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شـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه         غري امل
  ؛ومكافحته والقضاء عليه تنفيذا كامال

د تأكيد احلق املتأصل يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن اعوأ  
  ؛يثاقاملمن  ٥١الذات وفقا للمادة 

هــاب بالبلــدان املصــدرة لألســلحة التحلــي بأقصــى قــدر مــن  أ  
  ؛علقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفةاملسؤولية يف الصفقات املت

ــدول       أ   ــني ال ــا ب ــات فيم ــادل املعلوم ــاون وتب كــد ضــرورة التع
  ؛األعضاء

  ؛قر بالدور اهلام لعمليات حظر األسلحةأ  
قــر بـأن املسـؤولية عـن تنفيـذ تـدابري اجلـزاءات ملقـاة أساسـا         أ  

  ؛على عاتق الدول
سـلحة الـيت   كرر نداءه من أجل تنفيذ فعلي لعمليات حظر األ  

  .يفرضها اجمللس مبوجب قراراته ذات الصلة

انتشار األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة       - باء
 واجـــهالـــيت ت تهديـــداتوأنشـــطة املرتزقـــة: ال

  السالم واألمن يف غرب أفريقيا  
   اإلجراءات األولية  

 ٢٠٠٣آذار/مــــارس  ١٨ر املــــؤرخ قــــرامل  
 ١٤٦٧القــــــــــرار ): ٤٧٢٠لســــــــــة (اجل

)٢٠٠٣(  
ــودة يف )٤٥(٤٧٢٠جللســة يف ا   ــارس  ١٨، املعق آذار/م
البنــد املعنــون  مالــه، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أع٢٠٠٣

األســـلحة اخلفيفـــة وأنشـــطة   انتشـــار األســـلحة الصـــغرية و  ’’
الســالم واألمــن يف غـــرب    واجــه الــيت ت  تهديــدات : الاملرتزقــة 
ــا  ــد ‘‘أفريقي ــل ملناقشــة    وعق ــة عم ــذه حلق ــة  ه املســألة بطريق

__________ 

بشــأن  لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن مناقشــة اجمللــس   )٤٥(  
ألـف مـن   -٤٢ األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، انظر الفرع

 هذا الفصل.

لس إىل بيان مـن األمـني العـام وإحاطـات     تمع اجملتفاعلية. واس
ــة  ــلم  إعالميـ ــؤون السـ ــدمها املفـــوض املؤقـــت لشـ ــن قـ ، واألمـ

اعـة  والشؤون السياسـية باالحتـاد األفريقـي، وممثـل رئـيس اجلم     
، واألمــني التنفيــذي للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا

ــا   ــدول غــرب أفريقي ــامج    ،االقتصــادية ل ــدير اإلقليمــي لربن وامل
 ذلــك وأعقبــتلتنســيق واملســاعدة مــن أجــل األمــن والتنميــة. ا

بــنن، وبوركينــا  وممثلــومجيــع أعضــاء اجمللــس،  بيانــات أدىل هبــا
وكـــوت  ،وغامبيـــا ،والســـنغال، وســـرياليون ،وتوغـــوفاســـو، 
    .)٤٦(، ونيجريياوليربيا، ومايل، والنيجر ،ديفوار

انتشـار األسـلحة الصـغرية    األمني العام إىل أن وأشار    
سلحة اخلفيفة دون أي ضـابط واسـتخدام املرتزقـة يؤديـان     واأل

ــة     ــأجيج اجلرمي ــاقم العنــف وت إىل اســتمرار الصــراعات وإىل تف
واإلرهــاب وتعزيــز ثقافــات العنــف وانتــهاك القــانون اإلنســاين 
ــة.      ــة السياســية واالقتصــادية واالجتماعي ــة التنمي ــدويل وإعاق ال

كافية، فإهنـا   وأضاف أنه ما مل يتم التصدي النتشارها بصورة
ستمثل باستمرار خطـرا شـديدا يهـدد آمـال املنطقـة يف حتقيـق       

