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  البنود املتعلقة بغرب أفريقيا - ١٤

  القضايا العابرة للحدود يف غرب أفريقيا - ألف 

  اإلجراءات التمهيدية

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٤  مارس آذار/ ٢٥املعقودة يف  ٤٩٣٣

آذار/مـــــارس  ٢٥، املعقـــــودة يف ٤٩٣٣يف اجللســـــة   
املســائل العــابرة ’’عتمــد جملــس األمــن البنــد املعنــون ، ا٢٠٠٤

، وأدرج يف جـدول أعمالـه تقريـر    ‘‘للحدود يف غـرب أفريقيـا  
عـــن ســـبل    ٢٠٠٤آذار/مـــارس  ١٢األمـــني العـــام املـــؤرخ   

إلقليميـــــة والعـــــابرة للحـــــدود يف مكافحـــــة املشـــــاكل دون ا
  .)١(أفريقيا  غرب

ــف املشــاكل       ــره، أن خمتل ــام يف تقري وأكــد األمــني الع
العابرة للحدود هي مشـاكل مترابطـة، وال سـبيل إىل حـل أي     
من هذه املشـاكل علـى الصـعيد الـوطين وحـده، بـل إن حلـها        
يتطلـب اتبــاع ــج إقليمــي. وحتقيقــا هلــذه الغايــة، قــدم األمــني  
العـــام عـــدة توصـــيات عمليـــة، تتضـــمن زيـــادة التنســـيق بـــني  

ــة دو   ــة يف املنطقــ ــدة العاملــ ــم املتحــ ــة لألمــ ــات التابعــ ن اجلهــ
اإلقليميـــة، وتعزيـــز أمانـــة اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب 
أفريقيـــا؛ وتنفيـــذ الوقـــف االختيـــاري الـــذي أعلنتـــه اجلماعـــة  
ــا الســترياد األســلحة الصــغرية    االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
ــز    ــا؛ وتعزيـ ــنيعها يف غـــرب أفريقيـ واخلفيفـــة وتصـــديرها وتصـ

ــاج؛ وتشــجي     ــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدم ــرامج ن ع ب
إصــالح القطــاع األمــين؛ واحلــد مــن االبتــزاز عنــد حــواجز        

األطــراف الـــيت ختــل باملعـــايري    “تســمية وفضـــح ”الطــرق؛ و  
اإلنسانية والقانون الدويل. ودعا األمني العـام إىل إجـراء تغـيري    

__________ 

  )١(  S/2004/200ــالً بب ــدم عمـ ــؤرخ  ، املقـ ــرئيس املـ ــان الـ ــوز/ ٢٥يـ  متـ
  .)S/PRST/2003/11( ٢٠٠٣  يوليه

جــذري يف النــهج السياســي الــذي ســاد معظــم أرجــاء املنطقــة 
. وأكــد دون اإلقليميــة لفتــرة طويلــة، وشــجع علــى االســتبداد 

على أنه ينبغي ألي اسـتراتيجية توضـع لكفالـة اسـتقرار غـرب      
أفريقيا وتنميتها أن ترتكز على منع ممارسـة القمـع مـن جانـب     
ــى كفالــة        ــن العناصــر وعل ــا م ــة للدولــة وغريه العناصــر التابع
ــع أرجــاء      ــيش يف مجي ــيت تع ــوق وأمــن الشــعوب ال ــرام حق احت

ضـرورة أن يقـدم    املنطقة. ويف اخلتام، شدد األمني العـام علـى  
اتمع اإلقليمي والـدويل املسـاعدة إىل احلكومـات الوطنيـة يف     
املنطقة اإلقليمية لتحقيق أغراض معينة، وأن يتدخل يف مرحلة 
مبكرة يف حالة حـدوث أزمـات حوكميـة وإنسـانية، وأعـرب      

  عن أمله أن يأخذ جملس األمن توصياته يف االعتبار.  

مـني العـام، ووزيـر خارجيـة     واستمع الس إىل إحاطـة مـن األ  
غانا بصفته رئيسا للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا،      
ــام للشــؤون     ــل األمــني الع ــذي للجماعــة، ووكي واألمــني التنفي
اإلنسانية، واملدير املعاون لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي. ويف   

، )٢(أعقــاب اإلحاطــات، أدىل مجيــع أعضــاء الــس ببيانــات     
، )٣(كــل مــن أيرلنــدا (باســم االحتــاد األورويب)  وكــذلك ممثلــو

  واليابان.
__________ 

  مثل بنن وزير اخلارجية والتكامل األفريقي لديها.  )٢(  

يســـلندا، وبلغاريـــا، أوألبانيـــا، وأيـــد البيـــان كـــل مـــن إســـتونيا،    )٣(  
ــود،    ــل األســ ــا، واجلبــ ــدا، وتركيــ ــنة واهلرســــك، وبولنــ والبوســ
واجلمهورية التشيكية، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابقا،     
ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وصـربيا، وقـربص، وكرواتيـا،    

  .والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، والنرويج، وهنغاريا
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ــذ       ــه ال ميكــن تنفي ــه، أن ــام يف إحاطت وكــرر األمــني الع
التوصيات الواردة يف تقريره على أسـاس كـل بلـد علـى حـدة      
ــب.      ــا متعــدد اجلوان ــذها جــا إقليمي ــا يتطلــب تنفي فقــط، وإمن

غرية، وبالتايل ينبغي إيالء اهتمام خاص النتشار األسـلحة الصـ  
واالستغالل غري املشروع للموارد الطبيعية، واسـتخدام اجلنـود   
األطفــال واملرتزقــة، وكــذلك إغــالق الطــرق. والحــظ األمــني 
العـام أن األسـباب اجلذريــة للمشـاكل يف املنطقــة، تـرتبط قبــل     
كــل شــيء مبســائل احلوكمــة، وحقــوق اإلنســان، والشــفافية.  

العنـف واالسـتبعاد    وحذر من أنه إذا استمر االسـتبداد وثقافـة  
واإلفالت من العقاب، فإن أي تقدم حيرز يف معاجلـة املشـاكل   
العابرة للحدود سيكون علـى األرجـح جمـرد خطـوات مؤقتـة،      
ــات       ــد حــث حكوم ــذلك فق وهشــة يف أحســن األحــوال. ول
املنطقــة علـــى إنشــاء مؤسســـات دميقراطيــة قويـــة ومنظمـــات    

  .)٤(إقليمية فعالة

ــا و    ــة غانــ ــر خارجيــ ــة والحــــظ وزيــ رئــــيس اجلماعــ
االقتصادية أن مكتب األمم املتحـدة لغـرب أفريقيـا مل يتشـاور     
بشــكل كامــل مــع الــدول األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية       
لدول غرب أفريقيا أو أمانتها عند إعـداد تقريـر األمـني العـام،     
وأكــد علــى احلاجــة إىل وضــع ــج شــامل ملعاجلــة العديــد مــن 

شـاكل العـابرة للحـدود. وأشـار     األسباب اجلذرية املترابطة للم
إىل أن اجلماعة تـرى أن احلـل األفضـل يتمثـل يف إجيـاد طريقـة       
إلعــادة الســالم إىل املنطقــة برمتــها، وأضــاف أن اجلماعــة قــد   
حـــددت بعـــض العوامـــل الـــيت حيتمـــل أن تـــؤدي إىل عـــدم       
االستقرار، مبا يف ذلك سحب بعثة األمم املتحدة يف سـرياليون  

  .)٥(على حنو مفاجئ وكامل
__________ 

  )٤(  S/PV.4933 ٤-٣، الصفحتان.  

