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 بيان مقدم من رئيس جملس األمن  
  

أدىل  ،2016تشرين الثـا/نوفمرب    16يف  اليت ُعقدت 7812يف جلسة جملس األمن  
احلالـة  ” بالبيان التايل ميربا يتصل بنظر اجمللـس يف البنـد املونـفن    رئيس جملس األمن باسم اجمللس

 :“مجهفرية أمريقيا الفسطىيف 
عربليــة الســ م  بشــ نمــرارا  بــاوطفات الــيت ا ــ تيرحــجم جملــس األمــن ”  

اصــة هربهفريــة أمريقيــا الفســطى يف يــل التفسيــت علــى اطســتراتي ية الف نيــة لــ    او
الس ح والتسريح وإعادة اإلدماج واإلعـادة إىل الـف ن وعلـى سياسـة األمـن الـف  ،       
واطة تطفير سفات األمن الداالي، واستراتي ية املصـاحلة الف نيـة، ويـدعف إىل تن يـ      

 تلك التدابري على وجه السرعة.
إجنــاب بوــر املراحــل املامــة املتولقــة ب تــرة مــا بوــد   بويوتــرجم جملــس األمــن ”  

أرشاوج تفاديرا عن  ريـ  اوتخابـات    - اطوتقال، واملتربثلة يف اوتخاب الرئيس مفستني
 سلربية وش امة، واإلسرا  بتشكيل حكفمة جديدة، وإوشاء اجلربوية الف نية.

ــفاديرا و   ”   ــرئيس ت ــدور با يرحــجموجيــدد جملــس األمــن دعربــه لل ــ    املــامل ال
يضطلت به يف حتقي  اطستقرار يف البلد وهتيئة اجملال أمام حتقي  التنربية الطفيلة األجـل،  

ــدعم مــن الشــر اء   ــة    اإلسليربــيني وب ــة األمــم املتحــدة املتكامل ــدوليني، وط ســيربا بوث ال
 املتوددة األبواد لتحقي  اطستقرار يف مجهفرية أمريقيا الفسطى )البوثة(.

دد جملــس األمــن علــى أن الســبيل الســليم الفحيــد للربضــي ســدما  ــف    ويشــ”  
تف يد الس م واطوتواش واطستقرار هف اطلتزام السياسي مـن جاوـجم مجيـت األ ـراجم     
مبواجلة األسـباب اجل ريـة للـ ا ، عـن  ريـ  أمـفر منـها التصـد  للتـهربي  ومواجلـة           

ــت مكفوــات اجملتربــت علــى  امــل أرا    ــة مــن مجي ــا  الشــكاوا ايلي ــة أمريقي ضــي مجهفري
الفسطى. ويف ه ا الصدد، يشري جملس األمن إىل الطريقة اجلاموـة والشـاملة الـيت عقـد     
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، ويشـ ت  2015هبا منتدا باوغي وأجريت هبا املشاورات الشوبية التحضريية يف عام 
سلطات مجهفريـة أمريقيـا الفسـطى علـى أن تبـد  و ـس روح الشـربفل، مبـا يف  لـك          

 .  واملشردين دااليا وال جئني بجتاه النساء والشبا
ويســلم جملــس األمــن بــ ن اســتربرار وجــفد اجلرباعــات املســلحة  ثــل الوقبــة  ”  

األ ثــر إحلاحــا أمــام حتقيــ  اطســتقرار واطوتوــاش يف البلــد. ويشــ ت اجمللــس ســلطات  
مـن اـ ل  ـج     علـى وجـه السـرعة    مجهفرية أمريقيا الفسطى على مواجلة هـ ه احلالـة  

شــامل، تســتند ميــه إىل مبــادب منتــدا بــاوغي والنتــائج الــيت الــ  إليهــا، عــن  ريــ    
ــة وــز  ســ ح اجلرباعــات املســلحة وتســر ها وإعــادة      إجــراءات تشــربل توربيــ  عربلي
إدماجهـا وإعادهتـا إىل الـف ن واإلسـرا  هبـ ه الوربليـة، وإجـراء حـفار مـت  ثلـي تلـك            

