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يل يف جملس األمن .ومنذ ذلك احلني ،عدت إىل القاعة أيضا
افتتحت اجللسة الساعة .10/10
ملناقشة اهلجرة ومكافحتنا لإلرهاب .وال ميكنين أن أعد مجيع
إقرار جدول األعمال
تبادالت وجهات النظر واالجتماعات والعمل املشترك الذي
أُقر جدول األعمال
قمت به مع وكاالت األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل،
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون ومع الكثريين من احلاضرين هنا يف خمتلف األشكال متعددة
اإلقليمية يف صون السالم واألمن الدوليني
األطراف.
االتحاد األوروبي
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :وفقًا للمادة  39من النظام
الداخلي املؤقت للمجلس ،أدعو معايل السيدة فيديريكا
موغرييين ،املمثلة السامية لالحتاد األورويب املعنية بالشؤون
اخلارجية والسياسات األمنية إىل املشاركة يف هذه اجللسة.
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول
أعماله.

وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لدينا  -بوصفنا
أوروبيني وأعضاء مسؤولني يف املجتمع الدويل  -ملواجهة
هذه األوقات العصيبة يف تاريخ العامل .إن الشرق األوسط
برمته مضطرب ،حيث العديد من القوى حتاول إعادة رسم
توازن القوى اإلقليمي ،والكثري من الناس يناشدون أن يتم
إهناء معاناهتم .وعدم املساواة آخذ يف االزدياد يف أجزاء كبرية
من العامل .ويشكل تغري املناخ حتديا لألمن واالقتصاد يف أجزاء
كبرية من عاملنا .وهناك عدد غري مسبوق من األشخاص
املتنقلني .فعشرات املاليني يهربون من احلرب ،حبثا عن فرص
البقاء أو من أجل حياة أفضل .وكثريا ما نقول إن أوروبا
تواجه أزمة الجئني .فلنتذكر دائما أن هذه األزمة هي أوال
وقبل كل شيء أزمة يشهدها الرجال والنساء واألطفال الذين
إذ يفرون من ديارهم .وهي ختص العامل بأسره ،وليس أوروبا
فحسب.

أعطي الكلمة اآلن للسيدة موغرييين.السيدة موغرييين
(تكلمت بالفرنسية) :استهل كلميت بتوجيه الشكر إىل الرئاسة
الفرنسية للمجلس على تنظيم هذه اإلحاطة اإلعالمية .من
اجلدير بالذكر أننا جنتمع هذا العام للمرة الثانية يف إطار هذا
البند من جدول األعمال خالل الرئاسة الفرنسية .قد ال يكون
ذلك من قبيل املصادفة ،ال سيما بالنظر إىل قدرة فرنسا على
بناء وحدة عاملية حققت لنا النجاح يف مؤمتر تغري املناخ الذي
إن قارتنا يف الواقع تواجه الكثري من التحديات .فقد
انعقد يف باريس يف كانون األول/ديسمرب .وأعتقد أن هذه
عصفت مبدننا اهلجمات اإلرهابية ،شأهنا يف ذلك شأن الكثري
فرصة ممتازة لتبادل اآلراء بشأن التعاون يف قيمة استراتيجية
من األماكن األخرى يف العامل ،من أفريقيا وآسيا إىل أمريكا.
حقيقية بالنسبة إىل االحتاد األورويب واألمم املتحدة.
وتتزايد الكراهية والعنف داخل جمتمعاتنا .وإىل جانب ذلك
أود أيضا أن أعرب عن أطيب متنيايت إىل زمالئنا وأصدقائنا يتزايد انعدام املساواة وانعدام األمن وكراهية األجانب وكراهية
املسلمني مبناسبة حلول شهر رمضان الذي يبدأ اليوم.
اإلسالم ومعاداة السامية .ويف مثل هذه األوقات ،حنن حباجة
وعندما ناقشنا التعاون بني االحتاد األورويب واألمم إىل بعضنا البعض .وعلينا مجيعا أن جنتمع معا متحدين .وحنن
املتحدة يف العام املاضي (انظر  )S/PV.7439كنت قد بدأت حباجة إىل األمم املتحدة ،ألنه ليس بوسعنا رسم مالمح سبل
للتو العمل بضفيت ممثلة سامية لالحتاد ،وكانت املرة األوىل املضي قدما والتأكد من أن غدا سيكون أفضل من اليوم إال معا.
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وقبل عام ،أبلغت جملس األمن بأن احتادنا األورويب كل شيء يف مصلحة كل إسرائيلي وكل فلسطيين ،وجتعل
يؤمن بتعددية األطراف وباألمم املتحدة .واليوم ،ميكن أن األحداث الدائرة يف بقية هذا األمر أكثر إحلاحا مما كان عليه
أضيف أن التعددية ستكون أحد املبادئ واألولويات األساسية يف املاضي.
الستراتيجيتنا العاملية اجلديدة خبصوص السياسة اخلارجية
إن مزيدا من التصعيد ،وال سيما حول األماكن املقدسة
واألمنية ،اليت سأطرحها يف األسابيع املقبلة .ولكن ما يهم حقا يف القدس ،ستكون له عواقب وخيمة على املنطقة ككل.
بالنسبة لنا مجيعا هو أننا حنول هذا االلتزام بتعددية األطراف وعلى العكس من ذلك ،فإن التوصل إىل حل سلمي للزناع،
إىل واقع يومي.
حيث تثبت القيادة اجلريئة من كال الطرفني ،ميكن أن يطلق

وقد أمكن حتقيق هذا بفضل الدور القيادي لألمم
املتحدة ،بدءا من األمني العام وإىل كامل القيادة العليا لألمم
املتحدة .وكان تعاوننا يف هذه الشهور والسنوات ممتازا حقا
وحيقق تغيريا يف العديد من األماكن يف العامل.
لقد وضع احتادنا األورويب تعددية األطراف يف صميم
جهودنا املشتركة للعمل اخلارجي .فقد تعلمنا بالطريقة الصعبة
أن االنفرادية ال تؤيت مثارها .وليس هذا هو الوقت للقيام مبهام
الشرطة العاملية .وليس هذا هو الوقت للمحاربني املنفردين.
وإذا أردنا أن نضع حدا يف هناية املطاف للعديد من األزمات
اليت نواجهها  -واألهم من ذلك كله ،أن مننع األزمات
اجلديدة قبل أن تنفجر  -فأملنا الوحيد بوصفنا أمم متحدة
حقا .وكلما صعبت املهمة ،وجب أن يكون تعاوننا أقوى.

التعاون اإلقليمي الصادق .وسوف يستفيد اإلسرائيليون
منه،وسيستفيد منه الفلسطينيون .وسنستفيد مجيعا من السالم،
الشرق األوسط وأوروبا والعامل بأسره .وسوف يأيت بنموذج
جديد للتعاون يف الشرق األوسط .إن حتقيق السالم يف هذه
األماكن املقدسة سيبعث برسالة قوية إىل العامل بأسره.

وهذا هو السبب يف أنين جعلت عملية السالم يف الشرق
األوسط  -إذا كان ال يزال بوسعنا أن نشري إىل “عملية
سالم”  -أولوية عليا بالنسبة إلجراءاتنا عندما أصبح احتمال
حل الدولتني بعيد املنال .إن إمكانية حتقيق دولة إسرائيل
اآلمنة ،ودولة فلسطينية متلك مقومات البقاء ،تعيشان جنبا
إىل جنب ،تتالشى .ويصبح حتقيق السالم بعيد املنال أيضا
بتضاؤل احتمال حل الدولتني والسالم .وال ميكن أن تكون
وبعد هنيهة ،سأتكلم عن سوريا وليبيا واألزمات األخرى االجتاهات أكثر وضوحا.
أوال ،العنف والتحريض ال يلحقان معاناة إنسانية رهيبة
اليت ما فتئت على تتصدر جدول أعمالنا املشترك ،وكذلك
الدورة اإلخبارية .ولكن أود أن أبدأ بتناول صراع أقدم فحسب؛ بل إهنما يؤديان إىل تفاقم انعدام الثقة بني الطرفني.
سيدخل قريبا عقده الثامن .فال ننتظرن احلرب املفتوحة القادمة ثانيا ،سياسة إسرائيل املتعلقة باملستوطنات تقوض بشكل
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني .ألن ذلك هو ما سيحدث إذا منهجي احتماالت التوصل إىل حل دولتني تتوفر له مقومات
مل يعودا اآلن إىل مفاوضات جمدية .إن انتشار الصراعات البقاء .كما أنه يثري أسئلة خطرية ومشروعة إزاء األهداف
واألزمات يف املنطقة ليس سببا لنسيان مصري اإلسرائيليني احلقيقية النهائية للقيادة اإلسرائيلية .ثالثا ،إن االفتقار إىل
والفلسطينيني .بل على العكس من ذلك ،ينبغي للتهديدات الوحدة بني الفصائل الفلسطينية ال يزال ميثل عقبة رئيسية.
األمنية اجلديدة يف الشرق األوسط أن تدفع اجلميع لكي جندد وكل من هذه االجتاهات  -مبفردها أو جمتمعة  -قد جيعل
جهودنا من أجل إهناء هذا الصراع .ويصب هذا أوال وقبل
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احلل القائم على وجود دولتني مستحيل التحقيق .وسنخاطر ليس بوسع أحد القيام به  -ال أحد ،أوال وقبل كل شيء
اإلسرائيليون والفلسطينيون.
باهنيار كل األمل.
وتقع على عاتق القادة اإلسرائيليني والفلسطينيني مسؤولية
جتاه شعبهم واملنطقة والعامل .وبوسعهم وقف السياسات
واخلطابات اهلدامة ،وعكس هذا االجتاه ،وأخريا إعادة هتيئة
الظروف إلجراء مفاوضات جمدية .إن مستقبل احلالة يف أيدي
الشعبني وقادهتما .واآلن ،نعلم مجيعا أنه ال توجد عملية سالم
على اإلطالق وال ميكن للمجتمع الدويل أن جيلس منتظرا
احلرب التالية.
وحنن يف أوروبا نرى بأن على العامل كله القيام بدوره.
ويف العام املاضي ،دفع االحتاد األورويب لتنشيط املجموعة
الرباعية املعنية بالشرق األوسط .لقد عقدنا عدة اجتماعات
على مستوى كبار املسؤولني من أجل رسم مالمح إىل األمام.
وهنا يف نيويورك ،دعونا مصر واململكة العربية السعودية،
واألردن ،وجامعة الدول العربية أيضا للمشاركة يف املناقشة.
واستمر التعاون فيما بني مبعوثينا لعدة أشهر ،ولذلك أود
أشكر األمم املتحدة والواليات املتحدة وروسيا على كل
العمل املشترك الذي قمنا به حىت اآلن.
وقبل بضعة أيام يف باريس ،ناقشنا الكيفية اليت ميكن هبا
للمجتمع الدويل أن يساعد ويرافق هذا العمل .وكما يعلم
أعضاء املجلس ،تقرير اللجنة الرباعية سيصدر قريبا جدا.
وسوف نصف بصراحة تامة العقبات املباشرة أمام إجراء
املفاوضات املباشرة ،والسياسات اليت هتدد إمكانية احلل القائم
على وجود دولتني .كما سنقدم توصيات واضحة بشأن
املضي قدما هبدف رئيسي واحد  -إعادة بناء بعض الثقة بني
اجلانبني وهتيئة الظروف الالزمة للعودة إىل مفاوضات جمدية.
وحنن مقتنعون بأن املأزق احلايل ال ميكن استدامته بالنسبة
ألي شخص .فليس هناك وضع راهن ،وحنن مجيعا نعرف
ذلك .وإذا مل يتحسن الوضع ،فسوف يزداد سوءا .وهذا أمر
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وحنن حباجة إىل أن نكون واقعيني قدر اإلمكان يف حتليل
الصعوبات واملخاطر والتهديدات اليت تتعرض هلا املنطقة وعامل
اليوم ،ولكن علينا أيضا أن ندرك بوادر األمل عندما نراها أو
عندما ننجح يف بنائها .وهذه تذكرة قوية بأن التغيري  -التغيري
إىل األفضل  -أمر ممكن إذا ما كان املجتمع الدويل متحدا
وجهوده مركزة.
ويف متوز/يوليه من العام املاضي ،أيد املجلس اتفاقنا بشأن
برنامج إيران النووي .ومثل االتفاق يف حد ذاته جناحا كبريا
الدبلوماسية املتأنية متعددة األطراف .وبعد مرور ستة أشهر،
مت تنفيذ االتفاق ،وحنن نواصل رصد التنفيذ الكامل جلميع
أجزائه ،معولني أيضا على التعاون اجليد مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .ويف الوقت نفسه ،يعمل االحتاد األورويب للتأكد
من أن فوائد االتفاق ستشمل الشعب اإليراين ،وستحسن
التعاون اإلقليمي .ألننا مجيعا بعد االتفاق علمنا أنه كان يتعني
علينا أن نبين على الزخم اإلجيايب .ويف تشرين الثاين/نوفمرب
التقينا مرة أخرى يف فيينا ،حيث مت توقيع االتفاق مع الفريق
الدويل اجلديد لدعم سورية .وألول مرة منذ بداية احلرب،
جلست مجيع اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية يف هناية
املطاف على نفس الطاولة.
ومنذ ذلك احلني ،دأب ستافان دي ميستورا على القيام
بعمل مدهش حقا ،ومت حتقيق الكثري.
ولكننا مجيعا نعلم أن العملية وصلت إىل نقطة حرجة.
ومن األمهية احليوية مبكان يف الوقت احلايل إيصال املعونة
اإلنسانية إىل أكرب عدد من املناطق .فهي بالغة األمهية للعديد
من الناس املحتاجني إىل املساعدة ،ولكنها حيوية أيضا للشروع
يف مفاوضات حقيقية بني األطراف السورية يف جنيف .ونعلم
مدى هشاشة العملية برمتها  -وعلى األرجح أن تظل كذلك.
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وقد سفكت دماء كثرية ،ولن تكون املصاحلة الوطنية سهلة احلايل .وبصفتنا املجتمع الدويل ،ال نزال ملتزمني بوحدة البلد
على اإلطالق .ولكن ال توجد طريقة أخرى لوقف املجازر ،وسيادته وسالمة أراضيه.
وإعطاء األمل للسوريني ودحر داعش.
إن وحدة املجتمع الدويل ووحدة املنطقة أيضا أمر حموري
إن أوروبا تضطلع بدورها .فقد أعدنا فتح مكتبنا اإلنساين
يف دمشق .وننخرط على أرض الواقع مع اجلهة املاحنة الرئيسية
إىل سوريا والشعب السوري .ونضطلع بدورنا يف تشجيع
املسار السياسي ودعمه .ويعلم ستافان دي ميستورا أن بوسعه
دائما أن يعول على التزامنا الكامل ودعمنا الفعال .وحضرت
شخصيا يف جنيف لالجتماع مع الطرفني ،بناء على طلبه،
خالل اجلولة األخرية للمحادثات .ويلزم مجيع اجلهات الفاعلة
الدولية أن تبذل كل ما يف وسعها إلجناح وقف األعمال
العدائية ،ومواصلة إيصال املعونة اإلنسانية وبدء املفاوضات
بغية املضي قدما يف هناية املطاف صوب انتقال سياسي من أجل
سوريا .ولن تعود انقساماتنا هنا يف القاعة ويف املجتمع الدويل
بالفائدة سوى على داعش ولن ختدم سوى نشر الفوضى.

وبعد أن ذكرت داعش ،أود أيضا أن أقول كلمة عن
العراق ،الذي جيب أن يبقى على رأس جدول أعمالنا باعتباره
أحد األركان األساسية لالستقرار يف املنطقة الواسعة .وقد
أحرز تقدم جيد يف احلملة العسكرية .فالقتال يف الفلوجة
مستمر حىت اللحظة اليت نتكلم فيها .ولكن هناك دواعي للقلق
أيضا .فتحرير املناطق جيب أن يعقبه حتقيق االستقرار السريع
وإعادة تقدمي اخلدمات .ويضطلع االحتاد األورويب بدوره يف
العراق ،وسيواصل اإلسهام يف تلبية االحتياجات اإلنسانية
واملتعلقة بتحقيق االستقرار على السواء.
ويلزم تنظيم محلة مكافحة داعش يف إطار تسوية سياسية
كافية .وال نزال ندعم اجلهود اليت يبذهلا رئيس الوزراء عبادي
يف ذلك الصدد .وحيدونا األمل يف أن تسعى مجيع اجلهات
الفاعلة السياسية للتوصل إىل حل سريع للمأزق السياسي
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حينما يتعلق األمر بليبيا .وأعلم أن البعض كانوا قد فقدوا
األمل متاما يف إصالح جملس الرئاسة أو وصوله يف طرابلس.
ولكنه فعل ذلك ،ومل يكن ذلك ليسىن لوال وحدة جملس
األمن والعمل املمتاز الذي قام به مارتن كوبلر .وأعلم أنه
سيقدم للمجلس إحاطة إعالمية يف غضون ساعات قليلة،
لذلك سأقصر مالحظايت على األعمال اليت اضطلع هبا االحتاد
األورويب بشأن ليبيا ،بالتنسيق القوي معه.
ففي فيينا الشهر املاضي ،أعدنا التأكيد على دعمنا
حلكومة الوفاق الوطين .وبدأ االحتاد األورويب حشد جمموعة
عناصر مببلغ  100مليون دوالر جلعل بداية ليبيا اجلديدة ممكنة
وملساعدة الليبيني على أن يعيشوا حياهتم يف جو من األمان
والكرامة ،وهو ما يستحقونه .ويف الشهر املاضي ،دعت
احلكومة الليبية االحتاد األورويب إىل تقدمي التدريب حلرس
السواحل الليبية والبحرية .وتكلمت مع رئيس الوزراء السراج
بشأن الطرائق قبل وقت قصري ال يتجاوز يوم اجلمعة املاضي.
وبالنسبة لنا ،من األمور الرئيسية أن خنطط أي عمل وننجزه
وفقا للملكية الكاملة لليبيا وألولوياهتا .وسيكون تدريب
قوات حرس السواحل والبحرية الليبية فرصة لوضع الليبيني يف
وضع ميكنهم من إنقاذ األرواح يف البحر ،وتفكيك االقتصاد
اإلجرامي ملهريب البشر ،والسيطرة الفعالة على املياه اإلقليمية
وهتيئة بيئة آمنة للصيادين الليبيني.
وأود أن أقول بضع كلمات أخرى بشأن كيفية عملنا
يف منطقة البحر األبيض املتوسط .ففي ربيع العام املاضي،
حينما قررنا إطالق عملية حبرية  -عملية صوفيا  -ملكافحة
شبكات املتجرين ،طلبنا من جملس األمن اختاذ قرار يؤيد
بعثتنا .وكان أعضاء املجلس متحدون بشكل رائع يف القيام
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بذلك ،وأشكرهم على ذلك .ومنذ ذلك احلني ،أنقذت أرواح
عشرات اآلالف ومت ضبط أكثر من  100من األصول وتقدمي
العديد من املتجرين إىل العدالة .ويف  23أيار/مايو ،قررنا متديد
والية العملية ملدة سنة.
واآلن ،مرة أخرى ،نطلب من جملس األمن اعتماد مشروع
قرار بشأن اإلذن لعملية صوفيا بإنفاذ حظر األسلحة الذي
تفرضه األمم املتحدة يف أعايل البحار وقبالة الساحل اللييب.
وهذا مسار العمل الذي اختاره االحتاد األورويب وهو :التنسيق
املستمر مع األمم املتحدة خلدمة أفضل مصاحلنا اجلماعية ،أي
مصاحل املجتمع الدويل ككل .وهذا هو املكان الذي ينبغي
فيه مناقشة العمل الدويل واختاذ قرار بشأنه ،واملوافقة عليه.
وال يسعين سوى األمل بأن يتخذ املجلس مرة أخرى اإلجراء
الصحيح وأن يساعدنا على جعل البحر األبيض املتوسط مكانا
أكثر أمانا للجميع ،بدءا بأصدقائنا الليبيني.

06/06/2016

أوكرانيا أن هتدأ .ويقوم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية بعمل قيم للغاية يف ختطيط املساعدة اإلنسانية هناك
وتنظيمها .كما أن تقارير األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان
يف أوكرانيا اليت ميوهلا االحتاد األورويب تساعد مساعدة كبرية
يف رصد احلالة.

