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أود أن أوجه انتباه أعضاء اجمللس إىل الوثيقة ،S/2018/125
اليت تتضمن تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا
الوسطى.

يستمع جملس األمن ،يف هذه اجللسة ،إىل إحاطات من
الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى
السيد أونانغا  -أنيانغا والسيد نِبييه والفريق بولكنن والسفري
تقرير األمين العام عن جمهورية أفريقيا الوسطى هالل والسفري برنار تانو  -بوتشويه ،املمثل الدائم لكوت
()S/2018/125
ديفوار ،بصفته رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار
الرئيس :وفقا للمادة  37من النظام الداخلي املؤقت  )2013( 2127بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى.
للمجلس ،أدعو ممثلة مجهورية أفريقيا الوسطى إىل املشاركة يف
قبل أن أعطي الكلمة للسيد أونانغا  -أنيانغا ،أود أن
هذه اجللسة.
أناشد وأشجع مجيع مقدمي اإلحاطات على أال تتجاوز مدة
ووفقاً للمادة  39من النظام الداخلي املؤقت للمجلس ،الكلمة مخس دقائق وفقا للفقرتني  22و  41من مذكرة رئيس
أدعو مقدمي اإلحاطات اإلعالمية التالية أمساؤهم إىل املشاركة اجمللس.

يف هذه اجللسة ،السيد بارفيه أونانغا  -أنيانغا ،املمثل اخلاص
لألمني العام جلمهورية أفريقيا الوسطى ورئيس بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا
الوسطى؛ والسيد بيدياليزون موسى نِبييه ،املمثل اخلاص لالحتاد
األفريقي لدى مجهورية أفريقيا الوسطى؛ والسيد إيسا بولكنن،
قائد بعثة التدريب العسكري لالحتاد األورويب يف مجهورية أفريقيا
الوسطى؛ وسعادة السفري عمر هالل ،املمثل الدائم للمغرب
لدى األمم املتحدة ،بصفته رئيس تشكيلة مجهورية أفريقيا
الوسطى التابعة للجنة بناء السالم.

أعطي الكلمة اآلن للسيد أونانغا  -أنيانغا.

السيد أونانغا  -أنيانغا (تكلم بالفرنسية) :من دواعي
الشرف والواجب اجلدير بالرتحيب أن أتكلم أمام جملس األمن
اليوم .إنين أتطلع إىل املشاركة مع شركاء مجهورية أفريقيا الوسطى
املهمني اآلخرين هنا يف هذه اجللسة ،وال سيما زميلي وأخي
السفري نِبييه ،املمثل اخلاص لالحتاد األفريقي لدى مجهورية
أفريقيا الوسطى ،الذي ،كما ذكرمت ،سيدي الرئيس ،سيتكلم
فيما بعد عن طريق التداول بالفيديو من بوار ،حيث يتابع ،جنبا
إىل جنب مع األعضاء اآلخرين يف فريق امليسرين التابع للمبادرة
وينضم إلينا السيد نِبييه والفريق بولكنن عن طريق التداول األفريقية للسالم واملصاحلة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،مهمته
بالفيديو من مدينة بوار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ومن النبيلة يف البحث عن سالم دائم يف ذلك البلد.
بروكسل ،على التوايل.
إن تقرير األمني العام عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
يبدأ جملس األمن اآلن نظره يف البند املدرج يف جدول ( )S/2018/125قد قُ ّدم إىل جملس األمن بالفعل .وأود أن أديل
أعماله.
ببساطة ببعض املالحظات اإلضافية.
وأنا هنا اليوم لتناول مسألة العنف والفظائع اليت ما زالت
تؤثر على عدد كبري من السكان املدنيني يف أفريقيا الوسطى
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األبعاد اجلارية للخروج من األزمة ،من قبيل حماوالت احلكومة
لتحسني متثيل اجملتمع املعاصر ،والتقدم امللموس يف تعزيز سلطة
الدولة عن طريق تعيني احلكام يف املقاطعات ال ـ  16ويف معظم
املقاطعات الفرعية .وقد توىل احلاكم اجلديد ملقاطعة نيديلي ،يف
الشمال الشرقي ،منصبه للتو .ويؤمل أن يؤدي جناح املشروع
التجرييب لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج إىل إطالقه على
نطاق أوسع ،وذلك بفضل الدعم املايل والتقين الذي يقدمه
البنك الدويل.

وتقف اجلماعات املسلحة ،اليت مل تعلن بعد نبذ العنف املسلح
واليت تتباطأ يف إجراء حوار مع احلكومة ،وراء أعمال العنف
وانتهاكات حقوق اإلنسان غري املقبولة .وتذكرنا نتيجة هذا
التعنت بأنه على الرغم من جهودنا ،فإن الطريق إىل حتقيق
السالم واالستقرار واملصاحلة يف أفريقيا الوسطى ال يزال طويال
وشاقا .وال تزال عودة الالجئني واملشردين داخليا إىل ديارهم
تشكل حتديا .وتؤدي هذه املأساة اإلنسانية احلقيقية إىل تفاقم
احلالة اإلنسانية املرتدية أصال ،حيث يعيش قرابة نصف سكان
أفريقيا الوسطى حياة ال ميكن تصورها ،نظراً لغياب املساعدة
ويشارك مجيع عناصر بعثة األمم املتحدة يف العملية ألهنا
اإلنسانية يف حاالت الطوارئ.
تكتسي أمهية حيوية بالنسبة لالستقرار يف أفريقيا الوسطى .كما
وأود أن أشيد مرة أخرى بالعاملني يف جمال تقدمي املساعدة يتجلى هذا التحول يف االجتاه الصحيح يف تعزيز املؤسسات
اإلنسانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،وال سيما أولئك الذين القضائية الوطنية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن األعمال التحضريية
جادوا بأرواحهم يف حماولة إنقاذ ماليني اآلخرين .وبفضل هذه لبدء عمل احملكمة اجلنائية اخلاصة ،جارية على قدم وساق .وقد
األعمال البطولية ،ال سيما التضحيات اليومية واجلهود احلثيثة أصدرت احلكومة قبل يومني مرسوما إلقرار تعيني ضباط الشرطة
اليت يبذهلا موظفو بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد القضائية ،األمر الذي سيتيح للمحكمة الشروع يف حتقيقاهتا.
لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،والذين غالبا إن الرسالة واضحة :لقد بدأت عملية مكافحة استمرار اإلفالت
ما خياطرون حبياهتم ،متكنّا من ختفيف تأثري النزاعات املسلحة من العقاب الذي ميثل مصدرا لتكررا النزاع يف أفريقيا الوسطى.
وسيجري استكمال هذه املؤسسة القضائية الرمسية يف القريب
ومنع نشوب العديد من النزاعات األخرى.
ومع ذلك ،فإن تضحياهتم ال تذهب سدى .وعلى العاجل بآليات جديدة للعدالة االنتقالية ،األمر الذي سيؤدي
الرغم من هذه الشدائد ،فإن السالم ينتظرنا يف مجهورية أفريقيا إىل حتسني التوازن بني العدالة واملصاحلة الوطنية وكفالة السالم
الوسطى .وحنن نستعيد يف كل يوم بعضا من الشرعية املفقودة .الدائم.

وتعمل احلكومة جاهدة على استعادة سلطة الدولة وتعزيز
املؤسسات الدميقراطية املنشأة حديثا .وترتسخ بشكل تدرجيي
العملية السياسية الشاملة للجميع اليت بدأها الرئيس تواديرا،
وحتظى اآلن بكامل تأييد املبادرة األفريقية للسالم واملصاحلة،
اليت تدعمها األمم املتحدة ومجيع الشركاء االسرتاتيجيني اآلخرين
لوسط أفريقيا.
ويدعم احلوار اجلاري والعملية السياسية اليت تشارك فيها
اجلهات الفاعلة الرئيسية والشركاء الرئيسيون اآلن اجلهود املتعددة
1804833

