
املنظمة يف جمال حقوق اإلنسان .وأحد املجاالت اخلاصة اليت
حتتاج فيها املنظمة إىل املحافظة على استمرار االخنراط هو
حرية التعبري وحرية وسائط اإلعالم .وأيضا ،يظل ضروريا
تنفيذ القرار  )2006( 1738بشأن محاية الصحفيني.

ونشيد بتركيز املنظمة على التصدي للتهديدات العابرة
للحدود الوطنية .وتزداد التهديدات ألمن الفضاء ،وحنن نشيد
إن ممارسة املرأة حلقوقها اإلنسانية بشكل كامل ومتساو
باألعمال الريادية اليت قامت هبا املنظمة بشأن تدابري بناء
الثقة املتعلقة بأمن الفضاء على الصعيد اإلقليمي وسندعم أي أمر ال بد منه جلعل منطقة منظمة األمن والتعاون أكثر سالما
مناقشة بشأن إمكانية تطبيق ذلك النهج خارج منظمة األمن وأمانا ودميقراطية .وتعيني منسقني للشؤون اجلنسانية يف
العمليات امليدانية واإلدارات التابعة للمنظمة وتنفيذ خطة
والتعاون يف أوروبا.
كما تأخذ املنظمة مكان الصدارة يف تنفيذ برنامج العمل عمل املنظمة لتعزيز املساواة بني اجلنسني أمر جوهري .وما
املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة يقوم به الوجود امليداين للمنظمة يف آسيا الوسطى على صعيد
اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ،ال سيما يف األبعاد الثالثة مجيعا يستحق اهتماما خاصا ،وال سيما يف جمال
مساعدة الدول املشاركة يف وضع التشريعات ذات الصلة .اإلصالحات الدميقراطية وحقوق اإلنسان .وهذه األنشطة
وعلى املنظمة زيادة تسهيل التعاون بني دول آسيا الوسطى هامة وينبغي أن تستمر.
وأفغانستان ،وخباصة يف جمال إدارة احلدود ،مبا يف ذلك من
خالل كلية موظفي إدارة احلدود يف دوشانيب التابعة للمنظمة.
وألمن الطاقة صالت مباشرة باستقالل العمل االقتصادي
والسياسي يف الشؤون الدولية وله أثر مباشر على حتقيق األمن
الوطين والتنمية واالزدهار .وننوه بالدور التكميلي الذي
30/32

ختاما ،أود أن أؤكد للرئيس احلايل السويسري دعم
ليتوانيا املتواصل لعمله وألولويات فترة رئاسته .كما ستواصل
ليتوانيا دعم دور منظمة األمن والتعاون يف إقامة جمتمع أمن
حر ودميقراطي ومشترك وغري قابل للتجزئة ،مبا يتماشى مع
املبادئ وااللتزامات املكرسة يف وثيقة هلسنكي اخلتامية.
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أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيسة املجلس.
وأعطي الكلمة للسيد بوركهالتر للرد على املالحظات
اليت أُبديت واألسئلة اليت ُطرحت.
السيد بوركهالتر (تكلم باإلنكليزية) :أود ،بادئ ذي
بدء ،أن أشكر مجيع الذين حاولوا نطق امسي بطريقة صحيحة
قدر اإلمكان .وقد نطقوا امسي األول بصورة صحيحة متاما،
وهذا يكفي.
وإذ أتكلم مبزيد من اجلدية ،أود أن أشكر مجيع املتكلمني
على مداخالهتم الرصينة وأشكرهم ،يف املقام األول ،على
دعمهم الواضح ألولويات الرئاسة احلالية السويسرية ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا .وأشري مرة أخرى إىل الفائدة الكبرية
إلعداد جدول موجز من صفحة واحدة بأولوياتنا .وبالنسبة
يل ،فقد كان ذلك تعبريا واضحا عن الدعم ألولويايت بصفيت
الرئيس احلايل ،وهو أمر هام جدا بالنسبة يل .ودعم املجلس
أمر يف غاية األمهية ألننا نريد إجراء مشاورات طوال العام مع
مجيع شركائنا وأعضاء املجلس كافة.