وسيواصل االحتاد األورويب الدفاع عن سالمة
أوكرانيا اإلقليمية وهو ال يعترف بالضم غري الشرعي للقرم
وسيفاستوبول .ونعمل بشكل وثيق مع كييف ملساعدهتا
يف حتقيق اإلصالحات اليت حيتاج إليها البلد وشعبه حاجة
ماسة .ويف ذلك الصدد ،أود أن أتطرق للتعديالت الدستورية
اهلامة اليت أقرت قبل فترة قصرية ال تتجاوز أياما ،األمر الذي
سيؤدي إىل حتسني كفاءة السلطة القضائية واستقالهلا .وهي
مسألة هامة حقا ألهنا ميكن أيضا أن تبين الزخم من أجل
اعتماد التعديالت املتعلقة بالالمركزية واإلصالحات األخرى.
ومع وجود األزمات العديدة للغاية اليت حتتل العناوين ويعد ذلك إجنازا هاما .كما أنه يتيح فرصة هامة للمضي قدما
الرئيسية ،فإن اليمن خياطر بعدم احلصول على االهتمام الذي بالبلد ،ولتلبية احتياجات مجيع مواطين أوكرانيا.
ويتعدى نطاق تعاوننا مع األمم املتحدة حدود منطقتنا
يستحقه .بيد أن احلاجة عاجلة هناك إىل إجياد حل سياسي
وإىل معاجلة احلالة اإلنسانية مثلما هي عاجلة يف كل مكان من املباشرة .فكلما أسافر يف العامل  -وهو ما أقوم به كثريا -
مناطق العامل األخرى .وندعم األعمال اليت يضطلع هبا املبعوث يزداد إدراكي بأن العديد من شركائنا بالفعل يعتربون االحتاد
اخلاص لألمني العام .وأحرز تقدم يف حمادثات السالم يف األورويب أحد املسامهني يف توفري األمن العاملي .وقد تبدوا
الكويت ،اليت أود أن أشكرها على استضافة املحادثات على كولومبيا وكأهنا مكان بعيد للعديد من األوروبيني .ولكننا
مدى األسابيع اخلمسة املاضية .وأناشد األطراف واجلهات نتابع بشكل وثيق املفاوضات اليت من شأهنا أن تضع حدا
ألحد أقدم الزناعات يف العامل .وكنت هناك قبل قترة قصرية
الفاعلة يف املنطقة االخنراط واختاذ موقف بناء.
ويف حني نتعامل مع سوريا وليبيا واليمن ونبقي تركيزنا ال تتجاوز بضعة أيام للتوقيع على بعض االتفاقات اهلامة،
منصبا على عملية السالم يف الشرق األوسط ال ميكننا أن ننسى وبالتايل حنن نقدم بالفعل دعمنا امللموس لعملية السالم،
األزمات األخرى ،مبا يف ذلك على احلدود الشرقية لالحتاد وخباصة جهود إزالة األلغام .وأكدت للرئيس سانتوس
األورويب .وال يزال إهناء الزناع يف أوكرانيا أولوية عليا لالحتاد كالديرون استعدادنا لالخنراط بشكل أكرب يف تنفيذ االتفاق
األورويب .ويتعني تنفيذ مجيع أجزاء اتفاقات مينسك تنفيذا حاملا مت التوصل إليه .وسيكون تنسيقنا بالغ األمهية مع بعثة
كامال من جانب مجيع األطراف إذا أردنا للحالة يف شرق مراقيب األمم املتحدة املقررة.
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وإذ أنتقل إىل اجلانب اآلخر من العامل ،فإننا يف تشرين وهذا جمال ميكن فيه لألمم املتحدة واالحتاد األورويب أن يفعال
األول/أكتوبر املقبل سنستضيف يف بروكسل مؤمترا دوليا الكثري معا.
رئيسيا بشأن أفغانستان .وبعد سنوات عديدة ،فإن إحالل
عندما ناقشنا خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف
السالم يف أفغانستان لن يكون ممكنا إال إذا احتدت الدول التنمية املستدامة ،كان من الواضح للجميع ،اشتراك أوروبا
اإلقليمية واملجتمع الدويل ودعمت عملية السالم واملصاحلة واألمم املتحدة يف اتباع نفس النهج ،إزاء األمن والتنمية.
والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلد .وفيما يتعلق بذلك وعندما نستثمر يف النمو ،فإننا نستثمر أيضا يف األمن.
امللف وامللفات العديدة األخرى ،تشكل وحدة جملس األمن
وقد بدأ تعاوننا يؤيت مثاره .ويشكل اتفاق باريس بشأن
أحد أقوى األصول املوجودة بني أيدينا لتعزيز السالم واألمن
املناخ ،وأهداف التنمية املستدامة ،فرصا ،للتخلص من املفهوم
الدوليني .فعلى سبيل املثال ،ستكون املشاركة األكرب من
الضيق والقصري األجل لألمن .وأعتقد أن اجلميع يعرف كيف
جانب املجلس يف رصد احلالة األمنية يف بوروندي موضع
عمل االحتاد األورويب جبد للتوصل إىل تلك االتفاقات ،ومن
ترحيب كبري ،يف حني بوسع بعثة شرطة تابعة األمم املتحدة
أجل تطبيق هذه الفلسفة على املدى الطويل ،يتعني أن نشترك
أن متنع وقوع املزيد من األخطار اليت هتدد السالم يف البلد.
يف اتباع هنج شامل ،وحنن نعمل اآلن جاهدين لضمان التنفيذ
ويقف االحتاد األورويب على أهبة االستعداد للتعاون مع األمم
الكامل لالتفاقات اليت توصلنا هلا العام املاضي.
املتحدة لتحقيق تلك الغاية.
وقد أصبح نفس النهج الشامل الطويل األجل ،اآلن جزءا
وميكن أن يستفيد عملنا املشترك من التجربة اإلجيابية
ال يتجزأ من مواجهتنا للهجرة ،وأزمة الالجئني الراهنة .وقد
للغاية .ولنأخذ مثاال مجهورية أفريقيا الوسطى ،حيث وحد
سبق يل اإلشارة إىل عمليتنا “صوفيا” ،والعمل الرائع الذي
االحتاد األورويب واألمم املتحدة قوامها إلستعادة أداء قوات
تقوم به مع الوكالة األوروبية إلدارة التعاون يف جمال العمليات
الشرطة والدرك لوظائفها األساسية .وأسهمت جهودنا يف
على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب،
حتقيق االنتقال السياسي وتنصيب السلطات اجلديدة املنتخبة
باالشتراك مع السفن اإليطالية وشركائنا ،مبا يف ذلك منظمة
دميقراطيا.
حلف مشال األطلسي ،من أجل إنقاذ األرواح ،والتصدي
ويواصل االحتاد األورويب دعم أعمال بعثة منظمة األمم ملهريب البشر .ولكن هناك أكثر من ذلك بكثري.
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
إننا حباجة إىل محاية تلك األرواح من اخلطر ،يف البحر
وأعمال وكاالت األمم املتحدة .وخياطر عدم اليقني السياسي
حيث نراهم ،ولكن أيضا يف الصحراء حيث ميوت آالف
احلايل بأن يتطور إىل أزمة شاملة ،مع آثار جانبية على منطقة
األشخاص بعيدا عن عيوننا ،وبعيدا عن شاشات التلفزيون.
هشة أصال.
وتلك مسؤولية نتشاطرها مجيعًا.
ويف الواقع ،ال ميكن أن يقتصر عملنا املشترك على إدارة
وهلذا السبب ،سأكون غدا يف ستراسبورغ ألقدم ،جنبا
األزمات ،حىت لو كانت هذه األوقات الصعبة تتطلب الكثري
إىل جنب مع زمالئي يف املفوضية األوروبية ،خطة الشراكة
من إدارة األزمات .فنحن يف االحتاد األورويب ال نزال على
اجلديدة للهجرة مع أصدقائنا يف منطقتنا ويف أفريقيا .ومتثل
اقتناع بأن أفضل طريقة ملعاجلة أية أزمة هو منع وقوعها.
1615996
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اهلجرة والتشرد أحد التحديات الكربى يف عصرنا .وتشكل
استجابتنا مقياسا إلنسانيتنا بالذات.

وتشكل الشراكات القوية اللبنات األساسية لسياستنا
اخلارجية يف االحتاد األورويب .وتتجاوز مجيع التحديات
الراهنة ،احلدود وسيادة الدول على املستوى الوطين .وما من
أحد منا ميكنه حتمل املسؤولية عن شؤون العامل لوحده .ولكن،
يترتب علينا مجيعا دور ينبغي لنا القيام به ،جنبا إىل جنب
مع اآلخرين ،يف إطار متعدد األطراف ،بروح من الشراكة
والصداقة .ولذلك ،سيسعى االحتاد األورويب بشكل متزايد
إىل تعزيز الروابط القدمية ،وإقامة روابط جديدة .وهذا صحيح
يف عالقاتنا الثنائية ،ولكنه أكثر صحة على الصعيدين اإلقليمي
والعاملي .وميكن لشبكة من التحالفات اإلقليمية اإلسهام حقا
يف إحالل السلم واألمن العامليني.

القطاع اخلاص.

ويزداد تعاوننا مع االحتاد األفريقي ،وجامعة الدول
العربية ،ومجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،
ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ،قوة .وحنتاج يف بعض أحناء
العامل ،إىل تعزيز املنظمات القائمة .ويف حاالت أخرى ،حنتاج
إىل أشكال جديدة ومبتكرة .وتظهر جتربتنا األخرية مع ليبيا
وسورية فعالية النماذج املخصصة للعمل بالتنسيق الوثيق مع
مبعوثي األمم املتحدة.

وهناك بعض العوامل الرئيسية اليت ال ميكن أن تتغاضى
أوروبا عنها ،واليت ستكون حمورية لشراكاتنا اجلديدة .وكثريا
ما ننسى أن بلدانا مثل إثيوبيا وكينيا ،ناهيك عن لبنان
واألردن ،تستضيف أعدادا هائلة من الالجئني .والضيافة
ليست باملهمة السهلة أبدا؛ وحنن نعايش هذا الواقع كل يوم.
وميكن أن ينطوي إغالق خميم داداب يف كينيا على عواقب
إنسانية؛ إن االحتاد األورويب يتابع هذه املسألة عن كثب،
جنبا إىل جنب مع األمم املتحدة والوكاالت ذات الصلة.
وهلذه األسباب ،سنعزز صناديقنا االستئمانية ،اليت توفر بالفعل
وهذا سبب استثمارنا يف الشبكات واملنظمات على
الرعاية الصحية والغذاء إىل من هم يف حاجة إليهما ،وإجياد
فرص العمل لالجئني ،ودعوين أؤكد ذلك ،ألنين أعتقد أنه املستوى اإلقليمي .فعلى سبيل املثال ،وكما يعلم املجلس،
من املهم للغاية جعل الضيافة مستدامة بالنسبة للمجتمعات فقد أيدنا جهود السالم اليت تقودها أفريقيا من خالل مرفق
السالم من أجل أفريقيا ،منذ البداية ،من خالل اإلسهام بأزيد
املحلية املضيفة.
ولكننا نعلم أيضا أن األموال العامة وحدها لن تكون من  1.6بليون يورو ،يف السنوات العشر املاضية .وقد حان
كافية أبدا .وبالتايل ،سيكون من بني العناصر الرئيسية يف الوقت اآلن للتأكد من توفري قدرات أفريقيا على حنو أكثر
شراكاتنا يف جمال اهلجرة ،جذب استثمارات القطاع اخلاص استدامة وكفاءة .ومن مصلحة أفريقيا يف املقام األول ،تعزيز
فيما يتعلق باملشاريع اهلامة .ولدى أفريقيا على وجه اخلصوص اهلياكل القارية واإلقليمية ،ملواجهة التحديات العديدة اليت
إمكانات هائلة للنمو ،وجيب أن نتمكن من ضمان مشاركة تواجهها.

وعلينا أيضا إتاحة الفرص ،حيث يتمثل السبيل األفضل
للقضاء على اهلجرة غري القانونية ،يف العمل بشأن أفضل السبل
لتحقيق تنقل األشخاص .ويتعني على أوروبا القيام بدورها،
ولكننا نعول أيضا على شركائنا هنا يف األمم املتحدة ويف
جملس األمن على وجه اخلصوص ،من أجل القيام بالشيء
ذاته ،من أجل تقاسم املسؤوليات .وأتطلع إىل مؤمتر القمة يف
وبالرغم من كل النكسات ،والتوقفات والبدء من
أيلول/سبتمرب ،حيث سيتم االعتراف باهلجرة على حقيقتها:
جديد ،أظهر العمل املتعدد األطراف ،قوته .وميكن تغيري
أي أهنا ظاهرة عاملية هتمنا مجيعا وتتطلب استجابة عاملية.
8/37

1615996

06/06/2016

مألاو مالسلا نوص يف ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا نيب نواعتلا

S/PV.7705

النماذج ،وينبغي إصالح املؤسسات .ولكن يف عاملنا الذي
تسوده الصراعات ،وتتشظى السلطة ،لن يتحقق السلم واألمن
العامليان ،إال إذا توحدت دولنا ومناطقنا ،وعملت بشكل
موحد .وسريجع االحتاد األورويب على الدوام إىل األمم
املتحدة ،وإىل صميم النظام الدويل املتعدد األطراف ،وإىل
الفكرة اليت يصر عليها بعناد ،واملتمثلة يف إقامة نظام عاملي
تعاوين.

ويشكل االحتاد األورويب بشكل موضوعي ،جهة فاعلة
سياسية واقتصادية هامة على الساحة الدولية ،ويسهم يف حل
العديد من القضايا الدولية .وهذا هو السبب يف أنه رغم األزمة
املستمرة يف العالقات الروسية مع االحتاد األورويب ،يستمر
تعاوننا مع االحتاد األورويب يف العديد من املجاالت ،مبا يف
ذلك يف سياق األمم املتحدة .وتشمل األمثلة هنا ،مكافحة
التهديدات العاملية مثل اإلرهاب والتطرف الديين ،والقرصنة،
واالجتار باملخدرات ،واجلرمية املنظمة العابرة للحدود ،واهلجرة
غري القانونية.

السيد تشوركني (االحتاد الروسي) (تكلم بالروسية):
أود بادئ ذي بدء أن أرحب يف جلسة اليوم مبشاركة السيدة
فيديريكا موغرييين ،املمثلة السامية لالحتاد األورويب املعنية
بالشؤون اخلارجية والسياسات األمنية .وقد أكدت يف البيان
الذي أدلت به يف الذكرى السبعني لألمم املتحدة ،بأنه ليس
بوسع أحد االضطالع مبسؤوليات العامل لوحده ،واليوم
قدمت تفاصيل بشأن هذه الفكرة .إننا نتفق متاما مع هذا
الرأي ،وحنيط علما باعتزام االحتاد األورويب ،توطيد تعددية
األطراف يف إطار األمم املتحدة.

ونتوقع أن تشارك الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
بصورة بناءة يف اجلهود الدولية الرامية إىل املضي قدما من أجل
التوصل إىل تسوية سياسية يف سوريا على أساس املعايري املتفق
عليها .وينبغي تنفيذها بالكامل وبدون شروط مسبقة.

الرئيس (تكلم بالفرنسية) :أود أن أتقدم خبالص الشكر
للسيدة موغرييين على حضورها هنا اليوم ،وعلى ما أبدته من
ويتعاون االحتاد الروسي واالحتاد األورويب تقليديا ،يف
التزام وعلى إحاطتها اإلعالمية .وكما أكدت بكل لطف ،فإن
هذه هي املرة الثانية اليت جتتمع فيها مبجلس األمن حتت رئاسة إطار املجموعة الرباعية من أجل تسوية األزمة يف الشرق
فرنسا (انظر  .)S/PV.7402ونشعر ببالغ السرور لذلك ،ونأمل األوسط .ونرحب بدور االحتاد األورويب يف التوصل إىل
اتفاق بشأن املسألة النووية اإليرانية .وعمل االحتاد الروسي
أن يستمر هذا التقليد.
ودبلوماسيته جبد هنا أيضا.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن.

لقد دأب االحتاد الروسي على الدعوة إىل حتسني وتطوير
التعاون بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية
استنادا إىل ميثاق األمم املتحدة ،وأوالً وقبل كل شيء ،استنادا
إىل الفصل الثامن .وينبغي أن جيري على هذا األساس ،وكذلك
عمال بقرار اجلمعية العامة  ،6276/65الصادر يف أيار/مايو
 ،2011التفاعل بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب.
1615996

وسيشكل وضع حد للزناع يف البلد ،نقطة رئيسية
لالنطالق يف اجتاه ختفيف حدة التوترات يف الشرق األوسط،
اليت تنتشر لتشمل مجيع املناطق املجاورة ،مبا فيها أوروبا.
وتشارك بعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف الفريق
الدويل لدعم سورية .ونتوقع منها عمال حمايدا وصادقا ،يثري
جهودنا اجلماعية .ونرى أنه من املهم أن يظل االحتاد األورويب
قناة مفتوحة للحوار مع احلكومة السورية .ورحبنا باجتماع
السيدة موغرييين برئيس مفاوضي احلكومة السورية ،السيد
اجلعفري ،على هامش مسرية جولة املحادثات اليت جرت
خالل شهر آذار/مارس يف جنيف .وهذه االتصاالت ضرورية
متاما.
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ويف الوقت نفسه ،كما جتلى يف املناقشات اجلارية يف
جملس األمن ويف أماكن أخرى ،غالبا ما يسمح الشركاء
األوروبيون ألنفسهم باتباع نُهج إقليمية مدمرة ،تتالعب
بالقرارات اليت اختذها الفريق الدويل لدعم سورية ،وتنخرط
يف أعمال دعائية ،بدال من القيام بعمل مشترك دؤوب وحذر.
وجيب أن يكون مفهوما بشكل واضح أن الضغط على دمشق
لن حيقق األثر املنشود .إذن على من ينبغي أن يستمر الضغط؟
على أولئك الذين يواصلون دعم اإلرهابيني ،مبا يف ذلك
جبهة النصرة .وينبغي جلميع األطراف أن تبدي املرونة خالل
املحادثات.
ومن بني العقبات الرئيسية ،يف هذا الصدد ،على املسار
السياسي ،يوجد موقف ما يسمى اهليئة العليا للمفاوضات.
وال يفكر ممثلو اجلناح الراديكايل يف اهليئة يف التوصل إىل حل
توافقي؛ بل يركزون بدال من ذلك مجيع أفكارهم ومساعيهم
على اإلطاحة باحلكومة.
ومع ذلك ،خلصت بروكسل إىل أن هؤالء األشخاص
هم الوحيدون الذين يعربون عن آراء املعارضة السورية .وذلك
أمر ينطوي على مبالغة ،على أقل تقدير .ومن األمهية القصوى
مبكان كفالة الطابع التمثيلي الواسع للمعارضة السورية ،مبا يف
ذلك األكراد من حزب االحتاد الدميقراطي ،األمر الذي تعرقله
تركيا صؤاحة .ونأمل يف أن يستخدم شركاؤنا األوروبيون
نفوذهم حلل هذه املسألة واملسائل امللحة األخرى ذات العالقة
بالسياسات األنانية واملدمرة ألنقرة جتاهسورية .كما أن هناك
حاجة إىل اختاذ خطوات حامسة حلمل تركيا على إهناء تعديها
على سيادة سورية وسالمتها اإلقليمية ،وإغالق القنوات
للمقاتلني اإلرهابيني األجانب ،وأخريا إغالق احلدود السورية
 -التركية.
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األورويب .إهنم املدنيون السوريون الذين يعانون منها .فهي
تشكل عامال حقيقيا حيد كثريا من حصول السوريني على
اخلدمات الصحية واألدوية ،ويعمل مبثابة عقبة أمام مشاركة
األمم املتحدة النشطة يف مشاريع اهلياكل األساسية من أجل
إعادة احلياة يف املناطق املوحدة إىل طبيعتها.
ونتابع باهتمام خطوات شركائنا األوروبيني الرامية
إىل تسوية األزمة يف ليبيا .ونتفهمقلقهم إزاء قضايا األمن
يف منطقة البحر األبيض املتوسط .ونرحب باجلهود املبذولة
لإلسراع باستعادة وحدة ليبيا ومؤسسات الدولة فيها ،استنادا
إىل االتفاق السياسي اللييب املوقع يف الصخريات باملغرب من
أجل تشكيل حكومة وفاق وطين .غري أنه ينبغي فهم أنه ال
بديل إلجياد تسوية سلمية ،واليت جيب أن تكون بقيادة ليبية
حصرا .ونتوقع أن يوافق جملس النواب قريبا على تشكيل
حكومة الوفاق الوطين ،على النحو املنصوص عليه يف االتفاق،
وأن تدعمها القوى املؤثرة الرئيسية يف البلد ،وبذلك تصبح
بالفعل هيئة تنفيذية عاملة.
لذلك متلكتنا احلرية إزاء قرار االحتاد األورويب إدراج
جهات فاعلة ليبية رئيسية على قائمة جزاءات االحتاد
األورويب .وحنن قلقون من أن حماوالت معاقبة سياسيني ليبيني
ستؤدي ببساطة إىل تعميق الشقاق .ويساورنا القلق أيضا إزاء
التهديد املتزايد لإلرهاب يف ليبيا ،وال سيما امتداد أنشطة
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام من الدول األخرى.
غري أنه جيب أال يُستخدم ذلك التهديد كذريعة للتدخل يف
شؤون ليبيا الداخلية .وعلى الرغم من أن هناك حاجة إىل
مساعدة الليبيني ،جيب أن يكون ذلك يف إطار القانون الدويل.
ويتمثل أحد األهداف الرئيسية يف توحيد القوى الليبية.

