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    احلالة يف تشاد والسودان اجللسات:
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٢٩  
 كــــــــــانون األول/  ٣

  ٢٠٠٨ديسمرب 

    ٣٧املادة     
  تشاد

  ٣٩املادة 
وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

ــؤ ــانية للشـــــ ون اإلنســـــ
ــة يف   ــق اإلغاثـــــ ومنســـــ

  حاالت الطوارئ

مجيــــــع أعضــــــاء 
 ومجيـــــعالـــــس 
  املدعوين

  

    
 توطيد السالم يف غرب أفريقيا - ١٥

 

  عام عرض  
 خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عقــد الــس أربــع        

لسالم يف غرب أفريقيا، واعتمد بيـانني  توطيد ا جلسات بشأن
ركــز الــس علــى التحــديات الــيت تواجــه املنطقــة  ورئاســيني. 

ــدرات،     ــار باملخــ ــأثري االجتــ ــك تــ ــا يف ذلــ ــة، مبــ دون اإلقليميــ
ــذي      ــدور ال ــيت تواجــه احلوكمــة، فضــال عــن ال والتحــديات ال
يضــطلع بــه مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقيــا يف التصــدي 

ــل اخلــاص   قــدمهماســتمع إىل إحــاطتني املســائل. وا ذههلــ املمث
ــا    ، لألمــني العــام ورئــيس مكتــب األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي

ملــدير التنفيــذي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين  قــدمها اإحاطــة و
  ة.باملخدرات واجلرمي

 :٢٠٠٩متوز/يوليــه  ٧كــانون الثاين/ينــاير إىل  ٢١  
  إحاطات قدمها املمثل اخلاص لألمني العام

، استمع الـس إىل  ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢١يف   
 تقريــرفيهـا  إحاطـة قـدمها املمثــل اخلـاص لألمــني العـام عــرض     

العـابرة  و الشـاملة  ركز على التطوراتالذي ي )٢٠٩(األمني العام
مـن األسـباب   الكـثري   للحدود يف غرب أفريقيـا. وأشـار إىل أن  

__________ 

)٢٠٩(  S/2009/39.  

ال يــزال يف عــدد مــن بلــدان غــرب أفريقيــا  للرتاعــات اجلذريــة 
إحـراز  علـى الـرغم مـن     يتعني معاجلتها بصـورة فعالـة ودائمـة،   

ــد الســالم واالســتقرار يف كــبري يف تقــدم  ــا. توطي  غــرب أفريقي
يف املنطقــة إىل  احملــددة شــواغل  بعــض العلــى  أشــار مركــزا  و

العـــامل وانعـــدام األمـــن  األغذيـــة علـــى صـــعيدارتفــاع أســـعار  
 نياالنقالبـ و ،وانتشار اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود  ي،الغذائ

يف شــريط لوضــع يف موريتانيــا وغينيــا؛ وهشاشــة ا نيالعســكري
إصـــالح النظـــر إىل ه جيـــب نــ إأيضـــا  وقـــالالســـاحل. منطقــة  

بنـاء  لاسـتراتيجية  أي  رئيسـياً يف عنصـرا  بوصـفه   قطاع األمينال
اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب     مع اضطالع بلدان السالم، 

ألمم املتحدة. باإلضـافة  الكامل من ادعم الببدور رائد  أفريقيا
ــك،  ــم    حتــدث عــن  إىل ذل ــب األم ــيت اختــذها مكت ــادرات ال املب

نــهج اليقيــا ودوره احملــوري يف تعزيــز اتبــاع املتحــدة لغــرب أفر
لســالم واألمــن، ومعاجلــة املســائل املتســقة إزاء اقليميــة اإلدون 
باالشـتراك مـع اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        أبرزهـا، اليت 

 ،املعــين باملخــدرات واجلرميــة األمــم املتحــدة مكتــبوأفريقيــا، 
 ذي قدمتـه الـ الـدعم  أشار إىل ويف اخلتام،  وقادة غرب أفريقيا.

 وترســـيمعمليـــة تعـــيني لجلنـــة الكـــامريون ونيجرييـــا املختلطـــة 
الكـامريون ونيجرييـا. وحتقيقـا     بـني  دوداحلـ احلدود على طـول  

يف أعقــاب نقــل الســلطة يف شــبه جزيــرة قــال إنــه هلــذه الغايــة، 
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ــي ــامريون،   باكاسـ ــا إىل الكـ ــن نيجرييـ ــدان اآلن  مـ ــز البلَـ يركـ
  .(٢١٠)احلدود جهودمها على التعجيل بعملية ترسيم

، اسـتمع الـس إىل إحاطـة    ٢٠٠٩متوز/يوليـه   ٧يف و  
 قــدمها املمثــل اخلــاص لألمــني العــام واملــدير التنفيــذي ملكتــب  

