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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
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ــوار وكــــوت ،)٢()األورويب ــا، ديفــ ــا، وليربيــ ــر، وليبيــ ، ومصــ
  .)٣(واهلند، ونيجرييا، والنيجر، والنرويج، وناميبيا

ورحب الرئيس بإنشاء جلنة بناء السالم، كنتيجـة مـن     
أهم نتائج العملية اجلاريـة إلصـالح األمـم املتحـدة، وأكـد أنـه       
ــوار      ــل كــوت ديف ــوترات ســاخنة يف دول مث ــاك ت ــزال هن ال ت

، إال أن هذه التوترات ال بد من تسـويتها قبـل   بيساو -وغينيا 
أن تصبح مستعصية على احلل، وأكـد علـى احلاجـة إىل تعزيـز     
أُسس السـالم، حـىت يف البلـدان الـيت مل تشـهد أيـة اضـطرابات        
ــه أن الكــثري مــن مشــاكل     أو نزاعــات كــربى. وكــان مــن رأي
املنطقــة ميكــن أن تعــزى، وعــن حــق، إىل احلكــم االســتبدادي   

ــا ــن  واالفتقــ ــادات الــــيت ال ميكــ ــيدة، والقيــ ر إىل اإلدارة الرشــ
مســاءلتها. وأعــرب عــن ســروره يف هــذا الصــدد لإلشــارة إىل   
ــاء جمتمعــات     ــى بن ــا عل التصــميم اجللــي لشــعوب غــرب أفريقي
جديدة ترتكز إىل مبادئ املساءلة الدميقراطية واحتـرام حقـوق   
اإلنســان وســيادة القــانون. وســلم بــأن اجلماعــة االقتصــادية       

ل غــرب أفريقيــا تواجــه قيـودا حــادة مــن حيــث القــدرات  لـدو 
واملوارد، رغم أا كانت يف طليعة عمليـات السـالم يف غـرب    
ــه مبجــرد متكــني اجلماعــة االقتصــادية       ــه أكــد أن ــا، ولكن أفريقي
لــدول غــرب أفريقيــا، فســتكون شــريكا يعــول عليــه يف حتقيــق 

فحسـب   السالم وتوليد الثروة، مبا يعود بالنفع ال على املنطقـة 
بــــل أيضــــا علــــى العــــامل أمجــــع. ورأى الــــرئيس أنــــه ينبغــــي 
الســتراتيجية توطيــد الســالم أن تركــز علــى تســوية الرتاعــات   
احلالية بأسرع ما ميكن واحليلولة دون عودة الـرتاع يف البلـدان   

__________ 

وتركيـا،  أيدت هذا البيان كل مـن ألبانيـا، وأوكرانيـا، وبلغاريـا،       )٢(  
ــالفية ســـابقا،      ــدونيا اليوغوسـ ــود، ومجهوريـــة مقـ ــل األسـ واجلبـ

  ومجهورية مولدوفا، ورومانيا، وصربيا، وكرواتيا.

مثل قطر نائب رئيس جملـس الـوزراء ووزيـر الشـؤون اخلارجيـة؛        )٣(  
ــل       ــة يف ك ــرا الشــؤون اخلارجي ــوار وزي ــا وكــوت ديف ــل غان ومثّ

  دولة للشؤون اخلارجية.منهما؛ ومثل غينيا األمني العام بوزارة ال

الــيت خرجــت مــن احلــرب منــذ فتــرة وجيــزة وتطــوير اإلطــار    
تعبئـــة املؤسســـي والقـــدرات ذات الصـــلة مببـــادرات الســـالم و

ــل ومعاجلــة       ــذا القبي ــن ه ــادرات الســالم م ــة ملب ــوارد املطلوب امل
األســباب الكامنــة وراء الــرتاع بطريقــة شــاملة. وكــان مهمــا،  
علــــى وجــــه اخلصــــوص، نــــزع ســــالح املقــــاتلني الســــابقني  
ــال     ــود األطفـ ــيما اجلنـ ــاجهم، وال سـ ــادة إدمـ ــرحيهم وإعـ وتسـ