وينبغي ،بشكل أعم ،التشديد على احلاجة إىل تعزيز
ونالحظ األثر الضار الناجم عن اجلزاءات االنفرادية التنسيق بني املبادرات الدولية واإلقليمية املتعلقة بليبيا .ويف
املفروضة على دمشق ،مبا فيها تلك اليت فرضها االحتاد الوقت املناسب ،أيدنا القرار الذي خيول عملية صوفيا اليت
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يقوم هبا االحتاد األورويب يف البحر األبيض املتوسط لتكافح
بنشاط تدفق املهاجرين غري الشرعيني .ونقدر عمل القوات
البحرية اليت أنقذت حياة الكثريين .ومع ذلك ،وحسب
إحصاءات موثوقة فإن عدد الناس الذين غرقوا وهم حياولون
العبور إىل أوروبا حىت اآلن يف عام  2016يفوق عدد الذين
غرقوا خالل نفس الفترة من العام املاضي .ومن ناحية ،يوحي
ذلك بأن حل األسباب اجلذرية للمشكلة يبقى بعيد املنال.
ومن ناحية أخرى ،تطرح سؤاال مشروعا :يف هذه احلالة،
ما مدى صواب توسيع والية عملية صوفيا لتشمل مهام رقابية
إضافية لرصد التدفق غري املشروع لألسلحة؟ إن حالة وصول
أعداد كبرية من الالجئني إىل أوروبا قادمني من منطقيت الشرق
األوسط ومشال أفريقيا هي بالضرورة أحد الشواغل اخلطرية
جدا .وحنن نتفق مع املفوض السامي لشؤون الالجئني ،السيد
فيليبو غراندي ،على أن مشكلة اهلجرة ليست قاصرة على
االحتاد األورويب؛ فهناك بلدان أخرى تستضيف مهاجرين
أكثر بكثري ،يف الوقت الذي تقل فيه قدراهتا كثريا عن قدرات
االحتاد األورويب .ونالحظ أن االتفاقات املربمة مؤخرا بشأن
العودة اجلماعية للمهاجرين من االحتاد األورويب ،من دون
ضمانات واضحة لضمان محاية حقوقهم وفقا للقانون الدويل،
تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لعدد من املنظمات الدولية
املتخصصة واملنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة العامة.
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وإذ ننظر يف مسألة التعاون مع االحتاد األورويب ،فإننا
ال بد وأن نفكر يف األزمة اخلطرية يف املنطقة األوروبية ،يف
أوكرانيا .فلألسف ،اضطلعت بروكسل بدور غري الئق باملرة،
بإصرارها القطعي على التوقيع على االتفاق ،لتمكن ،بذلك،
للذين سعوا لالستيالء على السلطة بالقوة .ونأمل أال يُكتفى
بدراسة التجربة املؤسفة لألزمة األوكرانية بدقة وموضوعية يف
العواصم األوروبية وبروكسل ،بل أن تؤدي إىل اختاذ خطوات
بناءة .إن املهمة األكثر أمهية ،يف الوقت احلاضر ،هي تنفيذ
جمموعة التدابري املتخذة لتنفيذ اتفاقات مينسك؛ وال يوجد
بديل آخر .فالتنفيذ غري املحدود واملتسق والكامل لألحكام
الواردة يف تلك الوثيقة هو السبيل الوحيد حلل الزناع يف منطقة
دونباس وحل مجيع القضايا ذات الصلة .ونأمل أن تستمر
جهود االحتاد األورويب والعواصم األوروبية لضمان أن تفي
كييف بالتزاماهتا مبوجب جمموعة تدابري مينسك حبذافريها.

وندعو بروكسل،عالوة على ذلك ،إىل على عدم إغفال
احلالة الصعبة يف أوكرانيا ككل ،وال سيما فيما يتعلق بسيادة
القانون .وقد قيل الكثري عنها يف تقارير مفوضية األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان بشأن أوكرانيا ،مبا يف ذلك أحدث
تقرير باملنشور يف األسبوع املاضي .ليس هناك أي تقدم يف
التحقيق يف أحداث مأساوية بارزة مثل إطالق النار على الناس
يف “امليدان” وقتل املدنيني يف ماريوبول واحلريق الذي شب
وندعو زمالءنا األوربيني إىل اتباع هنج يرتكز على يف مبىن النقابة يف أوديسا .إن احلقيقة جيب أن تقال وجيب
ما ميليه الضمري بشكل أكرب جتاه التزاماهتم الدولية يف هذا تقدمي اجلناة إىل العدالة.
املجال .ونعتقد أنه ،حىت يف سياق التدفقات البشرية الكبرية
إن تزايد التوتر يف العامل ،وظهور هتديدات وحتديات
االستثنائية ،ال ميكننا أن نضعف نظام اللجوء والذي مييز جديدة هي حجة مقنعة لتعزيز تنسيق وتفاعل املجتمع الدويل.
بوضوح ،متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة لعام  1951املتعلقة وروسيا مهتمة بتاون جدي  ،استنادا إىل األهداف االستراتيجية
مبركز الالجئني وبروتوكول عام  ،1967بني الالجئني املشتركة مع االحتاد األورويب ،ولكن جيب أن يتم ذلك على
واملهاجرين غري الشرعيني ألسباب اقتصادية ،إذ أن األخريين قدم املساواة ومع مراعاة كل طرف ملصاحل وشواغل اآلخر .
يقومون ببساطة باستغالل الوضع لتحقيق غاياهتم.
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السيد أبو العطا (مصر) :أود أن أشكر السيدة موغرييين مسؤولياهتا ومواجهة التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية
اجلسيمة اليت تواجهها.
على إحاطتها اإلعالمية الوافية.
تعد الشراكة بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب أحد
أهم صور الشراكات بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية،
حيث امتدت الشراكة بني املنظمتني لتشمل التعامل مع عدد
من الزناعات واألزمات اليت تتجاوز اجلوار اجلغرايف املباشر
لدول االحتاد األورويب بشكل فاعل .ويف هذا الصدد ،أود أن
أركز بعض تلك القضايا ،كما يلي:
أوال ،لقد أدى تفاقم األزمات املختلفة يف عدة مناطق
إىل إغفال أو تناسي املجتمع الدويل للقضية الفلسطينية ،األمر
الذي سيؤدي ،حتما ،إىل املزيد االحتقان يف املنطقة .فإننا
حباجة ،وأكثر من أي وقت مضى ،إىل تكثيف جهود املجتمع
الدويل إلعادة إحياء عملية السالم على أساس حل الدولتني
ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية .وهو ما لن
يتحقق إذا استمر اجلانب اإلسرائيلي يف اإلضعاف املمنهج
لشريك السالم الفلسطيين ،أو جتاهل دعوات التفاوض أو
التوسع االستيطاين وضم األراضي الفلسطينية بشكل غري
قانوين .لقد بذل االحتاد األورويب جهدا يف هذا الصدد ملا لديه
من وسائل وأدوات حلث اجلانب اإلسرائيلي على العودة إىل
طاولة املفاوضات .ونتطلع إىل أن يشكل االجتماع الدويل
الذي استضافته فرنسا مؤخرا ،والتقرير الذي سيصدر عن
املجموعة الرباعية املعنية بالشرق األوسط خالل األيام القادمة،
خطوة إجيابية جدية حنو استئناف املفاوضات.

لقد طالبت مصر وما زالت بتقدمي الدعم الدويل
واإلقليمي إلعادة بناء اجليش اللييب املوحد القادر على محاية
أرضه ومواطنيه ومواجهة خطر اإلرهاب ،وهو املحور الذي
نعتقد أن لدى االحتاد األورويب القدرة على أداء دور فعال يف
إطاره .فاملزيد من التأخر يف حتقيق تلك اخلطوة سيضاعف
من خطر اهنيار العملية السياسية وتثبيت أقدام اجلماعات
اإلرهابية ،ومن مث تفاقم أزمة الالجئني واهلجرة غري الشرعية.

ثالثا ،لقد أدى اهنيار هياكل الدولة يف عدد من املناطق
إىل خلق فراغ مؤسسي وجغرايف مسح بتمدد اجلماعات
اإلرهابية على نطاق واسع ،كخطر غري منطي يهدد وجود
الدول ويقوض السلم واألمن الدوليني ،األمر الذي يستوجب
تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي ملواجهة األبعاد املختلفة لتلك
الظاهرة ،من حيث التمويل واملقاتلني األجانب واالستخدام
غري املشروع لوسائل التكنولوجيا احلديثة وغريها .فلم يعد
اقتصار اجلهود الدولية على البعد األمين والسياسي ملكافحة
اإلرهاب كافيا ،بل جيب أن ميتد ليشمل مكافحة رسائل
وأيديولوجيات اجلماعات اإلرهابية اليت تتخذ من الدين
ستارا لتحقيق مكاسب سياسية ومادية .ومن هنا نؤكد دعمنا
للخطوات اليت يقوم هبا االحتاد األورويب بإنشاء مركز التوعية
خبطر التطرف ،ونتطلع إىل تعزيز تعاونه املؤسسي مع مراكز
الفكر املستنري كمؤسسة األزهر يف مصر ،إلعالء مفاهيم
ثانيا ،إن املرحلة السياسية الدقيقة اليت متر هبا ليبيا اآلن التعايش والتسامح واحلوار.
رابعا ،لقد أدت األزمات املعقدة اليت متر هبا بلدان املنطقة
تتطلب تضافر اجلهود الدولية ،ممثلة يف جملس األمن واملمثل
اخلاص مارتن كوبلر ،واجلهود اإلقليمية لتثبيت التقدم الذي مت إىل تفاقم التحديات اخلاصة باهلجرة غري الشرعية إىل أوروبا.
إحرازه بتشكيل حكومة الوفاق الوطين ،مع األخذ يف االعتبار وقد بذل االحتاد األورويب جهودا عملياتية كبرية للسيطرة
أن تشكيل احلكومة الليبية ليس هناية املطاف .فالتحدي األهم على تلك الظاهرة .وقد حققت “عملية صوفيا” جناحات
هو بناء الدولة الليبية ومؤسساهتا القوية القادرة على حتمل ملموسة يف مياه البحر املتوسط يف هذا الصدد .ولكن علينا
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أن ندرك مجيعا حمورية البعد اإلنساين لتلك الظاهرة ،وهو
ما يتطلب مقاربة شاملة وواقعية تعاجل اجلذور السياسية
واألمنية واالقتصادية للهجرة غري الشرعية ،وعدم االقتصار
على معاجلة أعراضها فقط ،لضمان إجياد حلول مستدامة
تضمن إهناء الكوارث اإلنسانية اليت بات يشهدها البحر
املتوسط بشكل متكرر.

السيد سيس (السنغال) (تكلم بالفرنسية) :يود وفد بلدي
أن يشكر الرئاسة الفرنسية على تنظيم مناقشة اليوم بشأن
التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية
يف صون السالم واألمن الدوليني ،مع إيالء اهتمام خاص
لالحتاد األورويب يف أعقاب تبادل مماثل يف الشهر املاضي مت
فيه التركيز على االحتاد األفريقي (انظر  .)S/PV.7694ويرحب
وفد بلدي حبضور السيدة فيديريكا موغرييين ،املمثلة السامية
لالحتاد األورويب املعنية بالشؤون اخلارجية والسياسة األمنية،
وأشكرها على بياهنا اهلام.

ففي الصومال ،جيب توجيه رسالة واضحة وقوية إىل
كافة األطراف الصومالية بضرورة البناء على ما مت حتقيقه
من إجنازات منذ عام  ،2012وكذا البناء على اخلطوة اليت
اختذها الرئيس الصومايل باعتماده النموذج االنتخايب ،مبا ميهد
الطريق لبدء اختاذ االجراءات الالزمة إلمتام العملية االنتخابية
يف موعدها .وإىل جانب الرسالة السياسية ،نتطلع إىل قيام
االحتاد األورويب بتقدمي الدعم إلعادة بناء مؤسسات الدولة
الصومالية ،وعلى رأسها اجليش الصومايل وكذا مواصلة دعم
بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ،إضافة إىل استمرار جهود
“عملية أطالنطا” ملواجهة القرصنة.

ويتطلب التصدي للزناعات واألزمات الكثرية اليت
يشهدها العامل اليوم التعاون الوثيق بني األمم املتحدة
وشركائها ،خاصة املنظمات اإلقليمية اليت تؤدي دورا هاما يف
صون السالم واألمن الدوليني .وعلى النحو املنصوص عليه يف
الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة ،فإن بوسع املنظمات
اإلقليمية ودون اإلقليمية أن تسهم يف حتسني األمن اجلماعي
عرب إسهامها يف صون السلم واألمن الدوليني .وعلى ذلك
األساس ،فإنه جيوز هلذه املنظمات أن تعمل مبوجب تكليف من
األمم املتحدة ،وهو ما يؤدي بدوره إىل االستفادة من اخلربات
املحلية هلذه املنظمات وأساليب عملها .وتود السنغال ،اليت
ترحب بالفرص اليت يتيحها التعاون بني املنظمات ،أن تؤكد
التزامها جمددا بالتعددية الفعالة اليت متثّل األمم املتحدة حمورا
هلا ،واملكرسة للسعي إىل حلول دائمة للمسائل احلرجة ذات
الصلة بالسلم واألمن يف عاملنا .وميثّل هذا املنظور أحد املبادئ
التوجيهية األساسية لسياستنا اخلارجية ،فضال عن كونه أحد
األسباب الرئيسية لوجود القوات السنغالية يف معظم بعثات
األمم املتحدة حلفظ السالم.

خامسا ،لقد شهدت السنوات األخرية اخنراطا فعاال
لالحتاد األورويب مع االحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف التعامل
مع عدد من األزمات اليت تشهدها أفريقيا.

كما تشهد منطقة الساحل حتديات معقدة ،تتراوح
بني الفراغ األمين ومتدد اجلماعات اإلرهابية ،والتحديات
االقتصادية والتنموية ،واجلرمية املنظمة وغريها .ونتطلع إىل
استمرار الدعم األورويب التفاق السالم يف مايل املوقع برعاية
أوروبية يف حزيران/يونيه  2015ومتابعة استحقاقاته الالحقة.
ويبقى احلل املستدام لألزمة يف مايل هو من خالل االستثمار
يف بناء مؤسسات الدولة وهياكلها التنظيمية وجيشها الوطين
وتعد املنظمة اإلقليمية األوروبية شريكا رئيسيا لألمم
ُّ
لبسط سيادهتا على كامل أراضيها ،ووقف متدد خطر اإلرهاب
يف مشال البلد ،وذلك يف إطار االستراتيجية األوروبية لألمن املتحدة بالنظر إىل قدراهتا املادية واللوجستية واملالية اليت تسمح
هلا بتنفيذ أنشطة متنوعة .وقد طور االحتاد األورويب آليات
والتنمية يف الساحل.
1615996
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مؤسسية لتمويل عمليات حفظ السالم اليت يأذن هبا جملس
األمن ،فضال عن عملها الرامي إىل منع حدوث األزمات.
وأسفر التزام االحتاد األورويب الرئيسي واملعترف به أيضا عن
منحه جائزة نوبل للسالم يف عام  .2012عالوة على ذلك،
وكما يعلم أعضاء املجلس ،ما تزال هناك ثالث وثائق هامة
توفر إطارا استراتيجيا شامال للعالقات بني األمم املتحدة
واالحتاد األورويب يف جمايل حفظ السالم وإدارة األزمات
وهي :البيانان املشتركان بشأن التعاون بني االحتاد األورويب
واألمم املتحدة يف إدارة األزمات لعام  2003و ،2007
وخطة عمل االحتاد األورويب املعنية بتعزيز السياسة األمنية
والدفاعية املشتركة لدعم عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
اليت اعتمدهتا اللجنة السياسية واألمنية يف عام  .2012وحتدد
الوثيقة األخرية  -ألغراض التعاون يف جمال حفظ السالم
 التدابري ذات األولوية اليت نفذهتا كلتا املنظمتني بصورةمشتركة يف السنوات األخرية ،وخصوصا فيما يتعلق بزيادة
عدد األفراد النظاميني من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب،
والتنسيق يف مراحل التخطيط والتعاون يف جمال السياسة العامة
واملبادئ التوجيهية والدروس املستفادة والتدريب.

06/06/2016

وعالوة على ذلك ،مثة اجتماعات أخرى رفيعة املستوى
بشأن استعراض املسائل االستراتيجية ،وال سيما اإلحاطات
اإلعالمية املقدمة إىل جملس األمن من ممثلي االحتاد األورويب
للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية والبيانات اليت قدمها
مسؤولون رفيعو املستوى من األمم املتحدة إىل اللجنة السياسية
واألمنية يف بروكسل .وهناك أيضًا االجتماع الفصلي للجنة
التوجيهية املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب املعنية
بإدارة األزمات ،اليت يشترك يف رئاستها كل من وكيل األمني
العام لعمليات حفظ السالم ونائب األمني العام لدائرة العمل
اخلارجي لالحتاد األورويب.
وينبغي الثناء على النهج الشامل واجلماعي لالحتاد
األورويب يف صون السلم واألمن الدوليني .وينطوي ذلك
على وجود القوات واألفرقة األوروبية يف مجيع عمليات حفظ
السالم تقريبًا يف مجيع أحناء العامل .وعلى سبيل املثال ،أشري
إىل مسامهة االحتاد األورويب يف البحث عن حلول للزناعات
يف البلقان؛ ويف هاييت مع بعثة االحتاد األورويب للتدريب؛
ويف الصومال؛ فض ً
ال عن وجود االحتاد األورويب يف مايل
ومجهورية أفريقيا الوسطى؛ واملساعدة اإلنسانية اليت يق ّدمها
يف سورية ،ومسامهته يف تعزيز األمن واحلكم الرشيد والتنمية
يف أفغانستان .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن جملس األمن قد أعطى
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والية ملعاجلة ظاهرة
املهاجرين.