وبفضل اجلهود اجلارية متعددة األوجه ،فإن اهلياكل األمنية
والدفاعية ختضع حاليا إلصالحات بعيدة األثر .والدور احملوري
الذي تضطلع به بعثة التدريب التابعة لالحتاد األورويب إلصالح
القوات املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى جدير بالثناء .وتقوم
بعثة األمم املتحدة ،من جانبها ،بتعزيز دعمها لقوات األمن يف
أفريقيا الوسطى على الصعيد التقين يف سياق عملية تعيني أفراد
الدرك وضباط الشرطة وعن طريق دعم تنفيذ أطر اسرتاتيجية
خمتلفة .وال بد اآلن من بذل كل جهد ممكن للمحافظة على
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املكاسب اليت حتققت وحشد موارد كبرية للسنوات اخلمس البلدان املسامهة بقوات على تفانيها وتضحياهتا من أجل قضية
املقبلة .وينبغي التأكيد على الدعم املقدم من الشركاء الرئيسيني ،السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
مثل فرنسا والواليات املتحدة األمريكية والصني واالحتاد الروسي.
ولكن العمل مل ينته بعد .وسيتطلب األمر منا مجيعا أن
ومنذ وقت ليس ببعيد ،مل يكن من املمكن تصور جمرد فكرة نبذل املزيد من اجلهد .فمصري املاليني من املدنيني يتوقف على
وجود مسعى مشرتك بني بعثة األمم املتحدة والقوات املسلحة التزام قوات عاقدة العزم وجمهزة جتهيزا حسنا ومدربة تدريبا
جلمهورية أفريقيا الوسطى .وحنن اآلن شركاء يف عمليات ميدانية ،جيدا ،واليت تستخدم السلطة املمنوحة هلا من اجمللس حلماية
كما هو احلال يف باوا وأوبو ،يف اجلنوب الشرقي .وبناء على السكان من األذى .وأود أن أعرب عن امتناين لقواتنا العسكرية
طلب جملس األمن ،اتفقت سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى والشرطية على عملها الشاق وموقفها الصارم اللذين الحظنامها
والبعثة على خطة بشأن استخدام ونشر قوات الدفاع واألمن يف بامباري يف أوائل العام املاضي ،ويف بوكارانغا يف أواخر عام
التابعة ألفريقيا الوسطى .وسيقدم األمني العام إىل اجمللس يف  .٢٠١٧وتلك هي احلالة الراهنة يف باوا ،حيث تنخرط قوة
أيار/مايو خطة مفصلة لضمان زيادة فعالية التعاون والدعم.
البعثة يف عملية عسكرية من أجل هتيئة منطقة مأمونة وآمنة
لسكان باوا وكامل مقاطعة أوهام  -بيندي ،وحنن مصممون
(تكلم باإلنكليزية)
وإذ نفكر يف سبل ووسائل تعزيز الدعم الذي نقدمه إىل على بذل املزيد.
وتواصل بعثة األمم املتحدة ،بالتعاون مع املبادرة األفريقية
قوات الدفاع واألمن الوطين ،فإننا نظل مكرسني جهودنا لتعزيز
أدائنا .عالوة على ذلك ،فإن التزامنا باألداء ال يقل قوة عن للسالم واملصاحلة ،العمل من أجل احلد بصورة مستدامة من
تصميمنا على التقيد بأعلى معايري السلوك واالنضباط .فلنكن وجود اجلماعات املسلحة ومن خطرها من خالل اتباع هنج
واضحني إزاء أن االستغالل واالنتهاك اجلنسيني ال مكان هلما يف شامل واستباقي .وستعزز القوات اإلضافية البالغ عددها 900
عمليات حفظ السالم .وتظل سياسة األمني العام القاضية بعدم جندي هذه اجلهود من خالل تعزيز مرونتنا وقدرتنا على
االستجابة .وعلى النحو املبني يف الوالية اجلديدة ،فإن البعثة
التسامح مطلقا جزءا ال يتجزأ من واجبنا املتمثل يف احلماية.
واجلهود جارية لزيادة فعالية محاية السكان املدنيني ،مع تدعم العمليات اليت تقودها احلكومة للحد من النزاعات على
ضمان سالمة وأمن حفظة السالم التابعني لنا .ونظرا لطابع الصعيد احمللي من أجل استكمال املبادرة األفريقية ودعمها.

التهديدات اليت نواجهها يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،فما مل تكن
بعثة األمم املتحدة قادرة على ممارسة ضغط عسكري حقيقي
على اجلماعات املسلحة اليت ما زالت متانع يف القبول بالسالم،
لن تتاح ألي عملية سالم فرصة النجاح .وهلذا السبب ،أق ّدر
ّأيا تقدير أنشطة التوعية املستمرة من جانب األمني العام ووكيل
األمني العام الكروا لضمان حشد الـ ٩٠٠جندي اإلضايف الذين
أذن جملس األمن بنشرهم يف الوالية اجملددة .وأود أن أشكر
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وال بد يل من التشديد على أن جناح جهودنا اجلماعية
سيتطلب حتقيق عوائد سالم ملموسة لشعب مجهورية أفريقيا
الوسطى .وهناك حاجة إىل بذل جهود عاجلة لتحويل خطة
اإلنعاش وبناء السالم يف البلد إىل برنامج فعال للتغيري ،ميكن
استخدامه يف كل من احلوكمة وتوفري سبل العيش للناس .وكما
مت تبيانه بإجياز للتو ،ومهما كانت األمور صعبة ،فإن الصورة
يف مجهورية أفريقيا الوسطى ليست بائسة مثلما تظهرها األرقام
األولية والتقارير اإلعالمية .وبفضل الدعم املتواصل من اجمللس
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وتضحية اجلميع وتفانيهم  -ويف مقدمتهم أبناء أفريقيا الوسطى
 فإن هناك أسبابا تدعو إىل التذرع باألمل واالعتقاد بأن عصرالسالم واالستقرار واالزدهار سيصبح قريبا يف متناول اليد.

فيما يتعلق حبالة التنفيذ ،قام فريق امليسرين بأول زيارة
ميدانية يف تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب ٢٠١٧
لالجتماع مع القيادة العسكرية والسياسية العليا للجماعات
املسلحة الـ  ١٤اليت تعرتف هبا احلكومة .وتتمثل األهداف
الرئيسية للبعثة امليدانية يف إقامة اتصال أويل بني اجلماعات
املسلحة وفريق امليسرين هبدف هتيئة جو من الثقة ،وتقدمي رسالة
من رئيس مفوضية االحتاد األفريقي إىل اجلماعات املسلحة،
ودعوهتم إىل االنضمام إىل مبادرة خريطة الطريق ،واالستماع إىل
مطالب اجلماعات املسلحة .ويف هناية الزيارة امليدانية األوىل،
جرى اإلعراب عن الشواغل الرئيسية السياسية واالجتماعية
 االقتصادية ،واألمنية ،واإلدارية ،والقضائية .باإلضافة إىلاالجتماع مع اجلماعات املسلحة ،اجتمع الفريق أيضا مع
اجلهات الفاعلة احمللية يف احلياة املدنية والسياسية لالستماع إىل
شواغلهم .وحرصا على الشفافية واالنفتاح ،جرى ،من خالل
مؤمتر صحفي ،تقاسم نتائج هذه احملادثات مع رئيس الدولة
ورئيس اجلمعية الوطنية ،واألعضاء من ذوي املرتبة العليا يف
اجلمعية الوطنية وغريهم من أعضاء األحزاب السياسية ،وأعضاء
السلك الدبلوماسي ،ومنظمات اجملتمع املدين وعامة اجلمهور.

السيد نبييه (تكلم بالفرنسية) :يف البداية ،أود أن أشكر
جملس األمن على إتاحة الفرصة يل إلحاطته علما بشأن احلالة
الراهنة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

ثانيا ،فيما يتعلق جبدول أعمال املبادرة ،يف الفرتة من 19
شباط/فرباير إىل  17آذار/مارس سيكون الفريق يف امليدان
للشروع يف زيارته الثانية ،سوف جيتمع خالهلا مع نفس األطراف
الفاعلة كما فعل يف أول زيارة ميدانية .إن األهداف الرئيسية
هلذه اجلولة الوقوف على املطالب اخلطية واحللول املقرتحة لدى
األطراف ،بناء على الثقة اليت أُرسيت بني الفريق واجلماعات
املسلحة يف اجلولة األوىل ،وإعداد اجلماعات املسلحة للحوار مع
احلكومة ،واحلصول على التزام أقوى بعدم اللجوء إىل العنف،
وهتيئة األوضاع اليت تكفل سالمة مجيع السكان واحرتام سلطة
الدولة واجلهات الفاعلة العاملة يف اجملال اإلنساين .يف هناية هذه
اجلولة الثانية ،ستقدم مطالب اجملموعات إىل احلكومة لدراستها.

(تكلم بالفرنسية)
يف مالحظايت اليوم ،سعيت إىل إعطاء حملة موجزة عن
التحديات يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ولكنين حاولت أيضا
تسليط الضوء على الفرص الساحنة العديدة لتحقيق مستقبل
أكثر استقرارا .وتؤدي املنطقة واجملتمع الدويل دورا حيويا يف
مساعدة حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى على تعزيز إجنازاهتا.
ومن الضروري أن يظل البلد أولوية بالنسبة جمللس األمن
وأن يستمر يف تلقي الدعم الدويل مبا يتناسب مع أولوياته
االسرتاتيجية .ولدى قيامنا بذلك ،فإننا سنساعد على هتيئة
إنعاش اجتماعي واقتصادي شامل للجميع
الظروف لتحقيق ٍ
وإحالل السالم واالستقرار يف األجل الطويل يف مجهورية أفريقيا
الوسطى.
الرئيس :أشكر السيد أونانغا  -أنيانغا على إحاطته.
أعطي الكلمة اآلن للسيد نبييه.