  .)٤(واملرتزقة

ضــرورة اتبــاع وأكــد األمــني العــام جمــددا علــى رأيــه ب   
ج شامل للتصدي للرتاعـات املختلفـة، وإن كانـت مترابطـة،     
يف غرب أفريقيا، ويف هذا السـياق، رحـب برغبـة قـادة غـرب      
ــة، دون     ــات يف املنطقـ ــة الرتاعـ ــراط يف معاجلـ ــا يف االخنـ أفريقيـ
ــدخل يف الشــؤون      ــدأ عــدم الت ــادة إىل التمســك مبب الرتعــة املعت

ن يعم السـالم وأن يـدوم،   الداخلية. وشدد على أنه من أجل أ
جيــب علــى اتمــع الــدويل تطــوير مبــادرات مفيــدة يف بنــاء        
السالم، مبا يف ذلك املصاحلة وعمليات بنـاء الثقـة، فضـال عـن     
ــن أن     ــه مـ ــن قلقـ ــانون. وأعـــرب عـ ــيادة القـ ــة سـ آليـــات تقويـ
االستجابة الدولية حلاالت ما بعـد الـرتاع، قـد عانـت مـن قلـة       

دويل، وامليل إىل املغـادرة قبـل األوان.   األموال، وقلة التنسيق ال
وأعــرب عــن أملــه يف أن تضــطلع جلنــة بنــاء الســالم، ومكتــب  
األمـم املتحـدة لغـرب أفريقيـا بـدور يف معاجلـة أوجـه الضــعف        
هذه. ووعد بأن تكون األمـم املتحـدة ملتزمـة مبواصـلة العمـل      
مـــع أعضـــاء املنطقـــة دون اإلقليميـــة يف رحلتـــهم إىل ســـالم      

  .)٥(مستدام

والحظ املمثل اخلاص لألمني العـام لغـرب أفريقيـا أن      
املنطقة دون اإلقليميـة تواجـه ديـدات جديـدة متنوعـة نتيجـة       
ــة،    ــة اجلاريــ ــادية والدميغرافيــ ــية واالقتصــ ــوالت السياســ للتحــ

__________ 

  )٤(  S/PV.5509 ٤-٣، الصفحتان.  

  .٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  
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والبطالــة واهلجــرة غــري الرمسيــة للشــباب. وحــث الــس علــى  
ــة انتقال    ــاز مرحل ــيت جتت ــدان ال ــالء اهتمــام خــاص للبل ــة مــن  إي ي

خــالل تعزيــز قــدراا املؤسســية ومســاعدة ســكاا الضــعفاء.   
وينبغــي أن تكــون األولويــة يف هــذا الصــدد لبطالــة الشــباب       
وتأثريهـــا علـــى الســـلم واالســـتقرار علـــى الصـــعيدين الـــوطين  
واإلقليمي، واهلجرة السرية وتأثريها املتزايد على احلكم احمللـي  

ــيري  ــة، والتغـ ــات الدوليـ ــدميقرا والعالقـ ــام  الـ ــلمي لنظـ طي والسـ
احلكـــم بوصـــفه وســـيلة ملنـــع الرتاعـــات، والتوســـع احلضـــري  
السريع، وتزايد انعدام األمـن، وتقـدمي الـدعم للقطـاع اخلـاص      

  .)٦(يف أفريقيا، بوصفه وسيلة لكفالة إحراز تقدم

والحظ األمـني التنفيـذي للجماعـة االقتصـادية لـدول        
لء فجــوة غــرب أفريقيــا أن جلنــة بنــاء الســالم قــد صــممت ملــ  

كــبرية يف أنشــطة األمــم املتحــدة املتعلقــة بالســالم، ومــن أجــل 
مســاعدة البلــدان الــيت متــر مبرحلــة االنتقــال مــن احلــرب إىل        

لدميقراطيـــة، والتنميـــة. ووفقـــا الســـلم، وتعزيـــز االســـتقرار، وا
قاله، ينبغي لتعزيز السالم يف بلدان غرب أفريقيا أن يشـمل   ملا

ــية ا  ــة الرئيسـ ــر األربعـ ــات   العناصـ ــاء املؤسسـ ــادة بنـ ــة: إعـ لتاليـ
الدميقراطيـــة، مبـــا فيهـــا اجلهـــاز القضـــائي، والربملـــان، وســـلك  
ــة؛ وإصــالح قطــاع األمــن لتشــكيل قــوات أمــن     اخلدمــة املدني
فعالة ووطنية فعال؛ ودعم قدرات احلكومة االقتصادية إلعـادة  
ــة      ــدمات االجتماعيـ ــدمي اخلـ ــدمرة وتقـ ــة املـ ــبىن التحتيـ ــاء الـ بنـ