باإلضافة إىل ذلك ،وعلى النحو املبيّن على حنو صائب
يف تقرير األمني العام الوارد يف الوثيقة  229/S/2015املؤرخة 1
نيسان/أبريل ،2015فإن أنشطة التنسيق والتشاور املنفذة على
املستوى االستراتيجي بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب يف
جمايل حفظ السالم وإدارة األزمات تتخذ أشكاال عدة.
تدعم السنغال عملية مكافحة االجتار بالبشر ،ونود
وبطبيعة احلال أ ّن جسور التعاون بني املنظمتني تشمل اجتماع أن نوجه االنتباه إىل حالة املهاجرين الذين أصبحوا ضحايا
جملس األمن الذي يعقد بصورة غري رمسية كل سنتني مع لضعفهم .وهلذا جيب اعتماد النهج الذي يويل اهتمامًا أكرب
ممثلي جلنة الشؤون السياسية واألمنية التابعة لالحتاد األورويب ،ألبعاد التنمية املستدامة.
والذي ميثّل إطارا الستعراض عمليات حفظ السالم وغريها
وباإلضافة إىل هذه املسامهات يف السلم واألمن الدوليني،
من املسائل املتعلقة بالسالم واألمن.
من املهم التأكيد على األنشطة املختلفة لالحتاد األورويب يف
جمال الوقاية والرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية للزناع .إن
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استراتيجية األمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل هي مثال األورويب من خالل الروابط املؤسسية وشراكته االستراتيجية،
واضح والتحالف العاملي بقيادة االحتاد األورويب للمبادرة وفقًا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
املتعلقة بزيادة القدرة على التعايف مبنطقة الساحل يشكل جزءًا
السيد أوكامورا (اليابان) (تكلم بالفرنسية) :أود أن أبدأ
من ذلك املنطق نفسه.
بالترحيب بالسيدة فيديريكا موغرييين ،املمثلة السامية لالحتاد
ويوفر االحتاد األورويب إسهامًا جديرًا بالثناء يف أنشطة األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية ،وأن أشكرها
األمم املتحدة ،ويتعاون مع مجيع هيئات املنظمة ووكاالهتا على إحاطتها الغنيّة باملعلومات وعرضها الشامل.
وبراجمها ،ويشكل جزءًا من طائفة واسعة من أعمال األمم (تكلم باإلنكليزية)
املتحدة وسياستها اإلمنائية ،ما يعيد ترسيخ السالم واملساعدة
إن اليابان واالحتاد األورويب شريكان استراتيجيان استنادًا
يف جماالت املسائل اإلنسانية والبيئة وحقوق اإلنسان والثقافة.
إىل قيم مشتركة ،مثل الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان
وهو يشارك أيضًا يف التدابري اليت نفذت يف مجيع أحناء العامل.
وسيادة القانون .وشراكتنا شاملة يف طابعها وحنن نتعاون يف
إن الدول األعضاء الـ  28يف االحتاد األورويب هي اجلهات
خمتلف امليادين ،مبا يف ذلك السالم واألمن واالقتصاد والقضايا
املاحنة الرئيسية ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بامليزانية
العاملية.
العادية للمنظمة يف عمليات حفظ السالم ،فض ً
ال عن صناديق
وفيما يتعلق بالسالم واألمن والتعاون ،أجرت اليابان
وبرامج األمم املتحدة.
واالحتاد األورويب مؤخرًا برامج مشتركة يف أفريقيا بغية حتسني
ويف اخلتام ،ال يفوتين أن أؤكد املسامهة الكبرية لالحتاد
حاالتنا األمنية .وأود أن أضرب مث ً
ال بتعاوننا يف مايل حيث
األورويب يف السالم واألمن يف القارة األفريقية .ومن هذا
احلالة األمنية غري مستقرة .ويف حني قدم االحتاد األورويب
املنطلق ،أود أن أذكر باألمهية اليت تعلقها منظمتنا دون
التدريب للدرك والشرطة واحلرس الوطين املاليني يف إطار
اإلقليمية ،وهي اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،على
بعثة االحتاد األورويب لبناء القدرات يف الساحل ويف مايل،
الطابع اجلاري لألنشطة اليت تقوم هبا قوهتا يف غينيا  -بيساو،
قدمت اليابان املساعدة من أجل جتديد املرافق القائمة وتوفري
وهي بعثة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف غينيا -
املعدات وبناء قدرات املدربني يف القطاع األمين يف مايل من
بيساو .وحيدوين األمل يف أن مزيدًا من التعاون مع اجلماعة
أجل املسامهة يف تعزيز قدرات التدريب املقدمة من االحتاد
االقتصادية واالحتاد األورويب ميكن أن يسهم إىل حد كبري يف
األورويب.
إعادة االستقرار السياسي إىل هذا البلد.
ومثة مثال آخر هو الصومال ،اليت تواجه أيضًا حتديات
ويف هذا الصدد ،أود أيضًا أن أسلّط الضوء على الدور
أمنية كبرية .وما برحت اليابان واالحتاد األورويب تشتركان يف
احلاسم الذي يؤديه االحتاد األورويب يف تعزيز حقوق اإلنسان
تقدمي مرتبات ضباط قوات األمن الصومالية .ومثة مثال آخر
ومحاية املدنيني يف الزناع املسلح وتعزيز العدالة وسيادة القانون.
هو النيجر ،وهو أمر هام يف منع تدفق االنفالت األمين يف
وفيما يتعلق بالطائفة الكاملة ألنشطة االحتاد األورويب ،ميكن
منطقة الساحل .قدمت اليابان املعدات الالسلكية واملركبات
ملجلس األمن أن يستفيد يف حال تعزيز تعاونه مع االحتاد
املجهزة هبذه املعدات إىل مراكز القيادة املتكاملة يف النيجر ،اليت
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يقدم االحتاد األورويب هلا التدريب على بناء القدرات .وآمل اجتماع اليوم فرصة أخرى مفيدة إلشراك املجلس شريكًا
أن تُسهم برامج التعاون هذه بني اليابان واالحتاد األورويب يف إقليميًا هامًا آخر ،بعد جلستينا يف الشهر املاضي مع االحتاد
حتسني الظروف األمنية يف البلدان املذكورة أعاله ويف املنطقة األفريقي (انظر  )S/PV.7694وجامعة الدول العربية.
بأسرها.
تؤيد نيوزيلندا تأييدا شديدا التعاون الوثيق بني األمم
إن الشرق األوسط منطقة يؤدي فيها كل من األمم
املتحدة واالحتاد األورويب دورًا هامًا .وقد عقدت اليابان
العزم ،إىل جانب االحتاد األورويب ،على معاجلة أسباب ونتائج
عدم االستقرار املستمر يف الشرق األوسط .وما فتئنا نعاجل
االحتياجات اإلنسانية الفورية الستهداف التشرد اجلماعي
الناجم عن التطرف العنيف ،ليس ذلك وحسب بل قدنا
اجلهود الطويلة األجل لعودة الالجئني وإعادة إدماجهم وبناء
األسس الالزمة لإلنعاش بعد انتهاء الزناع .ويف ضوء ذلك،
ومبناسبة انعقاد مؤمتر قمة جمموعة السبعة يف إيزيشيما قبل
أسبوعني حتديدا ،أعلن رئيس وزرائنا عن تقدمي جمموعة من
املساعدات تق ّدر بنحو  6باليني دوالر من أجل االستقرار
وتنمية املوارد البشرية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
يف الفترة من  2016إىل .2018

وعالوة على ذلك ،تؤكد اليابان جمددًا موقفها املتمثل يف
أن هنجًا سياسيًا هو ما ميكن أن يتيح ح ً
ال دائمًا لألزمات يف
املنطقة وأن النهج العسكري وحده ال يكفي .وعليه ،نكرر
دعمنا للجهود اليت تقودها األمم املتحدة يف متابعة احللول
السياسية الرامية إىل حتقيق السالم واألمن والوحدة يف ليبيا
وسورية واليمن وتسوية األزمات األخرى يف املنطقة.

املتحدة واهليئات اإلقليمية ودون اإلقليمية .وهذه اهليئات
شريكة أساسية للمجلس يف الوفاء بواليته املتمثلة يف صون
السلم واألمن الدوليني .ويف الواقع ،كثريا ما تتوقف فعالية
املجلس إىل حد كبري على تعاونه مع املنظمات اإلقليمية.
ومن مصلحتنا مجيعا أن نكفل بأن يكون التفاعل بني املجلس
واهليئات اإلقليمية ف ّعاال ومثمرا قدر اإلمكان يف منع نشوب
الزناعات وحلها.

تتمتع نيوزيلندا بعالقات متينة وقدمية العهد مع االحتاد
األورويب والعديد من الدول األعضاء حبيث سامهت هذه
العالقات يف تنميتنا وتارخينا .وال تزال هذه الروابط ذات
أمهية كبرية بالنسبة إىل بلدنا .إن االحتاد األورويب شريك
نشط ال غىن عنه لألمم املتحدة يف التصدي لطائفة واسعة من
التحديات املتعلقة باألمن ،مبا يف ذلك حفظ السالم ،واملساعدة
اإلنسانية ،وعدم االنتشار ومكافحة اإلرهاب .وبطبيعة احلال،
يقوم االحتاد األورويب بدور هام يف صون السلم واألمن يف
املناطق املجاورة مباشرة .فما برح لسنوات عديدة ،يضطلع
بدور حموري يف دعم األمن واالستقرار يف البوسنة واهلرسك
من خالل قيادته لعملية ألثيا التابعة لقوة االحتاد األورويب
لتثبيت االستقرار يف البوسنة واهلرسك .كذلك ال يزال االحتاد
األورويب يؤدي دورا أساسيا يف تيسري احلوار اهلادف إىل تطبيع
العالقات بني السلطات يف بلغراد وبريشتينا.

وأخريًا ،تقدر اليابان التعاون بني االحتاد األورويب واألمم
املتحدة يف إطار الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة.
إن األزمة يف أوكرانيا املجاورة مصدر قلق كبري لالحتاد
وحيدوين أمل قوي يف أن يواصل االحتاد األورويب االضطالع
األورويب ودوله األعضاء ،كما هو احلال بالنسبة لنيوزيلندا.
بدور هام يف جمال السلم واألمن الدوليني.
السيد فان بوهيمن (نيوزيلندا) (تكلم باإلنكليزية) :وحنن نسلم بالدور املتواصل الذي يضطلع به االحتاد األورويب
أشكر املمثلة السامية موغرييين على إحاطتها اإلعالمية .يوفر يف دعم تنفيذ اتفاقات مينسك واهلدف املتمثل يف إجياد
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حل دائم لألزمة يتماشى متاما مع سيادة أوكرانيا وسالمتها
اإلقليمية.
وكما ّ
ذكرنا املمثل السامي ،فإن آفاق حل الدولتني
يف الشرق األوسط آخذة يف التناقص .إن االحتاد األورويب
بوصفه عضوا يف املجموعة الرباعية للشرق األوسط ،يؤدي
دورا رئيسيا يف ضمان إحياء عملية السالم من خالل دعمه
للسلطة الفلسطينية وجهود األمم املتحدة ،ومن خالل خمتلف
اإلسهامات اليت تقدمها دوله األعضاء الــ  28لتشجيع عودة
الطرفني إىل طاولة املفاوضات .وتؤيد نيوزيلندا أي حماولة بناءة
للمضي قدما بعملية السالم يف الشرق األوسط .وعلى وجه
اخلصوص ،دعونا املجلس إىل أن يرتقي إىل مستوى مسؤولياته
وأن يقوم بعمل لعودة الطرفني إىل طاولة املفاوضات .ونتوق
إىل صدور تقرير اللجنة الرباعية ،ونشعر بالتشجيع لتطمينات
املمثل السامي اليت ستعلن على املأل قريبا .كما نرحب
باملعلومات اليت ستتضمن توصيات حمددة إلعادة بناء الثقة
وتشجيع الطرفني على العودة إىل إجراء مفاوضات جمدية.
بالنظر إىل العالقة اخلاصة بني اللجنة الرباعية واملجلس،
فإننا نتطلع إىل إتاحة الفرصة للمجلس لكي ينظر يف التقرير
والتوصيات املقدمة من اللجنة الرباعية عند إصداره .كما
نرحب باستضافة فرنسا لالجتماع الوزاري الذي انعقد
يف باريس يوم اجلمعة املاضي ،ونأمل أن يقدم زمخا صوب
استئناف املفاوضات بني الطرفني.
كما قال آخرون ،فإن عملية السالم يف سوريا متعثرة
حاليا واحلالة اإلنسانية كارثية وآخذة يف التدهور .إننا جنازف
جمازفة خطرية بتفويتنا أفضل فرصة سنحت لنا يف مخس
سنوات إلهناء الزناع .وجيب أال ندع هذا حيدث .جيب على
املجتمع الدويل ،مجاعيا ومن خالل العناصر املكونة له ،أن
يفعل كل ما يف وسعه للحد من القتال ،وزيادة املعونة ومحل
األطراف على العودة إىل املفاوضات بشأن عملية االنتقال
1615996
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السياسي .ونشجع على تسخري نفوذ االحتاد األورويب يف
املساعدة على حتقيق ذلك ونرحب به .ونقر أيضا باملساعدة
اإلنسانية واإلمنائية اهلامة اليت ما انفك يقدمها االحتاد األورويب
ودوله األعضاء للتخفيف من التكلفة البشرية للزناع السوري
ومعاجلة آثاره التبعية يف املنطقة .وباإلضافة إىل ما يزيد على
مليون من املهاجرين غري النظاميني دخلوا االحتاد األورويب
يف العام املاضي ،ال يزال يشرع العديد منهم يف رحلة حمفوفة
باملخاطر عرب البحر األبيض املتوسط .وحنن مجيعا ندرك أن
الكثري منهم يهلك حاليا يف تلك املحاولة .وكما أفادت األمم
املتحدة ،فإن عدد القتلى يف عام  2016أصبح اآلن أكثر عما
كان عليه عند نفس النقطة يف العام املاضي.
شاركت نيوزيلندا يف تقدمي القرار )2015( 2240
بشأن اجلهود الدولية املبذولة العتراض السفن قبالة الساحل
اللييب اليت يشتبه بأهنا تقوم بتهريب املهاجرين .وحنن على
استعداد للنظر يف إمكانية تقدمي مسامهات أخرى لبلدان االحتاد
األورويب ،باالشتراك مع املجلس ،لتوطيد السالمة واالستقرار
يف البحر األبيض املتوسط كجزء من هنج شامل للتصدي
لتحديات اهلجرة غري النظامية .ونرحب أيضا باجلهود املتواصلة
اليت يبذهلا االحتاد األورويب لدعم ليبيا حكومة وشعبا يف حتقيق
السالم واالستقرار ،مبا يف ذلك من خالل دعمه للقطاع األمين
اللييب ويف جمال تقدمي املساعدة اإلنسانية اليت متس احلاجة إليها،
وعملية إعادة اإلعمار ،وتقدمي املساعدة االقتصادية.
أخريا ،أريد أن أنوه بالدور اهلام جدا الذي تؤديه
الشراكات اإلقليمية لالحتاد األورويب ،وال سيما يف أفريقيا.
فعلى سبيل املثال ،يواصل االحتاد األورويب القيام بدور هام
يف الصومال عن طريق املساعدة اإلمنائية اليت يقدمها يف
إطار االتفاق الصومايل اجلديد ،وبعثة التدريب العسكري
يف الصومال التابعة لالحتاد األورويب ،وقوة “أتلنتا” البحرية
ملكافحة القرصنة التابعة لبعثة االحتاد األورويب يف الصومال
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واستمرار متويل االحتاد لرواتب قوات بعثة االحتاد األفريقي يف
الصومال .يواصل االحتاد األورويب أيضا القيام بدور حيوي يف
دعم االستقرار يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى من خالل
بعثات التدريب العسكري لتدعيم قدرات القوات املسلحة
املحلية.
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التابعة له ،ومن خالل توفري التدريب والتوجيه والتمويل .إن
التعاون حيوي لنجاح جهود األمم املتحدة يف صون السلم
واألمن الدوليني .وشاهدنا التعاون املباشرة خالل زيارتنا إىل
الصومال يف الشهر املاضي .ويضطلع االحتاد األورويب بدور
حاسم يف دعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال ،ويف تدريب
اجليش الوطين الصومايل ،ويف دعم مشاريع من أجل إحالل
السالم الطويل األجل يف الصومال.

وما ذكرته إال أمثلة قليلة على استثمار االحتاد األورويب
يف اجلهود واملوارد لتحقيق أهدافنا املشتركة املتمثلة يف صون
ثانيا ،باإلضافة إىل حفظ السالم ،يضطلع االحتاد
السلم واألمن الدوليني .ونتطلع يف السنوات املقبلة إىل زيادة
تعميق التعاون يف الشراكة االستراتيجية بني األمم املتحدة األورويب ودوله األعضاء بدور هام يف هتيئة الظروف الالزمة
إلحالل السالم من خالل جهود الوساطة وصياغة اتفاقات
واالحتاد األورويب.
السيد رايكروفت (اململكة املتحدة) (تكلم باإلنكليزية) :سالم جديدة .ويضطلع االحتاد األورويب ،وعدد من الدول
أو أن استهل كلميت بالترحيب ،يف املجلس اليوم بالسيدة األعضاء فيه بدور هام يف الفريق الدويل لدعم سورية والعملية
موغريين ،املمثلة السامية لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية السياسية ،وهي السبيل الوحيد إلهناء صراع دام أكثر من
والسياسة األمنية .وأشكرها على إحاطتها اإلعالمية هذا مخس سنوات .ويضطلع أيضا االحتاد األورويب ودوله األعضاء
بدور هام يف دعم الالجئني السوريني واألشخاص املشردين
الصباح.
داخليا .ومشل هذا الدعم ما يقرب من ثلثي التعهدات املعلنة
كما بيّن املمثلة السامية وغريها ،ال مندوحة عن االحتاد
يف عام  2016يف املؤمتر الذي انعقد يف لندن هذا العام لدعم
األورويب واملنظمات اإلقليمية ككل للكيفية اليت تعمل هبا
سوريا واملنطقة.
األمم املتحدة وكيفية قيامها بعملها يف مجيع أحناء العامل.
كذلك يساند االحتاد األورويب بفعالية إحالل السالم
إن األمم املتحدة واالحتاد األورويب خرجا من رحم ويالت
احلرب ،ولذلك ليس من املدهش أننا نتشاطر الكثري من القيم ،يف ليبيا .وترحب اململكة املتحدة بالتعاون الوثيق بني االحتاد
من قبيل السالم وحقوق اإلنسان والتنمية ،أذكر ثالثة منها األورويب واألمم املتحدة يف عملية احلوار السياسي اللييب اليت
على سبيل املثال ال احلصر .إن قيمنا املشتركة تعزز قدرتنا أدت إىل إنشاء حكومة الوفاق الوطين .ويقدم االحتاد األورويب
اجلماعية على تعزيز وصون السلم واألمن الدوليني .واليوم ،وعدد من الدول األعضاء فيه الدعم بالتنسيق والتعاون الوثيقني
مع األمم املتحدة ملؤازرة احلكومة الليبية اجلديدة .وهذا أمر
أريد أن أركز على ثالثة ُسبل نفعل هبا ذلك.
مهم للغاية ويساهم يف توحيد صفوف املجتمع الدويل وراء
أوال ،إن االحتاد األورويب وفرادى الدول األعضاء فيه
حكومة الوفاق الوطين .وقد سبق لالحتاد األورويب أن قدم
تقوم بدور نشط يف حفظ السالم باملشاركة مباشرة يف بعثات
دعما ماليا إىل مرفق حتقيق االستقرار ملجلس املشاريع الليبية
األمم املتحدة .ويقدم االحتاد األورويب أيضا الدعم التكميلي
لتمويل املشاريع ذات األثر السريع اليت من شأهنا أن حتدث
إىل عمليات بعثات األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية األخرى
فرقا على أرض الواقع.
من خالل ما تقوم به بعثات السياسة املشتركة لألمن والدفاع
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ذلك يقودين إىل نقطيت الثالثة ،وهي الدور اهلام الذي
يؤديه االحتاد األورويب ودوله األعضاء يف توفري الدعم العملي
للتصدي لألزمات الراهنة .إن اخلسائر املأساوية يف األرواح
يف البحر األبيض املتوسط وتدفق الالجئني إىل أوروبا أبرزت
احلاجة إىل نُهج إقليمية وعاملية أقوى حنو اهلجرة والالجئني.
وترى اململكة املتحدة واالحتاد األورويب مثة ضرورة لزيادة
تقاسم األعباء الدولية ملعاجلة تلك املسائل .ونعمل هبمة
لتحقيق ذلك من خالل عملية اخلرطوم وهنج االتفاق اللذين مت
إبرازمها يف مؤمتر لندن بشأن سوريا.

السيد أويارثون مارتشيسي (إسبانيا) (تكلم باإلسبانية):
يسرين أن أرحب مرة أخرى باملمثلة السامية لالحتاد األورويب
املعنية بالشؤون اخلارجية والسياسة األمنية يف هذه اجلولة
السادسة من املحادثات بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة.
وال يسعين إال أن أنوه بالدرجة املمتازة من التعاون الذي
يرتكز ،كما الحظ سفري اململكة املتحدة بشكل مناسب ،على
تشاطرنا ملجموعة من القيم واملبادئ .وهذا القاسم املشترك
القيّم بني منظمتينا يتيح يل املجال ألن أؤكد على أن العالقة
ال ميكن أن تكون أفضل حاال.

وباإلضافة إىل عمل االحتاد األورويب املتعلق بالتصدي
للهجرة غري الشرعية ،فإنه يقوم ببناء قدرات خفر السواحل
اللييب .وستقوم اململكة املتحدة بدورها يف ذلك اجلهد .وأعلن
رئيس وزراء بلدي ،خالل مؤمتر قمة جمموعة الدول السبع يف
اليابان ،أن اململكة املتحدة قد زادت مسامهتها يف عملية صوفيا
اليت ينفذها االحتاد األورويب .ومبجرد إصدار التراخيص ذات
الصلة واعتماد مشروع قرار جملس األمن بشأن املسألة ،سيبدأ
تنفيذ املرحلة التالية من هذه العملية العتراض السفن احلربية
اليت حتمل أسلحة غري مشروعة ،وستنشر اململكة املتحدة سفينة
أخرى يف البحر األبيض املتوسط .وستستمر هذه التطورات
مبجملها يف املساعدة على معاجلة أزمة املهاجرين واحلد من
قدرات تنظيم داعش يف ليبيا على القيام بعمليات.