ويف معـرض تقدميـه   املعـين باملخـدرات واجلرميـة.     األمم املتحدة
تقريـــر األمــــني العـــام عــــن مكتــــب األمـــم املتحــــدة لغــــرب    

ــا ــى التقــدم  املمثــل اخلــاص لألمــني العــ شــدد ، (٢١١)أفريقي ام عل
ــن   ــة الســــالم واألمــ ــرز يف حالــ ــااحملــ ــة دون  عمومــ يف املنطقــ

التطــورات اإلجيابيــة املســجلة يف االنتعــاش   ، وخاصــةاإلقليميــة
ــهاء   ــرتاعبعــد انت ــدم يف جمــال احلوكمــة     ال ــاء الســالم والتق وبن

ــوات       ــزام ق ــاده أن الت ــن رأي مف ــانون. وأعــرب ع وســيادة الق
دة علـى اإلرادة السياسـية   و شـها هلغرب أفريقيا لحفظ السالم 

لالضطالع باسـتمرار   لقادة دول غرب أفريقيا وشعواالقوية 
 دون اإلقليميـة هـذه املنطقـة    جهود السـالم يف بدور طليعي يف 

. وأبلـغ الـس   عمومااألمم املتحدة واتمع الدويل من دعم ب
ومــن حيــث النطــاق و  العنــف  تراجــعأدى إىل األمــر  هــذاأن 

أنـه ال يوجـد   وع أحنـاء املنطقـة دون اإلقليميـة،    يف مجياملستوى 
ــا  ــزاعحاليـ ــلح  أي نـ ــوح مسـ ــا. مفتـ ــرب أفريقيـ ــه يف غـ إال أنـ

منطقـة  السـالم واألمـن يف    تواجـه حتديات كبرية  تزال هناك ال
غـــري  تغـــيري ال جتـــدد حتـــديات غـــرب أفريقيـــا، مبـــا يف ذلـــك   

الدســـتوري أو العنيــــف للحكومــــات بوصـــفه أحــــد أخطــــر   
واالجتــار باملخــدرات،  ،القطــاع األمــين وإصــالحالتهديــدات، 

  .)٢١٢(ةاالقتصادي-فضال عن التنمية االجتماعية
املـــدير التنفيـــذي للمكتـــب املعـــين باملخـــدرات وأفــاد    

ــرب        ــة غ ــرب منطق ــار باملخــدرات ع ــأن حجــم االجت ــة ب واجلرمي
لكـن   ،كـبرية  بصـورة  علـى مـا يبـدو    آخذ يف االخنفاض أفريقيا

__________ 

  (٢١٠)  S/PV.6073٤و ٢، الصفحات .  
  (٢١١)  S/2009/332.  

)٢١٢(  S/PV.6157 ٦-٢، الصفحات.  

ــتم معاجلــة     ــا مل ت ــة ســتظل مضــطربة م الضــعف ظــروف احلال
كمـا  ة. كمـ واحل قصـور ف والفقر والتخلـ يف املنطقة كـ الكامنة 

ــق   ــن القلـ ــدرات ألأعـــرب عـ ــدفقات أو  ن املخـ ــكل التـ ال تشـ
اجلرميـة املنظمـة جتعـل    ن أل، واألنشطة غـري املشـروعة الوحيـدة   

ــدم االســتقرار السياســي      ــر عرضــة لع ــا أكث ويف . غــرب أفريقي
احلالـة   النظـر إىل اخلتام، دعا املدير التنفيذي أعضاء الـس إىل  

االنتبـاه إىل احلقيقـة   ووجـه   ،عـاملي ظور من منيف غرب أفريقيا 
غـري  ليسـت سـوى معـربا لألنشـطة      غرب أفريقيا املتمثلة يف أن
إىل أوروبــا. وحــث البلــدان توجــه املخــدرات وأن املشــروعة، 
مكــان كعــن اســتخدام غــرب أفريقيــا  أن تتوقــف الغنيــة علــى 

    .)٢١٣(األدوية املزيفةالنفايات واألسلحة وللتخلص من 
البيان الرئاسي بشأن األمن : ٢٠٠٩ متوز/يوليه ١٠  

  والتحديات اليت تواجه التنمية يف غرب أفريقيا

 ٢٠٠٩متوز/يوليـــه  ١٠ يفيف بيـــان أدىل بـــه الـــرئيس   

املتواصـــل الـــذي  رتيــاح التقـــدم مـــع االالحــظ الـــس  ، )٢١٤(
غـري أن  يف غـرب أفريقيـا.   عمومـاً  حالة السالم واألمن تشهده 