القطـاع اخلــاص إلجيـاد فـرص عمـل وفــرص     للسـكان؛ وتنميـة   
ــيما    اقتصـــادية للجـــيش العرمـــرم مـــن النـــاس العـــاطلني، ال سـ
الشـــباب. وأكـــد أن األمـــم املتحـــدة ميكـــن أن تقـــود اجلهـــود 
الدولية للمساعدة يف عملية تعزيز السـالم يف البلـدان اخلارجـة    
من الرتاعات مـن خـالل بـرامج لـدعم امليزانيـة، وتيسـري إقامـة        

ــاريع،  ــز   املشـ ــية وتعزيـ ــاء اهلياكـــل األساسـ ــادة بنـ ــيما إعـ ال سـ
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

ــدمي املســاعدة يف وضــع السياســات.      ــية وتق ــدرات املؤسس الق
وأعرب عن اعتقاده بأن منطقة غرب أفريقيا ينبغـي أن تكـون   
مســتفيدا طبيعيــا مــن عمــل جلنــة بنــاء الســالم، إال أنــه رأى أن 
اللجنــة قــد ال تســتطيع تنــاول مشــاكل بلــدان عديــدة يف العــام 

ول من عملها. وبالتايل، ينبغي أن تواصل خمتلـف وكـاالت   األ
األمـــم املتحـــدة املوجـــودة يف امليـــدان دعـــم البلـــدان املعنيـــة       
ومبادرات اجلماعـة االقتصـادية لتوطيـد السـالم، بالتنسـيق مـع       

  .)٧(مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا

ــتكلمني باالنتقــال مــن احلــرب إىل       ورحــب معظــم امل
بيساو، فضـال   -ي يف سرياليون وليربيا وغينيا احلكم الدميقراط

عن اجلهود الرامية إىل إجراء انتخابات حرة ونزيهة يف كـوت  
ديفــوار. وأكــدوا أنــه علــى الــرغم مــن احلالــة األمنيــة اهلشــة يف 
تلك البلدان، أصبحت منطقة غرب أفريقيـا ككـل أقـرب مـن     
أي وقــت مضــى إىل توطيــد الســالم بطريقــة شــاملة ومنســقة.  

وا على اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واالحتـاد       وأثن
األفريقي لدورمها القيادي يف هذا الصـدد، وحثـوا علـى املزيـد     

مــــات اإلقليميــــة، مــــن التعــــاون بــــني األمــــم املتحــــدة واملنظ 
  ذلك االحتاد األورويب واملؤسسات املالية الدولية.    يف  مبا

وشـــدد املتكلمـــون علـــى ضـــرورة معاجلـــة األســـباب    
جلذرية للرتاع سعيا لتحقيق سالم دائم يف غرب أفريقيـا. ويف  ا

هــذا الصــدد، أبــرز بعــض املــتكلمني احلاجــة إىل بنــاء قــدرات    
ــيادة      ــة وس ــة، ال ســيما يف جمــاالت احلوكم املؤسســات الوطني

ــاب    ــن العق ــالت م ــانون ومكافحــة اإلف ــرب أعضــاء  )٨(الق . واعت
__________ 

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  

 ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ الصــفحة   ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )٨(  
(فرنســا)؛  ٢٦(الــدامنرك)؛ الصــفحة  ٢١(األرجنـتني)؛ الصــفحة  

ــات املتحــدة)؛   ٣١(ســلوفاكيا)؛ الصــفحة   ٢٩الصــفحة  (الوالي
ــفحة ــفحة   ٣٢ الصــ ــان)؛ الصــ ــدة)؛   ٣٤(اليابــ ــة املتحــ (اململكــ

 S/PV.5509(مجهوريـــــة ترتانيـــــا املتحـــــدة)؛  ٣٦والصــــفحة  

(Resumption 1) (ناميبيـا)؛   ٥(غواتيماال)؛ الصفحة  ٣، الصفحة
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ــام لقضــايا       ــن االهتم ــد م ــالء مزي ــي إي ــه ينبغ ــر آخــرون أن الفق
. غــري أن العديــد مــن املــتكلمني رأوا أنــه )٩(والتخلــف والبطالـة 

وجــود اســتراتيجية لــدعم    كــي يكــون الســالم دائمــا، يلــزم    
الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة، واسـتراتيجية خلفـض الفقـر يف    