ومـــن حســـن احلـــظ أن اجملتمـــع . الســـالم واألمـــن املســـتدامني
الدويل والبلدان املعنية لديها األدوات الضرورية ملكافحة هـذه  
املشــاكل، ومنــها الصــكوك القانونيــة واالتفاقــات الدوليــة مــن  

جتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة برنـــامج العمـــل ملنـــع اال قبيـــل
الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة مـــن مجيـــع جوانبـــه ومكافحتـــه  

ــه  ــاء عليـ ــة    و والقضـ ــد املرتزقـ ــة جتنيـ ــة ملناهضـ ــة الدوليـ االتفاقيـ
ــهم   ــهم وتدريبــ ــتخدامهم ومتويلــ ــاري  و واســ ــف االختيــ الوقــ

__________ 

كانــت أنغــوال وتوغــو والســنغال وغينيــا وليربيــا ممثلــة بــوزراء          )٤٦(  
خارجيتــها، وكانــت الكــامريون ممثلــة بــوزير الدولــة للشــؤون       
ــدفاع،      ــوزير الـ ــنن بـ ــة، وبـ ــوزير اخلارجيـ ــا بـ ــة، وغامبيـ اخلارجيـ
وبوركينــا فاســو بــوزير التعــاون اإلقليمــي، ومــايل بــوزير العمــل   

 ين.والتدريب امله
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ــنيع األســــلحة اخلفيفــــة يف غــــرب    الســــترياد وتصــــدير وتصــ
 .  )٤٧(أفريقيا

ــص    ــت ل وخلـ ــوض املؤقـ ــن   املفـ ــلم واألمـ ــؤون السـ شـ
الـدول   اجلهود اليت تبذهلا والشؤون السياسية باالحتاد األفريقي

، األسـلحة الصـغرية وأنشـطة املرتزقـة    األفريقية ملكافحة انتشار 
الدول أن تبدي اإلرادة السياسية الكافيـة   من واجبأكد أن و
د تــزّوأن و ،اجلماعيــة بشــأن األســلحة الصــغرية اقراراهتــتنفيــذ ل

آليــة ل ن قبيــ، مــقــراراتاللوســائل الالزمــة لتنفيــذ   نفســها با
اجلـزاءات  مناسبة لفرض ونظم للمتابعة والرصد مستقلة حقا، 

األطــراف غــري املمتثلــة. وشــدد علــى احلاجــة إىل معاجلــة   علــى
اعـات، وأشـار إىل   رتالتـوتر وال حـاالت  األسباب الكامنـة وراء  

ــة احلكــم الرشــيد يشــكِّ   أن  ــل يف إقام هر ل جــوالتحــدي املتمث
 .  )٤٨(السالم واألمن يف أفريقياحتقيق السعي إىل 

وأبــرز ممثــل رئــيس اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب    
اجملتمــع الــدويل علــى النحــو الواجــب  يعــي أن ضــرورة أفريقيــا

إذا قـال إنـه   جتـار األسـلحة. و  فرادى اآلثار املترتبة على أنشطة 
ة اجلماعــة االقتصــاديوقــف كــان مــن اجملــدي النظــر يف تنقــيح  

فمـــن االختيـــاري وجعلـــه أداة دائمـــة، لـــدول غـــرب أفريقيـــا 
انتــهاكات للوقـــف   أينمــا تقـــع أن تطبــق اجلـــزاءات   الواجــب 

أيضـا   تماملصكوك القانونية الدولية ذات الصلة. ووجه االهلو
ــوش اخلاصــة     ــة واجلي ــادة يف أنشــطة املرتزق ــيتإىل الزي جيــري  ال

ب ع أخـــرى يف غـــرنـــزااع إىل حالـــة نـــزمـــن حالـــة  نيـــدهاجت
 .  )٤٩(أفريقيا

األمـني التنفيـذي للجماعـة االقتصـادية لـدول      والحظ   
مع اجملتمـع الـدويل    طةرمنخ ما زالتغرب أفريقيا أن اجلماعة 

ــزدوج  بشــأن الشــرّ  ــل يفامل األســلحة الصــغرية وأنشــطة   املتمث
__________ 

  )٤٧(  S/PV.4720،  ٤-٣الصفحتان. 