  .٨-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

ــى        ــة االقتصــادية عل ــذي للجماع ــني التنفي ــق األم وواف
اجلـة املشـاكل العـابرة للحـدود،     ضرورة اتبـاع ـج إقليمـي ملع   

ســيما تزايــد اســتخدام املرتزقــة واجلنــود األطفــال، وانتشــار   ال
األســلحة الصــغرية واالبتــزاز عنــد حــواجز الطــرق. وأشــار إىل 

ل املشـترك مـن   أن توصيات األمني العام مفيـدة ومالئمـة للعمـ   
جانب اتمع الـدويل، وأن العمليـات الناجحـة لـرتع السـالح      
والتسريح وإعادة التوطني واإلدمـاج يف ليربيـا وكـوت ديفـوار     
ستكون حامسة فيما يتعلق مبكافحـة انتشـار األسـلحة الصـغرية     
واألســلحة اخلفيفــة يف املنطقــة. وأعــرب عــن أملــه أن يتماشــى 

دة يف سرياليون مـع مـدة بعـثيت    جدول تقليص بعثة األمم املتح
  .)٦(األمم املتحدة يف ليربيا وكوت ديفوار

ــام للشــؤون اإلنســانية أن        ــني الع ــل األم والحــظ وكي
اجلهود املبذولة يف اال اإلنساين وجمال حقـوق اإلنسـان غـري    
كافية وحدها يف أغلب األحيـان لتـوفري احلمايـة للمجموعـات     

ــة  الضــعيفة يف الرتاعــات املســلحة، وأعــ   ــه برغب رب عــن ترحيب
جملس األمن يف اختاذ تدابري إضافية حلمايـة املـدنيني وهـو قـادر     
علــى ذلــك. وأكــد علــى أن هنــاك حاجــة إىل إرســاء صــالت   
أوثـــق علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي فيمـــا بـــني األطـــراف الفاعلـــة  
اإلنســانية والسياســية واالقتصــادية بغيــة تنســيق وتنفيــذ بــرامج  

ــزع الســالح والتســريح وإعــادة   اإلدمــاج علــى حنــو أفضــل.    ن
ودعـا إىل اتبـاع ـج أكثـر مشـوال للتصـدي لألسـباب اجلذريــة        
ــم      ــيدة وحكـ ــة الرشـ ــار إىل احلوكمـ ــر واالفتقـ ــل الفقـ ــن قبيـ مـ
القانون، ورأى أن تنفيذ التوصيات الرئيسية لألمـني العـام مـن    
شــأنه أن يســهم بقــدر كـــبري يف معاجلــة الشــواغل اإلنســـانية      

  .)٧(األساسية
__________ 

  .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

  .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  
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ير املعاون لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي أن  وأكد املد  
الربنامج يعاجل البعد اإلمنائي لألزمة والرتاع مباشرة عـن طريـق   
إدماج املنع وبناء السالم يف عمله اإلمنائي، وذكـر أن الربنـامج   
ــا     ــة متكاملــة لغــرب أفريقي ــة إمنائي قــد وضــع اســتراتيجية إقليمي

ملشــاكل حمــددة  واضــطلع بعــدد مــن املبــادرات بغيــة التصــدي  
ــزع         ــرامج ن ــم ب ــها دع ــن بين ــابرة للحــدود م ــق بقضــايا ع تتعل
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وبـرامج األسـلحة الصـغرية    
يف املنطقة اإلقليمية. وشدد على أمهية اتباع ـج شـامل يـربط    
بني بناء السالم والتنمية برباط وثيق، ورأى أن النهج اإلمنائيـة  

، من قبيـل اسـتراتيجية خفـض    “إلبداعيةاجلديدة وا”اإلقليمية 
مستوى الفقـر علـى الصـعيد دون اإلقليمـي، ميكـن أن تسـاعد       

علــــــى بلــــــوغ أهدافــــــه املشــــــتركة يف    اتمــــــع الــــــدويل  
  .)٨(أفريقيا  غرب

ــام        ــون بوجــه ع ــق املتكلم ــة، اتف ويف مناقشــات الحق
علـــى ضـــرورة اتبـــاع ـــج إقليمـــي ملعاجلـــة املشـــاكل العـــابرة  

التوصــيات ذات التوجــه بيقيــا. ورحبــوا للحــدود يف غــرب أفر
ــدوا     ــدوها، وأبـ ــام وأيـ ــني العـ ــر األمـ ــواردة يف تقريـ ــي الـ العملـ
استعدادهم ملواصلة دراسـة كيفيـة تنفيـذ التوصـيات. ويف هـذا      
السياق، أبرز معظم املتكلمني احلاجـة إىل تعزيـز التنسـيق فيمـا     

د ، يف حني تفاعـل العديـ  )٩(بني بعثات األمم املتحدة يف املنطقة
منهم أيضا على حنو إجيايب مع توصية األمني العـام بشـأن قيـام    

__________ 

  .١٦-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

ــفحتان     )٩(   ــع نفســـه، الصـ   (الربازيـــل)؛ الصـــفحتان   ١٧-١٦املرجـ
(الفلـبني)؛ الصـفحات    ٢١-٢٠(إسبانيا)؛ الصـفحتان   ١٨-١٧
ــا)؛ الصــفحتان   ٢٣-٢١ (الصــني)؛ الصــفحات   ٢٦-٢٥(أملاني
(االحتــاد الروســي)؛  ٣١-٣٠(باكســتان)؛ الصــفحتان  ٣٠-٢٨

 ٣٦-٣٣(الواليـات املتحـدة)؛ الصـفحات     ٣٣-٣١الصفحات 
 ٣٨(رومانيـــــا)؛ الصـــــفحة  ٣٨-٣٦لصـــــفحات (اجلزائـــــر)؛ ا

(أيرلندا، باسم االحتـاد األورويب)؛   ٤٢-٤١(شيلي)؛ الصفحتان 
  (اليابان). ٤٤-٤٢الصفحات 

. ومن ناحيـة  )١٠(تلك البعثات بدوريات مشتركة على احلدود
أخرى، وإن كـان هنـاك اتفـاق مـع احلاجـة إىل زيـادة الفعاليـة        
يف استخدام أصول األمـم املتحـدة يف املنطقـة بأسـرها، الحـظ      

ــوارد    ــل اململكــة املتحــدة أن تقاســم امل ــات وعــرب   ممث عــرب البعث
احلـدود يــؤدي إىل خطـر تشــويش واليـات البعثــات واحتمــال    
تعطيــل تسلســل القيــادة والــتحكم. وشــدد علــى أنــه يــتعني        
التصدي هلـذه الصـعوبات احملتملـة والتغلـب عليهـا حـىت ميكـن        