بفضل دعم بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى بوسعي أن
أخاطب اجمللس من مدينة بوار ،اليت تبعد حوايل  ٤٥٠كيلومرتا
مشال غرب بانغي يف مقاطعة نانا  -مامبريي .وسرتكز إحاطيت
اإلعالمية على النقاط التالية :حالة تنفيذ خريطة الطريق للمبادرة
األفريقية للسالم واملصاحلة يف وسط أفريقيا ،وخطة املبادرة وأثرها
يف امليدان.
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وستنظم حلقة دراسية للجماعات املسلحة واجلهات الفاعلة وصحيح أن ما يلي قد يكون صعبا ،غري أن مجيع الذين
احمللية يف احلياة املدنية والسياسية عن بناء القدرات من أجل يعيشون يف مجهورية أفريقيا الوسطى شهدوا تقدما يف ذلك حىت
إجياد حلول سلمية للنزاعات واألزمات .وبعد ذلك ،سينظم اآلن ،وأعرب عن التفاؤل واألمل يف التوصل إىل حل سلمي
لألزمة يف البلد.
احلوار مع احلكومة.
ثالثا ،وفيما يتعلق بأثر املبادرة ،كانت هناك بالفعل بوادر
أمل تلوح يف أفق اتفاق سالم ملموس يف هناية الزيارة امليدانية
األوىل .مجيع اجلماعات املسلحة اليت اجتمعنا هبا رحبت برسالة
رئيس مفوضية االحتاد األفريقي الذي دعاها فيها إىل االنضمام
إىل عملية السالم واملصاحلة وإهناء مجيع أشكال العنف .وقد
قرأت مضمون خريطة الطريق واملبادرة وهي ملتزمة باإلبالغ
عن قواعدها .وتبادلت شواغلها مع فريق امليسرين ،وأظهرت
استعدادها ملناقشة املسائل املثرية للقلق مع احلكومة.

لذلك ،أجدد مناشديت لالستمرار يف احلصول على دعم
وتضامن جملس األمن واجملتمع الدويل ككل من أجل مجهورية
أفريقيا الوسطى ،حتديدا بتشجيع الرئيس فوستني أرشانج تواديرا
وأعضاء حكومته الذين يعملون بتفان يف متابعة اجلهود العديدة
اليت بدأت تؤيت نتائج جيدة ،عن طريق توجيه نداء قوي إىل
اجلماعات املسلحة للمشاركة الكاملة يف عملية احلوار اليت هي
قيد اإلعداد حاليا ،ومساعدة الفريق لكي يتمكن من مواصلة
تطوير برناجمه.

خالل اجلولة األوىل ،مت االتفاق أيضا على إنشاء فريق
اتصال دائم بني الفريق واجلماعات املسلحة .ومن خالل هذه
اآللية ،شكك الفريق يف قيام اجلماعات املسلحة باملشاركة يف
املواجهات أو إبداء رغبة يف تقويض السالم .وقد أسهمت
هذه اجلهود يف خفض التوتر يف بعض املناطق ،مما حدا ببعض
قادة احلركات السياسية العسكرية إىل تغيري مواقفهم وقبول
الدبلوماسيني والوالة يف مناطقهم ،وكما ذكر السيد بارفيه أونانغا
 أنيانغا آنفا ،أدى أيضا إىل إقناع اآلخرين باملوافقة على نبذاملواجهة والدخول يف عملية نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل
الوطن وإعادة اإلدماج .وهذه النتائج مثرة مزيج من اجلهود اليت
تبذهلا سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى والعمل املتضافر الذي
يقوم به مجيع الشركاء يف اجملتمع الدويل الذين كانوا ملتزمني حبزم
بإحالل السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى .ويف هذا الصدد،
نرحب باختاذ جملس األمن للقرار .)2017( 2387

أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ألكرر شكري للسيد
بارفيه أونانغا  -أنيانغا ،املمثل اخلاص لألمني العام لألمم
املتحدة ورئيس البعثة ،ومجيع أعضاء فريقه على دعمهم الكامل
ومساعدهتم الكاملة يف العملية السياسية اجلارية .وأتوجه أيضا
بالشكر اجلزيل إىل االحتاد األورويب وغريه من الشركاء يف التنمية.
إن مدة اخلمس دقائق املخصصة للكالم رمبا غري كافية
بالنسبة يل كي أسرد بالتفصيل الكامل ما حيدث يف مجهورية
أفريقيا الوسطى .غري أن املوجودين يف امليدان ملتزمون
ومصممون ،ونعتقد أن شعب أفريقيا الوسطى يستحق املساعدة
حىت هناية هذا اجلهد ،وسوف نعمل على إحالل السالم يف
مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام .٢٠١٨
الرئيس (تكلم باإلنكليزية) :أشكر السيد نبييه على
إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن للسيد بولكنن.

يف اخلتام ،ولتقدمي توصية بشأن موضوع األمن ،ولكن
السيد بولكنن (تكلم باإلنكليزية) :أعرب ،أنا الفريق إيسا
من الواضح أنه مل ُيرز سوى قدر ضئيل من التقدم ،وال سيما
عندما نراعي عمق ومدة األزمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى .بولكنن ،عن امتناين على منحي هذه الفرصة ملخاطبة جملس
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األمن بشأن موضوع مجهورية أفريقيا الوسطى والتقرير نصف
السنوي لبعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق
االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى (.)S/2018/125
إن االحتاد األورويب يرحب ترحيبا كبريا بتمديد والية البعثة
اليت اعتمدت يف تشرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠١٧القرار 2387
( .)2017وبوصفي قائد العمليات ،أحيط علما متاما بأن
البعثة ُكلِفت مبهمة تقدمي الدعم إلعادة النشر التدرجيي واملنسق
لوحدات القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى اليت تلقت التدريب
على يد بعثة االحتاد األورويب للتدريب العسكري يف مجهورية
أفريقيا الوسطى ،بوصف ذلك عنصرا يف اسرتاتيجية بسط سلطة
الدولة .وباإلضافة إىل عمليات النشر املشرتك اجلارية بالفعل
والقيمة جدا ،يكتسي هذا اجلهد أمهية حامسة يف استعادة سلطة
الدولة .وعالوة على ذلك ،من اجلوهري لألمم املتحدة واالحتاد
األورويب حتقيق األهداف االسرتاتيجية األوسع نطاقا يف مجهورية
أفريقيا الوسطى.
لكي أضع دوري ودور املنظمة يف سياقهما ،إين أشغل
منصب مدير التخطيط العسكري وقدرات السلوك يف االحتاد
األورويب .ويقع مقر هذه املنظمة يف بروكسل ،وهي تضطلع
بأدوار ومسؤوليات املقر التشغيلي .وتعمل حتت قياديت حاليا
ثالث بعثات تدريب تابعة لالحتاد األورويب يف أفريقيا ،إحداها
بعثة التدريب يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
أود أن أشدد على أن بعثة االحتاد األورويب للتدريب يف
مجهورية أفريقيا الوسطى بعثة تدريب غري مسلحة.
وهي تسهم يف إصالح قطاع الدفاع يف إطار اجلهود اليت
تبذهلا مجهورية أفريقيا الوسطى لتحقيق هذه الغاية اليت جيري
تنسيقها من جانب البعثة .إهنا تساعد يف التطوير التدرجيي
للقوات املسلحة ألفريقيا الوسطى اليت تتسم خبضوعها للمراقبة
على حنو دميوقراطي ،واالحرتافية ،واملصداقية ،واخلضوع
للمساءلة ،والتوازن من الناحيتني العرقية واإلقليمية .وتشمل
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واليتها التنسيق الوثيق مع البعثة .إن الوفد املشرتك لبعثة األمم
املتحدة واالحتاد األورويب وخطة الدعم املقدم من بعثة االحتاد
األورويب للتدريب يف مجهورية أفريقيا الوسطى بشأن إصالح
قطاع األمن وسيادة القانون يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،اليت
مت التوقيع عليها يف متوز/يوليه العام املاضي ،هتدفان إىل حتديد
أساس التنسيق والتكامل يف مجيع أنشطتنا.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم ،فإننا ال نزال نشعر
بالقلق البالغ إزاء تدهور احلالة األمنية واإلنسانية .إن األزمة يف
مجهورية أفريقيا الوسطى لن ُتل بالقوة ،بل من خالل احلوار
والعدالة واملصاحلة .ويف هذا السياق ،يؤيد االحتاد األورويب متاما
الرئيس تواديرا وحكومته يف جهودمها الرامية إىل بناء السالم يف
مجهورية أفريقيا الوسطى.
وكما يعلم اجمللس ،فقد بدأت القوات املسلحة ألفريقيا
الوسطى ،اليت دربتها بعثة االحتاد األورويب للتدريب ،باالنتشار
بالفعل يف العمليات ،بدعم من بعثة األمم املتحدة  -وإن
كان ذلك بأعداد صغرية ،وبالرغم من القيود اللوجستية .وتفيد
رض،
التقارير عن أدائها يف عمليات النشر املشرتكة تلك بأنه ُم ٍ
من وجهة النظر التشغيلية فيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية
والرأي العام .وعلى الرغم من أن هذه العمليات الصغرية
النطاق ،ومنشؤها يف بانغي ،متثل خطوة يف االجتاه الصحيح،
فإهنا ال تكفي جلعل القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى قادرة
على تنفيذ العمليات مرة أخرى.
إن مجيع اجلهات السياسية الفاعلة والشركاء الدوليني
متفقون على احلاجة إىل إعادة بسط سلطة الدولة يف مجيع
أحناء البلد باعتبار ذلك عامال رئيسيا يف حل األزمة .ولذلك،
وإعادة نشر القوات املسلحة وقوات األمن الداخلي تعترب
أساسية للسماح بعودة املؤسسات واخلدمات العامة على كامل
األراضي ،فضال عن ردع اجلماعات املسلحة.
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ومن أجل استعادة السلطة يف املناطق ،من املزمع أن يكون
هناك جيش يف عام  ٢٠٢١قوامه  ٩ ٨٠٠جندي ،وستتم
إعادة نشر حنو  ٤ ٥٠٠جندي من هذه القوات خارج بانغي.
وهذا يعين أن بذل جهد هائل؛ وتطوير اهلياكل األساسية،
واستدامة قدرة الدعم السوقي الفعال أمور بالغة األمهية.
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إحراز التقدم ،ومعه مهمة البعثة ذاهتا .وال متلك القوات املسلحة
ألفريقيا الوسطى لوحدها القدرة على النشر ،وسيتوقف بسط
سلطة الدولة اهلام .ومن األرجح أن تكون النتيجة هي عودة
إىل القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى إىل بانغي ،وستضيع فرصة
استعادة سيطرة الدولة.
الرئيس :أشكر السيد بولكنن على إحاطته اإلعالمية.