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  

 .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٤٩(  

ــة.  ــغرية،   فاملرتزقـ ــلحة الصـ ــق باألسـ ــا يتعلـ ــد اجمللـــس  فيمـ ناشـ
لوقـف  لتنفيـذ الفعـال   ال ادعمأن يـ  بصـفة عامـة  واجملتمع الدويل 

 ايسـري وياالختياري للجماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا     
ألســلحة الصــغرية ذات مــوارد جيــدة يف أمانــة  لإنشــاء وحــدة 

فبينمـا طالـب   فيما يتعلق بأنشطة املرتزقـة،  أما اجلماعة فريقيا. 
 أعـرب عـن  عـاملي للقضـاء علـى هـذه املمارسـة،      عمـل  ب بالقيام

يف غــرب مــن املرتزقــة  نــوع فريــد ء ظهــوربــد مــن بــالغ القلــق
رتزقــــة املهــــر مظفصــــائل املتمــــردين تتخــــذ ، حيــــث أفريقيــــا

دائمـــا متاحـــة  بـــل هـــي، بعينـــهاي ســـلطة ألوالء تبـــدي  الو
 .  )٥٠(ئجارلالست

املـــدير اإلقليمـــي لربنـــامج التنســـيق  وكـــان مـــن رأى   
واملساعدة من أجل األمن والتنمية أن أهم جانب من جوانـب  

لـيس االلتـزام السياسـي    نتشار األسـلحة الصـغرية   ا على احلرب
 بـرز أيضا تعبئـة املـوارد. وأ  هو فحسب، بل واإلرادة السياسية 

الــذي لوقــف االختيــاري  اأن الربنــامج، الــذي أنشــئ لــدعم    
، قــد اختــذ  اعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا    اجلمقررتــه 

وأنشــطة خطــوات خمتلفــة للحــد مــن تــدفق األســلحة الصــغرية  
إنشـاء شـبكة مـن    منها ق طربذلك و، يف غرب أفريقيا املرتزقة

تعزيــز الضــوابط احلدوديــة وتــدريب قــوات   و اللجــان الوطنيــة
فعـل املزيـد.   لكـي ي فتقـر إىل الوسـائل الالزمـة    ي األمـن، ولكنـه  

مـن جـانيب   لكـل  ويف الوقت نفسه، شدد على أمهيـة التصـدي   
احلــد وذلــك ب ،انتشــار األســلحة الصــغريةيف العــرض والطلــب 

الوقــف االختيــاري ومــن خــالل نظــم  عــن طريــق الطلــب  مــن
أن علـى  يف الوقـت ذاتـه   املـوردين   رصد أكثر صرامة مع حث

 .  )٥١(توريد األسلحة إىل املناطق اليت متزقها الصراعاتيتجنبوا 

ــق بانتشــار األســلحة الصــغرية واألســلحة        ــا يتعل وفيم
ار اإلطـ  ه ال بد من تنفيـذ اخلفيفة، أكد معظم املتكلمني على أن

__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٠(  

 .١٥-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٥١(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

946 11-21843 
 

ــائمالــــدويل ال ــيما قــ ــة لوقــــف االختيــــاري ال، وال ســ لجماعــ
 كامـل بشـكل  االقتصادية لدول غرب أفريقيا وبرنامج العمل، 

ميكــن اختــاذ أنــه وا رأتعزيــزه. وحتقيقــا هلــذه الغايــة،   مواصــلةو
ــاللجــان الوطنيــة  أداء الــيت تشــملمــن اخلطــوات  عــدد  هاعمل