ولن أرد اآلن على كل البيانات ،ولكن أود أن أقول إنه
ينبغي ألعضاء املجلس أن يطمئنوا إىل أننا سندمج وجهات
نظرهم يف عملنا فيما منضي قدما فيها على مدار فترة واليتنا.
وأريد التركيز بإجياز على أسئلة معينة واإلدالء ببعض
املالحظات بشأن بعض املسائل واألولويات اليت مل أتطرق
إليها أثناء اإلدالء ببياين يف وقت سابق .وسأختتم كالمي
برسالة سياسية أود أن أبعث هبا يف ختام اجللسة.
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طرحت لكسمربغ ذلك السؤال .وأشكر ممثلة لكسمربغ
على سؤاهلا :ما هو اإلسهام الذي ميكن ملنظمة األمن والتعاون
أن تقدمه يف املعركة ضد املقاتلني األجانب؟ بصفة عامة،
أعتقد أنه ال بد من القول إن ما يتعني علينا عمله هو احلد
قدر اإلمكان من أسباب التطرف يف بلدان املنشأ .ويف املقام
األول ،ال بد لنا من العمل للحد بأكرب قدر ممكن من التربة
اخلصبة اليت ميكن للتطرف النمو فيها .وباإلضافة إىل ذلك،
ال بد أيضا أن نكثف أنشطة إعادة إدماج هؤالء األشخاص.
وبالنسبة ملنظمة األمن والتعاون حتديدا ،فإن ذلك يعين القيام
بكل ما هو ممكن لتعزيز التعاون بني الدوائر األمنية وتبادل
املمارسات اجليدة وإجراء أحباث ومكافحة متويل اإلرهاب.

(تكلم باإلنكليزية)
وأود أيضا أن أرد بشكل إجيايب على االقتراح النيجريي
بشأن نفس موضوع تعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمات
اإلقليمية ،كما هو احلال بني منظمة األمن والتعاون واالحتاد
األفريقي.
وخبصوص املسائل اليت مل أذكرها يف السابق واليت أثارها
األعضاء ،أود أن أقول لألردن ،أوال وقبل كل شيء ،إننا على
وعي كامل بالشراكة املتوسطية مع املنظمة؛ ويف الواقع ،فإننا
نود الربط بني أولوياتنا وتلك الشراكة .ومن األمثلة امللموسة
على ذلك مسألة االختطاف لطلب فدية :سنحاول ،بالتعاون
مع الشراكة املتوسطية ،إحراز تقدم بشأن هذه املسألة.

وأود أن أقول لفرنسا وشيلي وغريمها إنه على الرغم
من أنين مل أشر إىل مسأليت حتديد األسلحة التقليدية وحتديث
لقد كان هناك يف الواقع سؤال رمسي واحد فقط ،ما مل
وثيقة فيينا ،فإهنما يف غاية األمهية بالنسبة لنا .وجيب أن نتوخى
أكن خمطئا.
الواقعية .وحنن نعلم أننا لن نكون قادرين على إحراز تقدم
(تكلم بالفرنسية)
بسرعة كبرية بشأن هذه املسائل ،ولكننا نريد حقا الدخول يف
حوار بشأن حتديد األسلحة التقليدية ونريد حتديث وثيقة فيينا.
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ويف ما يتعلق بالرسائل السياسية النهائية اليت أود أن اإلنسان وملراقبة االنتخابات إذا ما طلبت السلطات األوكرانية
أبعث هبا خالل جلسة اليوم ،هناك أربع رسائل .أوال ،أود ذلك ،وهو ما نأمل أن تفعله.