ويف سياق حكومة مضى على وجودها يف السلطة سنتني
تقريبا ،ويقتصر وجود جيشها إىل حد كبري على بانغي ،فإن بعثة
أعطي الكلمة اآلن للسفري هالل.
األمم املتحدة هي عامل التمكني الرئيسي الذي يتيح لنا اجملال
السيد هالل (تكلم باإلنكليزية) :استجابة لطلبكم،
لالستفادة مما مت إجنازه حىت اآلن .وجيري اآلن جتهيز القوات اليت
سيدي الرئيس ،سأخلص إحاطيت اإلعالمية.
دربتها بعثة االحتاد األورويب للتدريب ،وال ميكننا أن نفقد الزخم
يف البداية ،أود أن أعرب عن امتناين للدعوة الكرمية لتقدمي
يف نشر هذه القوات وتشغيلها.
إحاطة إعالمية إىل جملس األمن بشأن الفرص والتحديات اليت
وال تزال بعثة األمم املتحدة عامال حامسا لتفعيل القوات
تواجه بناء واستدامة السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،بصفيت
ملسلحة ألفريقيا الوسطى وتأمني الدعم اللوجسيت األساسي .ومن
رئيس تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسطى التابعة للجنة بناء السالم.
األمهية مبكان استمرار دعم القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى يف
وال تزال هشاشة احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى تشكل
عمليات النشر املشرتكة بشأن العمليات العسكرية .لكن دعم
بعثة األمم املتحدة املتكاملة ،يف إطار واليتها املقبلة ،للنشر مصدرا للقلق ،مع جتدد القتال وظهور مناطق اضطراب إنسانية
التدرجيي واملنسق للجنود يف احلاميات العسكرية أو الثكنات جديدة .ويف الوقت نفسه ،فإن االلتزام املشرتك من احلكومة
الالمركزية التابعة للقوات املسلحة ألفريقيا الوسطى الذين تدرهبم ومنظومة األمم املتحدة ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين حبلول
بعثة االحتاد األورويب للتدريب تكتسي أمهية بالغة يف بسط طويلة األجل قد بدأ يؤيت مثاره .وعلى الرغم من التأخري ،فإن
سلطة الدولة .وهذا ،بدوره ،يدعم خطة حكومة مجهورية أفريقيا تنفيذ اخلطة الوطنية لإلنعاش وبناء السالم واستعادة سلطة
الوسطى للدفاع الوطين ،ويتيح اجملال أمامها إلظهار استعدادها الدولة حيرز تقدما .وجيري بذل اجلهود لتنسيق نشر قوات األمن
ملعاجلة مسائل األمن واالستقرار يف مجيع أحناء البلد .ومن املهم الداخلي ،واجلهات الفاعلة يف جمال العدالة ومقدمي اخلدمات
أن يكون اجليش ال مركزيا وقادرا على االنتشار خارج بانغي .االجتماعية األساسية من أجل تعزيز العقد االجتماعي بني
وبدعم من األمم املتحدة ،ميكن أن يكون النشر التدرجيي لتلك السكان والدولة .وإذ منضي قدما ،سيكون من املهم ضمان
القوات مثاال ملموسا على سلطة الدولة والعودة إىل املقاطعات ،التسلسل والتكامل فيما بني جهود املصاحلة ،واستعادة سلطة
وأن يتيح الفرصة أمام البعثة إلعادة النشر يف املناطق حيث متس الدولة وحتقيق فوائد السالم للسكان.
احلاجة إىل ذلك  -مما يساعد اجلميع على بلوغ أهدافهم.
وتعمل تشكيلة مجهورية أفريقيا الوسطى على حتقيق تركيز

وإذ سحبت بعثة األمم املتحدة الدعم الذي تقدمه للقوات طويل األجل على جهود االستقرار واملصاحلة والتنمية يف البلد،
املسلحة جلمهورية أفريقيا الوسطى ،فمن شبه املؤكد أن يتعطل مسرتشدة باألولويات الوطنية .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإننا نوفر
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املواكبة السياسية للبلد ،ونعزز هنجا متكامال ومتماسكا للجهود
الدولية واإلقليمية لبناء السالم ،ونسرتعي االنتباه إىل الثغرات
الصارخة يف املوارد والقدرات يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

ثانيا ،حنن حباجة إىل تشجيع التطورات اإلجيابية فيما يتعلق
باستعادة سلطة الدولة .لقد مت أحراز تقدم يف نشر احملافظني
ونواهبم يف املقاطعات ،فقد حتسن التنسيق بني املؤسسات
الوطنية على الصعيدين الوطين واإلقليمي .كما تشارك احلكومة
يف إعادة نشر اجليش الوطين  -القوات املسلحة ألفريقيا
الوسطى  -فضال عن قوات الشرطة والدرك الوطنية ،ضمن
السياق األوسع إلصالح القطاع األمين وبسط سلطة الدولة.
ونشجع احلكومة على نشر موظفي اخلدمة املدنية والسعي إىل
توفري اخلدمات األساسية.

اخلطة .وعلى الرغم من أنه قد مت التعهد  ٢,٢٣بليون دوالر يف
مؤمتر بروكسل ،مل يبلغ معدل تنفيذ املشاريع اجلارية اليت سبق
تأمني التمويل هلا سوى  ١٦يف املائة يف عام  .٢٠١٧ومن
اتصااليت مع األمم املتحدة والبنك الدويل واجلهات األخرى
صاحبة املصلحة ،أفهم أن القدرة االستيعابية حلكومة مجهورية
أفريقيا الوسطى ،واالفتقار إىل التنسيق بني الوزارات التنفيذية
وغياب احلكومة ووجود مجاعات مسلحة يف مجيع أحناء اإلقليم،
هي أيضا متصورة على أهنا تعوق استخدام املوارد بصورة فعالة
وسريعة.

بينما مت وضع اسرتاتيجية حلماية الشهود والضحايا يف
احملكمة اجلنائية اخلاصة والنظام الوطين بشكل أعم ،ال تزال
هناك ثغرات خطرية بشأن محاية الشهود والضحايا .ينبغي
أن يُعتمد قريبا مشروع النظام الداخلي واألدلة الذي سيوفر
توجيهات آلليات محاية الشهود .ويف الوقت نفسه ،جيب علينا
أن نوازن يف الرتكيز على احملكمة اجلنائية اخلاصة بدعم النظام
القضائي الوطين جلمهورية أفريقيا الوسطى .وعلى الرغم من
التقدم الذي أحرز مؤخرا يف احملاكم العادية يف بانغي وبوار،
ال يزال من الصعب استئناف األعمال القضائية خارج بانغي.