لسمسـرة  ا تعاجل ليتا هامبا في ،بفعالية، وتطوير القوانني الوطنية
عزيــــز الضــــوابط علــــى تو؛ )٥٢(األســــلحة غــــري املشــــروعةيف 

ــلحة ــادرات األسـ ــهائي و؛ )٥٣(صـ ــتعمل النـ ــهادات املسـ ؛ )٥٤(شـ
ــري      ــغرية غـــ ــلحة الصـــ ــب األســـ ــك دويل لتعقـــ ــع صـــ ووضـــ

أعضــاء حلــف وارســو بعــض ممثــل توغــو دعــا و.)٥٥(املشــروعة
حقيقـي  حظـر  بفـرض  ىل االلتـزام ب إعلى وجه التحديـد  السابق 
ــة    علــى ا ــدان األفريقي لتصــدير غــري املشــروع لألســلحة إىل البل

دول اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب  وخاصــةبشــكل عــام، 
املتكلمـــون بصـــفة عامـــة أنـــه يلـــزم تنفيـــذ  ورأى . )٥٦(أفريقيـــا

احلظــر علــى األســلحة مبزيــد مــن الفعاليــة. ويف هــذا   عمليــات 
__________ 

 ٣٠(الكــــامريون)؛ والصــــفحة  ٢٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة   )٥٢(  
 ٤الصــفحة  ،S/PV.4720 (Resumption 1)(الواليـات املتحـدة)؛   

ــفحة   ــو)؛ والصــ ــفحة   ٦(توغــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ١٥(االحتــ
ــفحة   ــا)؛ والصـ ــفحة   ٢١(فرنسـ ــايل)؛ والصـ ــر)؛  ٢٤(مـ (النيجـ

 (غينيا). ٣٥(الصني)؛ والصفحة  ٢٤والصفحة 

  )٥٣(  S/PV.4720 ــة  ٢٦(أنغـــوال)؛ والصـــفحة  ١٩، الصـــفحة (اململكـ
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة    ٣١املتحــدة)؛ والصــفحة    ٣٣(الوالي

(فرنســا)؛  ١٦الصــفحة  ،S/PV.4720 (Resumption 1)(أملانيــا)،
 (نيجرييا). ٣١والصفحة 

  )٥٤(  S/PV.4720 ٣٤(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٥، الصـــفحة 
(املكسـيك)؛   ٨الصـفحة   ،S/PV.4720 (Resumption 1)(أملانيـا)؛ 

(باكسـتان)؛ والصـفحة    ٢٩(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٦والصفحة 
 (غينيا). ٣٥لصفحة (نيجرييا)؛ وا ٣١

  )٥٥(  S/PV.4720 ــة  ٢٦(أنغـــوال)؛ والصـــفحة  ٢٠، الصـــفحة (اململكـ
 S/PV.4720 (Resumption(السـنغال)؛   ٣٠املتحـدة)؛ والصـفحة   

ــفحة (1 ــفحة   ١٥، الصـــ ــا)؛ والصـــ ــرياليون)؛  ٢٧(فرنســـ (ســـ
 (نيجرييا). ٣١والصفحة 

  )٥٦(  S/PV.4720 (Resumption 1)،  ٥الصفحة. 

 )٥٧(رصـد اجلــزاءات ل مســتقلة إنشـاء آليـة   أيـد الــبعض السـياق،  
جــزاءات  فــرضينبغــي  هعــرب آخــرون عــن رأي مفــاده أنــ وأ

ــى  ــارة   علـ ــن التجـ ــؤولني عـ ــلحيف املسـ ــري  األسـ ــغرية غـ ة الصـ
 .  )٥٨(املشروعة
ــك،     ــتكلمني أنــ    رأىوباإلضــافة إىل ذل ــن امل ــدد م ه ع

والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج     نزع السالح برامج ينبغي أن تنفذ
 هاأو تــدمريحــىت يتســىن مجــع األســلحة الصــغرية   فعــاال تنفيــذا

ــد  و ــدم جتنيـ ــاتلني الســـابقني  عـ ــة املقـ ــة للقتـــال يف  مبثابـ مرتزقـ
خمتلــف الصــراعات ممثــل فرنســا وعــزا  .)٥٩(ديــدةاجلاعــات رتال

نــزع  علــىالعمــل  إىل عــدم اكتمــالالــدائرة يف غــرب أفريقيــا 
ــة   ــة  ســالح املقــاتلني وإعــادة إدمــاجهم بعــد هناي احلــرب األهلي

ــا ــو، األوىل يف ليربيـ ــد ا د أكّـ ــل الوحيـ ــل  أن احلـ ــل األجـ لطويـ
ــة    ال  يســتتبع وجــود نتشــار األســلحة الصــغرية وأنشــطة املرتزق

 .  )٦٠(رتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجحقيقي لبرنامج 
شـــدد عـــدد مـــن   وفيمـــا يتعلـــق بأنشـــطة املرتزقـــة،      

االتفاقيــة الدوليــة املــتكلمني علــى أمهيــة االلتــزام بــروح ونــص   
، م وتدريبـــهمملناهضـــة جتنيـــد املرتزقـــة واســـتخدامهم ومتويلـــه

الـيت اعتمـدهتا منظمـة     لقضاء على االرتزاق يف أفريقياااتفاقية و
__________ 

  )٥٧(  S/PV.4720، اململكـة   ٣٠(الكامريون)؛ والصفحة  ٢٢فحة الص)
 (بلغاريا). ٢٣الصفحة  ،S/PV.4720 (Resumption 1)املتحدة)؛ 

  )٥٨(  S/PV.4720  (غامبيـا)؛   ١٨، الصـفحةS/PV.4720 (Resumption 

(اجلمهوريــة  ١٩(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٧، الصــفحة (1
ــفحة   ــورية)؛ والصــ ــة الســ ــفحة   ٢٢العربيــ ــايل)؛ والصــ  ٢٦(مــ

 (باكستان). ٢٩(الصني)؛ والصفحة 

  )٥٩(  S/PV.4720 (أنغــوال)؛  ٢٠(غامبيــا)؛ والصــفحة   ١٧، الصــفحة
 ٣٠(إسبانيا)؛ والصـفحة   ٢٥(ليربيا)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

ــفحة   ــنغال)؛ والصـ ــدة)؛   ٣٢(السـ ــات املتحـ  S/PV.4720(الواليـ
(Resumption 1) ــو)؛ والصــفحة   ٤، الصــفحة ــاد  ٧(توغ (االحت

(النيجــر)؛  ٢٤(املكســيك)؛ والصــفحة  ٩الصــفحة الروســي)؛ و
(سـرياليون)؛ والصـفحة    ٢٧(الصني)؛ والصـفحة   ٢٥والصفحة 

 (نيجرييا). ٣٠(باكستان)؛ والصفحة  ٢٩

  )٦٠(  S/PV.4720 (Resumption 1)، ١٥ الصفحة. 
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ــة  ــدة األفريقيـ ــترعى . )٦١(الوحـ ــة  واسـ ــة العربيـ ــل اجلمهوريـ ممثـ
الــيت الســورية االنتبــاه إىل شــركات األمــن العســكري اخلاصــة  

املرتزقـــة يف  مـــنصـــغرية جيـــدة التنظـــيم   تســـتخدم جيوشـــا  
ن مـن اخلطـأ   إ قـال ئة احلالة وتهدلاعات املسلحة يف أفريقيا رتال

سـاعد يف إدارة  تأن شركات مـن هـذا القبيـل ميكـن أن     ب الظن
ممثــل   أعــرب. وباملثــل،  )٦٢(شــؤون البلــدان الــيت تعمــل فيهــا    