  .)١٠(الوقت ذاته

وكان ممثـل االحتـاد الروسـي يف عـداد مـن شـدد علـى          
ملؤسســات واحتــرام ســيادة    أمهيــة احلوكمــة الرشــيدة وبنــاء ا   

القانون وحقوق اإلنسان، فـذكر أن أهـم وسـيلة ملنـع نشـوب      
الرتاعــــات الداخليــــة هــــي تعزيــــز ســــيادة القــــانون وحتقيــــق   

. والحظ ممثـل الـدامنرك أنـه    )١١(الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة
ــات حفــظ الســالم هــي جمــرد     ــادة كفــاءة عملي يف حــني أن زي

ما بعـد الـرتاع، فـإن النـهج     خطوة أوىل يف التعامل مع حاالت 
األكثر استدامة يتمثل يف كفالة إقامة مؤسسات األمن الـوطين  

. وأشـار ممثـل فرنسـا    )١٢(يف مرحلة مبكرة مـن عمليـة االنتقـال   
إىل أن االفتقــــار إىل احلوكمــــة الرشــــيدة كــــان الســــبب يف     

. واتفـق ممثـل النيجـر مـع     )١٣(االضطرابات اليت شهدا املنطقـة 
بغي تعزيز الربوتوكـول املتعلـق بالدميقراطيـة    ذلك، ورأى أنه ين
__________ 

ــد)؛ الصــفحة   ١٤(الســنغال)؛ الصــفحة   ١٠الصــفحة   ٢٣(اهلن
  (النيجر). ٢٧(نيجرييا)؛ والصفحة 

  )٩(  S/PV.5509 ــر)؛ الصـــــفحة  ١١، الصـــــفحة ــاد  ١٧(قطـــ (االحتـــ
ــفحة   ــي)؛ الصـ ــفحة   ١٩الروسـ ــني)؛ الصـ (اليابـــان)؛  ٣٢(الصـ

، S/PV. 5509 (Resumption 1)(اململكة املتحـدة)؛   ٣٤والصفحة 
 ٢٠(ســرياليون)؛ الصــفحة  ١٨(اهلنــد)؛ الصــفحة  ١٤الصــفحة 

ــة فرتو ــفحة  (مجهوريــ ــة)؛ والصــ ــال البوليفاريــ ــة  ٢١يــ (مجهوريــ
  كوريا).

  )١٠(  S/PV.5509 ٢٩(كوت ديفوار)؛ الصفحة  ١٤-١٣، الصفحتان 
  املتحدة).  (الواليات ٣١(سلوفاكيا)؛ والصفحة 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٣(  

واحلوكمــة الرشــيدة الــذي وضــعته اجلماعــة االقتصــادية لــدول 
غرب أفريقيـا، ملـا ينطـوي عليـه مـن قـدرة علـى الـردع عنـدما          

  .)١٤(يتعلق األمر باحلفاظ على احلوكمة الرشيدة

وكــان ممثــل الصــني يف عــداد مــن شــدد علــى احلاجــة    
ر وتعزيـز التنميـة االقتصـادية، فقـال إن     امللحة إىل احلد من الفق

مجيع املشاكل يف غرب أفريقيا ميكن اختزاهلـا بكلمـة واحـدة:    
ــة ــد الســالم يف    )١٥(التنمي ــل ســرياليون إىل إن توطي . وأشــار ممث

بـــد مـــن النظـــر إليهـــا  غـــرب أفريقيـــا هـــو ممارســـة تنمويـــة ال 
ــة دون    ــرامج ختفيـــف الفقـــر يف املنطقـ ــياق بـ ومعاجلتـــها يف سـ

البوليفاريــة)  -. وحــذر ممثــل فرتويــال (مجهوريــة  )١٦(ةاإلقليميــ
مــن أن الفقــر املــدقع هــو أكــرب ديــد للســالم، حيــث يعــيش     
باليــني البشــر بأقــل مــن دوالريــن يف اليــوم وهــو مــا ميكــن أن   

  .)١٧(االستقرار  يكون مصدرا لزعزعة

وأعــرب معظــم املــتكلمني عــن األمــل يف أن تضــطلع     
ــؤخرا    ــاء الســالم املنشــأة م ــة بن ــدور حاســم يف مســاعدة    جلن ب

البلــدان اخلارجــة مــن الــرتاع علــى حتقيــق الســالم واالســتقرار   
املسـتدامني، ورحـب العديـد مــن املـتكلمني باختيـار ســرياليون      
ــدول أعمـــــال      ــة يف جـــ ــاالت األوىل املدرجـــ ــداد احلـــ يف عـــ

ــام ذات   )١٨(اللجنـــة ــدى املهـ ــدامنرك أن إحـ ــل الـ . والحـــظ ممثـ
__________ 

  )١٤(  S/PV.5509 (Resumption 1) ٣، الصفحة.  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

  )١٦(  S/PV.5509 (Resumption 1)،  ١٨الصفحة.  