لدي بيان مطول لن أقرأه بالكامل ،وإمنا سأكتفي
بالتطرق إىل أهم النقاط ،على أن يكون مفهوما أن النسخة
الكاملة ستُنشر على املوقع الشبكي لبعثة إسبانيا .وسأبدأ
بعمليات االستعراض ،اليت تكتسي اثنتان منها أمهية بالغة
بالنسبة لوفد بلدي :استعراضا القرارين )2004( 1540
و .)2000( 1325

فيما يتعلق باستعراض القرار  ،)2004( 1540الذي
سيُختتم حتت الرئاسة اإلسبانية للمجلس يف كانون األول/
ديسمرب كما نعلم مجيعا ،أود أن أشدد على الدعم الكبري
وااللتزام العميق لالحتاد األورويب بضمان أال يكون بوسع
اجلهات من غري الدول فعال احلصول على أسلحة دمار شامل.
وفيما يتعلق باستعراض القرار  ،)2000( 1325أعتقد أنه
ويف اخلتام ،أثبت التعاون بني االحتاد األورويب واألمم من الواضح متاما أن االحتاد األورويب يشارك عن كثب يف
املتحدة يف مناسبات عديدة أنه ال يقدر بثمن يف جماالت مجيع العمليات املتصلة بربنامج املرأة والسالم واألمن .وكان
حفظ السالم والوساطة ومعاجلة األزمات .وينطبق هذا القول هذا واضحا جدا يف اختاذ القرار .)2015( 2242
كذلك على التعاون بني االحتاد األورويب واملنظمات اإلقليمية
وباالنتقال إىل الوقاية ،تعلق إسبانيا أمهية كبرية على أن
األخرى .ونتطلع إىل استمرار التعاون والشراكة ،األمر الذي االحتاد األورويب سيسند دورا رئيسيا للوقاية يف استراتيجيته
ال يؤدي إال إىل تعزيز مبادئ ومقاصد كل من ميثاق األمم العاملية .ويف ذلك الصدد ،أود أن أوجه انتباه أعضاء املجلس
املتحدة واالحتاد األورويب.
وغري األعضاء الذين يستمعون إىل جلسة اليوم إىل تنظيم
إسبانيا للمؤمتر األول املعين بالدبلوماسية الوقائية يف منطقة
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البحر األبيض املتوسط ،والذي عقد قبل بضعة أيام يف أليكانيت،
وذلك مبشاركة ممثلني كبار لالحتاد األورويب .وستعمم بعثة
إسبانيا االستنتاجات اليت خلص إليها مؤمتر أليكانيت على
أعضاء جملس األمن واجلمعية العامة.

صوفيا”  206أشخاص يف يوم واحد فقط ،على بعد 35
ميال قبالة الساحل اللييب .وأنقذت عملية صوفيا ،يف سنتها
األوىل من العمل ،أرواح ما يزيد على  15 000شخص.
وسيكون التحدي القادم الذي سيواجه العملية هو مكافحة
االجتار باألسلحة .ونأمل يف أن حنظى بدعم مجيع أعضاء جملس
األمن لتحقيق هذا اهلدف.

االحتاد األورويب ،مثلما جيسده عمل املمثلة السامية يف سياق
املجموعة الرباعية  -والذي أشار إليه بإسهاب سفري نيوزيلندا
 يبني بوضوح أن عزم االحتاد ثابت .وأؤيد البيان الذي أدىلبه سفري نيوزيلندا ومفاده أنه مبجرد إصدار تقرير املجموعة
الرباعية ،ينبغي ملجلس األمن أن يدعم هذه العملية بطريقة ما.

وفيما يتعلق باهلجرة ،فإننا مجيعا ندرك املآسي اليت حتدث
كل يوم يف البحر األبيض املتوسط ،واليت استجاب االحتاد
األورويب هلا هبمة مستخدما مجيع األدوات املوجودة حتت
تصرفه .ونقدر بدء احلوارات الرفيعة املستوى لتعزيز التعاون
مع بلدان املنشأ والعبور للمهاجرين النظاميني .ومتت املوافقة
على جمموعات حوافز شاملة لــ  16بلدا ،مما يربز فعالية عملنا
يف هذا املجال .وأخريا ،أشري إىل اتفاق اهلجرة الذي مت التوصل
إليه مع تركيا ،والذي حيقق نتائج إجيابية.

أما خبصوص إيران ،فأشدد على الدور البالغ األمهية الذي
يؤديه االحتاد األورويب فيما يتعلق خبطة العمل الشاملة املشتركة
ولدى االحتاد األورويب التزام واضح جدا جتاه أفريقيا.
اليت مت االتفاق عليها مع إيران يف متوز/يوليه  ،2015وأيدها
الحقا القرار  .)2015( 2231وبصفيت ميسرا لتنفيذ القرار وأميل إىل وصف العالقات بني االحتاد األورويب وجملس
 ،)2015( 2231ميكنين أن أشهد على الدور الرئيسي الذي األمن بكلمة “تكاملية” .وأعتقد أن التكامل واضح جدا يف
عمليتني :بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
ما زال االحتاد األورويب يضطلع به يف تلك العملية.
لقد مت اإلدالء بالفعل بعدة تعليقات بشأن الشرق األوسط االستقرار يف مايل وبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
اليوم ،لكنين أود أن أؤكد جمددا دعم إسبانيا الكامل ملبادرات لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى .كما أالحظ
مثل تلك اليت تضطلع هبا فرنسا حاليا ،بصفتها رئيسة جملس التزام االحتاد األورويب باملساعدة يف تفعيل القوة األفريقية
األمن ،لعقد االجتماع الوزاري يف باريس يوم اجلمعة .ودور لالستجابة الفورية لألزمات.

وفيما يتعلق بسورية ،أشارت املمثلة السامية إىل أن
االحتاد األورويب هو أكرب مساهم يف اجلهود الرامية إىل تسوية
هذه احلالة ،ولذلك لن أخوض يف ذلك .غري أنين سأذكر ليبيا،
حيث قرر االحتاد األورويب ،يف إطار االحترام الكامل للشرعية
الدولية كما أشار العديد من املتكلمني ،دعم االستقرار يف
البلد ومكافحة املتجرين بالبشر النشطني على طول السواحل
الليبية .ومن األمثلة على ذلك عملية صوفيا اليت يضطلع هبا
االحتاد األورويب ،واملكرسة حصرا إلنقاذ األرواح يف البحر
األبيض املتوسط .وليس هلا أي غرض آخر .وعلى وجه
التحديد ،يف  26أيار/مايو ،أنقذت الفرقاطة اإلسبانية “رينا
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ويف اخلتام ،أود أن أشري إىل البيان الذي أدىل به يف وقت
سابق نائب املمثل الدائم للسنغال ،والذي وصف بكل بالغة
العالقة بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة ،وال سيما جملس
األمن .وأعتقد أنه ميكن تلخيص بيانه بتأكيد التزام االحتاد
األورويب الشامل جتاه جدول أعمال األمم املتحدة بأسره .وأنا
أقول ذلك بصفة بلدي عضوا يف االحتاد األورويب ،وأنا فخور
جدا بذلك.
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السيد وو هايتاو (الصني) (تكلم بالصينية) :أود أن
أشكر الرئاسة الفرنسية للمجلس على مبادرهتا بعقد هذه
اجللسة بشأن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب .لقد
استمعت بانتباه للبيان الذي أدلت به معايل السيدة فيديريكا
موغرييين ،املمثلة السامية لالحتاد األورويب املعنية بالشؤون
ثانيا ،عليه أن يتقيد مبفهوم لألمن املشترك والشامل
اخلارجية والسياسة األمنية.
والتعاوين واملستدام .وجيب أن حيترم ويكفل األمن للجميع.
إن األمم املتحدة هي أكثر املنظمات احلكومية الدولية وعليه أن يعتمد استجابة متكاملة لألمن يف املجاالت التقليدية
وغري التقليدية .وعليه تعزيز األمن جلميع البلدان واألقاليم
عاملية ومتثيال.
ووفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة ،يتحمل جملس األمن باحلوار والتعاون .وجيب أن يقيم توازنا بني التنمية واألمن يف
املسؤولية األولية عن صون السالم واألمن الدوليني .ويفضي حتقيق األمن الدائم.
ميثاق األمم املتحدة ومبادئه ،واحترام سيادة البلدان واستقالهلا
وسالمة أراضيها وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،
وتيسري التسوية السلمية للمنازعات عن طريق احلوار والتشاور
واملساعي احلميدة والوساطة وغريها من الوسائل الدبلوماسية.

تعاون األمم املتحدة واملجلس مع املنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية يف املجاالت السياسية واألمنية واإلمنائية إىل حتقيق
هديف صون السالم العاملي وتعزيز التنمية املشتركة.

ثالثا ،جيب أن حيترم خيار البلدان السيادي يف حتديد
النظم واملسارات االجتماعية اخلاصة هبا يف جمال التنمية.
وعليه أن يتقيد مببادئ املساواة واالحترام املتبادل .وجيب أن
يكون موضوعيا يف منظوره التارخيي والثقايف والديين خللفيات
املبلدان واملناطقاملختلفة .وعليه إجراء تقييم نزيه وموضوعي
ومتوازن حلاالت حقوق اإلنسان يف البلدان وتيسري احلوار
البناء والتعاون.

وتشجع الصني االحتاد األورويب وتؤيده يف مواصلة االضطالع
بدور بناء يف شؤون األمم املتحدة .ونعتقد أن التعاون بني
االحتاد األورويب واألمم املتحدة وجملس األمن حباجة إىل
التمسك باملبادئ التالية.

وتنظر الصني إىل العالقات مع االحتاد األورويب وتطورها
من منظور استراتيجي طويل األجل .وتأمل الصني أن يقدم
االحتاد األورويب إسهاما أكرب يف حتقيق مقاصد ميثاق األمم
املتحدة ومبادئه .والصني على استعداد لتعزيزتفاعلها وتعاوهنا
مع االحتاد األورويب يف إطار األمم املتحدة ،ويف الوقت نفسه
مواصلة تيسري دور أكرب لألمم املتحدة يف الشؤون الدولية
وبذل جهود مشتركة من أجل إقامة أنواع جديدة من

إن االحتاد األورويب شريك مهم لألمم املتحدة .ففي
السنوات األخرية ،شارك االحتاد األورويب بفعالية يف تسوية
املسألة النووية اإليرانية وبشأن بؤر التوتر املختلفة يف الشرق
األوسط وامناطق أخرى ،وقدم إسهاما إجيابيا يف صون السالم
رابعا ،جيب أن أن يذكي تآزر اجلهود اليت تبذهلا األمم
واألمن الدوليني .وقدم االحتاد األورويب الدعم لعمليات حفظ
السالم اليت يقودها االحتاد األفريقي ،وقدم املساعدة ملنظمات املتحدة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية .وعليه االستفادة
الحتاد األفريقي اإلقليمية واضطلع بدور إجيايب يف صون السالم من امليزة النسبية لالحتاد األورويب ،ويف ضوء احتياجات البلدان
واالستقرار يف أفريقيا ،مع تشجيع التنمية الشاملة يف القارة .النامية ،عليه تعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب ودعم البلدان
فاالحتاد األورويب هو القوة الرئيسية على الساحة العاملية .النامية يف حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام .2030

أوال ،جيب أن يناصر هذا التعاون التسوية السياسية
لقضايا البؤر الساخنة من خالل احلوار والتمسك مبقاصد
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العالقات الدولية الذي جوهرها التعاون الذي يكسب فيه حتقيق نتائج ملموسة يف الوفاء بأحكام البيان الرئاسي
 S/PRST/2014/4بشأن الشراكة املؤسسية واالستراتيجية بني
اجلميع من أجل جمتمع إنساين ذي مصري مشترك.
السيد يلشينكو (أوكرانيا) (تكلم باإلنكليزية) :يسرين األمم املتحدة واالحتاد األورويب ،اليت اعتمدت قبل عامني.
وتناولت املمثلة السامية بالتفصيل العديد من األزمات
كثريا أن أرحب يف جملس األمن بالسيدة فيديريكا موغرييين،
املمثلة السامية لالحتاد األورويب املعنية بالشؤون اخلارجية اليت تؤثر على عاملنا اليوم ومتس احلاجة إىل تعاون األمم
والسياسات األمنية لالحتاد األورويب وأن أشكرها على املتحدة واالحتاد األورويب بشأهنا .وأود أن أعلق على بعض
إحاطتها اإلعالمية .وتشيد أوكرانيا باإلسهام الكبري الذي هذه األزمات.
يقدمه االحتاد األورويب دعما لصون السالم واألمن الدوليني.
فنحن نسلم متاما بأن مكافحة اإلرهاب تتطلب التعاون

وجيب علينا أن نعترف اليوم بأن العيش يف أوقات
مضطربة يتطلب اختاذ قرارات سريعة بل وتعاونا أوثق .وكما
بني األمني العام مؤخرا،
“إن التحديات أكثر تعقيدا من أن تتصدى هلا
منظمة واحدة أو دولة واحدة مبفردها .ومن هنا تقوم
حاجة إىل الشراكات واالبتكار”.
وإذا كنا نسترشد هبدي التاريخ ،ينبغي أن نستخلص
بصورة هنائية الدرس الذي مفاده أن أي رد ضعيف أو بطئ
أو متردد من جانب املجتمع الدويل على األحداث اليت تشكل
حتديا والصعبة ،وال سيما يف أوكرانيا وسوريا ،ميلي نطاق
العواقب ووتريهتا .وبالتايل فإن العربة هنا بعالج املرض ،وليس
األعراض .ويف حالة أوكرانيا ،ينبغي تقدمي إستجابة استراتيجية
من جانب االحتاد األورويب للتحديات األمنية الناشئة من
روسيا واملاثلة للشراكة الشرقية .وحيدونا األمل يف أن جتسد
ذلك على النحو املناسب االستراتيجية األمنية العاملية اجلديدة
لالحتاد األورويب.

الوثيق بني األمم املتحدة وشركائها الدوليني ،مبا يف ذلك
االحتاد األورويب .ونشيد باملشاركة الواسعة لالحتاد األورويب
ودوله األعضاء يف مكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك مشاركتها
الفعالة يف التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام ويف أعمال املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب.
وكان إطار العمل املشترك لالحتاد األورويب بشأن التهديدات
املختلطة الصادر مؤخرا خطوة هامة لتحقيق تلك الغاية ،وهو
قد توخى التعاون املكثف مع الشركاء هبدف مكافحة اجلرمية
املنظمة واإلرهاب واالجتار .وحنن على استعداد لذلك التعاون
وننتظر تقدمي اقتراحات ملموسة ،وال سيما يف جمال مكافحة
اإلرهاب ،األمر الذي يكتسي أمهية خاصة لنا.

وتؤيد أوكرانيا تأييدا كامال العمل الذي يقوم به الفريق
الدويل لدعم سوريا وجهوده الرامية إىل إجياد حل سياسي
طويل األمد لألزمة .ونعتقد أن تنفيذ استنتاجات بيان فيينا
الذي أصدره الفريق الدويل لدعم سوريا يف  17أيار/مايو
ميكن أن يؤدي إىل حتسني احلالة اإلنسانية يف سوريا ،وتعزيز
اجلهود الرامية إىل التوصل إىل حل سياسي .ونرحب باستعداد
وما فتئ االحتاد األورويب شريكا أكثر موثوقية لألمم
األمم املتحدة واالحتاد األورويب لتقدمي املساعدات املعونة
املتحدة يف تعزيز مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه ويف
اإلنسانية الشاملة إىل الشعب السوري ،األمر الذي من شأنه
تعزيز احترام سيادة القانون .فقد ازداد مستوى التعاون بني
أن يسهم يف حتسني أحواله املعيشية.
األمم املتحدة واالحتاد األورويب يف اآلونة األخرية ،ونشهد

22/37

1615996

06/06/2016

مألاو مالسلا نوص يف ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا نيب نواعتلا

S/PV.7705

إيران فيما يتعلق بالتزامها بضمان اتباع سياسة نووية سلمية.
وندعو مجيع اجلوانب يف خطة العمل الشاملة املشتركة إىل
ضمان التنفيذ الدؤوب للخطة ،فضال عن تنفيذ قرار جملس
األمن  ،)2015( 2231مبا يف ذلك القيود املتعلقة باملجال
النووي.

وتؤيد أوكرانيا النقاط الرئيسية بشأن سوريا املنصوص
عليها يف استنتاجات جملس االحتاد األورويب بشأن االستراتيجية
اإلقليمية من أجل سوريا والعراق وهتديد داعش ،اليت نشرت يف
 23أيار/مايو .ونعتقد أنه بدون تشجيع تنفيذ وقف األعمال
العدائية ورصدها ،وكفالة إيصال املساعدات اإلنسانية إىل
مجيع أحناء البلد وإحراز تقدم بشأن مسألة املحتجزين ،لن
ومتثل اهلجرة جماال آخر للتعاون العملي بني األمم املتحدة
يكون لدينا أية أسس الستئناف موثوق للمحادثات فيما بني واالحتاد األورويب.
األطراف السورية.
من أجل حل هذه املشكلة ذات البعد العاملي ،ينبغي أن
وتؤيد أوكرانيا جهود حكومة الوفاق الوطين وجملس نتخذ هنجا عامليا ،ونعمل بشكل أوثق على معاجلة أسباب
الرئاسة يف ليبيا اليت هتدف إىل تنظيم احلوار الوطين وتعزيز اهلجرة غري القانونية ،وحتسني جهودنا املبذولة ملكافحة االجتار
احلالة األمنية .ونأمل أن يؤدي وصول جملس الرئاسة يف بالبشر ،وتوفري احلماية الدولية ملن هم حباجة إليها ،مع كل
طرابلس وبدء عملية تسليم السلطة إىل حتقيق االستقرار ما يلزم من عون ومساعدة.
التدرجيي يف البلد.
ونشيد جبهود االحتاد األورويب وتفانيه يف اإلسهام يف
وفيما يتعلق بالزناعات يف القارة األفريقية ،نرحب التوصل إىل حل سلمي للصراعات ومحاية املبادئ العاملية
بتجديد تأكيد االلتزام بني االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي للقانون الدويل ،مبا يف ذلك تلك املنصوص عليها يف ميثاق
بصون السالم واألمن الدوليني مبا يتفق مع مقاصد ميثاق األمم األمم املتحدة.
املتحدة ومبادئه .وميكن للتعاون بني االحتاد األورويب واالحتاد
وبالنسبة لبلدي ،يكتسي هذا اجلانب أمهية بالغة ،بالنظر
األفريقي استنادا إىل خريطة الطريق للفترة 2017- 2014
إىل حماولة الضم غري الشرعي للقرم ،واستمرار العدوان
أن يسهم يف حتقيق النتائج يف حتسني احلالة األمنية ،وتعزيز
الروسي العسكري يف شرق أوكرانيا .وما حدث يف أوكرانيا
الدميقراطية واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان ومعاجلة املسائل
على مدى العامني املاضيني ،يشكل أخطر أزمة يف أوروبا منذ
العاملية والناشئة .وأوكرانيا ،بصفتها الرئيس احلايل للجنة
احلرب العاملية الثانية .وتلك حرب خمتلطة ،جيري شنها علينا
جملس األمن املنشأة عمال بالقرار  ،)2013( 2127بشأن
مجيعا بالفعل ،وال ميكننا التصدي هلا ،إال من خالل اتباعنا
مجهورية أفريقيا الوسطى ،تقدر تقديرا كبريا االخنراط القوي
استراتيجية جريئة ومتماسكة على أساس جهودنا املشتركة،
لالحتاد األورويب يف ذلك البلد ،وال سيما املساعدة اإلنسانية،
وفهم واضح ملصدر التهديد ،ورؤية بشأن مواجهتها.
واملسامهة املالية اليت يقدمها وإنشاء بعثة للتدريب العسكري.
ونقدر موقف االحتاد األورويب الذي ال يقبل املساومة،
وتؤكد أوكرانيا جمددا على دعمها لالتفاق النووي
بشأن املسألة ،وسياسته املستمرة املتعلقة بتطبيق جمموعة كاملة
التارخيي بني إيران جمموعة البلدان الثالثة يف االحتاد األورويب
من أدوات الدبلوماسية السياسية ،إىل جانب التدابري االقتصادية
 - 3+خطة العمل الشاملة املشتركة  -اليت كانت معلما هاما
يف تعزيز نظام منع االنتشار برمته .وترحب أوكرانيا باختيار
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والتجارية املناسبة ،الستعادة التدابري وتصحيح األخطاء اليت السامية لالحتاد األورويب املعنية بالشؤون اخلارجية والسياسة
األمنية ،على بياهنا القيم الذي أدلت به أمام املجلس.
ارتكبها االحتاد الروسي.
وأحث االحتاد الروسي على االمتثال مليثاق األمم املتحدة؛
وأحكام قرار اجلمعية العامة  ،262/68املعنون “السالمة
اإلقليمية ألوكرانيا” ،فضال عن املعاهدات الدولية ،والتخلي
عن احتالل القرم .كما أحث هذه الدولة على الوفاء بالتزاماهتا
املترتبة عليها مبوجب ترتيبات مينسك ،مبا يف ذلك سحب
األسلحة الروسية وقواهتا العسكرية ومرتزقتها من أوكرانيا.