ــالغ ال  ــار ببـ ــق الـــس أشـ ــات القلـ ــدد عمليـ ــيريإىل جتـ ــري  تغـ غـ
ــتوريال ــرق   دسـ ــلطة بطـ ــى السـ ــتيالء علـ ــم واالسـ ــري  للحكـ غـ

، وأكــد مــن جديــد أمهيــة اإلســراع باســتعادة النظــام ةدميقراطيــ
ــها تنظــيم  لدســتوريا ــات مفتوحــة وشــفافة.   بطــرق من انتخاب

وبشــكل التقــدم احملــرز، هشاشــة وأعــرب أيضــا عــن قلقــه إزاء 
الـيت ـدد األمـن يف    املتنامية أو املسـتجدة  األخطار خاص إزاء 

شــريط منطقــة غــرب أفريقيــا، وأبرزهــا األنشــطة اإلرهابيــة يف 
الجتـار غـري   وانعدام األمن البحري يف خليج غينيا، وا ،الساحل

يشــكل ديــدا لالســتقرار اإلقليمــي ممــا املشــروع باملخــدرات، 
علـى األمـن الـدويل. باإلضـافة إىل      الذي حيتمـل أن يـؤثر سـلبا   

األزمــة االقتصــادية  مــن آثــارذلــك، أعــرب الــس عــن قلقــه   
__________ 

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٣(
)٢١٤(  S/PRST/2009/20.  
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املنطقـة تواجـه   ، نظرا ألن غرب أفريقياعلى اقتصادات العاملية 
انعـدام األمـن   تزايـد  قبيـل  مـن   ،التنميـة  يف سبيلأصال حتديات 

ــن      ــف م ــاخ والتخفي ــري املن ــع تغ ــف م ــذائي، والتكي ــهالغ ، حدت
املؤسسـات  أن تواصـل  الـس علـى   وشـجع  وبطالة الشـباب.  

التخفيــف مــن اآلثــار  اإلســهام يف املاليــة والشــركاء يف التنميــة  
ــك الســلبية لتراجــع النمــو االقتصــادي وغــري    ــن  ذل ــل الم عوام

   غرب أفريقيا.الستقرار يفلزعزعة امل
البيان الرئاسي  :٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٨  

  بشأن احلالة يف غينيا

ين تشـر  ٢٨ الـس يف البيان الـذي أدىل بـه رئـيس    يف   
أنـه  ، يف مجلة أمـور،  ، أعرب الس)٢١٥(٢٠٠٩األول/أكتوبر 
__________ 

)٢١٥(  S/PRST/2009/27.  

بالغ القلق إزاء احلالة يف غينيا الـيت قـد تشـكل    ال يزال يساوره 
اإلقليمـي يف أعقـاب   علـى الصـعيد   خطرا على السـالم واألمـن   

أيلول/سـبتمرب،   ٢٨القتل اليت وقعت يف كونـاكري يف  أعمال 
دنيني يشـاركون يف  مـن اجلـيش النـار علـى مـ      فـرد عندما أطلق 

أعمـال العنـف الـيت تفيـد      الس بشـدة  أدانواجتماع حاشد. 
شخصـا وجـرح    ١٥٠التقارير بأا تسببت يف مقتل أكثر من 

 ،املئات وغري ذلك من االنتهاكات الصـارخة حلقـوق اإلنسـان   
االغتصــاب واجلــرائم  عمليــاتالعديــد مـن  وقــوع مبـا يف ذلــك  
تقـال التعسـفي لعـدد مـن     ، فضـال عـن االع  النسـاء اجلنسية ضد 

  املتظاهرين السلميني وزعماء أحزاب املعارضة.

    
    : توطيد السالم يف غرب أفريقيالساتاجل

 املتكلمون الدعوات أخرى وثائق البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٧٣  
ــانون الثــــاين/  ٢١  كــ

  ٢٠٠٩يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 

غــــــــــــرب أفريقيــــــــــــا ل
)S/2009/39(  

    ٣٩املادة   
ــني  امل ــاص لألمـ ــل اخلـ مثـ

العـــام ورئـــيس مكتـــب   
األمـــم املتحـــدة لغـــرب   

  أفريقيا

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام   ــني العــــ لألمــــ
ــب   ــيس مكتـ ورئـ
األمـــــم املتحـــــدة 

  لغرب أفريقيا

  

٦١٥٧  
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧

تقريــر األمــني العــام عــن  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 

غــــــــــــرب أفريقيــــــــــــا ل
)S/2009/332(  

    ٣٩املادة   
ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ

املــدير التنفيــذي والعــام، 
ــب ــدة  ملكتـ ــم املتحـ  األمـ

ــدرات   ــين باملخــــــ املعــــــ
  واجلرمية

املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام  ــني العــــ  لألمــــ