بعـض احلكومـات املرتزقـة     سـتخدام الالقلق  عنبوركينا فاسو 
. )٦٣(للتعامل مع حركات التمـرد الداخليـة وحـاالت األزمـات    

تفكيـــك لألمــم املتحــدة   لاتفاقيــة   وضـــعممثــل بــنن إىل    دعــا و
الوكــاالت املتخصصــة يف تقــدمي   و الرمسيــة شــركات املرتزقــة 
ممثل ليربيـا يف هـذا الصـدد أن    وادعى . )٦٤(اخلدمات العسكرية

ــة  ــ اتاجلماعــمــن إحــدى  املرتزق ــاتلون   ةالليربي إىل املتمــردة يق
احلـدود بـني ليربيـا     إىلصـول  وحكومة كوت ديفوار للجانب 

. واحتجاجـا علـى   )٦٥(هنـاك  فـتح جبهـة ثانيـة   و وكوت ديفوار
 تلونااليقـ املرتزقـة الليـربيني   ذلك، أكد ممثل كوت ديفـوار أن  

__________ 

  )٦١(  S/PV.4720 ٢٩(الكـــــــامريون)؛ والصـــــــفحة  ٢٢، الصـــــــفحة 
(توغــو)؛  ٤الصــفحة  ،S/PV.4720 (Resumption 1)(الســنغال)؛
 (بوركينافاسو). ١٢(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٦والصفحة 

  )٦٢(  S/PV.4720 (Resumption 1)،  ٢٠الصفحة. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٣(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

  )٦٥(  S/PV.4720،  ٢٣الصفحة. 

يف الواقـع جـزء    مهـ بـل  إىل جانب اجليش الـوطين اإليفـواري،   
 .  )٦٦(من املعتدين على بلده

معاجلــة  ضــرورةشــدد عــدة مــتكلمني علــى  وأخــريا،   
ض علـى الطلـب   الـيت حتـر  اعات املسلحة رتاألسباب اجلذرية لل

، يف حــني )٦٧(ســوء اإلدارةالفقــر و ومــن بينــها، علــى األســلحة
لة شــكاملإىل خــاص بشــكل الــبعض اآلخــر االهتمــام   اســترعى

 .  )٦٨(امللحة املتمثلة يف اجلنود األطفال يف غرب أفريقيا
اجمللـس   هتمـام (غينيـا) ا ويف تلك اجللسة، وجه الرئيس  

ــرار  ــروع قـ ــه للت  )٦٩(إىل مشـ ــك مت طرحـ ــد ذلـ ــويت، ، وبعـ صـ
)، الذي قـرر  ٢٠٠٣( ١٤٦٧باإلمجاع بوصفه القرار  عُتِمدوا

ــه اجمللــس ــد     مبوجب ــالقرار، بشــأن البن اعتمــاد اإلعــالن املرفــق ب
انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة وأنشـطة   ’’املعنون 

الســالم واألمــن يف غـــرب    واجــه الــيت ت  تهديــدات املرتزقــة: ال 
  .‘‘أفريقيا
__________ 

  )٦٦(  S/PV.4720 (Resumption 1)،  ٣٢الصفحة. 

  )٦٧(  S/PV.4720،  (أملانيـا)؛  ٣٣الصفحةS/PV.4720 (Resumption 1) ،
ــنن)؛ والصــفحة   ١١الصــفحة   ٢٦(النيجــر)؛ والصــفحة   ٢٤(ب

 (غينيا). ٣٥(الصني)؛ والصفحة 

  )٦٨(  S/PV.4720 ــا)؛ والصــفحة   ١٦، الصــفحة (إســبانيا)؛  ٢٥(غامبي
، الصـفحة  S/PV.4720 (Resumption 1)(أملانيـا)؛   ٣٤والصـفحة  

 (شيلي). ١٧

  )٦٩(  S/2003/328. 