  .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

  )١٨(  S/PV.5509  ١٩(االحتـــاد الروســـي)؛ الصــــفحة    ١٨، الصـــفحة 
ــتني)؛ الصــفحة  ٢٠(الصــني)؛ الصــفحة   ــا)؛  ٢٦ (األرجن (فرنس

فاكيا)؛ والصــفحة (ســلو ٢٩(الكونغــو)؛ الصــفحة  ٢٨الصـفحة  
، S/PV.5509 (Resumption 1)(الواليـــــات املتحـــــدة)؛  ٣١

ــا)؛ الصــفحة  ٧-٥الصــفحات  (الربازيــل)؛ الصــفحة  ١٣(ناميبي
 ٢٣(مجهورية كوريـا)؛ الصـفحة    ٢١(سرياليون)؛ الصفحة  ١٨
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ملمارســات يف تيســري األمهيــة للجنــة هــي البحــث عــن أفضــل ا  
نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج وعمليــات إصــالح   

. )١٩(قطـاع األمــن وسـيادة القــانون يف حـاالت مــا بعـد الــرتاع    
وأكد ممثل اليونان أن على اللجنـة أن تعمـل بشـكل وثيـق مـع      
ــة      ــدويل، والســلطات الوطني ــدويل وصــندوق النقــد ال البنــك ال

ــدول غــرب أفر   ــق   واجلماعــة االقتصــادية ل ــا مــن أجــل حتقي يقي
األهــداف الطويلــة األجــل، مــن قبيــل مكافحــة بطالــة الشــباب 

. وذكـر  )٢٠(وتوفري اخلـدمات الصـحية واالجتماعيـة والتعليميـة    
ممثل اليابان أن الس واللجنة ينبغي أن يتنـاوال مسـائل األمـن    
واحلوكمــة وإعــادة اإلعمــار والتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية 

ؤولية احملددة لكـل منـهما، مـع تقـدمي اللجنـة      وفقا االت املس
ــه ينبغــي       ــار كــذلك إىل أن ــاءة إىل الــس. وأش للمســامهة البن
للجنة أن تعطي األولوية للمسائل املدرجة يف جدول أعماهلـا،  
وأن تدرس بعناية اسـتراتيجيات بنـاء السـالم لكـل دولـة تنظـر       

ن . ورأى ممثـــل غواتيمـــاال أيضـــا أنـــه ينبغـــي للجنـــة أ)٢١(فيهــا 
تســـاعد الســـلطات الوطنيـــة يف حتديـــد األولويـــات ووضــــع      
استراتيجيات واقعية وسياسـات متسـقة تـتالءم وظـروف كـل      

ــام    )٢٢(بلــد ــة القي . وأشــار ممثــل مصــر إىل أنــه ينتظــر مــن اللجن
بدور قيادي يف ضمان التنسـيق الكفـوء بـني خمتلـف األطـراف      

إىل  الفاعلة اليت تسهم يف جهود بناء السالم. وأشار مـع القلـق  
حمدودية قدرة جملس األمن ودوره يف تنـاول متطلبـات مرحلـة    
التحول من الرتاع إىل التنمية الشاملة، خاصة وأنه تردد مـرارا  
يف فــتح قنــوات التنســيق احلقيقــي والفعــال مــع اجلمعيــة العامــة 

__________ 

ــفحا  ــا)؛ الصــ ــفحتان   ٢٦و  ٢٥ن (نيجرييــ ــتان)؛ والصــ   (باكســ
  (النيجر). ٢٨-٢٧

  )١٩(  S/PV.5509٢٢ ، الصفحة.  

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  

  .٣٣و  ٣٢ اناملرجع نفسه، الصفحت  )٢١(  

  )٢٢(  )S/PV.5509 (Resumption 1 ٣، الصفحة.  