ويف عام  ،٢٠١٧تركز التشكيلة على التزامات بروكسل
لتنفيذ اخلطة الوطنية لإلنعاش وبناء السالم ،ويف املقام األول،
الركيزة اليت تشمل إصالح قطاع األمن؛ ونزع السالح والتسريح
وإعادة اإلدماج; وسيادة القانون واملصاحلة .ومتاشيا مع التزامنا
بتقييم تنفيذ اخلطة مع أصحاب املصلحة املتعددين ،اجتمعت
مع مسؤويل البنك الدويل بواشنطن العاصمة يف األسبوع املاضي
وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الوحدة واالستقرار.
خالل مناقشاتنا ،وعاجلنا الثغرات يف املوارد والقدرات اليت تعرقل
تنفيذ اخلطة الوطنية لإلنعاش وبناء السالم اليت تركز على دور
ثالثا ،األمن يف األجل الطويل يتوقف على حتديد أولويات
البنك الدويل يف تنفيذها.
العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب .ويف هذا الصدد ،نرحب
بتسليم اليوم شخص من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل بانغي
وأود أن أقدم إىل اجمللس بعض املالحظات الرئيسية.
أوال ،متر مجهورية أفريقيا الوسطى مبنعطف حاسم .ويلزم املعروف باسم “روماريك” .ويشتبه يف أنه مسؤول عن مذحبة
دعم القيادة احلكومية من أجل ال ّدفع قُدما باإلصالحات املغريب والكمبودي من ذوي اخلوذ الزرق يف بانغاسو يف أيار/
الالزمة لتنفيذ اخلطة الوطنية لإلنعاش وبناء السالم .وقد مايو املاضي .إن احملكمة اجلنائية الوطنية اخلاصة عبارة عن
واصلت يف بانغي ونيويورك وواشنطن العاصمة ،جنبا إىل جنب هيكل مبتكر ُيكن من معاجلة اإلفالت من العقاب .بيد أن
مع املمثل اخلاص لألمني العام ،حث احلكومة واجلهات املاحنة احملكمة اجلنائية اخلاصة تواجه حتديات متعددة ،مبا يف ذلك
على أن االلتزام القوي من اجلانبني أمر بالغ األمهية كي تنجح العجز يف املوارد خالل السنوات اخلمس املقبلة.
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إن التحديات تعزى أساسا إىل عدم كفاية األمن ،والصعوبات مكتب دعم بناء السالم على جهودهم الدؤوبة يف دعم شعب
مجهورية أفريقيا الوسطى.
يف دفع املرتبات ،والنقص يف املعدات.
رابعا ،مبا أن التشكيلة ملتزمة بتعزيز االتساق بني أصحاب
املصلحة ،نؤيد بقوة املبادرة األفريقية اليت تضم مجيع جهود
السالم يف إطار خريطة الطريق لليربفيل ،استنادا إىل مزاياها
النسبية .مع أن احلفاظ على األمن خارج بانغي ال يزال يشكل
حتديا ،بدأت مبادرات احلوار على الصعيد احمللي مع اجلماعات
املسلحة ،بدعم من بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى للحد من العنف
وحتقيق املصاحلة .ونتطلع إىل مسامهة تلك املبادرة يف تنفيذ
وجناح برنامج نزع السالح والتسريح واإلعادة إىل الوطن وإعادة
اإلدماج.
إن وضع وتنفيذ اسرتاتيجية واقعية ومصاحلة واضحة
يكتسيان أولوية قصوى يف عام  .٢٠١٨فإنشاء جلنة احلقيقة
والعدالة واجلرب واملصاحلة الذي أُعلن عنه خالل منتدى بانغي
يف عام  ٢٠١٥يسري تنفيذه سريا بطيئا .ومن املهم تفعيل هذا
اهليكل لطمأنة الضحايا الذين ينتظرون العدالة ريثما تبدأ احملكمة
اجلنائية اخلاصة باحملاكمات.
خامسا وأخريا ،سيكون االنتعاش االقتصادي عامال
أساسيا يف احلفاظ على الثقة يف مؤسسات الدولة والتغلب على
األزمة اإلنسانية .ومن املشجع أن الرئيس تواديرا وضع أولويات
جهود التنمية يف الشمال ،حيث عملت تصورات التهميش
على إذكاء نريان الصراع .إن معاجلة هذه التفاوتات األفقية
ستكون ذات أمهية بالغة للحفاظ على السالم.
أود أن أختتم كلميت بتوجيه الشكر إىل سلطات أفريقيا
الوسطى على حسن ضيافتها ودعمها املتواصل ألنشطة
التشكيلة .وأود أيضا أن أشكر أعضاء التشكيلة ،املمثل اخلاص
لألمني العام بارفيه أونانغا  -أنيانغا وأعضاء فريقه ،وكذلك
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الرئيس :أشكر السفري هالل على إحاطته اإلعالمية.
أعطى الكلمة اآلن للسفري تانو  -بوتشويه.
السيد تانو  -بوتشويه (كوت ديفوار) (تكلم بالفرنسية):
يشرفين أن أقدم إحاطة إعالمية إىل أعضاء جملس األمن بصفيت
رئيسة جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار )2013( 2127
بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى .أعتزم تقدمي حملة عامة عن عمل
اللجنة منذ آخر إحاطة إعالمية قدمها سلفي أمام اجمللس يف
 15شباط/فرباير ( 2017انظر  )S/PV.7884وبذلك نربز
أنشطة اللجنة وفريق اخلرباء.
خالل عام  ،٢٠١٧حدثت عدد من التطورات اإلجيابية
يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،مبا يف ذلك بدء املشاورات السياسية
يف إطار مبادرة االحتاد األفريقي والتقدم احملرز يف إشراك ممثلي
اجلماعات املسلحة يف نزع السالح والتسريح وإصالح قطاع
األمن .وعلى الرغم من كل هذه اإلجنازات ،فإن تصاعد مستوى
العنف يف اجلنوب الشرقي والشمال الغريب من البلد يف السنة
املاضية يذكرنا بأسوأ التطورات اليت حدثت فيه يف عامي ٢٠١٣
و  ،٢٠١٤إذ بلغ عدد املشردين داخليا والالجئني مستويات
غري مسبوقة ،بينما تشن اجلماعات املسلحة اجلشعة اهلجمات
بصورة منتظمة على املدنيني ،وذوي اخلوذ الزرق واجلهات
اإلنسانية الفاعلة.
منذ اإلحاطة اإلعالمية األخرية اليت قدمها سلفي ،عقدت
اللجنة ما جمموعه مثاين جلسات على النحو التايل :يف ٢٣
شباط/فرباير ،و  31آذار/مارس ،و  12أيار/مايو ،و ٢١
متوز/يوليه ،و  ٦أيلول/سبتمرب ،و  ٤و  ٢٩كانون األول/
ديسمرب  ،٢٠١٧ويف  26كانون الثاين/يناير  .2018ولئن
كانت البيانات الصحفية اليت تلخص تلك االجتماعات متاحة
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على موقع اللجنة على شبكة اإلنرتنت ،أود أن أبرز عددا من
أنشطة اللجنة املتعلقة بتنفيذ تدابري اجلزاءات.
واصلت اللجنة العمل على حنو وثيق مع سلطات أفريقيا
الوسطى والدول اجملاورة ودول املنطقة ،ففي  ٦أيلول/سبتمرب،
و  ٢٦كانون الثاين/يناير قدمت اللجنة أوىل إحاطاهتا اإلعالمية
املفتوحة ،وهي متاحة جلميع الدول األعضاء .وقد أثبتت هذه
اإلحاطات اإلعالمية املفتوحة أهنا مفيدة للغاية ،ووفرت ألعضاء
اللجنة ولدول املنطقة فرصة لسماع آراء عامة أعضاء املنظمة
عن كيفية تعزيز تنفيذ اجلزاءات من جانب دول املنطقة والدول
اجملاورة جلمهورية أفريقيا الوسطى .واألهم من ذلك ،أهنا مكنتنا
من االطالع على صورة كاملة للسبل اليت ميكننا هبا معاجلة
االجتار باألسلحة عرب احلدود واالجتار غري املشروع باملوارد
الطبيعية.
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 ٢ ٠١٨هبدف وضع اسرتاتيجية وخطة عمل وطنيتني .ويف
 ٤كانون األول/ديسمرب ،تلقت اللجنة إحاطة إعالمية للمرة
األوىل من معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح الذي قدم
االستنتاجات األولية اليت خلص إليها تقريره عن إدارة األسلحة
والذخائر واملتوقع نشره حبلول هناية آذار/مارس.

أود أيضا أن أشدد على عمل أعضاء فريق اخلرباء الذين
هم عيون وآذان اللجنة يف امليدان .وبفضل عملية اإلبالغ اليت
يقوم هبا الفريق ،وبالتحديد يف منتصف املدة والتقرير النهائي،
فضال عن حتديثات مرحلية عن التقدم احملرز ،كان آخرها يف
شباط/فرباير ،واللجنة على إطالع جيد فيما يتعلق بتنفيذ تدابري
اجلزاءات يف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف املنطقة .ويف هذا
الصدد ،من املهم اإلشارة إىل أنه يف  ١٧أيار/مايو ،٢٠١٧
أضافت اللجنة اسم شخص واحد إىل قائمة اجلزاءات ،وهو
من الواضح أن التعاون اإلقليمي فيما بني الدول اجملاورة عبد اهلل حسني.
أود أيضا أن أشدد على أنه يف  ،٢٠١٧قدم فريق اخلرباء
يف مكافحة الشبكات غري املشروعة واالستغالل غري املشروع
للموارد الطبيعية واالجتار عرب احلدود باألسلحة والذخرية جتعل ثالث بيانات تعليلية جديدة إلمكانية حتديد جهات إلخضاعها
من األساسي التصدي للتحديات العديدة اليت تواجهها بلدان للجزاءات فضال عن بيانني مَُ َّدثَني .وحىت اآلن ،قدم الفريق
وسط أفريقيا .غري أنه بدون نظام اجلزاءات وغريها من ضروب ما جمموعه  ٣٢بياناً.
املساعدة اليت يقدمها اجملتمع الدويل ،قد تقصر تلك اخلطوات
ويف  ٢٩كانون األول/ديسمرب ،وكمثال على تعاون اللجنة
عن القضاء على األسباب اجلذرية للنزاع.
مع السلطات الوطنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،استمعت

يف ذلك الصدد ،أود أيضا أن أبرز العمل الرائع الذي
قامت به دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام يف
ضمان اإلدارة اآلمنة والف ّعالة لألسلحة والذخائر يف مجهورية
أفريقيا الوسطى ،وحتسني مرافق ختزين األسلحة والذخرية ،وبناء
مستودعات دائمة خارج بانغي .وقدمت دائرة اإلجراءات املتعلقة
باأللغام إحاطتني إعالميتني للجنة يف عام  ،2017أي يف ١٢
أيار/مايو  ،٢٠١٧ومرة أخرى يف  4كانون األول/ديسمرب،
فيما يتعلق مبساعدهتا إىل سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى يف
تنفيذ خريطة الطريق بشأن األسلحة الصغرية يف الفرتة -٢٠١٧
1804833