. )١١(وضع ج إقليمي للتدخالت اليت تقوم ـا األمـم املتحـدة   
ــه    ينبغــي اختــاذ إجــراءات  وحــذر ممثــل االحتــاد الروســي مــن أن

منسقة لقوات األمم املتحدة يف املنطقة دون اإلقليمية مع بـذل  
أال تنتــهك ســيادة فــرادى الــدول     العنايــة الواجبــة مــن أجــل   

. ويف الوقـت نفسـه، دعـا    )١٢(واليات البعثات احملددة هنـاك  أو
ــز التعــاون بــني األمــم املتحــدة      ــد مــن املــتكلمني إىل تعزي العدي

ــات اإلقلي ــة    واملنظم ــك اجلماع ــا يف ذل ــة، مب ــة ودون اإلقليمي مي
. وأشـار  )١٣(االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، واحتـاد ـر مـانو      

ممثل شيلي صراحة إىل ضرورة أن تكون هناك مشـاركة أكـرب   
ــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة يف معاجلـــة املشـــاكل      للمنظمـ

  .)١٤(‘‘يف إطار الفصل الثامن من امليثاق’’العابرة للحدود 

ق عـدد مـن املـتكلمني أمهيـة علـى التنفيـذ النـاجح        وعل  
ــاج وإصــالح       ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ــربامج ن ل

__________ 

(الصــني)؛  ٢٥(أملانيــا)؛ والصــفحة  ٢٢املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٠(  
  (رومانيا). ٣٧(الواليات املتحدة)؛ والصفحة  ٣٢والصفحة 

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  .٣١املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

ــبني)؛ والصــفحة   ٢١-٢٠املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٣(    ٢٤(الفل
(الصــني)؛ والصــفحة  ٢٦-٢٥)؛ والصــفحتان (اململكــة املتحــدة

 ٤٠(رومانيـا)؛ والصـفحة    ٢٦-٢٥(اجلزائر)؛ والصـفحتان   ٣٤
  (أيرلندا باسم االحتاد األورويب). ٤٢(فرنسا)؛ والصفحة 

  .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٤(  
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. وأكــد )١٥(قطـاع األمـن يف سـرياليون وليربيــا وكـوت ديفـوار     
ــغرية     ــلحة الصـ ــار األسـ ــى أن انتشـ ــتكلمني علـ ــن املـ ــد مـ العديـ
واجلنـــود األطفـــال جيـــب كبحـــه مـــن خـــالل تعزيـــز اآلليـــات  

طنية القائمة، من قبيل حتويـل الوقـف االختيـاري    اإلقليمية والو
للجماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا إىل صـــك ملـــزم 

. والحــظ عــدة مـــتكلمني أن التنميــة هــي إحـــدى     )١٦(قانونــا 
القضايا األساسية اليت جيب إيـالء اهتمـام خـاص هلـا مـن أجـل       

  .)١٧(حتقيق سالم دائم يف املنطقة

أنـه جيـب أن ينظـر    وأعرب ممثـل اجلزائـر عـن اعتقـاده       
ــا     ــى أـ ــا علـ ــرب أفريقيـ ــدود يف غـ ــابرة للحـ ــاكل العـ إىل املشـ

ــىن الفصــل     ’’ ــدوليني مبوجــب مع ــن ال ــدات للســالم واألم دي
الســـابع مـــن امليثـــاق، وأن جيـــري التعامـــل معهـــا علـــى ذلـــك  

. وحــث الــس علــى اعتمــاد وجهــة نظــر طويلــة  )١٨(‘‘النحــو
ــل أي    ــاكل. ورأى املمثــ ــذه املشــ ــة هــ ــد ملكافحــ ــا أن األمــ ضــ

االستغالل غري املشروع للمـوارد الطبيعيـة ينبغـي أن يـدرج يف     
ــام.      ــيت حــددها األمــني الع ــابرة للحــدود ال قائمــة املشــاكل الع
وكرر ممثل اململكة املتحدة احلاجة إىل معاجلة مسألة اسـتخدام  

__________ 

(الفلـبني)؛   ٢١(إسـبانيا)؛ الصـفحة    ١٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٥(  
ــفحة  ــفحة   ٢٦الصـ ــني)؛ الصـ ــو ٢٧(الصـ   )؛ الصـــفحتان ال(أنغـ

(فرنسا)؛ والصـفحة   ٤٠(الواليات املتحدة)؛ الصفحة  ٣٣-٣٢
  (اليابان). ٤٣

(الفلـبني)؛   ٢١(إسـبانيا)؛ الصـفحة    ١٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٦(  
(اململكــة املتحــدة)؛  ٢٥-٢٤(أملانيــا)؛ الصــفحتان  ٢٢الصـفحة  

(اجلزائــر)؛  ٣٥-٣٤)؛ الصــفحتان ال(أنغــو ٢٧-٢٦الصــفحتان 
ــا)؛ والصــفحة   ٣٧صــفحة ال ــدا باســم االحتــاد   ٤٢(روماني (أيرلن

  األورويب).

ــل)؛ الصــفحة   ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٧(   ــنن)؛  ١٩(الربازي (ب
 ٤٣والصفحة  (باكستان)؛ ٢٩(الصني)؛ الصفحة  ٢٦الصفحة 
  (اليابان).

  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

ــاءة      ــا وإســــ ــرب أفريقيــــ ــة يف غــــ ــة الغنيــــ ــوارد الطبيعيــــ املــــ
نســا مســاعدة بلــدان  . وباملثــل، اقتــرح ممثــل فر )١٩(اســتخدامها

املنطقة يف تعزيز دعم الرقابة على مواردها الطبيعية عـن طريـق   
ــم املتحــدة أو عــن       ــة لألم ــظ الســالم التابع ــات حف دعــم عملي
طريق آليات أخرى، باعتبار ذلـك واحـدة مـن بعـض األفكـار      

ــام     ــني الع ــر األم ــيت ميكــن إضــافتها إىل تقري ــل )٢٠(ال . ورأى ممث
لصـلة املثبتـة بـني اسـتغالل املــوارد     باكسـتان أنـه، وبـالنظر إىل ا   

ــأجيج الرتاعــات يف غــرب     ــة بصــورة غــري مشــروعة وت الطبيعي
أفريقيا، فإنه ينبغي أن يشمل نطاق اجلـزاءات كـال مـن جـانيب     
ــري     ــورة غـ ــتغلة بصـ ــة املسـ ــوارد الطبيعيـ ــب للمـ ــرض والطلـ العـ

 “التســمية والفضــح”مشــروعة. وحــث علــى تطبيــق ممارســة  
ملشــاركني يف هــذه األنشــطة   يــع اوفــرض اجلــزاءات علــى مج  

  .)٢١(املشروعة  غري

ــان      ــا) ببيـ ــرئيس (فرنسـ ــاع، أدىل الـ ــة االجتمـ ويف ايـ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٢٢(باسم الس

ــم املتحــدة يف        ــات األم ــام أن يشــجع بعث ــني الع ــب إىل األم طل
داريـة  غرب أفريقيا على تبادل املعلومات وتقاسم مواردهـا السـوقية واإل  

إىل أقصى حد ممكن، دون إعاقة التنفيذ املرضي لوالياـا، ـدف زيـادة    
  كفاءا وخفض التكاليف؛  

شــدد علــى أمهيــة النــهج اإلقليمــي يف إعــداد وتنفيــذ بــرامج          
  التسريح ونزع السالح وإعادة اإلدماج؛  

ــة         ــة الظــروف الالزم ــى الســعي إىل يئ ــة عل حــث دول املنطق
  ؛للعودة اآلمنة لالجئني
__________ 

  .٣٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

  .٣٩، الصفحة املرجع نفسه  )٢٠(  

  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١(  

  )٢٢(  S/PRST/2004/7.  