ــيس  ــب ورئـ مكتـ
األمـــــم املتحـــــدة 

  غرب أفريقيال
املمثـــــل اخلـــــاص 
ــام،   ــني العـــ لألمـــ

ــذي  و املــدير التنفي
األمـــــم  ملكتـــــب
ــدة ــين ا املتحـــ ملعـــ

باملخـــــــــــــدرات  
  واجلرمية
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 املتكلمون الدعوات أخرى وثائق البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٦٠  
متوز/يوليــــــــــــــــه  ١٠

٢٠٠٩  

تقريــر األمــني العــام عــن  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة 

فريقيــــــــــــا غــــــــــــرب أل
)S/2009/332(  

      S/PRST/2009/20  

٦٢٠٧  
 تشـــــــرين األول/ ٢٨

  ٢٠٠٩أكتوبر 

        S/PRST/2009/27 

    
    املنطقة دون اإلقليميةو احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى - ١٦

  عام عرض  

، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
جلســـة خاصـــة مـــع البلـــدان املســـامهة   هـــاجلســـة، مبـــا في ١٣

ثالثة بيانات رئاسية بشـأن  أصدر قرارين وواختذ  ،)٢١٦(بقوات
احلالـــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى واملنطقـــة دون  

يف شــرق املتقلبـة  كــز الـس علــى احلالـة األمنيــة   اإلقليميـة. ور 
 أثرهـــامشــال شــرق مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، و     يف تشــاد و 

ســليب علــى احلالــة اإلنســانية يف املنطقــة. وأشــرف علــى نشــر ال
ــاد    ــدد األبع ــه  وجــود متع ــة   أســندت إلي ــة تشــمل، يف مجل والي

ــور، محايـــة العمليـــات اإلنســـانية واألشـــخاص املشـــردين       أمـ
ــنتها   ركـــز وداخليـــا.  ــا علـــى اهلجمـــات الـــيت شـ الـــس أيضـ

ــذ اتفــاق داكــار  ومجاعــات مســلحة ضــد حكومــة تشــاد    تنفي
واتفــــاق الدوحـــة املــــؤرخ   ٢٠٠٨آذار/مـــارس   ١٣املـــؤرخ  

  .)٢١٧(٢٠٠٩أيار/مايو   ٣
  

__________ 

  .٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩، املعقودة يف ٥٩٧٥اجللسة   )٢١٦(
ــت   )٢١٧( ــوقع ــاد والســودان   احكومت ــى تش ــار واتفــاق   عل ــاق داك اتف

التــوتر ووقــف  ــدف نــزع فتيــل، املرفــق) S/2009/249الدوحــة (
ملتمردين. لالطالع على مزيد إىل االطرفني  الدعم املقدم من كال

من املعلومات، انظر دراسة احلالة يف هـذا اجلـزء بشـأن احلالـة يف     
  تشاد والسودان.

الـس تشــاد   زار أعضـاء ، ٢٠٠٨يف حزيران/يونيـه  و  
يف مـــا يتعلـــق باحلالـــة يف تشـــاد ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى  

بعثــــة الـــــس إىل  طقــــة دون اإلقليميـــــة، كجــــزء مـــــن   واملن
  .)٢١٨(أفريقيا

الــس مــرتني واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف       ومــدد  
شـــهرا، حـــىت  ١٢مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وتشـــاد لفتـــرة 

  .(٢١٩)٢٠١٠آذار/مارس  ١٥و  ٢٠٠٩آذار/مارس   ١٥
: ٢٠٠٨حزيران/يونيــــــه  ١٦شــــــباط/فرباير و  ٤  

ــا ــي نبيانـ ــأن  انرئاسـ ــات اهلبشـ ــها  جمـ ــيت ارتكبتـ الـ
  يةتشادالكومة احلمجاعات مسلحة ضد 

شـــــباط/فرباير  ٤البيـــــان الرئاســـــي الصـــــادر يف    يف  
اهلجمات الـيت  ، ، يف مجلة أموربقوة السأدان  ،)٢٢٠(٢٠٠٨

وأهــاب  ية،تشــادالكومــة احلمجاعــات مســلحة ضــد  ارتكبتــها
__________ 

ات، انظــر: هــذا اجلــزء، القســم لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــ  )٢١٨(
ت جملـس  الثـاين، فيمـا يتعلـق ببعثـا    ، واجلزء السادس، القسـم  ٤٠
  من.األ

ــرار  (٢١٩)   ــوايل.  ٢٠٠٩( ١٨٦١و  )٢٠٠٨( ١٨٣٤ انالقـ ــى التـ ) علـ
 ، انظـر اجلـزء العاشـر، القسـم    على مزيد مـن املعلومـات   لالطالع

بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا واليـــة بشـــأن ، األول
  .الوسطى وتشاد

)٢٢٠(  S/PRST/2008/3.  