جــل لــ امج اإلصــ ح احلا ــة، وط ســيربا إصــ ح اجلرباعــات، مضــ  عــن التن يــ  الوا
آليـات املسـاءلة   ، مـن اـ ل دعـم    سطا  األمن وتوزيز مكامحـة اإلمـ ت مـن الوقـاب    

 الف نية، مبا يف  لك ايا م الوادية وايكربة اجلنائية اواصة.
مجهفريـة  استربرار احلالة املشة يف ويورب جملس األمن عن سلقه الوربي  إباء ”  

مفجـة تصـاعد الونـع وعـدم اطسـتقرار الـيت شـهدها        ويـدين بشـدة    ،لفسـطى أمريقيا ا
الـيت ستـل   ومرارا، وط سيربا يف  اغا باودورو وبامبـار  وديكـفا وبـاوغي،      لك البلد

   .الدرك الف  من سفات من املدويني،  ربا ستل أمراد  الوشراتوأصيجم ا ملا 
مـرارا ضـد سفامـل    ويدين أيضا جملـس األمـن بشـدة امل ربـات الـيت وسوـت       ”  

 اوت تسري حتت حراسة البوثة،  ربا يدين أ  اعتداءات مفجهـة ضـد املـدويني، وأ     
أعربال من أعربال الونع الطائ ي، والونـع املفجـه ضـد النسـاء واأل  ـال، وعربليـات       
ــم املتحــدة         ــابوني ل م ــة الســ م الت ــ  املســاعدة اإلوســاوية، ومهامجــة ح ظ  ــجم مرام

 اإلوساوية. دةال املساعوالواملني يف جم
إىل أن الدولة تقـت عليهـا املسـرولية الرئيسـية عـن  ايـة        جملس األمنويشري ”  

مجيت السكان يف مجهفريـة أمريقيـا الفسـطى، وط سـيربا مـن اإلبـادة اجلرباعيـة وجـرائم         
   احلرب والتطهري الورسي واجلرائم املرتكبة ضد اإلوساوية.

ــن  ”   ــس األم ــفات ســاوغار  ال روســ  بويشــيد جمل ــها يف    ،يةق ــيت أ ــت مهربت ال
ــفبر   31 ــرين األولنأ تــ ــن  ،2016تشــ ــه مــ ــا سدمتــ ــدعم    ملــ ــفمري الــ ــا ة يف تــ مســ

 للبوثة.   التشغيلي
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أوياوغـا،   -ويشيد جملس األمن باملربثل اوـا  ل مـني الوـام، بارميـه أوواوغـا      ”  
ــت        ــام إىل ا ــا  مجي ــني الو ــه األم ــن دعفت ــس األم ــة وأمرادهــا. وجيــدد جمل ــة البوث وب مرس

 ، بالتواون مت البلدان املسا ة بقفات أو أمراد من الشر ة يف البوثـة، وطفات املربكنةا
لتوظيم القدرة التشغيلية للبوثة وسـدرهتا علـى اطضـط   بفطيتـها، مـت التر يـز بفجـه        
، اا  علـى اجملـاطت  ات األولفيـة، علـى  امـل أراضـي مجهفريـة أمريقيـا الفسـطى         

 حتامظ على ص بة وضوها، ومقا للفطية املنف ة هبا.  البوثة إىل أن اجمللس  ويدعف
ــا الفســطى إىل    ”   ــة أمريقي ــه مجيــت مــفا   مجهفري ويكــرر جملــس األمــن دعفت

اطمتنا  عـن اطرـرايف يف أعربـال تقـفس السـ م أو اطسـتقرار أو األمـن يف مجهفريـة         
يف مثـل هـ ه   تقدمي الدعم لتلك األعربـال، ويشـري إىل أن املشـار ة     أمريقيا الفسطى أو

األعربــال أو تقــدمي الــدعم ملــا، مبــا يشــربل األعربــال الــيت هتــدد أو تورســل عربليــة حتقيــ   
 اطستقرار واملصاحلة أو ترجج الونع، تستفيف موايري اإلاضا  لل زاءات.