أن أقول إنه ،يف عاملنا الذي يتسم بالعوملة ،تتزايد احلاجة إىل
وباإلضافة إىل التدابري املتعلقة بأوكرانيا اليت ذكرهتا يف
وجود منظمة إقليمية لألمن .ومفهوم منظمة األمن والتعاون بياين واليت أشرت إليها للتو ،فإنين أعتقد ،استنادا إىل البيانات
يف أوروبا مفيد يف القرن احلادي والعشرين .وما حنتاج إليه هو اليت أُديل هبا اليوم ،أنه ينبغي إشراك مؤسسة أخرى تابعة ملنظمة
القدرة على تعزيز الثقة وعلى العمل .واملنظمة لديها القدرة األمن والتعاون  -املفوض السامي لألقليات القومية .فاملفوض
على تعزيز الثقة ألهنا تشكل منربا للحوار ومتثل سقفا مشتركا السامي يعمل استنادا إىل والية ملنع نشوب الصراعات وميكن
للدول الـ  57املشاركة فيها ،مما يعين أنه ميكننا حماولة تقليل أن يساعد يف نزع فتيل التوتر يف اجلزء الشرقي من البلد ويف
خطوط االنقسام يف هذا املجال .ومن منظور قدرتنا على شبه جزيرة القرم.
العمل ،فإن املنظمة تطبق مفهوما أمنيا شامال ،وهو ما ميثل
والرسالة األخرية اليت أود أن أبعث هبا اليوم هي أن
هنجا متعدد األبعاد هام للغاية يف الوقت احلاضر .وهي متثل
الرئاسة احلالية تريد أن تعمل من أجل الشعوب ومعها ،وقبل
رصيدا رئيسيا ينبغي حىت تصديره إىل املناطق األخرى .وعالوة
كل شيء ،من أجل الشباب ومعهم .ونعترب أن من بني املهام
على ذلك ،وخبصوص القدرة على العمل ،أود أن أشري إىل
األساسية للسياسة توفري آفاق جيدة لألجيال القادمة ،وحنن
ما نقوم به على أرض الواقع حيث أن منظمة األمن والتعاون
نعلق آماال عريضة على سفراء الشباب الـ  57املشاركني يف
هي منظمة ميدانية ،وهذا أمر يف غاية األمهية.
أنشطة حماكاة منوذج منظمة األمن والتعاون يف التفاوض على
والرسالة الثانية هي أن الرئاسة احلالية السويسرية ملتزمة خطة عمل للشباب.
التزاما كامال بتعزيز التعاون بني األمم املتحدة واملنظمة
وأود أن أختم بالتأكيد على أن سويسرا تقدر األمم
وكذلك مع املنظمات اإلقليمية األخرى .ومثة إمكانية كبرية
املتحدة كثريا ،حيث ال نزال ملتزمني متاما بأهداف األمم
بصفة خاصة يف جمال دعم الوساطة والتدريب عليها.
املتحدة ومصممني على دعم جهودها الرامية إىل تعزيز السالم
والرسالة الثالثة هي أن رئاستنا احلالية تريد بأكرب قدر من واألمن اللذين يشكالن أيضا األساس للدستور السويسري.
اجلدية بناء جسور بني الشرق والغرب .وأود أن أشكر مجيع
الرئيسة (تكلمت باإلنكليزية) :أشكر السيد بوركهالتر
أعضاء املجلس على ردود فعلهم البناءة على ما ذكرته عن
على املالحظات اإلضافية اليت أدىل هبا للتو.
أوكرانيا واقتراحنا الداعي إىل إنشاء فريق اتصال دويل وعلى
بذلك ،يكون جملس األمن قد اختتم املرحلة احلالية من
قراراتنا القاضية بإيفاد مبعوث خاص وفريق أساسي يف بعثة
لتقييم االحتياجات وللتحضري الحتمال إرسال بعثات حلقوق نظره يف البند املدرج يف جدول أعماله.
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