تعلق أوروغواي أمهية كبرية على التعاون بني األمم املتحدة
واملنظمات اإلقليمية ،يف إطار الفصل الثامن من ميثاق األمم
املتحدة .إن أوروغواي تثمن كثريا الدور الذي يؤديه االحتاد
األورويب يف جمال صون السلم واألمن الدوليني .ويعد التعاون
بني األمم املتحدة مع املنظمات اإلقليمية على غرار االحتاد
األورويب ،ضروريا ملنع نشوب الزناعات وإدارهتا وحلها.

ويسرين بدء الوفد الروسي أخريا يف االهتمام بتقارير بعثة
حقوق اإلنسان يف أوكرانيا ،اليت أشري إليها يف بيان زميلي
الروسي .وذكر البيان حىت بعض عناصر أحدث تقرير ،ولكنه
مل يالحظ مرار وتكرارا املوضوع األبرز ،يف التقرير األخري،
ويف الـ  13تقريرا املاضية .إن االحتاد الروسي هو السبب
اجلذري للحالة يف أوكرانيا وما حوهلا .وأود أن أقتبس من
التقرير:

وأود أن أكرر ما قلته الشهر املاضي خالل املناقشة
املفتوحة بشأن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
(انظر  .)S/PV.7694ويف ذلك الوقت ،قلنا بأنه ليس من قبيل
الصدفة ،وصول مجيع الدراسات اليت جرت مؤخرا لعنصر
األمم املتحدة للسالم واألمن إىل نفس النتيجة .إن حتديات
القرن احلادي والعشرين واسعة النطاق ومعقدة ،لدرجة أنه
ال ميكن مواجهتها يف األمم املتحدة فقط .ومن الضروري
تنشيط أحكام الفصل الثامن من امليثاق ،من أجل ضمان حتقيق
السلم واألمن الدوليني بطريقة أكثر فعالية.

“نشب الزناع يف ربيع عام  ،2014مع قدوم
املقاتلني األجانب ،مبن يف ذلك مواطنون روس،
وتستدعي التحديات اجلديدة ،واألزمات اإلنسانية
والذخرية واألسلحة الثقيلة إىل شرق أوكرانيا ،من
اخلطرية اجلارية ،أكثر من أي وقت مضى التنسيق بني اهليئات
احلدود مع االحتاد الروسي”.
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد بأننا لن نتمكن بفعالية من الدولية واإلقليمية ،حبيث يتسىن االستجابة بشكل أكثر فعالية
مكافحة العدد املتزايد من التحديات العاملية املشتركة ،إال للتهديدات القائمة .وينبغي هلذا التنسيق احترام والية كل
من خالل تعزيز وتنسيق التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد منظمة ،وتعزيز أوجه التآزر وتوطيد التكامل .وما اإلرهاب
األورويب .إن أوكرانيا على أهبة االستعداد لإلسهام يف حتقيق والتطرف العنيف واجلرمية العابرة للحدود الوطنية ،وأزمة
هذه الغاية ،وتتطلع يف الوقت ذاته إىل تعزيز الدعم الدويل يف اهلجرة والالجئني احلالية ،والقرصنة ،إال جمرد أمثلة قليلة على
التحديات اليت جيب أن نواجهها معا ،وتتطلب أوجه التآزر
مواجهة العدوان اخلارجي ضد سيادهتا واستقالهلا.
والتكامل هذه.
السيد روسيلي (أوروغواي) (تكلم باإلسبانية) :أود أن
أود أن أتناول بإجياز أحد تلك التحديات .إن أوروغواي
أبدأ بتهنئة الرئاسة الفرنسية على عقد هذه اجللسة ،وأود على
وجه اخلصوص ،أن أشكر السيدة فيديريكا موغرييين ،املمثلة تراقب عن كثب تطور مسألة اهلجرة يف أوروبا .فأوروغواي
تنتمي إىل منطقة حيث كانت ظاهرة اهلجرة تشكل فيها وال
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تزال عنصرا أساسيا .لقد استقبلنا املهاجرين األوروبيني الذين - ،الفلسطيين ،كما أشار إىل ذلك العديد من أعضاء املجلس
قرروا خالل احلروب املختلفة اليت ضربت أوروبا ،املغادرة الذين أخذوا الكلمة قبلي.
قاصدين األمريكتني حبثا عن حياة أفضل .وباإلضافة إىل ذلك،
أود أيضا أن أشري إىل إسهام االحتاد األورويب يف إطار
أصبحت أوروغواي ألسباب سياسية داخلية ،املصدر الرئيسي حكومات جمموعة الدول األوروبية الثالث والدول الثالث،
لتدفقات املهاجرين االقتصاديني والسياسيني الذين توجهوا ،يف املفاوضات مع إيران ،مما أدى إىل رفع اجلزاءات اليت فرضها
إىل أوروبا ،من بني مجلة وجهات ،حيث متكنوا من االندماج جملس األمن على إيران بسبب برناجمها النووي.
فيها واإلسهام بشكل إجيايب يف املجتمعات اليت استقروا فيها.
ويضطلع االحتاد األورويب أيضا بدور رئيسي يف منطقة
إن ظاهرة اهلجرة معقدة للغاية ومتعددة األبعاد ،ألهنا البلقان .وأود تسليط الضوء على بعثة االحتاد األورويب املعنية
تتعلق جبوانب األمن والتنمية وحقوق اإلنسان .واحترام حقوق بسيادة القانون يف كوسوفو ،حتت رعاية األمم املتحدة يف
اإلنسان للمهاجرين وأسرهم هو موضوع توليه أوروغواي البوسنة واهلرسك ،وإسهام االحتاد األورويب يف احلوار بني
أمهية قصوى .وحتيط علما بالسياسات واألطر التنظيمية بلغراد وبريشتينا .ويف البوسنة واهلرسك ،يشكل وجود عملية
اجلديدة لالحتاد األورويب يف جمال منع اإلرهاب ومكافحته ،االحتاد األورويب العسكرية متعددة اجلنسيات يف البوسنة
الذي يشكل بدون شك ،أحد التهديدات الرئيسية للسلم واهلرسك (قوة حفظ السالم بقيادة االحتاد األورويب ،ألثيا)
واألمن الدوليني .وإىل جانب حصد األرواح البشرية ،فإنه عامال هاما يف ضمان االستقرار السياسي واالجتماعي يف
ميثل هتديدا لسيادة القانون والدميقراطية والتعايش السلمي بني البلد.
احلضارات ،وكذلك للتنمية االقتصادية واالجتماعية.
ويف اخلتام ،أود اإلشارة إىل أن عملية االندماج األورويب،
ويتطلب البعد العاملي للتهديدات اإلرهابية يف منطقة اليت بدأت منذ عقود ،هي منوذج ساهم يف حتقيق السالم بني
الساحل التوصل إىل حل متناسب .ويف هذا الصدد ،فإن أعضاء االحتاد األورويب ،ونعتقد بأهنا ستواصل اإلسهام يف
املساعدة اليت يقدمها االحتاد األورويب من أجل التصدي السلم واألمن الدوليني.
للتهديد اإلرهايب يف مايل ومنطقة الساحل ،مثال واضح على
السيدة باور (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلمت
تعاونه مع ما تقوم به األمم املتحدة .وهذا النوع من التكامل
باإلنكليزية) :أود أنا كذلك مشاركة اآلخرين يف توجيه
مناسب من حيث التوقيت وضروري على حد سواء.
الشكر إىل املمثلة السامية موغرييين على حتملها مشاق الرحلة
ويف جمال الرعاية الصحية ،يضطلع االحتاد األورويب لتكون معنا اليوم ،وعلى إحاطتها اإلعالمية وعلى قيادهتا الثابتة
بتعاون مايل ولوجسيت هام ،فيما خيص االستجابة لوباء يف التصدي للكثري جدا من التحديات اليت وصفتها.
اإليبوال الذي يؤثر على عدد من بلدان غرب أفريقيا .ولدى
وكما أشار الرئيس أوباما ،فإن االحتاد األورويب:
االحتاد األورويب ،بوصفه عضوا يف املجموعة الرباعية للشرق
“يظل واحدا من أعظم اإلجنازات السياسية
األوسط ،أيضا دور ومسؤولية مهمني للغاية ،يف سياق عملية
واالقتصادية يف العصر احلديث”
السالم من أجل التوصل إىل حل مستدام للزناع اإلسرائيلي
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وكما نعلم مجيعا ،فإن االحتاد األورويب ،شأنه شأن
األمم املتحدة ،قد أنشئ ردا على أهوال احلرب العاملية الثانية،
وهو مبين على فكرة أن أوروربا السلمية واملوحدة ميكن أن
توفر ترياقا مضادا للزنعة القومية اليت أدت إىل سفك الكثري
من الدماء يف املنطقة ويف مجيع أحناء العامل .وبعد قرابة ستة
عقود منذ التوقيع على معاهدة روما ،منا ما بدأ كاحتاد قائم
أساسا على إنشاء سوق مشتركة واحتاد مجركي بني ست دول
ليصبح احتادا يضم أكثر من  500مليون شخص يف  28بلدا،
تتعامل  19منها بعملة موحدة ،توحدها طائفة من املؤسسات
السياسية واالقتصادية املشتركة .واستخدم االحتاد األورويب يف
توسعه مزايا عضويته لتوسيع قاعدة املبادئ اليت تعتربها بلدانه
أكثر مبادئها قداسة وهي :التعددية وحقوق اإلنسان والتنوع،
وبالطبع ،احترام السالمة اإلقليمية للدول األعضاء فيه .ومجيع
الدول األعضاء يف االحتاد االورويب دميقراطيات ومل حتمل أي
منها منذ إنشائه السالح يف مواجهة دولة عضو أخرى ،وهو
أمر يتصل بكون هذه الدول دميقراطيات .إن هذا إجناز رائع.
ولن ميكننا أبدا أن نتصور كيف كان لبلدان أوروبا
أن تتطور خالل النصف قرن املاضي من دون إنشاء االحتاد
األورويب .ولكن برغم مجيع التحديات اليت تواجهها املنطقة
يف الوقت احلاضر ،فإن االحتاد األورويب متكن من حتقيق نتائج.
فقد حقق نوعا من السالم واالزدهار مل يسبق مطلقا لشعوب
أوروبا أن متتعت هبما على هذا النحو املستدام .وهذه حقيقة،
وهي حقيقة غالبا ما حيجبها ضجيج املناقشات السياسية.
وعالوة على ذلك ،وكما يعلم أعضاء جملس األمن ،فإن فوائد
السالم والرخاء يف أوروبا واملبادئ املشتركة اليت فعل االحتاد
األورويب الكثري للترويج هلا جتاوزت كثريا حدود القارة ،مما
جيعله شريكا بالغ األمهية للواليات املتحدة وللكثري من الدول
األخرى األعضاء يف األمم املتحدة.

26/37

06/06/2016

ويواصل االحتاد األورويب تقدمي منوذج للكيفية اليت
ميكن هبا للمنظمات اإلقليمية أن تعمل جنبا إىل جنب مع
األمم املتحدة من أجل النهوض باألهداف املشتركة ،من
تعزيز التنمية املستدامة إىل السعي إىل إجياد حلول دبلوماسية
للصراعات املميتة ،إىل منع ارتكاب الفظائع اجلماعية .ويف
مالحظايت املوجزة اليوم ،أود أن أشري إىل ثالثة دروس
ميكننا أن نستخلصها من االحتاد األورويب حول كيفية جعل
املنظمات املتعددة األطراف ،مبا يف ذلك هذه املنظمة ،أكثر
فعالية يف تعزيز السلم واألمن الدوليني.
أوال ،برهن االحتاد األورويب على الضغوط الفعالة اليت
ميكن للمنظمات اإلقليمية أن متارسها للمساعدة يف التصدي
للتهديدات اخلطرية للسلم واألمن الدوليني .ولنأخذ مثال إيران
 فقد كانت اجلزاءات اليت فرضها االحتاد األورويب حامسة يفمحل إيران على اجللوس إىل طاولة املفاوضات ،حيث استمر
االحتاد األورويب يف االضطالع بدور رئيسي يف املفاوضات
الرامية إىل التماس حل دبلوماسي .وجعل مزيج الضغط
املستمر والدبلوماسية احلازمة احلثيثة من املمكن التوصل إىل
اتفاق بشأن خطة العمل الشاملة املشتركة اليت ،إذا ما نُفذت
تنفيذا كامال ،ستكفل أن يظل برنامج إيران النووي سلميا
على حنو حصري .واالحتاد األورويب يضطلع بدور حموري يف
رصد التنفيذ اجلاري خلطة العمل وااللتزام هبا بوصفه منسق
اللجنة املشتركة ،اليت ستسمح لنا يقظتها املستمرة بتحديد
مدى متسك إيران بالتزاماهتا مبوجب االتفاق.
ولننظر كذلك إىل الضغوط الدبلوماسية اليت مارسها االحتاد
األورويب يف السعي إىل إجياد حل سياسي للزناع يف أوكرانيا،
حيث تواصل روسيا احتالل القرم وتستمر يف تسليح وتدريب
االنفصاليني والقتال إىل جانبهم يف اجلزء الشرقي من البلد،
مما يشكل انتهاكا واضحا للسيادة والسالمة اإلقليمية جلارهتا.
وقد تصدى االحتاد األورويب لذلك التهديد من خالل العمل
1615996

06/06/2016

مألاو مالسلا نوص يف ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا نيب نواعتلا

S/PV.7705

أوال على إبرام اتفاقات مينسك مث على إجياد ضمانات لالمتثال عام  ،2003أكثر من  1.6بليون يورو من خالل الشراكة
هلا ،مبا يف ذلك من خالل اإلبقاء على اجلزاءات املفروضة على األفريقية لدعم عمليات السالم وبناء القدرات والدعم
روسيا .وتقرير األمم املتحدة عن حقوق اإلنسان الذي صدر املؤسسي يف القارة.
األسبوع املاضي ،والذي يوثق االنتهاكات الواسعة النطاق
ومكن جتميع املوارد والنفوذ الدول األعضاء يف االحتاد
اليت يتعرض هلا  2.7ماليني من األوكرانيني الذين يعيشون األورويب من إحداث أثر أكرب بكثري مما لو عمل كل بلد
يف األراضي اخلاضعة لسيطرة اﻻنفصاليني يف دونيتسك مبفرده ،وذلك يف جمايل اجلهود الدبلوماسية واالستثمار يف
ولوهانسك ،مبا يف ذلك االعتقال التعسفي والتعذيب ،يفيد يف منع نشوب الزناعات على السواء .ولكن لكي ينجح ذلك
إبراز الطابع امللح للمهمة ولضرورة استمرار املجلس واالحتاد الترتيب ،جيب على الدول األعضاء أن تفي بالتزاماهتا وأن
األورويب يف الضغط على الطرفني حلل الزناع ،مبا يف ذلك تظل وفية للقيم املشتركة اليت تكمن يف صميم االحتاد .وعندما
اإلبقاء على اجلزاءات املفروضة على روسيا حىت تنفذ التزاماهتا ينهار ذلك الترتيب وعندما تفضل فرادى الدول مصاحلها
مبوجب اتفاقات مينسك بالكامل.
الفردية الضيقة على أهدافها املشتركة ،فإهنا هتدد مؤسسة

ثانيا ،يربهن االحتاد األورويب على الكيفية اليت ميكن هبا االحتاد األورويب والفوائد اليت تعود عليه وعلى العامل بأسره.
للمنظمات اإلقليمية استخدام أدوات متعددة من جمموعة
وهذه هي النقطة الثالثة واألخرية .فنحن نرى ذلك اخلطر
أدواهتا التقنية واملالية والعسكرية وغريها الستهداف األسباب اليوم يف استجابات بعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
اجلذرية لعدم االستقرار ،مما يساعد على منع العنف قبل أن لألعداد غري املسبوقة من املهاجرين وطاليب اللجوء الذين
ينشأ .وقد اضطلع االحتاد بدور أساسي ،على سبيل املثال ،التمسوا مالذا يف أوروبا .إن حجم التحديات اليت تفرضها
يف التشجيع على تطبيع العالقات بني صربيا وكوسوفو ،وهو أكرب موجة من األشخاص املشردين منذ احلرب العاملية الثانية
أمر حيوي لضمان االستقرار يف البلقان ،ومن مث حتفيز بلغراد هائل .وميثل تدفقهم حتديات سياسية كبرية للعديد من القادة
وبريشتينا من خالل ربط تقدم كل منهما يف احلوار مبسار كل يف مجيع أحناء القارة حيث يواجهون دعوات تطالب بإغالق
منهما املؤدي إىل االنضمام إىل االحتاد األورويب.
احلدود والتخلي عن املبادئ اليت تكمن يف صميم دساتري

كما اخنرط االحتاد األورويب يف مناطق أبعد كثريا،
كما ذكر آخرون .فهو يدير تسع بعثات مدنية وعسكرية
يف أفريقيا ،يف مشاريع تتفاوت بني إصالح قوات األمن يف
مجهورية أفريقيا الوسطى واملساعدة يف تدريب قوات أمن
النيجر ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة وشبكات التهريب،
إىل بناء القدرات العسكرية واألمنية يف الصومال ومايل.
وتُكمل بعثات االحتاد األورويب بعثات األمم املتحدة واالحتاد
األفريقي ،مما يسهم بالتايل يف تنسيق املبادرات والذي يترتب
عليه زيادة التأثري .وقدم االحتاد األورويب يف الوقت نفسه ،منذ
1615996

فرادى بلداهنم ويف صميم االحتاد األورويب .وحنن نفهم هنا
يف الواليات املتحدة مدى قوة تلك األصوات ونطاق اخلوف
الذي يدفعها .فنحن نسمع نداءات مماثلة من البعض يف
الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك حكام الكثري من الواليات الذين
أعلنوا أهنم ال يريدون أن يستقبلوا الجئني من أماكن مثل
سورية .ومع ذلك ،يتعني علينا أن جند سبال لزيادة سخائنا
جتاه هؤالء املدنيني الذين ال حول هلم ،حىت تضطلع الواليات
املتحدة ومجيع الدول بدورها يف تلبية احتياجات مل يسبق هلا
مثيل منذ أحلك أيام أوروبا يف احلرب العاملية الثانية.
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وال ميكن أن يتمثل الرد على حتد بضخامة أزمة التشرد
هذه يف إغالق حدودنا والتخلي عن مثلنا العليا األساسية
والركون إىل إحساس خاطئ وقصري النظر باملصلحة الذاتية.
فالتحدي املشترك يتطلب استجابة مشتركة ،يف أوروبا ويف
الواليات املتحدة وهنا يف األمم املتحدة .ويتطلب مضاعفة
التزامنا باملبادئ اليت يعتمد عليها أمننا املشترك وإنسانيتنا
املشتركة.

النسبية للمنظمات اإلقليمية الناشئة عن معرفتها املحددة
باملسائل اإلقليمية واملحلية وفهمها األفضل لألسباب الكامنة
وراء الزناع .ونشيد يف ذلك الصدد ،باإلسهام الكبري من
جانب االحتاد األورويب يف دعم صون السالم واألمن الدوليني
والتزامه املستمر إزاء اجلهود الدولية املبذولة يف جماالت بناء
السالم وحفظ السالم وتقدمي املساعدة اإلنسانية واملساعدة
املالية والدعم اللوجسيت لتعهدات حفظ السالم.

السيد غاسبار مارتنس (أنغوال) (تكلم باإلنكليزية):
أبدأ باإلشادة بكم ،السيد الرئيس ،على عقد هذه اإلحاطة
اإلعالمية بشأن التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب.
وأرحب كذلك حبضور السيدة فيديريكا موغرييين ،اليت
أشكرها على إحاطتها اإلعالمية الشاملة ملجلس األمن بشأن
التعاون املتعدد األوجه بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة.

وميثّل التعاون الثالثي الطويل األمد بني األمم املتحدة
واالحتاد األورويب واالحتاد األفريقي عنصرا رئيسيا يف البحث
ويعد احلوار املؤسسي
عن حتقيق االستقرار يف القارة األفريقيةُّ .
بني جملس األمن واللجنة السياسية واألمنية لالحتاد األورويب
شرطا أساسيا لتعزيز الشراكة بني االحتاد األورويب وأفريقيا.
وترحب أنغوال بالتزام االحتاد األورويب  -الذي أعيد تأكيده
يف مؤمتر القمة األخري لالحتاد األورويب وأفريقيا  -باجلهد
الذي تبذله أفريقيا إلدارة شؤوهنا األمنية ،فضال عن الدعم
امللموس الذي يقدمه االحتاد األورويب للعمليات اليت يقودها
االحتاد األفريقي عرب مرفق السالم من أجل أفريقيا ،فضال عن
دعمه ملنظومة السلم واألمن األفريقية ومساعدته العملية يف
متكني تنفيذ تلك املنظومة.