ار ـع يف إطـل اليت تقــي املسائــر فــالنظ - الفصــل الثامــن 

مسؤولية جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

553/1582 11-02856 
 

ــدول غــرب        ــة االقتصــادية ل ــدول األعضــاء يف اجلماع حــث ال
ــترياد    ــا علـــى أن تنفـــذ بالكامـــل اتفـــاق الوقـــف االختيـــاري السـ أفريقيـ

فيفـــــة يف غـــــرب أفريقيـــــا واختـــــاذ  وتصـــــدير وتصـــــنيع األســـــلحة اخل
جتـــــار باألســـــلحة الصـــــغرية اخلطـــــوات الالزمـــــة ملكافحـــــة اال مجيـــــع

  اخلفيفة؛    واألسلحة

نو إىل اسـتئناف احلـوار والنظـر يف عقـد     دعا دول احتاد ـر مـا    
اجتماع قمة لرؤساء الدول لوضع ج مشترك ملعاجلـة قضـاياهم األمنيـة    

  املشتركة وتدابري لبناء الثقة؛  

ــدوائر املاليــة          ــة وال ــدان املاحن ــتعجال البل ــى وجــه االس ــا عل دع
ــرب       ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــدعم اجلماع ــا ل ــة إىل تنســيق جهوده الدولي

  هودها إلصالح قطاع األمن.  أفريقيا يف ج
  

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٥  فرباير شباط/ ٢٥املعقودة يف  ٥١٣١

ــة    ــودة يف ٥١٣١يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٥، املعقــ شــ
ــي    ٢٠٠٥ ــر املرحلـ ــه التقريـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج الـ

ــؤرخ   ــام املـ ــني العـ ــباط/فرباير  ١١لألمـ ــبل   ٢٠٠٥شـ ــن سـ عـ
اكل دون اإلقليميــة والعــابرة للحــدود يف غــرب  مكافحــة املشــ

. والحظ األمني العام يف تقريره أنه على الـرغم مـن   )٢٣(أفريقيا
التقدم احملرز يف عدة دول يف غرب أفريقيـا، مـا زالـت املنطقـة     
دون اإلقليمية معرضة للخطـر الشـديد وال يـزال هنـاك الكـثري      

ظ مـــع ممـــا ينبغـــي القيـــام بـــه لتحقيـــق الســـالم الـــدائم. والحـــ
االرتيــاح منــو الشــراكة املثمــرة بــني منظومــة األمــم املتحــدة        
والشركاء اإلمنائيني واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا،  
ــدين،     ــع املــ ــات اتمــ ــات ومنظمــ ــض احلكومــ ــذلك بعــ وكــ
واتمعات احمللية يف منطقة غـرب أفريقيـا، ولكنـه شـدد علـى      

لعديــد مــن أن مضـاعفة اجلهــود وتوجيههــا بصــورة أفضــل يف ا 
ــاء      ــات وبن ــع الرتاع اــاالت األخــرى ميكــن أن تســاهم يف من

__________ 

  )٢٣(  S/2005/86.  

السالم يف املنطقة دون اإلقليمية. ويف هذا الصدد، دعا األمـني  
ــرب       ــدول غ ــة االقتصــادية ل ــدول األعضــاء يف اجلماع ــام ال الع
أفريقيـــا إىل حتويـــل الوقـــف االختيـــاري الســـترياد وتصـــدير      

فيفـة إىل صـك ملـزم    وتصنيع األسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخل   
قانونا بأسرع فرصة ممكنة. وأشاد األمـني العـام بالتقـدم احملـرز     
يف تنفيذ نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج يف سـرياليون   

ــا، إال ــن أ  وليربيـ ــذر مـ ــه حـ ــنجح  أنـ ــن أن تـ ــة ال ميكـ ن العمليـ
يتـوفر التمويـل املالئـم إلعـادة إدمـاج املقـاتلني السـابقني         مل ما

م. وأكد األمني العام على األمهية احليويـة للحـد   وإعادة تأهيله
ــة دون     ــة يف املنطقــ ــباب املروعــ ــة الشــ ــتويات بطالــ ــن مســ مــ
اإلقليمية. وحث الشركاء اإلمنائيني أيضا على متويـل خـدمات   
الـــدعم عـــرب احلـــدود للتخفيـــف مـــن وطـــأة احلالـــة اإلنســـانية  
 العصيبة يف الكثري من أحناء املنطقة دون اإلقليميـة، وخباصـة يف  
املنـاطق احلدوديــة احلساســة املتضــررة مـن الــرتاع الــيت يتعــرض   
ســكاا للخطــر جــراء جمموعــة متنوعــة مــن املشــاكل العــابرة    
للحدود. وأخرياً، الحظ األمني العام أن إصالح قطـاع األمـن   
يشــكل أولويــة عاجلــة بشــكل خــاص لغــرب أفريقيــا باعتبــاره  

مكتــب  أداة رئيســية ملنــع نشــوب الرتاعــات، وطلــب أن يقــوم 
األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا بإعــداد برنــامج متكامــل إقليميــا 
ــرب     ــركائه يف غـ ــع شـ ــاور مـ ــن، بالتشـ ــاع األمـ ــالح قطـ إلصـ

. ويف اخلتام، أكد األمني العـام  ٢٠٠٥أفريقيا، وقبل اية عام 
على أن املسؤولية الرئيسية لتعزيـز السـلم يف املنطقـة تقـع علـى      

احملليــة ذاــا، بيــد أن األمــم  عــاتق القــادة األفارقــة واتمعــات  
ــق     ــة إىل حتقي ــدعم للمســاعي الرامي املتحــدة ستواصــل تقــدمي ال

  مستقبل أفضل لشعوب غرب أفريقيا.

واســتمع الــس إىل إحاطــات مــن األمــني العــام ومــن   
ممثلــه اخلــاص لغــرب أفريقيــا، وكــذلك مــن املستشــار اخلــاص   

ــدول غــرب أفري     ــة االقتصــادية ل ــذي للجماع ــا لألمــني التنفي قي
املعين حبماية الطفل. وباإلضافة إىل مجيع أعضـاء الـس، أدىل   
ببيانات أيضا ممثلو بوركينا فاسو وسرياليون، وغينيـا، وكـوت   
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، ومـــايل، )٢٤(ديفــوار، ولكســمربغ (باســم االحتــاد األورويب)    
  والنيجر، ونيجرييا (باسم جمموعة الدول األفريقية).