ويشدد جملس األمن علـى الـدور البـالأل األ يـة املنـفيف بـدول املنطقـة، جنبـا         ”  
دون اإلسليربيـة، يف تن يـ  وظـام اجلـزاءات مـن مجيـت       إىل جنجم مت املنظربات اإلسليربية و

جفاوبه، مبا يف  لك على وجه اوصف  منت اوتها ات حظر تفريد األسـلحة وحظـر   
 الس ر امل روس على اواضوني جلزاءات جملس األمن.

ويشدد جملس األمـن علـى ضـرورة الرصـد الـدسي  للتطـفرات الـيت تنشـ  يف         ”  
احلاجـة إىل إ  عـه باوتظـام علـى آاـر مسـت دات        مجهفرية أمريقيـا الفسـطى، وعلـى   

احلالـة هنــاك، بطــرا منـها تلقــي مولفمــات مســتكربلة يف الفسـت املناســجم مــن األماوــة    
الوامة والت اعـل املنـتظم مـت األماوـة، وط سـيربا ميربـا يتولـ  باملسـائل الرئيسـية املتصـلة           

 بتطفرات احلالة وبتن ي  وطية البوثة.
 ومــناطحتــاد األمريقــي  املقــدم مــنلــدعم املســتربر ويرحــجم جملــس األمــن با”  

ال   تظل له أ ية بالغة يف الوربـل علـى إرسـاء السـ م الـدائم واطسـتقرار يف       املنطقة، 
 أمريقيـا  هربهفريـة  املو  الدويل الدعم مري مجهفرية أمريقيا الفسطى، ويرحجم بإوشاء 

مــن أجــل املســاعدة يف حشــد الــدعم الــدويل ألوشــطة الــتوربري والتنربيــة بوــد    الفســطى
اوتــهاء الــ ا ، وجلهــفد بنــاء الســ م يف  لــك البلــد. ويشــدد اجمللــس  ــ لك يف  لــك  

يف حشـد املشـفرة اطسـتراتي ية    جلنة بناء السـ م  الصدد على الدور القيم ال   ترديه 
دعربـا طحتياجـات مجهفريـة    ا وتكام ، والتش يت على اتبا   ج أ ثر اتساسا وتنسيق

أمريقيـا الفســطى املتولقــة ببنــاء الســ م علــى األجــل الطفيــل، ومنوــا للفســف  يف بــرا ن  
 ال ا  من جديد.
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ويرحجم جملس األمن بالزيارة اليت سام هبا مـرارا وائـجم األمـني الوـام ل مـم      ”  
ويل املقبــل يف برو ســل مجهفريــة أمريقيــا الفســطى سبــل اووقــاد املــر ر الــد إىلاملتحــدة 

(، وير ـد الـدور املـام الـ   سـيرديه هـ ا املـر ر يف        2016تشرين الثا/نوفمرب  17)
ــ مني املــفارد      اإلعــراب عــن الــدعم السياســي الراســا مــن جاوــجم اجملتربــت الــدويل، وت
ــاش        ــ  اطوتو ــة بتحقي ــات الرئيســية املتولق ــ  األولفي ــن تن ي ــد م ــتربكني البل الضــرورية ل

ل السـنفات الـث إ إىل اوربـس القادمـة. ويشـ ت اجمللـس بقـفة علـى         واطستقرار ا 
تقــدمي مســا ات مــن شــ  ا أن تــدعم اجلهــفد الراميــة إىل تلبيــة أهــم اطحتياجــات          
ــا الفســطى     ــة أمريقي اإلوســاوية األساســية للبلــد، و ــ لك حتقيــ  اطســتقرار يف مجهفري

ــز  الســ ح و       ــرامج و ــن اــ ل ب ــك م ــا يف  ل ــاء مرسســاهتا، مب ــادة  وبن التســريح وإع
اإلدماج واإلعادة إىل الف ن وبرامج إصـ ح القطـا  األمـ ، ومكامحـة اإلمـ ت مـن       
الوقاب، ومشاريت التنربية اطجترباعية واطستصادية،  شيا مت أولفيـات بنـاء السـ م يف    
يف  البلد، على النحف املبني يف اطسـتراتي ية الف نيـة لتحقيـ  اإلووـاش وتف يـد السـ م      

 .  “أمريقيا الفسطى مجهفرية
 

 

 