والس االقتصـادي واالجتمـاعي واملنظمـات اإلقليميـة ودون     
ثـل اهلنـد إىل أنـه جيـب أال تعمـل      . وأشـار مم )٢٣(اإلقليمية املعنية

جلنــة بنــاء الســالم مــع جملــس األمــن وحــده، وإمنــا جيــب أيضــا  
ويف املقـــام األول أن تأخـــذ يف االعتبـــار مســـامهات هيئـــات     

التوجيـــه العــــام  أخـــرى لألمـــم املتحــــدة، وأن تعمـــل حتــــت    
  .)٢٤(العامة  للجمعية

وفيمــا يتعلــق مبســألة مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب،    
ــد ــارلز    أثـــىن العديـ ــة تشـ ــال وحماكمـ ــثلني علـــى اعتقـ مـــن املمـ

. ورأى ممثــــل النــــرويج أن اتمــــع الــــذي مزقتــــه )٢٥(تــــايلور
ــن     احلــروب ال ــدمي املســؤولني ع ــاىف إال إذا مت تق ميكــن أن يتع

اجلـرائم املرتكبـة ضــد اإلنسـانية وانتــهاكات القـانون اإلنســاين     
ن . وأعــرب ممثــل ناميبيــا عــن اعتقــاده أ )٢٦(الــدويل إىل العدالــة

املصاحلة هـي مفتـاح السـالم املسـتدام، وأن السـعي إىل حتقيـق       
ــوا جــرائم،     ــذين ارتكب ــة ال ــة ينبغــي أال يهــدف إىل معاقب العدال

. )٢٧(وإمنا إىل إعادة تأهيلهم، وتصحيح ما قاموا به من أخطـاء 
وشدد ممثـل كـوت ديفـوار مـن جانبـه، علـى أن العدالـة جيـب         

الــة الــيت تطبــق تقــدميها يف وقــت مناســب. وحــذر مــن أن العد
قبـل أواـا قـد تقـوض دعـائم سـالم مـا زال هشـا وتسـيء إىل          

تتوطد بعد بني األعـداء السـابقني. أمـا إذا كانـت      الثقة اليت مل
متأخرة جداً، فيمكن أن حتـول دون دخـول اتمـع إىل عصـر     

__________ 

  .٨و  ٧ اناملرجع نفسه، الصفحت  )٢٣(  

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤(  

  )٢٥(  S/PV.5509 الواليـــات  ٣١(فرنســـا)؛ الصـــفحة  ٢٦، الصـــفحة)
 ٣٦ة املتحـــدة)؛ والصــــفحة  (اململكــــ ٣٤املتحـــدة)؛ الصـــفحة   

، S/PV.5509 (Resumption 1)(مجهوريـــة ترتانيـــا املتحــــدة)؛   
 ٢٣(فنلندا، باسم االحتـاد األورويب)؛ الصـفحة    ٥-٤الصفحتان 

  (النرويج). ٢٤(نيجرييا)؛ والصفحة 

  )٢٦(  S/PV.5509 (Resumption 1) ٢٤، الصفحة.  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
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جديــد مــن خــالل كشــف احلقــائق ــدف حتقيــق املصــاحلة        
  .)٢٨(الوطنية

انيـــا املتحـــدة أنـــه ال يوجـــد ورأى ممثـــل مجهوريـــة ترت  
نقص يف األفكار عن كيفية صون وتوطيد السـالم يف حـاالت   

ــهاء الـــرتاع  ــد انتـ ــا بعـ ــى أن   مـ ــا. وشـــدد علـ يف غـــرب أفريقيـ
يفتقــر إليــه هــو اإلرادة والتصــميم واملــوارد الالزمــة للتنفيــذ  مــا

ــال    ــة فعـ ــثرية املطروحـ ــيات الكـ ــال للتوصـ ــذا )٢٩(الفعـ . ويف هـ
تأكيــد احلاجــة إىل وقــف االنتشــار  الصــدد، كــرر عــدة ممــثلني

والتداول غـري املشـروع لألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة       
ــة   )٣٠(علــى وجــه االســتعجال  ، بينمــا شــدد آخــرون علــى أمهي

العمليـات الناجحـة لــرتع السـالح والتســريح وإعـادة اإلدمــاج     
ــن   ــى    )٣١(وإصــالح قطــاع األم ــس عل ــر ال ــل قط . وحــث ممث