تهاللية عــن وأعــرب األمــني العــام يف مالحظاتــه االســ   
تزال تواجـه حتـديات أمنيـة     قلقه من أن منطقة غرب أفريقيا ال

خطرية. وأشار يف هذا الصدد إىل مسائل منـاطق احلـدود الـيت    
ــل       ــق إىل التمويـ ــثري للقلـ ــار املـ ــل، واالفتقـ ــا القالقـ ــود فيهـ تسـ
إلصـــالح القطـــاع األمـــين وبـــرامج نـــزع الســـالح والتســـريح 

، وارتفــاع مســـتويات  وإعــادة اإلدمــاج واإلعــادة إىل الــوطن    
بطالة الشباب. وأشار إىل أنه قد سلط الضـوء يف تقريـره علـى    
اـــاالت الـــيت تتطلـــب عمـــال عـــاجال وطويـــل األجـــل، وأن   
التوصــيات الــواردة فيــه موجهــة إىل عــدد كــبري مــن األطــراف  
ــة      ــات أخــرى يف منظوم ــن وهيئ ــس األم ــا جمل ــا فيه ــة، مب الفاعل

ون الثنائيــــون واملتعــــددو األمـــم املتحـــدة، والشـــركاء اإلمنائيــــ
األطــراف، وأمانــة اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا،   
وفرادى الـدول األعضـاء، ومنظمـات اتمـع املـدين. ورحـب       
باجلهود الـيت بذلتـها اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا        
وأعضــاؤها مــؤخرا بغيـــة التصـــدي للتحــديات املعقــدة الــيت       

شـراكة البنـَّــاءة بـني اجلماعـة االقتصـادية      تواجهها املنطقـة، وال 
لدول غـرب أفريقيـا ومنظومـة األمـم املتحـدة وأطـراف فاعلـة        

  .)٢٥(أخرى ذات صلة

والحظ املمثل اخلاص لألمني العـام لغـرب أفريقيـا أن      
ــدويل يف غــرب      ــه اتمــع ال ــذي يضــطلع ب العمــل اجلمــاعي ال

ــة حتــديات واســعة النطــاق. وفيمــا      ــا يواجــه ثالث ــق أفريقي يتعل
بالتحدي املؤسسي، شدد على أنه ينبغي زيـادة تعزيـز التعـاون    

__________ 

يسـلندا، وبلغاريـا، والبوسـنة    أأيدت هذا البيان كل مـن ألبانيـا، و    )٢٤(  
واهلرســــك، وتركيــــا، واجلبــــل األســــود، ومجهوريــــة مقــــدونيا  

  اليوغوسالفية سابقا، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا، والنرويج.

  )٢٥(  S/PV.5131 ٣-٢، الصفحتان.  

ــا،     ــرب أفريقيـ ــدة يف غـ ــم املتحـ ــات األمـ ــني كيانـ ــي بـ املؤسسـ
ــة      ــم املتحــدة والشــركاء اآلخــرين يف املنطق ــني األم وكــذلك ب
دون اإلقليميـــة، وخاصـــة اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب  

وفيمـا يتعلـق    أفريقيا، ودول غـرب أفريقيـا وجمتمعاـا املدنيـة.    
بالتحـــدي املنـــهجي، شـــدد علـــى احلاجـــة إىل وضـــع ســـلم       
لألولويــات بشـــأن القضــايا واــاالت واألهــداف، وأشــار إىل  
ــل      ــن قبيـ ــائل مـ ــمل مسـ ــة تشـ ــية احلاليـ ــات الرئيسـ أن األولويـ
األسلحة الصغرية، واألطفال اجلنـود، وإصـالح قطـاع األمـن،     

الطـرق،   ونزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، وحـواجز    
وبناء السالم عـرب احلـدود. وفيمـا يتصـل بالتحـدي العقائـدي،       
ـــش     ــى دول تعيـ ــالم علـ ــاء السـ ــود يف بنـ ــز اجلهـ رأى أن تركيـ

عمـــل منطقــي، لكــن البلــدان الــيت  حــاالت حــرب هــو مســار  
تعيش ظروف حرب من قبيل غانا والنيجر تسـتحق الـدعم    ال

يف الــدويل، فهــي مــا زالــت هشــة وميكــن أن يضــعفها العنــف    
ــأن        ــه ب ــن ثقت ــل اخلــاص ع ــا. وأعــرب املمث ــدان اــاورة هل البل
التعــاون اجلــاري بــني اتمــع الــدويل وشــعوب غــرب أفريقيــا   
وحكوماـا سيسـاعد يف التغلـب علــى بعـض تلـك التحــديات      

  .)٢٦(اهلائلة

ــذي للجماعــة       وذكــر املستشــار اخلــاص لألمــني التنفي
ــة ا    ــين حبمايـ ــا املعـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــل أن االقتصـ لطفـ

املشــاكل العــابرة للحــدود الــيت تواجههــا بلــدان غــرب أفريقيــا  
ــك     ــتقرار، وأن تلــ ــن واالســ ــلم واألمــ ــدات للســ ــها ديــ كلــ
التهديــدات نامجــة عــن أنشــطة العصــابات املنظمــة الــيت لــديها   
شبكات منتشرة يف العديـد مـن بلـدان املنطقـة دون اإلقليميـة،      

عصـابات، الـيت   بل وخارج املنطقة أيضا. وتعيش معظم تلك ال
عادة مـا يكـون هلـا جـذور سياسـية وقـد تتطـور إىل عصـابات         
إجرامية، من االجتار باألسلحة واملخـدرات، وغسـل األمـوال،    

__________ 

  .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  
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ــىن املنــاطق يف        ــى أغ ــثرياً مــا تســيطر عل ــار بالبشــر، وك واالجت
البلدان اليت متر بأزمة. وأبلغ املستشـار اخلـاص الـس أنـه مـن      

عصـابات املســلحة ومكافحتــها،  أجـل منــع األنشـطة الســلبية لل  
وضــعت اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا عــددا مــن   
ــة يف     ــة باملســاعدة املتبادل ــة املتعلق ــل االتفاقي الصــكوك، مــن قبي
ــددت     ــد حـ ــرمني. وقـ ــليم اـ ــة تسـ ــة، واتفاقيـ ــائل اجلنائيـ املسـ
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ثالثـة ـج اسـتراتيجية    

تلــك الصــكوك، مــن خــالل التــدابري السياســية  رئيســية لتنفيــذ 
ــة      ــدت اجلماع ــت نفســه، اعتم ــة. ويف الوق ــة واإلمنائي والقانوني
االقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا عددا مـن الربوتوكـوالت   
ملنــع نشــوب الرتاعــات عــن طريــق تعزيــز الدميقراطيــة واحلكــم  
السديد، فضال عن حرية حركة السـلع واألشـخاص. واختـتم    

اخلـــاص بـــالقول بأنـــه ينبغـــي اتبـــاع مجيـــع املبـــادئ  املستشـــار 
التوجيهية املتفق عليها لتحقيق بيئـة مواتيـة للتنميـة االقتصـادية     