اللجنة إىل إحاطات إعالمية عن تنفيذ حظر توريد األسلحة
عن طريق التداول بالفيديو يف بانغي من وزيري الدفاع الوطين
والداخلية واألمن العام ،ومن ممثلي بعثة األمم املتحدة املتكاملة
املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
بعثة االحتاد األورويب العسكرية للمسامهة يف تدريب القوات
املسلحة املالية وفريق اخلرباء .ولئن كنا نعرتف ونفهم متاما
اجلهود املشروعة اليت تبذهلا سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى
الرامية إىل إعادة تسليح قوات الدفاع واألمن الوطين ،تشدد
اللجنة أيضا على اإلدارة اآلمنة واملأمونة لألسلحة والذخائر.
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وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،قامت اللجنة أيضا بالتعاون
الوثيق مع مجهورية أفريقيا الوسطى ودول املنطقة وغريها من
الدول األعضاء بتقدمي توجيهات بشأن تنفيذ احلظر على توريد
األسلحة .ويف هذا الصدد ،فإن اللجنة وفريق اخلرباء ملتزمان
مبواصلة احلوار مع السلطات الوطنية من أجل ضمان أن تتم
رؤية حظر األسلحة كمساعد للحكومة على إعادة تسليح قوات
الدفاع واألمن مع االمتثال الكامل ألحكامه .إن استمرار تدهور
احلالة األمنية ،ال سيما يف املناطق اجلنوبية الشرقية والشمالية
الغربية من البلد ،إىل جانب سهولة توفر األسلحة والذخرية،
جيعل التنفيذ الفعال للحظر أساسي.
وفيما يتعلق حبظر السفر ،واصلت اللجنة وفريق اخلرباء
احلوار بنشاط مع الدول اإلقليمية ،ال سيما كينيا وإثيوبيا ،يف
متابعة االنتهاكات املبلغ عنها ،ويف الوقت نفسه التأكيد على
أن ميكن استخدام إجراءات االستثناء املالئمة الرامية إىل تعزيز
أنشطة الوساطة قبل السفر املقرتح وفقا لتدابري اجلزاءات ،على
النحو املفصل يف القرار  )٢ ٠١٧( ٢٣٣٩واملبادئ التوجيهية
للجنة .ويف هذا الصدد ،أود بصفة خاصة أن أشكر السلطات
الكينية على إرسال أدلة موثوقة إىل فريق اخلرباء تشري إىل أن
أحد األفراد اخلاضعني للجزاءات ،السيد فرانسوا بوزيزي ،ما برح
يسافر حتت اسم خمتلف متت إضافته للتو إىل قائمة اجلزاءات.
ولذلك أود أن أحث سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى ودول
املنطقة كافة على التنفيذ الكامل لتدابري اجلزاءات ،مبا يف ذلك
كفالة سحب جوازات السفر املزورة واملزيفة واملسروقة واملفقودة،
وكذلك جوازات السفر الدبلوماسية امللغاة من التداول ،على
النحو املطلوب يف الفقرة  ١٢من القرار )٢٠١٨( ٢٣٩٩
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ألفريد ييكاتورن وأوجني نغايكوسيه .ووفقا ملا ذكره فريق اخلرباء،
استمرت سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى يف دفع رواتب
ييكاتورن نغايكوسيه يف انتهاك لتجميد األصول .وباسم اللجنة،
أود مرة أخرى أن أحث السلطات على التنفيذ الكامل لتدابري
اجلزاءات والتجميد الفوري ألصول األفراد املعنيني.
ويف اخلتام ،أود أن أبلغ اجمللس بأن هذه السنة أعتزم زيارة
مجهورية أفريقيا الوسطى والعديد من دول املنطقة لكي أتكلم
مباشرة وصراحة مع املسؤولني املختصني يف امليدان ،وأعرب عن
أمهية كفالة التنفيذ الكامل لتدابري اجلزاءات وحتديد إجراءات
اإلعفاء ذات الصلة.
الرئيس :أشكر السيد تانو بوتشويه على إحاطته اإلعالمية.
أعطي الكلمة اآلن ألعضاء اجمللس الذين يرغبون يف
اإلدالء ببيانات.
السيد تينيا (بريو) (تكلم باإلسبانية) :يشعر وفد بلدي
باالمتنان لعقد هذه اجللسة .ونود أن نشكر السيد بارفيه أونانغا
 أنيانغا ،املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم املتحدةاملتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا
الوسطى ،ومقدمي اإلحاطات اإلعالمية اآلخرين على بياناهتم.

إن بريو ملتزمة باحلفاظ على السالم واستدامته يف مجهورية
أفريقيا الوسطى .حنن نسهم يف بعثة األمم املتحدة من خالل
نشر كتيبة مهندسني من قواتنا املسلحة ،األمر الذي يعطينا سببا
آخر ملتابعة احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،مع إيالء اهتمام
خاص .وال تزال األزمة اإلنسانية ملحة ،وقد أعاق تدهور احلالة
األمنية يف معظم أحناء البلد توطيد التقدم املتواضع الذي مت
وفيما يتعلق بتجميد األصول ،ألقى فريق اخلرباء يف تقريره إحرازه يف العملية السياسية .ومع أخذ ذلك يف االعتبار ،أود أن
النهائي الضوء على أن تشاد قد مجدت أصول الفرد املدرج أناقش ثالث جوانب حمددة تتطلب اهتمامنا:
امسه يف القائمة عبد اهلل حسني ،بينما أشار مرة أخرى إىل أن
األول هو احلاجة امللحة إىل إهناء العنف .ويساورنا القلق
سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى مل جتمد احلسابات واألصول ،إزاء حالة النزاع الدائم يف معظم أحناء البلد ،والعنف فيما بني
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األعراق ،واهلجمات على السكان املدنيني ،وأفراد بعثة األمم
املتحدة والعاملني يف اجملال اإلنساين ،وحصول اجلماعات
املسلحة على األسلحة .وجيب أن يُضاف إىل ذلك االشتباكات
للسيطرة على املناطق املختلفة واستغالل املوارد الطبيعية .لقد
أصبحت املمرات اإلنسانية مواقع للتجارة غري املشروعة واجلرمية.
ونثين على اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة واالحتاد األورويب
بغية املساعدة يف بناء قوات عسكرية وقوات شرطة قادرة على
التعامل مع هذه التهديدات ،ونؤكد على أمهية تعزيز برامج نزع
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج للمقاتلني السابقني.
أما نقطيت الثانية فهي أمهية إعادة بناء الدولة وتعزيزها
وتوسيع نطاق وجودها يف مجيع أرجاء البلد .وهذا بدوره ينطوي
على أمهية تعزيز جمتمع سلمي وشامل للجميع يركز على السالم
والتنمية املستدامني .ويف هذا الصدد ،نرحب باجلهود اليت تبذهلا
املبادرة األفريقية للسالم واملصاحلة ،اليت أطلقها االحتاد األفريقي،
تيسر احلوار بني اجلماعات املسلحة واجملتمع املدين.
وما فتئت ّ
ونعتقد أنه ينبغي أن تشمل فئيت النساء والشباب ،بغية إنشاء
مؤسسات موجهة حنو السالم املستدام .ونعترب أيضا أن نظر
القرار  )٢ ٠١٨( ٢٣٩٩يف مسألة التحريض على العنف -
وهو أحدث قرار بشأن اجلزاءات املفروضة على مجهورية أفريقيا
الوسطى  -هو خطوة إجيابية.
ونشدد على أمهية التوصل إىل االتفاقات وااللتزامات اليت
من شأهنا أن متكن من إحراز تقدم يف تنفيذ اخلطة لتوسيع
نطاق املقاطعات هبدف حتسني االستقرار واألمن والتنمية .ومن
األسباب األساسية للنزاع يف مجهورية أفريقيا الوسطى الواقع
االجتماعي  -االقتصادي الصعب الذي يسهم يف زعزعة
استقرارها .وسيكون من األمهية مبكان إجياد سبل خللق فرص
العمل ،ال سيما للشباب ،من أجل منع االنتكاس إىل العنف
والتطرف .ولذلك ينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم اخلطة
الوطنية لإلنعاش وبناء السالم.
1804833
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ونقطيت الثالثة هي أمهية القيام باملزيد حلماية السكان
املدنيني .حنن ندرك اجلهود اليت تبذهلا سلطات مجهورية أفريقيا
الوسطى الرامية إىل تعزيز النظام القضائي ومكافحة اإلفالت من
العقاب ،ال سيما إذهنا للمحكمة اجلنائية اخلاصة .ومع ذلك،
فإننا نأسف لتكرر االنتهاكات املخزية حلقوق اإلنسان يف البلد.
وجيب اختاذ إجراءات حازمة للتحقيق يف التجاوزات وإجراء
احملاكمات يف هذا الصدد ،مبا يف ذلك العنف اجلنسي واملشاركة
واسعة النطاق لألطفال يف النزاع.
وتدعم بريو وتشيد بالعمل الذي تؤديه بعثة األمم املتحدة
املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا
الوسطى ،فضال عن جهودها الرامية إىل دعم العملية السياسية،
على الرغم من البيئة الضارة واألوضاع العملياتية املعقدة اليت قد
تنشأ هناك.
ونرى أنه جيب تعزيز القدرات العملياتية للبعثة .ونالحظ
مع الشعور بالقلق أنه مل يتم بعد نشر نسبة  100يف املائة
من القوة املأذون هبا ،ونشدد على ضرورة كفالة سالمة ذوي
اخلوذ الزرق يف امليدان .وأخريا ،نود أن نعرب يف ذلك الصدد،
عن تأييدنا لقرار األمني العام فيما يتعلق مبعاجلة هذه املشكلة
الشاملة لعدة قطاعات يف الكثري من عمليات حفظ السالم.
السيد ندونغ مبا (غينيا االستوائية) (تكلم باإلسبانية):
تعرب مجهورية غينيا االستوائية عن امتناهنا لتقرير األمني العام
الذي قدمه السيد بارفيه أونانغا  -أنيانغا ،املمثل اخلاص لألمني
العام ورئيس بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد
لتحقيق االستقرار يف مجهورية أفريقيا الوسطى ()S/2018/125
الذي نقدم له خالص هتانينا للعمل النبيل واجلدير بالثناء الذي
يضطلع به يف وسط أفريقيا .ونود أيضا أن نتقدم بالتهنئة إىل
مجيع أعضاء فريق البعثة .كما نشكر السيدة بينتو كيتا ،األمينة
العامة املساعدة لعمليات حفظ السالم ،والسيد بيدياليزون
موسى نبييه ،املمثل اخلاص لالحتاد األفريقي يف أفريقيا الوسطى،
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والفريق إيسا بولكنن ،مدير التخطيط العسكري والقدرات يف
االحتاد األورويب ،على مشاركتهم يف جلسة اليوم.
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وتدعو غينيا االستوائية مجيع أفراد اجلماعات املسلحة إىل إلقاء
أسلحتهم وتدعو أطراف النزاع إىل نبذ مجيع املصاحل الطائفية
حىت يتسىن إجراء احلوار املؤدي إىل بناء السالم وحتقيق االستقرار
يف البلد .وتؤكد غينيا االستوائية جمددا ضرورة الرصد الدقيق
لالتفاق الثالثي املوقع يف اخلرطوم يف  ٢٣أيار/مايو . ٢٠١١