وتتطلب التحديات اإلقليمية  -سواء كانت أمنية أم
اجتماعية أم سياسية يف طابعها  -إجياد حلول تستلزم العمل
اجلماعي ألجلها .وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك اليوم من
قبل خمتلف أعضاء املجلس .فالعمل اجلماعي يتيح إمكانية
اتّباع نُهج متعددة األطراف للتصدي للتهديدات للترتيبات
اإلقليمية سواء كانت تقليدية أم ناشئة ،على النحو املبيّن يف
الفصل الثامن من ميثاق األمم املتحدة .ومن شأن تعاون كهذا
أن يعزز جهود األمم املتحدة يف جمال منع نشوب الزناعات
واستعادة السلم واالستقرار وبناء السالم واحلفاظ عليه يف
حاالت ما بعد انتهاء الزناع ،مع األخذ بعني االعتبار بالقوة

وما فتئت مشاركة االحتاد األورويب تكتسي أمهية خاصة
يف ثالثة مسارح عمليات يف أفريقيا مبوجب واليات صادرة عن
جملس األمن :يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ومايل والصومال.
ففي مجهورية أفريقيا الوسطى ،أسهمت قوة حفظ السالم
بقيادة االحتاد األورويب إسهاما فعاال يف بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا
الوسطى ألجل إحداث حتسينات هامة على احلالة يف البلد
على الرغم من استمرار وجود اجلماعات املسلحة .ويف مايل
ما زال االحتاد األورويب ملتزما بدعم عملية حتقيق االستقرار
الصعد السياسية واألمنية واإلمنائية واإلنسانية عرب تنفيذ
على ُ

يف بيئة دولية معقدة جدا ،تشهد حتديات بالغة الضخامة،
يشكل التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية عنصرا
حامسا لصون السلم واألمن الدوليني ويف اتباع مسار عمل
استراتيجي يف التعامل مع القضايا الدولية الرئيسية لتحقيق
أهداف األمم املتحدة ودوهلا األعضاء وتطلعات شعوهبا إىل
السالم والتنمية االجتماعية.
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إطار استراتيجية منطقة الساحل يف سياق االستجابة للتحديات واالجتار بالبشر ،فضال عن االلتزام بإيالء االهتمام للمسائل
املعقدة اليت تشهدها مايل واملنطقة برمتها .وقد كان دور االجتماعية واالقتصادية والسياسية بغية إحياء األمل ،وخاصة
االحتاد األورويب فعاال يف مكافحة اإلرهاب وحتقيق االستقرار يف أفريقيا وللشباب األفريقي.
عرب مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال بواسطة عملية
ونثين على النوايا املعلنة فيما يتعلق بتعميق التعاون بني
أطلنطا ،ومبادرة االحتاد املعنية ببناء القدرات البحرية اإلقليمية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إلجياد احللول السياسية
ملنطقيت القرن األفريقي وغرب املحيط اهلندي ،وتوفريه والتنفيذية الكفيلة مبنع املآسي اليت ما فتئنا نشهدها يوميا
املوارد الالزمة لبناء القدرات يف الصومال ،وجهوده املتواصلة يف أوساط املهاجرين غري الشرعيني .وهذه مسألة ال بد من
واملباشرة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف الصومال .ونأمل يف التصدي هلا ضمن منظور املساعدة الدولية وإدارة األزمات
حتقيق السالم املستدام يف ذلك البلد.
واإلدماج واملشاركة االجتماعيني .ونعرب يف هذا الصدد،
وال تزال األزمة الليبية مسألة مثرية للقلق البالغ للمجلس
واملجتمع الدويل على السواء .فالشعب اللييب هو الذي يعاين
من عواقبها املؤملة إىل جانب شعوب املنطقة الواقعة جنويب
البلد ،يف حني تشهد منطقة الساحل وغرب ووسط أفريقيا
موجة إرهاب خطرية ومميتة .وقد تأثر البحر األبيض املتوسط
سلبا أيضا من تلك العواقب ،نظرا ألنه قد حتول إىل مقربة من
جراء ما نراه من حوادث غرق متكررة فيه.

فاإلرهاب هو السبب الرئيسي للهجرة القسرية ملاليني
األشخاص الباحثني عن البقاء والسالم ومستقبل أفضل هلم.
وال ريب أن مكافحة اإلرهاب مسألة تتطلب وحدة العمل
وتصميم املجتمع الدويل على استئصال ذلك التعبري عن العنف
املتطرف ومشاعر الكراهية والتعصب .وينبغي تعزيز التحالف
الدويل ووحدة هدفه يف مكافحة اإلرهاب.
ونعرب عن تقديرنا العميق لنتائج مؤمتر قمة فاليتا املعين
باهلجرة ،الذي ُعقد يومي  11و  12من تشرين الثاين/نوفمرب
من العام املاضي ،والذي ناقش فيه رؤساء الدول واحلكومات
األوروبية واألفريقية سبل تعزيز التعاون يف التصدي لألسباب
الكامنة وراء اهلجرة غري النظامية والتشريد القسري وتعزيز
التعاون بشأن اهلجرة القانونية والتنقل وتعزيز تدابري محاية
املهاجرين وطاليب اللجوء ومنع اهلجرة غري النظامية والتهريب
1615996

عن تقديرنا لتعاون االحتاد األورويب مع املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة اهلجرة الدولية فيما
يتعلق بتلبية احتياجات الالجئني وطاليب اللجوء .وتتطلع أنغوال
إىل املشاركة مرة أخرى يف مؤمتر قمة اهلجرة الذي سيعقد
مرة أخرى يف وقت الحق من هذا العام ألجل التصدي هلذه
املسائل.
ومن خالل الشراكة قوية ،فإن بوسع األمم املتحدة
واالحتاد األفريقي واالحتاد األورويب تعزيز اجلهود اليت يبذهلا
املجتمع الدويل على نطاق أوسع ملواجهة التحديات وبناء
القدرات الالزمة للتصدي للتهديدات احلالية بطريقة شاملة
وطويلة األجل ،استنادا إىل املبادئ التوجيهية القائمة على
االحترام املتبادل واحترام حقوق اإلنسان والقانون الدويل،
بوصفها العوامل الرئيسية يف احلفاظ على السالم واالستقرار.
وأخريا ،تثين أنغوال على االحتاد األورويب بوصفه جهة
فاعلة عاملية ذات نفوذ دويل  -من خالل العمل مع األمم
املتحدة والشركاء الدوليني واإلقليميني  -تكتسي أمهية بالغة
بالنسبة للجهود اجلماعية الرامية إىل إجياد حلول دائمة للمسائل
اليت ما زلنا نواجهها .وهذا اجلهد مسؤولية مشتركة وواجب
أخالقي بالنسبة لنا مجيعا .وجيب علينا أن نبذل قصارى جهدنا
للعمل معا من أجل التضامن وحتقيق السالم والرفاه للجميع.
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السيد سواريث مورينو (مجهورية فزنويال البوليفارية)
(تكلم باإلسبانية) :هننئكم ،سيدي الرئيس ،على عقد هذه
اجللسة .وحنن ممتنون أيضا للبيان الذي أدلت به السيدة
فيديريكا موغرييين.
ومجهورية فزنويال البوليفارية على اقتناع بالدور اإلجيايب
الذي تؤديه املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف منع نشوب
الزناعات وحلها ،فضال عن دورها يف عملية بناء السالم عن
طريق اإلنعاش والتعمري والتنمية يف املجتمعات اخلارجة من
الزناعات.
وفيما يتعلق بإدارة األزمات ،نعتقد أن االحتاد األورويب
والدول األعضاء فيه جيب أن يواصلوا العمل وفقًا ملبادئ
ميثاق األمم املتحدة.
إن مسامهة االحتاد األورويب يف البحث عن احللول السلمية
والتفاوضية للحاالت اليت تؤثر على السلم واألمن الدوليني أمر
جدير بالثناء .وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل اجلهود اليت
تبذهلا جمموعة اخلمسة زائدًا واحدًا يف العملية الدبلوماسية
بغية التوصل إىل تسوية شاملة ومناسبة وطويلة األجل للمسألة
النووية اإليرانية ،واليت توجت باعتماد خطة العمل الشاملة
املشتركة .وميثل ذلك إجنازًا كبريًا يف تعزيز وصون النظام
الدويل لعدم االنتشار .وقد أبرز هذا االتفاق الدبلوماسي اهلام
مرة أخرى أن احلوار والتفاوض مها السبيل الوحيد املمكن
لتحقيق حلول سلمية للزناعات اليت تؤثر على السالم واألمن
الدوليني .ونؤكد من جديد أيضًا على ضرورة قيام االحتاد
األورويب مبواصلة العمل من أجل تعزيز نزع السالح النووي
من مناطق أخرى من العامل ،وال سيما يف الشرق األوسط،
وفقًا للمعاهدات الدولية ذات الصلة بشأن هذا املوضوع.

06/06/2016

إىل القيام بدور بارز يف تعزيز احلل النهائي للزناع اإلسرائيلي -
الفلسطيين ،على أساس حل الدولتني ،مبا يف ذلك إهناء احتالل
األراضي الفلسطينية احلرة وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة
وذات سيادة على طول حدود ما قبل عام  1967املضمونة
دوليًا .ويف هذا الصدد ،نسلّم بأن االحتاد األورويب ،بصفته
عضوًا يف املجموعة الرباعية ،جيب أن يواصل دعم اجلهود
الرامية إىل تنشيط املفاوضات بني الطرفني من أجل التوصل
إىل حلول سلمية تفضي إىل سالم وطيد ودائم .ونرحب بعقد
االجتماع الوزاري ،الذي عقد يف باريس يوم اجلمعة املاضي
 3حزيران/يونيه ،والذي نأمل أن ميهد السبيل أمام عقد مؤمتر
دويل للسالم بشأن الشرق األوسط.
ّ
حيتل الزناع املسلح يف ليبيا أمهية كبرية على جدول
أعمال االحتاد األورويب ،كما يتبني من إجراءاته للتصدي هلذه
املشكلة .ويف هذا الصدد ،ندعو تلك املنظمة اإلقليمية إىل
مضاعفة جهودها لدعم احلوار وخفض حدة التوترات بغية
تعزيز حكومة الوفاق الوطين واستعادة املؤسسات السياسية يف
ذلك البلد ،واليت تأثرت بالتدخل العسكري عام  .2011كما
ندعوها إىل تنسيق إجراءاهتا مع االحتاد األفريقي.
لقد أدت حاالت الزناع يف بلدان أخرى يف الشرق
األوسط وأفريقيا إىل موجات من املهاجرين الفارين من
احلروب ،واليت مت استغالهلا من قبل املنظمات اإلجرامية لتنفيذ
األنشطة اإلجرامية املتصلة باالجتار بالبشر مع عواقب مؤسفة.
وتشري املنظمة الدولية للهجرة إىل أن عدد املهاجرين وملتمسي
اللجوء ،حبلول أيار/مايو من هذا العام ،والذين وصلوا إىل
أوروبا عن طريق دروب خمتلفة عرب البحر األبيض املتوسط قد
جتاوز  200 000شخص ،قُتل منهم أكثر من  2 400أو
اختفوا يف سعيهم للوصول إىل األرض األوروبية.

إن حالة عدم االستقرار يف الشرق األوسط ،اليت هي
وعلى الرغم من القرار  ،)2015( 2240نالحظ اإلبالغ
نتيجة اجلمود يف عملية السالم وعنف اإلرهاب الذي يؤثر على
بلدان املنطقة ،تدعو جملس األمن ،بدعم من االحتاد األورويب ،عن وفيات كل يوم نتيجة لغرق املراكب املستخدمة من قبل
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تؤكد ماليزيا جمددًا دعمها الكامل لتعزيز التعاون مع
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف إطار الفصل الثامن من
ميثاق األمم املتحدة .ومبا أن االحتاد األورويب منظمة إقليمية
تشاطر األمم املتحدة قيمها ومبادئها ،فإننا نقدر تقديرًا عاليًا
الدور الذي يضطلع به يف سبيل تعزيز السالم واالستقرار
والتنمية يف منطقته وخارجها.

اجلرمية املنظمة .ونود أن نؤكد جمددًا من وجهة نظر فزنويال
أن جعل اهلجرة أكثر أمنًا أو جترميها ليس النهج املناسب هلذه
املسألة ،وهي أساسًا مسألة من مسائل حقوق اإلنسان .ويف
هذا الصدد ،نكرر دعوتنا إىل أن تبتعد اإلجراءات والسياسات
املعتمدة للعمل بشأن هذه املسألة عن الرؤى اليت تتعارض مع
القانون الدويل املنطبق حلقوق اإلنسان .لذا جيب أن يؤدي
اخلطاب واإلجراءات إىل عدم جترمي اهلجرة واحترام التنوع
لقد استمعنا بعناية إىل املستجدات من معايل السيدة
والتسامح .ونرحب مببادرة بعض البلدان يف االحتاد األورويب موغرييين بشأن الدور الذي يؤديه االحتاد األورويب يف
الستقبال عدد كبري من الالجئني واملهاجرين من هذه املناطق املجموعة الرباعية للشرق األوسط ،مبا يف ذلك مشاركتها
اليت تعاين من الزناع.
يف املؤمتر الدويل يف باريس األسبوع املاضي .وترحب ماليزيا
وبغية جتنب تدفقات املهاجرين أو تقليلها ،ال بد من بذل بالدور البناء واملوضوعي الذي يؤديه االحتاد األورويب كعضو
جهد أكرب للبحث عن حلول سلمية للزناعات اجلارية بدالً يف اللجنة الرباعية .ونود أن نرى دورًا أكثر نشاطًا يقوم به
من دعم سياسات تغيري النظام وزيادة االستثمار يف حتسني االحتاد األورويب يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك بصفته وسيطًا
ظروف معيشة السكان يف املناطق اليت تعاين من التفاوتات نزيهًا ،بالنظر إىل غياب القيادة واإلرادة السياسية يف جملس
االجتماعية واالقتصادية العميقة .ونكرر التأكيد على أن أي األمن بشأن الزناع اإلسرائيلي  -الفلسطيين.
سياسة ترمي إىل معاجلة هذه الظاهرة جيب أن متتثل امتثاالً
ونعتقد أن االحتاد األورويب ،باعتباره من أهم املنظمات
صارمًا لإلطار التنظيمي الذي وضعه املجتمع الدويل لالجئني اإلقليمية واملؤثرة ،ميكنه أن ميهد الطريق يف الزناع اإلسرائيلي
وحقوق اإلنسان.
 الفلسطيين عن طريق استخدام األدوات املتاحة له إلهناءوأخريًا ،حيدونا األمل يف أن يتم تعزيز قنوات التعاون
واالتصال هذه بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب وأن تسهم
إسهامًا فعاالً يف تعزيز السالم واألمن الدوليني.

السيد إبراهيم (ماليزيا) (تكلم باإلنكليزية) :أشكركم،
سيدي الرئيس ،على تنظيم جلسة اإلحاطة اإلعالمية اهلامة
هذه.

عقود من اإلفالت من العقاب وضمان التقيد بالقانون الدويل
واحلرية واحترام حقوق اإلنسان ،اليت هي القيم األساسية
لالحتاد األورويب .ويف ضوء تدهور احلالة على أرض الواقع
واملوت البطيء للحل القائم على وجود دولتني ،حنتاج إىل
االنتقال من املمارسة السابقة املتمثلة يف إدارة الزناعات
إىل معاجلة أسباهبا اجلذرية .وحنن حباجة إىل إهناء االحتالل
اإلسرائيلي القمعي.

وأرحب أيضًا بعودة معايل السيدة فيديريكا موغرييين،
ويف الوقت نفسه ،يف مواجهة التحديات املعقدة األخرى
املمثلة السامية لالحتاد األورويب املعنية بالشؤون اخلارجية
يف منطقة الشرق األوسط ،مثل حاليت سورية وليبيا ،نشيد
والسياسة األمنية ،إىل املجلس وأشكرها على بياهنا.
بالدعم القوي الذي يقدمه االحتاد األورويب بشأن احلوار
السياسي الذي تقوده األمم املتحدة يف كال البلدين .إن
1615996
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األزمة اإلنسانية اهلائلة النامجة عن تدفق املهاجرين والالجئني وتعزز من االستقرار السياسي ،وتنطوي على اخلطاب املضاد
من سورية وليبيا قد أثبتت أهنا أصعب من أن يعاجلها أي االستراتيجي.
بلد وحده أو منظمة مبفردها .ولذلك نشيد بالدور احلاسم
وكجزء من استراتيجية شاملة ملكافحة التطرف العنيف
الذي يؤديه االحتاد األورويب يف دعم الالجئني السوريني سواء والزنعة األصولية ،حنن حباجة أيضا إىل التصدي لتزايد
داخل أراضي االحتاد األورويب أو يف البلدان املضيفة يف الشرق املشاعر كره اإلسالم ،الذي أدى إىل التهميش واإلقصاء
األوسط من خالل سياسته املتعلقة باهلجرة واملعونة اإلنسانية .والتمييز ضد املسلمني يف أوروبا بسبب دينهم .وال ينبغي

وإن أحدث تعهد من جانب االحتاد األورويب والذي
يصل إىل أكثر من  3باليني دوالر يف مؤمتر املاحنني بلندن يف
شباط/فرباير ما هو إال مثال آخر على التزام االحتاد األورويب
مبعاجلة أزمة اهلجرة يف منطقة البحر األبيض املتوسط .ويف هذا
الصدد ،تتطلع ماليزيا إىل اخلربة والدراية الواسعتني لالحتاد
األورويب يف التعامل مع الالجئني واملهاجرين ملعاجلة املشاكل
املتعلقة باالجتار بالبشر وهتريب األشخاص يف منطقة جنوب
شرق آسيا.
ومنذ أن اجتمع املجلس آخر مرة ملناقشة التعاون مع
االحتاد األورويب (انظر  ،)S/PV.7439شهدنا هجمات إرهابية
مروعة يف أوروبا على يد داعش .ونعرب عن خالص تعازينا
ألسر وأحباء ضحايا اهلجمات اإلرهابية اليت وقعت يف باريس
وبروكسل .ال أحد يف منأى حقًا عن اهلجمات اإلرهابية،
بغض النظر عن عرق املرء أو جنسيته أو دينه أو معتقداته.
ولذلك فمن مسؤوليتنا تعزيز عزمنا املشترك على مكافحة هذا
اخلطر .ويف هذا الصدد ،ترحب ماليزيا باالستراتيجية الشاملة
اليت اعتمدها االحتاد األورويب ملواجهة التهديد العاملي املتمثل
يف اإلرهاب والتطرف العنيف والتشدد.

لألقليات املسلمة يف أوروبا أن تتعرض للضغط كي يكونوا
أقل إسالمية وأكثر أوروبية .وينبغي أال يصبحون ضحايا
مزدوجة ،أوال ،للهجمات اإلرهابية ،ومث لالستجابات النابعة
من السياسات جتاه هذه اهلجمات .ونعترف مبحاوالت االحتاد
األورويب التعامل مع مشكلة كراهية اإلسالم بوصفها جزءا
من االستجابة األوسع نطاق الكراهية األجانب يف املنطقة.
ونعتقد أن من شأن السياسات اليت تستند إىل مزيد من احلوار
واإلدماج االجتماعي واالقتصادي ،وعدم التمييز وتقدمي الدعم
جلماعات األقليات أن تكمل استراتيجية االحتاد األورويب
ملكافحة اإلرهاب وحتقيق فوائد الطويلة األجل للمجتمعات
التعددية يف أوروبا.