أداة حيويـة لتعزيـز وتوطيـد السـالم     االعتراف بالتعليم بوصـفه  
ــاهج    )٣٢(واألمــن واالســتقرار  ــق من ــريو إىل تطبي ــل ب ــا ممث ، ودع

. وطالــب ممثــل )٣٣(تعليميــة مــن شــأا تعزيــز الســالم والتنميــة  
ــد تســوية الرتاعــات      ــى النســاء عن ــز عل ــادة التركي ــدامنرك بزي ال

ــد الســلم  . وباملثــل أشــار ممثــل ناميبيــا إىل وجــوب     )٣٤(وتوطي
بعــد  واســتراتيجيات لبنــاء الســالم يف حالــة مــا  تصــميم بــرامج
__________ 

  )٢٨(  S/PV.5509١٤ة ، الصفح.  

  .٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩(  

 S/PV.5509((كــوت ديفــوار)؛   ١٣املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٠(  

(Resumption 1 ١٩-١٨(السـنغال)؛ الصـفحتان    ١٠، الصفحة 
  (ليربيا). ٢٩(نيجرييا)؛ والصفحة  ٢٣(سرياليون)؛ الصفحة 

  )٣١(  S/PV.5509 ــفحة ــفحة   ٢٠، الصــــــ ــتني)؛ الصــــــ  ٢٩(األرجنــــــ
، S/PV.5509 (Resumption 1)(اليابان)؛ ٣٢لصفحة (سلوفاكيا)؛ وا

 ١٢(الســنغال)؛ والصــفحة  ١٠(ناميبيــا)؛ الصــفحة  ٦الصــفحة 
  (الربازيل).

  )٣٢(  S/PV.5509 ١٢، الصفحة.  

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(  

الرتاع لصاحل النساء، واألطفال، والفتيـات، ال سـيما يف جمـايل    
  .)٣٥(التعليم وإجياد فرص العمل

ــم       ــان باســ ــرئيس ببيــ ــاع، أدىل الــ ــة االجتمــ ويف ايــ
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:  )٣٦(الس

يد السـالم يف غـرب أفريقيـا    شدد على أمهية معاجلة مسألة توط  
  بأسلوب شامل ومنسق؛  

شدد على الدور األساسي لكل حكومة من حكومات غـرب    
  أفريقيا يف توطيد السالم ملصلحة مجيع املواطنني؛  

أكد األمهية احلامسة لرتع سالح املقـاتلني السـابقني وتسـرحيهم      
  وإعادة إدماجهم؛  

ــكلة      ــة ملشـ ــول فعالـ ــاد حلـ ــة إجيـ ــد أمهيـ ــرر تأكيـ ــئني  كـ الالجـ
  واملشردين داخليا يف املنطقة؛  

حث اتمع الـدويل علـى تـوفري مـا يكفـي مـن مـوارد كجـزء           
مــن اســتراتيجية لالســتجابة اإلنســانية املنســقة ــدف إىل حتســني األمــن   

  احلماية؛    اإلنساين لشعب غرب أفريقيا احملتاج إىل هذه

وشـدد علـى ضـرورة ضـمان حتسـني تنسـيق مبـادرات املـاحنني           
  لكي يتسىن االستفادة على أفضل وجه من املوارد املتاحة؛  

وشدد كذلك على ضرورة مواصلة وتعزيز التعاون بـني األمـم     
املتحدة، واجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، واالحتـاد األفريقـي،      

  يف مبادرات توطيد السالم؛  

ــدمي املســاعدة إىل        ــاء الســالم يف تق ــة بن ــة ودور جلن وأكــد أمهي
  لبلدان اخلارجة من الرتاع لتحقيق السالم واالستقرار املستدامني؛  ا

وطلب إىل األمني العـام، بالتشـاور مـع أمانـة اجلماعـة        
ــة العــام      ــول اي ــه حبل ــا، موافات ــدول غــرب أفريقي االقتصــادية ل
بتقريــر مشــفوع بتوصــيات بشــأن التعــاون بــني بعثــات األمــم   

يا العابرة حلدود بلـدان  املتحدة العاملة يف املنطقة وبشأن القضا
  غرب أفريقيا.
__________ 

  )٣٥(  S/PV.5509 (Resumption 1) ٧، الصفحة.  

  )٣٦(  S/PRST/2006/38.  

    