  .)٢٧(واالجتماعية السليمة يف املنطقة دون اإلقليمية

وشاطر املتكلمـون األمـني العـام تقييمـه بـأن احلالـة يف         
غـــرب أفريقيـــا خلـــيط مـــن التطـــورات اإلجيابيـــة والتحـــديات 

ســتمرة، وأكــدوا مــن جديــد علــى االعتقــاد بــأن اجلهـــود        امل
املتضــافرة الــيت تســتند إىل ــج إقليمــي متكامــل ملنــع الصــراع    
ــى       ــاء عل ــق الســالم املســتدام. وباإلضــافة إىل الثن ــة لتحقي الزم
ــات      ــات السياســية وبعث ــني خمتلــف البعث ــاون فيمــا ب ــز التع تعزي

اإلقليميـة،   حفظ السالم التابعة لألمـم املتحـدة يف املنطقـة دون   
ــني منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن أصــحاب      وكــذلك ب
ــى األســلحة      ــام عل ــتكلمني يف بيان املصــلحة، ركــز معظــم امل
الصغرية، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدمـاج، وإصـالح   

  قطاع األمن، واملناطق احلدودية.  
__________ 

  .٧و  ٦ تاناملرجع نفسه، الصفح  )٢٧(  

والحظ عدد كبري من املـتكلمني أن انتشـار األسـلحة      
ال يشــكل أحــد التحــديات اخلطــرية الــيت جيــب  الصــغرية ال يــز

التصدي هلـا علـى حنـو أكثـر فعاليـة، ال سـيما مـن خـالل قيـام          
الــدول األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  
بتحويل الوقف االختياري إىل صك ملزم قانونا، ومـن خـالل   
دعــم اتمــع الــدويل لربنــامج الرقابــة علــى األســلحة الصــغرية   

. ويف سـياق  )٢٨(ع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتاب
االجتــار باألســلحة الصــغرية، أيــد عــدد مــن املــتكلمني توصــية    
األمــني العــام بــأن يــتم إعطــاء عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ    
الســـالم الوســـائل الالزمـــة لرصـــد عمليـــات حظـــر األســـلحة   

ر اإلشـها ”. وذهـب العديـد مـن املـتكلمني إىل أن     )٢٩(وإنفاذها
أداة فعالة لتعزيز تنفيذ نظـم اجلـزاءات، وأن الـس     “والفضح

ــة بـــاألفراد والكيانـــات الـــذين    ينبغـــي أن ينظـــر يف نشـــر قائمـ
ينتهكون حظر توريد األسـلحة والوقـف االختيـاري للجماعـة     

. ويف هــذا الصــدد، كــان )٣٠(االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا 
ــذي كــان يتحــدث      ــل لكســمربغ ال ــل وممث ــل الربازي باســم ممث

__________ 

  (الصــــني)؛ الصــــفحات  ١١-١٠املرجــــع نفســــه، الصــــفحتان   )٢٨(  
(الفلبني)؛ الصـفحتان   ١٨-١٧(الربازيل)؛ الصفحتان  ١٥-١٣
(الواليــات املتحــدة)؛  ٢٦-٢٤(اليابــان)؛ الصــفحات  ٢٤-٢٣

(رومانيـا)؛   ٣١-٢٩(فرنسا)؛ الصـفحات   ٢٩-٢٧الصفحات 
 ٣٨-٣٦(األرجنــــــتني)؛ الصــــــفحات   ٣٢-٣١الصــــــفحتان 

 ٤٠-٣٨(لكســـمربغ، باســـم االحتـــاد األورويب)؛ الصـــفحات    
ــفحات   ــوار)؛ الصـ ــوت ديفـ ــفحات   ٤٣-٤١(كـ ــا)؛ الصـ (غينيـ

ــفحات  ٤٥-٤٣ ــرياليون)؛ الصـ ــم  ٤٧-٤٥(سـ ــا، باسـ (نيجرييـ
  (مايل). ٥٢-٥٠جمموعة الدول األفريقية)؛ الصفحات 

 ٢٢(اململكـــة املتحـــدة)؛ الصـــفحة  ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٢٩(  
(لكســمربغ،  ٣٧(فرنســا)؛ الصــفحة  ٢٨(الــدامنرك)؛ الصــفحة 

  (مايل). ٥٢-٥١باسم االحتاد األورويب)؛ والصفحتان 

(رومانيـا)؛   ٣١(اليونـان)؛ الصـفحة    ٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠(  
األورويب)؛ والصــفحة  (لكســمربغ، باســم االحتــاد  ٣٨الصــفحة 

  (نيجرييا، باسم جمموعة الدول األفريقية). ٤٩
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االحتاد األورويب، قد نظـرا علـى حنـو إجيـايب يف توصـية األمـني       
ــة املتصــلة     العــام عــن تقــدمي املســؤولني عــن األنشــطة اإلجرامي
ــر إىل     ــة والبشـ ــوارد الطبيعيـ ــغرية واملـ ــلحة الصـ ــار باألسـ باالجتـ

ــهم    ــة حملاكمت ــة الدولي ــة اجلنائي ــات   )٣١(احملكم ــل الوالي ــا ممث ، أم
ــده لديــ   ــد بل ــة بشــأن   املتحــدة فقــال إن وف ه وجهــة نظــر خمتلف

  .)٣٢(أنسب املنتديات للنظر يف تلك القضايا

وذكر العديد من املتكلمني أن عمليات نـزع السـالح     
والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وإصــالح قطــاع األمــن الناجحــة    
ــاء       ــراعات وبنـ ــوب الصـ ــع نشـ ــا يف منـ ــرا حامسـ ــت عنصـ كانـ

لسياسـي  . ووفقا ملمثلة الدامنرك، فـإن إزالـة الطـابع ا   )٣٣(السالم
ــدميقراطي    ــراف الـ ــاعها لإلشـ ــن وإخضـ ــوات األمـ ــن دور قـ عـ
ــاء      ــدة ولبنـ ــراعات جديـ ــوب صـ ــع نشـ ــيان ملنـ ــرطان أساسـ شـ
السـالم. وأضـافت أن عمليـة نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة        
ــكلة    ــاج ينبغـــي إعـــدادها حبيـــث تراعـــي بالتحديـــد مشـ اإلدمـ
األطفال والشباب الغاضبني والشاعرين خبيبـة األمـل يف غـرب    

ا، وأنــه ينبغــي أن تنظــر األمــم املتحــدة يف متويــل حصــة   أفريقيــ
أكرب من األنشطة ذات الصلة برتع السالح والتسريح وإعـادة  
اإلدمــاج يف عمليــات حفــظ الســالم مــن خــالل االشــتراكات   

__________ 

 ٣٨(الربازيـــــل)؛ والصـــــفحة  ١٤املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٣١(  
  (لكسمربغ، باسم االحتاد األورويب).