ويف منطقة البلقان الغربية ،فإننا نقدر تقديرا عاليا
الدور الذي يضطلع به االحتاد األورويب يف حتقيق االستقرار،
وال سيما يف البوسنة واهلرسك وكوسوفو .ونشيد باملشاركة
النشطة للممثلة السامية يف تيسري احلوار اجلاري من أجل
تطبيع العالقات بني بريشتينا وبلغراد .كما نؤيد تأييدا تاما
الدور املستمر الذي يضطلع به االحتاد األورويب يف زيادة
تعزيز املؤسسات الدميقراطية وسيادة القانون وعملية املصاحلة،
وتسعى االستراتيجية إىل معاجلة ليس أعراض اإلرهاب وكذلك يف إجياد اقتصاد سوقي فعال يف غرب البلقان.
وترى ماليزيا أنه إذا كان هناك أهم درس ميكن استخالصه
فحسب ،بل أيضا أسبابه اجلذرية .كما تعترف بأن العمل
العسكري وحده ال يكفي هلزمية داعش ،حيث إهنا تتناول من أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية لغرب البلقان ،فهو احلاجة
ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب وتقليص التمويل اإلرهاب ،إىل االعتراف باملاضي ومواجهته .ونؤمن إميانا راسخا بأن
ذلك سيكون أفضل سبيل للمضي قدما حنو حتقيق السالم

32/37

1615996

06/06/2016

مألاو مالسلا نوص يف ةيميلقإلا نودو ةيميلقإلا تامظنملاو ةدحتملا ممألا نيب نواعتلا

S/PV.7705

واالستقرار واالزدهار يف منطقة غرب البلقان .وقد يكون يف مواصلة العمل مع املنظمات اإلقليمية ،مبا يف ذلك االحتاد
من الصعب تقبل ذلك ،ولكن ما مل نعترف بالفظائع اليت األورويب ،يف صون السلم واألمن الدوليني.
ارتكبت يف املاضي ،ونتمسك باملساءلة والتعلم من األخطاء
الرئيس (تكلم بالفرنسية) :سأديل اآلن ببيان بصفيت
اليت ارتكبت ،فسوف جند أنفسنا غري قادرين طي الصفحة ،الوطنية.
وتعزيز املصاحلة وحتقيق التقدم يف املنطقة .واألسوأ من ذلك
وأرحب مبناقشةاليوم بشأن التعاون بني األمم املتحدة
أننا قد نبتلى بتكرار املاضي.
واالحتاد األورويب ،حبضور املمثلة السامية للشؤون اخلارجية
أما فيما يتعلق بأفريقيا ،فإننا نشيد بدور وإسهامات والسياسة األمنية .أود مرة أخرى أن أحيي حضورها بيننا.
االحتاد األورويب ،بالشراكة الوثيقة مع األمم املتحدة واالحتاد
وأعتقد أن النربة العامة للبيانات حول الطاولة تبني أن
األفريقي ،وال سيما يف منطقة الساحل ،وخليج غينيا ومنطقة
مدى التعاون بني املنظمتني طبيعي وأساسي ،حيث إن قيمهما
القرن األفريقي .وعلى مر السنني ،وفر االحتاد األورويب وجودا
املشتركة وجماالت عملهما املشتركة عديدة وتتزايد .إن
حيقق االستقرار يف هاتني املنطقتني ،بدءا من منع نشوب
االحتاد األورويب بالفعل العب رئيسي يف صون السلم وشريك
الصراعات إىل إدارة الصراع واملرحلة االنتقالية بعد انتهاء
لألمم املتحدة على أرفع املستويات يف هذا املجال .وكغريه
الزناع والتنمية املستدامة.
من املنظمات اإلقليمية ،يزداد دوره مركزية يف تنفيذ عمليات
وفيما يتعلق مبنطقة أقرب لبلدنا جغرافيا ،ترحب ماليزيا حفظ السالم ،سواء يف التمويل أو املسامهات العسكرية أو
بتكثيف مشاركة االحتاد األورويب مع ميامنار يف دعم التحول الدعم السياسي .وبشكل أعم ،فإن االحتاد األورويب يتدخل
الدميقراطي يف البلد وحتقيق التنمية املستدامة .ويشمل هذا لصاحل السالم واألمن باستخدام مجيع الصكوك يف سياق هنج
التعاون اإلمنائي الثنائي بني االحتاد األورويب وميامنار يف إطار شامل.
الربنامج اإلرشادي متعدد السنوات للفترة ،2020-2014
وبالتايل ،فإن العديد من البعثات اليت نشرها االحتاد
ودعم االحتاد األورويب ملركز ميامنار للسالم من خالل تقدمي
األورويب ،العسكرية واملدنية على حد سواء ،يف إطار السياسة
الدعم التقين يف تنفيذ وقف إطالق النار وتعزيز احلوار السياسي
األمنية والدفاعية املشتركة ،تسهم يف تنفيذ أو دعم قرارات
واملصاحلة وبناء السالم.
املجلس يف خمتلف مناطق العامل .وهذا هو احلال بصفة خاصة
ويف اخلتام ،ترحب ماليزيا بتأكيد املمثلة السامية على أن يف القارة األوروبية ،حيث يسهم االحتاد ،على سبيل املثال ،يف
االحتاد األورويب سيواصل تعاونه الوثيق مع املنظمة يف التمسك حتقيق االستقرار يف البوسنة واهلرسك وتعزيز سيادة القانون يف
مببادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة .وكما مسعنا اليوم ،فإن كوسوفو؛ ويف أفريقيا ،مبا فيها مايل والنيجر ومجهورية أفريقيا
االحتاد األورويب لديه الكثري يقدمه من خالل اخلربة املحددة الوسطى والصومال ،حيث يؤيد االحتاد األورويب التعزيز
واخلربة واسعة وجتميع املوارد الستكمال ودعم دور األمم اهليكلي للقدرات األفريقية على التصدي لألزمات ،ويوفر
املتحدة يف مواجهة التحديات العاملية املختلفة .وأغتنم هذه التمويل احليوي املقدم إىل عمليات حفظ السالم األفريقية؛ أو
الفرصة ألؤكد من جديد التزام ماليزيا باالضطالع بدور بناء استجابة للتهديدات العابرة للحدود الوطنية من خالل إجراءات
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االحتاد يف مكافحة هتريب املهاجرين يف البحر األبيض املتوسط الوصول املفتوحة واملستمرة للمعونة اإلنسانية دون عوائق إىل
مجيع املحتاجني.
أو ضد القرصنة البحرية قبالة الساحل الصومايل.
وينبغي لنا أيضا أن نذكر بإسهام البلدان األوروبية على
خمتلف عمليات حفظ السالم على الصعيدين املايل  -حيث
يبلغ متويله قرابة ثلث امليزانية العامة حلفظ السالم  -واإلنساين،
كما هو احلال مثال يف مايل ،حيث يشارك أكثر من 1 000
من حفظة السالم يف بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل ،مزودين مبوارد مل يسبق
هلا مثيل .كما أن االحتاد األورويب شريك استراتيجي ملجلس
األمن يف البحث عن حلول دائمة لألزمات الكربى املدرجة
يف جدول أعماله.
وهذا هو احلال ،أوال وقبل كل شيء ،مع عملية السالم
يف الشرق األوسط ،حيث يذكر االحتاد األورويب بال كلل
أن احلل العادل والدائم ال ميكن حتقيقه إال من خالل احترام
القانون ،وأن أولويتنا املشتركة جيب أن تكون حلفاظ على
جدوى احلل القائم على وجود دولتني .واالحتاد يؤيد متاما
املبادرة الفرنسية للسالم يف الشرق األوسط .وضم اجتماع
باريس املعقود يف  3حزيران/يونيه العديد من اجلهات الفاعلة،
مبا يف ذلك بطبيعة احلال االحتاد األورويب ،هبدف إرساء
األسس الالزمة لتوليد زخم جديد لتحقيق سالم حيظى بدعم
نشط من املجتمع الدويل بأسره ،مع الطموح إىل عقد مؤمتر
دويل حبلول هناية السنة.

وهذا صحيح أيضا يف ليبيا ،حيث إن االحتاد األورويب
وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا منخرطان يف جهد هائل
لتمكني حكومة الوفاق الوطين من مكافحة التهديد الذي
يشكله الوجود املتزايد للجماعات اإلرهابية يف أراضيها.
وأعرب االحتاد األورويب على وجه اخلصزوص عن استعداده
للمسامهة من خالل بعثته البحرية ،عملية صوفيا ،املنتشرة يف
املياه الدولية قبالة الساحل اللييب ،من أجل تعزيز تنفيذ حظر
توريد األسلحة املفروض على ليبيا دون اإلخالل باإلعفاءات
املحتملة لصاحل حكومة الوفاق الوطين .وحتقيقا لتلك الغاية،
نعمل مع شركائنا األوروبيني يف املجلس على مشروع قرار
من شأنه أن يعزز إجراءات التدخل يف قاع البحار العميقة ضد
السفن اليت حتمل أسلحة أو معدات ذات صلة بانتهاك حظر
توريد األسلحة.
وهذا هو احلال أيضا فيما يتعلق باألزمة يف أوكرانيا ،حيث
ينفذ االحتاد األورويب سياسة جتمع بني احلوار واحلزم .وال
هتدف اجلزاءات إىل املعاقبة ولكن تشجيع أصحاب املصلحة
على تنفيذ األحكام اليت أقرها جملس األمن حلل األزمة ،مبا يف
ذلك جمموعة التدابري لتنفيذ اتفاقات مينسك.
كما أن االحتاد األورويب العب رئيسي يف االستجابة
ألزمة املهاجرين العاملية .فلنر احلالة على حقيقتها .وغالبا ما يتم
سوء فهم االحتاد األورويب أو التقليل من أمهيته أمام ما يرقى
إىل كونه أكرب أزمة مشردين والجئني منذ هناية احلرب العاملية
الثانية ،اليت يتشاطر املجتمع الدويل بأسره بتكافؤ احلاجة إىل
التضامن واملسؤولية.

وهذا هو احلال أيضا على املسار السوري ،حيث ضم
االحتاد األورويب صوته للذين يؤكدون حمقني على الضرورة
امللحة الستئناف املفاوضات فيما بني السوريني من أجل
إنشاء عملية انتقالية سياسية متاشيا مع أحكام بيان جنيف
( ،S/2012/523املرفق) ،اليت أقرها املجلس ،مع التأكيد يف
ويظل إىل حد كبري أكرب ُمقدم للمعونة إىل الالجئني يف
الوقت نفسه على أنه ال ميكن أن حيدث ذلك بصورة معقولة العامل .فقد استضافت دوله األعضاء أكثر من مليون الجئ يف
إال يف سياق وقف دائم لألعمال العدائية،وتويف إمكانية عام  2015وحده.
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والعمليات اليت يقودها االحتاد األورويب ،أوال وقبل كل
شيء عملية االحتاد األورويب العسكرية يف اجلزء اجلنويب من
وسط املتوسط “صوفيا” أنقذت آالف الناس من الغرق يف
مياه البحر األبيض املتوسط وساعدت على مكافحة شبكات
االجتار باملهاجرين يف املنطقة .كما يقوم االحتاد األورويب
مبعاجلة األسباب اجلذرية هلذه الظاهرة ،كما يتبني من أنه املانح
الرئيسي لتمويل التنمية على الصعيد العاملي ،يف إطار خطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030فضال عما يقدمه من متويل كبري
إىل بلدان املنشأ وبلدان العبور .وعلى الرغم من عدم قدرة
االحتاد األورويب على حل أزمة املهاجرين مبفرده ،فإنه يضطلع
على حنو كامل مبسؤوليته على اجلبهات السياسية واألمنية
واملالية ،فضال عن اجلبهتني األخالقية واإلنسانية ،وذلك من
أجل توفري استجابة فعالة.
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مجاعية وعلى حنو أفضل مما ميكنين أن أفعله على املجاالت اليت
يكون فيها التعاون بني األمم املتحدة واالحتاد األورويب إجيابيا
واستراتيجيا وأساسيا .ولذلك ستكون مالحظايت اخلتامية
أسهل وأكثر إجيازا.

(تكلمت باإلنكليزية)

وأود أن أشري إىل الكلمات اليت قاهلا الرئيس أوباما يف
أوروبا ،مثلما اقتبسها املمثل األمريكي ،اليت ذكرتنا مبا يقدمه
االحتاد األورويب ،أوال وقبل كل شيء إىل األوروبيني؛ وهذا
ما يظهر أحيانا من خارج االحتاد أكثر مما يظهر من داخله.
وأعتقد أن هذا شيء نتحمل املسؤولية باعتبارنا أوروبيني
عن استيعابه ،لنرى بقدر من الوضوح ما حققناه .والذكرى
السنوية ليوم بدء عملية اإلنزال تذكرنا مبقدار ما حققته
ألوروبا من أجل أوروبا نفسها ،ومن أجل اجلوار ،ومن أجل
واليوم حنتفل بالذكرى السنوية لعملية اإلنزال يف السالم واالستقرار يف العامل ،مقابل ما أحلقه األوروبيون بالعامل
نورماندي ،أحد األحداث الرئيسية اليت مهدت السبيل لتحرير من حرب وعدم استقرار وإراقة الدماء يف العقود والقرون
أوروبا وإنشاء االحتاد األورويب يف هناية املطاف.
املاضية.
وأود أن أختتم بياين بتسليط الضوء مرة أخرى على
كما سلط املتكلمون الضوء على مدى األمهية االستراتيجية
نقطة رئيسية للتقارب بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة .للشراكة بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة .وأود أن أقتبس
إن املنظمتني شريكني استراتيجيني لبعضهما البعض ،توحدمها من كلمة املمثل الدائم اإلسباين ،الذي قال،
رؤية مشتركة للعامل الذي جيب أن يسود فيه احلق على القوة،
(تكلمت باإلسبانية)
ورؤية مشتركة لتعددية األطراف .وهذا ما جيعل االحتاد
“إن العالقة يف أحسن حاالهتا”.
األورويب ،عالوة على دوره باعتباره منظمة إقليمية،إحدى
الركائز الرئيسية للنظام الدويل احلايل.
(تكلمت باإلنكليزية)
أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس املجلس.

وأعتقد أن هذا حيسد النتائج العامة ملناقشاتنا اليوم.

أعطي الكلمة مرة أخرى للسيدة موغرييين للرد على
وشدد املتكلمون أيضا على القيمة املضافة لدورنا بوصفنا
التعليقات.
االحتاد األورويب وتعاوننا مع األمم املتحدة بشأن العديد من
السيدة موغرييين (تكلمت بالفرنسية) :إن ما ييسر املسائل املختلفة اليت ذكرهتا يف مالحظايت االستهاللية؛ ولن
دوري يف هذه املرحلة هو أن أعضاء املجلس أكدوا بصورة أعود إىل هذا األمر .كما أضيف إىل القائمة الطويلة واجليدة
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بالفعل بعض العناصر اجلديدة ،باليت تشمل مقدميت وتشري إىل
املجاالت الرئيسية لالحتاد األورويب ولتعاوننا .وتشمل هذه
العناصر منطقة البلقان ،ال سيما البوسنة واهلرسك ،واحلوار
بني بلغراد وبريشتينا ،ولكن بصورة عامة ،العمل الذي
يقوم به االحتاد األورويب مع كل شريك على حدة يف غريب
البلقان ومع املنطقة بأسرها .كما تشمل العمل الذي نقوم
به يف أماكن بعيدة مثل ميامنار ،حيث نعتز بدعمنا وتعاوننا،
وكذلك بصورة عامة مع أصدقائنا يف جنوب شرق آسيا ،ويف
الشرق األقصى ،ومع رابطة أمم جنوب شرق آسيا ،وال سيما
بشأن مسائل عدم االنتشار ،وكما ذكرنا بذلك أصدقاؤنا من
نيوزيلندا ،بشأن مكافحة اإلرهاب.
وهنا أود أن أشدد على ما قاله ممثل مصر بشأن أمهية
بناء خطاب مضاد للتطرف ،وال سيما بناء على التجربة
األوروبية يف تقدير التنوع واالحترام ،وهي أقوى رسالة ميكننا
أن نوجهها معا بغية مكافحة اخلطاب اإلرهايب .والعنصر اهلام
اآلخر هو العمل الذي نقوم به معا بشأن مسائل ما بعد الزناع،
ومنع اندالع األزمات ،والصلة بني التنمية واألمن اليت تقع
يف صميم إجراءات االحتاد األورويب اخلارجية ،والعمل الذي
نقوم به بشأن حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون،
ومكافحة كراهية األجانب وكراهية اإلسالم ومعاداة السامية،
وهي أحد العناصر الرئيسية لسياساتنا الداخلية واخلارجية.
وأود أن أذكر أيضا عملنا اجلاري ،جنبا إىل جنب مع
األمم املتحدة ،بشأن احترام القانون الدويل ومبادئه ،بدءا من
السيادة والسالمة اإلقليمية .وهنا أود أن أنوه بكلمات ممثل
أوكرانيا ،وأشكره على التنويه بالدعم املستمر والثابت الذي
نقدمه وستواصل تقدميه إىل أوكرانيا ،ال سيما فيما يتعلق
بسيادهتا وسالمتها اإلقليمية.
وأود الرد على مسألة واحدة فقط ،وهي اهلجرة ،ألن
املشاركني سلطوا الضوء على العمل الذي حناول القيام به
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والعمل الذي نقوم به .فعملية صوفيا أنقذت بالفعل عشرات
اآلالف من الناس بصورة مباشرة ،ولكنها مكنتنا من إنقاذ
أكثر من  100 000شخص يف البحر .وحنن ال نريد أي
أحد ميوت ،سواء يف البحر األبيض املتوسط أو يف الصحراء.
وهنا أود أن أشدد على كلماتكم ،سيدي الرئيس ،عندما
قلتم أن هذه مسؤولية مجاعية .وحنن نقوم بدورنا؛ وليس
من السهل أحيانا القيام بذلك من الناحية السياسية داخل
أوروبا ،ولكننا نعتقد أن هذا واجبنا اإلنساين ومسؤوليتنا
السياسية .وحنن حباجة إىل أن تنضم إلينا بقية العامل يف هذا
اجلهد ،ألنه على الرغم من أن الناس الذين ميوتون يف الصحراء
أقل بروزا ،فإهنم ال يزالون يشكلون خسارة مأساوية ال ميكن
أن نتحملها .وهكذا فإن مناشديت جلميع احلاضرين وللمجتمع
الدويل قاطبة وملنظومة األمم املتحدة على حنو خاص هي:
فلنضافر قوانا لضمان أال ميوت أي شخص يف رحالت يائسة،
يف عرض البحر ،يف الصحراء أو يف الرب .وحنتاج إىل اآلخرين
هنا لتقدمي الدعم واملسامهة يف هذا اجلهد.
وأشار أحد املتكلمني إىل أن االحتاد األورويب يعمل على
مكافحة اهلجرة .كال؛ إننا حناول العمل على إدارة ظاهرة
نعرفها جيدا هنا ،ستظل قائمة ،وهي كبرية وال تقتصر على
أوروبا ،ألننا نعلم جيدا أن التدفقات الرئيسية تتم يف أفريقيا
ويف آسيا ،ويف بعض احلاالت ،من أوروبا إىل أمريكا الالتينية.
وأنا شخصيا أنتمي إىل بلد لديه خربة يف هذا الصدد ،ولذلك
فإننا نعلم جيدا أن هذه ليست مشكلة ينبغي أن نوقفها بل هي
ظاهرة ينبغي أن نقوم بإدارهتا معا بروح الشراكة .وهذا هو
النهج الذي نتبعه بروح التحدي املشترك واملسؤولية املشتركة
والتضامن املشترك ،مع العلم أيضا بأن اهلجرة ميكن أن تتيح
فرصا من أنواع خمتلفة ملجتمعاتنا إن متت إدارهتا ومعاجلتها
بروح الشراكة.
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وذلك بالضبط هو معىن مؤمتر قمة فاليتا ،الذي ذكره أفريقيا ولكن ليس فيها فقط .وبالتعاون مع دولنا األعضاء،
صديقنا األنغويل باعتباره نقطة مشتركة جيدة .وهذه بالضبط فإننا طرف فاعل دبلوماسي وسياسي رئيسي ،ال سيما بشأن
هي الروح اليت سأعرض هبا غدا يف ستراسبورغ جمموعة الوساطة.
التدابري اجلديدة بشأن اهلجرة والشراكات اليت سيقيمها االحتاد
ونود أن يكون كل ذلك يف خدمة مبادئنا وقيمنا املشتركة،
األورويب ،متاما يف إطار روح العمل معا ،أوال وقبل كل شيء مع العلم بأن العناصر الرئيسية للسياسات اخلارجية واألمنية
من أجل حياة الناس وحقوقهم.
لالحتاد األورويب تتمثل يف احلوار والدبلوماسية وتعددية

وأشكر أعضاء املجلس على هذا النقاش املمتاز .وأشار األطراف وستظل كذلك .وتلك هي الطريقة األوروبية.
كثري من املتكلمني إىل دور االحتاد األورويب ودوله األعضاء .وتلك هي طريقة األمم املتحدة .ونتطلع إىل تعزيز تعاوننا أكثر
ونرى أننا يف معظم اجلوانب اجلهة املاحنة الرئيسية يف كل مكان من أجل السالم واألمن يف العامل.
يف العامل ،والشريك االقتصادي واملستثمر االقتصادي الرئيسي (تكلم بالفرنسية)
يف العديد من خمتلف أرجاء العامل .وحنن من بني اجلهات
أشكركم ،سيدي ،جزيل الشكر على هذا التبادل لآلراء
الرئيسية املقدمة خلدمات األمن بفضل بعثاتنا وعملياتنا ال
الذي وجدته مفيدا وبناء للغاية.
 17يف املنطقة ويف أماكن أخرى كثرية ،بشكل أساسي يف
رفعت اجللسة الساعة .12/50
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