ونتقدم بالشكر أيضا ونرحب بالسفري برنار تانو –
بوتشويه ،ممثل كوت ديفوار ،بصفته رئيس اللجنة املنشأة عمال
بالقرار  )2013( 2127بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى،
وترحب غينيا االستوائية جبهود حكومة مجهورية أفريقيا
والسفري عمر هالل ،ممثل املغرب ،بصفته رئيس تشكيلة جلنة
بناء السالم ألفريقيا الوسطى ،على إحاطتيهما .لقد ق ّدم كالمها الوسطى الشقيقة املبذولة حتت قيادة الرئيس تواديرا بالتنسيق
توضيحا كافيا للحالة الراهنة يف هذا البلد الشقيق ،مجهورية مع اجملتمع الدويل هبدف بناء الدولة بعد إجناز عملية االنتقال
السياسي .وتشمل تلك اجلهود نزع السالح والتسريح وإعادة
أفريقيا الوسطى.
وبعد االستماع إىل تلك اإلحاطات ،تعرب مجهورية غينيا اإلدماج واإلعادة إىل الوطن .وتشمل أيضا إصالح قوات األمن
االستوائية عن قلقها إزاء بيئة العنف احلايل اليت تسببت هبا والدفاع .ويتمثل اهلدف النهائي لتلك اجلهود يف حتقيق االستقرار
بعض اجلماعات املسلحة يف البلد ،اليت ال تؤثر على أطراف واملصاحلة الوطنية.
ولن تتمكن مجهورية أفريقيا الوسطى من حتقيق االستقرار
إال إذا تسىن هلا بذل جهود خملصة لتحقيق املصاحلة الوطنية عرب
حوار سياسي شامل مباشر وصريح .ومن املهم أن يعمل مجيع
أصحاب املصلحة على أساس إعطاء األولوية للمصاحل العليا
للبلد ،وعلى هذا النحو وحده ميكن حتقيق السالم واالستقرار
الدائمني.

النزاع فحسب بل ترتتب عنها آثار خطرية على السكان املدنيني
أيضا ،وخاصة النساء واألطفال باعتبارمها أضعف الشرائح
االجتماعية ،األمر الذي يزيد من تفاقم احلالة اإلنسانية احلرجة
وإضعاف الدولة وتسهيل نشاط عصابات املافيا املنفلت يف هنب
املوارد الطبيعية يف سائر أحناء البلد .ويف ذلك السياق ،تدين
غينيا االستوائية اهلجمات األخرية اليت شنتها اجلماعات املسلحة
املذكورة سابقا على املدنيني والبعثة ،وتعرب عن بالغ أسفها إزاء
وبالرغم من إحراز تقدم كبري يف االجتاه الصحيح ،ال يزال
اخلسائر البشرية بني أفراد البعثة ومواطين أفريقيا الوسطى الذين هناك الكثري مما ينبغي القيام به إلعادة بناء البلد .ويكتسي
وقعوا ضحايا لعواقب العنف.
دور اجملتمع الدويل أمهية بالغة ،خاصة فيما يتعلق مبا يستطيع
وبالرغم من التقدم امللحوظ والنجاح اللذين حتققا يف االحتاد األفريقي واملنظومات اإلقليمية األخرى ،ال سيما اجلماعة
االنتخابات املعقودة يف آذار/مارس  ،٢٠١٦وكذلك وجود االقتصادية لدول وسط أفريقيا القيام به يف هذه العملية .وتضطلع
األمم املتحدة بغية تعزيز االستقرار ودعم احلكومة وتقدمي بعثة األمم املتحدة أيضا بدور هام يف ذلك الصدد ،ومتكنت من
املساعدة اإلنسانية ،ال تزال مجهورية أفريقيا الوسطى تعاين من حتقيق نتائج إجيابية للغاية.
االضطراب وعدم االستقرار املسببني النتهاك حقوق اإلنسان
ويعين حتقيق االستقرار يف أفريقيا الوسطى ضمان االستقرار
والقانون الدويل اإلنساين ،ما يرتتب عنه سقوط مئات الضحايا ملنطقة وسط أفريقيا برمتها .ولذلك السبب مت إشراك القيادات
 من الرجال والنساء واألطفال  -الذين تعرضوا للعنف العليا يف املنطقة يف البحث عن حل ،مبا يف ذلك إرسال القواتاجلنسي واالجتار باألشخاص واالعتقال واالحتجاز والتشريد .عند االقتضاء .ومل تكن غينيا االستوائية استثناء يف ذلك ،فلطاملا
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شارك فخامة الرئيس أوبيانغ نغوميا مباسوغو يف جهود املساعدة
والوساطة مع مجيع أصحاب املصلحة.
السيد إنتشاوستي خوردان (دولة بوليفيا املتعددة
القوميات) (تكلم باإلسبانية) :إننا ممتنون لتقرير األمني العام
( )S/2018/125الذي عرضه املمثل اخلاص لألمني العام
جلمهورية أفريقيا الوسطى ،السيد بارفيه أونانغا  -أنيانغا ،ونغتنم
هذه الفرصة لنؤكد جمددا تأييدنا الكامل لتوصياته .ونغتنم هذه
الفرصة أيضا لنشكر مجيع مقدمي اإلحاطات اليوم.
ويدل استمرار العنف الذي متارسه اجلماعات املسلحة
واهلجمات غري املتكافئة واملواجهات العرقية الطائفية املدفوعة
بالتنافس على السيطرة على اإلقليم وموارده الطبيعية على العمل
الذي ال يزال يتعني القيام به يف جمال األمن ،باإلضافة إىل كوهنا
عوامل مؤدية إىل تفاقم احلالة اإلنسانية احلرجة يوميا .ووفقا
آلخر تقرير لألمني العام ،يعتمد حنو  ٥٠يف املائة من السكان
يف ذلك البلد على املساعدة اخلارجية للبقاء على قيد احلياة،
وأصبح  2.5مليون من مواطين مجهورية أفريقيا الوسطى حباجة
إىل مساعدة إنسانية عاجلة ،أي ما يزيد على 1 000 000
شخص باملقارنة إىل الفرتة السابقة .وازداد عدد املشردين داخليا
بنسبة  70يف املائة عما كان عليه يف عام  ٢٠١٧ليبلغ جمموعهم
 1.2مليون شخص ،وهو أعلى معدل يف تاريخ مجهورية أفريقيا
الوسطى .وقد ازداد انعدام األمن الغذائي الذي يؤثر حاليا على
واحد من بني كل شخصني .وأُغلقت حنو  500مدرسة يف هناية
عام  ٢٠١٧بسبب انعدام األمن ،مبا يف ذلك يف بعض املناطق
اليت ال توجد فيها مدارس مفتوحة اآلن .وبالتايل ،فإننا ندعو
اجملتمع الدويل إىل مواصلة تقدمي الدعم لتلبية حاجة السكان
املتزايدة إىل املساعدة اإلنسانية وتوفري التمويل املستدام الذي
ميكن التنبؤ به.
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السالم .ونعرب عن تقديرنا ألعضاء البعثة ونشيد هبم  -األفراد
العسكريني وأفراد الشرطة واملوظفني املدنيني  -الذين يؤدون
عملهم يف بيئة مضطربة وشديدة اخلطر .ونثين على اجلهود
اليت تبذهلا البعثة بغية حتديد املناطق اليت هي حباجة إىل قدرات
إضافية حلماية السكان املدنيني ،وال سيما اسرتاتيجيتها ملنع
العنف يف جمال اهلجرة .يف ذلك الصدد ،وألجل زيادة كفاءهتا،
فإننا ندعوها إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير الداخلي
عن التحقيقات اخلاصة املتعلقة حبماية املدنيني كي يتسىن هلا
االضطالع بواليتها بفعالية وفقا للقرار )٢ ٠١٧( ٢٣٨٧
ونؤكد مرة أخرى رفضنا لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني ،ونعرب
عن دعمنا لبعثة األمم املتحدة يف مواصلة جهودها لضمان
االمتثال لسياسة عدم التسامح مطلقا مع تلك املمارسات.
وعلى الرغم من السياق املعقد للحالة األمنية ،فإننا نؤكد
التقدم احملرز يف جماالت محاية املدنيني وتعزيز سلطة الدولة
والتعاون بني املؤسسات وتدريب القوات املسلحة ألفريقيا
الوسطى ،يف مجلة أمور.
تقوي هذه األنشطة حقيق ًة عملية السالم ،وينبغي البناء
ّ
عليها وتنفيذها تنفيذاً كامالً.