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  

 ١٢(اململكـــة املتحـــدة)؛ الصـــفحة  ٩املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٣٣(  
(مجهوريـــة  ١٦لربازيـــل)؛ الصـــفحة (ا ١٤(اجلزائـــر)؛ الصـــفحة 

ــفحة   ــدة)؛ الصـــ ــا املتحـــ ــفحة  ١٨ترتانيـــ ــبني)؛ الصـــ  ٢١(الفلـــ
(الواليـــات  ٢٥(اليابـــان)؛ الصـــفحة  ٢٣(الـــدامنرك)؛ الصـــفحة 
ــفحة  ــدة)؛ الصـ ــفحة  ٢٧املتحـ ــان)؛ الصـ ــا)؛  ٣٠(اليونـ (رومانيـ

ــنن)؛ الصــفحة  ٣٣(األرجنــتني)؛ الصــفحة  ٣٢الصــفحة   ٣٨(ب
ــاد    ــم االحتـــــ ــمربغ، باســـــ ــفحة (لكســـــ  ٤٠األورويب)؛ الصـــــ

(نيجرييـا، باسـم جمموعـة الـدول      ٤٩ديفـوار)؛ الصـفحة    (كوت
  (مايل). ٥١األفريقية)؛ والصفحة 

. وأعرب ممثل الواليـات املتحـدة عـن القلـق مـن أن      )٣٤(املقررة
يـزال  متويل برامج نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج ال    

ــد مــن اإلصــالح     ــد احلاجــة إىل إجــراء املزي يشــكل حتــديا، وأي
لقطاع األمن وإنشاء قوات أمـن دميقراطيـة وحمترفـة، مسـتمدة     

ــع اجلماعــات يف خمتلــف اتمعــات   ــل  )٣٥(مــن مجي . وشــدد ممث
ــة معاجلــة قضــية إعــادة اإلدمــاج، وال ســيما      ــان علــى أمهي الياب

. )٣٦(لــرتاعمشـكلة بطالـة الشـباب بغيــة جتنـب إعـادة نشـوب ا      
وعنــد النظــر يف طريقــة معاجلــة املســائل العــابرة للحــدود يف       

ملمـــثلني اقتـــراح إنشـــاء جلنــــة    غـــرب أفريقيـــا، أيـــد بعـــض ا    
  .)٣٧(السالم  لبناء

وتطــــرق عــــدد مــــن املــــتكلمني إىل مســــألة املنــــاطق   
احلدودية احلساسـة واحلاجـة إىل وضـع اسـتراتيجيات متكاملـة      

ي مـع األمـني العـام علـى     . واتفق ممثل االحتـاد الروسـ  )٣٨(لذلك
احلاجة إىل تعزيـز حـدود الـدول األفريقيـة، وإنشـاء آليـة أمنيـة        

ــة  ــاطق احلدودي ــنن مكتــب  )٣٩(مشــتركة يف املن ــل ب . وحــث ممث
األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا علـى تقـدمي دعمـه الكامـل خلطـة        
اجلماعة الرامية إىل إنشاء رابطـة للمنـاطق واملـدن احلدوديـة يف     

__________ 

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(  

 ١٤(اململكة املتحدة)؛ الصـفحة   ٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  
  (الفلبني). ١٨ازيل)؛ الصفحة (الرب

 ٢٥(االحتــاد الروســي)؛ الصــفحة   ١٩املرجــع نفســه، الصــفحة    )٣٨(  
(رومانيــا)؛ الصــفحة  ٣١-٣٠(الواليــات املتحــدة)؛ الصــفحتان 

ــفحتان  ٣٢ ــتني)؛ الصـ ــفحة  ٣٤-٣٣(األرجنـ ــنن)؛ الصـ  ٣٩(بـ
(نيجرييـا،   ٤٧(غينيـا)؛ الصـفحة    ٤٣(كوت ديفوار)؛ الصـفحة  

(مايل)؛ والصـفحة   ٥١األفريقية)؛ الصفحة باسم جمموعة الدول 
  (النيجر).  ٥٣

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(  
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وذكر ممثل نيجرييا، متحـدثاً باسـم جمموعـة     .)٤٠(غرب أفريقيا
اســتراتيجيات ’’الــدول األفريقيــة، أن املبــادرة القائمــة املعنونــة 

، الـيت  ‘‘موحدة للمناطق احلدوديـة احلساسـة يف غـرب أفريقيـا    
يشــارك فيهــا مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا واجلماعــة   
االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا ومكتـــب تنســـيق الشـــؤون 

نسانية والشركاء اإلمنائيني ومجاعات اتمع املدين واألفرقـة  اإل
القطرية وبعثات السـالم التابعـة لألمـم املتحـدة، مـن شـأا أن       
تســاعد علــى منــع احلــاالت احملتملــة النــدالع أعمــال العنــف،   
وإعادة الثقة واالئتمان للعالقـات بـني الـدول، وتعزيـز السـالم      

يميــة، إذا نفــذت بالكامــل.   واالســتقرار يف املنطقــة دون اإلقل 
وأكد كذلك على أن التحديات النامجـة عـن املشـاكل العـابرة     

ــا   ــرب أفريقيـ ــدود يف غـ ــة    للحـ ــا بفعاليـ ــدي هلـ ــن التصـ ال ميكـ
. وأشـار  )٤١(حينما تعـزز فـرص النمـو االقتصـادي والتنميـة      إال

ممثــل النيجــر إىل أن إدارة املنــاطق احلدوديــة مشــكلة كــبرية يف  
نقــل ســكان املنطقــة، وحــذر مــن أن   ضــوء ارتفــاع مســتوى ت 

االبتــــزاز وإســــاءة املعاملــــة عنــــد املخــــافر احلدوديــــة يــــثريان  
ــان  ــن الســكان     االضــطرابات يف أحي ــوعتني م ــني جمم كــثرية ب

ــات بــــــني    ــدوث أزمــــ ــي إىل حــــ ــا يفضــــ ــاورين، ممــــ املتجــــ
  .)٤٢(متامخني  بلدين

ــدروس       ــات والـ ــل املمارسـ ــبعض أن أفضـ ــظ الـ والحـ
ا يف ذلـك التعـاون عـرب احلـدود     املستفادة من غرب أفريقيـا، مبـ  

ــه وأن       ــذى ب ــاالً يحت ــي، ميكــن أن تكــون مث ــاون اإلقليم والتع
تســــتخدم يف غريهــــا مــــن املنــــاطق اإلقليميــــة واملنــــاطق دون 

. ووافــق عــدد مــن املــتكلمني علــى أن املســؤولية   )٤٣(اإلقليميــة
__________ 

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  .٥٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  .٥٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

 ١٦(اململكـــة املتحـــدة)؛ الصـــفحة  ٨املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٤٣(  
  (الفلبني).  ١٨ (مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ الصفحة

الرئيســــية عــــن تعزيــــز الســــلم واالســــتقرار يف املنطقــــة دون  
قضـايا العـابرة للحـدود، تقـع علـى عـاتق       اإلقليمية، ومعاجلـة ال 

، ويف هـذا السـياق، سـلط الـبعض     )٤٤(الدول األفريقيـة أنفسـها  
الضوء على أن الـدول األفريقيـة ينبغـي أن متتلـك زمـام عمليـة       

. وأكـــد ممثـــل االحتـــاد )٤٥(تســـوية الرتاعـــات وتوطيـــد الســـالم
ــة لألفكــار        ــن العناي ــد م ــالء املزي ــى أن ضــرورة إي الروســي عل

ــة الــيت ميكــن لــس األمــن مــن خالهلــا   اجلديــدة بشــ أن الكيفي
لتعزيـز عملياـا السياسـية،     تقدمي املساعدة لدول غرب أفريقيا

ــة ميكـــن    ــار االبتكاريـ ــوير تلـــك األفكـ ــيفا أن العمـــل لتطـ مضـ
ينجز يف إطار الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنـع نشـوب       أن

  .)٤٦(الصراعات يف أفريقيا وحلها التابع للمجلس

تلف ممثل غينيا مع األمـني العـام الـذي رحـب     وقد اخ  
يف تقريــره بقــرار فريــق االتصــال الــدويل املعــين بليربيــا بتوســيع 
ــدان األخــرى يف احتــاد ــر مــانو،     ــه ليشــمال البل ــه ونطاق واليت

ــا  ــل  ،)٤٧(بيســاو وكــوت ديفــوار  -وكــذلك غيني وأوضــح ممث
غينيا أن حكومة بلده رأت أن هذا القرار غري مناسـب بـاملرة،   

  .)٤٨(وقد رفضته بالفعل
__________ 

ــر)؛ الصــفحة   ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )٤٤(   (االحتــاد  ١٩(اجلزائ
(األرجنــتني)؛  ٣٢(اليابــان)؛ الصــفحة  ٢٣الروســي)؛ الصــفحة 

(لكســمربغ، باســم االحتــاد األورويب)؛ والصــفحة   ٣٧الصــفحة 
  (سرياليون). ٤٥

(اليابـان)؛   ٢٤(الـدامنرك)؛ الصـفحة    ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٥(  
  (اليونان). ٢٦لصفحة وا

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

  )٤٧(  S/2005/86 ــرة ــق    ٨، الفقـ ــبح فريـ ــق ليصـ ــمية الفريـ ــد تسـ . وأعيـ
  االتصال الدويل حلوض ر مانو.

  )٤٨(  S/PV.5131 ٤٢، الصفحة.  
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ويف اية االجتمـاع، أدىل الـرئيس (بـنن) ببيـان باسـم        
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٤٩(الس

أعـرب جمــددا عــن اعتقــاده بضـرورة اختــاذ اإلجــراءات املتعلقــة     
بالقضايا دون اإلقليمية والعابرة للحدود يف إطار اسـتراتيجية أوسـع ملنـع    

  دارة األزمات وبناء السالم يف املنطقة دون اإلقليمية؛  الصراعات وإ

شــجع مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا علــى مواصــلة          
تشـــجيع األخـــذ بنـــهج دون إقليمـــي متكامـــل ومشـــترك مـــع اجلماعـــة   
االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد األفريقـي، وكـذلك مـع سـائر         

  ع املدين؛الشركاء الدوليني الرئيسيني ومنظمات اتم

كـــانون  ٢لـــذي اختـــذه االحتـــاد األورويب يف رحـــب بـــالقرار ا  
ملساعدة اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا    ٢٠٠٤ديسمرب /األول

__________ 

  )٤٩(  S/PRST/2005/9.  

يف تنفيــذ خططهــا الراميــة إىل مكافحــة نشــر األســلحة الصــغرية بطريقــة   
  غري مشروعة؛  

شــدد علــى ضــرورة مواصــلة اإلصــالحات األمنيــة اهلادفــة إىل     
العســكرية يف البلــدان اخلارجــة مــن حــاالت  -املدنيــة  العالقــاتحتســني 

  الصراع وخلق ثقافة تدعو للسالم واالستقرار وتعزيز سيادة القانون؛  

حـث البلــدان املاحنــة واملنظمــات الدوليـة واتمــع املــدين علــى     
مواجهــة احلالــة اإلنســانية الصــعبة يف أجــزاء عديــدة مــن املنطقــة دون        

املـــوارد الكافيـــة يف إطـــار عمليـــة النـــداءات املوحـــدة  اإلقليميـــة وتـــوفري 
، وذلــك كجــزء مــن اســتراتيجية    ٢٠٠٥اخلاصــة بغــرب أفريقيــا لعــام    

م يف إقليمية لالستجابة اإلنسانية دف إىل حتسـني أمـن النـاس الـذين هـ     
أولئـــك الـــذين توشـــك قـــدرم علـــى   مســـيس احلاجـــة إىل احلمايـــة أو

  التحمل على النضوب.

    

  السالم يف غرب أفريقياتوطيد  - باء 

  اإلجراءات التمهيدية

ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

  ٢٠٠٦  أغسطس آب/ ٩املعقودة يف  ٥٥٠٩

موجهــة  ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٣يف رســالة مؤرخــة    
، أحال ممثل غانا ورقة مفاهيميـة للمسـاعدة   )١(إىل األمني العام

توحـة بشـأن   يف توجيه مداوالت جملس األمـن إبـان مناقشـة مف   
ــا        ــويل غان ــدت خــالل ت ــا، عق ــرب أفريقي ــز الســالم يف غ تعزي
رئاسة جملـس األمـن. وأشـري يف الورقـة املفاهيميـة إىل أن عـدم       
االستقرار السياسي الذي تعاين منه املنطقة قـد احنسـر إىل حـد    
كبري، وأتاح هذا االحنسار فرصة نـادرة مـن أجـل بنـاء الـوطن      

ــدد   ــتدامة. وحـ ــة املسـ ــز التنميـ ــن  وتعزيـ ــة مـ ــة جمموعـ ت الورقـ
املواضيع الواسعة النطـاق الشـاملة لعـدة قطاعـات، وكـان مـن       

__________ 

  )١(  S/2006/610.  

املنتظــر أن تســفر مناقشــتها يف النقــاش املفتــوح عــن توصــيات   
ملموسة وواقعية متكـن جملـس األمـن مـن صـوغ تـدابري حمـددة        
تغطــي مجيــع جوانــب عمليــة تعزيــز الســالم كمنــع نشــوب        

  الصراعات، وحفظ السالم وبناء السالم.

ــة    ــودة يف ٥٥٠٩ويف اجللسـ ــطس  ٩، املعقـ آب/أغسـ
تعزيـز السـالم يف غـرب    ’’، اعتمد الس البند املعنون ٢٠٠٦
، وأدرج يف جدول أعمالـه الرسـالة املـذكورة أعـاله.     ‘‘أفريقيا

ــا)، اســتمع      ــرئيس (غان ــة لل ــاب املالحظــات االفتتاحي ويف أعق
 الــس إىل إحاطــات مــن األمــني العــام وممثلــه اخلــاص لغــرب   
أفريقيــا، وكــذلك مــن األمــني التنفيــذي للجماعــة االقتصــادية   

دىل أعضــــاء الــــس ببيانــــات،    لــــدول غــــرب أفريقيــــا. وأ   
ــذلك ــتان،   وكـــــ ــو باكســـــ ــلممثلـــــ ــة، والربازيـــــ  ومجهوريـــــ

ــا ــنغال ،كوريـــ ــاال، وســـــرياليون ،والســـ ــا، وغواتيمـــ ، وغينيـــ
 االحتــاد باســم( وفنلنــدا)، البوليفاريــة - مجهوريــة( وفرتويــال