وباملثل ،نود أن نسلّط الضوء على إدارة احملافظات
اجلديدة ،واملوافقة على امليزانية الوطنية لعام  ٢٠١٨وتطوير إطار
اسرتاتيجي إلصالح قطاع األمن .ونشيد حبكومة مجهورية أفريقيا
الوسطى ،بقيادة الرئيس تواديرا ،يف سعيها إىل حتقيق املصاحلة
ونرحب أيضاً
واحلوار الشامل والتفاهم فيما بني األطرافّ .
باجلهود اجلارية الستعادة نظام احملاكم وبالتق ّدم احملرز إلهناء
اإلفالت من العقاب ،مبا يف ذلك إدانة اجلماعات املسلحة،
وتفعيل احملكمة اجلنائية اخلاصة ،وإزالة الصفة العسكرية عن
نظام السجون ووضع إطار اسرتاتيجي إلصالح قطاع األمن.
وعالوة على ذلك ،تدين بوليفيا اهلجمات املستمرة اليت ونؤكد من جديد أمهية املشاركة املتساوية يف مجيع هذه اجملاالت
تشنها اجلماعات املسلحة على املدنيني والبعثة وقوات حفظ وضمن عملية السالم الشاملة.
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إننا ندين مجيع أعمال التحريض على العنف  -وبوجه
تقوض السالم
خاص على أسس عرقية أو دينية  -واليت ّ
واالستقرار واألمن يف مجهورية أفريقيا الوسطى .ومرة أخرى،
ندعو مجيع اجلماعات املسلحة إىل إلقاء أسلحتها ،وتنحية
املصاحل الطائفية أياً كان نوعها جانباً واليت تعيق احلوار املثمر،
والتوصل إىل اتفاقات يف مصلحة السكان املدنيني واستقرار
البلد .وباإلضافة إىل ذلك ،فإننا ندعوها إىل االلتزام الكامل
بعملية التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج.
وحنث مجهورية أفريقيا الوسطى على تنفيذ برناجمها الوطين
بشأن التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج .ونؤّكد على اجلهود
اليت تبذهلا البعثة وفريق األمم املتحدة ودائرة اإلجراءات املتعلقة
باأللغام والدعم الذي تقدمه .ونربز عمل كال الكيانني يف جمال
إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.
نرحب بالدعم النشط واملستمر من املنظمات
يف اخلتامّ ،
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،ومشاركة االحتاد األفريقي ،واجلماعة
االقتصادية لدول وسط أفريقيا ،واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة
البحريات الكربى ،وفريق امليسرين للمبادرة األفريقية للسالم
واملصاحلة ،اليت جلهودها السياسية حنو السالم والتعاون أمهية
بالغة يف عملية املصاحلة ،مع االحرتام الصارم للسيادة واالستقالل
والسالمة اإلقليمية جلمهورية أفريقيا الوسطى .ويتحمل مواطنو
مجهورية أفريقيا الوسطى املسؤولية الرئيسية عن السالم واالستقرار
يف بلدهم.
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ويسعدين أن أشارك يف جلسة جملس األمن اليوم من أجل
أن أشكر ،أوالً ،املمثل اخلاص لألمني العام ورئيس بعثة األمم
املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مجهورية
أفريقيا الوسطى على إحاطته اإلعالمية ،وثانياً ،أن أشكر
بإخالص البعثة على ما تبذله من جهود متواصلة إلعادة السالم
إىل بلد يكافح للتعايف بعد هذه األزمة اليت طال أمدها .وأود
أيضاً أن أشكر مجيع الذين تكلموا على بياناهتم اهلامة.
إن انتهاء االنتقال السياسي وتنظيم انتخابات ذات
مصداقية ودميقراطية قد منحنا حرية األمل .وبدأت احلياة مرة
رحبنا مجيعاً بالتقدم اجلدير باالهتمام امللحوظ يف
أخرى .وقد ّ
خمتلف اجملاالت ولكن بعد ذلك ،وكأنه سحر ،اندلع العنف
العرقي والطائفي يف مجيع أحناء البلد تقريباً .وبعد قراءة تقرير
قلت شخصياً إن البلد ليس بعيداً
األمني العام (ُ ،)S/2018/125
عن العودة إىل النزاع الذي خنشاه كلنا .وخلصنا إىل أن ٢٠١٧
حتول.
كان العام األهم مع هتديدات كانت رمبا لتؤدي إىل نقطة ّ

ونرحب بالعملية املشرتكة اليت تقوم هبا البعثة والقوات
ّ
املسلحة ألفريقيا الوسطى ،مما أدى إىل اخنفاض عدد اجلماعات
ونشجع العمل العسكري
املسلحة يف املناطق احمليطة بباوا.
ّ
يف مجيع املناطق اليت توجد فيها حاجة إليه ،ألهنا ميكن أن
ختفف التوترات فيما بني األطراف املتحاربة وحت ّد من اخلطر
الذي ّ
تشكله على املدى الطويل .ومن الواضح أن التنافس بني
اجلماعات املسلحة وميليشيات الدفاع الذايت تؤّدي إىل تفاقم
الرئيس :أعطي الكلمة اآلن ملمثلة مجهورية أفريقيا الوسطى .العنف واحملافظة عليه.
ال يرغب الزعماء السياسيون االنتهازيون يف إهناء األزمة.
السيدة كبونغو (مجهورية أفريقيا الوسطى) (تكلمت
بالفرنسية) :يف البداية ،أود أن أهنئ الكويت على تويل رئاسة بل يستخدمون مجيع الوسائل املتاحة هلم ،مثل التالعب،
جملس األمن يف شهر شباط/فرباير ،مبا أن هذه هي أول مرة لتشجيع اجلماعات املسلحة وميليشيات الدفاع الذايت ،اليت
يدفعون هلا ،على ارتكاب مجيع أنواع االنتهاكات ضد السكان
أتناول فيها الكلمة خالل فرتة عضويتها.
املدنيني واخلوذ الزرق ونشر خطاب الكراهية ،هبدف وحيد هو
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تقسيم مواطين مجهورية أفريقيا الوسطى سعياً إىل حتسني السيطرة
على الوضع.

S/PV.8187

الفاعلة األخرى يف أزمة أفريقيا الوسطى .وجيب أن يكفل اجمللس
أن لدى البعثة وسائل كثرية مبا يتناسب مع العدد املتزايد من
املهام املوكلة إليه يف اخلتام ،بالنظر إىل أنه ليس لدينا ما يكفي
من الوقت ملعاجلة اجلوانب األخرى للحالة ،أود أن أؤكد جمدداً
امتنان وفد بلدي للتعاون املمتاز بني حكومة مجهورية أفريقيا
الوسطى وبعثة األمم املتحدة يف حماوالهتما إلدارة هذه احلالة
املعقدة .ونتقدم خبالص الشكر لرئيس البعثة ،السيد بارفيه
أونانغا  -أنيانغا ،على التزامه وتصميمه على مساعدة حكومة
وشعب مجهورية أفريقيا الوسطى على اخلروج من هذا الكابوس
الطويل األمد .كما نشكر مجيع الشركاء الثنائيني والدوليني على
دعمهم الثابت.

يرحب وفد بلدي حبقيقة أن التحريض على العنف
والتصرحيات املؤججة للمشاعر أدرجت كمعايري حتديد اجلهات
اخلاضعة للجزاءات يف القرار  )2018( 2399بشأن توسيع
نطاق نظام اجلزاءات املفروضة على مجهورية أفريقيا الوسطى.
ونأمل أن يكون هلذه التدابري األثر املنشود .وحتقيقاً هلذه الغاية،
جيب أن تن ّفذ حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى وبعثة األمم
املتحدة القرار  )2018( ٢٣٩٩دون إبطاء حبيث يعرف مثريو
املتاعب أهنم سيُق ّدمون إىل العدالة إن القرار )2017( 2387
الصادر يف  ١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧ينيط ببعثة األمم
الرئيس :أدعو اآلن أعضاء اجمللس إىل مشاورات غري رمسية
املتحدة واجبات رئيسية أخرى ،مثل تقدمي الدعم إىل مبادرات
السالم احمللية واملشاورات اليت أجراها فريق امليسرين للمبادرة ملواصلة مناقشتنا هلذا املوضوع.
األفريقية مع اجلماعات املسلحة الرئيسية واجملتمع املدين واجلهات
رفعت اجللسة الساعة .18/20
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